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توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:در پی گزارش مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰در زمینه وقوع چندین فقره سرقت
قطعات خودرو،ماموران کالنتری  23با انجام تحقیقات میدانی سرنخ هایی را ازیک متهم پیدا و او را دستگیرکردند .سرهنگ"محمدرضا
فداء" افزود:متهم دربازجوییهای تخصصی ماموران،چاره ای جز بیان حقیقت نداشت وبه۱۷فقره سرقت اعتراف کرد.

...

ازمیان خبرها
تبلیغ و فروش موادمحترقه
در فضای مجازی جرم است

ردپای  70فقره سرقت در پرونده
باند سارقان
ســاجــدی -فــرمــانــده انتظامی مشهد از
دستگیری دو گرداننده باند سرقت وسایل
داخل خودرو و زمین گیر شدن مالخر اموال
مسروقه خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
«اکبر آقا بیگی» با اعالم این خبر گفت :در پی
گزارش سرقت های سریالی وسایل داخل
خودرو در غرب مشهد دستورات الزم برای
پیگیری سریع موضوع به سر کالنتری های
سوم ،چهارم و پنجم پلیس مشهد صادر شد.
فرمانده انتظامی مشهد افــزود :تیم های
تجسس کالنتری  36شهرک ناجا در این
ماموریت ضربتی پس از بررسی سرنخ های
موجود و شناسایی مشخصات اولیه سارقان
که با خودروی پژو 405مشکی رنگ مرتکب
سرقت می شدند طرح ویژه کنترل و مراقبت
هــای پوششی را در دستور کــار خــود قرار
دادند.
سرهنگ آقــا بیگی اظهار کــرد :ماموران
کالنتری 36مشهد در این ماموریت ضربتی
ساعت  4:40بامداد دیروز دو عامل اصلی
سرقت ها را که در بولوار الدن پرسه زنی می
کردند ،شناسایی کردند و تحت تعقیب قرار
دادند.ویخاطرنشانکرد:پلیس،خودروی
متهمان را که از سوی مراجع قضایی دارای
حکم توقیف نیز بود ،در اقدامی غافلگیرانه
در خیابان وکیل آباد  36توقیف و دو عامل
سرقت را دستگیر کرد .این مقام انتظامی
گفت :متهمان که در برابر شواهد و ادله
موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دیدند،
در اعترافات اولیه خود اظهار کردند ،از سه
ماه قبل نقشه دستبرد به خودروهای مردم
را طراحی کرده و مرتکب سرقت های متعدد
شده انــد .سرهنگ آقابیگی تصریح کرد:
متهمان در ادامه تحقیقات پرونده ،مالخر
اموال مسروقه را نیز معرفی کردند و پلیس
بالفاصله این متهم را در محدوده بولوار توس
مشهد دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی مشهد گفت :ماموران
کالنتری  36شهرک ناجا پس از هماهنگی
با مقام قضایی ،مخفیگاه عامالن سرقت
و همچنین خانه مالخر امــوال مسروقه را
بازرسی کردند و با کشف اقــام سرقتی،
ردپای بیش از  70فقره سرقت وسایل داخل
خودرو نمایان شد.

صحنهساختگیسرقت با دزدانخیالی!
مقتول

عکس از خراسان

توکلی -رئیس پلیس فتای استان کرمان
گــفــت:بــه علت پیگیری هــایــی کــه بــرای
پیشگیری ازحوادث تلخ چهارشنبه سوری
بــه عمل آمـــده ،شــاهــدکــوچ فروشندگان
موادمحترقه ومنفجره ازفضای حقیقی به
فضای سایبرهستیم که دراین شبکه ها به
آموزش ساخت این مواد هم پرداخته شده
است.
بـــه گــــــزارش خ ــب ــرن ــگ ــارم ــا ،ســرهــنــگ
یـــادگـــارنـــژادافـــزود :بــا تعمیم مـــاده12
قانون مــجــازات قاچاق اسلحه و مهمات
غیرمجاز،فروش،تبلیغ ،توزیع و هرگونه
معامله بــدون مجوز ،اقــام و مــوارد تحت
کنترل از قبیل انواع مواد محترقه و منفجره
در فضای مجازی جــرم اســت و با فعاالن
درایـــن زمینه بــراســاس قــانــون بــرخــورد
خواهدشدومی طلبدکه والدین نیزدراین
خصوص بیشترمراقب فرزندان خود باشند.
گزارش خبرنگارما حاکی است،انفجارترقه
و نارنجک دست ساز اواخــر هفته گذشته
درشهربابک ،دو نوجوان را روانه بیمارستان
کـــرد.بـــه گــفــتــه رئــیــس اورژانــــــس پیش
بیمارستانی ومدیرحوادث دانشگاه علوم
پزشکی کرمان،مصدومان این حادثه دو
جــوان ۱۷ساله بودند که درحین ساخت
ترقه و نارنجک دست ساز انفجاررخ داده
وهـــردو مــصــدوم ازنــاحــیــه صــورت،دســت
وپــا دچــار۴۵درصــد سوختگی شــده اند.
دکترصابری افــزود:یــکــی از مصدومان
براثربرخوردموادمنفجره دچارپارگی
شکم وکبد شدکه بالفاصله هردو مصدوم
به بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان
شهربابک منتقل شدند.وی خاطرنشان
کرد:هردومصدوم وضعیت خوبی ندارند
و مصدومی که دچارپارگی کبد شده بود،
تحت عمل جراحی قــرار گرفته ،بــهICU
منتقل شده وتحت نظر است.

اعتراف دزد حرفهای
به  ۱۷فقره سرقت قطعات خودرو

عامل قتل هولناک مادر زن در بازسازی صحنه جنایت مطرح کرد

سیدخلیل سجادپور -جوان  24ساله ای که در
یک اقدام وحشتناک ،مادرزنش را با بیش از 25
ضربهچاقوبهقتلرساندهاست،دربازسازیصحنه
جنایت گفت :نقشه قتل را طوری اجرا کردم که
پلیسبهدزدانخیالیمشکوکشود!
به گزارش اختصاصی خراسان ،متهم یک پرونده
جنایی که بیستم آذر گذشته ،مادرزنش را در
شهرستان تربت جام به قتل رسانده بود ،زوایای
پنهان این جنایت هولناک را هنگام بازسازی
صحنهقتلدرحضوربازپرسجوادسلیمانتربتی
فاش کرد .این جوان  24ساله که تحت الحفظ
گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضــوی به محل ارتکاب جرم هدایت
شده بود ،در حالی که از وقوع این حادثه تلخ ابراز
پشیمانی می کرد ،در برابر دوربین قوه قضاییه
قرار گرفت و پس از معرفی کامل خود آماده شد
تا صحنه این جنایت وحشتناک را بازسازی کند.
در آغاز بازسازی صحنه قتل که فرمانده انتظامی
تربت جام نیز حضور داشت ،ابتدا سرگرد کارآگاه
نجفی به تشریح خالصه ای از محتویات پرونده
و اعترافات متهم در اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی پرداخت و سپس قاضی شعبه
دوم دادس ــرای عمومی و انقالب تربت جــام با
تفهیمموادقانونیبهمتهم،ازویخواستمواظب
اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند
چرا که اعترافات و اظهارات او در مراحل دیگر
دادرسی مورد استناد قضایی قرار می گیرد.
گزارشخراسانحاکیاست«،حیدر-ح»درحالی
که از یــادآوری آن صحنه های هولناک ،فرار می
کرد و با بیان این که به خاطر مصرف مواد مخدر
برخی جزئیات را فراموش کرده است ،نگاهی به
کنار و گوشه منزل مادرزنش انداخت و گفت :از
دخالت های او در زندگی ام خسته شده بودم به
طوری که دیگر کار من و همسرم به طالق کشیده
بود .آن ها مرا به خاطر اعتیادم طرد کرده بودند و

متهم در حال بازسازی صحنه جنایت

حتی نمی توانستم فرزند نوزادم را ببینم .مادرزنم
از من قول گرفته بود که اعتیاد را کنار بگذارم و
به زندگی بازگردم اما گویی مواد مخدر همه چیز
من بود .شاید  20بار اعتیادم را ترک کردم ولی
هر بار بعد از مدت کوتاهی دوبــاره به مصرف آن
روی می آوردم تا این که به سوی استفاده از مواد
مخدرصنعتیکشیدهشدمواینگونهزندگیامدر
آستانهنابودیقرارگرفت.متهماینپروندهجنایی
سپسدرپاسخبهسواالتتخصصیقاضیپرونده
دربارهچگونگیوقوعجنایتنیزگفت:وقتینقشه
قتل مادرزنم را طرح کردم ،به این می اندیشیدم
که چگونه از مجازات فرار کنم به همین دلیل ابتدا
صحنهساختگیسرقتراطراحیکردم.روزحادثه
خودرویپرایدمراروبهرویساختمانکمیتهامداد
پارک کردم و خودم سر کوچه منزل مادرزنم به

کمین نشستم تا این که پدرزنم از خانه خارج شد و
پس از آن نیز برادرزن  16ساله ام به مدرسه رفت.
دیگر می دانستم کسی در خانه نیست و مادرزنم
به همراه دختر سه ساله اش تنهاست .این بود که
بالفاصله به سمت منزل شان رفتم که مادرزنم در
راگشود.بهاوگفتممیخواهمکمیصحبتکنم.
چاقویی را که از قبل زیر کف پوش خودرو مخفی
کرده بودم ،به همراه داشتم .وقتی درون پذیرایی
رسیدیم دیگر امانش ندادم و ضرباتی بر پیکرش
فرودآوردم.اوازچنگمگریختوبهاتاقخوابپناه
برداماخونازبدنشجاریبودکهرویتختافتاد
ولی من در حالت عصبانیت دست اش را کشیدم و
دوباره به داخل پذیرایی بردم و دوباره تیغه چاقو را
بربدنشفرودآوردمکهناگهان بیرمقرویزمین
افتاد و من برای آن که از مرگ او اطمینان یابم،
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گردنشرابریدم!جوان 24سالهدرادامهاعترافات
تکاندهندهخودافزود:بعدازقتلمادرزنم،چشم
امبهدخترخردسالشافتادکهکناربخاریخوابیده
بودامااوخوابسنگینیداشتوحتیبافریادهای
مادرشکهنامهمسرمراصدامیزد،بیدارنشد!
دراینلحظهتالشکردممرحلهدومنقشهامرااجرا
کنم .دستکش های پدرزنم را برداشتم و به خون
مادرزنمآغشتهکردم.سپسباریختنلوازممنزلو
خون آلود کردن اطراف زعفران هایی که در منزل
داشتند،سعیکردمموضوعقتلرابهدزدانجنایی
نسبتدهمکهدرپییافتنزعفرانها،مادرزنمرابه
قتل رسانده اند! بعد هم در داخل خودرو مقداری
شیشه مصرف کردم و به منزل بازگشتم تا پلیس
فکرکندکهلحظهارتکابقتلمندرمنزلخودمان
بوده ام! بنابر گزارش خراسان ،در پی اعترافات
صریح متهم و با صدور دستوری از سوی بازپرس
پرونده ،وی با قرار قانونی در حالی روانه زندان شد
کهپدرزنشنیزباتبدیلقرار،آزادشد.
شایان ذکر است ،بیستم آذر گذشته ،جسد زنی
 39ساله در یک منزل مسکونی واقع در تربت جام
کشف شد که بالفاصله با صدور دستوری ویژه از
سوی قاضی قنبری (دادستان عمومی و انقالب)
تحقیقات درباره این جنایت توسط بازپرس شعبه
دوم دادســرا ادامــه یافت .در نهایت با به دست
آمــدن اسناد و مــدارک انکارناپذیر و با دستور
قضایی ،کارآگاهان پلیس همسر مقتول و داماد
او را به اتهام ارتکاب جنایت بازداشت کردند اما
متهمان قتل را به گردن نگرفتند تا این که پرونده
مذکور با هماهنگی دادستان به مشهد ارسال شد
و با دستور قاضی میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد
مشهد) در اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضــوی مــورد رسیدگی قــرار گرفت .دامــاد 24
ساله که در تنگنای بازجویی های تخصصی قرار
گرفته بود ،مدتی بعد به قتل مادرزنش با انگیزه
دخالت در امور زندگی اعتراف کرد.

دام مزاحم اینترنتی برای دخترجوان در اینستاگرام
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری
پسر جوانی که در شبکه مجازی اینستاگرام
برای دختری جوان ایجاد مزاحمت میکرد در
عملیات پلیسی خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با میزان
اظهار کرد:اوایل اسفند امسال دختر جوانی به
نام تینا از منطقه تهرانپارس ،پا در اداره پلیس
فتای تهران گذاشت.
وی افزود :دختر جوان به ماموران گفت ،چندی
قبل پسر جوانی با ورود به صفحه شخصیام
در شبکه اجتماعی اینستاگرام ابتدا پیشنهاد
دوستی را مطرح کرد که من توجهی به این
درخواست نکردم .مدتی گذشت اما پسر جوان
دســت بــردار نبود و شــروع به دادن پیامهای
نامتعارف و پیشنهادهای شوم کرد تا این که وی
پیامهایی تهدیدآمیز و ناسزا ارسال کرد.
رئیس پلیس فتا گفت :تیم کارشناسان پلیس
فتا پس از تحقیقات ابتدایی پی بردند که دختر
جــوان هیچ شناختی از پسر جــوان ن ــدارد و
تصویر او را تنها در شبکه اجتماعی اینستاگرام
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مشاهده کرده است .سرهنگ کاظمی گفت:
درحالی که هیچ سرنخی از متهم در دست
نبود ،ماموران پلیس فتا با اقدامات اطالعاتی و
کارشناسی مهندسی توانستند پسر جوان را که
میثم نام دارد و  ۳۱ساله است ،شناسایی کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بیان کرد :متهم که در
خیابان سهروردی زندگی میکرد ،در عملیات
پلیسی دستگیر شد و جالب این که پسر جوان
برای این اقدام مجرمانه خود هیچ انگیز های
نداشت.
وی افزود :پسر جوان ابتدا سعی داشت خود را
بی گناه معرفی کند اما وقتی در برابر مدارک
پلیس قرار گرفت ادعا کرد ،من هیچ شناختی
از دختر جوان نداشتم و تنها عکسهای او را در
صفحه اینستاگرامش دیده بودم.
پسر جوان به ماموران گفت :در همان فضای
مــجــازی ش ــروع بــه چــت ک ــردم و درخــواســت
دوستی و درخواستهای شوم دادم اما بی
فایده بود به همین دلیل تعدادی از عکسهای
دختر جوان را برداشتم و با تهدید برایش ارسال
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کــردم و گفتم اگــر پیشنهادم را قبول نکند،
تصاویرش را با تهمتهای سیاه در فضای
مــجــازی منتشر مـیکــنــم کــه پیشنهادم را
نپذیرفت و خودم نیز نمیدانم چرا او را تهدید
کردم و از کارم پشیمانم.
سرهنگ تورج کاظمی ادامه داد :پرونده پس
از تکمیل و جمع آوری مستندات الزم با دو
طرف به دادســرای مبارزه با جرایم رایانهای
ارسال شد.
رئیس پلیس فتای تهران در خاتمه به شهروندان
و کاربران فضای مجازی گفت :فضای مجازی
یک فضای غیر امن است و یک مطلب یا تصویر به

سرعت در گسترهای وسیع توزیع میشود و باید
از خودمان بپرسیم محتوایی که در شبکههای
اجتماعی و صفحات شخصی خود در معرض
دید میلیو نها کاربر قرار میدهیم آیا بیانگر
هویت و مشخصات فردی و خانوادگی ماست؟
به موجب انتشار آن ،باعث ایجاد مزاحمت
و دردسر برایمان می شود یا نه و آیا میتواند
تبعات ناخوشایند وناراحت کنند های در بر
داشته باشد؟ بنابراین باید مراقب باشید چه
قراردادی را با نرم افزاری که میخواهید در آن
عضو شویدامضا میکنید و از شما چه اطالعات
و دسترسیهایی میخواهد.

...

درامتدادتاریکی

مواد مخدر مجانی!
ریشه تمام بدبختی هــای مــن و اعضای
خانواده ام به طالق پدر و مادرم از یکدیگر
برمی گردد چرا که وقتی زندگی آن ها از
هم پاشید من و خواهر و بــرادرم نیز آواره
شدیم به طوری که همواره دیگران از این
سرگردانی و آشفتگی خانوادگی ما سوء
استفاده می کردند و ...
دخــتــر  22ســالــه ای کــه بــه اتــهــام توزیع
اسکناس و چک پول تقلبی توسط نیروهای
انتظامی دستگیر شده است درحالی که
اشک ریــزان مدعی بود من فریب دوستم
را خورده ام و از تقلبی بودن اسکناس ها
هیچ اطالعی نداشتم به تشریح سرگذشت
خــود پرداخت و به کارشناس اجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :من فرزند
اول خانواده هستم که خواهر و بــرادری
کوچکتر از خودم دارم .مافقط در مقطع
ابتدایی تحصیل کردیم چرا که اختالفات
شدید پدر و مادرم با یکدیگر موجب شده
بــود آن ها توجهی به درس و مــدرســه ما
نداشته باشند.
بعد از آن که من ترک تحصیل کردم پدر و
مادرم نیز از یکدیگر جدا شدند و هرکدام
دنبال سرنوشت خودشان رفتند .در این
میان درحالی سرپرستی خواهر و برادرم
به گــردن من افتاد که آواره منازل فامیل
و اطرافیان بودیم و من هم نمی توانستم
مخارج تحصیل آن ها را فراهم کنم.
این گونه بود که در شرایط اقتصادی بدی
قرار گرفتم و افرادی که ادعای دوستی با
مرا داشتند آرام آرام مرا به سوی مصرف
مواد مخدر سوق دادنــد تا به اهــداف شوم
خودشان برسند .از ســوی دیگر نیز باید
مخارج زندگی خواهر و برادرم را تامین می
کردم و مجبور بودم با این گونه افراد رفت و
آمد کنم چرا که آن ها مواد مخدر مجانی در
اختیارم می گذاشتند و با پولی که به من
می دادند می توانستم هزینه های زندگی
را تامین کنم.
وقتی به مــواد مخدر صنعتی آلــوده شدم
بیشتر از همیشه از من سوء استفاده می
کردند و من هم قــدرت مقابله با آن ها را
نداشتم تــا ایــن کــه مدتی قبل بــا زن 30
ساله ای آشنا شدم که از همسرش طالق
گرفته بود و مجردی زندگی می کرد .وقتی
سرگذشتم را برایش بازگو کــردم مــرا به
خانه اش دعوت کرد به طوری که در مدت
کوتاهی با یکدیگر دوست صمیمی شدیم
اما من نمی دانستم او هزینه هایش را چگونه
تامین می کند .با وجود این هیچ وقت در
زندگی او تجسس نکردم تا این که به همراه
یکدیگر به یک آرایشگاه زنانه رفتیم .آن
شب قــرار بود مبلغ  65هــزار تومان برای
کاشت مژه مصنوعی بپردازیم که من 35
هزار تومان به آرایشگر دادم و سپس سراغ
دوستم رفتم که داخل خــودرواش نشسته
بود و از او مبلغ  30هزار تومان درخواست
کردم تا به آن زن آرایشگر بپردازم .دوستم
نیز سه قطعه اسکناس  10هزار تومانی از
داخل کیفش بیرون آورد و به من داد .من هم
بدون آن که متوجه جعلی بودن اسکناس
ها شوم آن ها را به آرایشگر دادم و از آن جا
به منزل دوستم رفتیم .چند روز بعد از این
ماجرا دوب ــاره زمانی که به همراه همان
دوستم از کنار یک دستگاه خودپرداز در
منطقه الهیه مشهد عبور می کردیم او گفت
امشب می توانیم کمی قماربازی کنیم اما
باید مقداری پول در حساب بانکی داشته
باشیم تا هنگام بازی کارت بکشیم و یک
چک پول  50هزار تومانی به من داد تا آن را
به رهگذری بدهم و او هم همین مبلغ را به
حساب بانکی دوستم واریز کند ولی زمانی
که پول را به یک پیرمرد دادم که قبول کرد
از حساب بانکی اش کــارت به کــارت کند
ناگهان مرد دیگری متوجه جعلی بودن چک
پول شد و با پلیس تماس گرفت .دوستم در
این وضعیت فرار کرد درحالی که کیفش
نزد من ماند و ماموران چند قطعه اسکناس
جعلی دیگر از داخل کیف کشف کردند.
حاال هم درحالی که شش سال است پدرم
را ندیده ام باید بگویم این همه بدبختی هایم
ریشه در طالق او و مادرم دارد و...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ حاجی
زاده (رئیس کالنتری الهیه مشهد) این
پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

