حوادث

دوشنبه  2۶فروردین  9 .139۸شعبان  .1440شماره 2007۴

یک پرنده بزرگ صاحب خود را
در فلوریدا کشت

یکمرد ۷۵سالهفلوریداییتوسطپرندهبیپروازوبزرگیکهمتعلقبهخوداوبود،کشتهشد.بهگزارشایسنا ،اداره پلیس شهرستان"آالچوا"یفلوریدااعالمکرده
استاینمرددرنزدیکی"کاسوآری"خودبودهکهزمینمیخوردوپسازآنموردحملهاینپرندهبزرگقرارمیگیرد.برخیروزنامههایمحلینیزگزارشکردهاند
کهاینمردحیواناتعجیبوغریبزیادیراازجمله"الما"برایچندیندههنگهداریمیکردهاست .کاسوآریظاهریشبیهبهشترمرغاسترالیاییدارد.

...
خط زرد

این بار پرتقال فروش پیدا شد!

پیشگیری از سرقت منزل

سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
کشف70هزارلیتر سوخت قاچاق
با بارنامه قیر و مواد شوینده
توکلی -فــرمــانــده انتظامی اســتــان کــرمــان از کشف
70هزارلیتر سوخت قاچاق در محور ماهان -بم خبرداد.
به گــزارش خبرنگار ما ،ســردار بنی اسدی فر درتشریح
این خبر اظهارکرد :ماموران پلیس آگاهی با استقرار
هدفمند در محور ماهان -بم دو کامیون ترانزیت را متوقف
کردند.وی افزود :در بازرسی ماموران از این دو کامیون،
که با بارنامه قیر و مواد شوینده ازاستان های مرکزی به
مقصد استان های مرزی بارگیری شده بود 40هزار لیتر
گازوئیل قاچاق به ارزش بیش از دو میلیارد ریال کشف
شد .ســردار بنی اسدی خاطرنشان کرد:طی عملیاتی
دیگر ماموران در همین محور نیز  31هزار لیتر گازوئیل
با عنوان هیدروکربن سنگین از یک تانکر سوخت رسان
کشف کردند .مقام ارشد انتظامی کرمان از دستگیری
شش متهم در این خصوص خبرداد ویادآورشد :از ابتدای
امسال بیش از  ۳۰۰هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در
استان کرمان کشف شده است.

بازداشت زمینخواران
 ۱۰۰میلیاردی در کرج
رئیس پلیس آگاهی البرز گفت :عامالن زمینخواری که
پس از تصاحب امالک بالصاحب و با جعل اسناد ،این
زمینها را به قیمت  ۱۰۰میلیارد ریال به فروش رسانده
بودند ،توسط کارآگاهان پلیس البرز دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا منطقه البرز ،سرهنگ محمد نادربیگی
گفت :در پی ارجــاع یک فقره پرونده زمین خــواری از
دادسرای جنایی کرج به اداره مبارزه با جرایم اقتصادی
پلیس آگاهی ،پیگیری موضوع در دستور کار مأموران این
پلیس قرار گرفت .وی افزود :محتویات پرونده حاکی از آن
بود که افرادی در قالب یک باند با جعل مدارک شناسایی
و امالک و مستغالت به طرز ماهرانهای اقدام به تصاحب
امالک بالصاحب یا زمینهای بیت المال میکنند.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کرد :در ادامه
تحقیقات پلیسی محرز شد که متهمان با توجه به بومی
بودن و آشنایی کامل با مشخصات امالک بالصاحب در
استان البرز و حومه با همکاری یکی از دفاتر اسناد رسمی
با جعل امضای صاحبان امالک مد نظر پس از تنظیم اسناد
عادی و متعاقب ًا صدور وکالت و طرح موضوع در دادسرای
حقوقی و اخذ آرای غیابی اقدام به دریافت سند امالک
بالصاحب یا مجهول المالک می کنند و به این ترتیب پس
از تصاحب امالک ،آن را به صورت غیر قانونی به افراد دیگر
منتقل می کنند یا به فروش میرسانند.
وی افزود :با اقدامات پلیسی و هوشیاری کارآگاهان ،یکی
از متهمان ،شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر
شد و در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به جرم خود اقرار
کرد اسناد امالک تصاحب شده در شهرهای کرج و فردیس
را با همکاری دو نفر از همدستان خود به  ۲۰نفر به قیمت
 ۱۰۰میلیارد ریال فروخته اند.
سرهنگ نادر بیگی با بیان این که دیگر متهمان نیز در دو
عملیات جداگانه دستگیر شدند ،افزود :متهمان با قرار
وثیقه قانونی روانه زندان شدند.

رئیسکلدادگستریگلستانگفت:جاعلکارتهای
بانکی معروف به پرتقالفروش در گرگان دستگیر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان ،هادی

هاشمیان اظهار کرد :این فرد که اهل هشتگرد است،
درگرگانخانهاجارهکردهبودوباوانتدرتهرانپرتقال
میفروخت.ویافزود:اینجاعل،هنگامفروشپرتقال
به افراد در تهران ،اطالعات کارت بانکی خریداران را با
استفاده از دستگاه اسکیمر ،اسکن و سپس موجودی
حساب آنان را خالی میکرد .هاشمیان بیان کرد:
این فرد با همکاری پلیس فتای تهران و گلستان در
گرگان دستگیر شد .به گفته وی ،هنگام دستگیری
این جاعل از او  100کارت کشف و ضبط شد .رئیس
کلدادگستریگلستانخاطرنشانکرد:اینفردبرای
رسیدگی پرونده به تهران منتقل شد.

تصویر دزد جوان در عکس سلفی طعمه اش شکار شد.
به گــزارش رکنا ،روز شنبه گذشته دو مرد جوان در
خیابان  40متری ،نرسیده به میدان اردیبهشت
خرمشهر در حال گرفتن عکس سلفی با هم بودند که
ناگهان مرد الغر اندامی با قصد قاپیدن گوشی تلفن
همراه به سمت آن ها حرکت کرد .دزد موتورسوار
موفق به قاپیدن گوشی مرد جــوان نشد و پا به فرار
گذاشت .دو مرد جــوان پس از فــرار دزد موتورسوار
عکس سلفی خود را نگاه می کردند که تصویر دزد
جوان را در عکس سلفی شان مشاهده کردند .بنا به
این گزارش ،با توجه به این که تصویر دزد موتورسوار

با دستگیری عامالن قتل در کارگاه مخروبه لو رفت

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که تعداد کشتههای
سیل اخیر در استان های مختلف به  ۷۶نفر رسیده است.
همزمان ورود یک سامانه جدید بارشی از جنوب کشور
سبب طغیان رودخانهها و وقوع سیالب در برخی مناطق
جنوب سیستان و بلوچستان ،جنوب کرمان ،هرمزگان،
غربخراسانرضویوغربخراسانجنوبیشدوخسارت
هایی را به وجود آورد .وزارت نیرو نیز از احتمال طغیان
رودخانههای شرق این کشور خبر داده است .به گزارش
ایرنا  ،بارشهای سیل آسای باران از روز شنبه در برخی
استان های جنوبی  ،جنوب شرقی و شمال شرقی کشور
آغازشدوروزیکشنبهبرشدتآنافزودهوموجبسیالب،
ایجاداختاللدرزندگیمردموخسارتبهزیرساختهای
راه ها و منازل مسکونی شد .اداره کل پیشبینی سازمان
هواشناسیروزشنبه بااعالمفعالیتسامانهبارشیجدید
در پنج استان کشور هشدار داد که خطر بروز سیل جدی
است.
▪مسیردسترسیبهبندرشهیدرجاییبستهشد

بهعلتبارششدیدبارانوطغیانرودخانهزیارتعلیبخش
«رودخانه» شهرستان رودان از توابع استان هرمزگان راه
ارتباطی  14روستا به مرکز این بخش قطع شده است.
همچنینمسیردسترسیبهبندرشهیدرجاییبزرگترین
بندرکانتینریایراندرغرببندرعباسبهدلیلآبگرفتگی
شدیدبستهاست.بهدنبالبارششدیدباراندربندرعباس
مرکز استان هرمزگان که از شامگاه شنبه آغاز شده ،تمام
خیابانهایاصلیوفرعیاینشهرستانراآبفراگرفت.
▪سیالبمحورراور-مشهدرابست

جاری شدن سیالب و طغیان رودخانه ها از صبح دیروز نیز
موجب بسته شدن چند مسیر ارتباطی در شهرستان های
راور ،ارزوئیه و رودبــار جنوب از توابع استان کرمان شده

این گونه بود که کارآگاهان
خودمان باشیم چرا که او در
با بررسی سرنخ های موجود
زمینه خرید و فروش عتیقه و
بــه اســنــادی دس ــت یافتند
زیرخاکی فعالیت می کرد و با
که نشان از ارتــبــاط ســارا با
باندهای تبهکاری در ارتباط
جــوان غریبه ای به نــام علی
بود! با وجود این بررسی های
داشت .باالخره سررشته این
غیرمحسوس کارآگاهان که
تحقیقات گسترده به منطقه
با استفاده از تجربیات ارزنده
یافت آباد تهران کشید جایی
قاضی میرزایی صــورت می
که احتمال می رفت ســارا و
گرفت ،از سرنخ هایی حکایت
علی در آن جــا مخفی شده
داشـــت کــه در روز حــادثــه،
باشند بنابراین گروهی از
تماس های تلفنی زیادی بین
کارآگاهان با صــدور نیابت
سارا و ناصر برقرار شده است.
قــضــایــی از ســــوی قــاضــی
در همین حال سارا به گروه
مــیــرزایــی و بــه سرپرستی
ویــژه کارآگاهان که زیرنظر
سرهنگ سلطانیان (رئیس
مستقیم سرهنگ غالمی
دایــره قتل عمد) وارد عمل
ثانی (رئیس اداره جنایی)
شــدنــد و شــاخــه ای از گــروه
فعالیت می کــردنــد ،گفت:
ویـــژه عملیاتی پــنــج شنبه
همسرم قرار بود برای انجام
گذشته به تهران رفتند و روز
معامالت عتیقه به تهران برود
بعد تحقیقات پنهانی خود
او را تا میدان آزادی رساندم و
را ادامه دادند تا این که سارا
آن جا پیاده شد تا خودش به
را در منطقه ای از یافت آباد
پایانه مسافربری برود و من
تصویر متهم دقایقی بعد از دستگیری
شناسایی کردند و با تعقیب
هم برای آن که مطمئن شوم
غــیــرمــحــســوس او بــه محل
او ســوار اتوبوس شــده است
مدام با او در تماس بودم! بنابر گزارش خراسان ،با توجه اختفای «علی» دست یافتند.
به این که اظهارات سارا قانع کننده نبود ،کارآگاهان از گزارش اختصاصی خراسان حاکی است کارآگاهان اداره
او خواستند روز بعد به اتفاق فرزندانش به پلیس آگاهی جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی که وارد عملیاتی
بیاید اما او دیگر ناپدید شد و به مکان نامعلومی گریخت! شبانه شده بودند در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه ،سارا و
با فــرار مظنون پــرونــده ،شیوه تحقیقات تغییر کــرد و علی را در یک واحد آپارتمانی به دام انداختند و به مشهد

از سوی مرد جوان در شبکه های مجازی منتشر شده
است تیمی از ماموران پلیس خرمشهر برای دستگیری
متهم وارد عمل شده اند.

طغیانرودخانههایمحلینیزسبببستهشدنسهمسیر
اصلیوفرعیدرجنوباستانسیستانوبلوچستانشد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و
بلوچستان گفت که هم اینک در تمامی شهرستان های
جنوبی استان شاهد آب گرفتگی معابر هستیم.وی بیان

مسدودشدن  74راه ارتباطی و تخلیه  4روستا در کرمان

توکلی -درپــی بــارش شدید و طغیان رودخــانــه راه
ارتباطی  74روستا مسدود و چهار روستا در استان
کرمان تخلیه شد .مدیر کل بحران استانداری کرمان
از قطع راه ارتباطی  39روستا در رودبار جنوب 30 ،
روستا در فاریاب و چهار روستا در بافت خبر داد.به
گزارش خبرنگارما ،سعیدی گفت :روستاهای جمال
آباد  ،حورچاه بگی و سلیمان آباد در فاریاب و روستای
سنگ نجفی با  12خانوار در ارزوئیه تخلیه شده است.
براساس این گزارش ،همچنین جاری شدن سیالب
باعث تخریب ۳۶آب نما در محورهای ارتباطی جنوب
کرمان و تخریب  9پل در حوزه شهرستان های جیرفت
و رودبار جنوب شد .رانش زمین در اطراف روستاهای

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری دو جوان به اتهام ارتکاب قتل در یک درگیری
خیابانی در شهرک ولیعصر خبر داد .به گزارش ایسنا،
سرهنگ علی ولیپور گودرزی افزود  :ساعت ۲۳روز جمعه
( ۲۳فروردین) وقوع درگیری منجر به جنایت به کالنتری
 ۱۵۳شهرک ولیعصر اعالم شد که در پی آن ماموران به
محل حادثه اعزام شدند و خبر اولیه را تایید کردند.
وی ادامه داد :در پی تایید وقوع قتل موضوع به اداره دهم
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران اعالم و در تحقیقات اولیه از
شاهدان مشخص شد که مقتول به نام مرتضی که پسری
۲۰ساله است با دو سرنشین موتور سوار درگیر شده است
و این افراد پس از این که وی را با چاقو مجروح میکنند

حیدرآباد و محمودآباد شهرستان ارزوئیه باعث رعب و
وحشت اهالی منطقه شد که دهانه کانال های ایجاد
شــده به عــرض بیش از ۲متر نیز می رســد .به گفته
رشیدی مدیر آبفار تالش برای وصل آب  ۲۳روستا در
جنوب کرمان که براثر بارندگی قطع شده  ،ادامه دارد.
استاندار کرمان هم اظهار کرد :با توجه به پیش بینی
و آمادگی الزم حجم خسارت های سیل در استان به
حداقل رسید و خوشبختانه تلفات جانی نیز نداشته
است.فدایی با اشاره به بارش میانگین  50میلی متر
در استان کرمان افزود  :بر اثر این بارندگی ها در منطقه
رودبــار جنوب و جاری شدن سیالب برخی راه های
روستایی تخریب شدند.

انتقال دادند.
این دو متهم که روز گذشته با دستور قاضی میرزایی
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند به ناچار لب
به اعتراف گشودند و راز این جنایت را به وسوسه های
شیطانی گره زدند.
«علی» متهم اصلی این پرونده گفت :من از پنج سال قبل
در شبکه های اجتماعی با «سارا» آشنا شدم و عالقه ما
به یکدیگر شدت گرفت تا این که من از شمال کشور به
مشهد آمدم و در این جا به ارتباط با او ادامه دادم تا جایی
که حتی به خانه آن ها رفت و آمد داشتم و ناصر هم مرا
می شناخت .این جوان  24ساله افزود :شدت این رابطه
شیطانی به حدی رسید که تصمیم به قتل همسر سارا
گرفتیم و نقشه ای به بهانه امور جادوگری و مرتاضی
کشیدیم تا ناصر را به قتل برسانیم.
روز حادثه هم سارا پس از تلفن من با همسرش تماس
گرفت و او را راهنمایی کرد تا به کارگاه مخروبه در جاده
سرخس بیاید و مردی را که از شمال کشور برای انجام
امور جادوگری آمده است ببیند! اما وقتی شب به آن جا
آمد او را به درون چهار دیواری مخروبه بردم و در یک لحظه
در تاریکی شب با بلوکه به سرش کوبیدم و سپس جسدش
را به آتش کشیدم اما هنوز  500متر از آن جا دور نشده
بودم که مردم با دیدن شعله های آتش با پلیس تماس
گرفتند و من با دیدن چراغ گردان های خودروی پلیس
از محل گریختم .این گزارش حاکی است قاضی میرزایی
درباره این پرونده جنایی به خراسان گفت:باتوجه به این
که زوایای پنهان زیادی در ماجرای این جنایت وجود دارد
باید تحقیقات بیشتری در این باره صورت گیرد .به همین
دلیل با صــدور دستورات قضایی بررسی ها در پلیس
آگاهی خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

▪ سیالبپنجراهارتباطیرادرخراسانجنوبیبست

کرد :با توجه به بارندگی شدید ،مدارس  14شهرستان
سیستان و بلوچستان تعطیل اعــام شده تا از خطرات
احتمالیبرایدانشآموزانجلوگیریشود.همچنین100
خانوار ساکن حاشیه رودخانه های چابهار در پی تشدید
بارندگی و احتمال وقوع سیالب ،در سرسراهای ورزشی
شهر اسکان داده شدند .دو اردوگاه اسکان اضطراری در
چابهاروکنارک نیزراهاندازیشد.
دیروز 25فروردینماهچهارسددر استان خراسانرضوی
سرریزشدوچهارسددیگرایناستاندرآستانهسرریزشدن
قراردارند.مدیررودخانههاوسواحلشرکتآبمنطقهای
خراسانرضوی نیزگفت:هشترودخانهدراستانخراسان
رضوی بر اثر بارش های شدید دیشب سیالبی شده است.
محمد صادقی فر افزود :در این مدت سیالب در رودخانه
هایهریرودشهرستانسرخسدرشمالخراسانرضوی،
رودخانه کالت در شمال شرق استان ،ورودی کشف رود

احمد شجاعی ،رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت که با
جان باختن پنج نفر در سیل اخیر استان خوزستان و یک
نفر در ایالم ،تعداد افرادی که در سیل اخیر جان خود را از
دست دادهاند به  ۷۶نفر میرسد .این  ۷۶نفر در اثر سیل
و حوادث ناشی از آن در ۱۴استان کشته شدهاند .پزشکی
قانونیایرانگفتهاستاستانفارسبا،۲۱لرستانبا ۱۵و
گلستانوهمدانبا ۸کشته،استانهایبا"بیشترینتلفات
ناشیازسیلوحوادثمرتبطباآنهستند".

▪هشترودخانهدرخراسانرضویسیالبیشد

▪تعدادقربانیانسیلبه 76نفررسید

بازداشت یکی از اعضای شورای شهر فردیس البرز

یــک منبــع آگاه در گفــت و گــو بــا ایســنا از بازداشــت
یکــی از اعضــای شــورای شــهر فردیــس بــه دلیــل
مســائل مالــی و اقتصــادی خبــر داد.
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان فردیــس
نیــز گفــت :یــک عضــو شــورای شــهر و یکــی از مدیــران
ســابق شــهرداری فردیــس بازداشــت و روانــه زنــدان
شــدند.
به گــزارش ایســنا منطقه البــرز ،حســن جهانشــاهلو از
بازداشــت یکــی از اعضای شــورای شــهر فردیــس خبر
داد و گفــت :ایــن فــرد بــه اتهــام اخــذ رشــوه بــه دســتور
مقــام قضایی دســتگیر شــده اســت.
وی افــزود :همچنیــن روز شــنبه گذشــته یکــی از

قتلپسرجوان به دست مهاجمان موتورسوار

از محل متواری میشوند .معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهران با بیان این که کارآگاهان هویت دو
سرنشین موتور سوار را شناسایی کردند ،افزود :این دو
نفر به نام های علیرضا و محسن که به ترتیب  ۲۱و ۲۲
سال دارنــد و ساکن شهرک ولیعصر هستند ،به عنوان
سرنشینان موتورسیکلت متواری شده از صحنه درگیری
شناساییشدند.همچنیندردیگربررسیهامشخصشد
که آنها دارای سابقه نزاع و مصرف موادمخدر هستند.
ولیپور گــودرزی ادامــه داد :ماموران بالفاصله به محل
سکونت این افراد مراجعه کردند اما پس از انجام بررسی
مشخص شــد کــه ایــن اف ــراد از محل سکونت خــود نیز
متواری شدهاند بنابراین اقدامات پلیسی جهت شناسایی

ص

ی خر
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همچنینبراثربارندگیوطغیانرودخانههاپنجراهارتباطی
استان خراسان جنوبی مسدوده شده است .رئیس مرکز
مدیریت راه های استان خراسان جنوبی گفت محورهای
اصلی دیهوک  -راور ،سربیشه به ماهیرود و طبس  -عشق
آباد-بردسکنبراثرطغیانرودخانهمسدودشدهاست.وی
افزود:محورهایفرعیسربیشهبهدرمیانحدفاصلپاسگاه
حسینآبادروستایدستگردودیهوک-بشرویهنیزمسدود
شدهکهمسیرهایجایگزینبرایسربیشهازگردنهدرمیان
و دیهوک از محدوده ارسک سه راهی شهید زارع به سمت
بشرویه قابل دسترسی است .هم اکنون تمام محورهای
استانخراسانجنوبیبارشنسبتاشدیدیداردکهباعث
لغزندهشدنراههاشدهاست.

تعداد قربانیان سیل
به  ۷۶نفر رسید

▪مــســدود شــدن چند مسیر اصلی در سیستان و
بلوچستان

ا
ختصا

در شمال مشهد ،رودخانه های زنگالنلو ،درونگر ،قره سو
و ارچنگان در شهرستان درگز واقع در شمال و رودخانه
رحمت آباد به گسیور شهرستان گناباد در جنوب خراسان
رضویگزارششدهاست.ویادامهداد:درورودیرودخانه
کشف رود سیالب با دبی ورودی  300مترمکعب در ثانیه
ثبت شده است .در رودخانه زنگالنلو نیز دبی سیالب 15
مترمکعباست .

جدال 5استان
شرقیوجنوبی
بابارشهای
سیلآسا
است.فرمانداررودبارجنوب ازطغیانرودخانهدوکمپدر
منطقه جازموریان خبر داد و گفت :با قطع شدن این مسیر
راهارتباطی16روستابستهشدهواینتعدادروستاجمعیتی
بیشازدوهزارنفردارند.فرماندارفاریابنیز گفت:سیالب
راه ارتباطی  30روستای شهرستان جیرفت را با جمعیت
10هزار نفر مسدود کرد .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهایاستانکرمان همگفت:محوراصلیراور-مشهد
(کیلومتر  )50به علت آب بردگی شدید و حجم آب بسیار
گسترده،تااطالعثانویمسدودشدهاست.

درامتدادتاریکی

نمی خواهم اعدام شوم!

رازپنهان«جادوگری»درجنایتهولناک!

سجادپور -زن و مرد غریبه ای که با آشنایی در شبکه های
اجتماعی و برای رسیدن به اهداف پلید خود ،شوهر زن
جوان را در مشهد به طرز وحشتناکی با بهانه «جادوگری»
به قتل رسانده بودند روز گذشته با صدور دستورات ویژه
قضایی در چنگ کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی گرفتار شدند و راز این جنایت هولناک
را فاش کردند.
بــه گــزارش اختصاصی خــراســان ،پانزدهم دی سال
گذشته ،جسد سوخته ای در یک کارگاه مخروبه و در
فاصله  5کیلومتری جاده مشهد – سرخس کشف شد که
بالفاصله با حضور شبانه قاضی ویژه قتل عمد مشهد در
محل مذکور ،تحقیقات در این باره ادامه یافت.
با پیدا شدن کارت های شناسایی نیمه سوخته ،هویت
مرد  47ساله به نام ناصر مشخص شد و بدین ترتیب با
دستور سرهنگ کارآگاه حسین بیات مختاری (رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروه ویژه ای از کارآگاهان
اداره جنایی عملیات تخصصی خود را برای کشف راز این
جنایت وحشتناک آغاز کردند.
گزارش خراسان حاکی است گروهی از کارآگاهان در
یک شاخه اطالعاتی ،خانواده مقتول را که در بولوار
صیاد شیرازی سکونت داشتند شناسایی کردند و اولین
مرحله از تحقیقات سری با راهنمایی های قاضی کاظم
میرزایی از همسر ناصر ادامه یافت .اظهارات این زن 37
ساله در حالی حیرت کارآگاهان را برانگیخت که او سعی
داشت مرگ شوهرش را به باندهای تبهکاران خطرناک
عتیقه و دالر نسبت دهد .این زن که مدعی بود همسرش
گوشی تلفن مخفی داشــت که همه از آن بی اطالع
بودند در بازجویی های فنی به کارآگاه حمید فر( افسر
پرونده) گفت :همسرم مدام به ما تذکر می داد که مواظب

...

شکار یک دزد در عکس سلفی

عکس اختصاصی از خراسان

-۱خانههایی که نزدیک محل زندگی مجرمان قرار دارند
و مناطقی که افراد معتاد در آن جا رفت و آمد میکنند و
همچنین محلههایی که مراکز خرید ،باشگاههای ورزشی،
پایانهها و به طور کلی جرم خیز هستند در معرض خطرند.
-۲خــان ـههــایــی کــه درم ــح ــدوده بــزرگــراههــای اصلی
هــســتــنــد ب ــه دلــیــل ایــنک ــه ب ــه واس ــط ــه تــرددوســایــل
نقلیه متعدد افرادناشناس زیــادی درآ نهــا رفــت وآمد
میکنند وشناسایی افراد مشکوک و ناشناس درآن ها
سختتراست ،سارقان راحتترهدفهای خودراشناسایی
میکنند.همچنین منازلی که نزدیک به مسیرهای پیاده
روقرارگرفتهاند در سرقتها آسیب پذیرترند.
-۳خانههایی که درحومه شهر قــراردارنــد نیزدرست
مانند خانههایی کــه درنــزدیــکــی بــزرگــرا ههــا هستند
بیشتردرمعرض دیدافرادغریبهاند .خانههایی که در
بنبست قرار دارند و خروجیهای کمی دارند و محلههای
خلوت پرخطرترند.
 -۴خانههایی که یک بار هدف سرقت قرار گرفتهاند ،در
مقایسه با خانههایی که از آنها دزدی نشده است احتمال
این که بیشتر هدف سرقت قرار بگیرند بیشتر است ،البته
دزدی دوباره از این خانه ها به طور معمول با گذشت شش
هفته ازنخستین سرقت اتفاق میافتد .ارزشمند بودن
وسایل خانه و دسترسی آسان به آن از علل سرقت دوباره این
گونه خانههاست .گاهی سارقان که با ورود به یک خانه موفق
به بردن همه وسایل نشدهاند در فرصتی مناسب به محل
سرقت برمی گردند یا دوستانشان را اجیر می کنند و با ارائه
اطالعاتالزمبهآنهاوسایلارزشمندراغارتمیکنند،حتی
درمــواردی دیده شده سارقان بعد از ماهها دوبــاره به محل
سرقت قبلی میروند تا وسایلی را که مالک خانه از طریق بیمه
جایگزین کرده است سرقت کنند .تحقیقات متعدد نشان
میدهد سرقت دوباره ازخانه ها ،در مناطق با درآمد کم که
سارقان بیشتر حضور دارند اتفاق میافتد.
 -۵ساختمانهایی که در نزدیکی منازل سرقت شده
هستند ،به دو دلیل در معرض خطر سرقت قــرار دارنــد.
نخست اینکه سارقان به مــحــدودهای که سرقت موفق
داشتهاند برمیگردند و در صورتی که هدف قبلی سخت
باشد به دنبال هدف ساده تری در آن منطقه هستند .دلیل
دوم هم اینکه ممکن است به دنبال خانههایی با اموال
مشابه سرقت قبلیشان باشند و به محل سرقت قبلیشان
بازگردند.
-6ساختمانهایی که برای مدت زمانی طوالنی خالی
استوخانههاییکهدرتعطیالتخالیمیشوندیاساکنان
آنهابهتعطیالتمیروندنیزهموارهدرمعرضخطرسرقت
هستند .عالیمی مانند درهای باز پارکینگ و جعبه نامه
پرشده نیز نشان دهنده خالی بودن خانه است.
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مخفیگاه آنها ادامه یافت تا این که محل مخفی شدنشان
در یک کارگاه رویهکوبی مبل در منطقه علی آباد قاجار
شناسایی شد و ساعت  ۲بامداد دیروز ( ۲۵فروردین ماه)
هر دو نفر در این کارگاه دستگیر و به اداره دهم پلیس
آگاهی تهران منتقل شدند .معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهران با اشاره به انجام بازجویی از این دو نفر
گفت :این دو نفر در اعترافات خود اظهار کردند که مقتول
به آنها متلک پراکنی کرد و زمانی که آنها برای پاسخ
گویی به وی متوقف شدند ،مقتول با مشت ضربه ای به
صورت یکی از این افراد زده است که همین موضوع باعث
آغاز درگیری میان این افراد شده است .وی افزود :یکی از
متهمان به نام محسن نیز در اعترافاتش اظهار کرد آن شب

مدیــران ســابق شــهرداری فردیس بــه اتهام مشــارکت
در جعــل و کالهبــرداری بازداشــت و روانــه زنــدان
شــد.
دادســتان عمومــی و انقــاب فردیــس بــا اعــام ایــن
کــه هــر دو متهــم اکنــون در بازداشــت بــه ســر میبرنــد
توضیــح داد :پرونــده بــه صــورت ویــژه در شــعبه ۷
بازپرســی در دســت بررســی اســت و ضابطــان قضایــی
در حــال انجــام تحقیقــات تکمیلــی هســتند.
وی متذکــر شــد :دادســتانی بــا رصدهــای خــود بارهــا
بــه مســئوالن مربــوط در خصــوص افزایــش نظــارت
بــر مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر تذکــر داده
بود.

راننده موتور بوده و علیرضا سرنشین بوده است .زمانی که
مقتول به صورت علیرضا ضربه میزند وی با چاقو ضربهای
به گردن وی میزند و در ادامه مقتول به زمین میافتد .این
افراد که به شدت ترسیده بودند بهسرعت با موتور از محل
فرار میکنند و در محل کار خود که کارگاه رویه کوبی
مبل است مخفی میشوند اما ماموران پلیس این کارگاه
را شناسایی و هر دو نفر را دستگیر میکنند.
به گفته سرهنگ ولیپور گودرزی ،این افراد پس از اعتراف
صریح به ارتکاب جنایت و صدور قرار بازداشت موقت
از سوی مقام قضایی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفتند.

روزی که شوهر خواهرم را با ضربات چاقو به قتل رساندم به
چیزی جز مرگ او نمی اندیشیدم کنترل خودم را از دست
داده بودم و نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم ترفندها و
حیله هایی که برای به دام انداختن شوهر خواهرم کشیده
بودم کارساز شده بود به طوری که دیگر کاری از دست او
ساخته نبود و ...
جوان  27ساله ای که به اتهام قتل و سوزاندن جسد شوهر
خواهرش با صدور دستورات ویژه قاضی احمدی نژاد
(قاضی ویژه قتل عمد مشهد) دستگیر شده است پس از
آن که در اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به
سواالت تخصصی سرگرد نجفی (افسر پرونده) پاسخ داد
به تشریح سرگذشت خود پرداخت و درباره چگونگی وقوع
این جنایت هولناک گفت :در یکی از روستاهای شهرستان
زابل به دنیا آمدم و در همان روستا به تحصیل پرداختم
پدرم زمین های کشاورزی داشت و با کشت و کار در مزرعه
مخارج خانواده را تامین می کرد .من تک پسر بودم و دو
خواهر داشتم به همین دلیل در کالس سوم راهنمایی
ترک تحصیل کردم تا کمک خرج خانواده باشم چرا که
پدرم در امور کشاورزی ،دست تنها بود و نمی توانست همه
کارها را انجام بدهد.
خالصه چند سال بعد عازم خدمت سربازی شدم و پدرم
مسئولیت چند مغازه ای را که در شهر داشت به من سپرد
و من هم در مغازه خواربار فروشی مشغول کار شدم تا این
که روزی دختر همسایه روبه رویی برای خرید وارد مغازه
ام شد و من که گویی به یک باره قلبم لرزیده بود عاشقش
شدم و موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم در حالی که
خدمت سربازی ام به پایان رسیده بود و همه راضی به این
ازدواج بودند اما آن دختر پاسخ منفی می داد و قصد داشت
ادامه تحصیل بدهد .باالخره این رفت وآمدها طوالنی شد
و من بعد از دو سال انتظار در نهایت پاسخ «بله» را از آن
دختر گرفتم و این گونه با او ازدواج کردم ولی اولین بار
در شب عروسی و به پیشنهاد باجناقم مواد مخدر مصرف
کردم از آن روز به بعد هم او مرا برای مصرف مواد به دنبال
خودش می کشید و من هم که احساس لذت می کردم
مدام پای بساطش می نشستم تا این که به یک معتاد حرفه
ای تبدیل شدم .در این شرایط به دلیل خشکسالی های
سیستان کار و بارم از رونق افتاد و من به همراه همسرم
در حالی که  20سال بیشتر نداشتم عازم قوچان شدم تا
در کارخانه کشمش پاک کنی کار کنم ولی در هیچ کاری
دوام نمی آوردم .وقتی از کارخانه کشمش پاک کنی بیرون
آمدم با سفارش مادرزنم در کارخانه لبنیات استخدام شدم
و چند ماه نیز در آن جا کار کردم .ولی روزی که قصد داشتم
به مرخصی بروم سرشیفت محل خدمتم از من خواست
برای دخترش تبلت بیاورم من هم گفتم هیچ چیز مجانی
به دیگران نمی دهم! این گونه بود که بعد از بازگشت از
مرخصی تسویه حساب و به مشهد مهاجرت کردم این جا
هم به همراه شوهر خواهر بزرگم (مقتول) در یک کارخانه
مشغول کار شدم اما به من تهمت دزدی زدند و حدود سه
هفته زندانی شدم باالخره بعد از آزادی از زندان بود که از
طریق خواهر بزرگم فهمیدم که شوهر معتاد و سابقه دارش
به خواهر کوچک ترم نظر سوئی دارد به همین دلیل با
داماد و خواهرم دامی برای او پهن کردیم تا مقابل یک عمل
انجام شده قرار بگیرد.
وقتی خواهر کوچکم به صورت پیامکی با شوهر خواهر 35
ساله ام قرار گذاشت من و شوهر خواهر کوچکم وارد خانه
شدیم و من او را با ضربات چاقو کشتم سپس برای آن که
اثر انگشتی برجا نماند جسد او را با موتورسیکلت به بیابان
بردیم و به آتش کشیدیم .االن هم بسیار پشیمانم و نمی
خواهم اعدام شوم چرا که آن لحظه خون جلوی چشمانم
را گرفته بود و نمی توانستم خودم را کنترل کنم اما حاال که
دلم برای پسر هفت ماهه ام و دختر  3.5ساله ام تنگ شده
است تازه می فهمم که کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی

رمزگشایی از  100فقره سرقت
چک و اسناد از نمایندگی های
بیمه در مشهد
ساجدی -فرمانده انتظامی استان از دستگیری
عامل سرقت های سریالی از نمایندگی های بیمه در
مشهد خبر داد.
ســردار «محمد کاظم تقوی» در تشریح این پرونده
گفت :در پی گزارش چند فقره سرقت مدارک و اسناد
از نمایندگی های بیمه در مشهد و اعالم شکایت مال
باختگان تحقیقات پلیسی با توجه به اهمیت موضوع
آغاز شد .فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی
افــزود :بررسی های اولیه پلیس حاکی از آن بود که
متهم پرونده در شش فقره سرقت که شاکیان آن ها
اعالم شکایت کرده اند چک های بانکی مشتریان
نمایندگی های بیمه را با مدارک شناسایی جعلی به
بانک برده و بیش از  30میلیون تومان دریافت کرده
است .سردار تقوی اظهار کرد :تیم های دایره تجسس
کالنتری شهید هاشمی نژاد مشهد در پیگیری علمی
این پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به
چهره زنی و شناسایی عامل سرقت شد .این مقام
انتظامی گفت :پلیس در اقدامی ضربتی و پس از
هماهنگی با مقام قضایی ،متهم پرونده را دستگیر و در
بازرسی اولیه از او سه عدد کیف دستی 12 ،عدد کیف
مدارک و دیگر اسناد و مدارک سرقتی کشف کرد.
وی خاطرنشان کرد :ماموران کالنتری شهید هاشمی
نژاد در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز  48قطعه لوازم
کامپیوتری ،یک دستگاه لپ تــاپ 11 ،میلیون و
 500هزار تومان وجه نقد و مدارک شناسایی جعلی
کشف کردند .در این پرونده که با دستور مقام قضایی
تحقیقات تکمیلی و تخصصی آن به کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی سپرده شده از سرقت بیش از
 100فقره چک های بانکی و اسناد و مدارک تاکنون
رمزگشایی شده و تحقیقات گسترده پلیسی ادامه
دارد .سردار تقوی گفت :با توجه به اعترافات متهم که
به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و بیان کرده از سال
 92مرتکب سرقت از نمایندگی های بیمه در مشهد
می شده تحقیقات پلیسی برای کشف سرقت های
انجام شده توسط این فرد ادامه دارد.
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