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سجادپور  -با دستگیری سرکرده باند تبهکاران
گوشی قاپ در مشهد ،تحقیقات گسترده پلیسی
برای به دام انداختن اعضای دیگر این باند خشن
وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش خراسان ،به دنبال افزایش گوشی قاپی
از بانوان در برخی خیابان های خلوت شهر و با صدور
دستوری از سوی سرهنگ آقابیگی (فرمانده انتظامی
مشهد) بررسی های گسترده با تقویت نیروهای گشت
غیرمحسوس در مناطق احتمالی تردد دزدان خشن آغاز
شد .بررسی های پلیس بیانگر آن بود که هونداسواران
تبهکار ،به آرامی نزدیک طعمه های خود می روند و در یک
لحظه به گوشی قاپی اقدام می کنند .همچنین براساس
ادعای برخی از شاکیان ،سارقان مذکور که با یک دستگاه

هوندای آبی رنگ اقدامات مجرمانه
خود را انجام می دادند در صورت مقاومت طعمه ها که
بیشتر آن ها بانوان بودند ،به زور و تهدید متوسل می شدند.
گزارش خراسان حاکی است :در همین زمینه گروه ویژه ای
از نیروهای کالنتری شفای مشهد با فرماندهی سرهنگ
نوروزی (رئیس کالنتری) وارد عمل شدند و به رصدهای
اطالعاتی پرداختند .در این اثنا بود که خبر گوشی قاپی از
یک زن در حوزه استحفاظی کالنتری شفا ،بالفاصله گروه
تجسس را به محل وقوع جرم کشاند .اظهارات شاهدان

حاکی از آن بود که سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت
آبی رنگ ،گوشی زن جوانی را که در حال هدایت کالسکه
فرزندش بود ،چنگ زده و از محل گریختهاند .در همین
هنگام شهروندان با سروصدای مال باخته به کمک این زن
شتافتند و به تعقیب دزدان موتورسوار پرداختند .از سوی
دیگر نیز نیروهای گشت نامحسوس از راه رسیدند و ترک
نشین موتورسیکلت را که در محاصره مردم و پلیس قرار
گرفته بود به کالنتری انتقال دادند .این نوجوان  17ساله

دعوایکودکـــــــــــــــــــــان،بهنزاعمرگباربزرگترهاکشید

گلــــــــــــولهخشمبرسینههمسایه!

قاچاقسنگهایمعدنیجنوبکرمان
توکلی -فرمانده انتظامی اســتــان ازکشف
بیش از71تن سنگ معدنی قاچاق درعملیات
ماموران پلیس شهرستان رودبارجنوب خبرداد.
به گزارش خبرنگارما سردار"بنی اسدی فر"با
اشاره به ضرر و زیان گسترده هرگونه فعالیت
اقتصادی غیرمجازگفت :مــامــوران ایستگاه
بازرسی"پل بهادرآباد"شهرستان رودبارجنوب
حین کنترل خــودروهــای عــبــوری بــه سمت
بندرعباس سه دستگاه تریلر حامل سنگ معدنی

را برای بررسی و بازرسی متوقف کردند.
وی افـــزود :در بررسی مــدارک و بارنامه این
کامیون ها مشخص شد محموله سنگ معدنی
هــر ســه کامیون از نــوع سنگ منگنز و فاقد
مجوزهای الزم و به صــورت غیرمجاز در حال
حمل است .مقام ارشد انتظامی کرمان تصریح
کــرد :براساس نظر کارشناسان ارزش ریالی
این محموله سنگ معدنی حدود  500میلیون
برآورد شده است.

حمله مهاجم مسلح به سمت مرد  ۴۸ساله

ترتیباهالیمحلبااورژانستماسگرفتنداما
وقتیمجروحاینحادثهبهمرکزدرمانیرسید
که تالش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه
ماند و این مرد 48ساله بر اثر عوارض ناشی از
اصابتگلولهآلودهبهخشم،جانسپرد.
بنابر گزارش خراسان ،با اعالم این ماجرا به
قاضی ویژه قتل عمد ،بالفاصله قاضی کاظم
میرزایی،عازمبیمارستانشهیدهاشمینژاد
شد و به تحقیق در این باره پرداخت .از سوی
دیگرنیزقاضیباتجربهشعبه 211دادسرای
عمومی و انقالب دستورات ویژه ای را برای
دستگیری متهم فراری صادر کرد تا این که
کارآگاهانادارهجناییپلیسآگاهیخراسان
رضــوی با همکاری اداره اطالعات جنایی،
موفق شدند عامل این جنایت را در تنگنای
اطالعاتیومحاصرهنامحسوسقراردهند.
ساعتی بعد متهم فراری که هیچ راه گریزی
نداشت تصمیم گرفت تا خود را تسلیم قانون
کند که حلقه هــای پــوالدیــن کارآگاهان بر
دستانشگرهخورد.

شلیک مرگبار در منزل مقتول

این جــوان  28ساله که امید نام دارد عصر
روز گذشته در پلیس آگاهی خراسان رضوی
توسط قاضی میرزایی مــورد بازجویی های
تخصصیقرارگرفتوگفت:وقتیبرادرمباسر
و وضع خاکی به خانه آمد و گفت مرا کتک زده
اند ،خیلی عصبانی شدم و نزد پدر آن کودک
رفتمولیاومشتیبهدماغمکوبیدوچاقویمرا
گرفت.وقتیمادرمرافرستادمتاچاقورابگیرد
او آن را پس نداد .به همین دلیل خودم نزد او
رفتم که گفت :باید  110بیاید تا بفهمیم چرا
چاقوکشی می کنی! من هم که دیگر از شدت
عصبانیت نمی توانستم خودم را کنترل کنم،
اسلحهوینچستررابرداشتموشلیککردمکه
گلوله به او خورد ولی دوستم نگذاشت گلوله
دیگری شلیک کنم به همین خاطر از محل
گریختم.شایانذکراست:تحقیقاتبیشتردر
این باره توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضــوی با نظارت سرهنگ
غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی)
ادامهدارد.

عامل جنایت مسلحانه در حال فرار

عکس ها اختصاصی از خراسان

تصویر متهم به قتل لحظاتی بعد از دستگیری

سجادپور -جــوان  29ساله ای ظهر روز
گذشته که به حمایت از برادر  11ساله اش،
دست به سالح برده و با شلیک گلوله آلوده
به خشم ،مرد  48ساله ای را به قتل رسانده
بود ،با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی کاظم میرزایی دستگیر شد
ورازجنایتمسلحانهرابرمالکرد.
بــه گــــزارش خـــراســـان ،مــاجــرای
این نزاع مرگبار ظهر روز گذشته
در خیابان طبرسی  51مشهد
هنگامی آغاز شد که کودک 11
ساله ای وارد حیاط منزلشان
شد و به بــرادرش گفت :کودک
همسایه او را کتک زده است!!
جوان 29سالهباشنیدنحرف
هــای بــرادر کوچکش ناگهان
از کــوره در رفت و با چهره ای
عصبانی به داخل کوچه رفت.
تعدادی از اهالی محل داخل
کوچهبودندکه«امید»چاقوی
تیزش را بــیــرون آورد تــا پدر
کودک طرف مقابل را تهدید
کند اما در این میان مرد 48

ساله چاقو را از دست وی گرفت و مدعی شد
کهبایدبهپلیس 110زنگبزنمکهچرادرمحل
چاقوکشیکردهای!
گزارش خراسان حاکی است ،ماجرای این
نزاع تا آن جا پیش رفت که جوان  29ساله به
خانه آمد و با گذاشتن اسلحه وینچستر زیر
صندلی  206و به اتفاق دو تن از دوستانش
دوباره به محل نزاع بازگشت .او تالش کرد تا
چاقویش را پس بگیرد اما باز هم موفق نشد
تا این که ناگهان اسلحه را از داخــل خودرو
برداشتوگلولهایبهطرفهمسایه 48ساله
اش شلیک کرد .با اصابت گلوله بر پیکر مرد
همسایه،اوخونآلودنقشبرزمینشدوبدین

که با دستور قاضی خدابنده (معاون دادستان
مرکز خراسان رضوی) مورد بازجویی های
تخصصی قــرار گرفته بــود ،همدست فراری
خود را نیز لو داد و بدین ترتیب نیروهای انتظامی ،محل
اختفای موتورسوار را در منطقه پنجتن مشهد شناسایی
و موتورسیکلت مذکور را کشف کردند ولی متهم از آن جا
گریخته بود .بنابراین گزارش درحالی تحقیقات ماموران
تجسس کالنتری شفا برای دستگیری دیگر متهمان این
پرونده ادامه دارد که «ع -ب» (متهم دستگیر شده) توسط
تعداد زیادی از مال باختگان شناسایی شد و به  40فقره
زورگیری و گوشی قاپی با همدستی دوستانش اعتراف
کرد .او گفت :هر گوشی سرقتی را بین  200تا  300هزار
تومان می فروختیم.

۱۳
در امتداد روشنایی

آخرینهفتسین!
چشمانمراکهبازکردمرویتختبیمارستانافتاده
بودم.دختر 17سالهامکهمراازمرگحتمینجات
داده بود کنار تختم اشک می ریخت با خودم گفتم
کاشزمانمتوقفمیشدومنچهرهگریاندخترم
رانمیدیدمآنجابودکهتصمیمگرفتم...
مرد میان سال در حالی که بیان می کرد هنگام
تحویل سال  1394هفت سین سفره ام را سیم،
سنجاق  ،سیگار  ،سرنگ و ...چیده بودم و تیک
تیک لحظه تحویل سال آهنگ مرگ را می نواخت
درب ــاره ماجرای تلخ زندگی اش به کارشناس
اجتماعیکالنتریشفایمشهدگفت:فرزندسوم
خانواده هشت نفره بودم همه اعضای خانواده
چشم به سخاوت زمین کوچکی می دوختیم که
پدرم روی آن کشاورزی می کرد .روزهای کودکی
را در روستای محل زندگی مان در اطراف مشهد
گذراندم ولی خیلی زود روزهای شیرین کودکی
به پایان رسید و من که دیگر شور و هیجان دوران
جوانی را تجربه می کردم همه صفا و صمیمیت
روستا را نادیده گرفتم و عازم مشهد شدم تا درآمد
مستقلی داشته باشم مدتی به عنوان کارگر ساده
سرگذر رفتم و در یکی از شهرک های حاشیه شهر
ساکن شدم تا این که شغلی در یک کفش فروشی
پیدا کردم که مسیر زندگی ام روال عادی به خود
گرفت شاگرد فروشگاه بودم و به خاطر اعتمادی
که صاحبکارم به من داشت شب ها را نیز در بالکن
باالیمغازهمیخوابیدموهمهدرآمدمراپسانداز
می کردم تا این که چند سال بعد وقتی راه و روش
فروشندگی را آموختم و با سرمایه ای که اندوخته
بودمفروشگاهمستقلیراهاندازیکردم،بهطوری
کهخیلیزودکاروبارمسکهشدوهرروزبرسرمایه
ام افــزوده می شد .این درحالی بود که با دختر
زیبایی پیمان ازدواج بسته بودم و دو فرزند پسر و
دخترم زیبایی های زندگی را به عشق و عاطفه و
مهر و محبت خانوادگی پیوند می زدند حتی یکی
از نزدیکانم را به عنوان فروشنده استخدام کردم
ودر اندیشه آینده ای زیبا روزها را سپری می کردم
تااینکهناگهانورقبرگشتومنخاکسترنشین
یک سهل انگاری ساده شدم .آن روز با جرقه محل
اتصال سیم برق و در یک لحظه باورنکردنی مغازه
ام شعله ور شد و همه سرمایه ام مقابل چشمانم
سوخت و به خاکستر تبدیل شد .آرام آرام چک
های طلبکارانم رسید و من به ناچار برای پرداخت
بدهیهایمداروندارمرافروختموبههمراههمسر
و فرزندانم دوباره در حاشیه شهر ساکن شدیم .از
شدت استرس به بیماری افسرده تبدیل شدم و
درحالی که بیکاری خانه نشین بودم آرام آرام به
استعمالموادمخدررویآوردمولیطولینکشید
کهبهمصرفشیشهوکریستالآلودهشدم.
دیگر مسیر زندگی ام در سراشیبی سقوط قرار
گرفتهبودبهطوریکهانگارخویآدمیترافراموش
کرده بــودم .زن و فرزند را به فراموشی سپردم و
برای تهیه هزینه های اعتیادم به سرقت از داخل
خودروهارویآوردم.
همسرم که تحمل رفتارها و حرکاتم را نداشت و از
سرزنشهایدیگرانزجرمیکشیدباالخرهکاسه
صبرش لبریز شد و در حالی که دست فرزندانم را
گرفتهبودمراترککردوبهسویسرنوشتخودش
رفتدراینمیانفقطگاهیدخترمازسردلسوزی
سراغی از من می گرفت و در نهایت با چشمانی
اشکبارتنهایممیگذاشتتاآنکهچهارسالقبل
هنگامتحویلسالنودرحالیکهبساطاستعمال
مواد را به جای سفره هفت سین پهن کرده بودم
یکلحظهبهخودآمدموبهاطرافمنگاهیانداختم
هیچکسدرآنخانهوحشتناکنبودفقطدوروبرم
فیلتر سیگارها خودنمایی می کرد عشق و آرامش
در آن غمخانه مرده بود که ناگهان گوشم را به تیک
تیک ساعتی سپردم که آهنگ مرگ می نواخت
مقدار زیادی از مواد مخدر را به قصد خودکشی
سرکشیدمامازمانیکهدربیمارستانچشمانمرا
بازکردمفقطدختر 17سالهامرادیدمکهباچهره
ایاشکآلودمراازمرگنجاتدادهبود.
آن روز تصمیم به ترک اعتیاد گرفتم و اکنون چهار
سال از آن روز می گذرد با آن که هنوز همسرم به
زندگیبامنبازنگشتهاستولیدیگرنمیگذارم
اشکیبرگونهفرزندانمسرازیرشود.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

پلیس در جست وجوی دختر
ورزشکار گمشده
«شــــارژ نــــدارم ،گــوشــی ام
خــامــوش مــی شــود،نــگــران
نباش تا نیم ساعت دیگر به
خانهبرمیگردم».اینآخرین
پیامی بود که ظهر روز جمعه
از طرف لیدا به خواهرش ار سال شد و حاال پس
از گذشت چند روز سرنوشت دختر جــوان در
هاله ای از ابهام باقی مانده است و خواهرش
چشم به در دوخته تا خبری از او شود.به گزارش
رکنا ،از روز یک شنبه عکس لیدا کاوه لی دختر
 38ساله تهرانی با این متن بین کاربران فضای
مجازی درحال انتشار است.اگر از او اطالعی
دارید با این شماره  09123899957تماس
بگیریدوخانوادهاوراازنگرانیدربیاورید».

