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 3روز بعد از آزادی از زندان رخ داد

اخ

تصاصی

دستگیرییکدزدهنگامخرید سکههایطال!

سجادپور/درعملیاتگستردهوضربتیپلیس
مشهد برای مبارزه با سرقت و زورگیری ،جوان
سارقی نیز به دام افتاد که فقط سه روز بعد از
آزادی از زندان و با کارت بانکی مسروقه در حال
خریدسکهطالبود.
به گــزارش اختصاصی خــراســان در پی طرح
های موفق مبارزه با سرقت و زورگیری که در
مناطقمختلفشهریبانظارتودستوراتویژه
سرهنگ حسین دهقان پور (فرمانده انتظامی
مشهد) انجام شد ،این بار نیروهای کالنتری
سپاد عملیات گسترده ای را در شمال شهر آغاز
کردند .در اولین مرحله از این عملیات که چند
روز طول کشید ابتدا چندین گروه تخصصی از
دوایــر مختلف کالنتری با فرماندهی مستقیم
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد)
وارد عمل شدند و با به کارگیری منابع و مخبران
محلیوهمچنیناستفادهازبانکهایاطالعاتی
مجرمانبهشناساییوردزنیسارقانوزورگیران
درحوزهاستحفاظیپرداختند.آنانپسازچند
روز فعالیت های اطالعاتی غیر محسوس و با
کسب مجوزهای قضایی  ،عملیات ضربتی را
برایدستگیریمجرمانادامهدادند.

▪دالتونهایگوشیقاپ

آتش سوزی انبار فرش در زرند کرمان
 ۳کشته به جا گذاشت
توکلی-فرماندارزرندازایجادحریقدریکانبارفرش،موکت
و پنبه این شهرستان طی عصر روز یک شنبه خبر داد و گفت:
در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند .به گزارش
خراسان ،علی صادق زاده دیشب افزود :حریق در انبار فرش
شهرستان زرند ساعت ۱۶و ۳۰دقیقه عصر یک شنبه اتفاق
افتادوباتوجهبهگستردگیحریقاطالعاتدقیقوکاملیاز
مصدومانوافرادفوتشده دراینحادثهدردستنیست.وی
با تاکید بر این که دلیل حادثه آتش سوزی در انبار فرش زرند
در دست بررسی قرار دارد ،افزود :این انبار فرش در یکی از
خیابانهایاصلیاینشهرواقعشدهاست.دراینحادثهدو
نفرنیز دچارسوختگیشدند.

دستگیریقاتلفراریدرکمتراز 3ساعت
جانشینفرماندهانتظامیقرچکازدستگیریقاتلفراریدر
کمتر از سه ساعت در این شهرستان خبر داد .به گزارش ایرنا
به نقل از پلیس ،سرهنگ مرتضی ملکی افزود :در پی اعالم
وقوعیکفقرهنزاعدستهجمعیدریکیازمناطققرچککه
به قتل یک نفر منجر شد ،رسیدگی به این پرونده در دستور
عوامل انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت .وی
افزود :پلیس با بررسی صحنه جرم دریافت که در یک نزاع و
درگیری بین اعضای یک خانواده ،مردی حدود  ۶۰ساله به
دلیلاصابتمکررضرباتچوببهشدتمصدومشدهوپساز
انتقالبهبیمارستانجانخودراازدستدادهاست.جانشین
فرمانده انتظامی قرچک  گفت :با هوشیاری و سرعت عمل
پلیس ،چهار تن از عوامل این درگیری شناسایی و بی درنگ
دستگیرشدند.همچنینبااقداماتاطالعاتیوفنیپلیسو
دنبالکردنسرنخهایبهدستآمده،قاتلفراریشناسایی
و در عملیاتی غافلگیرانه در کمتر از سه ساعت دستگیر شد.
ویبابیاناینکهمتهمپسازدستگیریدرتحقیقاتپلیسی،
به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختالفات خانوادگی
اعالمکرد،افزود:متهمبهقتل،بههمراهدیگرعواملدرگیری
پسازتشکیلپروندهمقدماتی،بهمنظورسیرمراحلقانونی
بهمراجعقضاییتحویلدادهشد.

فرزندشسهروزقبلاززندانآزادشدهوخودروی
پرایدنیزدستاوبود.بهدنبالاظهاراتاینزن،
بی درنگ ماموران انتظامی با هماهنگی قاضی
«فرهمندنیا»بهردیابیمتهمبهسرقتپرداختند
کهبهاموالداخلیکدستگاهپژو 206دستبرد
زدهوسیستمصوتیآنرابهسرقتبردهبود.پس
از ساعتی جست وجو ،باالخره این جوان سارق
درون یک طالفروشی در بولوار امامت مشهد
و در حال خرید سکه های طال شناسایی شد.
وقتی ماموران حلقه های قانون را بر دستان وی
گره زدند ،مشخص شد که او یک عدد سکه نیم
بهار با کارت بانکی سرقتی خریده است و مبلغ
 20میلیون تومان نیز در کارت خوان کشیده
استتاسکهبخرد.باانتقالاینمتهمبهکالنتری
و توقیف پراید  ،111بررسی ها در این باره نیز
ادامهیافت.

▪خریدسکهباکارتبانکیسرقتی

به گــزارش خراسان ،گــروه عملیاتی ماموران
کالنتری سپاد همچنین در ادامه این عملیات

▪دستگیریباند 4نفرهسرقت

تصویر دزدی که طال می خرید

ضربتی  ،سارقی را شناسایی کردند که سوار
بر یک دستگاه پراید به خودروهای پژو دستبرد
م ـیزد .بنابراین نیروهای عملیاتی با ردزنی
شماره پالک پراید به منطقه قاسم آباد رسیدند
اما زنی که مالک خــودرو بود به صراحت گفت

عکس ها  :خراسان

گ ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت؛
در اثنای بررسی های غیرمحسوس ماموران
کالنتری سپاد به اطالعاتی از مخفیگاه چند
گوشی قاپ دست یافتند که طبق تحقیقات
پلیس در مناطق کشف ،کشاورز ،نوید و الماس
شرق گوشی قاپی می کردند .بنابراین ماموران
انتظامی با سرگروهی افــســران تجسس و با
هماهنگی قاضی غرآبادیان (جانشین معاون
دادستانمرکزخراسانرضوی)مخفیگاهمذکور
را در خیابان شقایق به محاصره در آوردنــد اما
متهمدرمخفیگاهحضورنداشتبههمیندلیل
مامورانانتظامیبیدرنگعازممخفیگاهدیگر
اعضای این باند در شهرک حجت شدند و آنان را
در حال استعمال مواد مخدر غافلگیر کردند  .با
دستگیری دو برادر و همدست دیگرشان که به
"دالتون ها" معروف بودند چهار دستگاه گوشی
سرقتیوهمچنینموتورسیکلتیدرزیرراهپلهها
کشف شد که با زنجیر و به طور خاص روی پالک
آن را پوشانده بودند  .با دستگیری متهم تحت
تعقیب در این پاتوق ماموران دوباره به مخفیگاه
اول در خیابان شقایق رفتند و از داخل ساک ها
تعدادزیادیهندزفریوانواعباتریگوشیهای
مختلف را به دست آوردند  .بنابراین گزارش با
انتقال متهمان به کالنتری ،بازجویی آنان آغاز
شد"ه.ب"بهمامورانگفت:مناینمنزلرااجاره
کرده ام و به همراه دوستم "ع.ح" مواد مخدر می
فروشیم و گوشی ها را نیز در قبال فروش مواد
مخدر از معتادان خریده ایم اما تبر و خنجرها را
برای دفاع از خودم تهیه کرده ام .یکی دیگر از
متهمانهمگفت:منازیزدبهمنزلبرادرمآمده
اموفقطموادمخدراستعمالمیکنمو...ایندر
حالیبودکهدرهمینهنگامزنجوانیبامراجعه

بهکالنتری،دزدانگوشیقاپراشناساییکرد
و بدین ترتیب تحقیقات درباره جرایم احتمالی
دیگرآنانادامهیافت.

خراسان

همچنین مــامــوران کالنتری سپاد در ادامــه
عملیات ضربتی مبارزه با سرقت اعضای یک
باند چهار نفره را به دام انداختند که متهم به
سرقت از یک سوله بودند .ماجرا از آن جا آغاز
شد که نگهبان یک سوله در تماس با پلیس
 ،110اعالم کرد چهار سارق که هویت یکی از
آن ها را شناسایی کردم به سوله دستبرد زدند و
دودستگاهجوشبههمراهسنگفرزرابهسرقت
بردند .در همین حال فرد دیگری نیز ادعا کرد
که متهمان تحت تعقیب چهار دستگاه ماینر
و دستگاه جوش وی را نیز به سرقت برده اند.
بنابراین عملیات دستگیری سارقان آغاز شد و
نیروهایانتظامیدرچندعملیاتجداگانهموفق
شدند متهمان را دستگیر و به کالنتری هدایت
کنند ،اما آن ها در بازجویی ها مدعی شدند که

فقط قصد داشتند شبانه از لــوازم داخــل انبار
عکس تهیه کنند و سرقتی انجام نداده اند ،اما با
توجهبهشواهدومدارکموجود،تحقیقاتبیشتر
برایکشفجرمادامهدارد.
▪دستگیریموتورسوارگوشیقاپ

گزارشخراسانهمچنینحاکیاست:نیروهای
کالنتری سپاد مشهد پس از اطالع از یک فقره
گوشی قاپی در مقابل مجتمع تجاری الماس
شــرق ،بالفاصله شناسایی ســارق موتورسوار
را در دســتــور کــار قــرار دادنـــد کــه گوشی زن
 25ساله ای را هنگام مکالمه تلفنی ربــوده و
متواری شده بود ماموران انتظامی در کمتر
از  10دقیقه و با ردیابیهای اطالعاتی موفق
شدند مخفیگاه سارق را در بولوار بهمن منطقه
خواجهربیعشناساییکنند.بنابراینگروهیاز
نیروهایتجسسبهسرپرستیسرگرد«قنبری»
(جانشین کالنتری) عازم بهمن  26شدند اما
سارق گوشی قاپ با مشاهده نیروهای پلیس
بالفاصله موتورسیکلت را رها کرد و از پشت بام
منازلگریخت.بااینحالمامورانموفقشدند
گوشی اپل  20میلیون تومانی شاکی را هنگام
تعقیب و گریز از چنگ وی خارج کنند و به مال
باخته تحویل بدهند .از سوی دیگر با انتقال
موتورسیکلتبهکالنتری،بررسیهایتخصصی
دربارهسوابقمتهمفراریآغازومشخصشدکه
وی از مجرمان سابقه دار است که هم اکنون در
«زندانباز»دورانمحکومیتخودرامیگذارند.
به همین دلیل عملیات بــرای دستگیری وی
ادامه یافت .بنابر گزارش خراسان همچنین در
شاخهایازاینعملیاتچندروزه،مقادیرزیادی
مشروبات الکلی ،مــواد مخدر و آالت و ادوات
توزینواستعمالموادکشفوضبطشد.

روایت سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از ماجرای یک قتل عجیب
ســرپــرســت دادســــرای امـــور جنایی تهران
ماجرای قتلی را تشریح کرد که در آن مادر
خــانــواده بــا ادع ــای دروغــیــن فساد اخالقی
شوهرش،فرزندانرابهقتلتحریککردهبود.
به گــزارش تسنیم ،قاضی محمد شهریاری
در صفحه شخصی خــود ضمن تشریح یک
پرونده قتل ،بر هنر قاضی قتل در پروندههای
پیچیدهودقتودرایتاینقشرقضاتشریفو
زحمتکشتأکیدکرد.تشریحاینپروندهقتلرا
بهروایتقاضیشهریاریدرادامهمیخوانید:
در پروندهای زن و دو فرزند تصمیم به قتل پدر
خانوادهمیگیرند.انگیزهآنهامبنیبرتحریک
زنباگفتنمطالبیدروغیندربارهپدرخانواده
در خصوص ارتباط با زنان اجنبی بود .صحنه
طوریچیدهشدهبودکهخودکشیجلوهداده
شوداماخیلیابتداییومشخص.درنهایتقتل
احراز و ابتدا پسر  17ساله اعتراف به قتل کرد
کهپروندهدراینقسمتبهدادسراینوجوانان
ارسال شد .متعاقب ًا دختر 18ساله مقتول لب
به اعتراف گشود و ضمن قبول قتل گفت که
سه نفری نقشه قتل راکشیدند و در نهایت وی
با سالح شکاری به پــدرش (مقتول) شلیک
کرده است .پسر 17ساله از اعتراف عدول و او

نیزحرفهایخواهرشراتأییدکرد.پروندهبا
صدور قرار جلب به دادرسی با عناوین اتهامی
مباشرت در قتل برای دختر و معاونت در قتل
عمدی برای پسر و مادر به اتاق این جانب برای
اظهار نظر و صدور کیفرخواست ارسال شد.
چونپروندهراازابتدایوقوعپیگیریمیکردم
همانابتدابهنتیجهدیگریرسیدم.اینسوال
برایم بیپاسخ ماند که مگر یک دختر میتواند
پدرخودراباسالحگرمبکشد؟اینبودکهدختر
رااززندانزناندعوتکردموازاوخواستمنحوه
قتل را تشریح کند .دختر هم گفت که از عصر
روز قبل از قتل ،نقشه قتل را کشیدیم و برای
این کار سه نفری داروی خواب تهیه کردیم،
داروراباغذابهپدرمدادیم،پدرمباداروبیهوش
شد و سپس قصد شلیک با ســاح شکاری
موجود در خانه را به او داشتیم اما هر کدام ازما
خواستشلیککندنتوانستیعنیجرئتاین
کار را نداشت تا فردا ظهر که من شلیک کردم
در این بین پدرم به هوش هم میآمد اما گیج
بود و دوباره میخوابید .نقش مادر و برادرم در
قتل فقط تهیه دارو و خوراندن دارو بود .تصور
شلیک یک دختر به پدر با سالح شکاری برایم
سختبوداینبودکهناخودآگاهبهذهنمآمدکه

سالحکمریخودرابهدورازچشمدخترومأمور
مراقب ،خالی از فشنگ کنم و به دختر گفتم
بیا کنار پنجره ،شما که جرئت داری با سالح
شکاری پدرت را بکشی فقط یک تیر هوایی از
پنجره به آسمان بزن .دختر سالح را گرفت،
دستانشمیلرزیدونتوانستشلیککندسالح
ازدستشافتادوگفتنمیتواندیعنیمیترسد
و طاقت نیاورد؛ با گریه سالح را پس داد و گفت
نمیتوانم ،من جرئت این کار را ندارم ،گفتم
پس پدرت را چگونه کشتی؟ با گریه گفت من
نکشتم مجبور شدم گردن بگیرم ،مادرم گفت
پدرم فاسد است خیلی سعی کرد ما شلیک
کنیم اما نتوانستیم به پدر خود شلیک کنیم.
خودشنهایت ًاشلیککردوکشت.مادرمگفت
اگرمنقتلراگردنبگیرمخانوادهپدرتمنرا
قصاصخواهندکرداماشماراچوننوههایشان
هستیدقصاصنمیکنند.مادررااززندانزنان
احضار و با دختر مواجه کردم ،صریح گفتم آن
ها قصاص میکنند چه شما چه دخترت ،بهتر
است واقعیت را بیان کنی که در نهایت پس از
مواجهه با دخترش ،اتهام را قبول کرد.گفت
منشلیککردمدرلحظهشلیکپسرمازفرط
بیخوابی شب قبل ،به خواب رفته بود که با

صدای شلیک بیدار شد اما دخترم بیدار ،در
پذیرایی بود و صحنه را ندید .بر خالف ادعای
مــادر خانواده ،پدر هیچ گونه فساد اخالقی
نداشت بلکه برعکس بود و این مادر خانواده
بودکهبامرداناجنبیارتباطداشت.پروندهبا
طرحایراداتیچندبهبازپرسیبرگشتوپساز
انجام تحقیقات مفصل ،قرار جلب به دادرسی
برایمادربهعنوانمباشردرقتلعمدیوبرای
فرزندانبهعنوانمعاونتدرقتلعمدیصادر
وبهدفتراینجانبارسالشد.
پروندهباصدورکیفرخواستبهدادگاهکیفری
یک ارســال شد که مــورد هجمه وکیل متهم
به قتل قرار گرفتیم و گفتند که این اقدامات
دادستان پرونده در تغییر عناوین اتهامی از
افرادپروندهضدحقوقبشراستواینهاظالم
هستند .دادگــاه نهایت ًا حکم به قصاص داد و
دیوان عالی هم ابرام .تشریفات استیذان طی
و حکم قصاص توسط ولیدم که مادر مقتول
بوددرسحرگاهیاجراشد.مادرمقتول ،وکیل
هم در پروسه دادرسی قرار نگرفت و گفت اول
خداستبعدشما.روزاجراهمگفتمنقصاص
میکنمچونپسرمبیگناهکشتهشد،اصرارما
نیزبرگذشتفایدهنکرد.

کالهربدار ۲۰میلیاردیدرقمدستگیرشد
فرمانده انتظامی قم از دستگیری فردی خبر
داد که با معرفی خود به عنوان انبوهساز،
از  ۱۰تَن از شهروندان  ۲۰۰میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بود .به گــزارش نیروی
انتظامی قم ،سید محمود میرفیضی افزود:
در پی شکایت  ۱۰تَن از شهروندان مبنی
بر ایــن که فــردی خــود را انبوهساز معرفی
و با مانور متقلبانه و تبلیغات در خصوص
سرمایهگذاری و مشارکت مالی در طرحهای

انبوهسازی و نشان دادن طرحهای نیمه کاره
و در حال ساخت در نقاط گران قیمت شهر
قم مبلغ  ۲۰۰میلیارد ریال کالهبرداری
کردهاست،موضوعدردستورکارکارآگاهان
پلیس آگاهی استان قرار گرفت .وی افزود:
مال باختگان اعــام کردند بعد از گذشت
یــک ســال از واریـــز پــول بــه علت پیشرفت
نکردن فیزیکی طــرحهــای ساختمانی و
تعداد سرمایهگذاران متوجه کالهبرداری

شدهاند.فرماندهانتظامیقمگفت:درادامه،
موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان قرار
گرفت و متهم  ۳۲ساله دارای  ۲فقره سابقه
کیفریشناساییشدودرعملیاتغافلگیرانه
در منزلش به دام افتاد .وی اضافه کرد :متهم
طی تحقیقها به بز ِه انتسابی اعتراف کرد
و در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده
بــرای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع

قضایی استان شد .میرفیضی ضمن تاکید
بر اطالع شهروندان از قوانین و مقررات در
خصوص سرمایهگذاری و مشارکت مالی
پیش از تنظیم قرارداد خواست ،افراد ابتدا
در خصوص تخصص و رزومهکاری فرد مد
نظر از ادارهها و سازمانهای مربوط استعالم
و ضمن مشاوره با افراد حقوقدان مبادرت به
تنظیم سند رسمی الزم االجرا و تعهدآور در
دفاتر اسناد رسمی کنند.

در امتداد تاریکی

جدالبابدبینی
وقتی به رفتارهای همسرم مشکوک شدم که فرزند
خردسالمان را به زن همسایه می سپرد و پنهانی از
خانه خارج می شد دیگر نتوانستم با این بدبینیها
کنار بیایم برای همین یک روز صبح هنگامی که
همسرمدرخواببودگوشیتلفنشرابرداشتمو...
مرد 32ساله با بیان این که زندگی تلخ من فرجام
یک عشق خیابانی است درباره سرگذشت خود به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری امام رضا(ع)
مشهد گفت :پدرم شغل آزاد داشت و من که آخرین
فرزندخانوادهبودمدررفاهوآسایشبهسرمیبردمبا
اینحالتامقطعفوقدیپلمتحصیلکردموبعدازآن
همبهخدمتسربازیرفتم.وقتیدورانسربازیام
به پایان رسید و به مشهد بازگشتم پیمانکار یکی از
مناطق شهرداری شدم و درآمد خوبی داشتم تا این
که حدود 5سال قبل روزی در خیابان دختر زیبایی
را دیدم و شماره تلفنم را به او دادم  .او هم خیلی
راحت شماره تلفنش را به من داد و این گونه رابطه
بین من و "بهارک" آغاز شد اما طولی نکشید که من
به بهارک دل باختم و او هم از دلبستگی اش به من
سخن گفت .زمانی به خود آمــدم که عاشق شده
بودم و بهارک را دختر آرزوهایم می دیدم  .در این
میان او سرنوشت تلخش را برایم بازگو کرد و گفت:
از کودکی اش چیزی نمی داند چرا که تا  5سالگی
در پرورشگاه بزرگ شده است و سپس خانواده ای
مهربان سرپرستی او را بر عهده گرفته اند  .بهارک
مدام از جای خالی پدر و مادرش سخن می گفت که
دوستداردروزیخانوادهواقعیاشرامالقاتکند.
خالصهخیلیتحتتاثیراحساساتوعواطفروحی
قرارگرفتهبودمودوستداشتمبهارکراخوشبخت
کنم اما وقتی ماجرای عشقی ام را با پدر ومــادرم
درمیان گذاشتم  ،پدرم بسیار برآشفت و با نگرانی
خاصی به مخالفت با این ازدواج برخاست .خانواده
اماعتقادداشتندعاشقیهایخیابانیفرجامتلخی
داردولیمندردلمبهاینحرفهامیخندیدمچرا
که من با همه وجودم عاشق بهارک شده بودم و این
گونهنصیحتهارابرنمیتابیدمباالخرهاوراازمادر
و پدر خوانده اش خواستگاری کردم و با وجود همه
مخالفت ها پای سفره عقد نشستم  .با آن که همواره
سعی می کردم رضایت بهارک را جلب کنم تا در
زندگیکمبودیرااحساسنکندامااومداماززمین
و زمان شاکی بود و به روزگار و سرنوشت سیاهش
ناسزا می گفت .در مقابل من مدام صبر می کردم و
اینرفتارهارابهحسابسختیهاییمیگذاشتمکه
بهارکدردورانکودکیمتحملشدهاست.روزهابه
همینترتیبسپریمیشدتااینکهازچندماهقبل
استرسونگرانیهایخاصیبهسراغهمسرمآمد.
اوبهطرزمشکوکیبهتلفنهمراهشچسبیدهبودو
هیچ گاه آن را از خودش جدا نمی کرد .ساعت های
زیادی را چشم به تلفن همراهش می دوخت و در
شبکههایاجتماعیسیرمیکرد.رفتارشبهکلی
تغییر کرده بود و من دلیل این همه نگرانی هایش را
نمی دانستم  .کار به جایی رسید که بهارک پسر سه
ساله ام را به زن همسایه می سپرد و خودش به طور
پنهانی بیرون می رفت ،بدبینی عجیبی در وجودم
ریشه دوانده بود و نمی توانستم این رفتارهای غیر
متعارفراتحملکنمبرایهمینیکروزصبحزمانی
که همسرم در خواب بود گوشی اش را برداشتم و
ازخانه بیرون زدم .آن روز گوشی را به یک تعمیرگاه
بردمتارمزشرابرایمبازکند.وقتیمحتویاتگوشی
همسرم را دیدم چیزی نمانده بود که قلبم از حرکت
بایستد  .باورم نمی شد که بهارک با جوان غریبه ای
در ارتباط باشد اما آن چه می دیدم انکار ناپذیر بود
به همین دلیل سراسیمه خودم را به منزل رساندم و
از بهارک توضیح خواستم .او با گریه و التماس از من
تقاضای بخشش کرد چرا که مدعی بود آن تصاویر
و پیام ها مربوط به دوران مجردی اش بوده و بعد از
ازدواجدیگرباکسیارتباطنداردو...
با آن که همسرم را بخشیدم اما همچنان این حس
بدبینیآزارممیدهدونمیتوانمگذشتهرافراموش
کنم و ...گــزارش خراسان حاکی است با صدور
دستوریازسویسرهنگشریفی(رئیسکالنتری
امــام رض ــا(ع) ) بررسی هــای کارشناسی و روان
شناختیاینماجرابهمشاورانزبدهدایرهمددکاری
اجتماعیسپردهشد.
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