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روز گذشته لغزیدن یک فروند هواپیما بر روی باند فرودگاهی در شهر سوچی روسیه موجب مجروح شدن  18نفر از سرنشینان آن شد.به گزارش ایرنا ،شینهوا
افزود  :دراین هواپیما  166مسافر و خدمه حضور داشتند که همگی تخلیه شدند .در زمان فرود هر دو بال هواپیما آتش گرفت و چندین نفر نیز زخمی شدند،
اما کسی بستری نشده است.بر اساس اطالعات اولیه ،یک کارمند فرودگاه که در حال کمک به مسافران بود بر اثر حمله قلبی درگذشت.

...

ازمیان خبرها
 3کشته  درمشاجره لفظی بر سر سفره شام  

کشف  14شیء  عتیقه با قدمت هزاره سوم
پیش از میالد مسیح در جیرفت
توکلی -دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت
از کــشــف ۱۴شــیء عتیقه درای ــن شهرستان خبرداد
واظهار کرد:اشیای کشف شده مربوط به هــزاره سوم
پیش از میالد اســت.بــه گـــزارش خبرنگارما سالمی
افزود:پس از انجام اقدامات اطالعاتی ازسوی اطالعات
سپاه جیرفت،مشخص شد قاچاقچیان قصد مبادله و
معامله یک محموله میلیاردی عتیقه را دارند.وی بیان
کرد:بالفاصله دادستانی رسیدگی به موضوع و جلوگیری
از انتقال اشیای عتیقه را دردستور کار قرار داد و دستورات
قضایی الزم صــادر شد و تیمی از نیروهای اطالعات
سپاه به منطقه که واقع دریکی ازروستاهای کوهستانی
وییالقی شهرستان جیرفت بود اعزام شدند.این مقام
قضایی گفت:دراین عملیات تــعــداد  ۱۴شیء عتیقه
مربوط به عصر هزاره سوم قبل از میالد کشف و ضبط شد
و قاچاقچیان اشیای عتیقه با توجه به کوهستانی بودن
و صعب العبور بودن منطقه به فرار اقدام کردند .وی با
بیان این که شناسایی و دستگیری متهمان به صورت
ویژه دردستور کارقرارگرفته است،افزود:از این تعداد
اشیای کشف شده بنا بر نظر کارشناس میراث فرهنگی در
شهرستان جیرفت اصالت  ۸شیء  عتیقه تایید و قدمت
آن ها مشخص و اصالت و قدمت  ۶شیء  دیگر مشکوک
اعالم شد و برای بررسی دقیق تر به کارشناسان میراث
فرهنگی استان ارسال شده است .این مقام قضایی درباره
مشخصات اشیای کشف شده ،خاطرنشان کرد:در بین
اشیای کشف شده مــواردی از جمله تیغه هاللی شکل
داس  ،سر پیکان فلزی  ،درفش مفرغی  ،حلقه مفرغی ،
سپری شکل فلزی ،دکمه سنگی و شیء فلزی مخروطی
شکل مشاهده می شود .وی یادآورشد:این سومین کشف
اشیای عتیقه طی چند هفته گذشته در شهرستان جیرفت
است  که تاکنون در مجموع۲۸  قطعه شیء عتیقه کشف
و ضبط شده است .

برگشتم ،کسی را ندیدم و تنها صدای عبور یک خودرو را
شنیدم .با وجود این اهمیتی به موضوع ندادم و به حرکت

خودم ادامه دادم فکر کردم «مهدی-ک» خودش را به
من می رساند اما خبری از او نشد وقتی به روستا بازگشتم
ماجرای قتل را شنیدم و نزد پلیس آمدم شاید اطالعات
من کمکی به کشف جنایت کند!
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افــزود :با توجه به
این که اظهارات این شاهد مرموز تناقض هایی داشت
و موضوع را تا زمانی که پلیس با پیگیری ماجرای «سگ
گله» به او رسید ،پنهان کرده بود ،به عنوان تنها مظنون
پرونده زیر ذره بین کارآگاهان قرار گرفت اما هیچ مدرکی
علیه وی وجود نداشت بنابراین کارآگاهان با هماهنگی
قاضی ویژه قتل عمد ،او را تحت نظر قرار دادند و چنین
وانمود کردند که پلیس برای کشف جرم به همکاری وی
نیاز دارد .در همین اثنا کارآگاهان به نوعی ماجرای رد
الستیک روی لباس های مقتول را در حضور این شاهد
قالبی مطرح کردند .او که به این موضوع فکر نکرده بود
روز بعد از جنایت بالفاصله همه الستیک های وانت پیکان
را تعویض کرد و این گونه در تور اطالعاتی کارآگاهان
گرفتار شد .سرهنگ بیات مختاری تصریح کرد :وقتی
کارآگاهان متوجه تعویض الستیک ها شدند بالفاصله به
تحقیق غیرمحسوس در این باره پرداختند و موفق شدند
فروشنده الستیک ها را نیز در خیابان رسالت پیدا کنند.
وی افزود :از آن لحظه به بعد مدارک محکمه پسند دیگری
جمع آوری شد درحالی که او همچنان تظاهر به همکاری
با پلیس می کرد ولی انگیزه او از ارتکاب قتل که مهم
ترین عنصر پرونده است روز قبل از تعطیالت عید سعید
غدیرخم به دست آمد چرا که بررسی های غیرمحسوس
گروه دیگری از شاخه های اطالعاتی کارآگاهان نشان می
داد که چوپان مذکور با عامل این جنایت (شاهد قالبی)
کینه ای قدیمی دارند و به تازگی نیز اختالفات قبلی آن
ها شدت گرفته است.
این مقام ارشد انتظامی یــادآور شد :با جمع آوری همه
مستندات ،مظنون این پرونده به عنوان متهم به پلیس
آگاهی احضار شد و حلقه های قانون بر دستانش گره
خــورد او که هنوز در شوک فرو رفته بود با دیــدن ادله
محکم وانکارناپذیر پلیس روی میز سرگرد نجفی (افسر
پرونده) دیگر همه راه های فرار را بسته دید و به ناچار
لب به اعتراف گشود و راز این جنایت مسلحانه را فاش
کرد .متهم این پرونده گفت :از قبل کینه «مهدی – ک»
را به دل داشتم ولی اختالفات ما در روزهــای گذشته
شدت گرفت .روز حادثه ،اسلحه شکاری را داخل خودرو
گذاشته بودم که با «مهدی – ک» روبه رو شدم او از من
خواست تا «سگ گله» را سوار کنم و همراه او بروم .وقتی
به جاده فرعی و خاکی رسیدیم خواستم زهر چشمی از
او بگیرم که دیگر موجب رنجش خاطرم نشود! به همین

ن

دلیل به او پیشنهاد دادم که ابتدا کنار جاده مقداری مواد
مخدر مصرف کنیم و بعد نزد گله برویم .او هم قبول کرد و
موتورسیکلت خودش را روی جک گذاشت وقتی در پیکان
وانت را گشود تا با من صحبت کند من اسلحه را به سمت
او نشانه رفتم .قصد شلیک نداشتم اما نمی دانم چگونه
گلوله ای شلیک شد و «مهدی –ک»روی زمین افتاد .من
هم که ترسیده بودم با خودرو از روی جسد عبور کردم و
سپس خودم را به جای شاهد جا زدم تا پلیس را از مسیر
اصلی پیگیری پرونده منحرف کنم .چاقویی که در محل
نیز کشف شد متعلق به مقتول بود! اما من اسلحه را در یک
گاو داری مخفی کرده ام!
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی تصریح کــرد :با
اعترافات صریح متهم ،وی با صدور دستوری از سوی
قاضی احمدی نــژاد در
اخــتــیــار کــارآگــاهــان
اداره جنایی قــرار
گــرفــت تــا زوایــــای
پنهان دیگر پرونده
مــورد بررسی های
دقیق قرار گیرد.

یخ های ذوب شده دماوند همه چیز را ُشست و بُرد
سیالب اخیری که در روستای گزانه و شهر گزنک بخش
الریجان آمل اتفاق افتاد به علت گرمای هوا و ذوب شدن
برف و یخچال های حاشیه قله دماوند رخ داده است.
بــه گـــزارش ایسنا و بــه گفته رضــا مــقــدم ،بخشدار
الریجان ،سیالب اخیری که در روستای گزانه و شهر
گزنک بخش الریجان آمل اتفاق افتاد به علت گرمای
هوا و ذوب شدن برف و یخچال های حاشیه قله دماوند
است که هرساله شاهد این اتفاق بودیم .امسال به علت

گرمای بیش از اندازه هوا و زمستانی که سرمای سال
گذشته را نداشت ،ذوب شدن یخ ها با سرعت بیشتری
صورت گرفت و سیالب های سنگین تری نسبت به سال
های قبل به وقوع پیوست.
سیالب خسارات و صدمات زیادی در دو منطقه روستای
گزانه و شهر گزنک وارد کرد که باعث خرابی یک پل در
دست احداث و همچنین سبب بروز خساراتی در منازل
روستای گزانه شد؛ تا به این لحظه یک میلیارد و پانصد

میلیون ریــال خسارت وارد شــده و چــون سیالب ها
ادامه دارد هر لحظه بر خسارتها اضافه میشود .این
سیالب که از شهر گزنک الریجان نیز عبور می کند
خسارت زیادی به پروژه های عمرانی این شهر مانند
پارکها و باغ ها وارد کرده است .همچنین سرچشمه
همه نهرهای زراعی به طور  ۱۰۰درصد آسیب دید که
مجموع این خسارت ها به هشت میلیارد ریال تا به این
لحظه رسیده است .به دلیل آن که سیل همچنان ادامه

دارد مبلغ خسارات متغیر است و هرلحظه به خسارات
افزوده خواهد شد.

سرقت مسلحانه  20میلیارد تومانی از فرش فروشی

کارگرفرشفروشی 20میلیاردتومانفرشراباخودبرد
کارگرسابقیکفرشفروشیباهمدستییکیازدوستانش
و با در دســت گرفتن اسلحه کالشینکف به سرقت 20
میلیاردی از مغازه فرش فروشی اقدام کرد .آگاهی تهران
گفت :اواخــر فرودین سال  1396پرونده ای با موضوع
سرقت مسلحانه از یک مغازه فرش فروشی در خیابان
ولیعصر(عج)ازکالنتری 101تجریشبهادارهیکممبارزه
باسرقتهایمسلحانهیپلیسآگاهیتهرانبزرگارجاع
شد .صاحب مغازه فرش فروشی پس از حضور در اداره یکم
پلیس آگاهی تهران گفت " :ساعت  14روز  23فروردین
سالگذشتهدرحالیکههمراهسهنفرازفرزندانموهمچنین
یکیازکارگرانمغازهفرشفروشیخوددرخیابانولیعصر،
مشغول کار بودیم ناگهان یکی دیگر از شاگردان مغازه به
هویت مشخص با همراهی فردی ناشناس وارد مغازه شد
و با همدستی این شخص و تهدید سالح گرم و سرد  ،به

سرقت بیش از 60تخته قالیچه ابریشمی به ارزش تقریبی
 20میلیارد تومان اقدام کردند ؛ در زمان سرقت سارقان با
استفاده از سالح سرد یکی از پسرانم را مورد ضربات چاقو
قرار دادند و او را مجروح کردند و پس از یک درگیری هر
چهارنفرمارادراتاقکانتهاییمغازهمحبوسوقالیچههای
سرقت شده را با خودروی مزدا وانت متعلق به بنده از محل
خارج کردند و متواری شدند " .با آغاز رسیدگی به پرونده ،
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه
به محل سکونت شاگرد مغازه در خیابان کارون اطالع پیدا
کردند که وی از این مکان متواری شده است ؛ همزمان
دستورتوقیفخودرویمزدایمسروقهنیزدرسیستمجامع
پلیس ثبت و در کمتر از  24ساعت از زمان وقوع سرقت ،
خودروی مزدای وانت به صورت رها شده در خیابان خلیج
کشف شد  .کارآگاهان در تحقیقات خود اطالع پیدا کردند
که شاگرد مغازه فرش فروشی به نام "اسماعیل" ( متولد
) 1368ازطریقیکشرکتخصوصیکاریابیبهمالباخته
معرفیوصرفاباارائهتصویرکارتشناسایینزدویمشغول

به کار شده است ؛ مالباخته در این خصوص گفت  " :اواخر
سال  1395از طریق یک شرکت خصوصی به استخدام
اسماعیل اقدام کردم ؛ اسماعیل در مغازه فرش فروشی
مشغول به کار بود تا این که پس از مدت کوتاهی اعالم کرد
که قصد بازگشت نزد خانواده اش را دارد و حدود یک هفته
پیشازسرقتبهمغازهآمدومجدددرخواستکارکردومن
نیز به واسطه شناخت قبلی قبول کردم تا او دوباره در مغازه
مشغول به کار شود " .کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی
تهرانبزرگدرادامهتحقیقاتپلیسیاطالعپیداکردندکه
اسماعیلباهمدستییکیازمجرمانسابقهدارغربکشور
به نام "احمد" ( متولد  ) 1366به سرقت از فرش فروشی
اقدام کرده و اکنون از کشور متواری است  .در ادامه  ،محل
سکونتاحمددرغربکشورشناساییشدوکارآگاهاناداره
یکمدرچندیننوبتبهغربکشوراعزامشدندودرتحقیقات
خود اطالع پیدا کردند که وی پس از متواری شدن از تهران
،بهصورتغیرقانونیازطریقمرزهایغربیازکشورخارج
شدهوقصدخارجکردنفرشهایمسروقهازکشوررادارد.

در ادامه اقدامات ویژه پلیسی  ،کارآگاهان اداره یکم پلیس
آگاهی تهران با اطالع از بازگشت اسماعیل به کشور برای
خارج کردن دیگر فرش های مسروقه  ،وی را روز 5شهریور
امسال در یکی از شهرهای مرزی غرب کشور دستگیر و
در بازرسی از مخفیگاهش تعداد  28تخته از قالیچه های
سرقتی به همراه یک قطعه شمش طالی به دست آمده
از محل فروش بخشی از فرش های مسروقه کشف شد ؛
همچنین تعداد دو قبضه اسلحه جنگی شامل یک قبضه
اسلحهکالشبههمراهدوتیغهخشاببادههافشنگجنگی
ویکقبضهاسلحهکمری،یکرشتهدستبندفلزیومقدار
تقریبی یک کیلوگرم مواد اولیه تهیه بمب دست ساز نیز
کشفوتوقیفشد.
با دستگیری احمد  ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که برادر
اسماعیل به نام "یوسف" نیز در فراهم کــردن مخفیگاه
متهمانوهمچنینفروشاموالمسروقهمشارکتداشتهکه
اونیزروز 6شهریوردستگیرودربازرسیازمخفیگاهشدو
تختهفرش 24متریابریشمیمسروقهکشفشد.

ماجرای اخاذی سرهنگ قالبی و پسرش از مردم
مرد فریبکار با همدستی پسرش در نقش مامور عالی رتبه
نظامدستبهکالهبرداریوسرقتمیزد.
بهگزارشرکنا،سرهنگداوودفرد،معاونمبارزهباسرقت
های خاص پلیس آگاهی گفت  :در پی وقوع چندین فقره
سرقت های تحت پوشش مأمور با استفاده از یک دستگاه
خــودروی پیکان سفید رنگ  ،موضوع برای رسیدگی در
دستورکار ادارهپنجمپلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفت
.مالباختگاندراظهاراتیمشابهاعالمکردندکهسرنشینان
پیکانسفیدرنگدونفربودنداماسارقاصلیمردیحدود
 50ساله است که ضمن معرفی خود به عنوان افسر عالی
رتبهنظامیودرحالیکهدربرخیازسرقتهانیزلباسفرم
نظامیبهتنداشته،بهسرقتوجوههمراهآنهااقدامکرده
است.باتوجهبهاظهاراتمالباختگان،شناساییدقیقمحل
های سرقت و بهره گیری از تصاویر به دست آمده از دوربین
های مداربسته محدوده های سرقت  ،سرانجام کارآگاهان
به شناسایی خودروی پیکان سفید رنگ موفق شدند  .در
بررسی سوابق خودروی پیکان مشخص شد که این خودرو
دارایسابقهسرقتدرروز 16خرداداست؛بنابراینمالک
آن برای انجام تحقیقات به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ دعوت شد  .مالک پیکان سفید رنگ پس از حضور در

ادارهپنجمپلیسآگاهیدراظهاراتشبهکارآگاهانگفت:
روز 10خردادامسالبرایمراجعهبهدانشگاه،ازشهرستان
زنجان به تهران آمدم ؛ در حوالی میدان آزادی در داخل
ماشیندرحالاستراحتبودمکهناگهاندوسرنشینیک
موتورسیکلتبهبندهنزدیکشدهوبادادوفریاداظهارکردند
که "چرا فرار می کنی ؟" و مدعی شدند که "شما با ماشین
به ما زدید و ما را مجروح کردید و دارید فرار می کنید و"...
؛ یکی از این دو نفر که دارای محاسن بود و حدود  50ساله
نیزداشتضمنمعرفیخودبهعنوان"سرهنگ"،باتهدید
وفریبمراسوارپیکانکردوبههمراهخودشبهبیمارستان
 ...برد ؛ زمانی که از بیمارستان بیرون آمدیم این شخص
(جنابسرهنگ)بیانکرد":مبلغچهارمیلیونتومانهزینه
بیمارستانوپایمنمیشودوشمابایداینپولراپرداخت
کنید" که بنده گفتم من اصال با شما تصادف نکردم و پولی
هم ندارم اما با این وجود به زور و تهدید مرا مجبور کردند
تا ماشین خودم را به همراه تمامی مدارک خودرو به آن ها
تحویلدهمومننیزبهناچارپسازتحویلدادنماشینبهآن
ها،بااتوبوسبهشهرستانبرگشتم.باتوجهبهشیوهوشگرد
سرقتخودرویپیکانسفیدرنگ،دستورتوقیفخودرودر
سیستمجامعپلیسثبتودرمدتزمانکوتاهی ،خودرودر

شهرستانکرج–منطقهفردیسشناسایی شد؛کارآگاهان
ادارهپنجمپلیسآگاهیبادریافتنیابتقضاییبهفردیس
مراجعه کردند و در تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی
یکی از مجرمان سابقه دار به نام "امیرحسین" ( 56ساله )
شدند که در سال  1387نیز به اتهام جعل عنوان مأمور و
افسر عالی رتبه نظامی دستگیر و روانه زندان شده و تصویر
وی و پسرش به نام "پوریا" از سوی مالک خودروی پیکان و
همچنین تعدادی از شکات و مالباختگان شناسایی شد .با
شناسایی تصاویر این پدر و پسر  ،محل دقیق زندگی آن ها
در یکی از شهرک های منطقه فردیس شناسایی شد و در
مورخه 18مرداد 1397طیدوعملیاتجداگانههردونفر
آنهاتوسطکارآگاهاندستگیروبهادارهپنجمپلیسآگاهی
تهرانبزرگمنتقلشدند.
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ در ادامه این خبر گفت  :کارآگاهان اداره پنجم پلیس
آگاهیباانجامتحقیقاتمیدانیازمحلسکونتمتهماصلی
پروندهاطالعپیداکردندکهویباظاهرسازیومعرفیخود
به عنوان یکی از افسران عالی رتبه نظامی اقدام به نمایش
چهره ای بسیار موجه و قابل احترام از خود در میان مردم
منطقه کرده به گونه ای که اهالی محل بعضا برای پیگیری

...

درامتدادتاریکی

تاوان سخت عشق دروغین!

عامل جنایت مسلحانه

برخورد یکدستگاه خودروی سواری پژو با تیر چراغ برق
به کشته شدن دو نفر و مصدومیت سه نفر منجر شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از آتشنشانی شیراز ،جمعه ۹
شهریور برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با تیر
برق در جاده کمربندی اکبرآباد شیراز ،دو نفر را به کام
مرگ و سه نفر را به بیمارستان فرستاد.
فرمانده ارشد عملیات آتشنشانی شیراز گفت :در این
حادثه رانندگی خــودروی پــژو  ۴۰۵با سرعت به یک
ستون برق برخورد کرده بود که براثر شدت برخورد ،تیر
چراغ برق روی اتاقک خودروی سواری سقوط کرد و پنج
نفر سرنشین آن در اتاقک در هم پیچیده خودرو گرفتار
شدند .عباس کوچکپور اضافه کرد :آتشنشانان پس از
بررسیهای اولیه ،ابتدا اقدامات ایمنی برای جلوگیری
از حوادث بعدی و آتش سوزی را انجام دادند و همزمان با
قطع برق کل منطقه با همکاری عوامل اداره برق ،عملیات
نجات را آغاز کردند .کوچک پور گفت :عملیات بسیار
دشواری بود که طی آن آتشنشانان تمام سرنشینان را از
میان آهن و سیمان خارج کردند اما دو نفر از آنان در دم
جان باخته بودند .او گفت :پنج سرنشین خودرو شامل دو
مرد  ۶۵و  ۴۹ساله و سه بانوی  ۳۱ ،۵۴و  ۲۸ساله درون
خودرو بودند که مرد  ۶۵و بانوی  ۵۴ساله در دم جانشان
را از دست داده بودند .فرمانده ارشد عملیات آتشنشانی
شیراز گفت :سه مصدوم این حادثه توسط عوامل اورژانس
به مراکز درمانی اعزام شدند.

ثانی (رئیس اداره جنایی) تشکیل شد و روند تحقیقات با
پرس و جوهای غیرمحسوس از اهالی روستا وارد مرحله
جدیدی شد .در این میان اهالی از وجود یک «سگ» سخن
گفتند که همواره همراه مقتول بود و پشت موتورسیکلت
چوپان می دوید! به همین دلیل کارآگاهان از این موضوع
نیز غفلت نکردند تا این که پیگیری ماجرای «سگ گله»،
کارآگاهان را به یکی از بستگان مقتول رساند .این مرد
 37ساله که بعد از کشف جسد ،خود را به عنوان «شاهد»
قتل معرفی کرده بود و تظاهر به همکاری با پلیس برای
کشف جنایت می کرد در این باره به کارآگاهان گفت:
عصر روز حادثه« ،مهدی-ک» مقداری هیزم از باغ جمع
کرده و به ترک موتورسیکلت بسته بود .در مسیر از من که
با خودروی وانت پیکان در حرکت بودم خواست تا سگ
گله را قسمت بار خودرو سوار کنم چرا که می گفت :من
با موتورسیکلت می روم و باید مدتی برای استراحت سگ
گله توقف کنم!
به همین خاطر قبول کردم و جلوتر از موتورسیکلت به
حرکت خودم در جاده فرعی ادامه دادم اما مدتی بعد
متوجه شــدم که صــدای موتورسیکلت نمی آیــد در آن
تاریکی توقف کردم و فهمیدم که او با مرد ناشناسی که
احتماال با توجه به لهجه از اهالی همین منطقه است
صحبت می کند .من منتظر او ایستادم ولــی ناگهان
صــدایــی مانند ترقه را شنیدم وقتی دوبـــاره بــه عقب

سالح کشف شده از متهم

برخورد خودرو با تیر برق  ۲نفر را کشت

همکاریمرموزعاملجنایتمسلحانهباپلیس!

اخ

تصاص

ی
خراسا

عکس ها از خراسان

توکلی -نــزاع خونین درجیرفت  3قربانی گرفت .به
گــزارش خبرنگارما،در پی تماس شهروندان واعالم
گــزارشــی درزمینه یک فقره نــزاع ودرگــیــری خونین،
بالفاصله بازپرس ویــژه قتل ومــامــوران پلیس درمحل
حادثه درروستای زارین ازتوابع محمد آباد مسکون(بخش
جبالبارز از توابع جیرفت) حاضر شدند .بدین گونه بود
که مقام قضایی ومــامــوران خــود را دربــرابــریــک صحنه
دلخراش وپیکرهای بی جان سه مرد دیدند که با ضربات
مرگبارچاقو واشیای فلزی به قتل رسیده بودند .با دستور
بازپرس ویژه قتل،تحقیقات گسترده قضایی دراین باره
آغــاز شد و اجساد قربانیان به پزشکی قانونی جیرفت
منتقل شد .این درحالی بود که کارآگاهان پلیس درصدد
کشف هویت عــامــان ایــن جنایت خونین ومقتوالن
بودند ،که هنوز ساعتی ازاین حادثه مرگبارنگذشته
ب ــود .مــامــوران بــه ســرنــخ هــایــی ازعــامــان ایــن ماجرا
رســیــدنــد .دادســتــان عمومی وانــقــاب و شهرستان
جیرفت روز گذشته درخصوص آخرین وضعیت نزاع
مرگبار شامگاه جمعه درمنطقه جبالبارز جیرفت
گفت:دراین حادثه دو مرد به همراه یک تبعه افغانی به
قتل رسیدند.به گزارش خبرنگارما قاضی حسین سالمی
روز گذشته افزود :هم اکنون یکی ازمظنونان حادثه که
تبعه افغانستان است در بازداشت به سر می بردوهمچنین
قاتل که یک جوان 27ساله افغانی است مورد شناسایی
قرار گرفته و دستورات قضایی الزم برای دستگیری متهم
صادر شده است .این مقام قضایی  تصریح کرد:تحقیقات
اولیه از فرد بازداشت شده از این حکایت دارد که قاتل
پس از مشاجره لفظی بر سر سفره شام با ضربات متعدد
چاقو و اشیای فلزی موجود در خانه ،به قتل افــرادی با
هویت م-ک 57ساله ،الف-ک 42ساله و ر-ی50ساله
تبعه افغانستان اقدام کرده است .دادستان جیرفت در
پایان با اشــاره به این که رسیدگی به موضوع در شعبه
بازپرسی ویــژه قتل در دستور کــار قــرار گرفته است،
خاطرنشان کرد:قاتل بالفاصله از محل وقوع جرم متواری
شده که دستور قضایی بــرای دستگیری متهم و دیگر
مظنونان حادثه صادر شده است .

سانحه هوایی در فرودگاه سوچی
 18مجروح به جا گذاشت

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به افشای راز یک قتل تشریح کرد:

سیدخلیل سجادپور -عامل یک جنایت مسلحانه که
برای انحراف مسیر پرونده ،به طرز مرموزی به عنوان
شاهد جنایت ،با پلیس همکاری می کرد فقط طی 24
ساعت در تور اطالعاتی کارآگاهان اداره جنایی گرفتار
شد و در نهایت راز قتل مسلحانه در جاده خاکی روستای
خور مشهد را فاش کرد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی در گفت و گویی
اختصاصی با خراسان و در تشریح ماجرای این پرونده
جنایی گفت :حدود ساعت 21بیست و هفتم مرداد ،زنگ
تلفن پلیس  110به صدا درآمد و راننده یک دستگاه وانت
نیسان از وجود جسدی در وسط جاده فرعی در نزدیکی
روستای خور خبر داد.
سرهنگ حسین بیات مختاری افزود :در پی دریافت این
خبر بالفاصله ماموران کالنتری عازم محل شدند و با
مشاهده جسد خون آلودی که یک قبضه چاقو در کنارش
قــرار داشــت ،مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد اطالع
دادنــد .این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد :با توجه به
اهمیت موضوع و مسجل بودن ماجرای قتل ،گروه زبده
ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی نیز عازم محل کشف جسد شدند و به تحقیق در این
باره پرداختند .وی تصریح کرد :جسد مربوط به جوانی
 27ساله بود که آثار روی پیکر وی نشان می داد مرد جوان
با شلیک مستقیم گلوله از فاصله نزدیک به قتل رسیده
است .این درحالی بود که یک دستگاه موتورسیکلت
که مقداری هیزم بر ترک آن بسته شده ،روی جک و در
کنار جسد قرار داشت .سرهنگ بیات مختاری با اشاره
به صدور دستورات ویژه قضایی برای شناسایی هویت
مقتول و دستگیری عامل یا عامالن این جنایت هولناک
خاطرنشان کرد :پس از صدور دستوراتی از سوی قاضی
علی اکبر احمدی نژاد ،تحقیقات شبانه کارآگاهان در
محل کشف جسد تا پاسی از شب ادامه یافت و مشخص
شد مقتول چوپان روستا بوده و چند ساعت قبل از کشف
جسد برای رفتن نزد گله ،از باغ خود خارج شده است.
رئیس پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی ادامـــه داد :با
شناسایی هویت جسد ،در حالی تحقیقات میدانی
کارآگاهان به داخــل روستا کشیده شد که هیچ کس
از عصر روز حادثه دیگر «م-ک» (مقتول) را ندیده بود
اما اثربرداری از جسد و اطراف آن ،سرنخی را به دست
پلیس داد و آن رد الستیک یک خــودرو بــود که روی
لباس های مقتول جلب توجه می کرد! سرهنگ حسین
بیات مختاری در تشریح جزئیات دیگری از این جنایت
وحشتناک گفت :بعد از وقــوع ایــن حادثه ،بالفاصله
جلسات کارشناسی و تجزیه و تحلیل های اطالعاتی
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ محمدرضا غالمی
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سال ها زندگی پشت میله های زندان تنها اشتباه من در
زندگی نبود بلکه بزرگ ترین خطای من این بود که محصور
زنی فریبکار شدم و برای دل بستن به این عشق دروغین
تاوان سختی پرداختم تا جایی که ...
جوان  30ساله که به اتهام مزاحمت ،فحاشی و تهدید به
کالنتری احضار شده بود درحالی که دوستان ناباب را
عامل اصلی انحراف از مسیر درست زندگی می دانست به
کارشناس اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :دوست
ناباب زندگی ام را به آتش کشید به طــوری که به خاطر
گناه ناکرده سال های جوانی ام را پشت میله های زندان
گذراندم .آن روزها خدمت سربازی را به پایان رسانده بودم
که به بهانه استراحت بعد از پایان خدمت دل به دوستانی
دادم که روز و شب های خودشان را به بطالت می گذراندند.
لــذت هــای زودگــذر و انــواع خالفکاری ها تنها تفریح و
سرگرمی آن ها بود .من هم به جای آن که در پی یافتن
شغل یا ادامه تحصیل باشم با این دوستان خالفکار همراه
شــدم به طــوری که سرنوشتم به تاریکی و سیاهی گره
خورد .در میان همین دوستان فردی به نام احمد بود که
خواهری به نام «طوطیا» داشــت .او از دومین همسرش
نیز طالق گرفته و با پسر کوچکش زندگی می کرد .نمی
دانم چگونه گرفتار عشق خواهر احمد شدم و تصمیم به
ازدواج با او گرفتم« .طوطیا»  8سال از من بزرگ تر بود و
هیچ گونه سنخیتی برای زندگی مشترک با من نداشت
وقتی موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم پدرم آن
قدر آشفته شد که چهره سرخ و درهم کشیده آن روزش را
هیچ گاه فراموش نمی کنم .پدرم هیچ گاه تصور نمی کرد
که من عاشق زنی شوم که دو بار ازدواج کرده و اختالف
سنی زیادی نیز با من داشت ولی آن زمان من این چیزها
را نمی فهمیدم به هر ترفند و حیله ای متوسل می شدم تا
خانواده ام را به این ازدواج راضی کنم در واقع چشمانم را
روی خوشبختی بسته بودم و هیچ چیزی جز طوطیا را نمی
دیدم .در نهایت به خانواده ام پشت کردم و طوطیا را به عقد
موقت خودم درآوردم در واقع او با جمالت عاشقانه اش مرا
محصور خودش کرده بود .بعد از گذشت مدت کوتاهی از
ازدواجم به مصرف مواد مخدر روی آوردم تا به قول طوطیا
لذت بیشتری از زندگی ببرم .او بساط استعمال مواد
مخدر را برای من و برادرش مهیا می کرد در حالی که نمی
دانستم به دره ای سقوط می کنم که دیگر بیرون آمدن از
آن بسیار سخت خواهد بود .همسرم با برادرش در سرقت
ها همکاری می کرد و در خرید و فروش مواد مخدر نیز
دست داشت .احمد شبانه دست به سرقت خودرو می زد
و قطعات آن را با همکاری طوطیا در بازار می فروخت .من
همه این خالفکاری ها را با چشمان خودم می دیدم ولی به
خاطر عشق به طوطیا چیزی نمی گفتم تا این که مدتی بعد
همسرم به اتهام سرقت توسط نیروهای انتظامی دستگیر
شد ،با عجله خودم را به کالنتری رساندم و همسرم را در
حالی دیدم که مانند باران اشک می ریخت و نام فرزندش را
صدا می زد او یک لحظه با اشاره از من خواست سرقت را من
به گردن بگیرم تا راهی زندان نشود و فرزندش تنها نماند.
طوطیا اشک ریزان قول داد رضایت شاکی را می گیرد و
مرا از زندان آزاد می کند من هم که فردی احساسی بودم و
طاقت اشک هایش را نداشتم سرقت خودرو را پذیرفتم اما
این ماجرا به گونه ای دیگر رقم خورد و ماموران انتظامی در
بازرسی از منزل من لوازم سرقتی دیگری را کشف کردند.
این گونه بود که هر لحظه بر تعداد شاکیان افزوده شد و من
به تحمل چندین سال زندان محکوم شدم .تنها دو هفته
از این ماجرا گذشته بود که دیگر طوطیا به مالقاتم نیامد
و تلفن هایش را پاسخ نداد بعد از آزادی از زندان فهمیدم
که همسرم صیغه نامه را فسخ و با فرد دیگری ازدواج کرده
استآنجابودکهدیگرنتوانستمتحملکنمبههمینخاطر
به در منزل طوطیا و مادرش رفتم و آن ها را تهدید کردم ولی
خوشحالم که ماموران رسیدند و مرا از ارتکاب یک جرم
دیگر بازداشتند وگرنه باید ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 2انفجار مرگبار طی یک روز در روسیه
مقامات محلی شهر "دزرژینسک" روسیه از کشته شدن
سه تن و زخمی شدن چهار تن دیگر در پی انفجاری در یک
کارخان ه واقع در  ۴۰۰کیلومتری شرق مسکو خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،شعبه محلی کمیته تحقیقاتی روسیه در
بیانیهای اعالم کرد :تحقیقی به منظور کشف علت وقوع
انفجاری که روز جمعه در این کارخانه وابسته به تولید
کنندگان دولتی صورت گرفته در حال انجام است.
مدیر اجرایی شرکت تولیدی این کارخانه ،این انفجار را
حادثهایدانستکهدرپیخنثیسازیمینهایضدتانک
قدیمی برای وزارت دفاع توسط کارگران رخ داده است.
همچنین پنج تن در این حادثه مفقود شده اند و هنوز اثری
از آنان یافت نشده است.
به گزارش رویترز ،عالوه بر این انفجار  ،همچنین انفجار
دیگری نیز در منطقه "سامارا"ی روسیه در یک کارخانه
تولید کننده موتورهای موشک و هواپیما رخ داد که به کشته
شدن دو کارگر منجر شد .بررسیها نشان داد این حادثه به
هنگام تمیز کردن یک مخزن اکسیژن رخ داده است.

مشکالت اداری و  ...به این شخص مراجعه کرده و متهم
با همدستی پسرش  ،با سوء استفاده از همین موضوع به
کالهبرداریازتعدادیازشهروندانمنطقهفردیس اقدام
کرده؛حتیباشناسایییکیازشکاتمشخصشدکهمتهم
بهخواستگاریدختریکیازاهالیبرایپسرخودنیزاقدام
کرده است ! سرهنگ کارآگاه داوود فرد  ،معاون مبارزه با
سرقتهایخاصپلیسآگاهیتهرانگفت :بنابراینبرابر
هماهنگیانجامشدهبابازپرسشعبهدهمدادسرایناحیه
10تهرانوبرایشناساییدیگرشکاتومالباختگاندستور
انتشاربدونپوششتصویرمتهمانصادرشدهاستبنابراین
ازکلیهشکاتومالباختگانیکهموفقبهشناساییتصویراین
پدر و پسر جاعل عناوین دولتی و نظامی شدند دعوت می
شود تا برای ادامه رسیدگی به شکایات خود به نشانی اداره
پنجمپلیسآگاهیتهرانبزرگدرخیابانوحدتاسالمی
مراجعهکنند.
CMYK

