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سرقتمسلحانهبرایدوربینمخفی!

ختصاصی خراسان

ا

سیدخلیل سجادپور -جوان  19ساله ای
که برای تهیه دوربین مخفی ،ماجرای عجیب
سرقت مسلحانه را در مشهد رقم زد با تالش
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی در چنگ قانون گرفتار شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،این حادثه
وحشتناک ساعت  5بعدازظهر بیستم مرداد
هنگامی آغاز شد که جوان  19ساله ای وارد
یکمیوهفروشیدربولوارمعلمشدوازفروشنده
خواست به خاطر این که اینترنت ندارد و دچار

سالح قالبی مورد استفاده متهم

ادامه دادند .تحقیقات کارآگاهان درباره شماره
تلفنی که با تاکسی اینترنتی تماس گرفته بود،
آن ها را به یک خواربارفروشی رساند جایی که
مسافر راننده جوان در همان نزدیکی منتظر
تاکسی بــود .مالک خط تلفن به کارآگاهان
گفت :من دیدم جوانی مستاصل مانده و نمی

لحظه سرقت در دوربین مخفی متهم

دوستانم بلوف زدم که خودرو پژو  206دارم و
آن ها هم قصد داشتند تا خودروی مرا ببینند!
از سوی دیگر هم می خواستم یک فیلم دوربین
مخفی تهیه کنم تا آن را برای دوستانم بفرستم
به همین خاطر نقشه سرقت مسلحانه با سالح
قالبی را طرح کردم و آن را به اجرا گذاشتم.
بررسی های بیشتر پلیس با دستورات ویژه
قاضی بیابانگرد (قاضی شعبه 611دادسرای
عمومیوانقالبمشهد)برایریشهیابیدقیق
این ماجرا همچنان ادامه دارد.

ابزداشت عاملپیشفروشآاپرمتاناببیشاز ۱۰۰شایک
کرمانی-عامل پیش فروش آپارتمان در سیرجان با بیش
از  ۱۰۰شاکی ومال باخته دستگیر و بازداشت شد.
به گزارش خراسان ،رئیس کل دادگستری استان کرمان
از بازداشت یک متهم به اتهام پول شویی و حیف و میل
وجوه پرداخت شده از سوی مال باختگان موضوع بند
ه ماده یک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی
کشور با دستور قضایی و توسط ســربــازان گمنام امام
زمان (عج) خبر داد و بیان کرد  :این اقــدام در پاسخ به
مطالبات و درخواست های جمع زیادی از مال باختگان
این پرونده انجام شده است.حجت االسالم و المسلمین
ابراهیم حمیدی در تشریح ایــن خبر ادامــه داد :مال
باختگان چندین پروژه ساختمانی ناتمام در شهرستان
سیرجان ،بارها در مراجعه به مسئوالن ارشد قضایی در
سطح استانی و شهرستانی درخواست پیگیری موضوع
و بازگشت سرمایه های از دست رفته خود را داشته اند

که در این زمینه پیگیری های قضایی انجام و احکام مورد
نیاز صادر شده است.وی تعداد مال باختگان این پروژه و
شاکیان این متهم را بیش از  ۱۰۰نفر ذکر و اظهارکرد:
متهم این پرونده از اوایل دهه  ۹۰یک شرکت خانوادگی با
مدیرعاملیخوددرحوزهساختمانومسکنتاسیس کرده
است که با انجام تبلیغات گسترده اقدام به پیش فروش
آپارتمان و جذب سرمایه و سپرده افراد با انگیزه خانه دار
کردن شهروندان می کند و مقارن شدن این اقدامات با
آرامش نسبی بازار مسکن ،در ابتدا موفقیت هایی را برای
شرکت مزبور ایجاد می کند.
مقام عالی قضایی استان کرمان با اشاره به سوء استفاده
این فرد از ابزار رسانه ای به منظور نیل به اهداف خود،
گفت  :با وجــود پیگیری هــای گسترده انجام شــده در
دستگاه قضایی سیرجان برای احقاق حقوق مال باختگان
این پروژه ها ،عمال احکام محکومیت صادر شده در این

زمینه موجب احقاق حقوق مال باختگان نشده است.
وی ضمن بیان این مطلب که متهم این پرونده به منظور به
چالش کشیدن قضات و دستگاه قضایی به صورت مکرر
اقــدام به شکایت انتظامی و کیفری علیه قضات کرده
اســت ،یــادآور شد :این متهم یکی از شاکیان حرفه ای
حوزه قضایی سیرجان به شمار می رود.وی خاطرنشان
کرد :پرونده های مرتبط با این شخص و شرکت مربوط به
او حدود هزار پرونده بوده است که این پرونده ها وقت و
هزینه زیادی را به دستگاه قضایی استان کرمان تحمیل
کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که بیم
فرار این متهم از کشور مطرح بوده است ،گفت :دستور
ممنوعیت خروج او از کشور صادر شد و به دنبال آن متهم
در تهران دستگیر و تحت الحفظ به شهرستان سیرجان
منتقل شده است.وی با تاکید براین که دستگاه قضایی تا

عروس چشم به راه!

عکس ها اختصاصی خراسان

تصویر متهم به سرقت

مشکل شده است با خط تلفن خــودش برای
او تاکسی اینترنتی بگیرد! ولی میوه فروش با
بهانه ای از تماس با تاکسی اینترنتی خودداری
کرد« .امیر» که ناامید شده بود از میوه فروشی
بیرون آمد و در خیابان معلم  63به درون مغازه
خواربار فروشی رفت و همین تقاضا را تکرار
کــرد .متصدی خواربارفروشی هم که دلش
به حال این جوان سوخته بود به خاطر انسان
دوستی و بــدون تفکر به فرجام تقاضای این
جوان ناشناس ،گوشی را برداشت و با تاکسی
اینترنتی تماس گرفت اما «امیر» وقتی متوجه
شد که قرار است راننده ای با خودرو «پراید» او
را مقصد برساند ،از متصدی فروشگاه خواست
سفر را لغو کند! چرا که او قصد داشــت سوار
یک دستگاه خودرو پژو  206یا  207شود! به
همین خاطر متصدی خواربارفروشی چندین
بار« لغو سفر» زد تا این که باالخره مشخص شد
این بار راننده ای با خودرو 206در حال نزدیک
شدن به محل مذکور است .وقتی راننده جوان
وارد خیابان معلم  63شد امیر در صندلی عقب
نشست و از راننده خواست به طرف بولوار سید
رضی برود تا یکی از دوستانش را هم سوار کند.
زمانی که آن ها به بولوار سید رضی رسیدند،
راننده در حاشیه خیابان توقف کرد و منتظر
دوست مسافرش ماند .در این هنگام «امیر» با
گوشی تلفن شماره ای را گرفت و به فردی در آن
سوی خط گفت :اگر
نمی آیی که من بروم!
بیشتر از ایـــن نمی
توانم منتظر بمانم!
و ...
گ ــزارش اختصاصی
خراسانحاکیاست:
دقایقی بعد در حالی
ک ــه «امـــیـــر» اسلحه
کــلــت را از کــمــرش
بــیــرون کــشــیــده بــود
از رانــنــده جــوان پژو
 206خــواســت تــا به
طــرف بــولــوار امامت حرکت کند.زمانی که
خودروبه داخل امامت  11پیچید و در گوشه
خیابان توقف کرد ناگهان «امیر» لوله اسلحه را
روی شقیقه راننده گذاشت و از او خواست هیچ
حرکت اضافه ای نکند! راننده جوانکهبا دیدن
لوله اسلحه دچار شوک شده بود ،وحشت زده از

مسافرش خواست او را رها کند .ولی جوان 19
ساله که با دست دیگرش گوشی تلفن را گرفته و
مشغول فیلم برداری از صحنه های وحشتناک
سرقت مسلحانه بــود ،از وی خواست بدون
سروصداازخودروپیادهشود.رانندهکهبهشدت
ترسیده بود ،هراسان به مسافرجوان التماس
می کرد که مادرش بیمار است و اجازه بدهد که
برود! ولی جوان  19ساله همچنان او را تهدید
می کرد تا این که باالخره راننده خودرو برای
حفظ جانش پیاده شد و «امیر» از الی صندلی
های جلو عبور کرد و پشت فرمان نشست .او
در حالی که از راننده می خواست بدون فریاد
ازمحل دور شود ،پدال گاز را فشرد و در کوچه
پس کوچه های اطراف گم شد .لحظاتی بعد
راننده جــوان که هنوز آثــار وحشت در چهره
اش نمایان بود ،ماجرای سرقت مسلحانه را به
پلیس  110گزارش داد و بدین ترتیب گروهی
ازکارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسان
رضــوی با صــدور دســتــورات ویــژه ای از سوی
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده وارد عمل
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند .با توجه
به اهمیت و حساسیت موضوع ،کارآگاهان در
دوشاخهاطالعاتیوعملیاتیبانظارتمستقیم
سرهنگ سلطانیان (رئیس اداره جنایی) به
محل وقوع سرقت مسلحانه عزیمت کردند و
بررسی های میدانی را با شیوه های تخصصی

تواند تاکسی اینترنتی بگیرد دلم به حالش
سوخت و برایش تاکسی گرفتم اما فکر نمی
کردم که او سارق مسلح باشد! در همین حال
کارآگاهان با بازبینی دوربین های مدار بسته
اطراف محل وقوع سرقت ،به تصاویری از لحظه
ســوار شــدن جــوان  19ساله به خــودروی پژو
دست یافتند و بالفاصله عملیات چهره زنی را
آغازکردند.طولینکشیدکهچهرهمسافرنمای
مسلح ترسیم شد و تالش ها برای شناسایی
هویت وی ادامه یافت.
حــدود نیمه شب بــود که ســارق مسلح پیام
عذرخواهی برای راننده جوان فرستاد و ضمن
حاللیت طلبی به او گفت :خــودرواش را در
حاشیه خیابان سیدرضی رها کرده است .او
همچنین پیام های دیگری نیز ارســال کرد
مبنی بر این که  10هزار تومان از داشبورد
خودرو برداشته و  20هزار تومان هم کرایه او
را نداده است! بنابراین گزارش ،درحالی که
صبح روز بعد خودرو  206در بولوار سیدرضی
کشف شد ،کارآگاهان نیز به ردیابی شماره
تلفنی پرداختند که ســارق مسلح در نیمه
شب برای مال باخته ارسال کرده بود اما آن
شماره تلفن نیز مربوط به یک معتاد ضایعات
جمع کن در منطقه گلشهر مشهد بــود .به
همین دلیل گــروه تخصصی کارآگاهان با
هدایت سرهنگ حمیدفر( رئیس دایره مبارزه
با سرقت های مسلحانه)
موفق شدند با استفاده از
فناوری های نوین پلیسی،
هویت جــوان  19ساله را
شناسایی و محل سکونت
وی را در منطقه سیدرضی
پیدا کنند .ساعتی بعد
کارآگاهان وارد عملیات
شدند و با توجه به مسلح
بــودن «امــیــر» و با رعایت
تدابیر امنیتی ،وی را در
یک عملیات ضربتی در
حالی به دام انداختند که
با کشف سالح مذکور مشخص شد ،اسلحه
مــورد استفاده وی قالبی اســت .به گــزارش
روزنــامــه خــراســان ،با انتقال متهم به پلیس
آگاهی ،بازجویی های تخصصی از وی شروع
شد و متهم در همان مراحل اولیه تحقیقات به
سروان شیدایی( افسر پرونده) گفت :من نزد

در امتداد تاریکی

احقاق کامل حقوق مال باختگان این پروژه ها ،پرونده را
با قاطعیت پیگیری می کند  ،تصریح کرد :دستگاه قضایی
با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تمام تالش خود را برای نقش
بر آب کردن شیوه و شگرد متهمان حرفه ای بدون تحت
تاثیر قرار گرفتن از هیاهو و جنجال های ایجاد شده به
کار می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی شرکت
ها در استان کرمان در زمینه پیش فروش امالک نیز گفت:
فعالیت این شرکت ها به صورت ویژه مورد بررسی قرار می
گیرد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد :مردم نیز در هنگام اقدام به خرید امالک
پیش فروش شده ،باید قانون و مقررات مربوط به پیش
فــروش را مطالعه و بر این اســاس اقــدام کنند تا از بروز
مشکالت بعدی برای آن ها و سوء استفاده افراد فرصت
طلب جلوگیری شود.

هنوز یک ماه بیشتر از مراسم عقدکنان مان
نگذشته بود که نامزدم با دختر عمویش ازدواج
کرد و با او به یک کشور خارجی دیگری رفت.
حاال هم در حالی که  5سال از آن ماجرا می
گذرد ،من همچنان بالتکلیف ماندم به گونه ای
که ...
به گزارش روزنامه خراسان ،دختر  18ساله با
بیان این که به خاطر مادرم نمی توانم تقاضای
طالق بدهم درباره سرگذشت خود به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد توضیح
داد :اگرچه من در ایران به دنیا آمدم اما همه
مرا یک فرد افغانستانی می شناسند چرا که
پدر و مادرم سال ها پیش از افغانستان به ایران
مهاجرت کردند.
پدرم مردی بی مسئولیت بود به طوری که مادرم
را در حاشیه شهر رها کرد و خودش به یکی از
شهرهای اطراف مشهد رفت و به عنوان نگهبان
در یک باغ ویال مشغول کار شد.
آن زمان من دختری خردسال بودم و تلخی این
ماجرا را درک نمی کردم اما می دیدم که مادرم
برای تامین مخارج زندگی در خانه های مردم
کار می کــرد .خالصه در همین روزهــا خواهر
بزرگم نیز به خاطر اعتیاد شوهرش طالق گرفت
و نزد ما بازگشت این موضوع موجب نگرانی
مادرم شد به گونه ای که مدام گریه می کرد و
اشک می ریخت در این شرایط خواهرم نیز در
یک کارگاه تولیدی و بسته بندی مواد غذایی
مشغول به کار شد و مرا نیز که دختری  11ساله
بودم با خودش به سر کار برد.
دو ســال بعد از ایــن ماجرا روزی «مــوســی» به
خواستگاری ام آمــد .عموی او در همسایگی
ما اقامت داشت و پدر و مادرش در افغانستان
بودند موسی هم برای یافتن کار به ایران آمده و
در منزل عمویش زندگی می کرد.
مادرم با آن که هیچ شناختی از موسی نداشت
با ازدواج من در سن  13سالگی موافقت کرد
و ایــن گونه مــن پــای سفره عقد نشستم ولی
همسرم نیز مانند پــدرم فــردی بی مسئولیت
بود و نمی توانست برای خودش کاری دست
و پا کند به همین دلیل من در همان کارگاه
تولیدی به شغلم ادامه دادم تا مخارج زندگی
مان تامین شود اما هنوز یک ماه بیشتر از مراسم
عقدکنان نگذشته بــود که فهمیدم موسی با
دختر عمویش که زنی مطلقه بود ازدواج کرده
است تا سرپرستی فرزند او را به عهده بگیرد
وقتی به نامزدم اعتراض کردم او مرا کتک زد و
مادرم نیز با التماس از من خواست تا درخواست
طالق ندهم چرا که مدعی بود سرنوشتم مانند
خواهرم خواهد شد و او نمی تواند مخارج ما
را تامین کند در همین حال نامزدم به کشور
دیگری مهاجرت کرد و دختر عمویش را نیز با
خودش برد .او دیگر حتی پاسخ تلفن های مرا
نــداد و مرا در مشهد رها کــرد .اکنون  5سال
از آن ماجرا می گذرد و من در حالی همچنان
بالتکلیف هستم که مــادرم به سختی در خانه
های مردم کار می کند تا هزینه های زندگی ما
را بپردازد این بود که دست به دامان قانون شدم
تا شاید سرنوشتم تغییر کند و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور
دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری (رئیس
کالنتری سپاد) بررسی های قانونی در این
ماجرا توسط مــشــاوران کــارآزمــوده کالنتری
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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دستربد  ۳۰۰میلیون توماینبهحساب
دوستقدیمی  

توکلی  -فردی که سه میلیارد ریال از
حساب بانکی دوستش برداشت کرده
بود،به چنگ قانون افتاد.
به گــزارش خراسان،رئیس پلیس فتای
استان کرمان بیان کرد  :شهروندی با
مراجعه حضوری به پلیس فتای قلعه
گنج با طرح شکایتی مدعی شد از حساب
بانکیاش مبالغی برداشت شده است که
این موضوع بالفاصله در دستور کار پلیس
قرار گرفت.
سرهنگ محمدرضا رضایی ادامه داد :در
تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا

مشخص شد ،فردی از طریق دسترسی به
همراه بانک مال باخته طی چند مرحله
اق ــدام بــه بــرداشــت از حساب او کــرده
است.
وی تصریح کرد :با انجام اقدامات خاص
پلیسی ،متهم شناسایی و دستگیر شد
که در مقر پلیس در ابتدا منکر هرگونه
جرمی شد اما در مواجهه با مستندات
و مــدارک موجود به عمل مجرمانه خود
اعتراف کرد.
این مقام پلیس گفت :در ادامه مشخص
شد متهم قبال با شاکی رابطه دوستی

داشته است که در زمانی مناسب و پس از
دسترسی به اطالعات گوشی تلفن همراه
او  ،همراه بانک شاکی را روی گوشی خود
نصب و از آن طریق اقدام به برداشت سه
میلیارد ریال کرده است.
رئیس پلیس فتای استان کرمان در پایان
توصیه کرد :گوشی تلفن همراه ،کارت
بانکی ،رمزها و دیگر اطالعات محرمانه
خــود را تحت هیچ شرایطی در اختیار
دیگران قرار ندهید و با فعال کردن سامانه
پیامکی حساب بانکی خود ،از تراکنش
های بانکی خود آگاه شوید.

