حوادث

شنبه  2۷شهریور 1400
 11صفر .144۳شماره 2075۶

جاسازماهرانهمحمولهیکتنی
مورفیندر تریلرلورفت

تماسباپلیس ۱۱۰قم
ودرخواستکمکباسفارشپیتزا
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت :طی
تماسیکخانمبا ۱۱۰وسفارشپیتزاوهوشیاری
اپراتور با دریافت پاسخ «بله-خیر» و اطمینان از
وجود مزاحمت برای وی ،بالفاصله پلیس به محل
اعزام شد .به گزارش مهر ،سردار بهادر اسماعیلی
افــزود :در پی ایــن تماس ،بالفاصله موضوع به
مأموران گشت کالنتری  ۱۹توحید اعالم شد و
موضوع در دستور کار مأموران این کالنتری قرار
گرفت.ویادامهداد:پلیسباحضوردرمحلوقوع
تماس ،عامل مزاحمت را که همسر سابقش بوده
است و وارد منزل شده بود ،دستگیر و به کالنتری
منتقل کــرد .تحقیقات تکمیلی از علل و انگیزه
ارتکابجرمدردستبررسیاست.

خودنماییتیغمرگدرتاریکیشب!

سجادپور -جــوان  21ساله ای که به اتهام
جنایت در نزاع دسته جمعی روستای باغون
آبادمشهددستگیرشدهاست،هنگامبازسازی
صحنه قتل در حضور مقام قضایی ،زوایــای
دیگری از خودنمایی تیغ مرگ در تاریکی شب
را فاش کرد .به گزارش اختصاصی خراسان،
شببیستودومتیرسال 98بودکهزنگتلفن
پلیس  110به صدا درآمد و خبر مرگ مردی
 54سالهباضربهخنجر،نیروهایانتظامیرابه
تکاپو انداخت .بررسی های مقدماتی حکایت
از یک عــده کشی مرگبار در پی اختالفات
خانوادگی داشت ،بنابراین بالفاصله با حضور
شبانه قاضی ویــژه قتل عمد در صحنه وقوع
حادثه ،تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز
شد .تحقیقات میدانی بیانگر آن بود که بروز
اختالفاتخانوادگیبیندوفامیلبهمشاجره
های لفظی منجر شده است اما این درگیری
هایلفظیباخطونشانوتهدیددرحالیادامه
یافتکهجوانیبهنام«م»درتماستلفنیخودبا
طرفمقابل،هیزمآتشایناختالفاترازیادتر
کرد تا شعله های خشم همچنان زبانه بکشد!
او در این تماس های تلفنی با مرد 54ساله ای
بهنام«پرویز»ودیگربستگان وی،طوریبهاین
اختالفات و درگیری های لفظی دامن زد که
ناگهان کار به عده کشی و تهدیدهای مرگبار
انجامید اما هیچ گونه درگیری فیزیکی رخ
نداد .با وجود این ،غرورهای کاذب و خشم و
نفرت همچنان از آتش زیر خاکستر زبانه می
کشید تا این که ساعتی بعد دوباره زنگ تلفن
ها به صدا درآمد و فریادهای تهدید و من منم
ها گوش آسمان را خراشید .این بار هیچ کدام
از دو طرف کوتاه نمی آمدند و آتش غرور هر
لحظه شعله ورتر می شد .در همین حال «م»
در حالی که «محمود» جوان  25ساله و افراد
دیگری را که به نزاع فراخوانده بود ،سوار بر
چنددستگاهموتورسیکلتکردوبهطرفمحل
سکونت طرف های مقابل در روستای باغون
آباد به حرکت درآمدند ،طرف های دیگر این
ماجرا نیز درحالی که تعدادی زن و کودک به
همراه آنان بود از خانه ها بیرون آمدند و مقابل

یکدیگرصفآراییکردندولیاینبارتکانههای تیر سال 98کشیده شده بود ،برخی از عوامل
لفظی چند ثانیه بیشتر طول نکشید چرا که با این نزاع مرگبار شناسایی شدند و تحقیقات
درخشش تیغه خنجر در تاریکی شب ،ناگهان برای دستگیری آنان وارد مرحله جدیدی شد.
درگیری وحشتناکی بین آنان آغاز شد .در این در این میان گروه ورزیــده ای از کارآگاهان با
هنگامبودکهتیغهخنجربرسینهمرد 54ساله نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی
نشست و خون آلود نقش بر زمین شد .یکی از ثانی (رئیس وقت اداره جنایی آگاهی) وارد
ع ــم ــل شـــدنـــد و
زنانحاضردراین
عالوه بر «م» جوان
درگیری خونبار،
 25ســالــه ای به
به تی شرت یکی
نــام «مــحــمــود» را
از مــهــاجــمــان
نیز تحت تعقیب
چــنــگ انــداخــت
قــرار دادن ــد .آنان
بــه گــونــه ای که
در چــنــد شــاخــه
بــخــشــی از تی
عملیاتیبهردزنی
شرتپارهشدودر
متهمان ف ــراری
دستان وی باقی
پرداختندتااینکه
مـــانـــد! گـــزارش
چندین مخفیگاه
اخـــتـــصـــاصـــی
آنــــان شناسایی
خــراســان حاکی
شــد امــا متهمان
است ،وقتی پرویز
در هــیــچ کـــدام
(مــرد  54ساله)
از ای ــن مــکــان ها
نــفــس هـــای آخــر
حضور نداشتند.
زنــدگــی خ ــود را
در اثـــنـــای ایــن
می کشید ،طرف
تحقیقات سرنخ
های مقابل سوار
هاییبهدستآمد
بــر وســایــل نقلیه
که نشان می داد
خـــــود شـــدنـــد و
متهمبهقتلدرحالتشریحصحنهجنایتدرحضورقاضیعارفیراد
یکی از متهمان
هرکدام به سویی
گریختندولیدراینمیانیکیازموتورسیکلت اصلی پــرونــده در منزل یکی از نزدیکانش
هایمهاجماندرصحنهحادثهجاماندچراکه پنهان شده است ،به همین دلیل کارآگاهان
آن ها برای فرار از محل ،فرصت سوار شدن به با کسب مجوزهای قضایی ،مخفیگاه مذکور
موتورسیکلت را نیافتند و با وسیله نقلیه دیگر را به محاصره درآوردند و «محمود» را در حالی
بستگان و آشنایانشان از صحنه خونبار نزاع دستگیرکردندکههنوزخواببهچشمانشراه
دسته جمعی گریختند .دقایقی بعد پیکر غرق نیافته بود .بنابر گزارش خراسان ،با اعترافات
در خون پرویز به بیمارستان طالقانی مشهد متهماناینپروندهجنایی،تحقیقاتگسترده
منتقلشداماتالشهابراینجاتویبینتیجه کارآگاهانبرایدستگیریجوان 19سالهای
ماند و این مرد میانسال بر اثر عوارض ناشی به نام «یوسف» نیز ادامه یافت چرا که بررسی
از اصابت ضربه خنجر جان سپرد .به گزارش های مقدماتی نشان می داد او نقش اصلی را
خراسان ،در حالی که ادامــه تحقیقات مقام در قتل مرد  54ساله دارد .ولی طولی نکشید
قضاییوکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهی که سرنخ های پلیس به استان زنجان رسید
خراسان رضــوی به بامداد روز بیست و سوم چرا که این جوان به یکی از روستاهای اطراف
عکس  :خراسان

توکلی /با اقدام اطالعاتی و عملیاتی نیروهای
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ،ترانزیت
محمولهبزرگ یکتنیمورفینناکامماند.
بهگزارشخراسان،فرماندهانتظامیاستانکرمان
در جمع خبرنگاران گفت :نیروهای پلیس مبارزه
با مواد مخدر در زمینه مقابله با قاچاقچیان مواد
مخدروسوداگرانمرگ باانجاماقداماتاطالعاتی
از قصد قاچاقچیان بــرای انتقال یک محموله
سنگین موادمخدرازطریقمحورهایمواصالتی
باخبر شدند .ســردار عبدالرضا ناظری افــزود:
ماموران مستقر در ایست و بازرسی مرصاد واقع
در سه راهی راین (محور بم – کرمان) با هماهنگی
مقامقضایی،تریلرحاملموادراشناساییکردندو
درادامهطیعملیاتیباتوقیفوبازرسیتخصصی
از این کشنده ،یک تن و ۲۴کیلوگرم مورفین را که
به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود ،کشف و یک
سوداگر را دستگیر کردند .وی با اشاره به تشکیل
پرونده و تحویل متهم به مرجع قضایی ،ادامه داد:
ماموران همچنان بــرای شناسایی و دستگیری
دیگر عوامل مرتبط با این پرونده در حال انجام
ماموریت هستند .سردار ناظری تصریح کرد :این
محموله یک تنی مورفین با ۱۰تن تریاک برابری
می کند و با کشف این مقدار مواد افیونی ،خدمت
بزرگی به مردم عزیز استان و کشور شد .وی در
پایانیادآورشد:ازابتدایامسالتاکنونبیش۹۳
هزار کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کرمان
کشفشدهاست.

عامل جنایت در نزاع دسته جمعی اعرتاف کرد

اخ

تصاصی

خراسان

زنجان گریخته بود .با وجود این ،ردیابی های
کارآگاهان با توجه به تغییر مخفیگاه های
متهم ،حدود دو سال به طول انجامید تا این که
مشخصشد«یوسف»دوبارهبهمشهدبازگشته
و در خیابان نجف (شهرک نوده) مخفی شده
است .این گونه بود که کارآگاهان با هدایت
سرهنگمهدیسلطانیان(رئیسادارهجنایی
آگاهی)ودستوراتویژهقاضیمحمودعارفی
راد(قاضیویژهقتلعمدمشهد)واردعملیات
ضربتی شدند و او را در حال فرار با شلیک چند
تیر هوایی زمین گیر کردند .گزارش خراسان
حاکیاست،اینمتهمکهاکنون 21سالدارد،
پس از اعتراف صریح به قتل مرد  54ساله ،به
محل ارتکاب جرم هدایت شد تا زوایای پنهان
و جزئیات این جنایت وحشتناک را در حضور
قاضی شعبه 208دادسرای عمومی و انقالب
مشهدبازگوکند.متهماینپروندهجنایی،پس
ازمعرفیکاملخودمقابلدوربینقوهقضاییه
قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام ارتکاب قتل
عمدی مرد مسلمان از سوی قاضی «عارفی
راد» ،در تشریح این قتل وحشتناک گفت:
وقتیدرگیریشروعشد،منقصدکشتناورا
نداشتم .در همان تاریکی شب تیغه کارد را باال
بردموضربهایبهیکیازافرادحاضردرصحنه
درگیری زدم! چاقو را هم «م» به دست ما داده
بود! ولی در میان همان نزاع ،زمانی که کارد
را بیرون کشیدم ،خون را روی تیغه آن دیدم و از
صحنهگریختم.سپسآلتقتالهرادرمسیرراه
درون سطل زباله ای انداختم و خودم به خارج
ازاستانگریختم.باوجوداین،نفهمیدمبهچه
کسیچاقوزدهام!اماوقتیازمرگپرویزمطلع
شدمکهفهمیدمباضربهمنکشتهشدهاست.
بنابرگزارشخراسان،درآغازبازسازیصحنه
قتل که سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل
عمد آگاهی) نیز حضور داشت ،ابتدا ستوان
منفرد (افسر پرونده) خالصه ای از محتویات
این پرونده را بازگو کرد و در پایان نیز متهمان با
دستوربازداشتموقتازسویقاضی«محمود
عارفی راد» روانه زندان شدند تا دیگر مراحل
دادرسیدراینپروندهجنایینیزطیشود.

تخریب 15مغازهبراثر انفجاردرابزارچهنظرآابدکرج

مدیرعامل آتش نشانی شهرداری نظرآباد
گفت :انفجار گاز در بازارچه نظرآباد کرج،
 ۱۵مغازه را تخریب کــرد .به گــزارش شبکه
خبر ،عبدی افزود :بررسیهای اولیه حاکی
از انفجار بر اثر نشت گاز است .وی ادامه داد:

خوشبختانه این حادثه قربانی نداشت و فقط
یکی از کسبه مصدوم و برای ادامه درمان به
بیمارستان انتقال داده شد.
وی گفت :بررسیهای بیشتر برای مشخص
شدن علت حادثه در حال انجام است.

سارقان ۵میلیاردیمنازلدرزندانشناساییشدند

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری اعضای باند چهار نفره سارقان
منزل در زندان خبر داد و گفت :متهمان ۵۰
میلیارد ریال از منازل شش مال باخته سرقت
کرده بودند.
بــه گ ــزارش مهر ،سرهنگ قاسم دستخال
افـــزود :در پی رسیدگی به شکایت یکی از
شهروندان مبنی بر این که دوم مرداد امسال
گاو صندوق منزلش حاوی  ۲۰میلیارد ریال
طال و ارز سرقت شده است ،مشخص شد که
سارق یا سارقان از طریق بالکن وارد منزل مال
باخته شد هاند .وی ادامــه داد :در تحقیقات
کارآگاهان ،سرنخی از حضور یکی از سارقان

حرفهای در این سرقت به دست آمد و مشخص
شد که متهم به تازگی دستگیر شده است و در
زندان به سر میبرد.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران گفت:
با دستگیری متهم در زن ــدان ،وی به شش
فقره سرقت با همکاری سه تن از همدستانش
اعتراف کرد و در ادامه همدستان وی نیز که در
زندان به سر میبردند ،بازداشت شدند.
وی با بیان این که کارشناسان ارزش اموال
سرقتی توسط سارقان در این سرقتها را ۵۰
میلیارد ریال برآورد کردهاند ،خاطر نشان کرد:
با اعتراف متهمان به جرایم انتسابی ،کشف
جزئیات پرونده در دستور کار قرار دارد.

9
در امتداد تاریکی

درکویرتباهی!
چناندرگیریکعشقهوسآلودخیابانیشدهبودم
که انگار در یک دنیای رویایی زندگی می کنم .از
سویدیگرنیزنابسامانیهایخانوادگیوآشناییبا
دوستانیخالفکارمرابهسویتبهکاریهاییکشاند
که حتی از سارقان نیز کالهبرداری کردم و. ...
این ها بخشی از اظهارات سرکرده یک باند بزرگ
کالهبرداری با رسیدهای جعلی است که با تالش
شبانه روزی کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس
آگاهی خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار شد.
این جوان  27ساله که به خاطر رنگ چشم هایش
به «زاغــی» معروف است ،پس از آن که به سواالت
تخصصی سرهنگ همتی (کارآگاه اداره عملیات
ویژه)دربارهچگونگیوشیوههایارتکابجرمپاسخ
داد ،دفتر خاطراتش را به سال های نه چندان دور
ورق زد و درباره سرگذشت خود در دوران نوجوانی
گفت :عالقه عجیبی به ورزش و کشتی داشتم چرا
کهعموهایمازپهلوانانمعروفبودندومنهمتالش
می کردم تا مانند آن ها اسم و رسم داشته باشم ولی
اعتیادپدرم،زندگیمنومادرمرابهنابودیکشاند.
مادرمکهنمیتوانستشرایطسختزندگیباپدرم
راتحملکند،بعدازفرازونشیبهایبسیار،باالخره
ازاوطالقگرفتومنهمکهتکفرزندخانوادهبودم،
به عشق مادرم در کنارش ماندم .خالصه در حالی
روزهاسپریمیشدکهمنبهدلیلهمینآشفتگی
هایخانوادگینهتنهاورزشراترککردمبلکهدرس
و مدرسه را هم کنار گذاشتم و به دنبال رفیق بازی
و خوشگذرانی رفتم ،تا این که روزی برق چشمان
دختریمراگرفت«.شهره»بامادرشدرهمسایگی
ما زندگی می کرد واوضاعی بهتر از ما نداشت .مادر
او نیز از همسرش طالق گرفته بود و با پرستاری از
سالمندان مخارج زندگی خود و شهره را تامین می
کرد.باوجوداین،رابطهایعاشقانهبینماآغازشد،
بهگونهایکهجزشهرههیچکسرانمیدیدم.وقتی
مادرمازاینارتباطغیرمتعارفوغیراخالقیمطلع
شد ،خیلی تالش کرد تا مرا از این مسیر اشتباه باز
دارد اما من در کویر تباهی گم شده بودم و نصیحت
هاودلسوزیهایمادرمرانمیشنیدم.باآنکهمی
دانستممادرمدراینسالهاهمهجوانیاشراوقف
من کرده است و از راه خیاطی و دوخت و دوز مخارج
زندگیامراتامینمیکندتادرآیندهعصایدستش
شومولیبازهمآندختررابههمهچیزترجیحدادم.
مادرم را رها کردم و با اجاره یک سوئیت در هسته
مرکزی شهر ،شهره و مــادرش را به آن جا انتقال
دادم چرا که مادر شهره در حالی از همسر صیغه ای
اش باردار شده بود که به خاطر فوت پیرمردی که از
او نگهداری می کرد ،بیکار هم شده بود و درآمدی
نداشت .از طرف دیگر من هم که بیشتر اوقاتم را به
همراه شهره در پاتوق های دوستان خالفکارم می
گذراندم ،با یکی از هم بازی های دوران کودکی
ام برخورد کردم که استعداد عجیبی در فضاهای
مجازیداشت.دریکیازهمینروزهابودکه«پدرام»
شیوه جدید کالهبرداری از طریق نرم افزارهای
رسیدجعلیرابهمنآموختتاباورودبهسایتدیوار
از آگهی دهندگان کالهبرداری کنم .وقتی در چند
فقره از کالهبرداریها با این روش موفق شدم ،آرام
آرامباندیتشکیلدادموباهمدستیدیگردوستانم
بهخریدموتورسیکلت،گوشیتلفن،پرندگانزینتی
و ...از سایت دیوار روی آوردم .خالفکاری های ما به
جایی رسید که حتی اموال سرقتی را نیز با همین
شیوه از سارقان خریداری کردیم .این در حالی بود
که در طول این مدت فقط سه نفر از طعمه هایمان
فریبنخوردندومدعیبودندکهبایدحساببانکی
خودشان را برای واریز وجه بررسی کنند یا پیامک
واریــز وجه از سرشماره رسمی بانک بــرای آن ها
ارسال شود .خالصه همه درآمدم را در حالی برای
شهره و مادرش هزینه می کردم که مادرم هشدار
می داد عاقبت این ارتباط خیابانی جز تباهی و
بدبختی نیست .خالصه به خالفکاری هایم ادامه
میدادمتااینکهروزیبرایانتقالپولکناردستگاه
خودپرداز ایستاده بودم که ناگهان در آن تاریکی
بامداد کارآگاهان پلیس آگاهی بر سرم آوار شدند و
چنانمرازمینگیرکردندکهحتینتوانستمفقطبه
فاصلهچندقدمخودمرابهموتورسیکلتمبرسانم.من
که تا آن روز فکر می کردم ماموران آگاهی شب ها به
دنبالمجرماننمیروندودرخانههایشاناستراحت
میکنند،تازهبهاشتباهمپیبردموهویتواقعیامرا
ازآنانپنهانکردمولیفقطدرچندثانیهدستگاهی
را مقابل چشمانم قرار دادنــد و همه مشخصاتم را
روی تصویر مانیتور مشاهده کردم .دیگر همه چیز
لورفتهبودو 17نفرازشاکیانمبهآگاهیآمدهبودند.
وقتی همدستان دیگرم نیز دستگیر شدند ماجرای
کالهبرداری هــای ما هم فــاش شد و . ...شایان
ذکر است ،تحقیقات گسترده این پرونده با نظارت
مستقیم سرهنگ «جان دیزآوندی» (رئیس اداره
عملیاتویژهآگاهی)ادامهیافت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسآگاهیخراسانرضوی

