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کشف طالی قاچاق اتوبوسی
در مرز بازرگان

ماموران گمرک در بازرسی از یک اتوبوس ورودی از ترکیه در مرز بازرگان برای دومین بار در یک هفته گذشته موفق شدند  2کیلو و 215
گرم طالی ساخته شده را کشف و ضبط کنند .به گزارش پیام رسان گمرک جمهوری اسالمی ایران ،این طالها در قسمت صندلی شاگرد
جاسازی شده بود.ماموران گمرک در بررسی بیشتر از این اتوبوس در زیر صندلی ها نیز دارو و مشروبات الکلی کشف کردند.

...

ازمیان خبرها

ادامه تحصیل،حکمعامالن
تخریباموال

سقوطمرگبارزنمستاجر
دردعواباصاحبخانه
زنجوانیپسازاختالفباصاحبخانهاشدراقدامیمرگبار
خودش را از طبقه پنجم ساختمانی در شرق تهران به پایین
انداخت.
بهگزارشمهر ،سهشنبه ۱۶آبانماهامسالساعت22:13
را نشان می داد که ماموران کالنتری  ۱۴۴تهرانپارس در
جریان مرگ خودخواسته زن جوانی در خیابان جشنواره
قرار گرفتند .بدین ترتیب تیمی از ماموران همراه با تیم
تشخیص هویت و بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم
دادسرای امور جنایی تهران در صحنه جرم حاضر شدند.
تحقیقات ابتدایی نشان می داد که زن  ۳۲ساله که یک
پسر  ۱۴ساله هم دارد از طبقه پنجم ساختمانی در خیابان
جشنوارهبهپایینپریدهاست.تحقیقاتپلیسیدرمحلادامه
داشتکههمسراینزنباحضوردرصحنهجرممتوجهمرگ
خودخواستهزنششد.بررسیهایابتداییهمچنیننشان
از آن دارد که زن جوان قبل از اقدام به مرگ خودخواسته با
صاحبخانه اش دچار اختالف شده و با هم درگیر شده اند که
دراینخصوصتحقیقاتتکمیلیادامهدارد.

الف پولداری خواستگار ،به جنایت کشید

قتل در ساختمان 118

سیدخلیل سجادپور -جوانی که پس از آشنایی با یک
زن مطلقه ،خود را فردی پولدار معرفی کرده بود تا از او
خواستگاری کند ،برای به دست آوردن پول و جواهرات
مرتکب جنایت شد اما ...
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ساعت  6بعدازظهر
چهارشنبه گذشته ،عــروس جــوان در حالی که جعبه
شیرینی را در دست داشت به سوی منزل مادرشوهر
پیرش حرکت کــرد او می خواست مــادرشــوهــرش را
در سالروز تولدش خوشحال کند به همین دلیل با
همسرش نیز تماس گرفت و به او گفت :بعد از اتمام کار
به منزل مادرش بیاید تا جشن کوچکی را کنار یکدیگر
برگزار کنند اما دقایقی بعد عروس جوان هر چه زنگ
ساختمان  118در خیابان کوهسنگی را به صدا درآورد
کسی پاسخ گو نبود .او که می دانست مادرشوهرش
از کم شنوایی رنج می برد و احتمال دارد صدای زنگ
منزل را نشنیده باشد همچنان به فشردن کلید زنگ
ادامه داد ولی باز هم کسی در را نگشود.
عــروس جــوان که یقین داشــت ،مادرشوهرش بدون
اطالع به بستگان جایی نمی رود ،آرام آرام نگرانی در
چهره اش نمایان شد .او دوباره شماره تلفن همسرش
را گرفت و با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت :مادر
در منزل را باز نمی کند! این گونه بود که پسر پیرزن
 82ساله با سرعت خود را به خیابان کوهسنگی رساند
و با کلیدی که در دســت داشــت در ساختمان 118
را گشود .وقتی زوج مذکور وارد اتــاق شدند ناگهان
با صحنه وحشتناکی مواجه شدند .وضعیت اتــاق به
هم ریخته و پیرزن در حالی روی تخت افتاده بود که
پتو و تشک روی او قرار داشت .پسر پیرزن ،بالفاصله
مادرش را از زیر پتوها بیرون کشید و با احتمال سکته
قلبی ،در حالی شروع به تنفس و ماساژ قلبی کرد که
روسری روی صورت پیرزن پیچیده شده بود اما پیرزن
نفس نمی کشید .او هراسان با اورژانس تماس گرفت
و بدین ترتیب ماجرای مرگ مشکوک پیرزن  82ساله
به قاضی ویژه قتل عمد اعالم شد .عقربه های ساعت
هنوز به  20نرسیده بود که قاضی کاظم میرزایی به
همراه کارآگاهان اداره جنایی عازم ساختمان شماره
 118شد .وجود پرزهای متکا روی صورت پیرزن از
وقوع جنایتی هولناک حکایت می کرد به همین دلیل
با نظارت مستقیم قاضی ویژه قتل عمد ،بررسی های
جنایی در صحنه حادثه آغاز شد .به هم ریختگی منزل و
مفقود شدن پول و طالهای پیرزن نشان می داد که فرد
یا افرادی به قصد سرقت وارد منزل شده اند و دست به
ارتکاب جنایت زده اند .با این فرضیه بررسی های شبانه

متهم روز گذشته در حضور قاضی میرزایی به جنایت اعتراف کرد

توکلی -رئیس دادگــاه عمومی بخش ساردوئیه جیرفت
افرادی را که متهم به مشارکت در تخریب اموال به صورت
عمدی از طریق تیراندازی با اسلحه بودند ملزم به تحصیل
در مقطع باالتر کرد .به گزارش خبرنگارما ،آیت قیصری در
تشریحجزئیاتاینخبراظهارکرد:دربهمنماهسالگذشته
فردی با مراجعه به پاسگاه انتظامی بخش ساردوئیه اعالم
کرد :افرادی به سمت منزل وی شلیک کردند که منجر به
تخریبشیشههایساختمانششدهاست.ویافزود:باطرح
شکایت ،ماموران به محل حادثه مراجعه و پس از تحقیقات و
بررسی های به عمل آمده دو متهم را در این زمینه شناسایی
کردند.وی تصریح کرد :پس از طی مراحل قضایی پرونده به
استنادماده 677قانونمجازاتاسالمیحکمبهمحکومیت
هر کدام از متهمان به تحمل  10ماه حبس تعزیری صادر
شد .وی خاطر نشان کرد :با هدف استفاده از مجازات های
تکمیلی وجایگزین ،ضمن حکم به محکومیت هر کدام از
متهمان وخودداری ازحمل سالح به مدت دو سال ،متهم
ردیف اول با توجه به این که مدرک کارشناسی داشت ملزم
بهتحصیلدرمقطعارشدومتهمردیفدوم باتوجهبهاینکه
دارایمدرکدیپلمبودملزمبهتحصیلدرمقطعکارشناسی
در رشته مورد عالقه خود شد.
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قاضی میرزایی در حالی تا نیمه شب به طول انجامید که
مشخص شد ،عامل قتل یک نفر بوده و به زور نیز وارد
منزل نشده است چرا که هیچ تخریبی برای ورود به
عنف صورت نگرفته بود .از سوی دیگر نیز وجود ظروف
پذیرایی شکالت و باقی مانده  2ظرف آش ،این فرضیه
را عینیت می بخشید.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت :این گونه
بود که با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم
میرزایی ،این پرونده جنایی به پلیس آگاهی خراسان
رضوی ارسال شد با توجه به این که هر لحظه تاخیر در
آغاز عملیات پلیس احتمال فرار متهم را امکان پذیر می
کرد ،سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) دستور داد تا جلسه کارشناسی
و تجزیه و تحلیل این پرونده جنایی در همان ساعات
اولیه بامداد تشکیل شود.
ساعتی بعد گروه زبده ای از کارآگاهان با فرماندهی
مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره
جنایی) و با راهنمایی های لحظه به لحظه مقام قضایی
وارد عمل شدند .اگرچه تحقیقات مقدماتی با بررسی
سوابق چندین فرد مظنون به سپیده دم روز بعد کشیده
شد اما ادامه تحقیقات نشان می داد که پیرزن از حدود
 10روز قبل مقداری طال خریده و افرادی از این موضوع
اطالع داشتند .به همین دلیل ،صبح روز بعد بررسی
های میدانی درحالی دوباره به منزل پیرزن کشیده شد

که باز هم قاضی میرزایی در صحنه بازرسی منزل حضور
یافته بود تا این که سرنخ این کالف پیچیده به جوان 25
ساله ای به نام «ع » رسید.
او طی روزهای گذشته نیز در اطراف منزل پیرزن دیده
شده بود و از بستگان نزدیک مقتوله به شمار می رفت.
با به دست آمدن این سرنخ ،دامنه تحقیقات سرگرد
نجفی (افسر پرونده) با صدور دستور قضایی به محل
کار وی کشیده شد .این بررسی ها حاکی از آن بود که
«ع » ساعت وقوع جنایت در محل کارش حضور نداشته
است و از مدتی قبل با زن مطلقه ای نیز آشنا شده و از
او خواستگاری کرده بود .بنابراین گزارش ،درحالی
که دستور دستگیری متهم  25ساله در دستان افسر
پرونده بــود ،فرد ناشناسی از یک باجه تلفن عمومی
تماس گرفت و فردی از اهالی ساختمان  118را به
عنوان قاتل پیرزن معرفی کرد .با این تماس و به دستور
سرهنگ« رزمخواه» گروهی از کارآگاهان در یک شاخه
عملیاتی دیگر به بررسی این تماس تلفنی پرداختند و
گروه دیگر نیز برای دستگیری «ع » عازم خیابان سناباد
شدند .ساعتی بعد در حالی مشخص شد تماس تلفنی
برای گمراه کردن پلیس از روند رسیدگی به این پرونده
جنایی بود که متهم اصلی هنگام رفتن به منزلش در
محاصره کارآگاهان قرار گرفت و دستگیر شد.
در بازرسی بدنی از متهم  25ساله ،مدارک شناسایی
پیرزن و مقداری از جواهرات کشف شد و او که دیگر
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نمی توانست حقیقت ماجرا را کتمان کند ،دقایقی بعد
لب به اعتراف گشود و به قتل زن عمویش اقرار کرد.
متهم این پرونده جنایی گفت :خودم را نزد آن زن جوان
فردی پولدار معرفی کرده بودم و می خواستم مقداری
پول به دست بیاورم.
او در حالی که ابــراز پشیمانی می کرد ادامــه داد :با
مردی که راننده تاکسی تلفنی است به در منزل زن
عمویم واقع در ساختمان  118رفتم و به او گفتم که می
خواهم از زن عمویم مقداری پول بگیرم .آن راننده که
دیگر با هم دوست شده بودیم پایین ساختمان ایستاد و
من باال رفتم .زن عمویم بعد از آن که از چشمی نگاه کرد
و مرا شناخت ،در منزل را گشود و از من با آب و شکالت
و آش پذیرایی کرد.
بعد از آن من برای اجرای نقشه ام به اتاق خواب رفتم
و زن عموی پیرم را صدا زدم وقتی به داخل اتاق آمد
به طور ناگهانی او را روی تخت انداختم و متکا را روی
صورتش فشار دادم .وقتی فهمیدم دیگر جان ندارد پول
های او را برداشتم و گردنبندش را باز کردم .خواستم به
گاو صندوق هم دستبرد بزنم اما کلید آن را پیدا نکردم
به همین دلیل به پول و طال بسنده کردم و از منزل او
خارج شدم.
سپس به رانــنــده گفتم چــون پــول کم بــود زن عمویم
مقداری طال هم داد که آن ها را بفروشم .بعد از آن هم با
راننده برای فروش طالها اقدام کردیم ولی چون فاکتور
نداشت کسی نمی خرید تا این که یکی از طالفروشان
گفت :مقداری از پول طالها را برای آوردن فاکتور به
امانت نگه می دارد! سپس یک میلیون و  700هزار
تومان به راننده دادم که آن ها را به دست زنی برساند
که با او آشنا شده بودم! گزارش اختصاصی خراسان
حاکی است در پی اعترافات این جوان  25ساله ،عصر
روز گذشته کارآگاهان اداره جنایی ،در یک عملیات
هماهنگ پلیسی موفق شدند راننده تاکسی تلفنی را
نیز دستگیر کنند  .زن جوان هم که مورد شناسایی قرار
گرفته بود پول ها را به پلیس بازگرداند و گفت :به دلیل
این که به ماجرای پول ها مشکوک شده بودم حتی به
آن ها دست نزدم!
راننده  43ساله نیز در بازجویی ها گفت :من از حدود
سه روز قبل با «ع » آشنا شدم و او به صورت تلفنی با من
در ارتباط بود آن روز هم خودروی مرا به صورت دربستی
اجاره کرد تا از زن عمویش پول بگیرد.
تحقیقات بیشتر درباره زوایای پنهان این پرونده جنایی
که طی  48ساعت به نتیجه رسید با صدور دستورات
قضایی همچنان ادامه دارد.

کالهبرداری  4میلیارد ریالی زنی که وکیل قالبی بود!

زنی جوان که با معرفی خود به عنوان وکیل ،چهار میلیارد
ریــال از حساب بانکی یک شهروند در مشهد برداشت
غیرمجاز کــرده بــود توسط پلیس آگاهی دستگیر شد.
سرهنگ «حمید رزمخواه» رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی با اعالم این خبر گفت :با دریافت مرجوعه قضایی
مبنی بر کالهبرداری موضوع در دستور کار تیمی از پلیس
آگاهیقرارگرفت.ویافزود:دربررسیاظهاراتمالباخته
مشخص شد خانمی جوان با معرفی خود به عنوان وکیل،
پسازمدتیکاروجلباعتمادبااینفردوبستنقراردادهای
کاری در انجام کارهای حقوقی ،اقدام به برداشت چهار
میلیاردریالازحساببانکیویکردهومتواریشدهاست.
سرهنگ رزمخواه تصریح کرد :کارآگاهان اداره مبارزه با
جعل و کالهبرداری پس از بررسی اظهارات مال باخته و

سرنخ های موجود تحقیقات گسترده ای را آغاز و پس از
چندینروزتحقیقاتسرانجامبااستفادهازشیوههاینوین
پلیسیباهمکاریکارآگاهانادارهاطالعاتجناییپلیس
آگاهی محل اختفای متهم را در محدوده بولوار کامیاب
شناساییکردند.ویاظهارکرد:تیمرسیدگیکنندهپرونده
پسازاطمینانازحضورمتهمدرمخفیگاهشباهماهنگی
قضاییضمنرعایتموازینشرعیوقانونیاورادراقدامی
ضربتیدستگیرکردند.ویخاطرنشانکرد:متهم39ساله
در بازجویی های به عمل آمده و مواجهه با مال باخته لب به
اعتراف گشود و به برداشت غیرمجاز چهار میلیارد ریال از
حساب بانکی شاکی اعتراف کرد .رئیس پلیس آگاهی
خراسانرضویاظهارکرد:متهمپسازتشکیلپروندهبرای
سیرمراحلقانونیروانهدادسراشد.

شکایت پلیس از مدیر کانال تلگرامی
رئیس پلیس فتای ایالم گفت :از مدیر کانال تلگرامی
که خبر باز شدن مرز مهران و سفر بدون روادید به کربال
را منتشر کرده بود ،شکایت کردیم .به گــزارش مهر،
سرهنگ علی جمالی گفت :با وجود هشدارهای پلیس
فتا مبنی بر برخورد با مدیران سایت ها و شبکه های
اجتماعیشایعهساز،صبحدیروزشاهددرجخبریکذب
مبنی بر تردد بدون روادید و گذرنامه در مرز مهران بودیم.
وی با اشاره به این که درج چنین خبرهایی در فضای
سایبری موجب تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن نظم

...

درامتدادتاریکی

عمومی در جامعه می شود ،افزود :پلیس فتا از طریق
مراجع قضایی تخلف این مدیر کانال را پیگیری می کند.
سرهنگ جمالی در پایان اظهار کرد :از اصحاب رسانه
می خواهیم که از درج اخباری که منبع موثق نداشته و از
طرفی باعث تشویش اذهان عمومی می شود ،خودداری
کنند .شایان ذکر است یکی از کانال های تلگرامی
خبری کذب مبنی بر بازشدن مرز مهران به روی زائران
بدون روادید و گذرنامه را در کانال خود منتشر کرد که
پس از اخطار پلیس فتا خبر درج شده سریع حذف شد.

سریال های ماهواره ای
وابستگی به برنامه های ماهواره از او انسان دیگری ساخته
بــود« .نــاز بانو» هم بــازی دوران کودکی ام بــود و من در
رویاهایم او را همان کودک مظلوم و مهربان سال های
کودکی ام می دانستم که میوه هایش را با من تقسیم می
کرد اما او به دلیل تجربه تلخ طالق روحیه دیگری داشت
تا این که تصمیم به ازدواج با نازبانو گرفتم اما سریال های
ماهواره طوری زندگی ام را ویران کرد که  ...مرد میان سال
با بیان این که هیچ گاه تصور نمی کردم روزی داخل خودرو
زندگی کنم به تشریح روزگار تلخش پرداخت و درحالی
که اشک هایش را پاک می کرد به کارشناس و مددکار
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :حدود دو سال
قبل و با مرگ ناگهانی همسرم ،خزان زندگی من نیز آغاز
شد .یک سال بعد از این ماجرا تنها پسرم را داماد کردم تا به
همراه همسرش زندگی عاشقانه خودشان را شروع کنند.
از آن روز به بعد دیگر تنها مانده بودم و با خاطرات همسر
مرحومم زندگی می کردم دیگر گل های باغچه زندگی
برایم زیبایی خاصی نداشتند و من به انسانی گوشه گیر
تبدیل شده بودم به طوری که ساعت ها در افکارم غرق
می شدم .مدتی بعد برای رهایی از این وضعیت تصمیم
به ازدواج مجدد گرفتم شاید در سایه عشق و محبت یک
همراه و همدم دیگر ،زندگی بی سروسامان و پرتالطم خود
را به ساحل آرامش هدایت کنم .در این میان ناخودآگاه به
یاد دختر عمه ام «نازبانو» افتادم .همان دختر کوچولوی
مهربانی که همواره میوه هایش را با من تقسیم می کرد.
ساعتی دفتر خاطراتم را به گذشته های دور ورق زدم و از
این که امروز «نازبانو» به زنی تنها و شکست خورده تبدیل
شده بود بغض گلویم را فشرد ،احساس کــردم او همان
فرشته نجات من از تنهایی است .نازبانو سال ها پیش از
همسرش جدا شده بود و در تنهایی و انزوا زندگی می کرد
بالفاصله سوار خودروام شدم و با جعبه شیرینی و دسته گل
به سمت منزل او حرکت کردم.نازبانو گفت« :من تجربه
تلخی را پشت سر گذاشتم و نمی خواهم سختی های آن
روزها دوباره تکرار شود من هم قول دادم که از هیچ تالشی
برای خوشبختی اش دریغ نکنم .در این هنگام دختر عمه
ام خیلی جدی گفت اگر واقعا مرا دوست داری باید هزار
سکه طال مهرم کنی! من هم که فکر نمی کردم روزی دختر
عمه ام به من نارو بزند این موضوع را پذیرفتم و بدین ترتیب
زندگی مشترک ما آغاز شد .اما خیلی زود فهمیدم «نازبانو»
با دوران کودکی اش خیلی تفاوت دارد .او تا پاسی از شب
به تماشای برنامه ها و فیلم های ماهواره می نشست به
طوری که از رفتارهای او رنج می کشیدم اما مشکل به این
جا ختم نشد بلکه ناز بانو تحت تاثیر فیلم ها و سریال های
خارجی خواسته های نامتعارفی داشت که تاثیر نامطلوبی
در زندگی ما گذاشته بود از سوی دیگر من یک راننده
تاکسی تلفنی بودم و نمی توانستم خواسته های او را تامین
کنم به همین دلیل همواره مورد تحقیر قرار می گرفتم و
همسرم به بهانه های مختلف قهر می کرد اصال باورم نمی
شد نازبانو که 40بهار از عمرش گذشته و تجربه یک زندگی
ناموفق را دارد این گونه اسیر فیلم ها و سریال های ماهواره
ای شده باشد کار به جایی رسید که دیگر حتی غذا را نیز از
بیرون تهیه می کردم .بارها خواستم او را متقاعد کنم که
شیوه اشتباهی را در زندگی پیش گرفته است اما او نه تنها
نصیحت هایم را نپذیرفت بلکه دیگر با تعویض قفل ها مرا
نیز به منزل راه نمی داد و اکنون مدت زیادی است که داخل
خودروام زندگی می کنم حاال هم پیامی برایم فرستاده که
می خواهد مهریه اش را به اجرا بگذارد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

نزاع دسته جمعی در نوشهر یک
کشته و  7مجروح برجای گذاشت
نــزاع دسته جمعی در روستای «دزدک» بخش مرکزی
شهرستاننوشهریککشتهوهفتزخمیبرجایگذاشت.
به گزارش ایرنا  ،درگیری روز پنج شنبه میان دو طایفه از
ساکنان این روستا رخ داد که طی آن یک مرد حدود 40
ساله از ساکنان این روستا بر اثر اصابت گلوله در دم جان
باخت.
گفته می شود که دلیل درگیری بین دو طایفه در این روستا
بر سر ایجاد آرامستان جدید بوده است .شاهدان عینی
گفته اند که فرد کشته شده وکیل پایه یک دادگستری بوده
و به عنوان مشاور حقوقی در یکی از دستگاه های اجرایی
استان البرز اشتغال داشته است که برای تعطیالت اربعین
به زادگاهش آمده بود.
شاهدان همچنین گفتند که در این درگیری تعدادی گلوله
از سالح شکاری و غیرشکاری شلیک شد.
▪دستگیری عامالن تیراندازی

در همین حــال فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری
عامالن تیراندازی در منطقه "دزدک" نوشهر خبر داد.
به گزارش ایسنا ،شعبان مهری در جمع خبرنگاران با اعالم
این خبر گفت :قاتل تیراندازی روز ( 18آبان ) و دیگر عوامل
درگیری در کمتر از هشت ساعت توسط آگاهی شهرستان
نوشهر و عوامل اطالعات به محوریت فرمانده شهرستان
دستگیر شدند.
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