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حوادث

شنبه  9بهمن 1400
 26جمادی الثانی .144۳شماره 2086۴

اب دستگیری «منطقه» در مهشد

شبکه 16نفرهسرقتخودرومتالشیشد

اعضای باند به یک فروشگاه لوازم خانگی
دستبرد زده انــد به همین دلیل عملیات
انتظامی برای دستگیری دیگر اعضای این
شبکهادامهیافتکهدرقالبچندباندفعالیت
میکردند.مامورانعملیاتیدرپیگیریاین
پرونده  13سارق و سه مالخر را در مناطق
قاسم آباد ،رسالت ،الدن ،فرامرز عباسی،
پورسینا ،گلریز ،هنرور و کشمیری دستگیر
کردند که در نهایت هفت دستگاه خودروی
سواری ،چهار دستگاه دوچرخه ،یک قبضه

قتل 3عضو یک خانواده با کلت در خواب
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه از قتل سه
عضویکخانوادهودستگیریقاتلدرشهرکرمانشاهخبر
داد و گفت :ساعت 3بامداد پنج شنبه گذشته ( ۷بهمن)
مردی  ۳۵ساله با استفاده از سالح گرم سه عضو یک
خانوادهرابهقتلرساند.
به گــزارش ایرنا ،شهرام کرمی در جمع خبرنگاران در
تشریحاینجنایتهولناک،بابیاناینکهقاتلدامادسابق
این خانواده بوده است ،افزود :در این جنایت قاتل همسر
سابقخودکهدخترخالهاشبودهوهمچنینمادروخواهر
او را در حالی که در خواب بودند به قتل می رساند .وی
ادامه داد :طبق تحقیقات انجام شده قاتل از ابتدای شب
در منزل مقتوالن حضور داشته و شب را در یکی از اتاق
های منزل آن ها به استراحت پرداخته که پس از حصول
اطمینان از خواب بودن آن ها به قتل آن ها با استفاده از

سالحشکاری،مقادیر
زیادی قطعات خودرو
و اسباب و اثاثیه منزل
به همراه تعدادی قمه
و چاقو از آنــان کشف
و ضبط شد .فرمانده
انتظامی مشهد روز
گذشتهدربارهجزئیات
دیگری از این پرونده
گــســتــرده ســرقــت به
«خــــراســــان» گــفــت:
اعضایاینشبکهبین
18تا57سالههستند
که دو زن جوان نیز در میان آنان دیده می
شود.سرهنگ«حسیندهقانپور»افزود:به
جزسهنفربقیهاعضایاینبانددارایسوابق
متعددکیفریهستندوبهموادمخدرصنعتی
نیزاعتیاددارند.
مقام ارشد انتظامی مشهد با بیان این که
تاکنون  22تن از شاکیان شناسایی شده و
به کالنتری امام رضا (ع) مراجعه کرده اند،
دربارهبرخیازشگردهایاعضایاینشبکه
برایدستبردبهاموالمردمخاطرنشانکرد:
عکس تزیینی است

سجادپور -با تالش پلیس مشهد در حالی
شبکه  16نفره سرقت خودرو متالشی شد
که بررسی ها با دستگیری سرکرده این
شبکه نشان داد آنان در دستبردهای شبانه
بهمنازلوفروشگاههانیزنقشدارند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماموران
انتظامی از طــریــق منابع و مــخــبــران به
اطالعاتی دســت یافتند که از رفــت وآمد
یک ســارق سابقه دار به منزلی در خیابان
کشمیریحکایتداشت.
رصــدهــای اطالعاتی غیرمحسوس که با
پشتیبانی عملیاتی نیروهای اطالعات
فرماندهی ثامن آغــاز شده بــود ،در حالی
به ماجرای سرقت خــودرو رسید که سرنخ
هایی از وجود قطعات خودروهای سرقتی
در مخفیگاه مذکور به دست آمد .بنابراین
مــامــوران انتظامی با راهنمایی و صدور
دستوراتویژهایازسویسرهنگ«حسین
دهقان پور» (رئیس پلیس مشهد) وارد عمل
شدند و به کنکاش های دقیق در این باره
پرداختند.بررسیهایاطالعاتیبیانگرآن
بود که پلیس با یک باند حرفه ای و سابقه دار
روبه رو شده است ،به همین دلیل نیروهای

عملیاتی بــا هماهنگی
قضایی وارد منزل مذکور
شدند و با دستگیری سارق
سابقه دار ،ایــن مخفیگاه
را بــازرســی کــردنــد کــه در
نتیجه 68قطعهانواعلوازم
سرقتی خــودروهــا کشف
شد .به گــزارش خراسان،
با اعترافات متهم دستگیر
شــده ،مشخص شد که او
و بــرادرش که به «منطقه»
معروف است ،سرکردگی
یــک شبکه بــزرگ سرقت
را به عهده دارنــد و در سطح گسترده ای
دست به سرقت می زنند .به همین دلیل
تحقیقاتبانظارتمستقیمفرماندهانتظامی
مشهد وارد مرحله جدیدی شد .ماموران
بی درنــگ به ســراغ «منطقه» رفتند و او را
درونمخفیگاهشدرخیابانرسالتمشهد
در حالی به دام انداختند که تعداد زیادی
ظروف آشپزخانه سرقتی و مقادیری مواد
مخدر صنعتی از آن مکان کشف شد .ادامه
تحقیقات بیانگر آن بود که «منطقه» و دیگر

ا

ختصاصی

سالحکلتکمریاقدامکردهاست.دادستانکرمانشاه با
اشارهبهحضورتیمخبرهایازکارآگاهانپلیسآگاهیاین
استان و بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه در محل
جنایتگفت:باتوجهبهمتواریشدنقاتلازصحنهجرم
اقدامات اطالعاتی الزم برای دستگیری وی در دستور
کار قرار گرفت .وی خاطرنشان کرد :ضابطان دستگاه
قضایی با استفاده از سرنخهای به دست آمده از صحنه
جرم و با دقت عمل و هوشیاری و انجام اقدام اطالعاتی و
استفادهازشیوههایخاصپلیسیپسازگذشتساعاتی
از ارتکاب جرم ،در یک اقدام ضربتی مجرم فراری را در
یکیازمحالتحاشیهایشهرکرمانشاهدستگیرکردند.
کرمی افزود :تحقیقات درباره علت و انگیزه های ارتکاب
قتل در دستور کار بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و
انقالبمرکزاستانکرمانشاهقراردارد.

خراسان

آنان هنگام ارتکاب جرم از زنان استفاده می
کردند تا اهالی محل یا رهگذران به آن ها
مشکوک نشوند و دربعضی از سرقت ها نیز
حتیرانندهخودروبررابرایانتقالخودروی
سرقتیاغفالکردهاند.رئیسپلیسمشهد
با تاکید بر این که سارقان فقط خودروها و
فروشگاه هایی را برای دستبرد انتخاب می
کردند که تجهیزات ایمنی کافی نداشتند،
تصریح کرد :بررسی های مقدماتی درباره
دیگر شگردهای اعضای این شبکه نشان
می دهد که آنان با تغییر قطعات یا سند نمره
کردن (تغییر سریال و ارکــان) خودروهای
سرقتیرابهفروشمیرساندندکهتحقیقات
گستردهدراینبارهادامهدارد.
سرهنگ «دهــقــان پ ــور» در عین حــال به
شهروندان توصیه کرد :از تجهیزات ایمنی
بازدارندهبرایحفاظتازاموالشاناستفاده
کنند و هرگونه رفــت وآمــدهــای مشکوک
در محله ها را با تلفن  110به پلیس اطالع
دهند .وی همچنین تاکید کرد :شهروندان
هنگاممعامله،حتماازتطابقارکانبامدارک
خــودرو در مراکز معتبر قانونی ،اطمینان
یابند.

پدرکشاورزابرضابتچکشبهقتلرسید
توکلی /جوان ۱۸سالهایکهدریکجنایتوحشتناک
پدر کشاورزش را با ضربات چکش به قتل رسانده بود،
دستگیرشد.بهگزارشخراسان،اینحادثههولناک28
دی امسال در روستای روان مهران از توابع شهرستان
رفسنجان در حالی اتفاق افتاد که پسر جوانی به علت
اختالفات قبلی ،در حالی که پدر  ۴۱ساله اش کنار
بخاری زیر پتوی مسافرتی در خواب بود با ضربات چکش
او را هدف حمله قرار داد و محل جنایت را ترک کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان در ایــن باره
گفت :بیست وهشتم دی امسال ،در پی اعــام مرکز
فوریت های پلیسی  ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره قتل در
روستایروانمهران،بالفاصلهنیروهایپلیسآگاهیدر
منزلی که این قتل در آن اتفاق افتاده بود ،حضور یافتند.
سرهنگ اکبر نجفی افــزود :با حضور ماموران در منزل
مذکور مشخص شد پدر این خانواده بر اثر وارد آمدن

ضربه به سرش به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل و
با وجود تالش کادر درمانی ،تسلیم مرگ شده است .وی
ادامه داد :با بررسی های اولیه نیروهای پلیس آگاهی
خیلی زود مشخص شد آخرین فردی که پس از وقوع قتل
درمنزلحضورداشتهیکیازفرزندانمقتولبودهاست.
این مسئول انتظامی تصریح کرد :با تکمیل تحقیقات
پلیسی و بنا به شواهد و مــدارک موجود پسر  ۱۸ساله
مقتول به عنوان اولین مظنون دستگیر و به پلیس آگاهی
منتقلشدکهاینفردپسازمواجههبادالیلومستندات
موجود ،لب به سخن گشود و به قتل پدرش اعتراف کرد.
وی افزود :در بازجویی های بعدی مشخص شد این پسر
جوان که بیکار بوده و از قبل بر سر برخی موضوعات با پدر
خود اختالفاتی داشته ،زمانی که پدرش در خواب بوده با
وارد کردن چند ضربه چکش به سر ،او را به قتل رسانده
است.

خودکشی یک زن در حصارکوه!
ســجــادپــور -دیــگــر تحمل آشفتگی و
نابسامانی های زندگی اش را نداشت.
افسردگی و تألمات روحی آزارش می داد
به گونه ای که در برابر مشکالت سرخم
کرده بود.
زن  45ســالــه امــا تصمیم وحشتناکی
گرفت .او از «خودکشی» سخن می گفت
وسخنانشبار«وصیت»داشت.
با وجود این ،کسی حرف هایش را جدی
نمی گرفت تا این که چهارشنبه گذشته با
آخرین نگاه به دو فرزندش از خانه خارج

شد و دیگر بازنگشت .اطرافیان زن جوان
به جست وجو پرداختند اما هیچ اثری از او
نبود .ناامیدانه روانه پلیس آگاهی شدند تا
کارآگاهان را به یاری بخوانند ولی ردیابی
هابدونمجوزقضاییامکانپذیرنبود.
ساعتی بعد پرونده گم شدن ناگهانی زن
 45ساله روی میز قاضی ویژه قتل عمد
مشهد قرار گرفت .قاضی «صادق صفری»
با مطالعه اولین سطور اوراق این پرونده،
بی درنگ دستورات ویژه و محرمانه ای را
صادرکردتاکارآگاهانبااختیاراتکاملبه

ردزنی بپردازند و از همه فناوری های نوین
پلیسیبراییافتنزنجواناستفادهکنند.
طولینکشیدکهکارآگاهانادارهجناییبه
سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد زن
جوانبااجارهتاکسیاینترنتیابتدابهیک
عطاریرفتهاست.
با شناسایی راننده جوان ،مشخص شد که
زن  45ساله بعد از خرید تعدادی قرص از
متصدی عطاری ،در انتهای خیابان نماز
 23از تاکسی پیاده شده است اما جست
وجوها بی فایده بود تا این که به دستور

قاضی «صفری» آتــش نشانان نیز برای
یافتن زن جوان وارد عمل شدند و پس از
ساعت ها تالش ،باالخره پیکر بی جان او را
در حصار تپه های معروف به «زکریا» کشف
کردند .بررسی های میدانی قاضی شعبه
 208دادسرای عمومی و انقالب که صبح
روز گذشته در محل کشف جسد حضور
یافته بود ،به این احتمال قوت بخشید که
با توجه به آثار موجود روی پیکر زن جوان،
وی ابتدا سعی کرده است با تزریق هوا،
دست به خودکشی بزند اما کشف پاکت

آب میوه ای که قرص های خریداری شده
از عطاری ،در کف آن رســوب کــرده بود،
«مرگ» بر اثر مسمومیت دارویی را نشان
می داد .گــزارش خراسان حاکی است،
در حالی که پزشکی قانونی در بررسی
های ظاهری و مقدماتی ،مرگ این زن را
خودکشی تشخیص داده بود ،جسد وی با
دستورمقامقضاییبرایتعیینعلتدقیق
مرگ به پزشکی قانونی مشهد منتقل شد
و تحقیقات تخصصی قضایی در این باره
ادامه یافت.

در امتداد تاریکی

خودفریبیدرمردابهوسرانی!
روزی که بر یک ارتباط هوس آلود خیابانی ،نام «عشق» نهاده بودم و این
گونه خودم را فریب می دادم ،حتی برای یک لحظه هم تصور نمی کردم
که این ارتباط عاشقانه در مدت کوتاهی سرنوشتم را به مرداب تباهی و
بدبختیمیکشاندو...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات زن  21ساله ای است که
به اتهام سرقت لوازم منزل و طال و جواهرات ،از همسرش شکایت کرده
بود .او در حالی که بیان می کرد همسر معتادم تصاویر زیورآالتم را برای
فروش در سایت دیوار قرار داده است با چشمانی اشکبار درباره قصه تلخ
زندگیاشبهکارشناساجتماعیکالنتریسپادمشهدگفت:حدودسه
سالقبلروزیکه مشغولتماشایویترینیکفروشگاهبودم،نگاهمبه
چهرهجوانیگرهخوردکهدرکنارجدولخیاباننشستهودرحالکشیدن
سیگاربود.ایننگاهبالبخنداورنگعاشقانهبهخودگرفتوخیلیزودبا
ردوبدلکردنشمارهتلفن،روابطنامتعارفمنو«شایان»آغازشد.حاال
دیگربراینرابطههوسآلودخیابانینام«عشق»گذاشتهبودموخودمرا
فریبمیدادمکهاگرباعشقوعالقهازدواجکنمبهسعادتوخوشبختی
میرسمدرحالیکهخوبمیدانستمایندوستیهایپنهانیچیزیجز
ننگوهوسرانینیست.خالصهبعدازمدتیدیدارهایمخفیانهدرمکان
هایخلوت،باالخرهشایانبهخواستگاریامآمداماخانوادهامبهمحض
این که او را دیدند به سرزنش من پرداختند که چگونه به چنین فرد بیکار
و الابالی دل باخته ام! اما من که به این نصیحت ها و سرزنش ها توجهی
نداشتم ،با بی حیایی مقابل پدر و مادرم ایستادم و از عشق و عالقه ام به
شایانگفتم.باآنکهشایانسربازفراریبودوکاروبارینداشت،بازهممن
بهچیزیجزازدواجبااونمیاندیشیدموبهارتباطهایپنهانیادامهدادم
تا این که او در یکی از همین دیدارها و در النه مجردی دوستش هستی و
عفتمراربودواینگونهخانوادهامرامجبورکردتادستازمخالفتبردارند.
منهمکهازآبروریزیورسواییمیترسیدمماجرارابرایخانوادهامبازگو
کردمواینگونهبادامنیلکهداردرحالیپایسفرهعقدنشستمکهحتی
نمی دانستم شایان خانواده آشفته ای دارد و مادرش نیز چندبار ازدواج
کرده است اما تیره روزی و بدبختی های من زمانی شکل وحشتناکی به
خود گرفت که فقط یک هفته بعد از ازدواج متوجه شدم شایان نه تنها به
موادمخدرصنعتیاعتیادداردبلکهدرکنارآنقرصهایروانگردانهم
استفادهمیکند.انگارتازهچشمانمبازشدهبودکهآرامآراممیفهمیدم
درون یک مرداب هولناک افتاده ام .شایان شب ها بیدار بود و موادمخدر
مصرف می کرد به طوری که تا بعداز ظهر روز بعد به خواب عمیقی فرو
می رفت و من با پول هایی که به بهانه های مختلف از مادر و اطرافیانم
میگرفتم روزگار می گذراندم اما نمی توانستم حقیقت ماجرا را برای
خانوادهامبازگوکنمچراکهاوانتخابخودمبودومنبابیشرمیودامنی
لکهداراینسرنوشترابرایخودمرقمزدهبودم.احساسمیکردمشاید
با به دنیا آمدن پسرم ،این زندگی رقت انگیز کمی رنگ آرامش به خود
بگیرد و شایان هم به دنبال کسب و کاری برود ولی با تولد فرزندم بیشتر
در این مرداب وحشتناک فرو می رفتم و بیهوده دست و پا می زدم .حاال
دیگر شایان برای تهیه مخارج اعتیادش دست به هر کار خالفی می زد،
حتیکفشهایهمسایگانرانیزسرقتمیکردولوازممنزلرابهبهای
ناچیزیمیفروخت.دراینشرایطمنفقطگریهمیکردموباهرترفندی
از خواهران و برادرانم پول می گرفتم تا فرزندم گرسنه نماند .فقط چند
النگوی هدیه ازدواجم را به همراه یک سرویس نقره که برادرم برای تولد
فرزندمبهمنهدیهدادهبوددرجایامنیپنهانکردمتاهمسرمبهآنها
دسترسینداشتهباشد.روزهایتلخیرامیگذراندمولیبازهمسکوت
میکردمچراکهبارفتارهایشرمآورخودماشتباهبزرگیرامرتکبشده
بودموجرئتبیانتلخکامیهایمرانداشتمتااینکهچندشبقبلبرادرم
درسایتدیوارمتوجهتصویرسرویسنقرهایشدکهخودشبهمنهدیه
داده بود .سراسیمه به سراغ طالهایم رفتم و تازه فهمیدم نه تنها همسرم
آنهاراازهمینطریقبهفروشرساندهبلکهبسیاریازلوازممنزلرانیز
به فروش گذاشته است .دیگر هیچ امیدی به ادامه این زندگی نکبت بار
ندارم .حاال که از آن هیجانات دوران بلوغ خبری نیست و من به حقیقت
زندگی مشترک واقعی رسیده ام ،تازه متوجه شده ام که آن زمان با نام
«عشق» نه تنها آینده و هستی ام را نابود کردم بلکه سرنوشت پسرم را نیز
به تباهی کشیدم و . ...گزارش خراسان حاکی است ،با راهنمایی های
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد) بررسی های کارشناسی
و روان شناختی درباره پرونده این زن جوان توسط مشاوران زبده دایره
مددکاریاجتماعیآغازشد.
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