حوادث

در واکنش به فراخوان تجمع مخالفان اکران رستاخیز؛

سخنگوی ناجا :با هرگونه تجمع غیرقانونی برخورد میکنیم
سخنگوی نیروی انتظامی در واکنش به فراخوان تجمع مخالفان اکران فیلم رستاخیز گفت :تجمعات فاقد مجوز به هر بهانهای که صورت پذیرد ،خالف قانون است و مشمول اعمال مقررات خواهد شد .به
گزارش تسنیم ،سردار سعید منتظرالمهدی در واکنش به اعالم خبر برگزاری تجمع مخالفان اکران فیلم سینمایی رستاخیز در برخی از شبکههای اجتماعی اظهار کرد :هرگونه تجمع و مراسم در کشور
تابع مقررات برگزاری تجمعات است و مستلزم اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط خواهد بود .سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به مسئولیت نیروی انتظامی در خصوص تأمین امنیت تجمعات قانونی و
دارای مجوز گفت :تجمعات فاقد مجوز به هر بهانهای که صورت پذیرد ،خالف قانون است و مشمول اعمال مقررات خواهد شد.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر داد:

از مجرمان سابقه دار در زمینه ارتکاب جرایم مختلف کیف قاپی،
سرقت ،مشارکت در سرقت با سالح سرد مقرون به ایراد ضرب و
جرح عمدی با چاقو ،اخالل در نظم عمومی و مشارکت در تخریب
به شیوه ایجاد حریق عمدی است.
با بررسی مدارک بهدست آمده از متهمان ،کارآگاهان موفق
به شناسایی ده ها مالباخته ای شدند که همگی آنها در همان

دستگیری باند افغانهای موبایل قاپ در جنوب پایتخت
دو پسر افغان شرور که با پرسه زدن در خیابان اقدام به موبایل قاپی از شهروندان
پایتخت میکردند ،توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
ساعت  22:40هفدهم مردادماه عوامل یگان کالنتری  115حین گشت زنی در موقعیت
خیابان مولوی نرسیده به وحدت با شنیدن صدای یکی از شهروندان که داد می زد دزد را
بگیرید مشاهده کردند  2نفر سارق موبایل قاپ در حال فرار با یکدستگاه موتورسیکلت هستند.
بالفاصله ماموران با خودرو به تعقیب و گریز متهمان پرداختند و موفق شدند با عکس العمل
به موقع سارقان را متوقف و متهمان که «قدرت» و «عظیم» که هر دو تبعه افغانستان نام
داشتند را دستگیر کنند .سارقین حین فرار گوشی های سرقتی را پرتاب کردند که با همکاری

اخبار
کشف  ۶۶۹کیلوگرم تریاک و شیشه در دو عملیات پلیسی
خبرگزاری تسنیم :فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اعالم جزئیاتی
از دو عملیات پلیسی از کشف  ۶۶۵کیلوگرم تریاک و  ۴کیلوگرم شیشه در
این عملیاتها خبر داد.
سردار محسن خانچرلی با اشاره به عملیات روز گذشته پلیس اظهار کرد :صبح روز
گذشته و در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،مأموران کالنتری بخش صفادشت
با انجام اقدامات اطالعاتی در جریان بارگیری یک محموله مواد افیونی قرار گرفتند
که از شیراز بهمقصد غرب استان تهران بارگیری شده بود .وی افزود :مأموران بعد از
کنترل مسیرهای ورودی و خروجی منتهی به شهرستان مالرد و صفادشت به یک
دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شده آن را توقیف کردند .فرمانده انتظامی
ویژه غرب استان تهران ادامه داد :مأموران پلیس پس از توقیف خودرو و دستگیری
راننده و سرنشین آن ،در بازرسی دقیق از این خودرو موفق شدند تعداد  65بسته 10
کیلویی مواد مخدر از نوع تریاک 2 ،دستگاه گوشی همراه و تعداد  15عدد سیمکارت
صفر و استفاده نشده را کشف کنند .خانچرلی در ادامه به عملیات پلیسی دیگری که
به کشف  4کیلوگرم شیشه منتهی شد ،پرداخت و گفت :بهدنبال گزارشهای متعدد
در خصوص فعالیت یک باند توزیع مواد مخدر ،مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
شهرستان مالرد ،رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .وی با اشاره
به اقدامات اطالعاتی بهمنظور کشف مخفیگاه متهمان ،افزود :پس از به دست آمدن
اطالعات تکمیلی ،مأموران پلیس در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه ،با هجوم به
مخفیگاه متهمان توانستند  3قاچاقچی را دستگیر کنند .فرمانده انتظامی ویژه غرب
استان تهران گفت :مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان ،چهار کیلو و 205
گرم مواد مخدر از نوع شیشه و یک قبضه سالح کالش را کشف کردند.

امدادرسانی  ۸تیم عملیاتی در طوفان شن سیستان و بلوچستان
سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر با اعالم
گزارش عملیات امدادرسانی در طوفان شن سیستان و بلوچستان ،عنوان
کرد :هشت تیم عملیاتی ،امدادرسانیها در سه شهرستان و  48روستای
تحت تاثیر طوفان شن را انجام میدهند.
حسین درویشی با اعالم این که سه شهرستان زابل ،هیرمند و زهک تحت تاثیر طوفان
شن استان سیستان و بلوچستان قرار دارند ،افزود 98 :هزار عدد ماسک در شهر زابل و
 48روستای استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است .وی با اشاره به خدمترسانی
هشت تیم عملیاتی شامل  63امدادگر و نجاتگر در طوفان شن استان سیستان و
بلوچستان ،گفت :به عالوه  550بسته غذایی در روستاها و مناطق تحت تاثیر توزیع
شده است .الزم به ذکر است توفان شن در چند روز گذشته استان سیستان و بلوچستان
را تحت تاثیر قرار داده است و لذا عملیات امداد و نجات در استان همچنان ادامه دارد.

هالکت سه تن از اشرار مسلح در کویر لوت
سرهنگ ناظری گفت :در درگیری ماموران پلیس با اشرار مسلح در عمق
کویر لوت  ،سه شرور مسلح به هالکت رسیدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ ناظری جانشین فرماندهی انتظامی
استان کرمان گفت :ماموران یگان تکاوری  113شهرستان راور در شمال استان کرمان
یک خودروی متعلق به اشرار را شناسایی کردند .جانشین فرماندهی انتظامی استان
کرمان ادامه داد :ماموران پس از ردیالی این خودرو که قصد انتقال محموله ای سنگین
از مواد مخدر را از طریق کویرلوت به مناطق مرکزی کشور داشت با سرنشینان خودرو
درگیر شدند .وی افزود :در این درگیری خودروی آنها به همراه محموله مواد مخدر و
مقادیری مهمات در آتش سوخت .این مقام مسئول خاطر نشان کرد :همچنین سه تن
از اشرار مسلح با تیر های پلیس به هالکت رسیدند.

تاریخ دستگیری متهمان مورد سرقت قرار گرفته بودند؛ یکی از
شکات خانم پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی ،ضمن شناسایی
متهمان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در ساعت  21روز چهارم
مرداد ماه در خیابان  156غربی تهرانپارس به صورت پیاده در حال
تردد بودم که یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر سرنشین به
من حمله ور شده و مرا به زمین انداخته و اقدام به سرقت کیف
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دستی همراهم کردند .شاکی دیگری در اظهارات خود در خیابان
رسالت مورد حمله دو نفر از متهمان قرار گرفته و آنها با کشیدن
چاقو تهدید به زدن اقدام به سرقت کیف بنده کردند .یکی از
شکات که از ناحیه زیر چشم چپ دچار آسیب دیدگی شدیدی
ناشی از اصابت چاقو قرار گرفته بود ،ضمن شناسایی متهمین در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در مقابل داروخانه  13آبان در حال
عبور از عرض خیابان بودم که دو نفر از یک دستگاه موتورسیکلت
پالس مشکی پیاده شده و به سمت من آمدند؛ ناگهان یک نفر از
آنها بی هیچ مقدمه ای با چاقویی که از زیر لباسش خارج کرد،
ضربه ای را به سمت صورتم پرتاب کرد که بر اثر آن از ناحیه زیر
چشم چپ دچار پارگی شدید صورت شدم .بر اثر شدت ضربه
و خونریزی شدید زیر چشم قادر به هیچگونه عکس العملی در
برابر سارقان نبودم و آنها نیز کیف دستی ام حاوی  500هزار
تومان وجه نقد ،مدارک شناسایی و  ...را سرقت کرده و با نفر
سوم که راننده موتور بود به سرعت از محل فرار کردند .بر اساس
اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه
رضا امیدی ،رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،درباره
این پرونده گفت :در ادامه تحقیقات به عمل آمده در خصوص
شناسایی دیگر جرایم ارتکابی ،متهمان به دهها فقره سرقت در
مناطق مختلف شهر تهران به ویژه در خیابان دماوند ،تهرانپارس،
نارمک ،خیابان بهار شمالی و جنوبی ،سهروردی ،کریم خان،
شریعتی ،نیروی هوایی ،رسالت و  ...اعتراف کرده اند .رئیس پایگاه
ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه شهروندانی که بدین
شیوه و شگرد ،توسط سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت پالس
مشکی مورد سرقت به شیوه کیف قاپی ،زورگیری قرار گرفتند
خواست تا برای شناسایی متهمان به نشانی پایگاه ششم پلیس
آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان نبرد شمالی – میدان نبرد –
انتهای خیابان شهید بیدچی مراجعه کنند.

شهروندان  2دستگاه گوشی سرقتی تحویل مامورین گردید و در دایره تجسس ضمن بررسی
تخصصی  4نفر از مالباختگان به کالنتری مراجعه و سارقین را مورد شناسایی قرار دادند .در
ادامه تحقیق از سارقین مشخص گردید «عظیم» یک سال قبل پس از خرید موتورسیکلت در
میدان شهدا با «قدرت» آشنا شده و تصمیم به انجام سرقت های خشن می نمایند و با این
شیوه و شگرد که «عظیم» رانندگی می کرده و جواد پس از انتخاب سوژه از پشت سر به آن
نزدیک و اقدام به موبایل قاپی و کیف قاپی می کردند .متهمان در کالنتری به انجام  15فقره
موبایل قاپی اعتراف کردند .سرگرد صادق ضرونی رییس کالنتری  115رازی درباره این خبر
به باشگاه خبرنگاران گفت :با اخذ اظهارات طرفین پرونده ای در این خصوص تشکیل شد که
جهت تحقیقات تخصصی تر و کشف سایر جرایم متهمان و همچنین شناسایی سایر متهمان
در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.
* طراح جدول :مهدي ميرزايي

جدول 339 -
افقی:
 -1درس نوشتنی– امتداد – نوعی سنگ تزئینی -2
واکسن– سالح انفجاری – از دوران زمین شناسی  -3نوعی
تزئین بیرون ساختمان– ثروتمند – از مصالح ساختمانی
 -4کامیون ارتشی  -آماس – دیرنشین – شوم بی سر
 -5مساوی – از لبنیات – حقه باز  -6شهر کرمان – کاش
اورانوس – بخشی از سیستم تنفسی  -7فلز سرخ – برای
مسافرت به فضا از این وسیله استفاده می شود – تازه و جدید
 -8دستور – جیحون – ماه – فریب  -9از پرندگان – شجاع
– میان و وسط  -10بیماری خطرناک – باد خنک – از گلها
 -11صحت و تندرستی – جمع اسیر – ضمیر جمع -12
حرف اشاره به نزدیک – خراش باریک – میان – کشتی
گیر روی ان مسابقه می دهد  -13کالم استثناء – از ماه های
سریانی – مزور و دورو  -14مفتش– پسوند شباهت – خیانت
کار  -15نوعی پارچه – مشق درسی – گلدسته
عمودی:
-1شاخه ای از علم ریاضی– زمان مرگ– رقص برزیلی -2
نجات دهنده– نام – بی بند و بار  -3پسر خسرو پرویز – چند
رقیب – جنگ و ستیز  -4فلز پرمصرف–کله و سر– راحتی
– بر سیگار می زنند!  -5درخت انگور– دورویی – آماده و
فراهم  -6پیوسته – سمت راست – توقف  -7حرف ندا –
هالل – نام دخترانه  -8مدرک – خالص و ناب  -ظرف پذیرایی – بیماری خش خش سینه  -9مجموعه
قوای نظامی – حوزه فرمانروایی – از نت ها  -10مرکز غنا – مرکز کشور پرو – مصرف بی رویه و نادرست
 -11گرو گذارنده – پادشاه دیوانه روم – گذراندن  -12دوشاب – صدای بلند – ازاد و یله – سگرمه
 -13ناپدری – صاف و راست ایستاده – وسیله چایخوری  -14چیره – یک دانه و تک – شایان بی انتها!
 -15رهنمون – قلعه ساخته شده بر روی کوه – گوشه فوتبالی
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اخبار

دستگیری زورگیران زنجیرهای خشن در پایتخت
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری سه زورگیر زنجیرهای خشن در پایتخت خبر
داد و گفت :هوشیاری و اقدام به موقع یکی از شهروندان
باعث دستگیری این افراد شد.
در ساعت  23:50روز چهارم مرداد ماه امسال یکی از شهروندان
طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی اعالم کرد که سه
جوان در حال وارسی محتویات چندین کیف زنانه و مردانه در
منطقه پیروزی – خیابان بروجردی هستند که با حضور مأموران
کالنتری  110شهدا  ،این سه جوان در حالیکه ده ها کیف زنانه
و مردانه را وارسی کرده بودند ،به همراه کیسه حاوی کیف های
زنانه و مردانه شناسایی و برای انجام تحقیقات به کالنتری منتقل
شدند .با توجه به کشف دهها کیف زنانه و مردانه از هر سه متهم
دستگیر شده ،آنان به ناچار لب به اعتراف گشوده و به سرقت
تمامی کیفهای کشف شده به شیوه زورگیری و کیفقاپی
اعتراف کردند که با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کیف قاپی
و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه  34تهران ،پرونده
برای رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت.
با انتقال سه متهم به نام های «بهمن  .الف»  35ساله،
«مصطفی  .م»  25ساله و «محمدحسین .ک»  21ساله به پایگاه
ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ و آغاز تحقیقات  ،هر سه نفر
آنها در همان اعترافات اولیه عنوان کردند که در همان تاریخ
دستگیری اقدام به دهها فقره کیف قاپی و زورگیری در مناطق
مختلف شهر تهران کرده و در زمان دستگیری نیز در حال تقسیم
اموال و پول های بهدست آمده از سرقت ها در میان خود در
مقابل منزل سرکرده گروه بهنام مصطفی بودند که توسط مأموران
کالنتری  110دستگیر شدهاند .در ادامه تحقیقات و با بررسی
سوابق متهمان مشخص شد که سرکرده گروه به نام مصطفی
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فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ارتقاء تعامالت پلیسی میان ایران و برزیل،
گفت :پلیس ایران ضمن حضور در المپیک  2016آماده هر گونه همکاری با
پلیس برزیل برای استقرار نظم و امنیت این مسابقات است.
سردار حسین اشتری در دیار با «سانتیاگو ایرازابال مورائو» سفیر برزیل در تهران،
اظهارداشت :ما معتقدیم باید ارتباط خوبی با کشور و دولت برزیل داشته باشیم و
از گذشته این اهداف در جمهوری اسالمی ایران بوده و ان شاء اهلل روز به روز نیز
افزایش می یابد .وی به همکاری های پلیسی میان جمهوری اسالمی ایران و برزیل
اشاره کرد و یاد آور شد :در مسابقات فوتبال  ،2014پلیس جمهوری اسالمی ایران
با ظرفیت بسیار خوبی با هماهنگی پلیس اینترپل در این بازی ها شرکت کرد و
در استقرار امنیت مسابقات مزبور و کمک به پلیس برزیل نقش بسزایی داشته که
نمونه خوبی از همکاری های پلیسی میان دو کشور به شمار می آید .فرمانده ناجا
ادامه داد :در صدد هستیم این نوع تعامالت را ارتقاء دهیم به گونه ای که پلیس
ایران ضمن حضور در المپیک  2016آماده هر گونه همکاری با پلیس برزیل است؛
با توجه به حساسیت مسابقات مزبور ،هماهنگی های بیشتری میان پلیس دو کشور
را می طلبد که باید از هم اکنون بسترهای الزم برای این نوع تعامالت فراهم شود.
سردار اشتری خاطرنشان کرد :حضور پلیس ایران در برزیل به منظور استقرار نظم
مسابقات فوتبال  ،2014عالوه بر اینکه برای پلیس برزیل فرصت خوبی به شمار
می آمد ،برای پلیس ایران نیز تجربه خوبی بود .این مقام ارشد انتظامی به ابراز
رضایت دولت ،سفیر و پلیس برزیل از عملکرد پلیس جمهوری اسالمی ایران در
مسابقات فوتبال  2014اشاره کرد و گفت :عالوه بر مسابقات ورزشی ،پلیس ایران
آماده ارائه هر گونه همکاری در حوزه های دیگر پلیسی از جمله موادمخدر و....
نیز است .وی به مقابله و مبارزه با جرایم سازمان یافته و نیز گروه های تروریستی
که امروزه اکثر کشورها مبتال به آن هستند  ،اشاره کرد و گفت :پلیس جمهوری
اسالمی ایران در این زمینه دارای تجربیات بسیار خوبی است و آماده هرگونه
همکاری در حوزه های پلیسی با کشور برزیل است .اشتری به ظرفیت و توانمندی
های پلیس جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه اشاره کرد و گفت :آمادگی
داریم با کشورهای دوست ،همکاری های پلیسی داشته باشیم و آن را ارتقاء دهیم.
فرمانده ناجا به برگزاری نمایشگاه بین المللی ایپاس که هر ساله در آن ظرفیت و
توانمندی جمهوری اسالمی ایران در خصوص تجهیزات پلیسی و امنیتی به نمایش
گذاشته می شود ،اشاره کرد و از رئیس پلیس برزیل دعوت کرد تا در این نمایشگاه
شرکت کند« .سانتیاگو ایرازابال مورائو» سفیر برزیل در تهران،نیز در این دیدار
به روابط بسیار خوب کشور برزیل با جمهوری اسالمی ایران ،اشاره و اظهار کرد:
یقیناً همکاری های پلیسی ،در راستای روابط بین دو کشور موثر است؛ از سوی
دیگر سطح همکاری بین دو کشور از طریق پلیس اینترپل خیلی خوب بوده است.
وی به تعامالت خوب کشور برزیل با جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و گفت:
پلیس برزیل در سطح رویدادهای بین المللی از جمله مسابقات ورزشی تجربیات
خوبی کسب کرده است« .سانتیاگو ایرازابال مورائو» به تمهیدات دولت برزیل برای
تامین امنیت بازی های المپیک  ،2016اشاره کرد و گفت :حضور پلیس ایران در
بازی های  2014برزیل تجریه خوبی بود و درصدد هستیم این تجربه در بازیهای
المپیک تکرار شود .وی به همکاری های تنگاتنگ کشور برزیل با همسایگان خود
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و موادمخدر اشاره و بر همکاری های بین المللی
و منطقه ای برای مبارزه با این جرایم تاکید کرد .براساس گزارش سایت پلیس،
سفیر برزیل از آمادگی برزیل برای همکاری و تبادل تجربیات با پلیس جمهوری
اسالمی ایران برای مبارزه با جرایم و حوزه های دیگر پلیسی اشاره و بر ایجاد
بسترهای الزم به منظور تبادل و اشتراک گذاری اطالعات تاکید کرد.

مرد جوان در دادگاه خانواده :زن وکیل نمیخواهم
مرد جوان زمانی که دید همسر وکیلش مرتب با مجرمان سر و کار دارد
خواستار جدایی شد.
چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طالق داد و
درخصوص علت آن به قاضی گفت :آقای قاضی همسرم وکیل است و مرتب با متهمان
و مجرمان در ارتباط است .من هم مخالف کار او هستم و دوست ندارم که همسرم با
مجرمان در ارتباط باشد و همیشه پرونده هایشان را بررسی کند .وی افزود:او هر روز به
دادگاه ها یا دادسراها می رود و با مجرمان زیادی سر و کار دارد .هرکاری می کنم می
بینم که نمی توانم با این مساله کنار بیایم و عکس العملی نشان ندهم .هرچه به او می
گویم کارت را عوض کن و یا روی پرونده های سبک تر کار کن فایده ای ندارد و او کار
خودش را می کند .مرد جوان ادامه داد:همسرم اصال به حرف من اهمیت نمی دهد
و ما هر روز سر این موضوع دعوا داریم .تا جاییکه من تصمیم به جدایی گرفتم .بعد از
صحبت های این مرد ،قاضی همسرش را هم به دادگاه احضار کرد تا پس از شنیدن
صحبت های او در مورد این پرونده تصمیم گیری کند.
حل جدول338 -

حریق در انبار  ۲هزار متری
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران ،از وقوع حادثه آتشسوزی
یک انبار مبلسازی به وسعت  ۲هزار متر مربع در خاور شهر خبر داد
به گزارش مهر ،سید جالل ملکی درباره جزییات این حادثه گفت :در ساعت
 ۵:۱۷بامداد آتشسوزی در جاده خاوران ،مقابل شهرک صنعتی خاورشهر به سامانه
آتشنشانی شهر تهران اعالم و ماموران  ۳ایستگاه به همراه خودروهای تنفسی و تانکر
آب به محل حادثه اعزام شدند .وی ادامه داد :محل آتشسوزی  ۲هزار متر مربع
انبار مسقف پر از مواد اولیه مبلسازی و مبلهای آماده بوده است و  ۴کارگر در اتاق
کارگری در حال استراحت بودند که در لحظات اولیه هنگام آتشسوزی خارج شدند.
ملکی افزود :آتش در حال سرایت به بشکههای تینر بود که آتشنشانان توانستند از
گسترش آتش جلوگیری کنند و در ساعت  ۶:۳۲آتش کامال اطفاء و عملیات این
حادثه به اتمام رسید.

سودوکو 339 -

حل سودوکو 338-

رهایی یافتن پسر عموی جنایتکار از چوبه دار
قاتل محکوم به اعدام اهل شهرستان اسفراین خراسان شمالی که سال ۹۱
پسرعموی خود را کشته بود ،با رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات یافت.
صبح دوشنبه اولیای دم مقتول الف -ش ۳۱ ،ساله و اهل اسفراین با حضور در
یکی از دفاتر محضر این شهرستان در جنوب استان خراسان شمالی ،رضایت خود را
از الف -ش ،قاتل فرزند خویش اعالم کرده و بدین ترتیب قاتل  ۳۱ساله از چوبه دار
نجات یافت .قاتل و مقتول ،پسرعمو و هر دو اهل روستای کالته بزرگ از توابع بخش
مرکزی اسفراین بودند و سال  ۹۱در شهرستان گرگان در یک مرغداری مشغول به کار
بودند که بر اثر اختالف ،قاتل پسرعموی خود را به قتل رسانده و پس از دستگیری در
گرگان به قتل نیز اعتراف می کند .پس از اعتراف الف -ش به قتل پسرعموی خود ،وی
در گرگان زندانی شده و پس از طی مراحل محاکمه به اعدام با طناب دار محکوم می
شود .درحالی که قرار بود حکم اعدام وی به زودی اجرا شود ،با تالش مسئوالن قضایی
گرگان و اسفراین ،خانواده مقتول پس از سه سال از اعدام قاتل صرف نظر کرده و متهم
از طناب دار و قصاص رهایی یافت .شامگاه یک شنبه در مراسمی با حضور دادستان
عمومی اسفراین ،اعضای شورای حل اختالف زندان گرگان و اسفراین و اعضای شورای
اسالمی ،رضایت خانواده مقتول  ۳۱ساله گرفته و قاتل بخشیده شد.

