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توکلی-فرماندهانتظامیریگانازکشف ۲۰هزارو۴۵۹آمپولتزریقیبیوپریازیککامیوندراجرایطرحارتقایامنیتاجتماعیدراینشهرستانخبرداد.به
گزارشخبرنگارما،سرهنگتاجآبادیگفت:دراینزمینهدونفردستگیرشدند.شایانذکراست،بوپرهنورفینیكمادهنیمهصناعیمشتقازتبائین ومادهموثراین
آمپول ۲۳برابرقویترازمورفیناستبهطوریكهشخصپسازچندبارمصرفبهآنوابستهومجبورمیشودهرچندساعتمصرفخودراتكراركند.

کشف بیش از  ۲۰هزار آمپول
تزریقی بیوپری

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به نقشه وحشتناک تعمیرکاران برای قتل مالک مغازه تشریح کرد

عملیات تخصصی خــود را زیــر نظر سرهنگ
کارآگاه غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی) آغاز کرده بودند به سرنخ
هایی رسیدند که نشان می داد جوان  19ساله
دانشجویی نیز در این تعمیرگاه مشغول فعالیت
است اما از روز گم شدن مرد  60ساله ،او نیز به
تعمیرگاه نیامده است .سرهنگ بیات مختاری
تصریح کرد :در نهایت کارآگاهان به ردیابی های
اطالعاتی پرداختند و پس از چند روز استفاده از

تصویر متهمان پرونده بعد از دستگیری

عکس اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -صافکار  37ساله ای
که با همدستی یک صافکار و شاگرد تعمیرگاه،
به منظور تصاحب ثــروت مالک مــغــازه ،دست
به جنایتی هولناک زده بودند ،روز گذشته در
اعترافاتی تکان دهنده ،پــرده از راز ایــن قتل
برداشتند .رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
در تشریح مــاجــرای ایــن پــرونــده جنایی و در
گفتوگویی اختصاصی بــه خــراســان گفت:
بیست و یکم بهمن ،جوان  30ساله ای با مراجعه
به پلیس آگاهی اظهار کرد که پدر  60ساله اش
که «ماشاء ا -...ش» نام دارد از هجدهم بهمن
از منزل خــارج شــده و دیگر بازنگشته است.
سرهنگ کارآگاه حسین بیات مختاری افزود:
بررسی های پلیس با توجه به اظهارات فرزند
مرد  60ساله مشخص کرد که این مرد مالک
مغازه بزرگی در بولوار توس است که گاهی برای
استراحت و سرکشی از امالک خود به اتاقی می
رود که در طبقه باالی این مغازه قرار دارد بنابراین
کارآگاهان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی
خود به اتــاق محل استراحت این مرد گمشده
رفتند اما مستاجران آن مغازه که از آن به عنوان
تعمیرگاه های صافکاری و مکانیکی استفاده
می کردند ،نیز در محل حضور نداشتند و این
تعمیرگاه به طرز مشکوکی بسته بود!
این مقام ارشــد انتظامی خاطرنشان کــرد :در
ادامــه تحقیقات کارآگاهان دایــره فقدانی که

جنایت برای تصاحب ثروت!

شیوه های تخصصی ،به اسنادی دست یافتندکه
بیانگر خروج سه تعمیرکار در ساعت یک بامداد
نوزدهم بهمن بــود .آنــان ســوار بر یک دستگاه

پژو  405درحالی از تعمیرگاه خــارج شدند و
حدود سه ساعت بعد دوباره به محل بازگشتند
که اثری از خودروی  405متعلق به مرد گمشده
هم نبود .وی اضافه کرد :با به دست آمدن این
مدارک و صدور دستوری از سوی قاضی احمدی
نژاد(قاضی ویژه قتل عمد) کارآگاهان که راز این
پرونده پیچیده را در تعمیرگاه جست وجو می
کردند این مکان را زیرنظر گرفتند و چند روز بعد
در نیمه های شب با دستور قضایی وارد تعمیرگاه
شدند و صافکار  37ساله را دستگیر کردند.
این مرد جوان که با همسرش اختالف داشت،
در تعمیرگاه مخفی شده بــود .سرهنگ بیات
مختاری گفت :وی در بازجویی ها مدعی بود که
مرد  60ساله در ساعت  23شب پاتوق را ترک
کرده و دیگر خبری از او نــدارد اما وقتی سعید
(شاگرد تعمیرگاه) در یک قــرار صــوری به دام
افتاد به ارتکاب جنایت توسط صافکار با نقشه
مرد مکانیک اعتراف کرد .به دنبال اعترافات این
متهمان ،بالفاصله گروه ویژه ای از کارآگاهان
به سرپرستی سرهنگ رضوی (جانشین اداره
جنایی) وارد عمل شدند و مکانیک فراری را نیز در
منزل پدرش به دام انداختند .این مقام انتظامی
یادآور شد :متهمان در بازجویی های تخصصی
کارآگاهان ،به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفتند
و در این میان عبدا ...متهم اصلی پرونده گفت:
با طمع تصاحب اموال پیرمرد ،چند بار نقشه قتل

اخت

صاصی

توکلی -پسر نوجوانی که بعد از تماشای بازی
فوتبال در یک درگیری خیابانی مرد جوانی را به
قتل رسانده بود در کمتر از  ۲۴ساعت با تالش
و هدایت مقام قضایی و همکاری دایره جنایی و
پلیس آگاهی کرمان دستگیر شد .بازپرس ویژه
قتل دادسرای عمومی و انقالب کرمان در تشریح
جزئیات این حادثه  ،روز گذشته گفت  :تعدادی
جوان که به منظور تماشای یک مسابقه فوتبال در
خانه یکی از دوستان دورهم جمع شده بودند پس
از پایان مسابقه درخیابان با راننده یک خودرو
به صــورت لفظی درگیر می شوند .به گزارش
خبرنگارما ،قاضی سجاد علیدادی سلیمانی
افزود:راننده خودروکه همسایه دوستان متهم
بوده است به داخل منزل می رود وپس ازمدتی
برادروی ازخانه بیرون می آیدودرکوچه با متهم
درگیر می شود و با ضربه چاقو به قتل می رسد.
این مقام قضایی با بیان این که مقتول با هویت

«الـــف .ع» متاهل و  ۳۴ســال داشــتــه اســت،
افــزود :وی با ضربه چاقو به قفسه سینه به قتل
رسیده است .ناتوانی در کنترل خشم  ،مصرف
مشروبات الکلی ودرگیری لفظی از مهم ترین
علل این جنایت بوده است .بازپرس شعبه هشتم

...

درامتدادتاریکی
خر
اسان

او را کشیدیم اما هر بار بنا به دالیلی ترسیدیم و
نتوانستیم نقشه خود را عملی کنیم تا این که شب
حادثه ،وقتی همه ما سه نفر در اتاق پیرمرد کنار
او قرار گرفتیم مقداری قرص خواب آور را درون
چای و عدسی به او خوراندیم سپس با بازکردن
شیرگاز و درحالی که او خواب بود از اتاق طبقه
باال بیرون آمدیم اما روز بعد که دوبــاره به محل
بازگشتیم او زنده بود به همین دلیل و به بهانه
ماساژ دادن پیرمرد گلوی او را با دست فشار دادم
که خفه شد .پس از آن هم جسد را در صندوق
عقب  405گذاشتیم و در جاده چناران -قوچان
کنار یک پل با ریختن بنزین به آتش کشیدیم.
سرهنگ حسین بیات مختاری افزود :متهمان که
بعد از ارتکاب جنایت ،خودروی مقتول را فروخته
بودند و قصد داشتند با سندسازی دیگر اموال او
را هم باال بکشند در چنگ قانون گرفتار شدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اضافه کرد:
بررسی های بیشتر در این باره توسط سرهنگ
سرایانی (افسر پرونده) همچنان ادامه دارد.

قتل بعد از تماشای فوتبال!
دادسرای عمومی و انقالب کرمان خاطرنشان
کرد:با توجه به این که قاتل  ۱۶سال دارد با قرار
نگهداری موقت به کانون اصالح و تربیت معرفی و
تحویل شده است وتحقیقات تکمیلی در خصوص
این حادثه و علل احتمالی دیگر آن ادامه دارد.وی
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با اشاره به لزوم برقراری امنیت ومقابله با جرایم
خشن،تصریح کرد:دستگیری متهمان درنزدیک
ترین زمان ممکن به منظورحفظ امنیت روانی
مردم واحقاق حق درپرونده های قتل باهمکاری
پلیس آگاهی کرمان دردستورکارقرار دارد.

پیامک شوم در مهمانی!
همهچیزازپیامکشومدریکمهمانیخانوادگی که آن تصویر مربوط به دوران مجردی ام بود که
شروع شد به طوری که نفهمیدم با این موضوع خواستگاردیگریداشتمامابرایازدواجبهتوافق
چگونهبرخوردکنمبههمیندلیلبدونمشورت نرسیدیم با دیدن آن تصویر فهمیدم که «فرخ»
بابزرگترهایاهمسرمدستبهکارهاینسنجیده گوشیتلفنمراهککردهوبههمهپیامهاوتصاویر
ای زدم که زندگی ام را در آستانه متالشی شدن داخل آن دسترسی پیدا کرده است .از آن روز به
قــرارداد و  ...دختر  19ساله در حالی که برای بعدفرخمراتهدیدمیکردکهتصاویرخصوصیام
شکایت از یکی از بستگانش وارد کالنتری شده را برایش ارسال کنم و به درخواست های شومش
بودبابیاناینکه«فرخ»باهککردنگوشیتلفن پاسخ بدهم اما من این موضوع را قبول نکردم و
من پیام ها و تصاویر شخصی ام را به دست آورده و برخوردتندیبااوداشتم.دراینمیانفرختصاویر
هم اکنون با درخواست های شوم ،زندگی مرا به شخصی مرا به همه بستگان نشان داده و چنین
نابودیکشاندهاستدربارهچگونگیاینماجرابه وانمود کرده بود که من به قصد ارتباط با او این
مشاورومددکاراجتماعیکالنتریمیرزاکوچک تصاویر و پیام ها را برایش ارسال کرده ام .دیگر
خان مشهد گفت :چند ماه قبل وقتی تحصیل نگاههایاطرافیانمنسبتبهمنتغییرکردهبودواز
در مقطع دبیرستان را به پایان رساندم جوانی به سویدیگرهمهمسرفرخسرناسازگاریگذاشته
نام «عارف» از من خواستگاری کرد و این گونه ما بودوفکرمیکردهمسرشبامنارتباطدارد.این
با یکدیگر ازدواج کردیم .بعد از برگزاری جشن گونه بود که من برای جلوگیری از متالشی شدن
عقدکنانهرکدامازبستگانمانمارابرایآشنایی زندگی آن ها دروغی را سرهم کردم و به یکی از
بیشتر و رفت و آمدهای خانوادگی به منزلشان بستگان شوهرم گفتم من به منزل فرخ رفتم اما
دعوت می کردند من هم این رسوم سنتی را که او توجهی به من نداشت نمی دانستم این حرف
«پاگشایی» نام دارد دوست داشتم و سعی می زندگی خودم را متالشی می کند چرا که فرخ هم
کردم به همراه همسرم در همه این مهمانی ها ازاینموضوعسوءاستفادهکردوماجرادربینهمه
شرکت کنم تا این که شبی خواهر همسرم ما را فامیل پیچید .با آن که همسرم کامال در جریان
به منزلشان دعوت کرد اما نیمه های شب بود که مزاحمت های تلفنی فرخ بود ولی با شنیدن این
پیامکی روی گوشی تلفنم نقش بست .پیامک از حرف ها دیگر طاقت نیاورد و درخواست طالق
سوی یکی از بستگان نزدیک همسرم که خودش داد.اینموضوعیککالغ،چهلکالغشدوبرخی
نیزمتاهلبودبرایمارسالشد«فرخ»درآنپیامک افرادفامیلتهمتهایبسیارزشتیبهمنزدند.از
نوشته بود از وقتی باشگاه می روی خیلی خوش سویدیگرهمفرخکهزندگیمرادرآستانهنابودی
تیپ شده ای! ابتدا پاسخش را ندادم اما پیامک قرار داده دست از رفتارهای زشتش برنداشته
های او پایانی نداشت و روز بعد هم تکرار شد به و مدام مرا برای رسیدن به نیت پلید خود تهدید
ناچار موضوع را با جاری ام درمیان گذاشتم .او می کند درحالی که من قصد داشتم از متالشی
گفت«فرخ»بازنانودخترانغریبهزیادیارتباط شدن زندگی او جلوگیری کنم .شایان ذکر است
داردوهمهاورابهخوبیمیشناسند«.فرخ»گاهی به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی (رئیس
بهاتفاقهمسرشبهمنزلمامیآمدیااورادرخانه کالنتریمیرزاکوچکخان)پروندهاینزوججوان
مادرشوهرم می دیدم تا این که روزی تصویری در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری
برایم فرستاد که از تعجب چشمانم گرد شد! چرا موردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

