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ازمیانخبرها
دستگیری قاتل شهید نظم و امنیت
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از
دستگیری قاتل شهید سجاد جرجندی در
کمتر از یک ماه خبر داد .به گزارش خبرنگار
ما ،سردار بنی اسدی فر شامگاه گذشته در
تشریحجزئیاتاینخبرگفت:پسازشهادت
شهید "سجاد جرجندی" در آبان ماه گذشته
درشهرستانرودبارجنوب،دستگیریعامل
تیراندازیبهاینشهیدعرصهنظموامنیتبه
صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افــزود :اگرچه بالفاصله بعد از شهادت
این شهید بزرگوار قاتل شناسایی شد اما به
دلیل تغییر متوالی محل اختفایش ،پس از
انجاممستمرکاراطالعاتی ،سرانجام متهم،
زمانیکهقصدخروجازمرزهایشرقیکشور
راداشتتوسطنیروهایاطالعاتیوعملیاتی
پلیس رودبارجنوب در حوالی شهرستان
ایرانشهر به همراه سه نفر از همدستانش
دستگیر و یک دستگاه خــودرو نیز از آن ها
توقیف شد.براساس این گــزارش  ،پیش از
این دو نفر از عوامل شهادت مامور انتظامی
در رودبــار جنوب در کمتر از  ۴۰ساعت در
چنگال قانون گرفتارشدند که پس از رایزنی
های انجام گرفته و با همکاری سران طوایف
و نیروهای امنیتی  ،دو نفر از عوامل شهادت
شهید جرجندی نژاد با هویت "الــف-ش" و
"ع-س" دستگیر وبازداشت شدند.شایان
ذکراست زمانیکهاستوار جرجندیشامگاه
 ۲۶آبان ماه گذشته در حال گشت زنی در
سطحشهربودازسویسرنشینانیکدستگاه
خــودرو هدف اصابت گلوله قرار گرفت وبه
شدتزخمیشدوپسازانتقالبهبیمارستان
آسمانیبهدرجهرفیعشهادتنائلآمد.

قتلبرسریک درختگردو!
کرمانی -قاتل جــوان عنبرآبادی درکرج
درحــالــی پــس ازگــذشــت حــدود هفت ماه
دستگیروبازداشت شدکه خرداد ماه امسال
دربخش جبالبارزجنوبی عنبرآباد،درپی
اختالف ملکی ،جوانی24ساله با هویت
م-س با جــوان دیگری ،یک فقره قتل رخ
میدهد و قاتل پس ازوقـــوع جــرم ازمحل
جــنــایــت م ــت ــواری مــی ش ــود.ب ــه گـــزارش
خبرنگارما،پس ازاعالم گزارش این جنایت
خونین توسط اهالی محل،باحضورماموران
درمحل حادثه مشخص شد جوانی هدف
اصابت گلوله اسلحه گرم قرارگرفته وجان
خــود را ازدســت داده اســت.بــراســاس این
گــزارش،بــافــاصــلــه دســتــوردســتــگــیــری
ایــن مــجــرم فـــراری ازســـوی مــقــام قضایی
صــادرشــد امـــاازآن جا که قاتل درلحظات
اولــیــه پــس ازوقــــوع قتل بــا هــویــت جعلی
به شهرهای همجوارمتواری شــده ومحل
اختفای خودرابه صورت مداوم تغییر داده
وهیچ سرنخی ازخودباقی نمی گذاشت
تحقیقات ودستگیری متهم بامشکل مواجه
شــدامــا اقــدامــات پلیسی بــرای شناسایی
ودستگیری وی ادامــه یافت.این گــزارش
حاکی اســت،دادســتــان عمومی وانقالب
شهرستان عنبرآباد روزگذشته از دستگیری
این قاتل فــراری ،درمخفیگاهش دراستان
الــبــرزخــبــرداد.قــاضــی یــوســف سبحانی
درتشریحجزئیاتدستگیریمتهمگفت:پس
ازانجام یک سری کارهای اطالعاتی ازسوی
کارآگاهان پلیس،سرانجام محل اختفای
این قاتل مسلح دراستان البرزوشهرکرج
شناسایی شـــدودرادامـــه متهم طــی یک
عــمــلــیــات غــافــلــگــیــرانــه درمخفیگاهش
دستگیرودربرابرقانون تسلیم شــد .وی
افزود:متاسفانه بازهم ناتوانی درکنترل
احساساتوخشمآنیمنجربهبروزاینجنایت
شد.این مقام قضایی براساس اعتراف اولیه
قاتل تصریح کرد:اختالف برسر یک درخت
گردومنجربهقتلاینجوانشد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد:

دستگیریعامالندستبردمسلحانهنافرجامبهطالفروشی

سیدخلیل ســجــادپــور -سه جــوان خالفکار
که پس از دستبرد مسلحانه نافرجام به یک
طالفروشی در مشهد ،متواری شده بودند ،در
کمتر از  24ساعت شناسایی و با تالش گسترده
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی در چنگ قانون گرفتار شدند .به گزارش
خراسان ،سکاندار امنیت خراسان رضوی عصر
روزگذشتهدرتشریحجزئیاتماجرایدستگیری
عامالن سرقت مسلحانه نافرجام گفت :حدود
ساعت  17:30هجدهم آذر ،دو جوان که یکی از
آن ها پوشش مبدل داشت با شگرد خرید طال وارد
یک طالفروشی در بولوار امامت مشهد شدند.
سردار محمدکاظم تقوی افــزود :در این هنگام
یکی از سارقان با بیرون کشیدن ســاح کلت
کــمــری ،طــافــروش را بــه قصد سرقت طالها
تهدید کرد اما فروشنده با آن ها درگیر شد و در
برابر این سرقت مسلحانه مقاومت کرد .رئیس
پلیس خراسان رضوی اضافه کرد :دزدان مسلح
که با به صــدا درآم ــدن آژیــر ،خــود را در معرض
دستگیری می دیدند بالفاصله به اتفاق یکی
دیگر از همدستانشان که در کوچه اطراف منتظر
ایستاده بود ،پا به فرار گذاشتند و با رها کردن
لباس های مبدل به محل نامعلومی گریختند.
سردار محمد کاظم تقوی تصریح کرد :با توجه به
اهمیتوحساسیتموضوعوهمچنیناطالعاتی
که پلیس از قبل دربــاره ورود یک باند سرقت از
غرب کشور به مشهد داشت ،تحقیقات گسترده
ای توسط کارآگاهان اداره جنایی با نظارت

مستقیم سرهنگ حسین بیات مختاری (رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضــوی) آغاز شد .کلید
دار امنیت سرزمین خورشید ادامه داد :با توجه به
اطالعات و آثار جمع آوری شده در صحنه حادثه
و همچنین بررسی دقیق لباس هــای مبدلی
که دزدان در صحنه حادثه رهــا کــرده بودند،
کارآگاهاندایرهمبارزهباسرقتهایمسلحانهدر
چند شاخه اطالعاتی و عملیاتی وارد عمل شدند.
ســردار تقوی خاطرنشان کــرد :بررسی آثــار به
جا مانده از سارقان ،گروهی از کارآگاهان را به

توهین و افترا توسط یک صفحه اینستاگرام
با هویت نامشخص علیه خود ابراز شکایت و
اظهار کرد :حدود یک سال است که از سوی
فرد ناشناسی در یک صفحه اینستاگرام که
بیش از یکصد هزار نفر نیز فالوئر دارد  ،با درج
مطالب نامناسب مورد مزاحمت قرار گرفته

اطــراف میدان شهدا کشاند ،جایی که دزدان
مسلح ،لباس های مبدل را از آن جا خریده بودند.
وی گفت :این گونه و طی چند ساعت تصاویر
فرضی و چهره نگاری متهمان تحت تعقیب
تکمیل و به مناطق انتظامی شهرهای مختلف
ارسال شد.
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی با اشاره به
تالش گسترده و شبانه روزی کارآگاهان اداره
جنایی به سرپرستی سرهنگ محمدرضا غالمی
ثانی (رئیس اداره جنایی) افــزود :در حالی که
تحقیقات با توجه به شناسایی هویت و چهره

ام و به رغم مدارا و گذشت در طی این مدت
متهم به اقدامات خود ادامه داده است  .وی
ادامــه داد :با آغــاز رسیدگی به شکایت این
چهره سینمایی ،کارآگاهان پلیس فتا با انجام
اقــدامــات ویــژه توانستند در کمترین زمان
ممکن متهم پرونده را که جوانی30ساله
اســت  ،با اقــدامــات ویــژه شناسایی و ضمن
هماهنگی بــا مــقــام قضایی در یــک منزل
مجردی واقع در میدان دربند دستگیر کنند.
کاظمی با اشاره به دستگیری و انتقال متهم
به پلیس فتا گفت :این فرد در بازجوییهای
انجامشدهصراحتابهایجادصفحهاینستاگرام
اعتراف کرد و انگیزه خود را کینه جویی و
افزایش مخاطب خود در این صفحه بیان کرد
و گفت که هیچ گاه تصور نمی کردم که توسط
پلیس فتا شناسایی و دستگیر شوم و حاال که
دستگیر شدم حاضرم عالوه بر جلب رضایت
شاکی  ،رسما از وی عذر خواهی کنم  .رئیس
پلیس فضای تبادل اطالعات و فناوری تهران
بزرگ افزود  :متهم با تکمیل پرونده و برابر
دستورمقام قضایی دادســرای جرایم رایانه
ای روانه زندان شده است.

آتشسوزی در شهرک صنعتی خلیجفارس مهار شد
آت ـشســوزی صبح دی ــروز در شرکت تولیدی
صنعتی"ریونیز پاالیش آرتا" در شهرک صنعتی
خلیجفارس بندرعباس اطفا شد .مدیرعامل
شــرکــت شــهــرکهــای صنعتی هــرمــزگــان در
گفتوگو با ایسناافــزود :به دنبال تمهیدات
صورت گرفته از گذشته و وجود واحد آتشنشانی
در این شهرک صنعتی و خریداری دو دستگاه
ماشین آتشنشانی ،خوشبختانه شاهد بودیم

متهمان ادامه داشت،نیروهای راه آهن نیشابور
جوانی به نام «وحید – ر» ( 29ساله) را در یک
عملیات ضربتی دستگیر و یک قبضه کلت کمری
ازویکشفکردند.بررسیهایمقدماتیباتوجه
به نوع سالح کشف شده و تصویر چهره نگاری
متهم نشان می داد که وی یکی از عوامل تحت
تعقیب در سرقت مسلحانه نافرجام از طالفروشی
است.بنابراینبالفاصلهباهماهنگیهایصورت
گرفته و صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی
سلطانی (سرپرست مجتمع قضایی انقالب

تصاویر عامالن سرقت مسلحانه نافرجام در کنار ماموران پلیس

دستگیری مزاحم مجازی سلبریتیها
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری
فــردی خبر داد که در شبکههای مجازی
برای افراد مشهور بهویژه ستارههای سینما
مزاحمت ایجاد می کرد .به گــزارش ایسنا،
سرهنگ تــورج کاظمی درای ـنبــاره گفت :
در آبان ماه امسال یکی از بازیگران معروف
سینما  ،تئاتر و تلویزیون با مراجعه به پلیس
فتای تهران بزرگ در خصوص نشر اکاذیب ،
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در این آتشسوزی تمهیدات پیشبینیشده
موثر واقع شد .سید امیر امیری زاد با اشاره به این
که آتشسوزی در حوضچه قیر شرکت تولیدی
صنعتی"ریونیزپاالیشآرتا"صورتگرفت،اضافه
کرد :با توجه به مناسب بودن واحد  HSEشهرک
صنعتی خلیجفارس ،این آتشسوزی در کمتر
از یک ساعت خاموش شد .وی اظهار کرد :این
آتشسوزی خسارت چندانی نداشت.

اسالمی مشهد) متهم دستگیر شده به مشهد
انتقال یافت و مورد بازجویی قرار گرفت .سردار
محمد کاظم تقوی تصریح کــرد :هنوز دقایقی
از آغاز بازجویی نگذشته بود که متهم به تناقض
گویی افتاد و به ناچار به سرقت مسلحانه نافرجام
اعترافکردوهمدستانخودرانیزدرحالیلوداد
کهشاخهاطالعاتیدیگریازکارآگاهانمخفیگاه
یکی از همدستان وی را در بولوار امام رضا (ع)
شناسایی کرده بودند .فرمانده انتظامی خراسان
رضوی ادامه داد :بالفاصله بعد از اعترافات متهم،
کارآگاهان با کسب مجوز قضایی وارد یکی از

اقامتگاه هــای مشهد شدند ودر یک عملیات
غافلگیرانه «علی -چ» (متهم  28ساله) این
پرونده را نیز دستگیر کردند اما تحقیقات نشان
می داد که متهم سوم (جــوان  27ساله ای که
لباسمبدلداشت)بااتوبوسبهاصفهانگریخته
است .با وجود این بررسی ساعت حرکت وی با
شناسایی شرکت حمل و نقل جاده ای بیانگر آن
بود که او هنوز به دامغان نرسیده است به همین
دلیل ،کارآگاهان بالفاصله به هماهنگی با پلیس
دامغان پرداختند و دقایقی بعد «ایست و بازرسی»
جاده ای برقرار شد .مقام ارشد انتظامی خراسان
رضوی خاطرنشان کرد :با توجه به مشخصات
ارائه شده از سوی کارآگاهان متهم داخل یکی از
اتوبوس ها در نزدیکی دامغان درحالی شناسایی
و به دام افتاد که در بازرسی بدنی از وی یک قبضه
کلت جنگی صداخفه کن دار نیز کشف شد.
ســردار تقوی ضمن قــدردانــی از تــاش پلیس
دامغان و دیگر نیروهای انتظامی و همچنین
مقامات قضایی تصریح کرد :با انتقال متهمان
به مشهد ،تحقیقات گسترده ای دربــاره جرایم
احتمالی دیگر آنان در حالی آغاز شده است که
بررسی های مقدماتی نشان داد :اعضای این باند
از اسالم آباد غرب وارد مشهد شده و در یکی از
مراکز اقامتی در بولوار امام رضا (ع) مخفی شده
بودند تا بعد از ارتکاب جرایم مسلحانه به راحتی
از مشهد بگریزند اما هوشیاری نیروهای انتظامی
فرصت فرار را از آنان گرفت.

 ۲اسلحه کشف شده از متهمان

شوخی با اسلحه بادی منجر به قتل غیرعمد شد
رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان از وقوع
یک فقره قتل غیر عمد در اثر سهل انگاری و
شوخی نابه جا با اسلحه بادی در بندرعباس
خــبــر داد.بــه گــــزارش ایــســنــا،سرهنگ
عبدالمجید کرمی گفت :درپی اعالم مرکز
فوریت های پلیسی  110مبنی بر یک مورد
تیر خوردگی وانتقال مجروح به بیمارستان
شهید محمدیبندرعبا س ،مأموران برای
بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شدند.
وی افـــــزود :پــس از حــضــور مـــأمـــوران در
بیمارستان و تحقیقات اولیه صورت گرفته
مشخص شد فردی  50ساله از ناحیه سمت
راست سینه مجروح شده که اقدامات پزشکان
بر روی فرد موثر واقع نشده و فوت کرده است.
این مسئول انتظامی با اشــاره به این که در
بررسی تکمیلی مشخص شد متوفی توسط
فــردی به هویت "عیسی -ق "  63ساله به
بیمارستان منتقل شده است ،تصریح کرد:
با توجه به حساسیت موضوع و در اجــرای
دستور قضایی فرد مذکور دستگیر و به همراه
پرونده جهت رسیدگی تخصصی به پلیس
آگــاهــی منتقل شــد .رئیس پلیس آگاهی

هرمزگان اظهار کرد :در تحقیقات صورت
گرفته ،متهم اعتراف کرد که کارگر یکی
از سازمانهای خدماتی بوده و برای دیدن
دوستان وهمکاران سابق خود به محل کار
آن ها واقع در یکی از گلخانه های بندرعباس
رفته که درآن محل با یک قبضه سالح بادی
متعلق به یکی از کارگران با یکدیگر شوخی
می کردند .این مسئول انتظامی خاطرنشان

کرد :متهم در ادامه اعترافات خود اعالم کرد
با تصور این که اسلحه خالی است ،اقدام به
شلیک کرده که ناگهانتیری به سمت راست
سینه متوفی شلیک شده و نامبرده پس از
انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت
فوت کرده است.

...

درامتدادتاریکی

تکیه بر باد
وقتی در دوران نــامــزدی متوجه اعتیاد
همسرم شدم همه چیز را پنهان کــردم تا
مورد سرزنش دیگران قرار نگیرم چرا که
«بهنود» را خودم در پی یک آشنایی کاری
انتخاب کــرده بــودم ولــی روزی که پی به
رابطه همسرم با زنان دیگر بردم چاره ای
نیافتم جز این که ...
زن  23ساله با بیان این که  17سال واژه
«مادر» چون رازی سر به مهر در قلبم پنهان
شده است ،به مشاور و کارشناس اجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد گفت :شش ساله
بودم که درگیری ها و جدال های لفظی
پدر و مادرم هر روز شدت می گرفت .پدرم
به بیماری صعب العالج پوستی دچار شده
بود به طوری که به خاطر زخم ها و لکه های
وحشتناک روی پوستش مورد تمسخر قرار
می گرفت .من هم که درکنار پدرم قرار می
گرفتم از برخورد برخی مردم و توهین های
آن ها به پدرم خجالت می کشیدم خیلی از
افراد با دیدن وضعیت ظاهری پدرم فرار می
کردند در حالی که بیماری او مسری نبود به
همین دلیل پدرم خانه نشین شد تا از نگاه
تحقیرآمیز در و همسایه در امــان باشد با
وجود این طولی نکشید که او برای تسکین
دردهایش به مصرف مواد مخدر روی آورد
و بدین ترتیب منزل ما پاتوق معتادان شد
انگار فقط افراد معتاد بودند که پدرم را با
آن وضعیت ظاهری قبول داشتند .خالصه
مدتی بعد پدرم در حالی به خرید و فروش
مواد مخدر روی آورد که گویی قصد انتقام
گیری از جامعه را داشت در همین روزها
بود که مادرم نیز به مصرف مواد مخدر آلوده
شد ولی باز هم به دلیل این که نمی توانست
بیماری پدرم را تحمل کند از او طالق گرفت
و مرا در حالی که شش سال بیشتر نداشتم
به مادربزرگ پدری ام سپرد .آن روزها با
آن که در مقطع ابتدایی تحصیل می کردم
امــا به خاطر طــاق پــدر و مــادرم کودکی
پرخاشگر بــودم تــا جایی کــه همکالسی
هایم را کتک می زدم انگار می خواستم
انتقام طالق پدر و مادرم را از کودکان دیگر
بگیرم .سال ها می گذشت و پــدرم بارها
توسط ماموران به اتهام خرید و فروش مواد
مخدر دستگیر شد در همین شرایط من که
دختر نوجوانی بودم در راهروهای دادگاه
به ماموران و قضات التماس می کردم تا
پدرم را آزاد کنند با وجود این وقتی پدرم
در زندان تحمل کیفر می کرد من در یک
کارخانه تولید رب با جوانی به نام بهنود
آشنا شدم و همه مهر و محبتی را که سال ها
از من دریغ شده بود در وجود او جست و جو
می کردم آن زمان  16سال بیشتر نداشتم
و تنها به عنوان فرزند طالق در جست وجوی
محبت بــودم خالصه خیلی زود با بهنود
ازدواج کــردم و در همان دوران نامزدی
پی به اعتیاد او بردم ولی این موضوع را از
دیگران پنهان کــردم چرا که مادربزرگم
مخالف ازدواج ما بود و می ترسیدم مورد
سرزنش قرار بگیرم فکر می کردم باالخره
همه چیز درست می شود غافل از این که
تکیه ام بر باد بود چرا که حتی با به دنیا آمدن
پسرم نیز چیزی عوض نشد و همسرم هر روز
بیشتر در مرداب مواد افیونی فرو می رفت.
دیگر از کتک های او در امان نبودم به طوری
که در حضور فرزندم با چاقو مرا تهدید به
مرگ می کرد.
مــادرم به دلیل بیماری قلبی از دنیا رفته
بود و پدرم نیز در زندان به سر می برد برای
آن که بتوانم پولی تهیه کنم تا همسرم
خودرویی بخرد و با مسافرکشی هزینه های
اعتیادش را تامین کند سه بار عمل اهدای
تخمک انجام دادم که به همین دلیل دچار
برخی بیماری های جسمی شدم ولی باز
هم همسرم نه تنها دست از کتک کاری و
فحاشی برنداشت بلکه به طور آشکار با زنان
دیگر رابطه برقرار می کرد .رفتارهای زشت
او حتی روی فرزندم نیز تاثیر گذاشته بود و
زمانی که به خاطر کاری اشتباه فرزندم را
سرزنش می کردم او هم به تقلید از پدرش با
چاقوی میوه خوری مرا تهدید می کرد حاال
من مانده ام و پل هایی که پشت سرم خراب
شده است و ...
شایان ذکر است با دستور ســروان مسلم
مختاری فر (جانشین کالنتری پنجتن) زن
جوان به مرکز مشاوره پلیس معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

