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اب دستگیری  2مهتم لو رفت

رازوحشتناکجنایتدرمرکزآموزشی!

آتش نشانان در حال بیرون کشیدن جسد

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد:

قضاتخودراجایطرفینپروندهبگذارند

توکلی /در دستگاه قضایی برخورد با ارباب رجوع اعم از شاکی و متهم
درستباشدوقرارهامتناسبصادرشودوبیجهتکسیدرزنداننماند.
بهگزارشخراسان،معاوناولقوهقضاییهپنجشنبهگذشتهدرمراسمتکریم
ومعارفهروسایسابقوجدیددادگستریاستانکرمانبابیاناینکه  امروز
دستگاهقضاییدردورهتحولوتعالیقراردارد،افزود:برنامههایتحولو
تعالیقوهقضاییهدربینمردمازاقبالبسیارخوبیبرخورداراستوازاین
اقبال،شکرگزارخداوندهستیم.حجتاالسالموالمسلمینمحمدمصدق
تصریحکرد:اقبالمردمازبرنامههایتحولوتعالیقضاییمسئولیتمارا
صدچندانمیکندو امروزمحورحرکتجهادیقوهقضاییه،رضایتمندی
مردم است و باید در مسیری حرکت کنیم که مردم راضی باشند و در این
زمینهتاکیدداریمکهاگرکارخودراخوبانجامدهیم،مردمراضیخواهند
بود.معاوناولقوهقضاییهگفت:اگرهمکارقضاییماخودرابهجایمتهم،
خواهانوخواندهبگذاردوبتواندانتظارخودازمحکمهرابهجایآورد،کافی
استوانتظاراتمردمازدستگاهقضایینیزبرآوردهمیشود.حجتاالسالم
مصدقدرادامهازاستانکرمانبهعنوانپهناورتریناستانکشورباویژگی
های خاص و مردم انقالبی و متدین و نیز مدیران جهادی یاد کرد و افزود:
ایناستانبیشازششهزارشهیددرراهخداتقدیمکردهوحقایناستان
است که مدیران و کارگزاران بیش از پیش در مسیر خدمت به این مردم
تالشکنند.ویهمچنینگفت:دکترموحد،حدودهشتسالاستکهدر

سمتریاستکلیدادگستریاستانکرمانحضوردارندوازسالگذشته
پیگیربودندکهدرجایدیگریادامهخدمتداشتهباشندکهباتوجهبهجا
بهجاییهایانجامشدهدرستادمعاونتاول،نیازبهحضوروی دراینحوزه
احساسشدوازاینروموضوعباریاستقوهقضاییهدرمیانگذاشتهومقرر
شدازعلم،دانش،فضلوتجربهدکترموحددرحوزهمعاونتاولبهرهببریم.
معاوناولقوهقضاییهبااشارهبهاینمطلبکهحرکتدکترموحد دراستان
کرمان براساسبرنامهبودهوایشان اهلطرح،برنامهوفکرهستند،بیان
کرد :اداره کل امور هماهنگی استان ها ،کار نظارت و هماهنگی عملکرد
دادگستری های سراسر کشور را بر عهده دارد و زمانی که برنامه های او را
دیدم احساس کردم وی در این جایگاه می تواند تجربیات خود را به همه
استانهایکشورتسریدهدوبههمینجهتبهعنوانعضومعاوندیوان
عالیکشورکهباالترینمنصبدرنظامقضاییمحسوبمیشود،منصوبو
مقررشدبهعنوانماموریتتماموقتدرحوزهمعاونتاولدرخدمتایشان
باشیم.حجتاالسالممصدقازتالشهایمجدانهومستمردکترموحداز
طرفخودوریاستقوهقضاییهتشکرکردهوبرایوی درسمتجدیدآرزوی
موفقیت کرد .وی ادامه داد :پرچم ریاست دادگستری کل استان کرمان
نیزتحویلحجتاالسالموالمسلمینحمیدیدادهمیشودکهازمدیران
موفقدستگاهقضاییهستندودرخراسانجنوبیدربسیاریازشاخصها
عملکردبسیارخوبیداشتهاند.

عکس ها اختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور -با اعترافات سرایداری
کهدریکپروندهجناییدستگیرشدهاستجسد
مقتول از عمق  12متری چــاه فاضالب مرکز
آموزشیدرمشهدبیرونکشیدهشد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،بیست و نهم
تیر سال گذشته ،مرد  43ساله ای به نام «محمد
– ط» که به شدت نگران بود ،هراسان خود را به
پلیس آگاهی رساند و از آنان برای یافتن همسر
گمشدهاشکمکخواست.
اودربارهاینماجرابهکارآگاهانادارهجناییپلیس
آگاهیخراسانرضویگفت:طبقمعمولحدود
ساعت 7صبحدرحالیازخانهبیرونآمدمکهپسر
 4سالهوهمسرم(همسردوم)درخواببودند.
آن روز همسرم نیز نوبت پزشکی داشت و قرار بود
بهدرمانگاهبرود.منهمکهدرزمینهخریدوفروش
خودروفعالیتدارمبهبنگاهرفتموتاظهردرمحل
کاربودماماهرچهباهمسرمتماسمیگرفتمپاسخ
نمی داد .با این تصور که احتماال اقدامات درمانی
همسرمطولکشیدهاست،نگرانیبهدلمراهندادم
باالخرهبنگاهراتعطیلکردموبهطرفمنزلهمسر
دومم در بولوار میرزا کوچک خان رفتم چراکه به
خاطرناراحتیونگرانیهایهمسراولمبرایالهام
(همسردوم)یکواحدآپارتمانیرادرمنطقهمیرزا
کوچکخاناجارهکردهبودموبرخیروزهایهفته
را نزد او می رفتم اما هنگامی که به منزل رسیدم
پسرخردسالمدرخانهتنهابود.ازاودربارهمادرش
پرسیدم که گفت :مادر به مطب دکتر رفته است!
هرچه زمان بیشتر می گذشت من نگران تر می
شدم ولی خبری از همسرم نبود .در همین حال
خانوادهالهامنیزمدامبهمنزنگمیزدندچراکه
الهامپاسختلفنرانمیدادبههمینخاطروبهناچار
پسر کوچکم را نزد همسر اولم در قلعه ساختمان
بردم ودر جست وجوی همسرم برآمدم اما هیچ
اثری از او نیافتم به همین خاطر به آگاهی آمدم تا
مرابراییافتنهمسرمکمککنندو...
گزارش خراسان حاکی است :با توجه به اهمیت
موضوع و با دستور سرهنگ کارآگاه جواد شفیع

زاده (رئــیــس پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی)
گروهیازکارآگاهانادارهجناییماموریتیافتند
تا این ماجرا را با دقت مورد بررسی قرار دهند .این
درحالی بود که «محمد -ط» در اظهارات خود
به اختالفات بین همسر اولش و زن گمشده نیز
اشارهکردوگفت:چندسالقبلهنگاممعاملهیک
خودرو با الهام آشنا شدم که این آشنایی به ازدواج
پنهانی انجامید اما مدتی بعد و در حالی که الهام
باردار بود مریم (همسر اولم) متوجه موضوع شد و
اختالفاتخانوادگیباالگرفتتاحدیکهمریمبا
حالتقهرمراترککرد.اینمشاجراتودرگیری
ها هر روز افزایش یافت تا این که باالخره تصمیم
گرفتم برای هرکدام از آن ها خانه ای مجزا تهیه
کنم که از یکدیگر دور باشند ولی روزهای هفته را
تقسیمکردمکههیچکدامناراحتنشوند.اگرچه
منزلی را در بولوار میرزا کوچک خان برای همسر
دومم اجاره کردم اما باز هم برادر همسر اولم به
طرفداری از خواهرش پیگیر این موضوع بود و ما
اختالفاتی باهم داشتیم .از
سویدیگرهم«الهام»باهمسر
اولش اختالف داشت که بعد
از ازدواج با من این اختالفات
شدیدترشدهبود.
بهگزارشخراسان،بااظهارات
ایــن مــرد جــــوان ،تحقیقات
گــســتــرده و غیرمحسوس
بــا نظارت مستقیم سرهنگ
مهدیسلطانیان(رئیساداره
جناییآگاهی)آغازشدوافراد
مظنونباشگردهایتخصصی
و پلیسی مــورد بازجویی قرار
گرفتند با آن که سرنخ مهمی
دراینتحقیقاتبهدستنیامد
اما کارآگاهان دایره قتل عمد آگاهی که فرضیه
وقــوع جنایت را قــوی تر می دانستند سررشته
بررسی های پلیسی را به دست گرفتند و بدین
ترتیباینپروندهزیرنظرقاضیویژهقتلعمدقرار
گرفت .قاضی «محمود عارفی راد»
پس از مطالعه اوراق این پرونده 10
ماهه و گزارش های کارآگاهان ،بی
درنگدستوربازداشت«محمد–ط»
(همسر زن گمشده) را صــادر کرد
چرا که تناقض گویی در اظهارات
او و دیگر مظنونان به حدی بود که
با واقعیت های موجود و تحقیقات
غیرمحسوس کارآگاهان مطابقت
نداشت .هنگامی که مرد  43ساله

دوباره در پلیس آگاهی مورد بازجویی قرار گرفت افتاد،تازهمتوجهشدکهدیگرانکارهایشفایدهای
باز هم ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد اما این بار ندارد بنابراین لب به اعتراف گشود و گفت :زمانی
کارآگاهان شواهد و مدارکی را رو کردند که راه که من به خانه «الهام» رسیدم« ،محمد -ط» او را
طبقنقشهخفهکردهبودومنفقطباخودمکیسه
انکاررابراوبستهبود!
پسازحدودنیمساعتبازجویی،باالخره«محمد– وطناببردمتابهراحتیجسدراحملکنم.
ط»بهقتلهمسرشاعترافکردامادرادعاهایش آن روز پیکر بی جان «الهام» را در صندوق عقب
گفت:منهمسرمرانکشتم!ازاینکهزندگیامبه سمند گذاشتم و به مرکز آموزشی آوردم چون آخر
خاطرازدواجدوممتالشیشدهبودناراحتبودمو هفتهمرکزآموزشیتعطیلبوداماهرچهبا«محمد»
تماس می گرفتم گوشی را پاسخ نمی داد .حدود
اختالفاتشدیدیباهمداشتیم.
بههمینخاطرازمدتیقبلنقشهقتلاوراکشیدم  2روز جسد در حیاط مرکز آموزشی ماند تا این که
به این منظور با پسرعمه ام که سرایدار یک مرکز «محمد» باالخره گوشی اش را پاسخ داد و گفت:
آموزشیدرمنطقهفدکمشهداستتماسگرفتم خودت جسد را از بین ببر! من هم به ناچار تصمیم
وازاوخواستمدرقبالدریافتمبالغیکهدرنهایت گرفتمآنرادرونچاهفاضالبداخلحیاطخلوت
بهبیشاز 300میلیونتومانرسید،همسرمرابه کوچک پشت خانه سرایداری بیندازم به همین
قتل برساند .آن روز هم (آخر تیر« )1400حسن» خاطرابتداباتخلیهچاهتماسگرفتموبعدازآنکه
در حالی که کیسه و طناب به همراه داشــت با چاهفاضالبراخالیکردندجسدرابادستوپای
خودرویسمندشبهخانههمسردوممدرخیابان بستهدرونچاهانداختمبعدهمنخالهوخاکروی
«پوراسماعیل»آمدهمسرمدریکاتاقبودوپسرم آنریختموخودمسرچاهراسیمانکردم.
بــنــابــرایــن گـــزارش،
در پـــی اعــتــرافــات
وحشتناک سرایدار
 44ســـالـــه ،دیــگــر
جــای درنــگ نبود به
همین دلیل گروهی
از امدادگران فداکار
آتش نشانی مشهد با
دستور قاضی شعبه
 211دادســــــرای
عــمــومــی و انــقــاب
در کنار کارآگاهان
آگــاهــی عـــازم کــوی
فــــدک شـــدنـــد و با
آتش نشانان در حال عملیات کندو کاو برای یافتن جسد
راهنمایی سرایدار به
در اتاق دیگر خوابیده بود او به داخل اتاق رفت و درونحیاطخلوتکوچکرفتند.
همسرم را خفه کرد سپس جسد را درون کیسه زمانی که با برداشتن چند موزائیک ،سر چاه
گذاشت و با سمند به نقطه نامعلومی برد که هیچ فاضالب نمایان شــد ،مشکالت دیگری از این
گاه به من چیزی نگفت .وقتی هم مدتی بعد به او ماجرای تکان دهنده آتــش نشانان را به تکاپو
اصرار کردم به من گفت که دوستانم جسد را به انداخت چرا که چاه فاضالب در حال استفاده بود
و باید دوباره تخلیه می شد .در این هنگام آتشپاد
سمتقوچانبردهاند!
گــزارش خراسان حاکی اســت :با روشــن شدن دوم «مهدی رضایی» که فرماندهی عملیات را
ماجرای قتل ،بالفاصله کارآگاهان با دستورات به طور مستقیم به عهده گرفته بود ،دستور داد تا
محرمانه و ویژه قاضی عارفی راد ،وارد عملیات امدادگران دیگری از ایستگاه های  12 ، 7و 38
شدند و «حسن» را صبح پنج شنبه گذشته در آتشنشانینیزبهیاریهمکارانشانبشتابندچرا
منزل سرایداری مرکز آموزشی دستگیر کردند .که این عملیات بسیار سخت طبق پیش بینی او
این مرد متاهل 44ساله نیز که ابتدا سعی داشت ساعتهاطولمیکشید.
خود را بی خبر از ماجرا نشان دهد وقتی چشمش امدادگرانآتشنشانیبهلباسهایایمنیمجهز
بهدستبندهایگرهخوردهبردستانشوهرمقتوله شدند اما کار سخت آنان همه حاضران در صحنه

ختصاصی خراسان

ا

دو متهم اصلی پرونده

را به حیرت واداشـــت .پس از تخلیه فاضالب،
مشخص شد که خاک ونخاله های زیادی در چاه
وجود دارد به همین دلیل آتش نشانان با سطل،
نخاله های متعفن را نیز بیرون کشیدند تا این که
پس از  6ساعت جست وجو و کندوکاو باالخره
جسد زن  34ساله از درون لجن ها نمایان شد.
صحنه وحشتناکی مقابل چشمان حاضران قرار
گرفته بود که هیچ کس را یارای دیدن آن نبود.
گــزارش خراسان حاکی اســت :در نهایت آتش
نشانان فداکار با نظارت مستقیم قاضی «عارفی
راد» ،جسد را به بیرون از چاه انتقال دادند اما باز
هم هر کدام از متهمان پرونده ،وقوع جنایت را به
گردندیگریمیانداخت.بههمیندلیلقاضی
ویژهقتلعمددوبارهبهارشادوراهنماییمتهمان
در همان محل کشف جسد پرداخت تا حقیقت
ماجرا را بیان کنند اما «محمد -ط» مدعی بود که
«حسن» به خاطر ارتکاب این جنایت نه تنها پول
و سکه گرفته است بلکه بعد از قتل هم طالهای
همسرمراگرفت.درهمینحال«حسن»نیزادعا
کرد که فقط در انتقال جسد و انداختن پیکر بی
جان الهام درون چاه فاضالب نقش داشته و قتل
را«محمد–ط»انجامدادهاست.
براساس گزارش خراسان ،در حالی که بازجویی
ها زیر رگبار تگرگ و بــاران شدید روز پنج شنبه
گذشتهتاشبادامهیافت،هردومتهمباصدورقرار
قانونی از سوی مقام قضایی در اختیار کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار
گرفتند و بدین ترتیب گروه کارآگاهان ورزیده با
هدایت سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایــره قتل
عمد) بررسی های فنی و تخصصی را برای روشن
شدنزوایایپنهاناینپروندهجناییبهسرپرستی
سروانآرمینمنفردآغازکردند.

کالهربداریابفروشگاهاینرتنیتغیرمجاز
کرمانی  /با دستگیری دو نفر از گردانندگان
یک فروشگاه جعلی در اینستاگرام ۱۵ ،فقره
کالهبرداری کشف شد.
به گــزارش خراسان،رئیس پلیس فتای استان
کــرمــان درایـــن بـــاره توضیح داد :بــه دنــبــال
مراجعه تــعــدادی از شــهــرونــدان بــه پلیس فتا
مبنی بر کالهبرداری یک فروشگاه اینترنتی
اینستاگرامی موضوع در دستور کار کارشناسان
این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ محمدرضا رضــایــی افـــزود :در این
فروشگاه غیرمجاز اینترنتی پس از ثبت سفارش
کاال و واریز وجه به حساب فروشنده ،بعد از چند
روز کاالی تقلبی ،بی کیفیت و نامرغوب برای
افراد ارسال می شد.وی ادامه داد :کارشناسان

پلیس فتا از طریق اقــدامــات فنی و تخصصی
عامالن این کالهبرداری را که یک زن و مرد جوان
بودند شناسایی کردند و به دام انداختند.
این مسئول انتظامی بیان کرد  :متهمان با ارائه
مستندات به ۱۵فقره کالهبرداری به مبلغ۴۵۰
میلیون ریال به این روش اعتراف کردند.
وی با توجه به این که بیشتر خریداران از استان
های همجوار بودند به شهروندان توصیه کرد:
هنگام خرید اینترنتی از فروشگا ههای آنالین
پرداخت حضوری در محل را انتخاب کنند و پس
از دریافت کاال و حصول اطمینان از صحت آن،
پرداخت وجه را انجام دهند و از پرداخت هر گونه
وجه در قالب پیش پرداخت و بیعانه خودداری
کنند.

در امتداد تاریکی

آتش زیر خاکستر!
بدبینی مادرم راجع به مردها موجب شد تا
من هم با چنین افکاری زندگی کنم از سوی
دیگر هم پنهان کــاری همسرم دربــاره یک
ماجرای وحشتناک به سوء ظن شدیدی در
زندگی من تبدیل شد تا جایی که در جست
وجوی زنی برآمدم که ...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات
زن  24ساله ای است که به اتهام ایراد ضرب
و جرح عمدی از همسرش شکایت کرده بود.
او در حالی که تاییدیه پزشکی قانونی را به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد نشان می داد درباره سرگذشت خود
گفت :حدود  10سال قبل زمانی که دختر
نوجوانی بودم و در مقطع راهنمایی تحصیل
می کردم روزی چشمان مادرم را اشکبار دیدم
و تازه فهمیدم که پدرم بر سر مادرم هوو آورده
است .پدرم با آن که یک کارگر ساده بود و با
درآمد اندکش نمی توانست مخارج زندگی
ما را تامین کند اما باز هم با زن دیگری ازدواج
کرده بود مــادرم که نمی توانست این رفتار
پدرم را تحمل کند مدام از خیانت و بی مهری
مردهاسخنمیگفت.اوعقدهعجیبیازپدرم
بر دل داشت و دیگر هیچ گاه نتوانست عشق و
محبت اش را نثار خانواده اش کند .این ماجرا
تاثیرهولناکیبرزندگیماگذاشتبهگونهای
که من هم حرف ها و اندیشه های مادرم را باور
کردم و به مردها بدبین بودم.خالصه بعد از آن
که دیپلم گرفتم جمال به خواستگاری ام آمد و
منهممانندبرخیازدخترانجوانباافکاری
پریشان پای سفره عقد نشستم درحالی که
حس خوبی نداشتم اما ماجرای زندگی من
از روزی آشفته شد که فهمیدم جمال موضوع
مهمی را از من پنهان کــرده اســت ومــن در
ازدواجبااوفریبخوردهاماوقبلازمنبادختر
دیگری ازدواج کرده بود ولی در همان دوران
نامزدیازیکدیگرطالقگرفتهبودند.ماجرای
ازدواج قبلی همسرم مانند خوره همه وجودم
را نابود کرد به همین خاطر سوء ظن هایم
شدیدتر شد و به هرچیزی با شک و تردید نگاه
می کردم مدام گوشی همسرم را به دست
می گرفتم و با جست وجو درون پیامک های
آن به دنبال زنی می گشتم که احتمال دارد
با شوهرم رابطه داشته باشد .رفتارهای
بدبینانه من باعث شد تا روزی جمال مرا زیر
مشت و لگد بگیرد و کتک بزند .با این رفتار
او مهرش از دلم بیرون رفت و به جست وجوی
همسر سابق او پرداختم باالخره نشانی آن
دختر را پیدا کردم و به منزلشان رفتم .مادر
سمیرا مدعی شد دخترش به خاطر کتک
کاری های جمال از او جدا شده است چرا
که دست بزن داشت و همواره دخترم را با
توهین و فحاشی تحقیر می کرد به همین
دلیل سمیرا همه حق و حقوقش را بخشید تا
از او طالق گرفت و ...
شنیدن این حرف ها از زبان مادر سمیرا به
آتش زیر خاکستر در زندگی من تبدیل شد و
من دیگر نمی توانستم به جمال اعتماد کنم
این گونه بود که اختالفات ما شدت گرفت و
من مدام او را سرزنش می کردم .جمال هم با
عصبانیت مرا کتک می زد .حاال هم با آن که
مدت زیادی از زندگی مشترکمان نگذشته
است او بعد از هر بار مشاجره یا کتک کاری
گوشی تلفنم را می گیرد و در خانه را هم قفل
می کند تا با کسی تماس نگیرم و ...
گ ــزارش خــراســان حاکی اســت بــا دستور
ســرگــرد جعفر عــامــری (رئــیــس کالنتری
سپاد) رسیدگی قضایی و مشاوره ای درباره
ادعاهای این زن جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

