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دیوان عالی کشور مجازات  ۳زورگیر خشن را تایید کرد

خراسان

محکومیت «تاریخی » باندمخوف « ریاضی»!

 ۴۲۷سال زندان ۱۰۰۰ ،ضربه شالق و تبعید  ،بخشی از مجازات زورگیران نقابدار در مشهد است
سیدخلیل سجادپور -سه عضو مسلح باند
نقابداران معروف به «ریاضی» که با حمله شبانه
به مغازه داران یا عابران پیاده اموال آن ها را با
تهدیدبهمرگمیربودندباصدورحکمیقاطع
از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان
رضوی به تحمل حدود 427سال زندان ،بیش
از 1100ضربهشالق 5،سالتبعید،محرومیت
از رانندگی ،پرداخت دیه سنگین و  ...محکوم
شدندتامجازاتیتاریخیراتجربهکنند.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،ماجرای
نقابداران زورگیر از فروردین سال  95زمانی
در مشهد دهــان به دهــان پیچید و موجی از
نگرانی را بین مغازه داران به راه انداخت که سه
جوان زورگیر نقابدار شبانه وارد یک قصابی در
منطقهطرقشدندوبیرحمانهباقمهوشمشیر
به سوی قصاب حمله کردند.زورگیران مسلح
خشن پــس از کتک کــاری و تهدید بــه مرگ
مرد قصاب حدود سه میلیون تومان وجه نقد،
گوشی تلفن ،انواع کارت های بانکی ،مدارک
شناسایی و  ...را ربودند .این گزارش حاکی
است درحالی که زورگیران مشغول سرقت
بودند ناگهان مرد دیگری برای خرید گوشت
وارد قصابی شد و به دام زورگیران خشن افتاد.
آنهامشتریبختبرگشتهرانیزبهدرونمغازه
کشاندندوباایرادضربوجرحباقمه،پیکرخون
آلود او را مورد بازرسی قرار دادند و همه اموال
وی را نیز به سرقت بردند .در پی این سرقت
هولناک ،مرد قصاب و مشتری وی ماجرا را به
پلیس گــزارش دادنــد و بدین ترتیب ماجرای
وحشتناک باند زورگیری «ریاضی» در منطقه
پیچید چرا که طبق اظهارات شاکیان یکی از
سارقان مسلح سرکرده خود را «ریاضی» صدا
کرده بود!
به گزارش خراسان ،هنوز یک ماه از این ماجرا

نگذشتهبودکهدراوایلاردیبهشت
مغازه دار دیگری طعمه زورگیران
مسلحشد.اینمردکه«حسین»نام
دارد بعد از تعطیل کردن مغازه در
ساعات نیمه شب به سوی منزلش
به راه افتاد اما ناگهان سه جوان
موتورسوار نقابدار راه او را سد
کردند .زورگیران بی رحم که سر
و صــورت شان را مانند بازیگران
آب حــوضــی ســیــاه کـــرده بودند
قمه وحشتناکی را زیــر گلویش
گذاشتند و مبلغ 300هزار تومان
کاسبیروزانهاورابههمراهگوشی
تلفنبهسرقتبردند.مردمغازهدار
کهازشدتترسحتیجرئتفریاد
هم نداشت ،برای حفظ جان خود
سکوت کرد و دزدان نقابدار که در
منطقهجوالنمیدادندبااحساس
یکپیروزیدیگرازمحلگریختند.
گزارش خراسان حاکی است ،با
افزایش زورگیری های خشن در
منطقهنیروهایانتظامیواردعمل
شدند و با کمک شاکیان شماره
پالکموتورسیکلتزورگیرانرابهدستآوردند
اما آن ها وقتی در محاصره نیروهای تجسس
کالنتری قرار گرفتند موفق شدند با ترفندی
خاص از چنگ پلیس بگریزند .این در حالی بود
کههمچنانزورگیریهایهولناکاعضایاین
باند با حمله شبانه به مغازه داران و عابران پیاده
شدتگرفت.رصدهایاطالعاتیپلیسبیانگر
آن بود که سه عضو باند معروف به «ریاضی» در
یکی از مراکز ترک اعتیاد با هم آشنا شده اند و
پس از ترخیص از مرکز ترک اعتیاد ،نقشه های
ترسناک زورگــیــری هــای مسلحانه را برنامه

دستگیری زن قاچاقچیسابقه دار با 300کیلو حشیش

خط زرد

توصیههایپلیسبهوالدین
والدین و مسئوالن مدرسه به دانشآموزان
درباره شوخی نکردن در خارج از محیط مدرسه
تــذکــرات الزم را بدهند و از دان ــش آم ــوزان
بخواهند در خیابان و دیگر اماکن خــارج از
مدرسه به هیچ عنوان بازی و شوخی نکنند و در
پی هم ندوند.
به والدین توصیه میشود هیچ گاه با گمان
این که فرزندان شما مرتب در مدرسه حاضر
میشوند آنان را به حال خود رها نکنید و با توجه
خاص و مراقبت منطقی و هوشمندانه خود حامی
فرزندان خود باشید.
سرهنگمحمدبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

از میان خبر ها

سارقسینیهایمسیدستگیرشد
تیم تجسس كالنتری امام رضا(ع) عامل سرقت
سینی های مسی از فروشگاه های شهر مشهد
را دستگیر كردند .سرهنگ كرمانی  ،فرمانده
انتظامی ثامن پلیس مشهد گفت :متهم كه زنی
 23ساله است در تحقیقات اولیه اعتراف كرد با
مراجعه به بازارهای بزرگ مشهدوسوءاستفاده
ازغفلت فروشندگان سینی های مسی را سرقت
می کــرده وبه یك مغازه ضایعاتی می فروخته
است .متهم تا كنون به سرقت  25عدد سینی
مسی از دو مغازه دیگردر كمتر از چند روزاعتراف
كرده است و تحقیقات ادامه دارد.

 6فقرهسرقتدركارنامهسیاه
مردجوان
تیم های تجسس كالنتری شفا یكی از عامالن
سرقت خــودرو و محتویات داخل وسایل نقلیه
راشناسایی و دستگیر كردند.سرهنگ شجاع
پور،سركالنترشمال پلیس مشهد گفت :ماموران
كالنتری شفا در این عملیات ضربتی با پیگیری
سرنخ هایی كه در دست داشتند یكی از عامالن
دستبرد به وسایل داخــل خــودرو را در حوزه
استحفاظی خود دستگیر كردند .وی افــزود:
از متهم یك خــودروی پراید و مقادیری وسایل
مسروقه كشف شــد .متهم كــه بــه مــواد مخدر
صنعتی اعتیاد دارد تا كنون به  5فقره سرقت
وسایل داخل خودرو نیز اعتراف كرده و تحقیقات
پرونده ادامه دارد.

ریزی کرده اند .براساس این گزارش ،در نهایت
نیروهای انتظامی در چند عملیات هماهنگ و
ضربتی موفق شدند سه عضو این باند مخوف و
برخی از عوامل مرتبط با آنان را دستگیر کنند و
بهپنجهعدالتبسپارند.
با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرای سرقت
های باند «ریاضی» که موجی از نگرانی را بین
شهروندان ایجاد کرده بود ،این پرونده پس از
بررسی های مقدماتی در دادســرای عمومی و
انقالب مشهد به شعبه سوم دادگاه کیفری یک
خراسانرضویارسالشدوتوسطقضاتیمورد

کنکاش قضایی قرار گرفت که
ریزبینیوموشکافیاینپرونده
حساس از اولویت های اصلی
آنان به شمار می رفت .بنابراین
گزارش،اعضایباندزورگیران
معروفبه«ریاضی»کهدرهمان
جلسات اولیه و با طرح سواالت
تخصصیقضاتباتجربهدادگاه
دریافتند که انکار سرقت ها
فایده ای ندارد  ،به ناچار لب به
اعتراف گشودند و راز حدود
 10فــقــره ســرقــت مسلحانه
شبانه و روزانه را در حالی فاش
کردندکهچندیندستگاهتلفن
همراه سرقتی نیز از آنان کشف
شده بود .سه عضو اصلی باند
به حمله شبانه با تبرزین و قمه و
شمشیر به شهروندان و مغازه
داران اعتراف کردند تا جایی
که گفتند «حتی کاپشن یک
عابر پیاده را هم از تن او بیرون
آوردیم!»
متهمان در جلسات دادگاه که
به ریاست قاضی اسماعیل شاکر برگزار شد به
صراحت اقرار کردند که در یورش های شبانه به
شهروندان آن ها را با سالح سرد هدف قرار داده
وزخمیکردهاند.
گزارشخراسانحاکیاست،درموشکافیاین
پروندهزورگیریتوسطقضاتشعبهسومدادگاه
کیفری یک خراسان رضوی همچنین مشخص
شد که متهم معروف به «ریاضی» دارای سابقه
شرب خمر است و در سرقت های دیگری نیز به
همراههمدستانشنقشداردکهتصاویردوربین
هایمداربستهاینموضوعرابهاثباتمیرساند.

پس از پایان برگزاری جلسات دادگاه ،متهمان
در آخرین دفاعیات خود ضمن اقرار به ندامت و
پشیمانی،بهجرایمهولناکخوداعترافکردند
وبدینترتیبقضاتدادگاهکهباتوجهبهاهمیت
پرونده وارد شور شده بودند ،حکمی را صادر
کردند که در حافظه تاریخی متهمان و دیگر
زورگیرانماندگارخواهدشد.
طبقرایدادگاه،سهعضواصلیباندزورگیران
مسلحمعروفبه«ریاضی»بهاتهاماتمشارکتو
معاونتدرسرقتهایمسلحانهشبانهوروزانه،
ایــراد ضــرب و جــرح عمدی با چاقو ،تحصیل
مال سرقتی و  ...به تحمل حدود  427سال
زنــدان ،بیش از  1100ضربه شالق 5 ،سال
تبعید ،پرداخت دیــه سنگین ،محرومیت از
رانندگی با وسایل نقلیه ،رد اموال مسروقه به
شاکیان و انتشار حکم در روزنامه کثیراالنتشار
محل وقوع جرم ،محکوم شدند .این رای که به
امضای قاضی شاکر مستشار دادگــاه رسیده
بود با اعتراض متهمان و وکالی مدافع روبه رو
و پرونده مذکور برای رسیدگی ویژه به دیوان
عالی کشور ارســال شد اما قضات شعبه 31
دیوان عالی که سال های زیادی از عمرشان را
در رسیدگی ویژه به این گونه پرونده ها گذرانده
اند ،پس از مطالعه دقیق و خط به خط اوراق
پرونده زورگــیــران خشن ،رای صــادر شده از
سوی قضات شعبه سوم دادگــاه کیفری یک
خراسان رضوی را عینا تایید کردند و این رای را
کامال دقیق و مطابق با موازین قانونی و شرعی
تشخیص دادند .به گزارش خراسان ،این گونه
بود که پرونده سه عضو باند مخوف معروف به
ریاضی در حالی برای اجرای حکم به اجرای
احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارجاع
شد که مجرمان باید با لحاظ قاعده تعدد جرایم
تعزیری ،فقط مجازات اشد را تحمل کنند.

توکلی  /ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر
شهرستانسیرجانازمنزلزنقاچاقچی300،
کیلوگرم حشیش کشف کردند .به گــزارش
خراسان ،فرمانده انتظامی استان کرمان در
تشریح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با
موادمخدر سیرجان با رصد و اقدامات اطالعاتی
دریافتندزنیسابقهدار منزلیرابراینگهداری

وتحویلموادمخدربهباندهایکالناستانهای
دیگر اجاره کرده است .سردار عبدالرضا ناظری
افزود :اقدامات الزم برای شناسایی و دستگیری
متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت که در
ادامه نیروهای پلیس با شناسایی منزل مزبور
در عملیاتی هماهنگ ،این زن قاچاقچی را به
دام انداختند و  303کیلوگرم حشیش را کشف

خطرازبیخگوشمسافرانپروازکرمانشاهگذشت
نقص فنی باعث شد ایرباس  ۳۲۰که از تهران
عــازم کرمانشاه بــود ،به مهرآباد بــازگــردد.
به گزارش مهر ،یک فروند هواپیمای ایرباس A
 ۳۲۰شرکت هواپیمایی معراج به رجیستری
 EP-AJIو با شماره پــرواز  ۲۸۲۹دیــروز در
مسیر تهران به کرمانشاه ،به علت نقص فنی در

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

میانه مسیر ناچار به بازگشت شد و در فرودگاه
مهرآباد فرود اضطراری کرد.
گفته مـیشــود در پــی فــرود اضــطــراری این
هواپیما ،هیچ یک از مسافران مصدوم نشدند
ولی ظاهر ًا برای مدت کوتاهی باند ( L ۲۹باند
 ۲۹چپ) مهرآباد مسدود شده بود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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کردند.وی با بیان این که این متهم  ۴۰ساله
سابقه دستگیری در یکی از استان های کشور
را دارد ،ادامه داد:متهم با همدستی خواهرزاده
 ۲۴ساله اش این منزل را به پاتوق معتادان و
توزیع مواد افیونی تبدیل کرده بود .وی اضافه
کرد :دستگیری افراد و اعضای باندهای مرتبط
با این قاچاقچی ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از
کشف 816کیلوگرم مواد مخدر شامل 218
کیلوگرم تریاک و  477کیلوگرم حشیش در
عملیات پلیس شهرستان رابر و  120کیلوگرم
تــریــاک از یــک قاچاقچی مسلح در عملیات
ماموران یگان تکاوری  115و دستگیری دو
قاچاقچی خبر داد.

دزدسابقهداربااسلحهقالبیبهدامافتاد
جوان  34ساله ای که دارای دو سابقه کیفری
است این بار در حالی هنگام به دام انداختن
طعمه در پارک منطقه اسماعیل آباد مشهد
توسط عوامل بسیج دستگیر شد که کلت
قالبیرادرونپاکتچیپسمخفیکردهبود.به
گزارش خراسان ،این دزد سابقه دار که در دایره

تجسس کالنتری سپاد مشهد مورد بازجویی
های تخصصی قرار گرفته بود در اعترافات خود
گفت :من ساکن بولوار امامت هستم ولی برای
زورگیری به پارک اسماعیل آباد آمده بودم!این
متهمبهدستورسرگردعامری(رئیسکالنتری
سپاد)بهمراجعقضاییمعرفیشد.

متهمتحتتعقیبباتیراندازیپلیسزمینگیرشد
مــامــوران تجسس كالنتری سیدی مشهد در
اجرایطرحتشدیدمقابلهباسرقتهایخیابانی
 ،متهم سابقه دار و تحت تعقیب كارآگاهان پلیس
آگاهیخراسانرضویراردزنیكردند.سرهنگ
مالكی سركالنترجنوب پلیس مشهد گفت:

ماموران پلیس با تعقیب سایه به سایه ،متهم را
غافلگیرو درحالی كه در برابر ماموران انتظامی
مقاومت نشان می داد او را دستگیر کردند.ازاین
متهم یك خــودروی پراید مسروقه كشف شدو
تحقیقات پرونده ادامه دارد.

9
در امتداد تاریکی

طالق عاشقانه!
با آن که هنوز یک سال از آغــاز زندگی مشترکم
نگذشته است ،خانواده ام اصرار دارند از همسرم
طالق بگیرم و به شهرستان برگردم چون پدر و
مادرمعاملبیماریکمخونیوکمکاریتیروئیدم
را همسرم می دانند و بر خواسته خودشان اصرار
دارند،درحالیکهمن،همسرمراعاشقانهدوست
دارم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 17ساله ای است
که برای راضی کردن همسرش به طالق با چهره
رنگ پریده و پریشان وارد کالنتری الهیه شد .این
زننوجوانکهگوییدچارافسردگیشدهوشرایط
روحیمناسبینداشت،بهدستورسرهنگتوفیق
حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه) برای بهره
گیری از خدمات مشاوره و روان شناختی ،به دایره
مددکاریاجتماعیهدایتشد.
او دربـــاره داســتــان زنــدگــی اش ،بــه کارشناس
اجتماعی گفت :پنج سال قبل زمانی که12سال
بیشترنداشتم،بهاصرارپدرمپایسفرهعقدنشستم
در حالی که هیچ آگاهی درباره ازدواج و زندگی
مشترکنداشتم.فقطشنیدهبودمکههردختری
باید شوهر کند« .کرامت» 17سال از من بزرگ تر
بود و من تا روز عقدکنان او را ندیده بودم .آن زمان
پدرم ،برادرش را با چاقو زده بود و همواره مقابل
چشمان من ،مادرم را نیز به شدت کتک می زد .او
وقتیعصبانیمیشددیگرنمیتوانستخودشرا
کنترلکند،بههمیندلیلقیامتیدرمنزلبهپامی
کردبهگونهایکههیچکدامازاعضایخانوادهنمی
توانست از مقابل مشت و لگدهایش بگریزد .من
همبرایفرارازاینوضعیتبهتردیدمتنبهازدواج
بدهم و به خانه شوهرم بروم اما متاسفانه همسرم
درآمد مناسبی نداشت و نمی توانست با کارگری
روزمــزد هزینه های برگزاری جشن عروسی را
فراهم کند .به همین دلیل دوران نامزدی ما چهار
سالطولکشیدتااینکهباالخرههمسرمکاریدر
تهران پیدا کرد و ما با برگزاری یک مجلس کوچک
ازدواج کردیم .چند روز بعد همسرم در حالی مرا
با خودش به تهران برد که رفتار خیلی خوبی با من
داشت و تالش می کرد خواسته های مرا تامین
کند .در حالی که من دچار بیماری های کم کاری
تیروئید و کم خونی شده بودم« ،کرامت» شرایط
روحیوروانیمرادرکمیکردوخیلیمراقبمبود
اما در این میان پدر و مادرم در تماس های تلفنی
اصرارمیکنندازهمسرمجداشوموبهشهرستان
باز گردم چون آن ها کرامت را عامل بروز بیماری
های من می دانند ،اما من ،همسرم را دوست دارم
و از یادآوری کتک کاری ها و روزگار تلخ گذشته در
منزلپدرموحشتدارم.اینتشویشهایعصبی
به حدی رسیده است که دچار افسردگی شدید
شدهاموازطرفدیگردلمبهحالهمسرممیسوزد
ونمیخواهماودرماجراهایمنوخانوادهامآسیب
ببیند.بههمیندلیلبهکالنتریآمدمتاهمسرمرا
به جدایی راضی کنم و به تنهایی به زندگی خودم
ادامهبدهمچراکهازپدرمنیزمیترسمو...
شایانذکراست،اینزننوجوانکهشرایطروحی
نامناسبیداشت،ابتداتوسطامدادگراناورژانس
به مرکز درمــانــی منتقل شد و پس از بهبودی
نسبی مورد مشاوره های روان شناختی در دایره
مددکاریاجتماعیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

 ۲هکتار نخلستان و باغ مرکبات
شهداد کرمان در آتش سوخت
کرمانی /دو هکتار نخلستان و باغ مرکبات بخش
شهداد کرمان در آتش سوخت.دهیار چهارفرسخ
شهداد گفت :با تالش  10ساعته آتش نشانانی از
شهداد ،ماهان و کرمان آتش مهار واز سرایت آن
جلوگیری شد .پورعلی ،علت این حادثه را بی
احتیاطی باغداران ذکر کرد و افزود :وزش باد
نسبتا شدید باعث گسترش این آتش سوزی شد.

