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سال سی و پنجم

چرخ گوشت صنعتی دست مرد جوان را بلعید!

مدیر منطقه ثامن آتشنشانی مشهد گفت :دست
جوان مشهدی هنگام کار با چرخ گوشت صنعتی در یک
فروشگاه عرضه مواد پروتئینی واقع در چهارراه شهدا
مشهد مقدس قطع شد.
آتشپاد سوم مجید فرهادی به صداوسیما گفت :در پی
اطالع به سامانه  125مبنی بر گیر کردن دست جوانی

خط قرمز
عقیل رحمانی فــردی که با
جعل عنوان یک مقام قضای
در مشهد اقدام به کالهبرداری
کــــــرده بــــــود ،بـ ــا رأی قــاضــی
دادگـ ــاه کیفری دو مشهد به
صــد بــار نوشتن یــک حکمت
نهجالبالغه و انجام تحقیقی ویژه در مدت زمان
حبس محکوم شد.
این پرونده که به مرورش خواهیم پرداخت پیامی
مهم برای شهروندان دارد و آن هم این است که به
صرف ادعای افراد در جامعه نباید به راحتی وارد
بازیای شد که انتهایی برای آن متصور نیست.

شماره 9722

در چــرخ گوشت یــک فــروشــگــاه ،بالفاصله نجاتگران
ایستگاههای شماره  2و 1به محل حادثه اعزام شدند.
وی افــزود :با حضور امدادگران و رویارویی اولیه با فرد
حادث ه دیده ،مردی  19ساله که دست چپش تا باالی مچ
داخل یک دستگاه چرخگوشت صنعتی گیر کرده بود را
مشاهده کردند.

کشف هروئین ازمعده چهار قاچاقچی

جانشین مرزبانی خراسان رضوی از دستگیری
چهار قاچاقچی مواد مخدر در حوزه استحفاظی
هنگ مرزی تایباد و همچنین از کشف 23گوشی
سرقتی در عملیاتی دیگر خبر داد.

ویژهنامه 4101

مدیر منطقه ثامن آتشنشانی مشهد ادامه داد :مأموران
ام ــداد و نجات در مرحله نخست عملیات اق ــدام به
جداسازی برخی قطعات چرخگوشت کردند و سپس وی
را به بیمارستان امام رضا(ع) انتقال دادند.
آتشپاد ســوم مجید فــرهــادی اف ــزود :سپس مــأمــوران
آتشنشانی بــا اســتــفــاده از تجهیزات وی ــژه زیــر نظر

به گزارش قدس ،سرهنگ محمود پارسافر گفت:
در راستای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور
مرزبانان این فرماندهی موفق شدند چهار تبعه
کشور افغانستان که پس از بلعیدن بستهبندیهای
موادمخدر قصد ورود به کشور را داشتند دستگیر

ماجرای زنی که برای گرفتن مهریه در دام کالهبردار افتاد

تنبیه اخالقی مأمور قالبی

◾

◾پای مهریه در میان بود
در مستندات ایــن پــرونــده آم ــده ب ــود :حسب
شکایت خانم فــاطــمــه...از متهم پــرونــده آقــای
موسیالرضا...به اتهامات غصب عنوان مأمور
دولتی و کالهبرداری با استفاده از عنوان مجعول
به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع در دادسرا
مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در تشریح دیگر مراحل رسیدگی به پرونده و صدور
کیفرخواست برای متهم پرونده اشاره شده بود:
شاکی در جلسات دادســرا اظهار کــرده که متهم
پرونده خودش را به عنوان یک مقام مسئول در
دستگاه قضایی معرفی کرده و با توجه به اینکه
اینجانب با همسرم مشکل و اختالف خانوادگی
داشتم و میترسیدم همسرم من را از دریافت
مهریه محروم کند ،این فرد در ازای حل مشکل
از من تقاضای یکصد میلیون ریال وجه نقد کرد.
شاکی در ادامه اعالم داشت پس از آن ،این فرد از
من خواست تا مبلغ مذکور را به حساب همسرش
واریز کنم .چند روز پس از آنکه یکصد میلیون ریال
را واریز کردم متوجه شدم او ادعاهای خالف واقع

گزيده

در قسمتی از این رای آمده است ،متهم باید  10سوره از جزء سیام قران کریم
را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ قطعیت رأی حفظ نموده و واحد اجرای احکام
کیفری از نامبرده امتحان شفاهی اخذ و در صورت عدم موفقیت ،متهم یک
نوبت دیگر فرصت امتحان خواهد داشت.

مطرح کرده ،از همین رو از این فرد شکایت دارم.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادســرا،
اقدامهای صورت گرفته منجر به صدور قرار جلب
به دادرسی و کیفرخواست گردید و سپس پرونده
به دادگستری ارسال شد.
از همین رو پرونده جعل عنوان به شعبه 146دادگاه
کیفری دو مشهد ارسال شد و توسط قاضی مجید
شرقیشهری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

بــه ایــن واســطــه وقــت رسیدگی تعیین و طرفین
پرونده در شعبه حاضر شدند و باتوجه به اورق
و مستندات موجود متهم پرونده به اتهامهای
انتسابی خویش اقرار کرد.
در ادامه طبق روال رسیدگی به پروندههای قضایی
مطرح شــده در دادگ ــاه ،در آخرین مرحله مقام
قضایی رأی متناسب با جرایم صــورت گرفته را
صادر کرد.

مستقیم پزشکان بیمارستان دست این فرد را از داخل
چرخگوشت رها کردند.
وی گفت :تیغه چرخگوشت به طور کامل بافت دست
چپ تا مچ را از بین برده و با توجه به اظهارات پزشک
جراح بیمارستان عمال ًشرایط پیوند اعضای قطع شده
وجود ندارد و مصدوم دست چپش را تا مچ از دست داد.

نمایند .وی خاطرنشان کرد :مرزبانان این فرماندهی
در این عملیات 3کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین
کشف و قاچاقچیان را برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضایی تحویل دادند.
جانشین مرزبانی خراسان رضوی همچنین در

خبر
روز

تشریح عملیاتی دیگر بیان کرد :مرزبانان هنگ تایباد
حین کنترل و بازرسی خودروها و مسافران عبوری
موفق شدند 23گوشی سرقتی را کشف کنند که
کارشناسان ارزش ریالی این گوشیها را معادل یک
میلیارد و105میلیون ریال برآورد کردهاند.

◾

◾تحقیق از زندانیان در کنار نوشتن حکمتی از
نهجالبالغه

در این رأی آمد است :در خصوص اتهامات متهم
پــرونــده آقــای موسیالرضا...فاقد سابقه مؤثر
کیفری ،آزاد با تودیع وثیقه ،دایر بر غصب عنوان
مأمور دولتی و کالهبرداری با استفاده از عنوان
مجعول به مبلغ یکصد میلیون ریــال موضوع
شکایت شاکی پرونده ،دادگاه در خصوص اتهام
غصب عنوان رسمی دولتی ،نظر به شکایت اولیه
شاکیه خصوصی پرونده ،گزارش مرجع متولی،
کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی
و انقالب مشهد مقدس ،اقاریر صریح و مقرون
به صحت متهم پرونده و اظهار ندامت وی در
جلسه دادرس ــی و اظــهــارات بالمؤثر نامبرده،
بــزه انتسابی به متهم پرونده را محرز و مسلم
دانسته و مستندا ًبه ماده  555قانون مجازات
اســامــی بــاب تعزیرات و ...متهم پــرونــده را به
تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام
بازداشت قبلی محکوم و اعالم میدارد.
سرانجام دادگاه با توجه به فقدان سابقه کیفری
مؤثر متهم پرونده و وضعیت اجتماعی نامبرده و
رویکرد اصالح رفتار مرتکب در آینده ،هشت ماه
و  20روز از مجازات متهم پرونده را به مدت چهار
سال تعلیق می نماید.
اما در مقابل متهم در ایام تعلیق مکلف است
اول ،حکمت  113نهجالبالغه از فرمایشات گهربار
حضرت عــلــی(ع) که میفرمایند« :سرمایهای
سودمندتر از عقل نیست ،و تنهایی ،ترسناکتر
از خودبینی و عقل چون دوراندیشی و بزرگواری،
چــون تقوا و همنشینی چــون اخــاق خــوش ،و
میراثی چون ادب و رهبری چون توفیق الهی و
تجارتی چون عمل صالح و سودی چون پاداش
الهی و پارسایی چون پرهیز از شبهات و زهدی

چون بیاعتنایی به دنیای حرام و دانشی چون
انــدیــشــیــدن و عــبــادتــی چــون انــجــام واجــبــات و
ایمانی چــون حیا و صبر و خویشاوندی ،چون
فــروتــنــی و شــرافــتــی چــون دان ــش و عــزتــی چون
بردباری و پشتیبانی مطمئنتر از مشورت کردن
نیست» را  100بــار به صــورت دستنویس و با
دست خط خود نوشته و مرقومه را در دو ماه از
تاریخ قطعیت رأی به واحد اجرای احکام کیفری
ارائه نماید.
دوم ،در مــدت حــضــور در زن ــدان تحقیقاتی را
بــا هماهنگی رئیس زن ــدان در خصوص نتایج
زیانبار ارتــکــاب جــرایــم غصب عــنــوان دولــتــی و
کالهبرداری ،از دیگر محکومان به عمل آورده و
نتایج ارتکاب جرایم مذکور را بررسی و نتیجه را در
حداکثر چهار ماه از تاریخ قطعیت رأی به واحد
اجرای احکام کیفری ارائه نماید .سوم 10 ،سوره
از جزء سیام قرآن کریم را ظرف حداکثر سه ماه
از تاریخ قطعیت رأی حفظ نموده و واحد اجرای
احکام کیفری از نامبرده امتحان شفاهی اخذ و
در صورت عدم موفقیت ،متهم یک نوبت دیگر
فرصت امتحان خواهد داشت.

◾

◾حبس در صورت عدم همکاری متهم

اما در صورت خــودداری متهم از انجام تکالیف
مــذکــور ،بــا استناد بــه مــاده  50قــانــون مجازات
اسالمی ،بــرای بار اول با اختیار دادگــاه بیش از
یکسال به مدت حبس تعلیقی اضافه و یا تعلیق
لغو خــواهــد شــد .بــرای نوبت دوم تعلیق باطل
خواهد شد و حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در صورتی هم که متهم مرتکب جرایم موضوع
ماده  54قانون فوق شود ،تعلیق مذکور لغو و حکم
صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد .رای به متهم
ابالغ و تا بیست روز مهلت اعتراض دارد.
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در استان عالوه بر
دستگیری ۴۷۲متهم
به سرقت۲۱ ،فقره
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