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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد :

اخ

تصاصی

خراسان

سرقتهایمخوفکارآگاهانقالبی!

در امتداد تاریکی

تکرار لبخندهای سیاه

هجوم صبحگاهی به منازل مردم ،زورگیری خودرو اب چاقوکیش ،رسقت طال و دستربد به حساب ابنیک رانندگان
پس از حفظ رمز کارت در جایگاه های سوخت مهشد ،تهنا بخیش از اعرتافات پلیس های قالیب آگاهی است

کوتاه از حوادث
*خــراســان /محمود عــارفــی راد ،قاضی ویــژه قتل عمد
گفت :جسد مردی حدود  ۳۰ساله که به قتل رسیده بود ،در
محلهپورسینایمشهدکشفشدهاست.چوبیدرکنارجسد
قرار داشته است و اثری هم بر گردن مقتول وجود دارد ولی
چگونگیبهقتلرسیدنمقتولمشخصنیست.
*رضاییمعاونعملیاتسازمانآتشنشانیمشهدازفروریختن
یکساختمانواقعدرخیابانابوذرغفاریبهخاطرانفجارناشی
ازنشتگازخبردادکهدرداخلمحدودهیکمدرسهقراردارد.
آتش نشانان چهار شهروند را از زیرآوار خارج و آن ها را به دلیل
شدت جراحات راهی بیمارستان کردند .مجیدی رئیس اداره
روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز
گفت :این انفجار که در خانه سرایداری یکی از مدارس ناحیه
 3مشهدرخداد،موجبمرگهمسرسرایداراینمدرسهشد.
معاونعملیاتآتشنشانیمشهدگفت:ظهرپنجشنبهگذشته
در پی اعالم اقدام به خودکشی یک مرد  ۳۰ساله در بزرگراه
صدمتری مشهد ،با حضور آتشنشانان و ارائه مشاورههای
الزم،اینجوانازاقدامبهخودکشیمنصرفواینحادثهختم
بهخیرشد.
*ایرنا/مهرزادفرضیرئیسقرارگاهکوهنوردیکالردشتاز
مرگدوکوهنوردتهرانیدرارتفاعاتعلمکوهخبرداد.
*صدا و سیما /یکی از مراکز عرضه غذای آماده جنب هتل
پارسیان درجزیرهکیشباانفجارکپسولگازدچارآتشسوزی
شدکهبراثراینحادثهششنفرمصدومشدند.
*تسنیم /کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی دادگستری
مرکز به دنبال حادثه تصادف زنجیرهای خودروها در جاده
بهبهان  -اهواز و بازنشدن ایربگ هیچ کدام از خودروها از
دادستانخواستهبرایتعقیبخودروسازانداخلیومتولیان
استاندارداعالمجرمعمومیشود.
*ایرنا /پنج شنبه شب گذشته یک جوان در قائمشهر به دلیل
برخوردباقطارجانخودراازدستداد.
کرمانی/سرهنگرضامحمدرضاییفرماندهانتظامیجیرفت
ازدستگیریسارقتلفنهمراهولوازمخودروهنگامترددبایک
خودروی پراید در محور جیرفت  -بم و کشف  ۱۹فقره سرقت
گوشی موبایل و لوازم خودرو در عملیات نیروهای کالنتری
محمدآبادخبرداد.
*ایسنا/درحادثهخارجشدنیکقطارازریلدرهنددستکم
 ۹تنکشتهوتعدادیمصدومشدند.

ح»نامداردپسازانتقالبهمقرانتظامی،خود
رابیگناهمعرفیکردومدعیشدکهدرهیچ
جرمی نقشی نداشته است و کارآگاهان او
را به اشتباه دستگیر کرده اند.کارآگاه ارشد
و با تجربه پلیس آگاهی خاطرنشان کرد :با
انکارهاینخنمایمالکپراید،بررسیهای
فنیوارتباطهایپنهانیویباافراددیگرزیر
کنکاشهایاطالعاتیقرارگرفتومشخص
شد که او در روز و ساعت ورود صبحگاهی به
منزل زن رمال ،با فرد  31ساله سابقه داری
به نام «حمید -ی» در ارتباط بود .به همین
دلیل و با هماهنگی های قاضی شعبه401
دادســرای عمومی و انقالب مشهد ،متهم
دیگر پرونده نیز دستگیر شد و شاکی پرونده
آن ها را شناسایی کرد.سرهنگ شفیع زاده
گفت :بدین ترتیب تحقیقات گسترده ای
به سرپرستی سرهنگ «جعفرزاده» (رئیس
دایره مبارزه با جرایم خشن) در این باره آغاز
و زوایای وحشتناکی از تبهکاری های دیگر
این باند مخوف فاش شد.این مقام انتظامی
با اشاره به کشف بیسیم و تجهیزات قالبی
پلیسی به همراه مقادیر زیــادی طالهای

مرگپدرعروسباگلولهنوه 9ساله!
رئــیــس پلیس آگــاهــی کهگیلویه و
بویراحمد گفت :بازیگوشی پسر بچه
 ۹ساله و بی احتیاطی خانواده ای در
شهرستان چرام در عروسی سبب شد تا
پدر عروس کشته و جشن به عزا تبدیل
شود.به گــزارش ایرنا ،سرهنگ بالش
افزود:عصرچهارشنبهگذشته،درحالی
کهعروسسواربرخودرودرحالخروجاز

تاالربرایرفتنبهخانهبختبود،پدرش
کشته و عروسی به عزا تبدیل شد.وی
ادامه داد :در حالی که پدر عروس تفنگ
برنو مسلح در دست داشت ،نوه  ۹ساله
اشبراثرسهلانگاریماشهتفنگبرنورا
فشاردادوتیرشلیکشد.تیرشلیکشده
بهزیرگلویمرد ۴۵سالهاصابتکردوبه
کشتهشدناومنجرشد.

 2کشتهویکمفقوددرآتشسوزیواحدصنعتی
مدیرکل مدیریت بحران قزوین گفت:
با تالش بــدون وقفه نیروهای امــدادی
و آتش نشانی ،آتشسوزی یک شرکت
صنعتی در بوئین زهرا پس از  12ساعت
اطفا شد و صبح جمعه نیز پیکر بیجان
دو نفر از ســه مفقودی پیدا و تحویل
مقامات مسئول شد.به گزارش ایسنا،
مهدیخانی افــزود :ساعت  8:30پنج
شنبه ،آتشسوزی گستردهای در یک
شرکت صنعتی در چرمشهر شهرستان
بوئین زهرا اتفاق افتاد که در پی انفجار
مخازن روغن این شرکت سه نفر مفقود

شدند.وی با اشاره به این که جست وجو
برای یافتن سومین فرد مفقود همچنان
ادامه دارد ،اظهار کرد :علت حادثه هنوز
مشخصنیست.اینحادثههمچنینپنج
مصدوم داشت.

قتلزنومردجوان ماهانیباانگیزهانتقامجویی
توکلی /رئیس مرکز اطــاع رسانی
فرماندهی انتظامی استان کرمان از
قتل زن و مــرد جــوان در شهر ماهان
از توابع شهرستان کرمان خبر داد و
افزود :این قتل با انگیزه انتقام جویی
شخصی 16 ،دی مــاه جــاری اتفاق
افتاده است.
بــه گـــزارش خــراســان ،ســرگــرد طاها

ساسان ادامه داد :پرونده این دو قتل
از طریق اداره مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی استان کرمان دنبال می
شود.وی با اشاره به برخی شایعات در
فضای مجازی ،وقوع هر گونه قتل طی
روزهای اخیر در شهر کرمان را تکذیب
کردو گفت :هیچ قتلی در کرمان اتفاق
نیفتاده است.

بی سیم دست ساز قالبی کارآگاهان قالبی

سجادپور -عامالن سرقت هــای طال از
زنــان خانه دار و زورگــیــری هــای مخوف از
رانندگان مشهدی در حالی با تالش شبانه
روزینیروهایپلیسآگاهیخراسانرضوی
دستگیرشدندکهتبهکاریهایوحشتناک
خود را با جعل عنوان «کارآگاه» انجام می
دادند.رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
روز گذشته با تشریح زوایای مختلف پرونده
«تهبکارانمخوفیکهکارآگاهقالبیبودند!»
به خبرنگار روزنامه خراسان گفت :اواخر
سال گذشته ،پرونده ای در پلیس آگاهی
خراسان رضوی زیر ذره بین تحقیقات رفت
که محتویات آن نشان می داد افرادی با ورود
به منزل یک زن رمال در حاشیه شهر ،طال و
جواهرات،گوشیتلفن،آالتوادواترمالی
وحتی ضبط صوت و باندها را به سرقت برده
اند.سرهنگکارآگاهجوادشفیعزادهافزود:
ماجرای این سرقت زمانی اهمیت مضاعفی
پیداکردکهاظهاراتمالباختهپردهازشگرد
تبهکاران با جعل عنوان «کارآگاهان پلیس
آگــاهــی» بــرداشــت.ایــن زن میان ســال در
بیان جزئیات ماجرای دستبرد صبحگاهی
به منزلش گفت :حــدود ساعت  9بــود که
افرادی بیسیم به دست و در حالی که کارت
شناسایی هم داشتند ،وارد منزلم شدند و
گفتند که شما طال و جواهرات سرقتی از
مردمگرفتهایدوماهمبرایآنکهآبرویشما
در محل حفظ شود با لباس شخصی آمده
ایم! شاکی پرونده همچنین ادامه داد :یکی
از آن ها که خود را «سروان حسینی» معرفی
می کرد از من خواست تا همه طالهایم را با
فاکتور خرید آن ،برایشان بیاورم! من هم که
خیلی ترسیده بودم ،با دستانی لرزان همه
طالهایمرابافاکتوربهآنهادادماماآنهاباز
هم قانع نشدند و گوشی تلفن ،ضبط و باند،
کتابهاولوازمرمالیراهمبرداشتندوحتی
میخواستندالنگوهایمرانیزقیچیکنندکه
باالتماسمنمنصرفشدند.آنهاکهمدعی
بودند از کارآگاهان پلیس آگاهی هستند به

من گفتند باید طالها و لوازم را برای بررسی
دقیق با خودمان ببریم چرا که آن ها سرقتی
هستند و شما هم فردا باید به دادگاه بروی تا
تکلیفاموالمسروقهمشخصشود.
درعینحالمنهمکهبا«رمالی»کارخالف
قانون می کــردم از این ماجرا وحشت زده
شدمبهگونهایکهبعدازرفتنآنها،بیهوش
شدم و تا شب کف اتاق افتاده بــودم .وقتی
به هوش آمدم با پلیس  110تماس گرفتم و
تازهفهمیدمکهآنها «کارآگاهقالبی»بودند!
و. ...رئیسپلیس
آگاهی خراسان
رض ــوی بــا اشــاره
بــــه دســــتــــورات
ویــــــژه و تــاکــیــد
ســــردار سرتیپ
مــحــمــد کــاظــم
تــقــوی (فرمانده
انتظامیسرزمین
خــورشــیــد) بــرای
پیگیری و ریشه
یابی ایــن پرونده
حــســاس اضــافــه
ک ــرد :بــا توجه به
ایـــــن کــــه جــعــل
عــنــوان «پلیس»
برای ارتکاب جرم ،موجب خدشه به اعتماد
مــردمــی مــی شـــود ،بــی درنـــگ رسیدگی
تخصصی به این پرونده در اداره مبارزه با
سرقت پلیس آگاهی و با هدایت مستقیم
سرهنگ م ــرادی (رئیس اداره مــبــارزه با
سرقت) آغاز شد و گروه ویژه ای از کارآگاهان
دایــره مبارزه با جرایم خشن در حالی وارد
رصدهای اطالعاتی شدند که برخی پرونده
های دیگر در مراکز انتظامی با جعل عنوان
«کارآگاهان پلیس آگاهی» تشکیل شده بود
اما شگردها و نوع تبهکاری مجرمان تفاوت
هایی اساسی با عامالن دستبرد به منازل
داشت.اینمقامارشدانتظامیتصریحکرد:
با انجام یک سری تحقیقات غیرمحسوس
و اطالعاتی ،مشخص شد که دزدان طال،
از یک خودروی پراید برای عزیمت به محل
ارتکابجرمدرخیابانشهیدغالمیاستفاده
کردهاندکههیچکسازاینموضوعاطالعی
نداشت چرا که سارقان خودرو را چند کوچه
باالتر از محل وقوع جرم پارک کرده بودند.
سرهنگکارآگاهشفیعزادهادامهداد:پساز
چندماهبررسیهایویژهدربارهخودروهای

پرایدی که در اطراف محل وقوع جرم تردد
داشتند ،باالخره مشخصات کامل خودرو
با استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوری
های نوین پلیسی به دست آمد و در نهایت
کــارآگــاهــان با کسب دســتــورات ویــژه و به
کارگیری راهنمایی های قاضی اسماعیل
عندلیب (معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی) موفق شدند مالک خودروی پراید را
دریکیازمناطقحاشیهایشهرشناساییو
دستگیرکنندامااینمتهمکه«غالمعباس-

سرقتی از مخفیگاه اعضای این باند مخوف
افزود :بررسی های بیشتر درباره ابعاد دیگر
این پرونده حساس نشان داد که متهمان
معتاد در زورگــیــری هــای وحشتناک از
رانندگانپژووپرایددرمشهدنیزنقشدارند
وتعدادیخودروراباتهدیدبهمرگرانندگان
به سرقت برده و اوراق کرده اند .وی گفت:
واکاوی پرونده با توجه به اعترافات متهمان
بیانگر آن بود که اعضای این باند در پمپ
بنزینهایبزرگراهامامعلیوصدمتریفجر
حضورمییافتند
و زمــــانــــی کــه
راننده رمز کارت
خــــود را بـــرای
پرداخت هزینه
بنزین یــا گــاز به
متصدی جایگاه
سوختمیگفت
یا خودش رمز را
دردستگاهکارت
خوانبهثبتمی
رســانــد ،یکی از
اعضای باند آن
رمز را حفظ می
کــرد و سپس با
عکس ها :خراسان معرفی خــود به
عنوان «کارآگاه پلیس آگاهی» از راننده می
خواست بی سروصدا درون خودرو بنشیند
چرا که خــودروی وی مشکل دارد و دستور
توقیفآنصادرشدهاست.آنهابااینترفند
و به بهانه انتقال خــودرو به پلیس آگاهی،
رانندهرابهخیابانهایخلوتمیکشاندند
و سپس با گذاشتن چاقو زیر گلوی راننده،
او را از خــودرو بیرون می انداختند و بدین
ترتیبسرقتهایزیادیرامرتکبشدهاند.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده ادامه داد:
همچنینبررسیهایتخصصیکارآگاهان
زبدهدایرهجرایمخشننشاندادکهمتهمان
دربرخیازسرقتها،رانندهراواداربهخرید
کاالازمغازههامیکردندوباحفظرمزکارت
بانکی ،امــوال او مانند تلفن همراه ،وجوه
نقدی،کارتبانکیو...رامیربودندوسپس
بامراجعهبهفروشگاههایدیگروباخریدکاال،
بهحساببانکیطعمههایخودنیزدستبرد
می زدنــد.رئــیــس پلیس آگاهی خراسان
رضوی با اشــاره به این که تحقیقات درباره
جرایم مخوف اعضای این باند خطرناک و
دستگیریدیگرافرادمرتبطباآنانهمچنان

ادامــه دارد ،به شهروندان توصیه کــرد :به
محض این که فردی به عنوان ماموریت خود
راازنیروهایانتظامییانظامیمعرفیکرد،
باپلیس 110تماسبگیرندتاماموریتآنان
تایید شود در غیراین صــورت یقین بدانند
که با تبهکاران و سارقان روبه رو شده اند.
سرهنگ شفیع زاده همچنین به رانندگان و
متصدیان جایگاه های سوخت و دیگر مراکز
تجاری نیز هشدار داد :هنگام ثبت رمز در
دستگاه های کارت خوان یا بیان رمز برای
استفاده متصدیان مراکز تجاری به دقت
مراقباطرافخودباشیدوبهصورتپنهانی
رمز را وارد یا آن را به آرامــی برای متصدی
بازگو کنید که هدف سوء استفاده تبهکاران
قرار نگیرید.این مقام ارشد انتظامی با بیان
این که اعضای این باند تاکنون به  11فقره
سرقت از رانندگان و  12فقره دستبرد به
منازل با جعل عنوان کارآگاه پلیس آگاهی
اعترافکردهاند،درتشریحشگردتبهکاران
مخوف گفت :متهمان در صبحگاهان وارد
منازلی می شدند که از قبل شناسایی کرده
بودند چراکه در این ساعات مردان به سرکار
میرفتندوزنانخانهداردرمنزلتنهابودند.
بنابراینشهروندانقبلازآنکهبهافرادلباس
شخصی یا حتی در پوشش انتظامی اعتماد

کنندحتمامراتبرابهنیرویانتظامیاطالع
دهندودرصورتیکهمامورانازتماسآنها
با پلیس 110جلوگیری کردند به هیچ وجه
با آنان همکاری نکنند و به نوعی همسایگان
یا اطرافیان را برای تماس با نیروی انتظامی
مطلع کنند.این مقام مسئول در نیروی
انتظامی همچنین از شهروندان خواست
چنان چه با این شگرد طعمه تبهکاران و
سارقان شده اند ،برای شناسایی متهمان
به پلیس آگاهی خراسان رضوی در ابتدای
رضاشهر مشهد مراجعه کنند.

بعدازآنکهبهدنبالیکآشناییخیابانیبا«سیاوش»ازدواجکردم،اوباسوء
ظنهایشسالهایجوانیامرابهکاممنتلخکردبهگونهایکهمجبوربودم
بههمراهفرزندانمدرکامیونزندگیکنمواکنوندخترمنیز...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات زن  41ساله ای است که
با کوله باری از رنج و اندوه به دنبال مهر طالق می گشت تا رشته زندگی
مشترکباهمسرشراقطعکند.اوکهدورانزندگیمشترکشراسالهای
نکبت بار می نامید ،درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتریپلیسکرمانگفت:بیشتراز 20بهارازعمرمسپرینشدهبودکه
روزی برق نگاه سیاوش را به لبخندی خیابانی گره زدم و این گونه ارتباط
های تلفنی آغاز شد و آرام آرام به قرارها و دیدارهای پنهانی کشید .خیلی
زوددلبهعشقاوبستمودیوانهوارعاشقششدم.سهماهبعدسیاوشمرا
در حالی خواستگاری کرد که به چیزی جز رسیدن به او نمی اندیشیدم.
مخالفتهایاطرافیانمبیفایدهبودبهطوریکهنصیحتهایدلسوزانه
آن ها را توهین به خودم می پنداشتم و فریاد می زدم «خودم عقل و شعور
دارم» .خالصه من و سیاوش پیمان زناشویی بستیم اما در همان دوران
نامزدی متوجه شدم که همسرم قبل از من ازدواج کرده ولی به خاطر سوء
ظنیکهبهاودارددرکشاکشطالقهستند.اگرچهباشنیدناینموضوع
شوکوحشتناکیبهمنواردشداماکاریازدستمساختهنبود.بههمین
دلیلسکوتکردمومنتظرطالقآنهاماندماماسیاوشزمانیکهفهمید
همسرش باردار است از تصمیم خودش منصرف شد در حالی که من نیز
باردار شده بودم و باید به این زندگی نکبت بار ادامه می دادم ولی دیگر از
آنعشقوعاشقیهاوجمالتعاشقانهخبرینبود،چراکهسیاوشبهمن
نیز مانند هوویم سوء ظن داشت و ادعا می کرد همان گونه که با یک نگاه و
لبخند خیابانی عاشق او شده ام ،هیچ تضمینی وجود ندارد که به عشق
دیگریدلنبندم.بههمیندلیلزندگیرابهکاممنتلخکردهبودتاجایی
که وقتی صاحب سه فرزند بودم ،من و فرزندانم را در کابین کامیون سوار
میکردوازاینشهربهآنشهرمیبردتامراقبمباشد.ازسویدیگرکمبود
جا در اتاقک کامیون جریمه شدن های پی در پی و سختی های زندگی
درونکامیونموجبمیشدتااوعقدههایشراباکتکزدنماتخلیهکند.
باالخرهبادخالتبزرگترهاوتاکیداطرافیاندستازاینرفتارشکشیدو
ازآنپستنهادختربزرگمراهمراهخودشمیبردتاباپسریارتباطبرقرار
نکند.تحملاینشرایطبرایمنوفرزندانمبسیارزجرآوربود«.سوسن»به
خاطرزندگیدرکابینکامیونبهدختریرنجوروالغرتبدیلشدهبودواز
افسردگیرنجمیبردولیهمسرمتوجهیبهروحیهازدسترفتهدخترم
نداشت و رفتارهای او را «تمارض» می نامید .اوضاع زندگی ما روز به روز
آشفته تر می شد تا این که یک روز وقتی به خانه بازگشتم از هر دو دخترم
خبری نبود .بعد از مدت کوتاهی جست و جو متوجه شدم آن ها از خانه
فرار کرده اند .این تلخ ترین حادثه ای بود که مسیر زندگی ام را دگرگون
کرد.وقتیسیاوشبهخانهآمدتاسوسنرامانندهمیشهباخودشببردبا
ترس و لرز ماجرا را برایش بازگو کردم ،او هم از شدت عصبانیت و در حالی
کهفریادمیزددخترانتنیزمانندخودتبیبندوبارهستندمرازیرمشت
ولگدگرفتوآنقدرکتکمزدکهبرایمدتیبیمارشدم.چندماهبعدپلیس
دخترانم را در شهر دیگری پیدا کرد اما هستی و آینده آن ها بر باد رفته و
آسیب های روحی و جسمی شدیدی برآن ها وارد آمده بود به طوری که
مجبور شدیم با نظر پزشکان متخصص آن ها را به یکی از مراکز بهزیستی
بسپاریم .این زندگی سرد و بی روح همچنان ادامه داشت تا این که دختر
بزرگمبعدازبهبودینسبی،مسیراشتباهمرادرزندگیتکرارکردودریک
عشق خیابانی به مردی دل باخت که از همسرش جدا شده بود .نصیحت
هاوفریادهایمننیزهیچتاثیریدرتصمیماونداشتوحاالبعدازگذشت
یکسالازاینماجرادرحالیقصدطالقداردکههمسرشبهخاطراعتیاد
شدیدبهموادمخدر،فردیعصبیوپرخاشگراستودخترمبافرزندیکهدر
آغوشمیفشاردمانندمنبهدنبالمهرطالقمیگرددوپسرمنیزبهشرور
محلهتبدیلشدهاستبهگونهایکههیچکسیدرمدرسهوکوچهوخیابان
ازرفتارهایوحشتناکاودراماننیستو....
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسکرمان

