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سارق مسلح در درگیری اب پلیس کشته شد

فرجامخونیندستبردمسلحانه
به«گیمنت»

در امتداد تاریکی

کودک ربایی مرد شیشه ای!

ختصاصی خراسان

ا

توکلی  -محمولههای قاچاق در ایست و بازرسی پلیس
جا ماند.
به گزارش خراسان ،سرپرست قرارگاه عملیاتی ابوذر از
توقیف یک دستگاه تریلر کشنده و کشف محموله گازوئیل
قاچاق خبر داد .سرهنگ علیرضا سوری اظهار کرد :
نیروهای یگان تکاوری«بم» ،هنگام کنترل محور بم-
کرمان به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شدند و برای
بررسی بیشتر آن را متوقف کردند .وی افزود :با بررسی
ماموران مشخص شد این تانکر حامل بیش از ۲۸هزار
لیتر گازوئیل قاچاق است .وی گفت  :در این زمینه یک
متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی
شد .این مسئول انتظامی از کشف ُ ۲۵تن آرد قاچاق نیز
به ارزش چهار میلیارد ریال در محور ریگان  -ایرانشهر با
دستگیری یک متهم خبر داد.
بنا براین گزارش ،سرهنگ سلیمانی فرمانده انتظامی بم

ترس از زلزله
جان یک جوان
را گرفت!
ترس از زلزله جان یک جوان را گرفت .جوان
 ۲۱ساله ای به دلیل ترس ناشی از وقوع
زلزله به پایین پرتاب و دچــار خون ریزی
مغزی شد.
روابط عمومی بیمارستان کیش اعالم کرد:
جــوان  ۲۱ساله ای که هنگام وقــوع زلزله
 8صبح دیروز شنبه چهارم تیرماه به دلیل
ترس ناشی از وقوع زلزله از طبقات باالی
یک ساختمان در کیش به پایین پرتاب
شده و دچار خون ریزی مغزی ،داخل شکم
،شکستگی لگن و دست بود با وجود تالش
پزشکان فوت کرد.

نیروهای گشت آتش گشود ،او با تیراندازی
قصد داشت جو رعب و وحشتی ایجاد کند ولی
در عین حال گلوله هایی را به سمت نیروهای
انتظامی نشانه می رفت .دیگر جان شهروندان
به خطر افتاده بود و مماشات پلیس با سارق
مسلح جــای تردید داشــت به همین دلیل با
دستور سرهنگ «صبری پــور» افسران یگان
امداد به شلیک متقابل پرداختند و سارق مسلح
را هدف گرفتند.دقایقی بعد صدای تیراندازی
متوقف شد و نیروهای گشت با رعایت موازین
امنیتی ،خــودرو را به محاصره درآوردنـــد که
بررسیهایمقدماتینشاندادجوان 30ساله
براثراصابتگلولههایپلیسکشتهشدهاست.
بهگزارشخراسان،دقایقیبعدمراتببهمقامات
قضاییاعالمشدوبررسیهایمقامقضایینیز
دراینبارهادامهیافت.
بررسی هــای بیشتر بیانگر آن بــود که هویت
واقعی سارق مسلح «عادل – ش» است اما او با
مــدارک جعلی خود را تبعه عراقی معرفی می
کــرد .همچنین تحقیقات پلیس گلبهار که به
سرپرستی سرهنگ صادقی (جانشین فرمانده
انتظامی گلبهار) انجام شد به نتایجی رسید
که نشان می داد خــودروی سمند در پانزدهم
اردیبهشت گذشته از منطقه قاسم آباد مشهد
سرقت شــده اســت که ایــن خــودرو بــرای ادامــه
تحقیقاتبهپارکینگانتقالیافتواسلحهکلت
کمریسارقنیزضمیمهپروندهشد.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،کنکاش های
پلیسبرایکشفسرقتهایاحتمالیدیگراین
سارقمسلحهمچنانادامهدارد.

کلت کمری کشف شده از سارق

قتل مرموز مردی در خیابان مولوی
با ضربات چاقو

اپتکپلیسبهمحمولههایسوخت،چوبوگوسفندقاچاق  
خاطرنشان کرد :نیروهای اداره مبارزه با کاالی قاچاق
و ارز پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودرو
های عبوری محور بم  -زاهدان به یک دستگاه کامیون
حامل بار چوب مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر
متوقف کردند .وی افزود :ماموران پس از بررسی مدارک
دریافتند که کامیون حامل  ۲۲تن و  ۴۵۰کیلوگرم
چوب اکالیپتوس قاچاق است که بالفاصله در این زمینه
یک متهم دستگیر شد .سرهنگ امیرسبتکی فرمانده
انتظامی شهرستان سیرجان نیز اظهار کرد  :نیروهای
پاسگاه انتظامی «گلستان» هنگام کنترل خودروهای
عبوری در محور سیرجان -بندرعباس به دو دستگاه
سواری پراید مشکوک شدند و آن ها را متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرسی از این دو خودرو ۱۸ ،راس
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و چهار متهم را
دستگیر کردند.

کشفیات پلیس از خودروی سارق مسلح

در پی قتل خونین مرد جوان در منطقه مولوی ،تحقیقات
جنایی برای کشف ابعاد پنهان این پرونده کلید خورد.
ساعت  5صبح پنج شنبه دوم تیر ماه جاری ،گزارش کشف
جسد مــرد جوانی در یکی از کوچه هــای خیابان مولوی
توسط چند کارتن خواب به مرکز فوریت های پلیسی 110
گزارش داده شد .به گزارش حادثه ، 24با اعالم این خبر
ماموران کالنتری  113بــازار ،تیمی از کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی و ساسان غالمی ،بازپرس ویژه قتل شعبه
سوم دادسرای امور جرایم جنایی راهی محل حادثه شدند
و تحقیقات ابتدایی را آغــاز کردند.اعضای تیم جنایی به
محض ورود به صحنه جنایت با جسد خون آلود مرد حدودا
 30سالهای مواجه شدند که بر اثر ضربات متعدد چاقو به
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عکس ها اختصاصی از خراسان

ناشناس در زیر زمین ،فریاد کشید «دزد! دزد»،
سارقجواناگرچهاسلحهراازکمرشبیرونآورد
امابدونتیراندازیپابهفرارگذاشتوسراسیمه
پشتفرمانسمندسفیدرنگنشست.
در ایــن هنگام متصدی مرکز رایــانــه ای که
حضور فرماندهان انتظامی در صحنه حادثه
فالسک چای را برای دفاع از خود برداشته
سیدخلیلسجادپور-سمندسوارمسلحیکه بود فریاد زنان به داخل خیابان دوید و فالسک
صبحروزگذشتهبهیکمرکزبازیهایرایانهای چای را در حالی به سمت خودرو پرت کرد که
در مشهد دستبرد زده بود ،چند ساعت بعد طی راننده جوان پدال گاز را فشرد و از آن محل
گریخت .گزارش خراسان حاکی است ،طولی
درگیریمسلحانهباپلیسکشتهشد.
به گزارش خراسان ،اوایل صبح روز گذشته و در نکشید که با گزارش ماجرای سرقت مسلحانه
حالی که هنوز جنب و جوش زیادی در خیابان به پلیس ،گروه کارآزموده ای از کارآگاهان
های شهر دیده نمی شد ،راننده یک دستگاه دایره مبارزه با سرقت های مسلحانه و با صدور
سمندسفیدرنگدرحاشیهبولواردالورانمشهد دستوری ویژه از سوی سرهنگ کارآگاه جواد
متوقف شد .عقربه های ساعت از  6صبح عبور شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان
کردهبودکهرانندهجوانمقابلدریکمرکزبازی رضوی) عازم بولوار دالوران شدند و به تحقیق
هایرایانهایبین دالوران 43و 45قرارگرفت .در این باره پرداختند .بررسی های میدانی که
اونگاهیبهکرکرهبستهانداختوچشمهایشرا با نظارت سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس
دراطرافپیادهروچرخاند.وقتیمطمئنشدکه اداره جنایی آگاهی) صورت گرفت ،از سرقت
رهگذریازآنجاعبورنمیکندوخیابانخلوت مسلحانه با یک دستگاه سمند سرقتی حکایت
تصویری از دوربین مداربسته هنگام سرقت
است ،با ترفندی خاص کرکره مرکز بازی های داشت.
رایانه ای (گیم نت) را باال کشید و در حالی که تـــحـــقـــیـــقـــات
سالحکلترادردستمیفشردبهطبقهزیرزمین کــــارآگــــاهــــان
رفت جایی که متصدی مغازه به همراه شاگرد و بیانگر آن بود که
ســـارق مسلح،
فرددیگریدرآنمکانخواببودند.
مردجوانکهمراقباطرافشبوداسلحهبهدست بــــــرای آن که
 ،باالی سر متصدی مغازه رفت و پس از اطمینان آثاری از خود به
از این که آن ها به خواب عمیق فرو رفته اند 4 ،جا نگذارد ابتدا
دستگاهبازیهایرایانهای(پیاسفور)راجمع خودروی سمند
کرد و درون خودرو گذاشت .او دوباره به داخل را از منطقه
زیرزمین بازگشت و دسته کابل های رابط را نیز قاسمآبادمشهد
به سرقت برد و درون خودروی سمند انداخت .سرقت و سپس
پیکر بی جان سارق مسلح بعد از تیراندازی پلیس
این سارق  30ساله برای بار سوم به داخل مرکز بــــا آن نــقــشــه
بازیهایرایانهایرفتتالوازمصوتیرانیزجمع سرقت مسلحانه از مرکز بازی های رایانه ای را این پرونده ،دامنه تحقیقات گسترده به افسران
آوری کند اما در یک لحظه که از باالی سر آن ها طراحی کــرده اســت .در همین حال متصدی اداره اطالعات جنایی سپرده شد و بدین ترتیب
عبورکردیکیازآنهاازخوابپریدوبادیدنمرد این مرکز به سرهنگ وحید حمیدفر (رئیس ردزنــی ســارق مسلح فــراری در حالی آغــاز شد
دایــره مــبــارزه با سرقت که نیروهای پلیس با هدایت مستقیم سرهنگ
هــای مسلحانه) گفت :بهرامزاده (جانشین آگاهی خراسان رضوی)
اینمرکزحدودسه هفته به امکانات و لــوازم ایمنی مجهز شدند چرا که
قبل نیز مــورد دستبرد احتمال رویارویی با سارق مسلح وجود داشت
س ــارق یــا ســارقــان قــرار امارصدهایاطالعاتینشاندادکهسمندسوار
مسلحبهسمتشهرجدیدگلبهاردرحرکتاست
گرفتهاست.
بنا بر گزارش خراسان ،وباسرعتترسناکیآسفالتبزرگراهآسیاییرااز
صحنه تصادف سارق مسلح با سه خودرو هنگام فرار
با افشای برخی زوایای زیرچرخهایخودرومیگذراند.

لحظاتی بعد بیسیم های پلیس به صدا درآمد و
خبر فرار سارق مسلح به سوی گلبهار ،نیروهای
انتظامی را به تکاپو انداخت.عقربه های ساعت
 12ظهر را پشت سر گذاشته بود که با دستور
سرهنگ محسن صبری پور (فرمانده انتظامی
گلبهار)نیروهایگشتویگانامداددرمسیرفرار
سارقمسلحقرارگرفتندوبارعایتتدابیرامنیتی
بهکمیندزدسمندسوارنشستند.طولینکشید
کهیکیازخودروهایگشتیگانامداد،باسمند
سفیدرنگ روبه رو شد و بی درنگ مراتب را به
سلسلهمراتبفرماندهیگزارشداد.
دقایقی بعد و در حالی که سارق مسلح در کمین
نیروهای انتظامی با سرعت سرسام آوری به
فرار خود ادامه می داد ،نیروهای گشت فرمان
«ایست» صــادر کردند اما دزد جــوان که نمی
دانست همه نیروهای انتظامی با اجرای طرح
مهار در حالت آمــاده بــاش قــرار دارنــد ،برای
گریز از چنگ قانون ،پدال گاز را به کف خودرو
چسباندوبرسرعتسمندافزود.فرمانهایپی
در پی «ایست» نیز بی نتیجه بود و او به گونه ای
از البه الی خودروها ویراژ می داد که با چندین
خـــــــــــــودروی
عبوری به شدت
برخورد کرد اما
درحالیکهوارد
خــیــابــان عطار
شــــده بــــود در
حاشیه خیابان
تــــوقــــف کــــرد
چـــرا ک ــه دیگر
خودرو به دلیل
تصادف شدید
با یک دستگاه
کامیون به شدت آسیب دیده و قادر به حرکت
نبود.سارقمسلحبدونتوجهبهشلیکتیرهای
هوایی پلیس نیز تالش کرد تا باز هم راه فراری
بیابد امــا قسمت جلو و
موتور خودرو جمع شده
بود و به هیچ وجه امکان
فــرار وجــود نداشت در
همین هنگام ناگهان
سارقجواناسلحهکلت
کمری را بیرون کشید و
از پشت فرمان به سوی

سر و سینه به قتل رسیده بود.بدین ترتیب تحقیقات ابتدایی
بالفاصله کلید خورد و در بررسیها مشخص شد مقتول بر
اثر یک درگیری ،هدف ضربات چاقو قرار گرفته و قاتل پس
از ارتکاب این جنایت از صحنه وقوع جرم متواری شده است.
در ادامه جسد مقتول برای بررسیهای بیشتر به پزشکی
قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با
دستور بازپرس پرونده به بازبینی دوربینهای مداربسته
اطراف صحنه وقوع جرم برای ردیابی قاتل فراری پرداختند
و تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.تحقیقات درخصوص
ایــن جنایت توسط ساسان غالمی ،بــازپــرس شعبه سوم
دادسرای امور جرایم جنایی ادامه دارد و کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی برای دستگیری قاتل وارد عمل شدهاند.
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آن لحظه وقتی چشمم به موهای بلند دختر
خردسال افتاد او را شبیه حیوانی وحشتناک
دیدم که قصد داشت به سمت من حمله کند
به همین دلیل...
به گــزارش خــراســان ،مــرد  28ساله ای که
به اتهام کــودک ربایی دستگیر شده بود در
حالی که بیان می کرد دارای سوابق روانی
است به کارشناس اجتماعی کالنتری امام
رضا (ع) مشهد گفت :از حدود  5سال قبل
دچــار افسردگی شدم به طــوری که زندگی
ام تحت تاثیر این ماجرا قــرار گرفت .وقتی
سرکار می رفتم دست به اعمال و رفتاری می
زدم که بالفاصله صاحبکارم مرا اخــراج می
کرد در حالی که نمی توانستم با این شرایط
سرکار بروم اطرافیانم پیشنهاد کردند شاید
اگر با دختری ازدواج کنم و زندگی مستقلی
تشکیل بدهم حالم رو به بهبودی بــرود و از
این بیماری نجات یابم .خالصه مادرم به طور
سنتی دختری را برایم انتخاب کرد و من پای
سفره عقد نشستم اما درباره بیماری اعصاب
و روان چیزی به همسرم نگفتم .این در حالی
بود که به طور پنهانی داروهای تجویزی روان
پزشک را مصرف می کردم .اما یک سال بعد
همسرم متوجه رفتار و گفتار غیرعادی من شد
و سعی کرد برای نجات از این بیماری به من
کمک کند .او پس از مشورت با پزشکان سه بار
مرا در بیمارستان روان پزشکی مشهد بستری
کرد اما این درمان ها فقط یک مسکن موقت
بودند چرا که من نمی خواستم آن داروها را
مصرف کنم .در همین شرایط و بنا به پیشنهاد
یکی از دوستانم به مصرف مواد مخدر صنعتی
روی آوردم به گونه ای که خیلی زود معتاد به
شیشه شدم و رفتارهای توهم انگیز من شدت
گرفت .در همین روزها همسرم نیز که دیگر
خسته شده بود و همه تالش هایش را بی نتیجه
می دید مرا ترک کرد و به خانه پدرش رفت.
از سوی دیگر من که تکیه گاهم را از دست
داده بودم به مصرف بیشتر شیشه ادامه دادم
چرا که دیگر هیچ حامی و پشتیبانی نداشتم
به همین دلیل یک روز پس از مصرف مقدار
زیــادی مــواد مخدر صنعتی از منزل خارج
شدم و به اطراف میدان بیت المقدس آمدم
عده زیادی از مردم را می دیدم که در خیابان
حرکت می کردند در همین هنگام چشمم
به یک حیوان عجیب با موهای بلند افتاد در
حالی که می ترسیدم آن حیوان وحشتناک
به سوی من بیاید خودم به او حمله کردم تا آن
را از بین ببرم ولی موفق نشدم زمانی که در
کالنتری به خودم آمدم تازه متوجه شدم که آن
حیوان وحشتناک دختر  3ساله ای با موهای
بلند بود که به همراه خانواده اش از پاکدشت
به مشهد مسافرت کرده بودند .من آن کودک
را در آغــوش گرفته بــودم تا از محل دور کنم
اما مادرش به من رسید و کودک را به سمت
خودش می کشید که با سروصدای او مردم مرا
گرفتند و مامور انتظامی که در اطراف میدان
بیت المقدس مستقر بود کودک را از دستم
گرفت و مرا به کالنتری آورد.
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت
موضوع و عوارض خطرناک رها شدن بیماران
روانی در شهر ،این ماجرا با صدور دستوری
ویــژه از ســوی سرهنگ سید عباس شریفی
(رئیس کالنتری امام رضا (ع)) مورد واکاوی و
کنکاش های پلیسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

