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آیا این مادر و کودک زنده اند؟

اخت

صاصی

سرنوشتغبارآلود درسناریویهوو!
سجادپور -تحقیقات گسترده کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
دربــاره مادر و کودک ناپدید شده روستایی
درحالی با دستورات ویــژه و محرمانه مقام
قضایی به سرنوشتی غبارآلود گره خورده
است که سناریوی بی رنگ هووی زن گم شده
از حادثه ای شوم حکایت دارد!
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده غبارآلود ،از تابستان گذشته زمانی
رنگ وحشت گرفت که یکی از بستگان زن
 38ساله ای به نام کبری با تسلیم شکوائیه ای
به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
از ماجرای گم شدن مرموز این زن و پسر 2.5
ساله اش پرده برداشت .او به کارآگاهان دایره
فقدانی های پلیس آگاهی گفت :کبری و
فرزندش از روستای مارشک به مشهد آمدند و
به خانه هوویش رفتند اما دیگر خبری از آن ها
نشد! این در حالی است که هووی کبری ادعا
می کند هیچ اطالعی از او ندارد! با وجود این
دست نوشته ای از سوی کبری به دستمان
رسید که در آن نوشته شده است :من زنده ام!
شاکی این پرونده ادامــه داد :حتی یک بار
زنــی از تلفن عمومی با من تماس گرفت و
خود را کبری معرفی کرد ولی من صدای
او را به خوبی می شناختم به همین خاطر
وقتی گفتم تو کبری نیستی و فالنی هستی!
بالفاصله تلفن را قطع کرد و دیگر تماسی
برقرار نشد!
گزارش خراسان حاکی است ،در پی اعالم این
گزارش و با صدور دستوری از سوی سرهنگ
محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروه زبده ای
از کارآگاهان دایره فقدانی ها به سرپرستی
سرهنگ علی سرایانی مامور رسیدگی به این
پرونده غبارآلود شدند .تجزیه و تحلیل های
کارشناسی از وقوع یک ماجرای تلخ حکایت

میکردبههمینخاطراین
پرونده با دستور سرهنگ
شفیع زاده (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی)
به شعبه ویژه جرایم جنایی
دادســــــــرای عــمــومــی و
انقالب مشهد ارسال شد
و اوراق آن توسط قاضی
علی اکبر احمدی نژاد زیر
ذره بین تجربیات قضایی
قرار گرفت .کنکاش های
قــاضــی ویــــژه قــتــل عمد
در الب ــه الی اوراق ایــن
پرونده مسیر تحقیقات را
تغییر داد و این گونه بود
کــه کــارآگــاهــان بــا صــدور
چنانچه از سرنوشت این مادر و کودک اطالعی دارید با پلیس تماس بگیرید
دستورات محرمانه قضایی
وارد رصدهای اطالعاتی غیرمحسوس شدند .بنابرگزارشاختصاصیخراسان،ماجرایاین کارکنان بانک ،افتتاح حساب با حضور افراد
بررسی های تخصصی با استفاده از امکانات و پرونده فقدانی در حالی هر لحظه غبارآلودتر مذکور را تایید کردند اما باز هم این متهم
تجهیزات پلیسی بیانگر آن بود که «کبری-ع» می شد که هووی کبری به همراه چند مظنون حقیقت موضوع را در حالی انکار می کند
به همراه فرزندش «محمدطاها-م» در تاریخ دیگر بازداشت شدند و تحقیقات از آنان ادامه که ادعــا دارد «هوویش زنــده اســت!» بنابر
 98.3.12از روستای مارشک با مینی بوس یافت .هووی کبری که از حدود  45روز قبل گــزارش خــراســان ،با ایــن حــال قاضی ویژه
به مشهد آمده و به منزل هوویش رفته است .در بازداشت به سر می برد درباره این ماجرا به قتل عمد مشهد با دستور درج چهره مادر و
این موضوع را در حالی برخی از اهالی روستا طرح یک سناریوی بی رنگ پرداخت و گفت :کودک گم شده در روزنامه خراسان و برای
تایید کردند که راننده تاکسی تلفنی نیز مهر از حدود یک سال قبل همسرم فوت کرد من تکمیل تحقیقات از شــهــرونــدان در نقاط
در مشهد زندگی می کنم و هوویم در روستا مختلف کشور خواست چنان چه اطالعی
تاکید بر این ماجرا زد.
مــرد راننده که با عملیات هــای اطالعاتی ساکن است اما من از تاریخ ( 98.3.8چهار از سرنوشت غــبــارآلــود ایــن مــادر و کــودک
کارآگاهان و با راهنمایی های قاضی احمدی روز قبل از حضور کبری در مشهد) او را ندیده دارند مراتب را با تلفن های 21825242
نــژاد ،شناسایی شــده بــود ،طی اظهاراتی ام آخرین بار در همان تاریخ سوار مینی بوس  21825267،09154160589یا
گــفــت :در تــاریــخ  98.3.12مــن کــبــری و شد و به روستای مارشک رفت که دیگر هیچ پلیس  110اطالع دهند.
هوویش را به همراه پسر  2.5ساله کبری اطالعی از او ندارم و از افتتاح حساب بانکی او قاضی احمدی نــژاد همچنین تاکید کرد
هرگونه اطالعات شهروندان دربــاره کبری
سوار کردم و آن ها را برای افتتاح حساب به نیز خبر ندارم!
یکی از بانک های مشهد بردم و سپس حدود در پی کتمان این ماجرا ،تحقیقات گسترده علمی  38ساله و محمدطاها مستمند 2.5
ساعت  13دوبــاره هر سه نفر را در منطقه دیگری با اظــهــارات شهود آغــاز و مشخص ساله در پرونده به صورت محرمانه باقی می
کاظم آباد به منزل «ز» (هووی کبری) رساندم شــد کــه ه ــووی کــبــری روز افتتاح حساب ماند و حتی هویت افراد مطلع نیز به هیچ وجه
بانکی هــمــراه او بــوده اســت بــه طــوری که فاش نخواهد شد.
که هر سه نفر داخل خانه رفتند!

خط زرد

پیشگیری از وقوع سرقت در اصناف
هــرگــز محل کــار خــود را در حضور
مشتری ترک نکنید.
کلید مغازه خود را در دسترس افراد
غیرمطمئن قرار ندهید.
در سکوریت امنیت کافی ایجاد نمی
کند حتما در زمان ترک مغازه کرکره را
پایین آورید و قفل کنید.
در شــب هــا محل کسب خــود را به
صورتی روشن بگذارید تا داخل مغازه از

خراسان

بیرون کامال نمایان باشد.
از آن جــا کــه قفل هــای معمولی به
راحتی با قیچی بریده می شوند ،تا حد
امکان از قفل های سوئیچ کتابی استفاده
کنید.
آیا می دانید نصب دوربین مداربسته
و آژیر دزدگیر با قابلیت کنترل اقدامات
افــراد مشکوک در پیشگیری از سرقت
نقش بسیار موثری دارد؟

سرهنگ بوستانیرئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

زلزله 5.6ریشتری کوخردبستک صدمهجانینداشت
هیچ گزارشی از آسیب و صدمه جانی از زلزله ای
که بعداز ظهر دوشنبه در منطقه کوخرد بستک
بندرعباس رخ داد ،نرسیده است.
زلزله ای به بزرگی  5.6ریشتر ساعت  ۱۴و ۲۸
دقیقه و  ۵۰ثانیه  ۲۹مهرماه درعمق  ۱۰کیلومتری
زمین و در فاصله  ۴۷کیلومتری کــوخــرد۵۰ ،
کیلومتریکنگو ۵۵کیلومتریبندرلنگهثبتشد.
موقعیت مرکز زمین لرزه در عرض  27.5شمالی و
 ۵۳و  ۹۷شرقی است.شهرستان بستک در ۲۲۰
کیلومتری غرب بندرعباس قــرار دارد.مدیرکل
مدیریت بحران استانداری هرمزگان بعد از ظهر
روز گذشته اعالم کرد :تاکنون گزارشی مبنی بر

خسارت زمین لرزه  5.6ریشتری کوخرد بستک
دریافت نشده است.
علیرضا صفا ایسینی در گفت وگو با ایرنا افزود :زمین
لرزه تقریبا درهمه شهرهای هرمزگان احساس شده
اما طبق تماسی که با فرمانداران و بخشداران این
مناطق گرفته شده ،تاکنون مشکل یا خسارت مالی
و به ویژه جانی گزارش نشده است.
رئیس روابط عمومی وامور بینالملل دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان هم عصر دوشنبه اظهار کرد:
کوخرد بستک دارای یک باب مرکز جامع بهداشت
وسالمت با پزشک مستقر است که تاکنون هیچ
مراجعهای درباره زلزله گزارش نشده است.

۱۳

در امتداد تاریکی

قاتلیدردامهیوالیسفید
اگر روزی به گذشته بازگردم فقط به دنبال مواد
مخدر نمی روم چرا که این هیوالی سفید همه
چیز را از انسان می گیرد تا زمانی که شیره و
تریاکمصرفمیکردممشکلینداشتماماوقتی
به کریستال آلــوده شدم دیگر زندگی ام از هم
پاشید تا جایی که دست به قتل زدم و...
مرد  43ساله ای که به اتهام قتل شوهر خواهرش
و با صــدور دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی
احمدی نــژاد (قاضی ویــژه قتل عمد مشهد)
دستگیر شده است پس از پاسخ به سواالت فنی
کارآگاه جمالی (افسر پرونده) درباره سرگذشت
تلخ خود نیز گفت :در منطقه دررود نیشابور به
دنیا آمدم .پدرم از راه کشاورزی و باغداری مخارج
خانواده  11نفره ما را تامین می کرد اما وضعیت
مالی خوبی نداشتیم .به همین خاطر من در
مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم و به قالی
بافی روی آوردم چرا که بیشتر اهالی آن منطقه به
قالی بافی اشتغال داشتند .ابتدا روزی 20تومان
حقوق می گرفتم اما بعد که این حرفه را آموختم و
به قول معروف استادکار شدم روزی  900تومان
درآمد داشتم.
هفت سال آن جا کار کردم و بعد به خاطر این که
دختر دایی ام را به عقد خودم درآوردم به مشهد
مهاجرت کردم چرا که دایی ام پسری نداشت و
مرا مانند پسر خودش می دانست در سال1373
عازم خدمت سربازی شدم و بعد از دو سال خدمت
در حالی به مشهد بازگشتم که برادرانم نیز به این
شهر مهاجرت کرده بودند .یک سال به صورت
قراردادی در مخابرات مشغول کار شدم و زندگی
مشترکم را آغاز کردم .حاصل این ازدواج دو پسر
بود که هم اکنون 21و 17ساله هستند ،اما مسیر
بدبختی های من از سال  1372شکل گرفت.
خوببهخاطردارمکهبههمراهچندتنازدوستانم
برای تفریح و خوش گذرانی در روز سیزده به در به
باغپدرمرفتهبودیمآنجادوستانمآتشیبرپاکردند
و بساط استعمال مواد مخدر را به راه انداختند .آن
ها چنان از احساس لذت سخن می گفتند که من
هم برای اولین بار استعمال تریاک را تجربه کردم.
از آن روز به بعد دیگر خودم به صورت پنهانی مواد
میکشیدمولیآرامآرامماجرایاعتیادملورفتو
دیگرکسیمراتحویلنمیگرفت.حدود 10سال
مواد مخدر سنتی مصرف می کردم تا این که به

کریستال آلوده شدم و به دره تباهی سقوط کردم.
سال  1389بود که مــادرم فوت کرد و در مدت
کوتاهیپدرمبایکدخترجوانازدواجکردکههم
اکنون نیز با او زندگی می کند باالخره اردیبهشت
سال  1390ماموران انتظامی به منزلم ریختند و
 84گرمکریستالاززیرکابینتهایخانهامبیرون
آوردندالبتهمنبهشوهرخواهرممظنونبودمکهبا
همدستی همسرم مرا لو داده بودند چرا که شوهر
خواهرم از اعتیاد متنفر بود و هر بار مرا به خاطر
اعتیاد نه تنها سرزنش می کرد بلکه الفاظ زشتی
را به معتادان نسبت می داد خالصه من به تحمل
 15سالحبسمحکومشدموهمسرمبابخشیدن
مهریهاشازمنطالقگرفتوسرپرستیفرزندانم
را نیز عهده دار شد .باالخره حدود هشت سال در
زنــدان بودم تا این که اوایــل اسفند سال گذشته
از زنــدان آزاد شــدم .دو ماه بعد بــرادر بــزرگ ترم
خواهریکیازدوستانشراکهزنیمطلقهبودبرای
ازدواجبامنپیشنهادکردمنهمرضایتدادموبه
خواستگاری رفتم به او گفتم وضعیت مالی خوبی
ندارم و بعد از آزادی از زندان قرص های مخدردار
مصرفمیکنمبااینحالاوشرایطمراپذیرفتوبه
عقدمندرآمدحدودسهماهبعدزندگیمشترکمان
را در بولوار دوم طبرسی آغــاز کردیم اما شوهر
خواهرمکهدرنزدیکیمحلسکونتمازندگیمی
کرد دست از سرزنش هایش برنمی داشت و بعد از
ازدواجدومممدامپشتسرمحرفمیزدهرباربه
اتفاق همسرم به خانه آن ها می رفتیم ،همسرم تا
مدتی غمگین می شد باالخره یک بار سربزنگاه
رسیدم و با گوش های خودم شنیدم که شوهر
خواهرم در حــال بدگویی از من نــزد همسرم
است وقتی به او اعتراض کردم که چرا چنین
حرف هایی را پشت سرم می زند سکوت کرد و
چیزی نگفت چرا که او مردی روحانی بود و نمی
خواست کسی متوجه عصبانیتش شود! این بود
که خیلی به هم ریختم و تصمیم به قتل او گرفتم
به خاطر این که از قبل نیز کینه عجیبی از شوهر
خواهرم به دل داشتم شب بیست و یکم شهریور
زمانی که کسی در منزلش نبود به آن جا رفتم و
او را با ضربات متعدد چاقو طوری به قتل رساندم
که همه اتاق پر از خون شد و  ...شایان ذکر است
تحقیقات بیشتر دربــاره این جنایت همچنان
ادامه دارد.

ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

دستگیریسارقانپستهروستاییان
توکلی  -فــرمــانــده انتظامی ســیــرجــان از
دستگیری پنج سارق و کشف  400کیلوگرم
پسته در این شهرستان خبر داد .به گزارش
خبرنگارماسرهنگ "ایـــران نـــژاد" گفت:
ماموران کالنتری  14نجف شهر هنگام گشت
زنــی در محور سیرجان  -نجف شهر به یک
دستگاه خودروی پژو 405و یک دستگاه وانت

حامل بار پسته مشکوک شدند .وی افزود :در
بررسی انجام شده مشخص شد حدود 400
کیلوگرم پسته موجود در وانــت از روستای
ملک آبــاد سرقت شــده اســت .ایــن مسئول
انتظامی خاطرنشان کرد:در این خصوص هر
دو دستگاه خودرو توقیف شد و پنج سرنشین
آن ها به اتهام سرقت پسته دستگیر شدند.

