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توکلی -دادستان عمومی و انقالب جیرفت از دستگیری وکیل هتاک به پیامبر عظیم الشان اسالم(ص) خبردادکه در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار
مطالب توهین آمیز به پیامبر اسالم(ص)  ،جایگاه والیت فقیه ،سپاه پاسداران وبسیج کرده بود  .به گزارش خبرنگارما ،قاضی سالمی افزود  :پس از انتشار
این مطالب توسط فردی با هویت" ت-س" با سمت وکالت در فضای مجازی ،وی تفهیم اتهام و با صدور قرار مناسب کیفری روانه زندان شد.

...
خط زرد

پیشگیری از سرقت منزل()۲
خانههاییکهدربیشترساعاتروزوشبخالیهستندمورد
توجه سارقان قرار میگیرند .تحقیقات نشان میدهد یکی
از شگردهای سارقان برای شناسایی این خانه هاو اطمینان
از نبود ساکنان خانه ،به صدا درآوردن زنگ در خانههاست.
آنها به طور معمول چندبار زنگ در را به صدا درمی آورند
و وقتی هیچکس پاسخگو نباشد آن خانه را تحت نظر
میگیرند و در فرصت مناسب سراغ آن میروند اما روشن
گذاشتن چراغ ،پارک کردن وسیله نقلیه جلوی پارکینگ،
فعالیت قابل دید از بیرون خانه یا سروصدای قابل تشخیص
سبب میشود که سارقان نه تنها به این خانهها بلکه به
خانههایاطرافنیزکمترتوجهکنند.بنابراینخانوادههای
تک سرپرست ،خانههای تک نفره و خانههای مجردی در
معرض خطر بیشتری برای سرقت قرار دارند.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

براثر شکستن پل در سیالب کرمان

 2محور راور –مشهد و شهداد -نهبندان
مسدودشد

بر اثر طغیان رودخانه و سیالب  ،دو محور راور –مشهد و
شهداد -نهبندان مسدود و محور های بافق -یزد و طبس
دیهوک مسیر جایگزین تردد خودروها اعالم شده است.مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانگفت:
هنوز سیالب در این مسیرها جریان دارد و احــداث مسیر
موقت نیز تا فروکش نکردن سیالب امکان پذیر نیست.
سیدعلیخانی روز گذشته در بازدید از این محور با اشاره
به تخریب  20کیلومتر جاده و شکسته شدن پل کالیشور
محور راور-مشهد در فاصله  100کیلومتری بعد از راور
افزود :بازسازی زمانبر است و 35میلیاردتومان اعتبار برای
بازسازیآننیازاست.ویدربارهمحورشهداد–نهبندانهم
اظهارکرد:برایبازسازیپلهای-اینمحورنیز 10میلیارد
تومان اعتبار نیاز است و منتظر فروکش کردن سیالب برای
ترمیم هستیم .موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان به
همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری در سفر به راور از
دو نقطه آسیب دیده از سیل در محور راور -دیهوک بازدید
کرد .در این بازدید تصمیمات الزم در خصوص ایجاد مسیر
موقت گرفته شد .وی افــزود :با فروکش کردن آب ،احیا و
نوسازی پل کالیشور آغاز می شود  .هم اکنون خودروها باید
از مسیر طبس عبور کنند .این گزارش حاکی است ،به بیش
از ۱۰۰خودروی گرفتار شده میان دو نقطه سیل زده جاده
راور-دیهوکامدادرسانیشد.

یجادوگردرشمال!
دورهمیجنای 

متهمان پرونده در اولین جلسه بازپرسی در حضور قاضی میرزایی

همه تالشش را به کار گرفت تا عشق آن جوان از قلبم
بیرون برود! همسرم از رماالن و جادوگران انواع و اقسام
ترفندها را یاد می گرفت تا بتواند مرا به زندگی با خودش
امیدوار کند.
ناصر بندناف آهو و دندان کفتار به خانه می آورد تا از این
طریق فقط به او عشق بورزم ولی من گرفتار یک عشق
خیابانی شده بودم و به کارهای او توجهی نداشتم تا این
که باالخره تصمیم به قتل همسرم گرفتیم .مدتی قبل
از وقوع جنایت به همراه «علی» به شمال کشور و محل
سکونت آن ها رفتیم و در یک دورهمی شبانه ،نقشه
قتل را کشیدیم! نقشه ما بسیار دقیق بود به طوری که
می خواستیم وانمود کنیم ناصر را اعضای باندهای
تبهکاری به قتل رسانده اند چرا که او در زمینه خرید
و فروش اشیای عتیقه و دالر فعالیت داشت! وقتی به
مشهد بازگشتیم محل قتل را نیز شناسایی کردیم که
یک کارگاه مخروبه در جاده مشهد -سرخس بود.
متهم این پرونده جنایی ادامه داد :شب حادثه با ترفند
آموزش جادوگری توسط پیر مرتاض که از شمال کشور
آمده است ،همسرم را به محل جنایت کشیدم و علی که
خود را واسطه بین پیر جادوگر معرفی می کرد او را درون
کارگاه مخروبه به قتل رساند و جسدش را به آتش کشید!
گ ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت« ،علی»

عکس اختصاصی از خراسان

ازمیان خبرها

بازداشت وکیل هتاک
به پیامبر(ص) در جیرفت

با اعترافات وحشتناک عامالن قتل مرد  47ساله در اولین جلسه بازپرسی مشخص شد

سجادپور -شوهرم مرا طالق نمی داد اما بند ناف آهو
و دنــدان کفتار از رمــاالن می گرفت تا این گونه عشق
آن پسری که با او ارتباط داشتم از سرم بیرون برود و به
زندگی ام عالقه مند شوم اما ما در شمال کشور نقشه
قتل همسرم را کشیدیم تا این که ...
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،ایــن هــا بخشی از
اظهارات «ســارا» زن  35ساله ای است که در پی یک
آشنایی اینترنتی و ارتباط شیطانی با جوان غریبه 24
ساله ای به نام «علی» ،همسر  47ساله اش را به بهانه
آموزش جادوگری به کارگاه مخروبه مخوف در حاشیه
مشهد کشاند و «علی» نیز که خود را جادوگر معرفی می
کرد ،پس از کشتن ناصر ،پیکر خون آلود وی را آتش زد!
بنابر گزارش خراسان ،این زن  35ساله که در اولین
جلسه بازپرسی مقابل سواالت تخصصی قاضی کاظم
میرزایی ،به داستان سرایی های «باند تبهکاران» خاتمه
داده بود ،با بیان این که وقتی شبانه در شمال کشور دور
هم نشسته بودیم و نقشه قتل همسرم را طراحی می
کردیم ،هیچ گاه به ذهنم نمی رسید که با این نقشه دقیق
در چنگ قانون گرفتار شویم ،درباره ماجرای آشنایی
خود با علی گفت :من در سن بسیار کم با ناصر (مقتول)
ازدواج کردم به همین دلیل عالقه قلبی به او نداشتم.
بزرگ تر که شدم اختالفات بین من و او شدت گرفت تا
جایی که با داشتن فرزند تصمیم به طالق گرفتم ولی
همسرم به این کار رضایت نمی داد.
او بــه جــای آن کــه مــرا بــه دادگـــاه خــانــواده بــبــرد ،به
دادســراهــای دیگر می برد و هرگز حاضر نمی شد از
من جدا شود تا این که حدود پنج سال قبل زمانی که
در شبکه های اجتماعی جست وجو می کردم با «علی»
آشنا شدم و ارتباطی عاطفی بین ما شروع شد که در
نهایت این ارتباط با وسوسه های شیطانی به دیدارهای
حضوری انجامید .خالصه «علی» کــار و بــارش را در
شمال کشور رها کرد و به مشهد آمد.
او یک فروشگاه عرضه مرغ بریانی در مشهد راه انداخت
به طوری که من هم به او کمک می کردم ولی «علی»
را به همسرم پسر پیر مرتاض و جادوگری معرفی کرده
بودم که هر کاری می تواند انجام بدهد! به همین دلیل
از کارها و فعالیت های روزمره همسرم فیلم می گرفتم
و برای «علی» ارسال می کردم چرا که «ناصر» اعتقاد
خاصی به رمالی داشت .این گونه «علی» هم کارهای
روزمره همسرم را برایش بازگو می کرد و موجب تعجب
و حیرت ناصر مــی شــد ،مــن هــم از ایــن فرصت بــرای
نزدیکی بیشتر به «علی» استفاده می کردم تا این که
ناصر به وجود جوان غریبه ای در زندگی ام پی برد و
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متهم ردیف اول نیز که دیگر چاره ای جز بیان حقیقت
در حضور قاضی ویژه پرونده های جنایی شعبه 211
دادسرای عمومی و انقالب مشهد نداشت در اعترافاتی
تکان دهنده گفت :من عاشق «ســارا» شــده بــودم به
طوری که خانواده ام نیز از ماجرا اطالع داشتند! ولی
«ناصر» به همسرش عالقه مند بود و حاضر نمی شد او

اختص

اصی

خر
اسان

را طالق بدهد تا این که وقتی نقشه قتل او را کشیدیم
به مشهد بازگشتیم و دو روز قبل از وقوع جنایت ،یعنی
سیزدهم دی سال گذشته ،وقتی محل کارگاه مخروبه را
شناسایی کردیم ،می دانستیم که ناصر با ترفند آشنایی
با یک جادوگر به راحتی فریب می خورد .شب حادثه
( )97.10.15من در محل مذکور و در تاریکی شب
پنهان شدم ،با «ســارا» تماس گرفتم و گفتم همه چیز
آماده است .او هم همسرش را با شگرد خاصی به محل
جنایت هدایت کرد .وقتی ناصر به محل آمد به او گفتم،
«پیر مرتاض» هنوز نرسیده است .سپس به درون کارگاه
رفتیم و منتظر ماندیم که ناگهان من با بلوکه سیمانی
ضربه ای به ســرش کوبیدم .ناصر در میان حیرت و
ناباوری گفت :این چه کاری است؟ گفتم« ،پیر جادوگر»
گفته که اول باید ضربه ای به سرت بزنم و سپس ضربات
دیگر را زدم که در سومین ضربه جان سپرد .در همین
حال بطری بنزین را از کیفم بیرون آوردم و پیکرش را
به آتش کشیدم.
متهم  24ساله این پرونده جنایی ادامه داد :درحالی که
هنوز بیشتر از  500متر از محل دور نشده بودم ،نگهبان
یک کارخانه در همان محدوده ،نور چراغ قوه را دیده و
با پلیس تماس گرفته بود که ناگهان با مشاهده پلیس و
دیگر رهگذران از آن جا گریختم تا این که بعد از گذشت
 100روز به طور غافلگیرانه در چنگ کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی گرفتار شدم.
شایان ذکر است ،با اعترافات صریح متهمان و با صدور
دستوری از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد ،آنان روانه
زندان شدند تا بررسی های بیشتر ادامه یابد.

سابقه خبر
بنابر گزارش خراسان ،این پرونده جنایی پانزدهم دی
سال  1397زمانی روی میز قاضی میرزایی گشوده
شد که جسد سوخته مرد  47ساله ای به نام ناصر در
یک کارگاه مخروبه مخوف در پنج کیلومتری مشهد
کشف شد .بررسی های کارآگاهان که با استفاده
از تجربیات قاضی شعبه  211دادســرای عمومی و
انقالب مشهد برای کشف راز این جنایت آغاز شده
بود ،به سرنخ هایی رسید که حکایت از ارتباط شیطانی
همسر مقتول با جــوان  24ساله ای به نــام «علی»
داشت.
بنابراین گــزارش ،با گذشت  100روز از تحقیقات
سری کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان

رضوی که با دستورات ویژه و راهنمایی های گسترده
سردار محمدکاظم تقوی (فرمانده انتظامی خراسان
رضوی) همراه بود ،در نهایت مخفیگاه عامالن این
جنایت هولناک در منطقه یافت آباد تهران شناسایی
شد و کارآگاهان اعزامی با نظارت مستقیم سرهنگ
بیات مختاری (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
موفق شدند در یک عملیات هماهنگ و ضربتی که با
نیابت قضایی صورت گرفت ،دو متهم اصلی این پرونده
را دستگیر کنند .با انتقال متهمان به مشهد ،راز این
جنایت هولناک فاش شد که خبر آن روز گذشته در
صفحه حوادث روزنامه خراسان به اطالع مخاطبان
عزیز رسید.

نقشهزننارنجکبهدستبرایسرقتازبانک
پلیس:متهم به دنبال تهیه پول برای سفر به خارج از کشور بود

رئــــــیــــــس پـــلـــیـــس
پــیــشــگــیــری تــهــران
بـــزرگ از دستگیری
فــردی که ظهر امــروز
در یکی از بانک های
پــایــتــخــت تــهــدیــد به
بمبگذاری کرده بود،
خبر داد .بــه گــزارش
ایسنا ،ســردار کیوان
ظهیری در ایــن بــاره
اظــهــار کـــرد :ساعت
 10:40امـــــروز ،به
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم شد که خانمی
میان سال با حضور در بانکی در چهارراه فرمانیه در حال
تهدید به بمب گذاری است بنابراین به سرعت چند تیم
از ماموران کالنتری  ۱۲۳نیاوران به همراه سرکالنتر
یکم پلیس پیشگیری در محل حاضر شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بــزرگ ادامــه داد :با
حضور مــامــوران در محل حادثه و طی بررسیهای
اولیه مشخص شد خانم با یک ساک دستی وارد بانک
شــده ،به ســراغ رئیس بانک رفته و بستهای پیچیده
شده با نوار چسب ،چراغ چشمکزن ،سیم و باتری و
ریموت را از داخل ساک خارج و تهدید کرده است که
در صورت انجام نشدن خواسته وی ،بسته را منفجر
میکند.

...

درامتداد روشنایی

وی با بیان این که این
زن از رئــیــس بــانــک
تــقــاضــای  ۲۲هـــزار
دالر کرده بود و با خود
نارنجک و کلت نیز به
همراه داشــت ،گفت:
تــیــمهــای تخصصی
پلیس در محل حادثه
حاضر و پس از انجام
اقــدامــات اولــیــه ،وارد
بانک شدند و این خانم
میان سال را به آرامش
دعوت کردند و در فرصتی مناسب وی را دستگیر و بسته
مذکور را از دست این زن خارج کردند .رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به دستگیری این خانم
 ۵۴ساله و انجام بررسیهای تکمیلی گفت :طی انجام
بررسیهای تکمیلی مشخص شد بسته مذکور حاوی
مقداری سنگ بوده و وی به هیچ وجه چاشنی و مواد
منفجره به همراه نداشته است.
همچنین مشخص شد کلت و نارنجک همراه وی نیز
قالبی بوده و قابلیت شلیک و انفجار نداشته است .وی
در پایان با بیان این که این خانم برای انجام تحقیقات
بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد ،افــزود :متهم در
تحقیقات اولیه انگیزه خود از انجام این کار را تهیه پول
برای سفر به خارج از کشور اعالم کرده است.

/98007276ت

عاشقانه های جعلی!
چند روز بعد از برگزاری مراسم عقدکنان ،دوبــاره زنگ
تلفن همراهم به صدا درآمد .پشت خط زن مطلقه ای بود
که قبل از ازدواجم با او از طریق شبکه های اجتماعی آشنا
شده بودم« .رها» از من خواست مانند همیشه مبلغی پول به
حسابش بریزم .من هم که پولی نداشتم به سراغ طالهای
نامزدم رفتم و ...
جوان  22ساله ای که به اتهام ایراد ضرب و جرح همسرش
و ترک انفاق به کالنتری احضار شده بود درحالی که دفتر
خاطراتی را در دست داشت به همراه مادرش وارد اتاق
مددکاری اجتماعی شد و ادعا کرد همسرش به او خیانت
کرده و به همین دلیل با یکدیگر درگیر شده اند .در همین
هنگام مادر پسر جوان دفترچه خاطرات را از دست پسرش
گرفت و درحالی که صفحه ای از آن را به مشاور و کارشناس
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد نشان می داد ،گفت :این
متن عاشقانه را عروسم خطاب به جوانی به نام «محسن»
نوشته است و به پسرم خیانت می کند .عروس  15ساله که
تا آن زمان سکوت کرده بود ناگهان در میان بهت و حیرت و
با چشمانی متعجب دفتر خاطراتش را از روی میز برداشت
و درحالی که خیره به همسرش می نگریست ،گفت :این
متن عاشقانه به خط همسرم نوشته شده است و من هیچ
اطالعی از آن ندارم .وقتی «ابراهیم» از مجازات جعل دست
خط توسط مشاور کالنتری مطلع شد با بیان این که اشتباه
کردم! فقط می خواستم از این طریق همسرم را بترسانم که
به زندگی خودش بازگردد ،درباره چگونگی ماجرا گفت:
حدود یک سال قبل زمانی که در فضای مجازی پرسه می
زدم با یک زن مطلقه ساکن جنوب کشور آشنا شدم .این
ارتباط اینترنتی به جایی رسید که دیوانه وار به آن زن عالقه
مند شده بودم و برای دیدارش لحظه شماری می کردم چرا
که تصویر چهره او در شبکه های اجتماعی بسیار زیبا بود.
شب و روز فقط به رها می اندیشیدم اما او برای یک مالقات
حضوری همواره مرا سرکار می گذاشت و مــدام از من
می خواست برایش پول بفرستم .من هم دارو ندارم را به
حسابش می ریختم تا این که یک روز سوار بر اتوبوس به
جنوب کشور رفتم ولی او باز هم خودش را به من نشان
نداد .حیران و سرگردان در آن شهر قدم می زدم تا شاید
اتفاقی او را در کوچه و خیابان ببینم ولی هرچه بیشتر می
گشتم هیچ اثری از او نمی یافتم .به ناچار به مشهد بازگشتم
اما نمی توانستم آن زن را فراموش کنم تا این که مادرم
متوجه ماجرا شد و برای آن که مرا از این مخمصه نجات
دهد دختر  15ساله ای را در مشهد برایم خواستگاری کرد
اما سیمین دختری نوجوان بود و نمی توانست نیازهای
عاطفی مرا تامین کند به همین دلیل من همواره در فکر
آن زن مطلقه بودم .خالصه مراسم عقدکنان من و سیمین
برگزار شد و من به طور رسمی ازدواج کردم اما هنوز چند
روز از این ماجرا نگذشته بود که دوبــاره رها با من تماس
گرفت و تقاضای پول کرد .با آن که می دانستم اوفقط از
من سوء استفاده می کند ولی باز هم حاضر بودم برای
دیدارش همه اموالم را بدهم .این بود که حلقه ازدواج و
همه طالهایی را که همسرم سر سفره عقد ،کادو گرفته بود،
فروختم و پولش را به حساب آن زن مطلقه واریز کردم .این
گونه بود که مشاجره ای بین من و سیمین آغاز شد و من او را
به شدت کتک زدم چرا که نمی خواستم متوجه ارتباط من
و رها شود! او هم بعد از این ماجرا منزل را به حالت قهر ترک
کرد و به خانه مادرش رفت ولی در خلوت خودم فهمیدم که
در حق همسرم ظلم کرده ام و بازیچه یک زن مطلقه قرار
گرفته ام درحالی که تصویر او در شبکه های اجتماعی نیز
تصویر واقعی اش نبود.
شایان ذکر است ،به دستور سروان ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن) چندین جلسه مشاوره بــرای این زوج جــوان در
کالنتری برگزار شد که در نهایت سیمین خطای نامزدش
را بخشید و از شکایت خود صرف نظر کرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

جنایت در سرقت مسلحانه
از طالفروشی

توکلی -یکطالفروشیدربازاربزرگکرمانمورددستبرد
و سرقت مسلحانه قرار گرفت.رئیس کل دادگستری استان
کرمان گفت:مجازات محاربه در انتظار عامالن سرقت
مسلحانه از طالفروشی در بــازار کرمان خواهد بود  .به
گزارش خبرنگارما ،یدا ...موحد ظهر روز گذشته به همراه
قاضی ساالری دادستان مرکز استان و فرماندهی انتظامی
استان کرمان ،هنگام بازدید از محل سرقت مسلحانه
بازار شهر کرمان ضمن دیدار با کسبه و شهروندان افزود:
شامگاه یک شنبه (حدود ساعت )20سه سارق که یکی از
آن ها مسلح بود ،با حمله به یک طالفروشی در بازار کرمان
ضمن به سرقت بــردن مقداری طال ،باعث ایجاد رعب و
وحشت در بین مردم شدند .وی افــزود:در این تیراندازی
یک دستفروش کشته و یکی از افــراد داخل طالفروشی
نیز مجروح شد که توسط عوامل اورژانس  115برای سیر
مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شده است.نماینده
عالی دستگاه قضایی در استان کرمان اظهارکرد:بالفاصله
مجموعه های مختلف امنیتی،انتظامی و قضایی وارد عمل
شدند و کار تحقیقاتی را آغاز کردند .امیدواریم در کوتاه
ترین زمان ممکن عامالن این جنایت شناسایی و دستگیر
شوند .وی تصریح کرد:پرونده به صورت ویژه و خارج از
نوبت رسیدگی خواهد شد و با توجه به این که تیراندازی در
بازار و اماکن عمومی رخ داده و موجب رعب و وحشت مردم
شده است  ،مجازات شدید و در حد محاربه است .رئیس
شورای قضایی استان کرمان ابرازامیدواری کرد ،با تالش
و پیگیری های مستمر مجموعه های اطالعاتی،امنیتی و
نیروی انتظامی ،عوامل این سرقت و ناامنی هرچه سریع تر
دستگیرشوندوبهمجازاتقانونیبرسند.دادستانعمومی
و انقالب مرکز استان کرمان هم از تشکیل یک تیم مجرب و
ویژه به ریاست پلیس آگاهی استان کرمان برای شناسایی
و دستگیری عامالن سرقت مسلحانه به دو طالفروشی در
کرمان خبر داد.قاضی دادخدا ساالری افزود:بازپرس ویژه
ای در دادسرای عمومی وانقالب مرکز استان کرمان به این
پرونده اختصاص یافته است.وی با اشاره به این که سارقان
مسلح حرفه ای بوده اند،تصریح کرد:این تیم متشکل از
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان ،به صورت شبانه
روزیدرحالرصداموروتحقیقبرایشناساییودستگیری
متهمان هستند که سرنخ های خوبی به دست آمده است.
CMYK

