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بهکارانمسلحرابهبیشازیکقرن زندان 740،ضربهشالقوتبعیدمحکومکرد

دادگاه ،ت

فـرجـام باند رابـیـنهــودهـایقـالبی!

این شرکت در ادامه اظهاراتش به ماجرای حواله
بانکی اشــاره کرد و ادامــه داد :یکی از سارقان
کنارمدیرشرکتایستادوسارقدیگرباتهدیدبه
مرگ مراسوار خودروامکردوبهبانکی درمنطقه
سناباد برد تا فیش نقدی110میلیون تومانی را
که از مدیر شرکت گرفته بودند ،وصول کند.من
همازترسباآنهاهمکاریکردموبعدازدریافت
پول ها از بانک ،به طرف خیابان ارگ سابق به
راه افتادیم ،آن جا سارق مذکور پول ها را به دالر
تبدیلکردوپس ازآنهممرابهشرکتبازگرداند
و با بستن دست و پاهایم ،هر دو نفر از محل فرار
کردند .به گزارش خراسان ،کارآگاهان با تجربه
پلیس آگاهی در همان بررسی های مقدماتی
به اظــهــارات منشی شرکت مشکوک شدند و
او را زیر ذره بین بازجویی های تخصصی قرار
دادند ،چرا که دختر جوان فرصت های زیادی
برای افشای هویت گروگان گیر مسلح داشت،
امــا به راحتی با دزدان مسلح همکاری کرده
بود و حتی در ماجرای وصول چک بین بانکی

خیابانیمنشیشرکتباسرکردهسارقانمسلح
مطابقت نزدیکی دارد اما دختر جوان همچنان
نقش خــود را در ایــن ماجرا تکذیب می کرد.
با وجود این ،کارآگاهان که با تبدیل پول های
مسروقه به دالر احتمال می دادند اعضای باند
قصد خروج از کشور را دارند ،تحقیقات خود را
در شاخه ای دیگر از عملیات پلیسی ادامه دادند
تا این که سرنخ هایی از جعل اسناد به دست آمد.
بررسی این سرنخ ها نشان می داد سرکرده باند
مدارکش را به فردی سپرده است تا با شناسنامه
جعلیبتواندازکشورخارجشود.وقتیکارآگاهان
این اطالعات را به منشی شرکت نشان دادند و
او فهمید که فریب یک عشق خیابانی را خورده
است،لببهاعترافگشودورازدستبردمسلحانه
به شرکت را فاش کرد .ولی سرکرده مرموز باند
هیچ اطالعات دقیقی از خودش به دخترجوان
ندادهبود.ایندختر28سالهکهازهفتماهقبل
باسرکردهباندآشناشدهبود،دراعترافاتشگفت:
وقتی«سعید»فهمیدکهمدیرشرکتایزوگامفرد

عکس :اختصاصی از خراسان

سجادپور -شعبه ســوم دادگـــاه کیفری یک
خراسان رضوی در حکمی قاطع ،اعضای باند
تبهکارانمسلحرادرمشهدبهتحملبیشازیک
قرن زنــدان 740 ،ضربه شالق ،تبعید و برخی
محرومیتهایاجتماعیمحکومکرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،هشتم خرداد
سال  ،96ماجرای وحشتناک سرقت مسلحانه
ازیکشرکتخصوصیدربولوارشهیدکالهدوز
مشهد ،هنگامی رخ داد که دو جوان نقابدار در
حالی که سالح کلت کمری داشتند وارد یک
شرکتخصوصیشدندومدیرآنشرکترابهطرز
وحشیانهایزیرمشتولگدگرفتندبهطوریکه
برخی اندام های مرد  44ساله دچار شکستگی
شد .تبهکاران خطرناک سپس منشی شرکت
را که یک خانم  28ساله بود سوار بر خودروی
تیبا کردند و به سمت بانک به راه افتادند .این در
حالیبودکهنقابدارانمسلح،دستوپاهایمدیر
شرکترامحکمبهصندلیبستهبودند.
گزارشخراسانحاکیاست،آنهاپسازوصول
چک  110میلیون تومانی از بانک به طرف دالر
فروشان رفتند و با تبدیل پول ها به دالر ،منشی
شرکت را به محل کارش بازگرداندند و با بستن
دست و پاهای او ،از محل گریختند .دقایقی بعد
تالش مدیر و منشی برای رهایی از این وضعیت
آغاز شد و آنان کشان کشان خود را به در شرکت
رساندند و با کوبیدن به در ،همسایگان را متوجه
موضوع کردند .وقتی اهالی ساختمان متوجه
سرقتمسلحانهشدند،باپلیستماسگرفتندوبه
اینترتیبباحضورگروهورزیدهایازکارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در
محلوقوعجرم،تحقیقاتبهفرماندهیسرهنگ
محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی
آگاهی) شــروع شــد .منشی  28ساله شرکت
ایزوگام که در این حادثه آسیبی ندیده بود در
تشریح ماجرا گفت :حدود ساعت 8صبح طبق
معمول با آسانسور به محل شرکت در طبقه سوم
ساختمان آمدم ،در همین حال دو مرد جوان که
لباس کار به تن داشتند مدعی شدند از سازمان
آببرایبررسیتأسیساتلولهکشیساختمان

آمده اند ،اما وقتی من در ورودی شرکت را باز
کردم ،آن ها به زور وارد شرکت شدند و دست و
پاهای مرا با چسب پهن به صندلی اتاق بستند.
سپس آن ها که تا آن لحظه ماسک بهداشتی بر
صورتداشتند،کالهکشیهایشانرابرسرشان
کشیدند و در حالی که مرا تهدید می کردند،
منتظرمدیرشرکتماندند.حدودساعت9:30
صبحوقتیمدیرشرکتواردشد،اورانیزباتهدید
اسلحهکمریگروگانگرفتندوپسازکتککاری
زیاد به صندلی دیگری بستند .منشی 28ساله

و واریز 15میلیون تومان به حساب خودش در
حالی که فرصت کافی برای آگاه کردن مأمور
مسلح بانک را داشته ،هیچ تالشی نکرده است.
اینگزارشحاکیاست،منشیشرکتبهعنوان
مظنون اصلی این ماجرا با صدور دستور قضایی
بــازداشــت شد امــا هرگونه همکاری با دزدان
مسلح را انکار کرد تا این که کارآگاهان به ردیابی
و رصدهای اطالعاتی پرداختند و به ماجرای
دوستیخیابانیایندخترباجوانی30سالهپی
بردند.تحقیقاتنشانمیداد،مشخصاتدوست

پولداریاستبهمنگفتهیچآدمیپولدارنمی
شود مگر آن که دست به کار خالف زده باشد .آن
ها حق من و تو را خورده اند و ما باید این پول ها را
از آن ها پس بگیریم تا بتوانیم با یکدیگر ازدواج
کنیم.اینبودکهمراراضیکردتاباآنهاهمکاری
کنم ولی از محل زندگی سعید و دوستش که در
این ماجرا نقش داشت ،هیچ اطالعی ندارم .به
گزارش خراسان ،در نهایت کارآگاهان با انجام
یکسری فعالیت های اطالعاتی و مراقبت های
پلیسی موفق شدند جوان 30ساله (سرکرده

باند) راکهدریکخوابگاهدانشجوییساکنشده
بود ،شناسایی و به همراه همدستش که جوانی
20سالهبود،دستگیرکنند.
بنابر این گــزارش ،در بازرسی از اتاق متهمان،
ســاح کمری بــه هــمــراه دالره ــا و لباس های
مــورد استفاده ســارقــان کشف و ضبط شــد.
بررسیهانشاندادسرکردهاینباندکه«رحیم»
نام دارد و معروف به سعید است ،هنگام ارتکاب
جرم،خودرا«رابینهود»معرفیکردهودرحالی
که مدیر شرکت را کتک مـیزده ،اظهار داشته
است « :من رابین هودم که باید پول های شما
را بین فقرا تقسیم کنم» ،در حالی که او با فریب
دختر جــوان ،پول ها را بین خود و همدستش
تقسیم کرده است و منتظر آماده شدن مدارک
جعلی بود تا بتواند به خــارج از کشور بگریزد.
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که سرکرده باند
تحت تعقیب قضایی بوده و از چند سال قبل در
کشور ترکیه زندگی می کرده است .او سپس در
کشاکش ماجرای جدایی از همسرش ،به مشهد

گریختهوپسازآشناییباجواندانشجوومنشی
شرکت ،نقشه سرقت را طراحی کــرده است.
همچنینمشخصشدسعیدبههمراهعضودیگر
باند،خودروییکزنآرایشگررادرکرجبهصورت
مسلحانهسرقتکردهاند.
گزارشاختصاصیخراسانحاکیاست،باپایان
تحقیقات در دادسرای عمومی و انقالب مشهد
و اعترافات باند «رابین هود قالبی» ،این پرونده
با توجه به اهمیت و حساسیت آن به شعبه سوم
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد
و توسط قضات باتجربه دادگاه به ریاست قاضی
«اسماعیلشاکر»زیرذرهبینقضاوتقرارگرفت.
در این میان متهمان پرونده تالش کردند تا با
داستان سرایی های دیگر ،راه گریزی از مجازات
بیابند اما در حالی با ســواالت فنی و تخصصی
قضات دادگاه به مخمصه افتاده بودند که حتی
برای پاسخ به سواالت معمولی نیز در تنگنا قرار
می گرفتند .آن ها که در برابر سال ها تجربه
قضاییقاضیشاکر،عاجزماندهبودنددرنهایت
مجبور شدند حقیقت ماجرا را بیان کنند .بنابر
این گزارش ،پس از چندین جلسه دادگاه که با
حضوروکالیمدافعسهمتهماینپروندهحساس
برگزارشد،قضاتشعبهسومدادگاهکیفرییک
خراسان رضوی ،تبهکاران را به اتهام مشارکت
درسرقتمسلحانهمقرونبهآزار،گرفتنامضابه
زور،مشارکتدرتحصیلمالنامشروعباوصول
چک ،تهدید با اسلحه ،ضرب و جرح عمدی،
نگهداری سالح و  ...به تحمل بیش از یک قرن
زندان 740 ،ضربه شالق ،تبعید ،پرداخت دیه
سنگین ،محرومیت از رانندگی به مدت دو سال
و...محکومکردند.
گزارشخراسانحاکیاست،دررایصادرشده
از ســوی شعبه ســوم دادگـــاه ،همچنین سیما
(منشی شرکت) به ممنوعیت از اشتغال به
حسابداری و حسابرسی بــرای مــدت دو سال
محکومشدهاست.
شایان ذکر است با رعایت قاعده تعدد جرایم
تعزیری ،طبق قانون فقط مجازات اشد تعزیری
متهمانقابلاجراخواهدبود.

9
در امتداد تاریکی

پادشاهیدرقصر!
بعد از 20ســال زندگی عاشقانه ،همسرم به گونه ای قلبم را
شکستکهدیگرحتیازحضورشدرخانههمخوشحالنیستم.
او پس از ازدواج با یکی از بستگانم ،مرا همانند کارگر یک منزل
تحقیر کرده است و هوویم در قصری که من ساخته ام امروز
پادشاهی می کند و  ...زن 38ساله با بیان این که همسرم مرا
بالتکلیفرهاکردهاست،دربارهقصهزندگیاشبهکارشناس
اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت18:ساله بودم که با
«طاهر» ازدواج کردم .پدرم وضعیت مالی مناسبی داشت ،به
طوری که همه خواهران و برادرانم را حمایت می کرد .هر کدام
آن ها به دنبال سرنوشت خودشان رفتند و زندگی خوبی دارند
امادرمیانخانوادهونزدیکانم،زندگیمنازهرنظرخودنمایی
می کرد .عالقه من و طاهر به یکدیگر زبانزد فامیل بود .از سوی
دیگر ،همسرم به دلیل وضعیت مالی خوبی که داشت بهترین
هدیه ها را به مناسبت های مختلف برایم تهیه می کرد .مدام به
مسافرتمیرفتیموروزگارشیرینیرامیگذراندیم.همهفامیل
به زندگی من حسرت می خوردند تا این که سال ها گذشت و
پسرم به سن جوانی رسید .در این میان ،خواهرزاده ام بیشتر
از دیگر فامیل به منزل ما رفت و آمد داشت .من هم که احساس
می کردم«سیمین» عاشق پسرم شده است ،بیش از اندازه به او
محبتمیکردموتحویلشمیگرفتم.باآنکهسیمینازپسرم
بزرگتربود،اماباخودممیاندیشیدماودخترزبروزرنگیاست
و به راحتی می تواند اوضاع زندگی پسرم را جمع و جور کند.
از طرف دیگر نیز همسرم بیشتر از من به او محبت می کرد چرا
که من دختر نداشتم و احساس می کردم این رفتار همسرم به
خاطر آن است که حس داشتن دختر را تجربه می کند .او برای
سیمین به هر بهانه ای هدیه های گران قیمت می خرید و او را
به مسافرت می برد تا این که حدود یک سال قبل تازه فهمیدم
ارتباطهمسرموسیمینازحدفامیلبودنفراتررفتهاستوآن
هاارتباطینزدیکتربایکدیگردارند.بههمین دلیلازسیمین
خواستم کمتر به منزل ما رفت و آمد کند اما همسرم با شنیدن
اینماجرابسیارعصبانیشدوکارمانبهمشاجرهکشید.بعداز
این ماجرا متوجه شدم همسرم و سیمین یکدیگر را در بیرون از
منزلمالقاتمیکنندوبازهمپنهانیبهمنزلمرفتوآمددارند.
اگرچه وقتی خواهرم و شوهرش متوجه موضوع شدند خیلی
تالش کردند تا سیمین را از همسرم جدا کنند ولی تالش های
آنهابیفایدهبودوباالخرهسیمینبهعقدهمسرمدرآمد.حاال
اودرقصریکهمنسالهابرایهرتکهآجرآنزحمتکشیدهام
پادشاهی می کند و من هر روز بیشتر از گذشته تحقیر می شوم
و ...شایان ذکر است ،این پرونده توسط کارشناسان زبده دایره
مددکاریاجتماعیموردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

