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خط زرد

پیگیری پس از سرقت
از دست زدن وجابه جایی اشیای به جا مانده
از سارقان(قیچی،چاقو،دکمه لباس و )...که ادله
ارتکاب جرم محسوب می شود وحاوی نکات مهم
برای کشف است خودداری کنید وبه اظهار نظر
افراد غیر مسئول توجه نکنید.
از دست زدن یا محو آثار باقی مانده از سارقان
مثل خون،موو ...جدا بپرهیزید.
پس از بازدید مسئوالن از صحنه وجمع آوری
ادله جرم با بررسی دقیق لوازم،آمار ومشخصات
وسایل واشیای قیمتی را با تنظیم فهرستی در
شکایت خود منعکس کنید.
بعد از وقوع سرقت هر گونه اخبار واطالعات
مربوط وموارد مشکوک را برای بهره برداری در
اختیار مسئوالن پرونده قرار دهید.
بــدون دالیــل کافی افــراد بی گناه را متهم
نکنید چرا که موجب هتک حرمت وایجاد کینه
های نهفته در آن ها خواهد شد بنابراین پس از
اطمینان کامل وبا دالیل کافی وقطعی به اعالم
مظنونیت اقدام کنید.
حداقل دو نشانی غیر قابل تغییر از خود در
اختیار مسئوالن پرونده قرار دهید تا در صورت
کشف اموال مسروقه به شما اطالع دهند.
سرهنگ بوستانی

سجادپور -پسر  25ساله مــجــردی که
مدعی است پدر پیرش را به خاطر تبعیض
بین فــرزنــدان به قتل رســانــده اســت ،روز
گذشته با دستور قاضی ویژه قتل عمد مشهد
و بــرای بررسی زوایــای پنهان این جنایت
ناجوانمردانه در اختیار کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار
گرفت.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
این جنایت وحشتناک که با انتشار بوی
تعفن در هسته مرکزی شهر لو رفت از آن
جا در دستور کار پلیس قرار گرفت که مالک
یک زمین بزرگ محصور شده با ایرانیتهای
فلزی به مــدت  48ساعت از نگهبان این
زمین بی خبر ماند!
او هرچه با تلفن پیرمرد  65ساله تماس
گرفت هیچ پاسخی نشنید بنابراین با
نگرانی به محل زمینی رفــت که احتماال
قرار بود در آینده پروژه ای در آن اجرا شود.
در ورودی بزرگ زمین از بیرون قفل بود به
طوری که گویی نگهبان این زمین بیرون
رفته است!
ولی بوی تعفن شدیدی که در محل انتشار
یافته بود ،ظن مالک زمین را برانگیخت .او
وقتی قفل را باز کرد ناگهان با جسد نگهبان
زمین روبه رو شد که به دلیل فساد نعشی
کسی نمی توانست به آن نزدیک شود! این
گونه بود که زنگ تلفن پلیس به صدا درآمد و
نیروهای گشت کالنتری شهید هاشمی نژاد
مشهد عازم محل کشف جسد شدند .آنان با
مشاهده وضعیت مشکوک محل و چگونگی
رها شدن جسد ،مراتب را به قاضی ویژه
قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی اطالع
دادنــد که به این ترتیب پرونده ای جنایی
شکل گرفت.
سرپرست پلیس آگاهی خراسان رضوی
روز گذشته در تشریح ماجرای این جنایت
هولناک و در گفت وگویی اختصاصی به

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

انتقام گیری در سایه غفلت
توکلی -چندی پیش زنی جوان نزد پلیس فتای
کرمان رفت و در اظهاراتی بیان کرد،صفحه
اینستاگرام حــاوی تصاویر خانوادگی خود را
حذف کرده،اما پس ازمدتی ازطریق دوستان
وآشنایان متوجه شده که همان صفحه ،فعالیت
اش را با محتواهای غیر متعارف شروع کرده و
موجب آبروریزی اش درمیان اقــوام وآشنایان
شده است.
رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت:پس از
ثبت اظهارات و ادعای شاکی توسط کارشناسان
ای ــن پــلــیــس ،بــافــاصــلــه مــوضــوع در دســتــور
کارماموران قرار گرفت .
بــه گــــزارش خــبــرنــگــار مـــا ،ســرهــنــگ «امــیــن
یادگارنژاد» افزود :با بررسی تخصصی پرونده
مشخص شــد شخص شــاکــی اقـــدام بــه حذف
ساده صفحه اینستاگرامی خود کرده ،غافل از
این که صفحه مزبور را به صورت کامل (delete
 )accountپاک نکرده است .
وی بیان کرد :ماموران این پلیس با اقدامات فنی
به اطالعاتی دست یافتند که طبق این اطالعات
فردی اقدام به نفوذ به صفحه اینستاگرام این
زن ج ــوان کــرده و موجب هتک حیثیت اش
شده است  .این مسئول انتظامی  ،از کشف این
پرونده مزاحمت اینترنتی در اینستاگرام خبر داد
وخاطرنشان کرد:در ادامه مشخص شد خانمی
از آشنایان شاکی با انگیزه انتقام گیری از وی،
اقدام به این عمل مجرمانه کرده است.
این کارشناس ارشد با تجربه در فضای مجازی
تاکید کرد:نباید تصاویر و ویدئوهای شخصی و
محرمانه از طریق شبکه های اجتماعی در معرض
دید عموم قــرار بگیرد و اگر قصد و نیت حذف
اکانت های خود در این فضا را دارید این کار را به
صورت فنی و کامل انجام دهید.
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(جوان  25ساله) را اجرا کنند اما کسی در
منزل را نمی گشود کارآگاهان به ناچار از
باالی در وارد ساختمان شدند و جوان 25
ساله را به دام انداختند.
سرپرست پلیس آگاهی خراسان رضوی
ادامه داد :این جوان که ابتدا سعی داشت
خود را بی خبر از ماجرای قتل پدرش نشان
دهد ابتدا از شنیدن مرگ پدرش متعجب
شد اما وقتی فهمید که پلیس همه مدارک
را در اختیار دارد ناگهان به قتل بی رحمانه
پــدرش اقــرار کرد و گفت :پــدرم بین من و
برادرانم تبعیض قائل می شد.
یــکــی از بـــرادرانـــم نــگــهــبــان یــک پـــروژه
ساختمانی است و دیگری نیز در زندان به
سر می برد که من شاکی او هستم!
او مرا کتک زد و نتوانست دیه ام را پرداخت
کند! پــدرم نیز حاضر نبود دیــه را به من
بپردازد تا با اعــام رضایت من ،بــرادرم از
زنــدان آزاد شــود! فقط می گفت :درست
نیست برادرت را به زندان انداخته ای!
خالصه حدود دو روز قبل به محل کارش
رفتم و با شکستن شیشه کانکس ،او را بیرون
کشیدم و با ضربات کارد به قتل رساندم،
سپس جسد را در همان زمین رها کردم و
کارد خون آلود را نیز به پشت بام منزل یکی
از اهالی همان محله انداختم!
ایــن مــقــام انتظامی اضــافــه ک ــرد :در پی
اعترافات متهم ،کارآگاهان کارد خون آلود
را نیز کشف کردند و این گونه این پرونده
جنایی ،فقط چند ساعت بعد از لو رفتن
ماجرای قتل به نتیجه رسید.
سرهنگ جــواد شفیع زاده یــادآور شد :با
انجام تحقیقات مقدماتی از متهم  25ساله،
این پرونده با صدور دستوری از سوی قاضی
کاظم میرزایی در اختیار کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار
گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره به
سرپرستی کارآگاه بهرام زاده صورت گیرد.
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عکس تزیینی است

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری
سارقان  ۶۶هزار دالری منزل فوتسالیست
لژیونر در قم خبر داد.
به گزارش میزان،سردار «عبدالرضا آقاخانی»
اظهار کرد :با طرح شکایت برادر بازیکن سابق
تیم ملی فوتسال کشور و عضو تیم باشگاهی
فوتسال یکی از کشورهای شرق آسیا در پلیس
آگاهی استان قم ،مبنی بر سرقت  ۶۶هزار
و  ۵۰۰دالر از منزل وی ،بالفاصله موضوع
در دســتــور کــار کــارآگــاهــان پلیس قــم قــرار
گرفت.
وی افزود :شاکی اذعان داشت ،برای حضور
در منزلی فصلی ،به همراه اعضای خانواده و
دوستان خانوادگی منزل خود در قم را ترک
می کند و پس از بازگشت از مسافرت ،متوجه
سرقت پول های برادرش میشود این درحالی
اســت که در منزل مذکور هیچ گونه به هم
ریختگی یا تخریب قفل صورت نگرفته است.
فرمانده انتظامی استان قم گفت :تحقیقات
پلیس ادامه داشت تا این که یکی از اعضای
فــامــیــل بــه عــنــوان مــظــنــون شــنــاســایــی و با
هماهنگی مقام قضایی از وی خواسته شد تا

قاضی آسیابی دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان فــارس ،در گفت وگــو با خبرنگار گروه
حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان درخصوص
ادعای فوت یک فرد در اداره آگاهی شهرستان
خرم بید با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این
زمینه از صدور دستورات الزم به پزشکی قانونی
برای بررسی علت فوت خبر داد.
وی گفت :این موضوع در حال رسیدگی است و از
ناحیه بازپرس به پزشکی قانونی دستورات الزم
صادر شده تا علت فوت مشخص شود.
قاضی آسیابی تاکید کــرد :قطعا به شکایت
اولیای دم رسیدگی خواهد شد و طبق قانون
درخــصــوص پــرونــده تصمیم مقتضی صــورت
خواهد گرفت.
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میدانی تصریح کرد :با توجه به دستورات
قضایی ،زوایای مختلف این جنایت درحالی
مورد کنکاش های پلیسی و تخصصی قرار
گــرفــت کــه فرضیه ســرقــت ب ــرای ارتــکــاب
جنایت در همان تحقیقات مقدماتی رد
شد و موضوع اختالفات خانوادگی مورد
توجه جــدی قــرار گــرفــت .چــرا کــه برخی
افراد مرتبط با مقتول از گالیه های پیرمرد
از فرزند کوچکش سخن گفتند که جوانی
حدود  25ساله و مجرد بود! سرهنگ شفیع
زاده خاطرنشان کرد :ادامه بررسی های
غیرمحسوس نشان می داد یکی از فرزندان
مقتول به خاطر درگیری و نــزاع با بــرادر
کوچکش به پرداخت  12میلیون تومان دیه
محکوم شده و در زندان به سر می برد!
وی گــفــت :همین
ماجرا سرنخی برای
کشف حقیقت شد و
کارآگاهان با کسب
مجوزهای قضایی
از قاضی میرزایی،
عازم شهرک شهید
رج ــای ــی شــدنــد تا
دستور قاضی ویژه
قــتــل عــمــد بـــرای
دستگیری حسن

در امتداد تاریکی

سارقان ۶۶هزاردالریمنزلفوتسالیستمعروفدستگیرشدند

توضیحات دادستان شیراز درباره
ادعای فوت یک فرد در اداره
آگاهی خرم بید
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خـــــراســـــان بــیــان
کرد :حدود ساعت
 9صـــبـــح امـــــروز
(روزگـــــذشـــــتـــــه)
مــاجــرای مشکوک
مــــــرگ پـــیـــرمـــرد
نگهبان بــه پلیس
آگـــاهـــی گــــزارش
شــد کــه بالفاصله
گـــروه ورزیـــــده ای
از کــــارآگــــاهــــان
ادارهجـــــنـــــایـــــی
پلیس آگاهی خراسان رضوی با نظارت و
فرماندهی سرهنگ غالمی ثانی (رئیس
اداره جنایی) عازم میدان شهدای مشهد
شدند و با راهنمایی و دستورات مقام قضایی
به بررسی دقیق ماجرا پرداختند!
سرهنگ جواد شفیع زاده افزود :تحقیقات
میدانی بیانگر آن بود که نگهبان  65ساله
با وارد آمدن  21ضربه کارد و به شکل بی
رحمانه ای به قتل رسیده است این درحالی
بود که اهالی محل از این پیرمرد رضایت
کامل داشتند و او را فردی محترم و بی آزار
می دانستند!
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستورات
ویــژه قاضی کاظم میرزایی بــرای بررسی
ابــعــاد مختلف ایــن جنایت در تحقیقات

برای ارائه توضیحات در مدت تعیین شده خود
را به پلیس آگاهی استان معرفی کند.
سردار آقاخانی اضافه کرد :در ادامه با حضور
نامبرده و در پی اظهارات ضد و نقیض وی،
برابر هماهنگیهای قضایی منزل او مورد
بازرسی قــرار گرفت و دو هــزار و  ۵۰۰دالر
مسروقه کشف شد.

وی گفت :نامبرده دایم اظهار بی اطالعی از
سرقت میکرد بنابراین موضوع با جدیت در
دستور کار پلیس قرار گرفت تا این که ردپای
مدیر باشگاه بدن سازی شاکی و همسرش به
پرونده سرقت باز شد.
فرمانده انتظامی استان قم ادامــه داد :با
دستگیری افــراد مذکور مشخص شد هر دو
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نفر از سارقان سابقه دار هستند متهمان ابتدا
قصد کتمان حقیقت را داشتند ،اما با توجه
به شواهد موجود سرانجام لب به اعتراف
گشودند و اذعان داشتند از سالهای گذشته
به عنوان مدیر باشگاه بــدن ســازی شاکی
فعالیت می کردند و طی این مدت از وضعیت
مالی خوب اعضای خانواده و نگهداری دالر در
منزل وی اطالع داشتند.
سردار آقاخانی درخصوص نحوه سرقت افراد
مذکور بیان کــرد :متهم اصلی کلید منزل
شاکی را از داخل خودروی وی خارج کرده و
در فرصتی مناسب کلید یدک را تهیه و پس
از اطــاع از خالی بــودن منزل موصوف ،به
سرقت اقــدام کــرده اســت .وی بــرای گمراه
کردن مأموران مقادیری از دالرها را پشت کولر
فامیل شاکی مخفی و مقادیری نیز به حساب
همسرش واریز کرده است.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که
کلیه وجوه مسروقه کشف و تحویل مال باخته
شده است ،افزود :در نهایت متهمان به همراه
پرونده متشکله بــرای انجام مراحل قانونی
تحویل مرجع قضایی استان شدند.

هووهایسرگردان
 50سال تمام برای این زندگی مشترک تالش
کــردم .خون دل خــوردم و پستی و بلندی های
زندگی را به جان خریدم تا همسر و فرزندانم
زندگی راحتی داشته باشند اما حاال که باید
حاصل ســال ها زحمت کشی ام را درو کنم،
همسرم به طور پنهانی ازدواج کرده است و قصد
دارد مرا از خانه خودم بیرون کند و ...
زن 62ساله ای که به دنبال شاهدی بود تا ازدواج
مجدد همسرش را اثبات کند ناگهان با هوویش
روبه رو شد که او نیز برای اثبات ازدواجش دست
به دامان قانون شده بود.
این زن میان سال درحالی که اظهار می کرد
به قول معروف شاهد از غیب رسید در تشریح
سرگذشت خود به مشاور و کارشناس اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت 12 :ساله بودم که
به خواست پدر و مادر مرحومم ،پای سفره عقد
نشستم و زندگی مشترکم با «رحمت علی» را
آغاز کردم.
همسرم از همان روزهای اول زندگی مرا کتک
می زد و توهین می کرد اما من که دختری بیسواد
بودم و از مادرم آموختم که باید برای حفظ یک
زندگی بانامالیمات کنار بیایم و سختی ها را
تحمل کنم در بــرابــر همه رفــتــارهــای خشن و
پرخاشگری های همسرم سکوت می کردم تا از
من رنجیده خاطر نشود.
او شغل ثابتی نداشت و روزهای زیادی را بیکار
می ماند به همین دلیل من برای کمک به معاش
خانواده دست به هرکاری می زدم .ترشیجات
درست می کردم و در مغازه میوه فروشی که راه
انداخته بودم به فروش می رساندم.
همه سختی های روزگــار را به جان می خریدم
تا همسر و فرزندانم در آسایش باشند باالخره
با پس اندازهایم و کمک مالی فرزندانم منزل
کوچکی را در حاشیه شهر خریدم و سند آن را به
نام خودم ثبت کردم اما در حدود  50سال قبل
ثبت محضری ازدواج آن هم در روستاها موضوع
بسیار کم اهمیتی بود و کمتر افرادی به این گونه
رسوم توجه می کردند.
من هم از این امر مستثنا نبودم و تنها با قرائت
صیغه دایم راهی خانه بخت شدم و دیگر هیچ گاه
برای رسمی کردن این ازدواج اقدامی نکردم.
حتی رحمت علی شناسنامه فرزندانم را نیز با
رابطه و آشنا دریافت کرد.
من همواره به خاطر فرزندانم می سوختم و می
ساختم اما هیچ گاه اعتراضی نمی کردم تا این که
از حدود چهار سال قبل زمزمه های ازدواج مجدد
رحمت علی در بین اطرافیانم پیچید ولی من
همیشه فکر می کردم این حرف ها دروغی بیش
نیست و کسی با رحمت علی ازدواج نمی کند.
با وجود این از حدود دو ماه قبل با تغییر رفتارهای
همسرم متوجه شــدم که زمزمه هــای ازدواج
مجدد او حقیقت دارد و همسرم با زن دیگری به
طور مخفیانه ازدواج کرده است چرا که او مخارج
زندگی را نمی پرداخت و با هر بهانه ای مرا کتک
می زد.
آن روز برای احوال پرسی از آشنایان و بستگانمان
به روســتــای محل تولدم در یکی از شهرهای
خراسان رضوی رفته بودیم که همسایگانمان
گفتند رحمت علی با زن جوانش که هم سن
دخترت است برای اقامت چند روزه به این جا
آمده بود حتی آن زن درباره مالکیت این زمین
وخانه روستایی از ما سوال کرد که پاسخ دادیم
این ملک متعلق به همسر رحمت علی است!
خالصه آن جا بود که یقین کردم همسرم تجدید
فراش کرده است .با وجود این رحمت علی همه
چیز را کتمان می کرد تا این که دخترم نشانی
محل سکونت آن زن جــوان را پیدا کــرد .وقتی
همسرم فهمید دستش رو شده است به شدت
عصبانی شد و با مشت و لگد به جانم افتاد به
طوری که یک شب در بیمارستان بستری شدم .از
آن روز به بعد ادعا می کرد مدت صیغه ما 40ساله
بوده و اکنون به اتمام رسیده است.
او با همین بهانه به خوشگذرانی می پرداخت
و با زنان غریبه دیگری ارتباط داشــت .او دیگر
اعتیادش را نیز پنهان نمی کرد و به راحتی نزد
فرزندانم به استعمال مواد مخدر می پرداخت.
سختگیری هــای همسرم به جایی رسید که
فرزندانم را از خانه بیرون انداخت و قصد داشت
مرا نیز از خانه ام بیرون کند به طوری که دو تن
از پسرانم وقتی به حال خودشان رها شدند در
دام اعتیاد افتادند و اکنون همسرانشان نیز
دادخواست طالق داده اند و ...
در این شرایط من به دنبال مدارکی بودم که اثبات
کند همسرم بدون اجازه من ازدواج کرده است
و نفقه زندگی را نیز نمی پــردازد اما وقتی وارد
کالنتری شدم ناگهان هوویم را دیدم که برای
اثبات ازدواجش با رحمت علی دست به دامان
قانون شده بود و ...
شــایــان ذکــر اســت بــه دســتــور سرهنگ عباس
زمینی (رئیس کالنتری سپاد) پرونده هووهای
سرگردان در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

