شنبه  ۳مهر 1400
 18صفر .144۳شماره 2076۲

باندمخوفسرقتمسلحانهخودرومتالشیشد
زنداین بندابز مواد مخدر اب  17سابقه کیفری ،رسکرده تهبکاران مسلح بود !

پرونده با صدور دستوری ویژه از سوی سردار
سرتیپ محمدکاظم تقوی (فرمانده انتظامی
خراسانرضوی)بهپلیسآگاهیارسالشدتا
به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد
چرا که ارتکاب این گونه جرایم خشن ،موجب
احساس ناامنی در شهر می شد .به همین

سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد دزدان
مسلح ،خ ــودروی «جنسیس» را در منطقه

عملیاتی دامنه فعالیت های خود را گسترش
دادنداماهنوزبررسیهایکارآگاهانبهنتیجه
مهمینرسیدهبودکهسیزدهممردادگذشته
سرقت مسلحانه دیــگــری در منطقه
هاشمیه مشهد اتفاق افــتــاد .دزدان
پژو سوار ،این بار به مالک یک دستگاه
خــودروی «جنسیس» حمله ور شدند
و او را به شدت کتک زدند به طوری که
خون زیــادی داخل خــودرو ریخت .در
همینحالیکیازسارقانمسلحپشت
فرمان خودروی سرقتی نشست و آن ها
بهسمتچنارانفرارکردند.با وقوع این
سرقت مسلحانه که دیگر رنگ سریالی
به خود گرفته بــود ،بالفاصله گروهی
از کارآگاهان با هدایت و سرپرستی سرهنگ
کارآگاه«جاندیزآوندی»(رئیسادارهعملیات
ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی) عملیات
ردیابی سارقان مسلح را با استفاده از سامانه
های ترافیکی آغاز کردند .آنان با همکاری و
یاری کارشناسان اطالعات جنایی آگاهی ،به

گلبهاررهاکردهوخودازمحلگریختهاند!
بنابراین ،کارآگاهان با هماهنگی قضایی
وارد حوزه شهر جدید گلبهار شدند و با کشف
خودروی سرقتی به بررسی آثار به جامانده از
سارقانپرداختند.بخشیازخونهایریخته
شده داخــل خــودرو به آزمایشگاه تخصصی
پلیس ارسال شد تا مورد کنکاش های دقیق
علمی بــرای شناسایی دزدان قــرار گیرد .از
ســوی دیگر ،کشف رسید یکی از دستگاه
های اعتباری و بانکی ،سرنخ مهمی برای
پیگیری پرونده باند مخوف سرقت مسلحانه
شد و بدین ترتیب کارآگاهان با استفاده از
تجهیزات و فن آوری های نوین پلیسی ،موفق
شدند هویت یکی از دزدان مسلح را که آرمان
نام دارد با استفاده از همین رسید اعتباری،
به دست آورنــد .براساس گــزارش خراسان،
وقتیآرمانباصدوردستوراتمحرمانهقاضی
نظری(بازپرسشعبه 602دادسرایعمومی
و انقالب مشهد) زیر ذره بین تحقیقات قرار
گرفت،مشخصشدکهاوبرایمالقاتیکیاز

عکس ها از خراسان

سجادپور  -دو زندانی بندباز مواد مخدر که
با تشکیل باند مخوف سرقت های مسلحانه
خودرو در مشهد ،دست به اقدامات تبهکارانه
می زدند ،با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی
خــراســان رضــوی و دســتــورات ویــژه قضایی
دستگیرشدند.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،ماجرای
تبهکاری های این باند از صبح هجدهم تیر
زمانی لو رفت که سرنشینان یک دستگاه پژو
پارس سفیدرنگ بدون پالک با ایجاد تصادف
ساختگی در خیابان صیاد شیرازی  14به
سوی مالک یک دستگاه خــودروی خارجی
«جک» هجوم بردند و با تهدید شمشیر و قمه،
رعبووحشتیرادرمحلبهراهانداختند.آنان
سپسباسرقتخودرویجکازمحلمتواری
شدندوبهمکاننامعلومیرفتند.
 12ساعت بیشتر از این حادثه وحشتناک
نگذشته بــود که خبر مشابه دیگری در بی
سیم هــای پلیس پیچید .ایــن بــار ،سارقان
مسلح درحــالــی که ســاح وینچستر نیز در
دست داشتند ،وارد خیابان فاطمیه در حوزه
استحفاظی کالنتری قاسم آباد مشهد شدند
و به طرف راننده ای حمله کردند که قصد
داشت خــودرواش را به درون پارکینگ ببرد
اما سرنشینان پژو پارس سفید با تهدید سالح
و درحالی که به او دشنام می دادند ،سوئیچ
خودرو را به زور از وی گرفتند و آن خودرو را هم
بهسرقتبردند.
گزارشخراسانحاکیاست،بهدنبالگزارش
سرقت های مسلحانه خــودرو به پلیس ،این

دلیل ،گــروه ورزیــده ای از کارآگاهان اداره
عملیاتویژهزیرنظرمستقیمسرهنگکارآگاه
جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی) وارد
عملشدندوبهتحقیقدراینبارهپرداختند.
کارآگاهان در اولین مرحله از فعالیت های
پلیسی دوربین های ترافیکی و مدار بسته را
به طور دقیق بررسی کردند اما سرنخ هایی
از سارقان مسلح به دســت نیامد به همین
دلیل جلسه کارشناسی و تجزیه و تحلیل
های اطالعاتی در دفتر رئیس پلیس آگاهی
تشکیلشدوکارآگاهانبااستفادهازتجربیات
سرهنگشفیعزادهدرچندشاخهاطالعاتیو

ا

ختصاصی

خراسان

دوستانشبهزندانمرکزیمشهدرفتهاست!
این گونه بود که کارآگاهان در یک عملیات
هماهنگ و ضربتی او را در خیابان شهید قانع
شناسایی و دستگیر کردند .بازجویی های
تخصصی از این متهم ،راز باند مخوف دزدان
مسلح را در حالی فاش کرد که بررسی ها با
توجه به اعترافات وی نشان می داد  ،دو عضو
این باند ،از قاچاقچیان مواد مخدر در بند باز
زندان یکی از شهرهای اطراف مشهد هستند
که دوران محکومیت خود را می گذرانند.
بنابراین گــروه دیگری از کارآگاهان دامنه
تحقیقاتخودرابهبولوارچمنمشهدکشاندند
و دو عضو این باند را در حالی به دام انداختند
که در بازرسی از مخفیگاه آنــان یک قبضه
کلت قالبی به همراه سوئیچ خــودروهــای
سرقتی کشف و ضبط شد .سپس کارآگاهان
با دریافت نیابت قضایی عازم تربت جام شدند
و دو سرکرده این باند را دستگیر کردند که در
مرخصیاززندانبهسرمیبردند!
با انتقال متهمان به اداره عملیات ویژه پلیس
آگــاهــی ،مشخص شد که «ســامــان» با 17
فقره و ایمان با دو فقره سابقه کیفری ،نقش
اصلی را در هدایت این باند مخوف به عهده
داشتند .آنــان که به جــرم حمل هروئین و
حشیش به زندان های طویل المدت محکوم
شده بودند ،در «بندباز زندان» تحمل کیفر
می کردند و این گونه پس از دستبردهای
مسلحانه و انجام جرایم تبهکارانه ،شب ها
را به زندان باز می گشتند .گزارش خراسان
حاکی است ،پنج عضو خطرناک این باند در
بازجوییهابهسرقتخودروهااعترافکردند
امــا کارکرد بیش از شش هــزار کیلومتری
خــودروی سرقتی پلیس را با فرضیه های
متفاوتی مانند احتمال حمل مواد مخدر با
این خودروها روبه رو کرده است که تحقیقات
در دهلیزهای تاریک ایــن پرونده حساس
همچنان ادامه دارد.

حوادث

9

در امتداد تاریکی

نقشهعجیبهوو!
مدتی بعد از آن که در ازدواج اولم شکست خوردم ،تسلیم اصرارهای پدرم برای ازدواج با مردی شدم
در حالی با یکی از آشنایان پدرم ازدواج کردم که  30که 30سال از من بزرگ تر و متاهل بود .او که با پدرم
سالازمنبزرگترومتاهلبودامامدتیبعدبهنقشه آشنایینزدیکیداشتومردیثروتمندبود،ادعامی
کردقصدداردهمسرشراطالقبدهدچراکهاوفقط
شوهرمبرایازدواجپیبردم...
به گــزارش اختصاصی خراسان ،این ها بخشی از به پول می اندیشد و هیچ حس عاطفی و محبتی در
اظهارات زن  28ساله ای است که مدعی بود هوو با زندگی مشترک ندارد .خالصه در حالی با «سجاد»
همدستیفرزندانشاوراهدفضربوجرحوتوهینو ازدواج کردم که هوویم و فرزندانش بارها مرا هدف
فحاشیقراردادهاند.اینزنجوانکهتقاضایمعرفی توهین و فحاشی قرار دادند ولی من به خاطر زندگی
به پزشکی قانونی را داشت ،درباره سرگذشت خود ام چاره ای جز تحمل نداشتم .از سوی دیگر با آن که
به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :همسرم مردی ثروتمند بود اما در تامین مایحتاج
پدرو مادرم تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده بودند به زندگی کوتاهی می کرد تا این که یک سال بعد پسرم
همین دلیل پدرم شغل مناسبی نداشت و با کارگری بهدنیاآمدومنبرایتامینهزینههایزندگیمجبور
هزینه های زندگی را تامین می کرد و مادرم نیز خانه شدمدربیرونازخانهکارکنمامادرآمدمبسیاراندک
داربود.باوجوداینمنتامقطعراهنماییبهتحصیل بود تا جایی که روزی صاحبخانه به خاطر نپرداختن
ادامه دادم ولی به امید داشتن یک زندگی رویایی اجارهمنزلوقبوضآبوبرقوگازحکمتخلیهگرفت
درس و مدرسه را رها کــردم و به انتظار خواستگار واسبابواثاثیهامرابیرونریخت.ایندرحالیبودکه
مناسبنشستم،چراکهمناززیباییظاهریخاصی همسرم بعد از به دنیا آمدن پسرم سراغ همسر اولش
برخورداربودموهمهاطرافیانمازاینزیباییدرشگفت رفته بود و به من بی مهری می کرد .به هر طریقی بود
بودندوهموارهبهتعریفوتمجیدازمنمیپرداختندبه خانه دیگری اجاره کردم ولی «سجاد» دیگر سراغی
همیندلیلخودرادختریکاملمیپنداشتموباکوله از من نمی گرفت و تنها پسرم را به منزل هوویم می
باریازغرورجوانیدرآرزویخوشبختیبودم.خیلی برد .وقتی با اعتراض من روبه رو شد از من خواست
زود پای خواستگاران زیادی به منزلمان باز شد و من تا در طبقه پایین منزل هوویم زندگی کنم که اجاره
از میان آن ها به «سیروس» دل باختم و پای سفره عقد منزل ندهم .آن جا بود که فهمیدم همسرم به خاطر
نشستم با این تصور که در کنار او خوشبخت می شوم آنکهفرزندپسرنداشتهبامنازدواجکردهاست!چرا
ولیخیلیزوددریافتم«سیروس»جوانیمعتاداست که همه فرزندان هوویم دختر بودند و او پسر دوست
و به خاطر زیبایی ظاهری عاشق من شده بود .دیگر داشت! حاال دیگر چاره ای جز پذیرفتن پیشنهاد او
تحمل زندگی با او روز به روز برایم دشوارتر می شد .نداشتماماوقتیبرایفراهمآوردنمقدماتبهمنزل
باآنکهدخترمهنوزشیرخوارهبودوبهمهرپدرینیاز هوویمرفتماوناگهانبایکنقشهقبلیوباهمدستی
داشت،تصمیمبهطالقگرفتموازسیروسجداشدم .دخترانش بر سر من آوار شدند و مرا هدف ضرب و
 18سال بیشتر نداشتم که به همراه دخترم به خانه جرحقرار دادند.آنهامی خواستندباتوسلبهزوراز
پدرم بازگشتم .حاال که کاخ آرزوهایم فروریخته بود ،من دست خطی بگیرند که حضانت پسرم را به آن ها
شغلی در بیرون از منزل برای خودم دست و پا کردم واگذارکنموبعدهمسجادبتواندبهراحتیمراطالق
تا از نظر مالی نیازی به پدر کارگرم نداشته باشم .در بدهدو. ...
اینشرایطدوبارهخواستگاراندیگریزنگمنزلمان شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی سرگرد
را به صدا درآوردند ولی هیچ کدام شرایط ایده آل مرا جعفرعامری(رئیسکالنتریسپادمشهد)رسیدگی
نداشتند چرا که به خاطر یک ازدواج ناموفق این بار با کارشناسی به پرونده این زن جوان ،به مشاوران زبده
تفکروعاقالنهتصمیممیگرفتم.باوجوداین،دوباره دایرهمددکاریاجتماعیکالنتریسپردهشد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
(هرگونه بهره برداری از مطالب این ستون فقط با ذکر منبع مجاز است).

کالهربداری ۶میلیاردی اب جعلسندزمینوامالک
توکلی  /فردی که با جعل سند امــاک ،زمین و
نامههای اداری اقــدام به کالهبرداری گسترده
کرده بود ،به چنگ پلیس افتاد .به گزارش خراسان،
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در این باره گفت:
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر جعل
مهرهای ادارات و سازما نها به وسیله یک متهم
سابقه دار و اقدام به کالهبرداری از شهروندان از

طریق جعل سند زمین و دیگر امالک ،موفق شدند
این فرد را خیلی زود و قبل از ادامه کالهبرداریهای
متعددی که در دست انجام داشــت ،شناسایی و
دستگیر کنند .سرهنگ یدا ...حسن پور با اشاره
به ایــن که ایــن متهم طی سا لهای قبل به سبب
انجام ان ــواع کــاهــبــرداری ،سابقه دستگیری و
زندان هم داشت ،افزود :این فرد با اجاره یک باب
منزل در یک مجتمع مسکونی در شهر کرمان به
تهیه وسایل ساخت مهر ،اسکن و چاپ ،جعل
مبایعه نامه ،اسناد رسمی امــاک ،نامههای
اداری و قضایی اقدام می کرد .وی ادامه داد:
این کالهبردار سابقه دار از این طریق و با جعل
انــواع سند ،زمینهایی به ارزش بیش از ۶۰
میلیارد ریال را به شهروندان کرمانی فروخته
بود و فــروش زمینهایی دیگر به همین روش
را نیز در دست انجام داشــت که با دستگیری
او ،اقدامات و کالهبرداری هایش پایان یافت.
سرهنگ حسن پــور تصریح کــرد :ایــن متهم با
تشکیل پرونده بــرای رسیدگی به دیگر ابعاد
اقدامات مجرمانه اش تحویل مرجع قضایی شد.

