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«عدانن قالیب» دستگیر شد

ماجرایروباهاینستاگرام!

در امتداد روشنایی

ختصاصی خراسان

ا

او پس از کالهربداری از زانن متاهل ،آانن را در «فهرست سیاه» قرار یم داد
سیدخلیل ســجــادپــور -روبــــاه حــقــه بــاز
اینستاگرام که با راه اندازی صفحه جعلی با نام
«عدنان» ،طالهای زنان متاهل را به شیوه ای
خاص از چنگ آن ها خــارج می کرد و سپس
شمارهتلفنهایآنانرادر«فهرستسیاه»قرار
می داد ،با تالش نیروهای تجسس کالنتری
شهرکناجایمشهددستگیرشد.
بــه گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان،
ماجرای «روباه حقه باز اینستاگرام» هنگامی
در مشهد لو رفت که زن 38ساله ای سراسیمه
خــود را به کالنتری شهرک ناجا رساند و از
سرقت طالهایش توسط یک جوان پژوسوار
خبر داد .این زن با اظهار نگرانی از این که اگر
شوهرش در جریان ماجرا قرار گیرد ،حادثه
تلخی رخ می دهد هراسان و وحشت زده ادامه
داد:مدتیقبلدرشبکهاجتماعیاینستاگرام
با جوانی خوش تیپ آشنا شدم که خودش را
«عدنان»معرفیمیکردومدعیبودکهاصالت
عربداردوبهشغلطالفروشیمشغولاست.
اینجوانچربزبانکهمانندیکروباهحقهباز
بودابتدااعتمادمرابهخودجلبکردبهگونهای
که دیگر یقین داشتم او در بولوار امامت مشهد
طالفروشیدارد.
ارتباط ما در فضای مجازی ادامه داشت تا این
که«عدنان» مدعی شد طالهای بدون فاکتور
را هم خریداری می کند .من هم بدون اطالع
شوهرم با او در کنار مرکز خریدی قرار گذاشتم
کهادعامیکردیکیازطالفروشیهایبزرگ
آن مجتمع (پــاســاژ) متعلق به اوســت .وقتی
سرقرار رسیدم او داخل یک دستگاه پژو 405
بهرنگتیره(احتماالنوکمدادی)نشستهبود

وچنینوانمودمیکردکهطالفروشیراتعطیل
کرده و قصد داشت به منزلش برود! او با همان
چربزبانیفریبکارانهاشچندینسکهوحدود
 15گرمطالراازمنگرفتوسپسبهبهانهوزن
کردنطالهاواردبازارطالفروشانشدولیمن
هرچه منتظر ایستادم او بازنگشت .هراسان و
نگرانبهچندطالفروشیسرزدمومشخصات
اوراباپیجاینستاگرامیاشنشاندادماماهیچ
کس او را نمی شناخت .تازه فهمیدم که در دام
یککالهبردارحرفهایافتادهامودراینمدت
هماو فقطقصد داشتهاست اعتماد و اطمینان
مرا جلب کند .حاال هم اگر همسرم متوجه این
ارتباط مجازی با یک جوان غریبه شود ،نمی
دانمچهپاسخیبایدبهاوبدهم!
این درحالی است که «عدنان» شماره تلفن مرا
نیز در «فهرست سیاه» قرار داده و تماس هایم
بیپاسخمیماند!
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی
است :با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و
احتمال کالهبرداری های گسترده در فضای
مجازی،گروهکارآزمودهایازنیروهایتجسس
باصدوردستوریویژهازسویسرهنگمحمد
فیاضی (رئیس کالنتری شهرک ناجا) وارد
عملشدندوبهتحقیقدراینبارهپرداختند.
بررسی های آنان نشان داد که متهم مذکور با
راه انــدازی یک صفحه جعلی اینستاگرامی،
زنان متاهل را برای فروش  ،تعویض یا آبکاری
طالهایشان  ،فریب می دهد تا به خاطر حفظ
آبروازشکایتوپیگیریماجراصرفنظرکنند.
به همین دلیل نیروهای تجسس پس از انجام
یکسریفعالیتهایاطالعاتیوازطریقتلفن

جلبرضایتاولیایدم
در ۱۶پروندهقصاص

یکی از بانوان پلیس وارد صفحه اینستاگرامی
«عدنان» شدند و با او ارتباط برقرار کردند.
طولی نکشید که وی بــرای دیــدار با یک زن
متاهل (پلیس) حاضر شد و برای خرید طال
با او قرار گذاشت .این بار نیروهای عملیاتی
تجسس به سرپرستی ســروان سیفی (رئیس
تجسس کالنتری شهرک ناجا) محل قرار
صــوری را به محاصره درآوردنـــد و با پوشش
های مبدل در اطراف خیابان مستقر شدند.
دقایقی بعد «عدنان» با همان خــودروی پژو
 405واردحلقهمحاصرهپلیسشدوقبلازآن
که از خودرو پیاده شود ،دستبندهای قانون بر
دستانشخودنماییکرد.بنابرگزارشروزنامه
خــراســان ،با انتقال متهم به دایــره تجسس
کالنتری،بازجوییهایتخصصیباراهنمایی
های سرهنگ فیاضی آغاز و مشخص شد که
نام واقعی «روباه اینستاگرام» «م -ر» است که
خود را با نام جعلی «عدنان» معرفی می کند
و زنــان متاهل دیگری را در «فهرست سیاه»

کرمانی-از ابتدای امسال با تالش شوراهای حل
اخــتــاف ،معتمدان و ریــش سفیدان  ۱۶پرونده
قصاص نیز در قالب پویش های مردمی به رضایت
ختم شده است و افراد از اجرای حکم قصاص رهایی
یافته اند.
به گزارش خراسان ،رئیس کل دادگستری استان
کرمان گفت :در چهارماهه ابتدایی امسال ۲۱هزار

قرار داده است .ادامه تحقیقات درباره شگرد
کالهبرداری های این جوان سابقه دار ،بیانگر
آن بود که وی از افراد دیگری نیز با همین شیوه
کالهبرداری کرده است که مشخصات سه نفر
ازمالباختگاندرگوشیتلفنویلورفت.
او یک زن جوان متاهل در نیشابور را نیز فریب
داده و حــدود  18گرم طال از وی واز یک زن
مشهدی هم یک حلقه طال به سرقت برده بود
از سوی دیگر جست وجوی افسران تجسس
در شماره تلفن هــای فهرست سیاه (بالک
لیست) متهم ماجرای عجیبی را فاش کرد .آن
ها با یکی از طعمه های متهم معروف به «روباه
اینستاگرام» تماس گرفتند و او را در جریان
دستگیری «عدنان» قــرار دادنــد اما آن زن با
اطمینان خاطر گفت :من فقط یک گردنبند
طال برای آبکاری به او دادم که آن را هم به من
بازگرداندهاست!و...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است :صبح
روز بعد همین زن جوان هراسان با نیروهای

و ۴۳۷پرونده در دستگاه قضایی استان کرمان به
صلح و سازش ختم شده که این میزان در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ۱۰ ،درصد رشد داشته است.
حجت االســام ابراهیم حمیدی افــزود :در مجموع
طی چهار ماهه امسال ۴۳ ،درصد پرونده های قابل
مصالحه در شوراهای حل اختالف استان کرمان با
صلح و سازش مختومه شده است.

تجسس تماس گرفت و گفت :بعد از تلفن شما
به موضوع مشکوک شدم و گردنبندم را به
یک طالفروشی نشان دادم و تازه فهمیدم که
«عدنان» یک گردنبند تقلبی به من داده است.
با بررسی های پلیس در این باره مشخص شد
که روبــاه حقه باز اینستاگرام بعد از تحویل
گرفتن گردنبند طــا ،مشابه بدلی همان
گردنبند را تهیه کــرده و به مال باخته داده
است .تحقیقات بیشتر درباره کالهبرداری
های احتمالی دیگر این متهم خوش تیپ در
حالی توسط افسران دایره تجسس کالنتری
شهرک نــاجــای مشهد ادامـــه دارد کــه وی
طالهای مذکور را به فــروش رسانده است
و اکنون تــاش می کند تا با پرداخت وجه
طالها از شاکیان خود رضایت بگیرد .با آن که
متهم مذکور با دستور قاطع قاضی ابراهیمی
(قــاضــی شعبه  609دادســـرای عمومی و
انقالب مشهد) روانــه زنــدان شده است اما
هنوز بررسی های پلیس برای شناسایی دیگر
مال باختگانی ادامه دارد که طعمه فریبکاری
های وی در فضاهای مجازی شده اند یا به
خاطر ترس از سرزنش های اطرافیان یا حفظ
آبرو به پلیس مراجعه نکرده اند که احتمال
می رود برخی از آنان هم در شهرهای دیگر
کشور سکونت داشته باشند .در همین حال
یک مقام آگاه از زنانی که با این شیوه طالهای
خود را از دست داده اند ،خواست به کالنتری
شهرک ناجا مراجعه کنند و یقین بدانند که
هویت آنان در پرونده محرمانه باقی می ماند و
حتی نزدیک ترین افراد خانواده هم در جریان
ماجرا قرار نمی گیرند.
وی ادامه داد :در اجرای توسعه فرهنگ صلح و سازش
در جامعه در مناسبت های خاص ،از جمله ماه مبارک
رمضان پویش مردمی «به حرمت امیرالمومنین (ع)
می بخشم» و در ماه محرم و صفر نیز پویش مردمی«به
حرمت اباعبدا ...الحسین (ع)» می بخشم راه اندازی
شده است که مردم نیز مشارکت بسیار خوبی در این
پویش ها داشته اند.

با دستگیری باند اتباع خارجی در مشهد لو رفت
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دادند.
در این عملیات دو
خـــــودروی پـــژو در
حالی با پالک های
جعلی کشف شد
کــه تــعــداد زی ــادی
پـــاک ســرقــتــی یا
دست نویس نیز در
محل وجود داشت.
کــــــارآگــــــاهــــــان
پ ــل ــی ــس آگـــاهـــی
مشهد کــه در این
عملیات ضربتی و
هماهنگ دو تبعه
خارجی سابقه دار
را دستگیر کــرده
بــودنــد بــه بازرسی
دقیق در مخفیگاه دزدان پرداختند و عالوه
بــر  300گــرم طــا و  12دستگاه گوشی
تلفن همراه ،سوئیچ یک خودرو را نیز کشف
کردند که بررسی ها نشان داد دو متهم تبعه
افغانستان به یک منزل در کــوی گلشهر
دستبرد زده انــد و طالها را از داخــل گاو
صندوق به سرقت بــرده انــد .آن ها سپس

سابقه دار هستند
که هنگام ارتکاب
جــــرم تــــاش می
کــنــنــد هــیــچ گونه
آثاری از خود بر جا
نگذارند!
در حــــالــــی کــه
خــــــــودروی مـــال
بــاخــتــه در یکی
از خــیــابــان هــای
اطـــراف مخفیگاه
دزدان کــشــف
شد ،بررسی های
پلیسی نیز به شیوه
دیگری ادامه یافت
چرا که تعداد زیاد
پالک های سرقتی
حکایت از آن داشــت که اعضای این باند
سرقت هــای متعددی را انجام داده اند.
با آن که دو جــوان  36و  39ساله تالش
می کردند تا پرونده را به بیراهه بکشانند و
اطالعاتی را در اختیار پلیس قرار ندهند اما
تجربه کارآگاهان آنان را به مخمصه تناقض
گویی انداخت و بدین ترتیب محل اختفای
عکس :خراسان

سجادپور -اعضای یک باند اتباع خارجی
که به منازل ،مغازه ها و خودروها دستبرد
می زدند در حالی با تالش نیروهای انتظامی
مشهد دستگیر شدند کــه هنوز برخی از
متهمان فراری هستند و تحت تعقیب قرار
دارند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،به
دنبال گزارش های مردمی مبنی بر این که
دو دستگاه خودروی پژو  206و پژو پارس به
منزلی در منطقه گلشهر مشهد تردد دارند که
گاهی پالک های متفاوتی روی آن ها نصب
شــده است،حساسیت ایــن خبر بالفاصله
نیروهای انتظامی را به تکاپو واداشت و بدین
ترتیب با دستور فرمانده انتظامی مشهد،
بررسی دقیق این ماجرا به کارآگاهان پلیس
آگاهی سپرده شــد .ساعتی بعد گروهی
از کارآگاهان رصدهای اطالعاتی را آغاز
کردند و به سرنخ هایی رسیدند که نشان
می داد تصاویری از دو خودروی مذکور در
برخی از صحنه های سرقت ثبت شده است.
به همین دلیل ماجرا از اهمیت ویــژه ای
برخوردار شد و کارآگاهان با کسب دستورات
قضایی ،مخفیگاه یاد شده در منطقه گلشهر
را به محاصره درآوردند و مورد بازرسی قرار

سرقت بدونآثارجرم!

سوئیچ یدکی مال باخته را هم برداشته و با
آن خودروی او را نیز از پارکینگ منزل سرقت
کرده اند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت :با
انتقال متهمان به پلیس آگاهی ،تحقیقات
گسترده ای در این باره آغاز و مشخص شد
که آن ها سرکردگان یک باند حرفه ای و

ا

ختصاصی

خراسان

اموال سرقتی در شهد جدید گلبهار لو رفت.
طولی نکشید که با هماهنگی های قضایی،
انبار لوازم سرقتی مورد بازرسی قرار گرفت
و  15گوشی تلفن 49 ،دستگاه ضبط و
پخش 73 ،عینک دودی ،مقادیری لباس
نو ،جعبه های لوازم مکانیکی  ،سنگ فرز و
 ...کشف شد.
همچنین با دستگیری یک زن  40ساله در
این عملیات ،برخی دیگر از اعضای باند اتباع
خارجی لو رفتند و تحقیقات برای ردزنی آن
ها ادامه یافت.دامنه گسترده این عملیات
ضربتی حاکی از آن بود که اعضای این باند
نه تنها به مغازه ها و منازل با تخریب قفل،
دستبرد می زدند و اموال را برای نگهداری
به زن  40ساله عضو باند می سپردند بلکه آن
ها از داخل تعداد زیادی خودرو نیز در مشهد
سرقت کرده اند که بررسی های دقیق در این
باره همچنان ادامه دارد.
شایان ذکــر اســت :ارزش امــوال مکشوفه
از دزدان تبعه خارجی تاکنون حــدود 40
میلیارد ریال تخمین زده شده است و تعداد
زیادی از مال باختگان نیز مورد شناسایی
قرار گرفته اند اما هنوز هم شناسایی دیگر
افراد در دستور پلیس قرار دارد.

او یک فرشته بود
حدود چهار سال قبل در یک صبح سرد زمستانی
وقتیازخواببیدارشدمزندگیشیرینمبههمریخت
و سرنوشتم به گونه دیگری رقم خورد .آن روز صبح
زمانی که همسرم چشمانش را گشود دچار لکنت
زبان وحشتناکی شده بود به طوری که حتی ...
به گــزارش روزنامه خراسان زن  33ساله که برای
تکمیل فرم های سرپرستی فرزندانش به کالنتری
قاسم آباد مشهد مراجعه کرده بود در حالی که بیان
می کرد هنوز بــاورم نمی شود که دو هفته از مرگ
همسرم می گذرد ،درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت 11 :سال قبل
زمانی که در دانشگاه مشهد تحصیل می کردم
«یونس» از من تقاضای ازدواج کرد او همکالسی ام
بود و در طول سه سال مدت تحصیل شناخت خوبی
از او داشتم اما خانواده اش را نمی شناختم به همین
دلیل به خرم آباد رفتم و ماجرا را برای خانواده ام بازگو
کردم چند روز بعد پدر و برادرانم به مشهد آمدند و
دربــاره یونس و خانواده اش تحقیق کردند نتیجه
تحقیق آن ها همانی بود که من در طول تحصیلم در
مشهد او را شناخته بودم خالصه طولی نکشید که
من هم به یونس دل باختم و پای سفره عقد نشستم
شاید سرنوشت من این بود که در مشهد ازدواج کنم
تا همسایه آقا امام رضا (ع) شوم زندگی مشترک ما
آغاز شد .من هر روز بیشتر از دیروز به یونس عشق می
ورزیدم به طوری که قصه عشق و عاشقی ما زبانزد
فامیل شده بود و هرگاه کسی قصد داشت زوج جوانی
را نصیحت کند از عشق من و یونس سخن می گفت
خیلی زود همسرم در یکی از ادارات اقتصادی مشهد
استخدام شد و درآمد خوبی هم داشت با به دنیا آمدن
دو دخترم زندگی ما شیرین تر از گذشته شد ومن
هیچ گاه کمبودی را در زندگی احساس نمی کردم
با آن که خانواده ام در استان دور دست بودند اما ابراز
محبت های همسرم موجب شده بود تا من دلتنگی
زیادی نداشته باشم اما صبح یک روز سرد زمستانی
کاخ آرزوهایم فرو ریخت و سرنوشتم دگرگون شد.
حدود چهار سال قبل بود که وقتی همسرم از خواب
بیدار شد حادثه عجیبی رخ داد او دچار لکنت زبان
شدیدی شده بود به طوری که حتی کلمات ساده
را نیز به سختی و زحمت تلفظ می کرد هراسان و
سراسیمه او را به بیمارستان رساندم پس از انجام
آزمایش های گوناگون مشخص شد یونس به سرطان
مبتال شده است اما پزشکان معتقد بودند غده متورم
خوش خیم است و حال همسرم بهتر می شود در این
مدت دوباره مورد عمل جراحی قرار گرفت اما حدود
یک سال و نیم قبل پزشکان متخصص از بدخیم شدن
غده سرطانی خبر دادند و با اصرارهای من گفتند که
او چند ماه بیشتر در این دنیا زندگی نمی کند با وجود
این من نمی خواستم همسرم را از دست بدهم چرا
که او یک فرشته بود عاشقانه به مراقبت و پرستاری
از همسرم پرداختم و همه امور شخصی او را با جان و
دل انجام می دادم تا مدت بیشتری در کنارم بماند.
آرام آرام پاهایش بی حس شد او مدام از من حاللیت
می طلبید که در این شرایط از او نگهداری می کنم
یک روز یونس صورتش را به طرف دیوار برگرداند
و در حالی که نگاهش را از نگاهم می دزدید به من
گفت حاضرم تو را طالق بدهم که به دنبال زندگی
و سرنوشت خودت بروی تا بیشتر از این پاسوز من
نشوی! به او گفتم بعد با وجــدان خودم چه کنم؟!
روزهای خوش زندگی را در کنار تو سپری کرده ام
و اکنون چگونه عشقم را در این شرایط رها کنم؟!
خالصه همچنان به پرستاری از یونس ادامه می دادم
تا این که دو ماه قبل حالش به شدت رو به وخامت
گذاشت و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان
بستری شد با آن که مرا به بخش ویژه راه نمی دادند اما
هر روز صبح آب میوه طبیعی تهیه می کردم و به همراه
مقداری عصاره گوشت به بیمارستان می بردم و تا بعد
از ظهر در آن جا می ماندم به امید آن که همسرم چشم
باز کند و دوباره نزد من بازگردد اما متاسفانه دو هفته
قبل یک روز صبح وقتی با عشق دیدار همسرم راهی
بیمارستان شدم در بین راه زنگ تلفنم به صدا درآمد
و یکی از پرستاران بیمارستان خبر مرگ همسرم را
داد اما من نمی فهمیدم او چه می گوید باورم نمی شد
به همین راحتی همه امید و پشت و پناهم را از دست
داده باشم اشک ریزان خودم را به بیمارستان رساندم
اما جسد او را به سردخانه برده بودند و ...
حاال که حدود دو هفته از مرگ همسرم می گذرد تازه
می فهمم که چرا بزرگ ترها می گفتند شوهر بهترین
تکیه گاه همسرش است دوست داشتم هنوز زنده بود
اما نمی توانست تکلم کند یا راه برود! ولی سایه اش
بر سرم می بود هنوز هم باور نمی کنم او را از دست
داده ام چرا که وقتی به قاب عکس های روی دیوار
خانه نگاه می کنم منتظر می مانم تا این مرد فرشته
دوباره بازگردد و ...
حــاال هم با حقوق همسرم روزگ ــار می گــذرانــم تا
دخترانم را بزرگ کنم به همین دلیل هم به کالنتری
آمدم تا مراحل اداری سرپرستی دو دختر خردسالم
را طی کنم.
گــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی اســت با دستور
سرهنگ سیدرضا معطری (رئیس کالنتری قاسم
آبــاد) بررسی های قانونی دربــاره تقاضای این زن
جوان در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

