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"صاعقه" جان  ۲۰نفر را
طی دو هفته اخیر گرفت

تسنیم-سخنگوی سازمان اورژانس از جان باختن  ۲۰نفر از هموطنان طی دو هفته اخیر بر اثر برخورد "صاعقه" خبر داد .مجتبی خالدی اظهار کرد :از
تاریخ  18لغایت  31اردیبهشت  98به علت سوانح جوی سیل ،صاعقه و توفان درچند استان کشور  22نفر کشته و  53نفر مصدوم شدند.
وی افزود :سیل دو نفر فوتی و  8نفر مصدوم ،صاعقه  20نفر فوتی و  32نفر مصدوم و توفان نیز  13مصدوم در استانهای مختلف به جا گذاشت.

مرد شیشه ای به یک جنایت دیگر اعتراف کرد

ا

ختصا

قتلهایسریالیدرپاتوقسیاه
عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -مرد شیشه ای که در بازجویی های
تخصصی به ارتکاب دو قتل اعتراف کــرده بود،
صبحروزگذشتهدرحضورقاضیویژهقتلعمدراز
سومین جنایت در «پاتوق سیاه» را نیز فاش کرد و
بدینترتیب،جنایتهایهولناکاینمرددرحالی
رنگ سریالی گرفت که تحقیقات بیشتر با دستور
قاضی میرزایی برای کشف جرایم احتمالی دیگر
ویآغازشدهاست.
بهگزارشاختصاصیخراسان،ماجرای«قتلهای
سریالیدرپاتوقسیاه»اززمانیفاششدکهششم
اسفند سال گذشته زن میان سالی با مراجعه به
دایره فقدانی های پلیس آگاهی خراسان رضوی،
از ناپدید شدن ناگهانی شوهرش ابــراز نگرانی
کرد و از پلیس برای پیدا کردن شوهر  57ساله
اش کمک خواست .این زن به افسر پرونده گفت:
همسرم در حالی که سوار بر یک دستگاه پراید بود
اولاسفندماه(ششروزقبل)طبقمعمولازمنزل
خارج شد ولی تاکنون بازنگشته است او همچنین
اظهار کرد که همسرم در زمینه خرید و فروش
ضایعاتفعالیتدارد.
درپیگزارشاینزنمیانسالوباصدوردستوری
از سوی سرهنگ حسین بیات مختاری (رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروه زبده ای از
کارآگاهان اداره جنایی به فرماندهی و نظارت
مستقیمسرهنگغالمیثانی(رئیسادارهجنایی
آگاهی) روند اطالعاتی گسترده ای را با استفاده
از شگردهای پلیسی برای یافتن «جلیل» (مرد
گمشده)آغازکردند.
ردیابی های کارآگاهان آن ها را به سوی شهرک
مهرگان کشاند جایی که خودروی پراید مرد 57
ساله به صورت رها شده و بالصاحب کشف شده
بود .کارآگاهان که احتمال می دادند جنایتی به
وقوع پیوسته است ماجرای این پرونده را به قاضی
باتجربه ویژه قتل عمد اطالع دادند و بدین ترتیب

صحنه جنایت در پاتوق سیاه

قاضی کاظم میرزایی دستورات ویژه ای را برای
بررسی دقیق منازل اطراف محل رها شدن پراید
صادرکردتااینکهکارآگاهانبهمنزلیظنبردند
کهپاتوقسیاهمعتادانبودوافرادیبهآنجارفتو
آمدداشتنددرحالیکهازچندروزقبلدیگرکسی
درآنمنزلدیدهنشدهاست.
گزارش خراسان حاکی است ،با ورود کارآگاهان
به منزل ویالیی یاد شده و کنکاش های پلیسی
نقطهایازحیاطاینمنزلتوجهکارآگاهانومقام
قضایی را به خود جلب کرد که به تازگی سیمان
شدهبودبعدازحفراینمحلناگهانجسدمرد57
ساله نمایان شد و این گونه جوان معتادی به نام
«علیرضا-ر»کهبعدازمرگپدرشدرآنجاسکونت
داشت،بهاتهامارتکابقتلعمدتحتتعقیبپلیس
قرارگرفتوقاضیمیرزاییازکارآگاهانخواست
مشخصاتمتهمبهقتلرابهکلیهیگانهاینظامی
و انتظامی اعالم کنند چرا که تحقیقات میدانی
مقام قضایی نشان می داد که «جبار» برادر متهم
تحت تعقیب نیز از مدتی قبل ناپدید شده و این
احتمالوجودداردکهوینیزبهقتلرسیدهباشد.

به گزارش خراسان ،با حساس تر شدن ماجرای
قتل در «پاتوق سیاه» تالش گسترده کارآگاهان
برای ردیابی های اطالعاتی ادامه داشت تا این که
درفروردینگذشتهمردشیشهایتحتتعقیبدر
یکیازپایانههایمسافربریبندرعباسموردظن
پلیسقرارگرفتودستگیرشد.
باتوجهبهاینکهمردمذکورازسویدستگاهقضایی
مشهد تحت تعقیب بــود ،وی با هماهنگی های
صورتگرفتهبهمشهدانتقالیافتوموردبازجویی
هایتخصصیقرارگرفت.اینمردجوانشیشهای
که حدود  30سال دارد در حضور قاضی میرزایی
لببهاعترافگشودوعالوهبرقتلجلیل(مرد57
ساله)بهقتلبرادرشنیزاعترافکردوگفت:ابتدا
برادرمرابهخاطردرگیریبرسرموضوعارثیهپدری
به قتل رساندم و جسدش را درون یک چمدان
گذاشتمودرحیاطمنزلمسکونیدفنکردم!اما
دوست برادرم که جلیل نام داشت به ماجرای گم
شدن برادرم مشکوک شده بود و هر روز مرا سوال
پیچ می کرد من هم که دیگر از کنجکاوی هایش
خستهشدهبودمومیترسیدمماجرایقتلبرادرم
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فاش کرد و گفت :آن پیرزن هم که ضایعات جمع
آوری می کرد روزی به همراه جلیل (مقتول 57
ساله) به خانه ام آمد ولی جلیل برای کاری بیرون
رفت و دیگر بازنگشت .پیرزن از شدت خماری
دست و پا می زد که من هم با پاره کردن بخشی
از پرده منزل دست و پا و دهانش را بستم و وقتی
دیدم دیگر نفس نمی کشد ،جسدش را درون
موکت گذاشتم و ساعت  4بامداد زمانی که
خیابان خلوت بود جسد موکت پیچ را روی شانه
ام قرار دادم و در زمین خاکی مخروبه رها کردم
اما در هیچ کدام از قتل ها بردارم «س» حضور
نداشت و من به خاطر خصومت قبلی نام او را به
عنوان همدست خودم مطرح کردم.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،در پی
اعترافات هولناک مرد شیشه ای به ارتکاب سه
جنایت در «پاتوق سیاه» پرونده وی رنگ سریالی
به خود گرفت و تحقیقات بیشتر توسط سرگرد

لو برود او را نیز به داخل منزل کشاندم و با کمک
برادر دیگرم که «س» نام دارد به قتل رساندم و او را
نیزدرهمانحیاطدفنکردم.
بنابر گــزارش اختصاصی خــراســان ،به دنبال
اعترافات متهم ،وی دوباره به محل وقوع جنایت
در شهرک مهرگان مشهد هدایت شد و محل دفن
برادرش را نیز به کارآگاهان نشان داد .در ادامه
این ماجرا و با حفر بخشی از حیاط «پاتوق سیاه»
بقایای «جسد جبار» درون چمدان مسافرتی
کشف شد و متهم با صــدور دســتــورات خــاص و
محرمانه دیگری از سوی قاضی کاظم میرزایی
در اختیار کارآگاهان قرار گرفت چرا که در تاریخ
 97.11.26جسد پیرزن ضایعات جمع کنی نیز
در یک زمین مخروبه و در بولوار شهید کشمیری
( 34نزدیک پاتوق سیاه) درون تکه ای موکت
کشف شده بود.
دست ها و دهان پیرزن با تکه پارچه ای بسته شده
بود که از یک پرده منزل
بریده شده بود .به همین
دلیل قاضی میرزایی
هنگام بــررســی صحنه
دو قتل در «پاتوق سیاه»
ناگهان به تکه موکت و
پــرده ای چشم دوخــت
که شباهت بسیاری به
جسد موکت پیچ پیرزن
مجهول الهویه کارتن
محل دفن جسد جبار (برادر متهم )
خواب داشت.
ایـــــن گـــونـــه بـــــود کــه
کارآگاهان با دستور قاضی ویژه قتل عمد و با نجفی(افسر پرونده) با صدور دستورات ویژه ای
راهنمایی های سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی ،از سوی قاضی ویژه قتل عمد برای روشن شدن
بررسی های گسترده ای را درباره قتل پیرزن  60زوایای پنهان این پرونده وحشتناک و همچنین
ساله آغاز کردند تا این که صبح روز گذشته مرد بررسی دیگر جنایت های احتمالی وی ادامه
شیشه ای راز مرگ پیرزن در پاتوق سیاه را نیز یافت.

پشتپردهآدمرباییاشتباهی!
چرا تاجرربوده شده یک ساعت بعد آزاد شد ؟
مردی به خاطر یک میلیون تومان در نقش
مامور قالبی پلیس آگاهی تهران دست به
آدمربایی زد.به گزارش رکنا ،مرد بازاری که
در یک سناریوی مرموز از سوی مامور قالبی
چند ساعتی ربوده شده بود پس از رهایی
با پلیس تماس گرفت و از آن ها برای این
تراژدی معمایی کمک خواست.
طعمه آدم رباها گفت :ساعت  13:30پنج
شنبه بود که قصد سوار شدن بر موتورم در
خیابان هدایت را داشتم که ناگهان یک
خودروی پژو جلوی مغازه ام توقف کرد و یک
مرد میان سال درحالی که دستبند و یک
پرونده در دست داشت به سمتم آمد و گفت
که باید همراه ما به پلیس آگاهی بیایید.
وی افزود :از او خواستم کارت شناساییاش
را نشانم دهد که با لحنی تند ادعا کرد با من
به اداره آگاهی میآیید و همه چیز آن جا
مشخص می شود که جلوی همه بازاری ها
دستبند به دستم زد و و مرا سوار بر خودرو
کرد.
مــرد بـــازاری گفت :حــدود  45دقیقه در
محدودهبهارستانچرخیدیموبعدبهیکنفر
که او را دکتر صدا میزدند تماس گرفتند که
مردغریبهادعاکردکهمرااشتباهیگرفتندو
دستور داد تا آزادم کنند که از آن ها خواستم
مرا به اداره آگاهی ببرند  ،مرا از خودرو پیاده
کردند و با حضور در مغازه ام از پلیس کمک

خواستم.ماموران درادامه تحقیقات دکتر
قالبی را که دستور آدم ربایی مرد بازاری را
صادر کرده بود در عملیات پلیسی دستگیر
کردند و با شناسایی مامور قالبی و راننده
اش دستگیر شدند.
مرد بازاری به خبرنگار رکنا گفت :چون در
بــازار مرد مورد اعتماد و شناخته شده ای
هستم این دو مامور قالبی که از سوی یک
نفر اجیر شده بودند بــرای بی آبــرو کردن
من در بــازار به دستگیری ام اقــدام کردند
که همه اعضای این باند در عملیات پلیسی
دستگیر شدند.
مامور قالبی که به ادعــای خودش  15بار
سابقهزندانداردپسازدستگیری گفت که
به خاطر یک میلیون تومان دست به این آدم
ربایی زده است.وی افزود:رئیس زن برادرم
که ما به او دکتر می گوییم با من تماس گرفت
و خواست تا این آدم ربایی را انجام بدهیم و
برای این کار به من و راننده ام یک میلیون
تومان پول داد که ما هم این آدم ربایی را
انجام دادیــم .وی در پاسخ به این که او چه
انگیزه ای داشت؟ افزود :دکتر گفته بود که
مرد بازاری بدهکار است و اگر آبروی او را در
بــازار ببریم می ترسد و به ما پول میدهد،
نمی دانم حرفش راست بود یا دروغ ،من
برای پولی که دریافت کرده بودم این کار
را کردم.
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همه ارثیه و سرمایه ام را هزینه کردم تا شوهر
دومم را از دست ندهم در واقع تالش می
کردم تا با پول برای خودم زندگی بخرم چرا
که نمی خواهم بار دیگر طعم تلخ طالق را
تجربه کنم با وجود این همسرم وقتی فهمید
که ...
زن  48ساله که برای بازگرداندن همسرش
به زندگی مشترک در پی چاره جویی قانونی
بود درحالی که بیان می کرد به هیچ وجه
نمی خواهم بی خیال شوهر  37ساله ام
بشوم درباره ماجراهای تاسف بار و دردناک
زندگی اش به کارشناس اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :دیپلم که گرفتم ازدواج
کــردم .آن زمان در اوج سن و سال جوانی
به چیزی جز آغاز یک زندگی مستقل نمی
اندیشیدم چرا که تک فرزند خانواده بودم
و به قول معروف پدر و مــادرم مرا الی پرقو
بزرگ می کردند به همین دلیل هیچ وقت
با مشکالت زندگی آشنا نبودم و راه برخورد
با سختی ها و پیشامدهای ناگهانی را نمی
دانستم خــاصــه زنــدگــی مشترک مــن و
«رهــام» درحالی آغاز شد که هیچ لذتی را
در گذر زمان احساس نمی کردم .هنوز چند
ماه بیشتر از برگزاری مراسم عروسی نمی
گذشت که نیش و کنایه های اطرافیان در
گوشم پیچید«شاید اجــاق کور اســت» این
حرف ها به شدت آزارم می داد به همین
دلیل برای آن که باردار شوم هرکاری می
کردم .ساعت های زیادی را در مراکز درمانی
گذراندم و به هر شهری که پزشک معروفی
داشــت مراجعه می کــردم با وجــود این باز
هم بــاردار نشدم تا جایی که این ماجرا به
حادترین مشکل زندگی ام تبدیل شد و در
نهایت درحالی که  18ماه بیشتر از زندگی
مشترک من و رهــام نمی گذشت مجبور
به طالق شدم و این گونه اولین زندگی ام
از هم پاشید و به جدایی رسید .بعد از این
ماجرا دیگر ازدواج نکردم و با پول هایی که
پدرم در اختیارم می گذاشت زندگی توام با
رفاه اما در تنهایی را آغاز کردم پدرم کشاورز
بود و زمین های زراعتی زیادی در منطقه
الهیه داشت تا این که بعد از فوت پدرم همه
آن زمین ها در حالی که به خاطر گسترش
شهر ارزش مالی زیادی پیدا کرده بود به من
ارث رسید و من با خرید خودروهای لوکس
به خوش گذرانی با دوستانم می پرداختم
تا این که حدود سه سال قبل با جوان 34
ساله ای به نام «سپهر» درگیری لفظی پیدا
کردم او نیز سوار بر یک خودرو بود که پشت
چراغ قرمز موجب بروز حادثه ترافیکی شد و
کارمان به کالنتری کشید اما بعد از گذشت
از یکدیگر در کالنتری با هم ارتباط برقرار
کردیم که در نهایت این آشنایی به ازدواج
پنهانی کشید .از آن روز به بعد نمی گذاشتم
سپهر در زندگی دچار مشکالت مالی شود
بخش زیادی از زمین های ارثیه را فروختم
و برای همسرم خرج کردم می خواستم با
دادن پول او را راضی نگه دارم تا مرا ترک
نکند چرا که از جدایی وحشت داشتم و نمی
خواستم زندگی ام برای بار دوم در آستانه
فروپاشی قرار گیرد .او هم نقش خود را خوب
بازی می کرد و همه توجهش به من بود.
در همین اثنا باردار شدم اما متاسفانه جنینم
سقط شد و باز هم در آرزوی داشتن فرزند
باقی ماندم .با وجود این از این که با سپهر
زندگی می کردم خوشحال بودم تا این که
حدود دو ماه قبل سپهر با یک بهانه واهی
مرا رها کرد و گفت :دیگر قصد زندگی با مرا
ندارد .بهانه او این بود که چرا از پس انداز
 300میلیون تومانی من خبر نــدارد! و با
همین بهانه سروصدا راه انداخت که من با
او صادق نیستم! سپهر قصد داشت آن پس
اندازها را نیز از من بگیرد ولی به او گفتم بی
انصاف! من که همه ارثیه ام را برای تو هزینه
کرده ام حتی برای هدیه تولدت خودروهای
شاسی بلند خارجی خــریــدم! حــال نمی
خواهی من همین پس انداز اندک را داشته
باشم؟! این گونه بود که سپهر با ناراحتی
منزل را ترک کرد و حاال می خواهد مرا طالق
بدهد ولی من حاضر نیستم دوباره آهنگ
جدایی در زندگی ام نواخته شود اما کاش
 ...شایان ذکر است این پرونده به دستور
سرهنگتوفیقحاجیزاده(رئیسکالنتری
الهیه) در دایره مددکاری اجتماعی مورد
رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

