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اعترافاتعاملقتل«مهرساکوچولو»
در گزارش تکان دهنده روزانمه خراسان بخوانید

سیدخلیل سجادپور  -پسر  25ساله ای
که روز گذشته به اتهام قتل مهرسا کوچولو در
مشهد دستگیر شد ،در اعترافاتی تکان دهنده
ارتکاب جنایت را پذیرفت و به تشریح جزئیات
این حادثه تلخ پرداخت.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ساعت 15
عصر بیستم اردیبهشت ،دختر بچه  3ساله ای
به نام «مهرسا» در خیابان شهید شیری نژاد
(کوی مهدی آبــاد) به طور ناگهانی گم شد.
خانواده این دختر خردسال برای یافتن او به
جست و جو پرداختند و با نگرانی به هر کوی و
برزنی سرزدند اما هیچ اثری از «مهرسا» نبود.
همزمان با ورود پلیس به ماجرای گم شدن
دختربچه مذکور ،اهالی محل نیز به یاری این
خانواده آمدند و با انتشار تصاویری در فضای
مجازی و محل سکونت وی ،به تالش برای
یافتن سرنخی از این دختر ادامه دادند .یکی از
همسایگان این خانواده نیز تصویری از او را به
شیشه عقب تاکسی چسباند تا او نیز سهمی در
کمک به همسایه درمانده داشته باشد.
اما همه این جست وجوها بی فایده بود تا این
که بیست و دوم اردیبهشت ،پرونده «مهرسا
کوچولو» در پلیس آگاهی خراسان رضوی
مــورد بــررســی هــای تخصصی قــرار گرفت.
گــــزارش خــراســان حــاکــی اســـت ،بــا توجه
به اهمیت موضوع و با دستور و راهنمایی
سرهنگ کارآگاه «جواد شفیع زاده» (رئیس

پلیس آگاهی خراسان رضوی) این پرونده برای
پیگیریهایپلیسیدراختیارکارآگاهاناداره
جنایی قرار گرفت چرا که احتمال ربایش یا
قتل کودک بیشتر از فرضیه های وقوع حوادث
ناخواسته و اتفاقی مطرح بود .به همین دلیل
گروهی از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی
با نظارت سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس
اداره جنایی) وارد عمل شدند و در حالی به
بازبینی دوربین های مــدار بسته پرداختند
که هیچ سرنخی از کودک مذکور دیده نشد.
در حالی که خانواده «مهرسا» هنگام بازدید
از یکی از دوربین های مدار بسته مدرسه ای
در همان اطراف به ربودن دخترشان توسط
دو نوجوان دوچرخه سوار مشکوک بودند اما
بررسی ها در این باره نیز نشان داد که دوچرخه
ســواران پسر بچه  6ساله ای را با خود همراه
کرده اند و این موضوع ارتباطی به گم شدن
«مهرسا» ندارد.
به گزارش خراسان ،در حالی که تحقیقات برای
ردیابی دختر گم شده همچنان با فرضیه های
متفاوت ادامه داشت ،ساعت  12:15ظهر روز
گذشته ،یکی از اهالی خیابان شهید شیری نژاد
که در حال احداث ساختمانی پس از تخریب
منزل کلنگی بــود ،جوشکاری را بــرای ادامه
ساخت و ساز به داخل ساختمان برد اما ناگهان
با کیسه سفیدرنگ مشکوکی روبه رو شد که
درون ساختمان افتاده بود .وقتی آن را گشود،

اولین عکس های
اختصاصی خراسان از لحظه
دستگیری متهم

کوتاه از حوادث
*آتشنشانی/رضایی،معاونعملیاتآتشنشانی
مشهد گفت :عصر دیــروز در ورودی مشهد یک
تریلی ،یک کامیون بنز  10تن و یک پراید به دلیل
نامشخصیبهشدتبایکدیگرتصادفکردندکهاین
حادثهبهجانباختنجوان27سالهسرنشینپرایدو
مجروحشدنرانندهاینخودرویسواریوجراحت
رانندهیکیازخودروهایسنگینمنجرشد.
*صداوسیما /علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه
شـــورای عــالــی پیشگیری از وقـــوع جــرم قوه
قضاییه گفت :بیشترین جرایم زندانیان ایرانی
خــارج از کشور مربوط به موادمخدر ،اقامت
یا ورود غیرمجاز ،ضرب و جرح ،جعل اسناد و
کالهبرداری است .همچنین بیشترین زندانیان
ایرانی خارج از کشور در ترکیه اند.
*صدا و سیما /دو کودک  ۵و  ۸ساله در حادثه
خــراب شــدن یک منزل مسکونی در روستای
دهــنــوی سفلی ،بخش مــرکــزی شهرستان
کوهرنگ جان باختند.
*ایــرنــا /ســردار علیاکبر جاویدان فرمانده
انتظامی استان کرمانشاه با اشــاره به اهتمام
جدی پلیس برای برخورد با هرگونه عامل ناامنی
در جامعه گفت :از ابتدای امسال تاکنون ۲۳۶
قبضه سالح گرم و  ۹۱۶تیغه سالح سرد با تالش
ماموران انتظامی کرمانشاه کشف شده است.
*تسنیم /بامداد جمعه گذشته برخورد شدید
سراتو با یک پیکان وانــت پــارک شده در محله
سعادتآباد به مرگ سرنشین و پرتاب راننده به
بیرون خودرو منجر شد.
*صدا و سیما /سرهنگ ضرغام آذین سرکالنتر
غرب تهران گفت :گوشی قاپ خشن که باوجود
داشتن پابند الکترونیکی و سابقه زندانی بودن
به سرقت گوشی و اموال مردم به زور سالح سرد
اقدام میکرد ،دستگیر شد.
*ایسنا /در پی آتش سوزی در یک ساختمان
تجاری چهار طبقه در حومه دهلی ،پایتخت
هند دست کم  ۲۷نفر جــان خــود را از دست
دادند ۱۲ ،نفر دچار سوختگی و  ۵۰نفر از داخل
ساختمان تخلیه شدند.
توکلی /سرهنگ سیدجواد حسینی نژاد رئیس
کالنتری  ۱۶کرمان از شناسایی و دستگیری
سارق دوچرخه با  ۱۰فقره سرقت و یک مالخر
در این زمینه خبر داد.
کرمانی/احمدآبیاربازرسکلاستانکرمانگفت:
در سال ۹۹و ۱۴۰۰حدود ۲۰۰مدیر متخلف که
دچارفساداداریشدهبودند ،دستگیرشدند.

صحنهوحشتناکیمقابلچشمانشنمایانشد؛
جسد دختر خردسالی درون کیسه قرار داشت.
مالک ساختمان سراسیمه و هراسان با پلیس
 110تماس گرفت و ماجرا را اطــاع داد:
طولی نکشید که نیروهای کالنتری محل عازم
خیابان شهید شیری نژاد شدند و با مشاهده
جسد دختربچه ای با پیراهن سفید و شلوار
قرمز رنگ مراتب را به بازپرس ویژه قتل عمد
اطالع دادند .مدتی بعد با حضور مقام قضایی و
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی در محل کشف جسد ،مشخص شد که
او همان «مهرسا» دختربچه گم شده است که از
حدود چهار روز قبل جست وجوها برای یافتن
وی آغــاز شــده بــود .گــزارش خراسان حاکی
است ،پزشک قانونی که در محل ساختمان در
حال احداث حضور داشت به دستور بازپرس
«عارفی راد» جسد را معاینه کرد و علت مرگ
را انسداد راه تنفسی (خفگی) تشخیص داد.
بدین ترتیب با روشن شدن ماجرای قتل دختر
 3ساله ،تحقیقات بــرای شناسایی عامل یا
عامالن جنایت ادامه یافت .بررسی های بیشتر
بیانگر آن بود که جسد از یکی از منازل اطراف به
داخل ساختمان مذکور پرت شده است .پس از
آن که کارآگاهان در حضور مقام قضایی ،منازل
اطراف را مورد کنکاش قرار دادند ،به منزلی
رسیدند که کیسه های دیگری شبیه کیسه
ای که جسد درون آن قرار داشت در گوشه ای
افتاده بود .وقتی مشخص شد که صاحبخانه
پسر مجرد  25ساله ای به نام «ایمان» دارد،
فرضیه ارتکاب جنایت توسط این تک فرزند
خانواده قوت گرفت چرا که پدر خانواده گفت:
در روز گم شدن «مهرسا» به همراه همسرش
به شهرستان رفته بودند و پسرشان به تنهایی
در خانه بود .او ادامه داد :وقتی از شهرستان
بازگشتم و موضوع را از اهالی محل فهمیدم
برای پیدا کردن دختربچه ،تصویر او را پشت
شیشه خودروی تاکسی خودم نصب کردم تا به
خانواده اش برای یافتن او کمک کنم!...

دستگیریابندسارقان 2میلیاردیطال
توکلی /باند سه نفره سارقان غیربومی
بــا کشف طــاهــای سرقتی در سیرجان
متالشی شد.به گزارش خراسان ،فرمانده
انتظامی شهرستان سیرجان در این باره
گــفــت :بــه دنــبــال افــزایــش ســرقــت طــا از
منازل شهروندان سیرجانی از اسفند سال
گذشته با شیوه و شگردهایی مشابه در
مناطقی از ایــن شهرستان ،شناسایی و
دستگیری عامالن این سرقت ها به صورت
وی ــژه در دســتــور کــار پلیس آگــاهــی قــرار
گرفت .سرهنگ مرتضی امیر سبتکی افزود:
با تالش نیروهای پلیس آگاهی و پیگیری
های بی وقفه و تخصصی ،سه متهم غیربومی
و سابقه دار مرتبط با این سرقت ها شناسایی

و با کسب نیابت قضایی و هماهنگی های
الزم در یکی از استان های مرکزی کشور
طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای
تحقیقات تکمیلی به شهرستان سیرجان
منتقل شدند .وی ادامــه داد :متهمان در
مواجهه با شواهد و مدارک موجود ،به ۱۱
فقره سرقت طال از منازل در شهرستان
سیرجان به ارزش  ۲۲میلیارد ریال اعتراف
کردند.سرهنگ امیر سبتکی گفت :در
ادامه مشخص شد ،متهمان در نقاط مختلف
کشور هم به سرقت اقدام کردهاند که در این
خصوص با دیگر استان ها هماهنگی های
الزم به عمل آمد و متهمان پس از تکمیل
پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند.

کالهبرداری 60میلیونیبهاسمصرافیارزدیجیتال
توکلی  /عامل برداشت ۶۰۰میلیون ریالی
از حساب بانکی یک شهروند کرمانی در زمان
ثبت نام در یک صرافی ارز دیجیتال دستگیر
شد.رئیس پلیس فتای استان کرمان در این
بــاره توضیح داد :یک شهروند کرمانی به
همراهشکوائیهایدربارهبرداشتغیرمجازاز
حساببانکیاشبهاینپلیسمراجعهکردکه
بالفاصلهرسیدگیبهاینموضوعدردستورکار
پلیسقرارگرفت.سرهنگمحمدرضارضایی
افــزود :شاکی در فضای مجازی با گرداننده
یکصرافیارزدیجیتالآشناشدهکهدرزمان
ثبتنامبرایفعالیت،اطالعاتبانکیاوتوسط
صاحب صرافی به سرقت رفته و مبلغ ۶۰۰
میلیونریالازحسابشبرداشتشدهاست  .
ویبیانکرد:بابررسیهاواقداماتتخصصی
کارشناسان ،مخفیگاه متهم در یکی از استان
هایهمجوارشناساییوباهماهنگیودریافت
دستور مقام قضایی ،وی دستگیر و برای ادامه
تحقیقاتبهاینپلیسمنتقلشد.اینمسئول
انتظامی افزود :متهم در مواجهه با مستندات
و ادله جمعآوری شده ،به جرم ارتکابی خود
اعتراف و در تشریح شگردمجرمانه بیان کرد
که از طریق شبکه اجتماعی تلگرام با فردی
آشنا شده و ضمن ثبت نام در یک صرافی ارز
دیجیتال ،به برداشت اینترنتی مبلغ مزبور از
حساب شاکی اقــدام کــرده است .سرهنگ
رضاییبابیاناینکهممکناستکالهبرداری
های اینترنتی به روشهای مختلفی صورت
بگیرید،ازشهروندانخواست،سرویسپیامک
حساب بانکیشان را فعال کنند تا در صورت
برداشت غیرمجاز یا سوء استفاده احتمالی،
بی درنگ از آن باخبر شوند.وی در پایان مهم

ترین روش مجرمان سایبری در جرایم مالی را
فریب قربانیان و دریافت رمز دوم بانکیآنان
ذکر و بیان کرد :مردم از اعتماد بی جا و دادن
اطالعات حساب بانکی خــود به دیــگــران و
همچنین کلیک روی لینکهای مشکوک و
نصبهرگونه نرم افزار ناشناخته خودداری
کنند.

گــزارش خراسان حاکی
است ،با انتقال متهم 25
ســالــه بــه پلیس آگــاهــی،
بازجویی های تخصصی
از وی آغــاز شد تا ایــن که
او لب به اعتراف گشود و
به قتل دختر بچه  3ساله
اقرار کرد .او در اظهاراتی
تکان دهنده گفت :در یک
کارگاه کولرسازی کار می
کنم .آن روز عصر وقتی
برای صرف ناهار به خانه
بازمی گشتم درون گوشی
تلفن همراهم فیلم های
کوتاهوتصاویرمستهجنرا
تماشا کردم .زمانی که به
در منزل رسیدم دختربچه
را داخـــل کــوچــه دیـــدم و
وســوســه هــای شیطانی
بــه ســراغــم آمـــد .او را به
قصد تعرض و به بهانه ای
به داخــل خانه بــردم ولی
همچنان ســروصــدا می
کرد .تصمیم گرفتم او را در کوچه رها کنم اما
وقتی به داخل کوچه نگاه کردم ،رهگذرانی
حضور داشتند که می ترسیدم با سروصدای
دختربچه متوجه ماجرا شوند ،به همین دلیل
دخترک را به پشت بام بردم .او هنوز جیغ می
کشید و سروصدا به راه انداخته بود که ناچار
شدم برای جلوگیری از فریادهایش گلویش
را فشار بدهم .در این هنگام بود که فهمیدم
او دیگر نفس نمی کشد .خیلی ترسیده بودم،
برای آن که کسی متوجه این ماجرا نشود یکی از
کیسه های سفید را از پشت بام برداشتم و جسد
دختر خردسال را درون آن گذاشتم و سپس
کیسه حــاوی جسد را به داخــل ساختمانی
انداختم که همسایه در حال ساخت آن بود.
گــزارش خراسان حاکی است« ،ایمان -ت»

ا

آخرین تصویر مهرسا کوچولو

(متهم این پرونده جنایی) در حالی با دستور
قاضی «عارفی راد» برای تشخیص سالمت
روانی به پزشکی قانونی معرفی شد که هیچ
گونه آثار ظاهری از تجاوز روی پیکر دختر بچه
وجود نداشت  .شایان ذکر است ،پدر و مادر
متهم که در همسایگی خانواده مقتول سکونت
دارند هنگامی که متوجه شدند تک فرزند آنان
به اتهام قتل دختربچه همسایه دستگیر شده
اســت ،از شــدت ناراحتی و شرمندگی فقط
اشک می ریختند .تحقیقات بیشتر دربــاره
ادعاهای متهم و همچنین زوایای پنهان این
جنایت دردناک ادامه دارد و گروه تخصصی
از کارآگاهان بازجویی ها را به سرپرستی
سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایــره قتل عمد
آگاهی) آغاز کرده اند.

رسقتازحسابهایابنیک
بهشیوهایجدید

رئیس پلیس پیشگیری تــهــران بــزرگ از
دستگیری متهمی که با ســوء استفاده از
غفلت مردم  ،ازطریق دستگاه های خودپرداز
غیرنقدی در شهر تهران اقدام به سرقت می
کرد ،خبر داد و گفت :تا کنون  ۵۰نفر از مال
باختگان شناسایی شده اند.
به گــزارش ایــرنــا ،سرهنگ جلیل موقوفه
ای افــزود :در پی افزایش سرقت از حساب
بانکی شهروندان و مراجعه تعداد زیادی از
مال باختگان در محله پاسداران ،رسیدگی
به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از
ماموران کالنتری  ۱۰۲پاسداران بر عهده
گرفتند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
وی با بیان این که ماموران در تحقیقات از
مال باختگان و پی جویی های انتظامی به راز
سرقت از حساب بانکی شهروندان پی بردند،
ادامه داد :براساس تحقیقات مشخص شد
سارقان با اطالع از این که دستگاه خودپرداز
غیرنقدی در شهر به این صــورت است که
پس از استفاده و اتمام عملیات بانکی باید
حتما از حساب خارج شد  ،در غیر این صورت

ختصاصی خراسان

حساب باز می ماند و امکان انتقال و عملیات
بانکیوجوددارد،پسازاتمامعملیاتبانکی
شهروندان ،به انتقال پول به حسابی دیگر
اقدام می کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به این
که با درایت ماموران یکی از سارقان هنگام
سرقت و انجام عملیات بانکی دستگیر شد،
تصریح کــرد :متهم  ۳۵ساله در تحقیقات
اولیه به جرم خود و سرقت از حساب بانکی
شهروندان از دستگاه های خودپرداز غیر
نقدی اعتراف و اظهار کرد ،با علم و آگاهی از
این موضوع ،باند  ۲۰نفره ای تشکیل دادیم
و با شناسایی دستگاه های مذکور ،اقدام به
سرقت کردیم.
موقوفه ای با بیان این که تاکنون  ۵۰نفر
از مــال باختگان نیز شناسایی شــده اند،
افزود :کارشناسان ارزش کالهبرداری
انجام گرفته را تاکنون پنج میلیارد ریال اعالم
کرده اند و تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم
احتمالی متهم و دستگیری دیگر متهمان و
شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

در امتداد تاریکی

دیدار با هوو در مهمانی شاعرانه!
تازه وارد منزل آن خانم ناشناس شده بودیم که
ناگهان چشمانم روی عکس دیوار خیره ماند.
مردی که در کنار زن جوان و دخترش ایستاده
بود ،شباهت عجیبی به همسر من داشت اما
وقتی فهمیدم آن تصویر شوهر من است دیگر
چیزی نفهمیدم و. ...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات
زن  44ساله ای است که برای حفظ پایه های
لــرزان زندگی اش به کالنتری آبکوه مشهد
مراجعه کــرده بــود .این زن در حالی که مدام
تکرار می کــرد« ،ایــن کــار چیزی جز خیانت
نیست!» به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
گفت :در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم و
به امور خانه داری مشغول شدم تا این که در 22
سالگی «قنبر» به خواستگاری ام آمد .او شغل
دولتی داشت و جوانی با وقار و با اخالق بود ،به
همین دلیل خیلی زود پای سفره عقد نشستم و
با او ازدواج کردم .دو سال بعد در حالی زندگی
مشترک ما آغــاز شد که همه فامیل حسرت
زندگی مرا داشتند ،چرا که قنبر در دل همه
اطرافیانم جا باز کرده بود و مشکالت دیگران را
حل می کرد .به قول خودش مشاوری بی مزد و
کار راه انداز بود .در حالی که دو فرزندم هر روز
قد می کشیدند من هم از این زندگی راضی
بودم و هیچ مشکلی نداشتم.
قنبر از حدود  9سال قبل هفته ای دو شبانه
روز به ماموریت اداری می رفت و من هم تالش
می کــردم تا در نبود همسرم اوضــاع منزل را
مدیریت کنم .در همین اثنا جلسات خانگی
شعرخوانی و سپرده گــذاری مالی را به راه
انداختم تا همسایگان و اطرافیانم را هر هفته
دور هم جمع کنم .به قول معروف هم فال بود
و هم تماشا!
هر هفته با تعدادی از اهالی محل به صورت دوره
ای در منزل یکی از اعضای جلسه شب نشینی
داشتیم و از مشاعره ،شعرخوانی و تفسیر و
معانی اشعار بهره می بردیم .در پایان جلسه
نیز با اندک مبالغی که اعضای جلسه سرمایه
گــذاری کــرده بودند قرعه کشی می کردیم و
مبلغی را به صورت وام قرض الحسنه در اختیار
برنده قــرار می دادیــم .خالصه ایــن روزهــای
شیرین به همین ترتیب سپری می شد تا این که
هفته گذشته قرعه وام به نام زن جوانی درآمد
که به تازگی عضو جلسه محلی ما شده بود.
شهرزاد ،در پایان این شب نشینی از همه دعوت
کرد تا جلسه بعدی برای آشنایی بیشتر در منزل
او برگزار شود .اعضای جلسه هم پذیرفتند و به
همین دلیل جمعه قبل من به همراه چند نفر
دیگر از همسایگان راهی منزل شهرزاد شدیم.
او با گشاده رویی به استقبال مان آمد و ما را به
درون واحد آپارتمانی اش برد .هنوز تعدادی از
اعضا نرسیده بودند که گفت وگوها و شعرخوانی
لذت خاصی را ایجاد کرد .فکاهی و جوک گویی
هرکدام از خانم ها نیز بر گرمی این دورهمی
شبانه می افــزود .در اثنای همین لبخندها
ناگهان چشمم به عکس سه نفره روی دیوار
افتاد که شهرزاد را در کنار دختری خردسال و
مردی جوان نشان می داد .هرچه بیشتر به آن
عکس دقت می کردم چشمانم از شدت تعجب
گردتر می شد .باور نمی کردم اما تصویر آن مرد
شباهت عجیبی به قنبر داشت.
خودم را فراموش کرده بودم و چشم از آن عکس
برنمی داشتم .شهرزاد که متوجه موضوع شده
بود رو به من کرد و گفت :این تصویر خانوادگی
را سال گذشته در مسافرت شمال گرفتیم.
آن دختر کوچک هم شهناز است که از آغوش
پدرش جدا نمی شد .با نگرانی پرسیدم« :اسم
شوهر شما چیست؟!»
وقتی نام «قنبر» را بر زبان راند و شغل اداری او
را گفت ،دیگر چیزی نفهمیدم و از هوش رفتم.
هنگامی که چشم باز کردم همه اعضای جلسه
در اطرافم جمع شده بودند و با نگرانی و وحشت
به سروصورتم آب می پاشیدند .اشک ریزان
فریاد زدم من  22سال است با قنبر زندگی می
کنم اما نمی دانستم او زن دیگری هم دارد!
شهرزاد هم که گویی خجالت زده و تحقیر شده
بود ،مرا در آغوش گرفت و گریه کنان گفت :او 9
سال قبل به من گفت با همسرش مشکل دارد و
در کشاکش طالق هستند ،به همین دلیل مرا
به عقد موقت خودش درآورد و هفته ای دو روز را
در خانه من بود و بقیه روزها را به ماموریت اداری
می رفت! من نمی دانستم او هنوز متاهل است
وگرنه هیچ گاه آشیانه ام را روی پایه های زندگی
یک زن دیگر بنا نمی کردم چرا که این ماجرا را
عین خیانت می دانم و من هم فریب خورده ام...
آن شب از خانه شهرزاد بیرون آمدم در حالی که
همچنان آسمان دور سرم می چرخید .حاال هم
به کالنتری آمده ام تا یاری ام کنید.
گــزارش خراسان حاکی است ،با راهنمایی و
دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس
کالنتری آبکوه) بررسی های کارشناسی و روان
شناختی این پرونده به مشاوران زبــده دایره
مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

