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دستگیریعامالنسرقتمسلحانهوجوه
نقدوگوشیهمراهیکشهروند

کوتاه از حوادث
*ایرنا  /صبح دیــروز در درگیری محلی میان دو خانواده در
روستای"چالو"ازتوابعبخشکوهستانیچهاردانگهشهرستان
ساری که بر سر مالکیت مرتع و چرای دام اتفاق افتاد ،پنج نفر
زخمیشدند.
*ایسنا/بهدنبالانتشارویدئوییازتعقیبوگریزمیاندوخودرو
که با عنوان راهزنی و زورگیری از آزادراه تهران  -شمال منتشر
شد،مرکزاطالعرسانیپلیسپایتخت اعالمکردکهدرتحقیقات
اولیه مشخص شده که پالک نصب شده روی خودرویی که فرد
قمهبهدستداخلآنحضوردارد،متعلقبهاینخودرونبودهوبه
احتمالزیادجعلییاسرقتیاستوهماکنون تیمیازماموران
پلیسرسیدگیبهاینموضوعرادردستورکارخودقراردادهاند
تادرخصوصشناساییودستگیریاینافراداقدامکنند.
*ایرنا /سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستانو بلوچستان
از انهدام یک باند بزرگ و حرفهای قاچاق موادمخدر و کشف۲
تنو ۱۵۵کیلوگرمموادافیونیدرشهرستانخاشخبرداد.
*مهر /ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از اطفای
آتش سوزی مختصر در پاساژ عالءالدین به دلیل انداختن آتش
سیگاردرنمایبیرونیمرکزخریدیاچیزیشبیهبهآتشسیگار
خبرداد.
*توکلی/درروزپرکار پلیسکرمان،قاچاقچیاندرانتقال۲۷۵
راسدامبهکشورهایحاشیهخلیجفارسناکام ماندند.
*میزان /سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی رئیس پایگاه چهارم
پلیس آگاهی از دستگیری چهار سارق زورگیر و کشف بیش از
 ۱۰فقرهسرقتخبرداد.
*ایسنا /درپیوقوعحریقدربیمارستانیدررومانیدستکم
 ۱۰بیمارکروناییجانخودراازدستدادند.
*ایسنا /مرکز ملی مدیریت بالیا در فیلیپین دیروز اعالم کرد:
تاکنون  ۶۷نفر به دنبال وقوع مرگبارترین توفان سال در این
کشورجانخودراازدستدادهو ۱۲نفرنیزناپدیدشدهاند.

کساین که از متویف اطالعایت دارند اب پلیس آگاهی متاس بگیرند

سجادپور -تحقیقات کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضـــوی بـــرای شــنــاســایــی هویت
جسد مرد میان سالی که قرار بود
به عنوان ضایعات فروخته شود در
حالی ادامه دارد که هنوز پزشکی
قانونی درباره علت دقیق مرگ وی
اظهارنظر نکرده است.
به گــزارش اختصاصی خراسان،
ماجرای این جسد که هنوز خانواده
یا نزدیکان وی شناسایی نشده اند،
از صبح دوم آبــان هنگامی شکل
جنایی گرفت کــه زن جــوانــی به
ابتدای خیابان آیت ا ...کاشانی
 12رفــت تا خــودرویــی را به طور
دربستی اجاره کند.
دقایقی بعد پیرمرد مسافرکش
مقابل زن جــوان ایستاد و بــا هم
به گفت وگــو پرداختند .ایــن زن
به راننده پراید گفت :کنار دیوار
درون کوچه ،مقداری ضایعات و
نان خشک دارند که می خواهد آن
را به خیابان پنجتن منتقل کند و به
ضایعاتی بفروشد! او که با  15هزار
تومان کرایه حمل با راننده به توافق
رسیده بود ،از پیرمرد خواست برای
گذاشتن ضایعات داخل صندوق
عقب خودرو به درون کوچه برود!
وقتی راننده فاصله حــدود 200
متری را به صورت دنده عقب طی
کرد ،موتورسوار الغراندامی را دید
که او نیز همانند زن جوان ماسک
بهداشتی بــه چــهــره زده و کنار
ضایعات مــورد ادعــا ایستاده بود.
موتورسوار جوان از راننده خواست
تا بــرای گذاشتن بسته ضایعات
در صندوق عقب به او کمک کند
امــا رانــنــده بــا بیان ایــن کــه بیمار
است و نمی تواند اشیای سنگین
را بلند کند از کمک به موتورسوار
الغراندام خودداری کرد و از پشت
فرمان پیاده نشد.
بــه همین دلیل زن و مــرد جــوان

عکس ها اختصاصی از خراسان

تــوکــلــی /عــامــان ســرقــت مسلحانه وجـــوه نقد و گوشی
هــمــراه یــک شهروند در عملیات مــامــوران پلیس آگاهی
عنبرآباد استان کرمان به دام افتادند .به گــزارش خراسان،
فرمانده انتظامی"عنبرآباد"در ایــن بــاره گفت :به دنبال
سرقت مسلحانه وجــوه نقد و گوشی همراه یک شهروند و
اعــام گــزارش آن به پلیس ،بی درنــگ موضوع در دستور
کــار مــامــوران پلیس آگــاهــی ایــن شهرستان قــرار گرفت.
سرهنگ"رضا فیروزبخت" افزود :با حضور ضربتی ماموران در
صحنهجرم وانجاماقداماتاطالعاتیوچهرهنگاری،پنجسارق
در این زمینه دستگیر شدند .وی از جمله جرایم این متهمان
را حمل و نگهداری سالح و مهمات غیر مجاز ،اخالل در نظم و
امنیت عمومی از طریق سرقت مسلحانه ،ایجاد رعب و وحشت
برای شهروندان و قدرت نمایی با سالح ذکر کرد و ادامه داد:
متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع
قضاییتحویلشدند.

فرجام جسـدی که فروختـه نشد!

خــودشــان ضایعات مذکور را که
درون پارچه گلداری شبیه پرده
قــــرار داشــــت در صــنــدوق عقب
گذاشتند و به راننده گفتند حرکت
کند!
گــــزارش خــراســان حــاکــی اســت
این زن و مرد موتورسوار پشت سر
پیرمرد راننده به حرکت درآمدند
اما با او قــرار گذاشتند که اگر در
مسیر یکدیگر را گم کردند ،راننده
در ابتدای خیابان پنجتن منتظر

اطــراف نگریست ولــی بــاز هم آن
ها را پیدا نکرد به همین دلیل او
به محل قــرار در ابــتــدای خیابان
پنجتن در نزدیکی بولوار طبرسی
شمالی رفت و کنار خیابان منتظر
زن و مرد جوان ایستاد اما باز هم از
آن ها خبری نشد! پیرمرد راننده که
چندین ساعت از وقتش را سپری
کــرده بــود ،دیگر طاقت نــیــاورد و
تصمیم گرفت ضایعات را از خودرو
بیرون بیاورد و به کسی بدهد!

تصویر متوفی جهت شناسایی چاپ شده است

بماند تا آن ها برسند.
راننده که گاهی از آینه نگاهی به زن
و مرد موتورسوار می انداخت تا از
دیدش دور نمانند وقتی پشت چراغ
قرمز چــهــارراه مقدم توقف کرد،
دیگر اثری از زن و مرد موتورسوار
نبود او چند بــار از آینه خــودرو به

زمانی که راننده ،در صندوق عقب
را گشود ناگهان دست و پای یک
انسان از الی پرده گلدار بیرون زد!
پیرمرد که به شــدت ترسیده بود
با دستانی لرزان با پسرش تماس
گرفت و ماجرا را برایش بازگو کرد.
چند دقیقه بعد راننده به همراه

پسرش در حالی خودرو را به داخل
کالنتری طبرسی شمالی برد که
جسد فروخته نشده ،در صندوق
عقب بـــود! پــیــرمــرد بــا چــهــره ای
مضطرب و نگران ماجرای حمل
جسد به جای ضایعات و نان خشک
را برای ماموران شرح داد و به این
ترتیب یک پــرونــده جنایی شکل
گرفت.
با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی کاظم میرزایی ،کارآگاهان
پلیس آگاهی نیز به محل آمدند و
این گونه تحقیقات دربــاره جسد
مجهول الهویه آغــاز شــد .قاضی
میرزایی کــه بــراســاس تجربیات
قضایی ،پی به بی گناهی پیرمرد
رانــنــده بــرده بــود ،دستور آزادی
وی را طبق مقررات قانونی صادر
کرد و بررسی های پلیسی در این
بــاره ادامــه یافت امــا در حالی که
هنوز هویت جسد یا خانواده وی
شناسایی نشده انــد ،علت دقیق
مرگ این مرد حدود  60ساله نیز
تحت آزمایش هــای پزشکی قرار
دارد.
بنا بر گــزارش خــراســان ،از سوی
دیــگــر نــیــز تــحــقــیــقــات گــســتــرده
کارآگاهان برای ردیابی زن و مرد
موتورسوار با توجه به مشخصات
به دست آمده از آنان وارد مرحله
جــدیــدی شــده اســـت .در همین
حال قاضی میرزایی از شهروندان
خــواســت چــنــان چــه اطــاعــاتــی
دربــــاره مــرد مجهول الــهــویــه ای
دارنــد که تصویر جسد او در این
گـــزارش درج شــده اســت مراتب
را با تلفن های  21825267یا
 09011974485پلیس آگاهی
خراسان رضوی اطالع دهند.
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دستبرد اینترنتی
مدتیبودبهدلیلمعاشرتبادوستانالابالیوناباببهموادمخدراعتیاد
پیدا کرده بودم و توان تامین هزینه های مواد مخدر را نداشتم تا این که
فکریبهسرمزدو...
جوان  ۱۸ساله ای که در پی شکایت مــادرش مبنی بر تحصیل مال
نامشروعبهکالنتریاحضارشدهبوددرحالیکهبا چشمانیاشکآلود
تقاضایبخششمیکردبهمشاوروکارشناساجتماعیکالنتریشفای
مشهدگفت:منهیچگاهدرزندگیاممهرومحبتپدریراتجربهنکردم،
نوزاد شیرخواره ای بودم که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند .کمی که
بزرگترشدممادرمگفتکهپدرتمعتادبود ودرکارخریدوفروشمواد
مخدر فعالیت داشت و به همین دلیل زمانی که تو نوزاد شیرخواره ای
بودی ازاوجداشدم پدرتهمازدواجکردهوبهدنبالزندگیخودشرفته
استمادرمکهزنیتحصیلکردهبودهرروزمرابهمهدکودکمیسپردو
بهسرکارمیرفتتاهزینههایزندگیمانراتامینکندبهسننوجوانی
کهرسیدممتوجهشدمکهمادرمبامردیغریبهارتباطداردوبعدازمدتی
بهرغممخالفتوناراحتیمنبهعقدموقتآنمرددرآمد.ناپدریامنیز
درمنزلماساکنشدمادرممیگفتخیلیتنهاستوازلحاظمالینیز
نمی تواند هزینه های زندگی مان را به تنهایی تامین کند و به این دالیل
ازدواج کرده است اما درک این موضوع برای من که دوران نوجوانی را
سپریمیکردمبسیارسختبودبهتدریجبهسمتمعاشرتبادوستان
ناباب گرایش پیدا کردم برای اولین بار در  ۱۴سالگی اولین پک را به
سیگارزدممادرموقتیبویشدیدسیگارراازداخلاتاقماستشمامکرد
عصبانی شد و دعوای شدیدی به راه انداخت اما رفتار تحقیرآمیز مادرم
تاثیریدررفتارهایپرخطرمننداشتگاهیوقتهاکهبامادرمبحث
میکردماومراازخانهبیرونمیانداختومنبهمنزلدوستاننابابمپناه
میبردمحتیاگردیربهمنزلمیآمدمبازهمداخلمنزلجایینداشتمو
مادرممیگفتبروهمانجاییکهتااالنبودی!بهاینترتیبگاهیروزها
و هفته ها را در منزل مجردی دوستانم سپری می کردم.در آن جا بستر
استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی کامال فراهم بود و به این ترتیب
بعدازمدتکوتاهیبهموادمخدرسنتیاعتیادپیداکردمبعدازگذشت
چندسالناپدریاممادرمراترککردورفتمننیزکهتازهدیپلم گرفته
بودم وخودمرابرایکنکورسراسریآمادهمیکردممیخواستمارتباط
بادوستانمراکمترکنمامابرایتهیهموادمخدربایدآنهارامالقاتمی
کردمبعدازمدتیدیگرهزینههایتهیهموادرانداشتموقتیمطلعشدم
کهصاحبخانهپولرهنخانهرابهحسابمادرمواریزکردهبهطورپنهانی
کارت مادرم را برداشتم و از آن جایی که شماره رمز عابر بانک اش را می
دانستممبلغیراازحسابمادرمبهحسابخودمانتقالدادمودرچندین
نوبت این کار را انجام دادم تا این که مادرم متوجه ماجرا شد و ...شایان
ذکر است :پس از برگزاری چندین جلسه مشاوره و روان درمانی توسط
مشاورکالنتریبابهبودوتقویتارتباطمادروپسر ۱۸سالهاشوکاهش
تعارضاتبیناعضایاینخانوادهشاکیازشکایتخودصرفنظرکرد
وفرزنداونیزبهمرکزترکاعتیادمعرفیشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

