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خط زرد

هشدارهای نوروزی

سیدخلیل سجادپور -جوانی
که در فاصله  17روز به دو بانک
در مشهد دستبرد زده بود ،در
حــالــی بــا تــاش شبانه روزی
کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی به دام
افــتــاد کــه بــا پــول هــای سرقتی
لــوازم منزلش را تغییر داده و
یک دستگاه خــودروی پی کی
اقساطی نیز خریده بود!
فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان
خـــراســـان رضــــوی صــبــح روز
گــذشــتــه در گــفــت و گــویــی
اخــتــصــاصــی ب ــا خـــراســـان به
جزئیات مــاجــرای دستگیری
دزد سیاهپوش پرداخت که به
دو بانک در مشهد دستبرد زد.
ســردار قادر کریمی افــزود :ساعت  11:37روز بیست
و هشتم بهمن گذشته موتورسواری که چهره اش را با
شال سیاه پوشانده بود و سالح کلت کمری را در دست
می فشرد وارد یکی از شعبه های بانک تجارت در اطراف
میدان بسیج مشهد شد .او ناگهان اسلحه را به سوی
رئیس بانک سپس به طــرف متصدی یکی از باجه ها
گرفت و با تهدید کارکنان از آن ها خواست پول های
نقد را به او بدهند .مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی
تصریح کرد :سارق مذکور که وسیله ای برای بردن پول
ها به همراه نیاورده بود مبلغ یک میلیون و  388هزار
تومان را به بغل گرفت و از بانک خارج شد .وی اضافه کرد:
سارق مسلح در حالی که شهروندانی را که در تعقیب وی
بودند با اسلحه تهدید می کرد و مقداری از پول ها نیز روی
زمین می ریخت ،سوار بر موتورسیکلت هوندا شد و در
جهت خالف حرکت خودروها به سمت خیابان نخریسی
گریخت .سردار سرتیپ دوم کریمی در ادامه این گفت و
گوی اختصاصی خاطرنشان کرد :با حضور کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل وقوع
سرقت ،تحقیقات در این باره با اثربرداری از صحنه جرم در
حالی آغاز شد که سارق مسلح سعی کرده بود ،اثر جرمی
از خود باقی نگذارد .وی گفت :در عین حال بالفاصله
ماجرای سرقت مسلحانه مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار
گرفت و گروه زبده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت
های مسلحانه به سرپرستی سرهنگ محمدرضا غالمی
ثانی (رئیس اداره جنایی) به طور ویژه رسیدگی به این
پرونده را با نظارت مستقیم و فرماندهی سرهنگ کارآگاه
متهم بعد از دستگیری

سرپرست دادسرای عمومی و انقالب شهرستان منوجان
از دستگیری عامل آتش زدن شهردار نودژ در مخفیگاهش
در روستای بجگان از توابع بخش آسمینون این شهرستان
خبر داد .امید رضایی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :ساعت یک بامداد دیروز طی یک سری عملیات
مشترک توسط نیروی انتظامی و بسیج ،متهم دستگیر و
تحت قرار کیفری به زندان معرفی شد.
وی تصریح کــرد :با توجه به اهمیت موضوع ،پرونده به
طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .وی گفت:
تحقیقات و بازجویی های اولیه از متهم درباره علت و انگیزه
وی از بروز این حادثه در دادسرای منوجان آغاز شده است.
وی اضافه کرد :هم اکنون شهردار نودژ برای طی مراحل
درمانی در شهر یزد به سر می برد .دو روز قبل (چهارشنبه
آخر ســال) یکی از کارگران شهرداری منوجان به علت
نامشخصی با بطری بنزین به سمت ماشین شهردار این
شهر در میدان امام حسین حمله ور شد و پس از پاشیدن
بنزین ،خودرو و شهردار را به آتش کشید و متواری شد.

درامتدادتاریکی

ماجرایدستگیریدزدمسلحبانکها

فرار پس از سرقت مسلحانه

نودژ دستگیر شد
عامل آتش زدن شهردار ِ

مقام ارشد انتظامی در گفت وگو با «خراسان» تشریح کرد

حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
در دستور کار قرار دادند .سردار قادر کریمی با اشاره به
این که شعبه بانک نگهبان مسلح نداشت ،یادآور شد :در
اولین مرحله از شاخه های اطالعاتی ،دوربین های مدار
بسته بانک مورد بازبینی قرار گرفت و کارآگاهان با ثبت
تصاویری از ماجرای سرقت مسلحانه ،به بررسی شماره
های ناخوانای موتورسیکلت پرداختند .پس از بررسی
حدود  500دستگاه موتورسیکلت در سیستم فرماندهی
مرکز ،سرنخ مهمی به دست نیامد اما برخی از زوایای
اطالعاتی این پرونده روشن شد .رئیس پلیس خراسان
رضوی تاکید کرد :در حالی که فعالیت های پلیسی در
دهلیزهای تاریک این سرقت مسلحانه ادامه داشت در
تاریخ پانزدهم اسفند جــاری ،دومین سرقت مسلحانه
مشابه از شعبه بانک رسالت در بولوار احمدآباد مشهد
نیز رخ داد .وی گفت :بررسی های مقدماتی کارآگاهان
اداره جنایی درباره این سرقت هم نشان می داد که سارق
مسلح این بار از تی شرت مشکی رنگ استفاده کرده است
و با تعویض باک و قاب بغل موتورسیکلت ،سعی در گمراه
کردن کارآگاهان دارد .سردار کریمی افزود :سارق مسلح
این بار بنا به نقل مدیران بانک مبلغی حدود  17میلیون
و  200هزار تومان را به سرقت برد و در حالی که پول ها را
داخل کیف مشکی رنگ ریخته بود ،سوار بر موتورسیکلت
از محل گریخت .مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی
با اشاره به این که در پی وقوع دومین سرقت مسلحانه،
دستورات ویژه ای با هماهنگی مقام قضایی برای ردیابی
و شناسایی سارق مسلح صادر شد و کارآگاهان ،عملیات

سارق مسلح هنگام ارتکاب جرم در بانک

...

ازمیان خبرها

اختصا

دادستانی دلیل خودکشی جوان اردبیلی را
بررسی میکند

ازدواج دیرهنگام

متهم تحت تعقیب بود و با آن که
موتورسیکلت و لباس های مورد
استفاده در سرقت ها کشف شد
ولی از دزد بانک خبری نبود.
ســـــردار کــریــمــی افــــــزود :با
اطــاعــاتــی کــه پ ــدر متهم در
اخــتــیــار کــارآگــاهــان گذاشت
مشخص شد که وی در یکی از
مجتمع های مسکن مهر منطقه
گلبهار سکونت دارد اما محل
دقیق منزل وی مشخص نبود
با این وجود او باید قبل از آن که
در جریان ورود کارآگاهان به
منزل پــدرش قــرار می گرفت،
دستگیر می شد به همین دلیل
کارآگاهان با بررسی های بیشتر
به سرنخ هایی رسیدند که متهم
فراری ،سفارش ساخت تخت و دراور را به یک فروشگاه
داده است.
سردار کریمی اضافه کرد :عقربه های ساعت از حدود یک
بامداد گذشته بود که کارآگاهان در پوشش حامل تخت و
دراور با سارق بانک در ابتدای گلبهار قرار گذاشتند و او که
با خودروی پی کی به محل قرار آمده بود ،کارآگاهان را به
سویمنزلشهدایتکردواینگونهدرچنگقانونگرفتار
شد .فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به کشف
سالح مورد استفاده از انباری منزل متهم تصریح کرد:
همسر این سارق  26ساله که حدود یک میلیون تومان از
پول های سرقتی باقی مانده را تحویل کارآگاهان می داد
گفت :من از طریق روزنامه خراسان فهمیدم که سرقت
بانک کار همسرم است اما وقتی از او توضیح خواستم
گفت :مجبور بودم! این زن همچنین در اظهارات خود
به پلیس افزود :با مبلغ یک میلیونی که از بانک تجارت به
سرقت برده بود یک دستگاه پی کی اقساطی خرید و پول
های سرقت دوم را نیز صرف خرید تلویزیون ال سی دی
و میز تلویزیون و دیگر لوازم منزل کرد .این زن ادامه داد:
همه به من می گفتند شوهر تو بی عرضه است و او از این
سرزنش ها خسته شده بود! تا دست به سرقت از بانک زد
وگرنه با خودروی پراید پدرش کار می کرد.
سردار قادر کریمی در پایان و با اشاره به این که تحقیقات
و بازجویی از «محمد – ر» متهم  26ساله ،زیر نظر بازپرس
ترابیان ادامه دارد ،از تالش های شبانه روزی کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی و مقامات
قضایی قدردانی کرد.
عکس ها  :اختصاصی خراسان

* چنانچه فرد یا افرادی تحت عنوان مامور به شما مراجعه
کردند از آنان کارت شناسایی بخواهید.
* از همراه آوردن وسایل ممنوعه در مسافرت ها جدا
خودداری کنید تا از اتالف وقت شما جلوگیری شود.
* از پذیرش بسته های مشکوک و در بسته خودداری کنید
و در صورت مشاهده مراتب را بالفاصله به پلیس اطالع
دهید.
* به هشدارهای پلیس در طول سفر و محل اقامت خود
توجه کنید.
* به فرزندان خود بیاموزید که ماموران نیروی انتظامی
دوستان آن ها هستند و در مواقعی که با مشکالت و حوادثی
روبه رو می شوند می توانند از آن ها به عنوان راهنمای
شناخته شده کمک بگیرند.
* لباس و پوشش نامناسب اولین گام در جهت انحراف
اخالقی فرزندان است.
* بدحجابی زنان و دختران ناآگاه در معابر و انظار عمومی
اولین گام در جهت شــروع سوء استفاده توسط مفسده
جویان است.
* از سوارشدن به خودروی افراد غریبه خودداری کنید.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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های اطالعاتی خود را به صورت شبانه روزی ادامه دادند،
افــزود :با توجه به این که وقوع دومین سرقت مسلحانه
دستاویزی برای برخی افراد مغرض و همچنین رسانه
هایمعاندنظامشدهبود،عملیاتتحقیقاتیکارآگاهانبه
شیوه های فنی و تخصصی وارد مرحله جدیدی شد و آنان
با به کارگیری همه امکانات و همچنین منابع و مخبران،
دامنه تحقیقات خود را در خط سیر سارق مسلح به نقاط
دیگر و حتی اطراف شهر گسترش دادند .سرتیپ دوم قادر
کریمی تصریح کرد :رصدهای اطالعاتی نشان می داد که
سارق مذکور پس از انجام دومین سرقت مسلحانه باز هم
به طرف شهرک سیدی گریخته است ،این گونه بود که با
صدور دستورات قضایی از سوی بازپرس «ترابیان»  ،این
منطقه زیر چتر اطالعاتی کارآگاهان قرار گرفت تا این که
محدوده جغرافیایی مخفیگاه دزد فراری شناسایی شد
اما بررسی های اطالعاتی در این منطقه در عین حالی که
هر بار این محدوده جغرافیایی تنگ تر می شد ،باز هم به
طول می انجامید و احتمال داشت سارق مسلح فرصتی
بــرای ارتکاب سومین سرقت خود پیدا کند .به همین
منظور عملیات مذکور با هدایت سرهنگ رزمخواه در چند
شاخه عملیاتی و به طور شبانه روزی ادامه یافت تا این که
از طریق چند دوربین مخفی که شهروندان در آن محل
نصب کرده بودند ،موقعیت جغرافیایی مخفیگاه متهم
فراریشناساییشدوعملیاتبهطورپوششیادامهیافت.
رئیس پلیس خراسان رضوی گفت :با هماهنگی های
قضایی ،کارآگاهان شبانه وارد منزلی شدند که سارق
فراری به آن مکان گریخته بود اما آن منزل متعلق به پدر

زمانی که به سن جوانی رسیده و به قول معروف دم بخت بودم
احساس می کــردم باید به استقالل مالی برسم تا با فردی
شایسته و دارای معیارهای عالی برای زندگی ،ازدواج کنم.
اما ...زن 40سالهکهبهاتهامترکانفاقوضربوجرحعمدی
از همسرش شکایت کرده بود ،به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری 38پنجتنمشهدگفت:دختردرسخوانوپرشورو
هیجان خانواده بودم که آرزوهای زیادی را در سر می پروراندم
وقتیدیپلمگرفتمآرامآرامپایخواستگارانیبهخانهمابازشد
اما من قصد ازدواج نداشتم و در واقع برای رسیدن به آرزوی
استقالل مالی تصمیم به ادامه تحصیل داشتم .این بود که
بدونفکروتاملبههمهخواستگارانمپاسخمنفیدادموباشور
وشوقخاصیوارددانشگاهشدم.آنزمانخواستگارانبهتری
بهسراغمآمدندکهبرخیازآنهابامعیارهایمنبرایزندگی
همخوانیداشتندامامنکهاحساسمیکردمدنیایدیگری
به رویم گشوده شده است با دالیلی واهی آن ها را نیز رد کردم.
درنهایتچندسالدانشگاهمبهپایانرسیدومنباشرکتدر
یک آزمون استخدامی در یکی از ادارات دولتی مشغول به کار
شدم .در آن سال ها سعی کردم جدی تر به مسئله ازدواج فکر
کنمامادیگرمعیارهایمبازمانقبلازاستخدامتغییرکردهبود
ازسویدیگرنیزسنوسالمباالرفتهوخواستگارانمبسیاراندک
شدهبودندبهطوریکهبسیاریازآنهادیگرپیگیرازدواجبامن
نمی شدند تا این که وارد چهلمین سال زندگی ام شدم دیگر
همهخواهرانوبرادرانمازدواجکردهبودندونیشوکنایههای
اطرافیانآزارممیداد.دراینمیانپدرومادرپیرمنیزبانگرانی
ازآیندهمنمدامکنارگوشمزمزمهمیکردندکهچندروزدیگر
ماازدنیاخواهیمرفتوتوتنهامیمانی،هنوزدیرنشدهبهفکر
آینده ات باش .اگرچه از شنیدن این حرف ها زجر می کشیدم
ولی دیگر خودم نیز احساس تنهایی می کردم تا این که «احد»
بهخواستگاریامآمد.اومدتیقبلهمسرشراطالقدادهبود
و تصمیم به ازدواج مجدد داشت .او می گفت بهترین زندگی
را برایم فراهم می کند و من در کنار او خوشبخت خواهم شد.
ترس از آینده از یک سو و فشارهای خانواده ام از سوی دیگر
موجب شد تا پای سفره عقد بنشینم .اما هنوز مدت زیادی از
ازدواج مان نگذشته بود که متوجه تفاوت فرهنگی شدیدی
بین دو خانواده شدم .مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و
پوششهاینامناسبدرمهمانیهاازموضوعاتیطبیعیبرای
اطرافیانهمسرمبودوآنهاازمننیزچنینانتظاریداشتند
ولی من از این نوع رفتارها به شدت در عذاب بودم .در مدت
کوتاهی مادرم از دنیا رفت و من و احد به منزل پدری ام کوچ
کردیم.همسرمبیکاربودوعالوهبرمصرفموادمخدرچشمبه
درآمد اندک من داشت .او به فردی پرخاشگر تبدیل شده بود
به طوری که در کوچه و خیابان نیز با مردم درگیر می شد و من
با دادن دیه و التماس به شاکیان از آن ها می خواستم رضایت
بدهند تا همسرم از زندان آزاد شود .اما او چند روز قبل با چاقو
به سمت من و پدرم حمله کرد و مرا نیز از خانه بیرون انداخت.
دیگرتحملندارم،ایکاش....
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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