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در مشهد رخ داد

ازمیانخبرها

جنایتتگزاسیمردنقابدار

هالکت شروری که  13مامور ناجا
را به شهادت رساند

ماجرای دستگیری مدیر
سرشناس بیمه قبل از خروج از مرز
توکلی-با هوشیاری دستگاه قضایی وامنیتی
کرمان وصــدوردســتــورات ویــژه قضایی ،مدیر
سرشناس شرکت بیمه ای به اتهام اختالس
220میلیارد ریالی قبل ازخروج ازکشورتوسط
ســازمــان اطــاعــات ســپــاه کــرمــان دستگیر
و بــازداشــت شــد.دادســتــان عمومی وانقالب
مرکزاستان کرمان گفت:با ورود به موقع این
دادستانی و سازمان بازرسی وبا هدف جلوگیری
ازخسارت های غیرقابل جبران به صنعت بیمه،
تمامی اموال و امالک متهم توقیف وحساب های
بانکی متهم مسدود شد.به گزارش خبرنگارما،
«قاضی ساالری» روز گذشته در تشریح جزئیات
این خبرافزود:در پی دریافت گزارشی در اداره
کل بازرسی استان کرمان مبنی بر این که یکی
از مدیران شرکت های بیمه وجوه دریافت شده
بابت حق بیمه را به حساب شخصی خود واریز
می کند ،اداره کل بازرسی با اعزام کارشناسان
ذی ربط ،رسیدگی به موضوع را در دستور کار
قرار داد .وی اظهار کرد:پس از انجام تحقیقات
اولیه مشخص شد این فرد متخلف 220میلیارد
ریــال از حق بیمه هــای دریافتی را به حساب
شخصی خود واریز و با بخشی از این وجوه اقدام
به خرید امالک و مستغالت و خودرو در داخل و
خارج از کشور کرده است.دادستان کرمان بیان
کرد:متهم در حال تدارک خروج از کشور بود که
با دستورات قضایی توسط سازمان اطالعات
سپاه استان کرمان دستگیر وبازداشت شد.

ا

ختصاص
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ی
خراسان

کلیدمقتول،قفلجنایت راگشود

سجادپور -کلید به جا مانده از مردی که جسد
وی در مشهد به آتش کشیده شده بــود ،قفل
معمایاینپروندهجناییراگشود.
به گزارش اختصاصی خراسان ،شب نوزدهم
آبان راننده یک دستگاه وانت که از زمین های
کشاورزیبازمیگشت،بابقایایجسدانسانی
درمنطقهکشفرودمشهدروبهروشدکهتوسط
فرد یا افراد ناشناس به آتش کشیده شده بود.
دقایقیبعدباگزارشاینحادثهبهپلیس،110
بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) عازم محل جنایت شد و
به تحقیق در این باره پرداخت .در بررسی های
مقدماتی مشخص شد که حدود  15متر باالتر
از محل کشف استخوان های جسد یک مرد
میان ســال ،آثــار سوزاندن جسد وجــود دارد.
در ادامــه تحقیقات میدانی ،دو دسته کلید به
همراه یک سگک کمربند و پاشنه کش فلزی
مربوط به مقتول در تاریکی شب درخشید که
نور این اشیای فلزی از چشمان تیز بین قاضی
ویژه قتل عمد دور نماند! با جمع آوری آثار به جا
ماندهازاینجنایتهولناک،تحقیقاتگسترده
در حالی آغاز شد که خبر کشف جسد سوخته
در منطقه کشف رود مشهد روز بعد در صفحه
حوادث روزنامه خراسان به چاپ رسید .در این
میانچندیننفرکهگمشدهایداشتندباپلیس
آگاهیخراسانرضویتماسگرفتندامایکیاز
تماسهاتوجهافسرپروندهرابهخودجلبکرد.
جوانی که با پلیس تماس گرفته بود در میان
بیانمشخصات مرد 54سالهگفت:عمویمن
همیشهدودستهکلیدبههمراهپاشنهکشفلزی
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تصویر متهمان دقایقی پس از دستگیری

در جیب خود داشــت .این سرنخ به شناسایی
هویت جسد انجامید و مشخص شد که مقتول
در شهرستان کاشمر تاجر کشمش بوده است.
وقتی کارآگاهان به منزل مرد مذکور رفتند و
کلید کشف شده را وارد قفل در حیاط کردند
ناگهان قفل چرخید و بدین ترتیب هویت جسد
مشخص شد .کارآگاهان که با نظارت مستقیم
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره
جناییآگاهیخراسانرضوی)وباراهنماییها
و دستورات ویژه قاضی احمدی نژاد به عملیات
اطالعاتی خود ادامه می دادند به سرنخ هایی
ازیکخودرویتویوتاهایلوکسرسیدندکهمرد
تاجرسواربرآنازکاشمرراهیمشهدشدهبود!
گزارش خراسان حاکی است ،ادامه تحقیقات
در این پرونده پیچیده جنایی نشان داد که بعد
از پیدا شدن جسد مقتول ،مبلغی از حساب وی
با دستگاه پوز از یک درمانگاه معروف در کاشمر
برداشت شده است .این گونه بود که پای زنی به

نام «ف-ف» که مالک درمانگاه اجاره ای مذکور
بود به میان آمد .این زن با صدور دستوری از
سوی قاضی شعبه  208دادســرای عمومی و
انقالب مشهد و با هماهنگی دادستان کاشمر
به اداره آگاهی این شهرستان فراخوانده شد و
سپسباصدورقرارقانونیازسویبازپرسرنجبر
(بازپرسدادسرایعمومیوانقالبکاشمر)به
مشهد انتقال یافت .این زن مدعی بود که هیچ
شناختی از مقتول ندارد واو را نمی شناسد ولی
در عین حال اعتراف کرد :خودروی تویوتا را از
اینفرد(مقتول)خریدهبودموقراربودسیزدهم
آبانآنرابهناممنسندبزندکهدیگرگوشیاش
خاموششدوبرایانتقالسندبهکاشمرنیامدو
مننگراناوشدم!
همین جمله کافی بود تا قاضی احمدی نژاد
دستور بازداشت وی را صادر کند .از سوی دیگر
تحقیقاتغیرمحسوسازآشنایی«ف-ف»(زن
 38ساله) با مرد تاجر در کاشمر حکایت داشت

عکس ها اختصاصی از خراسان

توکلی -هشت ماه کارشناسایی و اطالعاتی
ماموران انتظامی در قرارگاه عملیاتی «ابوذر»
کرمان به ثمر نشست وشــرور سابقه داری که
یک دهه در به شهادت رساندن 13مامور نیروی
انتظامی دست داشت به همراه بــرادرزاده اش
توسط تکاوران نیروی انتظامی به هالکت رسید.
فرمانده انتظامی استان کرمان روز گذشته در
تشریح جزئیات این خبر گفت:در پی هالکت
دو تن از اشــرار مسلح در «کویر فهرج» توسط
تکاوران استان کرمان در هفتم آذر ماه جاری،
شناسایی اجساد ایــن قاچاقچیان در دستور
کار قرار گرفت .به گزارش خبرنگار ما ،سردار
«عبدالرضا ناظری» افزود:با شناسایی اجساد
این اشرار مشخص شد ،یکی از آن ها فردی به نام
«ولی داد شه بخش»  43ساله بوده که سال 88
در کویر طبس با نیروهای فرماندهی انتظامی
خــراســان جنوبی زمانی که بــرای دستگیری
قاچاقچیان در حال انجام ماموریت بودند ،درگیر
می شود .این مقام ارشد انتظامی کرمان اظهار
کرد :این شرور بی رحم و سنگدل  13تن از جان
بر کفان نیروی انتظامی را به بی رحمانه ترین
شکل در آن سال به شهادت می رساندو متواری
می شود .سردار ناظری ،دیگر شرارت های این
شرور سابقه دار را به شهادت رساندن تعدادی از
نيروهای سپاه در منطقه «کورين زاهدان» ،حمل
و توزيع مسلحانه مواد مخدر و انجام چندین فقره
درگیری مسلحانه دیگر در کویر استان کرمان
طی  10سال گذشته ذکر کرد.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه هالکـت ایـن
شـرور تحـت تعقیـب مـورد تاییـد اداره کل
اطالعـات اسـتان کرمـان قـرار گرفتـه اسـت،
گفـت :هالکـت ایـن شـرور موجـی از رضایـت را
در مـردم منطقـه به همـراه داشـت کـه امیدواریم
مرهمی باشدبر دل مادران و فرزندان شهیدانی
کـه جـان خـود را نثـار حفاظـت از ایـن مـرز و بـوم
کردند .شایان ذکراسـت ،روزنامه خراسان خبر
«هالکت دو شـرور درکف رودخانـه» را در صفحه
حـوادث انعـکاس داد.

سجادپور -پژوسواری که با شال سیاه چهره
اش را پوشانده بود با شلیک های تگزاسی
در مشهد  ،جــوان  25ساله ای را کشت و از
صحنه جنایت گریخت .به گزارش خراسان،
ساعت حدود  19:30چهارشنبه گذشته،
جوان 25ساله ای که از دوسال قبل به مشهد
مهاجرتکردهبود،ازمنزلمسکونیاشواقع
در خیابان شهید فکوری  11بیرون آمد تا از

فروشگاهموادغذاییآنسویخیاباندرکوچه
شقایق 10خرید کند .این جوان که «مرتضی
– ش» نام داشت درون مغازه رفت و مقداری
سیبزمینیبههمراهیکپاکتشیرپاستوریزه
خریدوسپسعازممنزلششد.اودرحالیکه
باکلیددرحیاطرابازمیکرد،ناگهانفردیاز
پشت سر صدا زد ،بایست! بایست! به محض
این که جوان  25ساله به سوی صدا برگشت

چشمش به مردنقاب داری افتاد که او را با
سالح وینچستر هدف گرفته بود اما او فرصت
هیچ عکس العملی را نیافت و سفیر گلوله
در تاریکی شب فضا را پرکرد و گلوله بر سینه
اش نشست! گزارش خراسان حاکی است،
در همین حال جوان  25ساله غرق خون بر
زمین افتاد و مهاجم نقاب دار سوار بر پژوی
سفیدرنگیشدکههمدستاشپشتفرمان

منتظراونشستهبود.بافرارمهاجمانازصحنه
جنایت ،مجروح این حادثه نیز بر اثر عوارض
ناشیازاصابتگلولهجانسپردوبدینترتیب
معمایپیچیدهجناییدیگریرویمیزقاضی
ویژهقتلعمدمشهدگشودهشد.دقایقیبعد
با حضور قاضی کاظم میرزایی در محل وقوع
حادثهوصدوردستوراتمحرمانهازسویوی،
تحقیقات گسترده کارآگاهان اداره جنایی
پلیسآگاهیخراسانرضویبرایافشایاین
جنایتآغازشد.درهمینحالبادستورقاضی
شعبه  211ویژه جنایی دادسرای عمومی و
انقالب مشهد ،جسد مقتول نیز به پزشکی
قانونیانتقالیافت.

به همین دلیل بررسی های تخصصی توسط
سرهنگ نجفی (افسر پــرونــده) وارد مرحله
جدیدیشد.درایناثنانیزسرنخیازیکجوان
 25سالهبهدستآمدکهارتباطیپنهانیبا«ف-
ف» داشت .بنابر گزارش خراسان ،در نهایت با
دستگیری بهروز (جوان  25ساله) در مشهد،
متهمانبایکدیگرروبهروشدندامابازهمتناقض
گویی ها همچنان ادامــه داشــت تا این که روز
گذشته ،قاضی احمدی نژاد عازم پلیس آگاهی
شد و تا عصر در کنار کارآگاهان به تحقیق از
متهمانپرداخت.مقامقضاییکهازشگردهای
فنی برای کشف راز این جنایت هولناک بهره
می برد با طرح سواالت پیچیده قضایی به گونه
ای متهمان را در تنگنای اطالعاتی قرار داد که
به ناچار هر دو متهم لب به اعتراف گشودند و راز
اینجنایتوحشتناکرافاشکردند.
زن 38ساله گفت :او را به بهانه تهیه سفته برای
تسهیالت بانکی به منزلم در کاشمر کشاندم و
با خوراندن شربت آلوده به قرص او را بیهوش
کردمسپسباهمدستیبهروزپیکربیرمقاورا
بهیکخانهباغدرمشهدبردیمودستوپایشرا
بازنجیربستیمتااینکهفوتکردبعدازآنهماز
ترسلورفتنماجرابههمراهبهروز،جسداورادر
انتهایتوس 91بهآتشکشیدیم.
گزارش خراسان حاکی است ،در پی اعترافات
صریحمتهماناینپروندهدرحضورقاضیعلی
اکبراحمدینژاد،بررسیهایتخصصیتربرای
افشای زوایای پنهان این جنایت ادامه یافت و به
بدین ترتیب کلید جا مانده در صحنه جرم ،قفل
اینقتلهولناکراگشود!

۱۳
در امتداد تاریکی

گردنبندیادگاریعروس!
روزی که مــادرم با شــور و شــوق وصــف ناپذیری
گردنبند طال را در مراسم عقدکنان به گردن
عروسش آویخت و او را عاشقانه به آغوش کشید
هیچ گاه تصور نمی کرد که روزی این عروس زیبا
مقابلپسرشمیایستدوبیمحاباازاومیخواهد
بیناوومادرشیکیراانتخابکندچراکه...
مرد 40سالهکهدردوراهیسختیگرفتارشدهبود
ونمیتوانستمادرشرابهخانهسالمندانببردیا
همسرشراطالقبدهددربارهاینماجرایتلخبه
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری شفای مشهد
گفت :وقتی دل به عشق «سیما» بستم تنها 21
سال از عمرم گذشته بود .خدمت سربازی را تازه
به پایان رسانده بودم و به دنبال شغلی می گشتم
تا منبع درآمــدم باشد اما پدر و مــادرم مخارج مرا
میپرداختندونمیگذاشتندبهقولمعروف«قند
در دلم آب شود!» از طرفی دلبستگی ام به سیما
هر روز بیشتر می شد اما شرایط مناسب ازدواج را
نداشتم تا این که روزی سیما تلفنی به من خبر داد
که خواستگار مناسبی دارد و پدر و مادرش قصد
دارند به آن خواستگار پاسخ مثبت بدهند! برای
چنددقیقهدلملرزیدباترسولرزداخلآشپزخانه
رفتم و با چهره ای نگران دل به دریا زدم و ماجرای
عالقه ام به سیما را برای مادرم بازگو کردم .خیلی
سخت بود و از شدت شرم سرخ شده بودم .ناگهان
مادرملبخندزنانمرابهآغوشکشیدودرحالیکه
می گفت قربان عاشقی نازدانه ام بروم فریاد زد،
خدایا می توانم پسر کوچکم را در لباس دامادی
ببینم و  ...آن شب پدرم وقتی موضوع را فهمید
به شدت مخالفت کرد و گفت پسرجان االن چه
وقت عاشق شدن است! نه شغلی داری و نه پولی!
چگونه می توانی یک زندگی را اداره کنی؟! ولی
مادرم حرف هایش را قطع کرد و با همان ترفندها
و ظرافت های زنانه اش باالخره رضایت پدرم را
گرفتاینگونهبودکهمنو«سیما»پایسفرهعقد
نشستیم .پدر و مادرم کارمند بودند و مادرم با پس
اندازهایشگردنبندزیباییرادرمراسمعقدکنان
بهگردنعروسشآویختوگفتاینهدیهعاشقانه
را همیشه همراهت نگه دار و سپس سیما را به
آغوش کشید و برایش آرزوی خوشبختی کرد .از
آن روز به بعد مادرم نه تنها حقوقش را برای تامین
مخارجزندگیدراختیارهمسرممیگذاشتبلکه
از پس اندازهای پدرم نیز به من می داد و تاکید می
کرد نگذارید چهره عروسم غمگین شود .خالصه
با کمک های مادی و معنوی مــادرم زندگی آرام
و عاشقانه ای را تجربه می کــردم و او در دوران
بازنشستگی هم نمی گذاشت عروسش کم ترین
سختی را در زندگی تحمل کند تا این که سال ها
بعد پدرم فوت کرد و مادرم بیمار شد .این در حالی
بودکه من با استفاده از سرمایه ها و پس انداز پدر و
مادرم کسب و کاری به راه انداخته بودم و شرایط
اقتصادی ام روز به روز بهتر می شد .مدتی بعد نه
تنها بیماری آلزایمر مادرم (فراموشی) تشدید شد
بلکه او توان راه رفتن را از دست داد و دیگر نمی
توانست از روی تخت بلند شود .با زمین گیر شدن
مادرم من و خواهرانم تصمیم گرفتیم پرستاری را
برایمراقبتازمادرماناستخدامکنیم.بههمین
دلیل حقوق بازنشستگی مادرم را به پرستار می
دادیم تا به خوبی از او مراقبت کند ولی با گذشت
زمان بیماری مادرم وخیم تر شد تا جایی که دیگر
هیچپرستاریحاضربهنگهداریازاونبود .دراین
شرایط خودمان به پرستاری از مادرمان پرداختیم
تابیشترحواسمانبهاوباشد.
به همین دلیل هر ماه یکی از فرزندانش او را به
منزلش می برد .مادرم بی آزار بود و ساعت ها روی
تخت می خوابید .نه حرفی می زد و نه خواسته ای
از کسی داشت .او حتی ما را نمی شناخت اما من
عاشقانه به مادرم خدمت می کردم و همه کارهای
شخصیاشراانجاممیدادم.باوجوداینسیمااز
این وضعیت بسیار ناراحت بود .او پنجره های اتاق
را ساعت ها باز می گذاشت تا به قول خودش بوی
نامطبوع اتاق مادرم آزارش ندهد! حاال هم مدتی
است که همسرم سر ناسازگاری گذاشته و با این
بهانه که مزاحمت های مادرم او را از برنامه های
روزانهاشعقبانداختهاستمیگوید،دیگرنمی
تواند با این شرایط در کنارم زندگی کند .او شرط
گذاشته است یا مادرم را به خانه سالمندان ببرم یا
بدون او و فرزندانش زندگی کنم .مادرم این حرف
هارامیشنودوچشماناشکبارشرابهگردنبندی
می دوزد که بر گــردن عروسش خودنمایی می
کندو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

