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سجادپور -همه موتورسیکلت هایی که به دالیل
مختلف در پارکینگ های تحت نظر نیروی انتظامی
توقیف شده اند ،در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته اند
و مالکان آن ها می توانند با در دست داشتن مدارک
برای ترخیص موتورسیکلت اقدام کنند.
دادستان مرکز خراسان رضوی با بیان این مطلب در
گفت وگویی اختصاصی به خراسان گفت :دادستانی
برای موتورسیکلت های توقیفی تمهیدات ویژه ای در

سجادپور -جوان  25ساله ای که دختر خاله دانشجویش
را با ضربات بی رحمانه کارد به قتل رسانده بود ،صبح روز
گذشته در حضور قاضی احمدی نژاد ،صحنه تکان دهنده
این جنایت را بازسازی کرد.
به گزارش خراسان ،این متهم که «سجاد» نام دارد اواخر
مرداد گذشته دختر خاله اش را با انگیزه نامعلوم و به طرز
وحشتناکی با ضربات کــارد در منزل خاله اش واقــع در
خیابان ایثارگران مشهد به قتل رساند اما دختر  20ساله
قبل از مرگ نام قاتل را با خون خود روی دیوار اتاق خواب
نوشت و بدین ترتیب خیلی زود این متهم با صدور دستور
قضایی دستگیر شد .وی صبح روز گذشته درحالی که
کارآگاه نجفی (افسرپرونده)نیز حضور داشــت به بیان
جزئیات این جنایت هولناک پرداخت و چگونگی وارد
آوردن ضربات کارد را مقابل دوربین قوه قضاییه و در حضور
قاضی احمدی نژاد تشریح کرد .این متهم سپس با صدور
قرار بازداشت موقت روانه زندان شد تا پرونده وی مراحل
دیگر قانونی را طی کند.

ماجرای باند بلبل

خودروهای توقیفی در پارکینگ های تحت نظر نیروی
انتظامی نیز در نظر گرفته شده است که خبر آن قبال در
روزنامه خراسان به چاپ رسید.

جنایتهولناکبانقابتصادف

سیدخلیل سجادپور -بررسی موشکافانه یک پرونده
تصادف در شعبه 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد،
راز جنایتی هولناک را فاش کرد که با نقاب تصادف در
دستگاه قضایی مطرح شده بود! به گزارش اختصاصی
خراسان ،سپیده دم ششم شهریور بود که خبر مرگ مرد
 45ساله ای در بی سیم های پلیس پیچید .این مرد که
«جواد» نام داشت از حدود یک هفته قبل و در پی سانحه
تصادف ،در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد به کما
رفته بود که در نهایت معالجات پزشکان موثر واقع نشد
و مجروح این حادثه بر اثر عوارض ناشی از ضربه مغزی
جان سپرد.
با آن که در بررسی های اولیه همه صحنه ها بیانگر یک
سانحه رانندگی بوداما خانواده مرد 45ساله مدعیشدند
که او چند روز قبل از وقوع تصادف توسط برخی افرادی که
دچار اختالفات ملکی بودند ،تهدید شده است .به گزارش
خراسان ،با این ادعا ،ماموران کالنتری ماجرا را به قاضی
ویژه قتل عمد اطالع دادنــد .قاضی «کاظم میرزایی» با
شنیدن موضوع تصادف بالفاصله به ماجرا مشکوک شد
و دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد .او
دقایقی بعد خود نیز عازم سالن کالبد شکافی شد تا از
نزدیک پاسخی برای سواالت خود بیابد.
پزشکانضربهمغزی«جواد»(مرد 45ساله)راتاییدکردند
اما جمله تهدید مرد  45ساله توسط افراد دیگر موضوعی
بودکهبازپرسریزبینونکتهسنجویژهقتلنمیتوانستبه
راحتی از کنار آن عبور کند بنابراین مقام قضایی تحقیقات
میدانی خود را از همان سالن تشریح پزشکی قانونی آغاز
کرد .باجناق کوچک مقتول که در محل حضور داشت به
عنوان آخرین فردی که هنگام تصادف همراه «جواد» بود
مورد پرسش های تخصصی قاضی میرزایی قرار گرفت.
او گفت :اوایل شب سی و یکم مرداد بود که من و جواد و
تعدادی از فرزندان کوچک و بزرگ از خانه خارج شدیم .آن
روزجوادمهمانمادرروستایفارمدبود.هوابهتاریکیمی
زد که کنار جاده شهرک مهرگان (جاده سیمان) رسیدیم
در این هنگام یک دستگاه خودروی سفید رنگ پژو206
توجه ما را به خود جلب کرد .خودرو به طرز مشکوکی در
کنار جاده توقف کرده بود ولی به خاطر این که شیشه های
آندودیبود،هیچکدامنتوانستیمداخلآنراببینیمکهآیا
راننده ای دارد یا نه! در عین حال به حرکت خودمان ادامه
دادیم .هوا دیگر کامال تاریک شده بود که برای رفتن به
روستا از عرض وارد جاده شدیم اما ناگهان دیدم که راننده
 206آن را روشن کرد و با سرعت به سمت ما آمد همه چیز
در یک لحظه رخ داد و دست من به شدت به آینه بغل خودرو
خوردکه شیشهآن شکست.فکرکردمپژو 206با کودکان
تصادف کرد برای همین به سرعت به اطرافم نگریستم
دیدمبچههابهآنسویجادهگریختهاندولیباجناقمروی
زمین افتاده است .پژو در نزدیکی محل تصادف متوقف

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :با تالش ماموران پلیس
آگاهی استان فردی که با معرفی خود به عنوان مامور ناجا
و دارنده مدرک دندان پزشکی ،با جعل مدارک انتظامی و
پزشکی و اجاره مطب یا درمانگاه ،بیماران را اغفال میکرد
دستگیر شد.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ جــواد صفایی گفت :در پی
دریافت یک فقره پرونده جعل و کالهبرداری از کالنتری
 38بنفشه به پایگاه یکم پلیس آگاهی استان ،پیگیری
موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد :در تحقیقات تکمیلی از شاکی
پرونده محرز شد که شش ماه پیش فردی با ارائــه کارت
شناسایی از سازمان نظام پزشکی و معرفی خود به عنوان
دندان پزشک در درمانگاه شبانهروزی وی اقدام به طبابت
می کرده تا این که با حجم انبوهی از بیماران معترض که از
کار وی ناراضی بودند و مشکالت زیادی برایشان پیش آمده
بود مواجه شده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد :با توجه به افزایش تعداد
شکات ،نامبرده ضمن پاسخگو نبودن به تما سهایش،
گوشی تلفن خود را خاموش کــرده و دیگر به درمانگاه
مراجعه نکرده بود.
سرهنگ صفایی گفت :با بررسی مشخصات متهم و
استعالم از سازمان نظام پزشکی مشخص شد که مدرک
نظام پزشکی وی جعلی است و با جعل مــدارک متعدد
پزشکی و معرفی خود به عنوان مامور نیروی انتظامی که
مدرک دندان پزشکی دارد از یک سال گذشته ،به اجاره
مطب یا درمانگاه اقدام و بیماران را اغفال کرده است.
وی افــزود  :با توجه به این که متهم هیچ آدرســی از خود
برجای نگذاشته بود تحقیقات تکمیلی جهت یافتن ردی
از وی در دستور کار ماموران قرار گرفت و آن ها با اقدامات
تکمیلی و پیگیریهای شبانهروزی ،محل اختفای متهم در
یکی از مناطق کرج را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی
به محل مد نظر مراجعه کردند و در یک اقدام غافلگیرانه
موفق به دستگیری متهم شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد :در بازرسی
از منزل متهم تعداد زیادی مهرهای پزشکی ،کارتهای
شناسایی ،کارت شناسایی کلینیک دندان پزشکی ،کارت
شناسایی مامور ناجا ،برگههای گواهی استراحت پزشکی
و وسایل دندان پزشکی کشف شد.
به گفته سرهنگ صفایی  ،متهم به همراه مدارک کشف
شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
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نظر گرفته است تا مالکان این گونه وسایل نقلیه که به
دالیل مختلف و از جمله نداشتن اصل سند مالکیت
یا برخی مشکالت دیگر نتوانسته اند ،موتورسیکلت
خود را از پارکینگ ها ترخیص کنند ،با استفاده از این
فرصت می توانند نسبت به تعیین تکلیف وسیله نقلیه
خود اقدام کنند.
قاضی غالمعلی صادقی افزود :تمهیدات در نظر گرفته
شده شامل موتورسیکلت هایی که با دستور مستقیم

قضایی و در پرونده های مطروحه توقیف شد هاند،
نمیشود .مقام ارشد قضایی مشهد از مالکان وسایل
نقلیه خواست هرچه سریع تر بــرای تعیین تکلیف
یا ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ ها با در دست
داشتن مــدارک به دفتر دادستانی مشهد واقــع در
خیابان کوهسنگی مراجعه کنند.
شایان ذکر است تمهیدات مذکور با صدور دستورات
ویژه ای از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی برای

در بررسی های قضایی لو رفت

طبابت دندان پزشک قالبی با یک سال کار!

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

درامتدادتاریکی

موتورهایتوقیفیپارکینگهادرمسیرتعیینتکلیف

بازسازیصحنهقتلدخترخاله
درمشهد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نوجوان اندونزیایی پس از  ۴۹رو زسرگردانی
در دریا به خانه بازگشت

دادستانی اعالم کرد:

ازمیان خبرها
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شد در این هنگام فردی را دیدم که از در عقب در حالی که
شمشیر یا چماقی در دست داشت ،از خودرو پیاده شد اما
سرنشین دیگر خودرو مانع از آمدن آن فرد به سوی ما شد
و آن ها در تاریکی شب از صحنه تصادف گریختند .من
که نگران وضعیت باجناقم بودم با اورژانس  115تماس
گرفتم و از او حالش را جویا شدم« .جواد» که هنوز گرم بود
نمیفهمیدکهسرشبادکردهاستوبرایآنکهمننگران
نشوم ،می گفت :چیزی نیست!!
با وجود این من ضربه هولناکی را که به سرش وارد شده
بود حس می کردم وقتی اورژانس رسید او را به بیمارستان
طالقانی انتقال دادنــد .پزشکان با مشاهده وضعیت
وخیم«جواد»بالفاصله
دســتــور اع ــزام او را به
بــیــمــارســتــان شهید
هاشمی نـــژاد صــادر
کردند و این گونه بود
که دوباره «جواد» را به
بیمارستان امــدادی
هاشمی نــژاد منتقل
کردیم ولی او از همان
دقــایــق اولــیــه بــه کما
رفــت تــا ایــن کــه صبح
ششم شهریور جان سپرد .گزارش خراسان حاکی است
قاضی شعبه 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد که از
همان بازجویی های آغازین پرونده ،به جنایی بودن آن ظن
برده بود بالفاصله دستور بازبینی دوربین های ترافیکی
و بررسی پیامک ها و تماس های تلفنی مقتول را صادر
کرد .هنوز ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که مشخص

شد خودروی  206حدود  45دقیقه در محل تصادف در
کنار جاده متوقف بود .در این لحظه بود که مقام قضایی
دستور دستگیری مالک  206را صادر کرد اما هنوز چند
ساعت از صدور این دستور نگذشته بود که تازه داماد 25
ساله ای به کالنتری مهرگان رفت و خود را عامل تصادف
شب سی و یکم مرداد معرفی کرد .او گفت :آن شب مراسم
عقدکنان من و نامزدم در حال برگزاری بود که با مردی
عابر در جــاده تصادف کــردم ابتدا تصورم بر این بود که
خودرو را به چند کودک زده ام ولی بعد فهمیدم که با یک
مرد تصادف کردهام از طرفی ترسیده بودم و از طرف دیگر
مراسم عقدکنان در حال برگزاری بود به همین دلیل از
محل گریختم با خودم
گفتم بعد از برگزاری
مراسم خودم را تسلیم
قانون می کنم! اما این
اظهاراتاوبرایقاضی
ویـــژه قتل عمد قانع
کننده نبود به همین
دلیل اتهام قتل عمد را
به وی تفهیم کرد و او را
با صدور قرار قانونی در
اختیارکارآگاهاناداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار داد تا زوایای
تاریک این پرونده روشن شود.
تازه داماد  25ساله وقتی ماجرا را این گونه دید ،دستانش
به لرزه افتاد و بیان کرد که قصد دارد حقیقت موضوع را
بگوید .او دوباره لب به اعتراف گشود و گفت :من خودروی
 206را چند روز قبل از فرد دیگری خریدم .آن ها به من

اخ

تصاص

ی خر
اسان

گفتند این خودرو یک تصادف داشته و کوپنی از آن را برای
این منظور بریده ایم البته اگر ماجرا به دادسرا کشید ما
برایت وکیل می گیریم و موضوع را حل می کنیم! به همین
دلیل هم من ماجرای تصادف را به عهده گرفتم! گزارش
خراسان حاکی است بررسی های غیرمحسوس که با
صدور دستورات قضایی توسط کارآگاهان اداره جنایی با
سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس دایره قتل)
صورت گرفت ،بیانگر آن بود که جوان  25ساله نسبت
فامیلی با فروشنده صوری خودرو دارد.
بنابراین دیگر شکی باقی نمی ماند که این پرونده رنگ
جنایی دارد به همین دلیل پرونده مذکور در چند شاخه
اطالعاتی و از زوایای مختلف در چنگال عدالت قرار گرفت
و از فردی به نام «م» سخن به میان آمد که فروشنده خودرو
بود .روز دوشنبه گذشته قاضی میرزایی دستور دستگیری
«م» را به اتهام ارتکاب قتل عمد صادر کرد و این فرد نیز
در یک عملیات هماهنگ که با نظارت مستقیم سرهنگ
محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی) همراه بود ،در دام قانون افتاد .او در حالی
که سعی می کرد با تناقض گویی خود را بی گناه نشان
دهد وقتی صبح روز گذشته مقابل ســواالت تخصصی
قرار گرفت دیگر چاره ای جز بیان حقیقت ندید .این مرد
 34ساله که مقابل قاضی کاظم میرزایی قرار گرفته بود
ناگهان در میان های های گریه گفت :قطعه زمینی را در
منطقه خریده بودم ولی فردی آن را تصاحب کرده بود و
ادعا می کرد که آن زمین متعلق به اوست! به دنبال راه
چاره ای می گشتم که به یاد باجناق «جواد» افتادم چون او
بازنشسته نظامی بود و می توانست برای رفع تصرف به من
کمک کند ولی من با باجناق او دوست بودم به همین دلیل
با باجناق «جواد» (مقتول) تماس گرفتم و موضوع را گفتم
او هم گوشی را به «جواد» داد وقتی ماجرا را توضیح دادم او
گفت :کسانی را که مدعی هستی زمین تو را تصرف کرده
اند از بستگان من هستند مبلغی به آن ها بده و با رضایت
موضوع را خاتمه دهید من هم گفتم 500تومان می دهم.
جواد گفت :منظورت  500هزار تومان است آن ملک پنج
میلیارد میارزد آن وقت تو می خواهی فقط  500هزار
تومان بدهی؟! متهم ادامه داد :وقتی تماس قطع شد من
دیگر با او تماس نداشتم تا این که آن شب به طور اتفاقی او و
باجناقش را کنار جاده دیدم و با خودرو به او کوبیدم! قصد
کشتننداشتمفقطمیخواستمپایشیادستشرابشکنم
که ماجرای اختالف زمین را پیگیری نکند .تقصیر خودش
بود! او ما را تحریک کرد و ...
گزارش خراسان حاکی است با اعترافات صریح متهم،
ماجرای این پرونده جنایی که نقاب تصادف داشــت با
بررسی های دقیق قضایی به سرانجام رسید و متهم برای
ادامه بازجویی ها در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت.

وقتی همسرم در جریان خالفکاری های من قرار گرفت
دیگر نتوانست این وضعیت را تحمل کند او زمانی که من
در زندان بودم به خانه پدرش رفت ولی طالق نگرفت به
امید آن که روزی سرم به سنگ بخورد و به زندگی سالم
باز گــردم .به او و بــرادرم قول داده بودم که دور زندگی
خالفکاری را خط می کشم ولی باز هم با وسوسه های
شیطانی دوستانم دست از کارهای خالف برنداشتم و
این بار در حالی دستگیر شدم که تازه فهمیدم همسرم
باردار است و ...
جوان  33ساله معروف به «بلبل» که باند سرقتی را برای
دستبرد به ساختمان هــای نیمه ســاز و انباری منازل
تشکیل داده بود پس از آن که در عملیات غافلگیرانه
مــامــوران تجسس کالنتری الهیه مشهد به دام افتاد
و اعضای باندش دستگیر شدند در تشریح زندگی و
گذشته خودش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :پدرم راننده خودروهای سنگین بود
و در جاده های بین شهری کار می کرد به همین دلیل
نگهداری از من و تنها برادرم به عهده مادرم بود.
از نظر مالی زندگی متوسطی داشتیم و روزگارمان به
خوبی می گذشت تا این که برادرم بعد از گرفتن دیپلم به
شغل جوشکاری روی آورد و آرام آرام استادکار ماهری شد
من هم بعد از پایان مقطع راهنمایی دیگر ادامه تحصیل
ندادم و نزد برادرم به شاگردی در امور جوشکاری اسکلت
ساختمان پرداختم ولی در اثنای کار به بهانه خستگی
و به طور پنهانی با برخی از کارگران مواد مخدر مصرف
می کردم.
اوایل برادرم از این ماجرا اطالعی نداشت ولی روزی به
طور ناگهانی مرا در حال مصرف مواد مخدر دید و چنان
برافروخته شد که تا آن روز برادرم را آن گونه خشمگین
ندیده بودم با وجود این خودش را کنترل کرد و بعد از
رفتن کارگران به نصیحت من پرداخت ولی آن روزها
هیچ گاه احتمال نمی دادم که ممکن است در دام مواد
مخدر گرفتار شوم چرا که فکر می کردم تفننی مصرف
می کنم همین طرز تفکر بود که مرا به روز سیاه نشاند و
زمانی به خود آمدم که دیگر بیکار شده بودم و به خاطر
اعتیادم نمی توانستم به موقع سر کار حاضر شوم یا کار
خوبی تحویل صاحبکار بدهم .این گونه بود که به پیشنهاد
یکی از دوستانم دستبرد به اموال داخل خودروها را آغاز
کردیم .چرا که او موتورسیکلت داشــت و من هم برای
تامین هزینههای اعتیادم مانده بودم.
خالصه در مدت کوتاهی دستگیر و روانه زندان شدیم
ولی چند ماه بعد برادرم رضایت شاکیان را گرفت و من
چون سابقه ای نداشتم از زندان آزاد شدم در عین حال و
برخالف قولی که به برادرم داده بودم دوباره به سوی مواد
مخدر کشیده شدم.
همسرم نیز که فهمیده بود این بار در گرداب مواد مخدر
صنعتی (کریستال) افتاده ام مرا رها کرد و به منزل پدرش
رفت با وجود این نه تنها به خالفکاری هایم ادامه دادم
بلکه به پاتوق دوستان خالفکارم بازگشتم.
این بار چند نفر دیگر را هم عضو باند کردم و با سرقت یک
موتورسیکلت به انباری های مجتمع های مسکونی یا
ساختمان های در حال احداث دستبرد می زدیم چون
سررشته ای از محل خرید و فــروش آهــن آالت داشتم
خیلی زود اموال سرقتی را می فروختیم تا این که ماموران
کالنتری الهیه ،اعضای باند را شناسایی کردند و من هم
در پاتوق خودمان دستگیر شدم .این جا بود که فهمیدم
همسرم باردار است و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیس کالنتری الهیه) تحقیق از اعضای این باند برای
کشف سرقت های احتمالی دیگر آنان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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