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«بازارشام»درمخفیگاهمالخرخارجی
▪ماجرایسرقتازمنازل

فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در گفت
وگــو با خــراســان به تشریح سه پــرونــده سرقت
پرداخت و با اشاره به کشف انواع لوازم سرقتی از
مخفیگاه مالخر تبعه خارجی که بیان گر ضرب
المثل معروف «بــازار شام» اســت ،تصریح کرد:
به دنبال گــزارش دستبرد به امــوال یک منزل
در مشهد تــاش گسترده افسران کــارآزمــوده
تجسسکالنتریطبرسیشمالیبرایشناسایی
ودستگیریعامالناینسرقتآغازشد.سرهنگ
عباس صارمی ساداتی افزود :با توجه به بازدید
میدانی و تحقیقات غیرمحسوس ،مشخص شد
سرقت مذکور توسط اعضای یک باند حرفه ای
صورت گرفته است که با شگردی خاص دست به
سرقت زده اند ،بنابراین عملیات ردیابی اعضای
ایــن باند با صــدور دســتــورات ویــژه ای از سوی
قاضی اسماعیل عندلیب (مــعــاون دادستان
مرکز خراسان رضوی) وارد مرحله جدیدی شد
و نیروهای تجسس با بازبینی دوربین های مدار

سارقان منازل و اموال کشف شده در کالنتری طبرسی شمالی مشهد

بسته و همچنین تحلیل شگرد خاص سارقان
به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد یکی از
دزدانحرفهایوسابقهدارمشهدبههویتحامد
در این سرقت نقش دارد به همین دلیل عملیات
دستگیریویباهدایتونظارتمستقیمسرگرد
مهدیکسروی(رئیسکالنتریطبرسیشمالی)
و با کسب مجوزهای قضایی در دستور کار قرار
گرفت تا این که وی در مخفیگاهش به دام افتاد
و در بازجویی های فنی و تخصصی دیگر اعضای
باند را لو داد .فرمانده با تجربه مشهد خاطرنشان
کرد :حامد در اعترافات خود مدعی شد که به
همراه یکی از دوستانش به نام مجید به منزل یاد
شدهدستبردزدهاندواموالسرقتیرانیزبهیکی
ازمالخرانمعروفتبعهخارجیدرخیابانرسالت
فروختهاند.مقامارشدانتظامیمشهدبااشارهبه

دستگیریدوعضودیگراینباندباراهنماییهای
مقام قضایی اضافه کرد :در بازرسی از مخفیگاه
مالخر که «سجاد» نام دارد ،لوازم سرقتی زیادی
شامل تعدادی باتری خودرو ،موتور برقی ،دریل،
سنگ فرز ،الستیک زاپــاس ،تعدادی کامپیوتر
خودرو،اتو لولهکشی،جعبهومقادیرزیادیآچار
آالت و  ...کشف شده است .وی گفت :تحقیقات
بیشتر در این باره از سوی نیروهای تجسس در
حالی ادامــه دارد که شهروندان می توانند در
اجــرای دستور قضایی بــرای شناسایی امــوال
مسروقه به کالنتری طبرسی شمالی مشهد
مراجعهکنند.
▪تیراندازیهواییبرایدستگیریدزدان

سرهنگ «عباس صارمی ساداتی» همچنین

مرد خشمگین پس از قتل اعضای خانواده اش
خودکشی کرد
فرمانده انتظامی شهرستان ایــام گفت :صبح دیــروز با
استفادهازسالحشکاری،پدریپسازبهقتلرساندنهمسر
و دو فرزندش به زندگی خود نیز با اسلحه شکاری پایان داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جمال موسوی افزود :صبح یک
شنبهودرپیتماسهایمردمیبافوریتهایپلیسی۱۱۰
مبنیبروقوعقتلدریکیازمحلههایشهرایالم،بالفاصله
مامورانبهمحلاعزامشدند.ویادامهداد:باحضورمأموران
درمحلمشخصشدپدریبهعلتمشکالتخانوادگی،زن

عکس ها اختصاصی ازخراسان

سجادپور -اعضای یک باند سرقت از منازل
درحالی با تالش پلیس مشهد به دام افتادند
که تیراندازی ماموران انتظامی در دو عملیات
جداگانه دیگر نیز به دستگیری عامالن دستبرد
بهخودروهاانجامید.

و دو فرزند خود را با اسلحه شکاری به قتل رسانده و سپس
با همان سالح به زندگی خود نیز پایان داده است .فرمانده
انتظامی شهرستان ایالم خاطرنشان کرد :اجساد قاتل و
مقتوالن برای سیر مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی
شد .قاتل،کارمندبانکتجارتشعب هبازارایالمبودهاست.به
گفت هیکمنبعآگاه،اینفردپسازایناتفاقبه محلکارخود
مراجعهمیکندوبااظهارندامتازایناتفاقدرداخلیکیاز
اتاقهایشعبهبهزندگیخودپایانمیدهد.

به مرحله دیگری از طرح تشدید مقابله باسرقت
اشــاره کرد و افــزود :ماموران کالنتری شهرک
ناجای مشهد در مرحله اول این عملیات برای
دستگیریدوجوانپرایدسوارکهباتخریبشیشه
یک خــودروی پژو  206در حال سرقت بودند،
وارد عمل شدند .وی گفت :متهمان با سرعت
زیاد و به صورت خالف جهت از صحنه گریختند
وعملیاتتعقیبوگریزباتیراندازیهواییپلیس
ادامه یافت .سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد:
خودرویسرقتیپسازطیمسافتیمتوقفشد
و دو متهم سابقه دار دستگیر شدند .با کشف یک
دستگاه تلفن همراه  ،متهمان در تحقیقات اولیه
اعتراف کردند که گوشی را از یک خودروی پژو
 206دیگرسرقتکردهاند.
▪کشفخودرویسرقتی

سرهنگ صارمی ساداتی گفت :تیم تجسس
کالنتری شهرک ناجا در اجــرای این طرح در
محدوده بولوار پیروزی به راننده یک دستگاه
خودرویپرایدمظنونشدندکهبهمحضمشاهده
ماموران انتظامی با سرعت و به صورت خالف
جهت متواری شد  .پلیس در عملیات تعقیب و
گریزاقدامبهتیراندازیهواییکردامامتهمبدون
توجه به این موضوع همچنان ادامه مسیر می داد
تاآنکهخودرویسواریدچارایرادفنیومتوقف
شد.سرهنگصارمیساداتیگفت:بادستگیری
اینمتهممشخصشداویکساعتقبلخودرورا
به سرقت برده و مالک این وسیله نقلیه هنوز نمی
دانست خــودروی پراید سفید رنگ اش سرقت
شده است .تحقیقات از این متهم نیز برای کشف
دیگرسرقتهایانجامشدهتوسطاوادامهدارد.

انفجارکپسولگازدرنارمکتهران
معاونامنیتیوانتظامیاستاندارتهراناعالمکرد:صدایانفجاردرمنطقهنارمکدر
شرقپایتختبهدلیلمنفجرشدنکپسولگازپیکنیکدرساختمانیچهارطبقهبود.
حمیدرضا گودرزی به ایرنا گفت :ساعت ۲۱و 40دقیقه شنبه شب بر اساس گزارش
مامورانانتظامیازمیداننارمک،صدایانفجارمهیبیبهگوشرسیدوعواملانتظامی
و امدادی به محدوده مد نظر در نارمک اعزام شدند که در بررسی ها مشخص شد یک
عددکپسولگازپیکنیکبهعلتنامعلومداخلاتاقکیدرطبقهزیرهمکفازیکباب
ساختمان چهار طبقه منفجر شده است .وی ادامه داد :در این حادثه مردی حدود60
سالهازناحیهدستوصورتدچارسوختگیوبهبیمارستانمنتقلشدهاست.سخنگوی
سازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریتهراننیزازحادثهانفجاریکپیکنیک
(اجاق گاز) خانگی در منطقه نارمک خبر داد و گفت :در مدت زمان سه دقیقه ماموران
دوایستگاهآتشنشانیبهمحلحادثهاعزامشدند.
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در امتداد تاریکی

خواستگارشیطانصفتتحتتعقیببود!
ناگواریرخدادهاست.وقتیهراسانوبانگرانی
پنجروزبیشترازمراسمعقدکناننگذشتهبودکه
فهمیدمباجوانشیطانصفتیازدواجکردهامکه خودم را به کالنتری رساندم ،همسرم را با پابند و
دستبنددیدم.اومرابهعنوانیکیازدوستانش
بهاتهامرابطهغیراخالقیتحتتعقیببودهو...
زن 22ساله ای که برای حفظ پایه های لرزان به ماموران معرفی کرده بود .وقتی علت را جویا
ازدواج دومش وارد دایره مددکاری اجتماعی شدمتازهفهمیدمکههمسرمراقبالبهاتهامرابطه
کالنتری پنجتن مشهد شده بــود ،با بیان این غیراخالقیبایکدختردیگردستگیرکردهاندو
مطالب به تشریح سرگذشت خــود پرداخت و او که به زندان طوالنی مدت محکوم شده بود ،در
به کارشناس اجتماعی گفت :با آن که پدرم اینمدتتحتتعقیبقرارداشتکهبامنازدواج
کارمند بود و اوضاع مالی مناسبی داشت اما من کرده است .خالصه همسرم راهی زندان شد و
از12سالگیودرایامتعطیلیمدرسهدرکارخانه من پس از دو سال دوندگی ،باالخره موفق شدم
هایتولیدیکارگریمیکردمتابهخواستههاو از آن جوان شیطان صفت طالق بگیرم .بعد از
آرزوهایم برسم .از نظر پوشش و وضع مرتبی که اینماجرابهخانهپدرمبازگشتموسعیکردماین
داشتم ،یک سر و گردن از همه دختران فامیل موضوع را به فراموشی بسپارم .پنج سال از این
باالتر بــودم و به این موضوع افتخار می کردم .حادثهگذشتهبودکهیکیازاقوامبهخواستگاری
روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ام آمد .خانواده ام بیشتر از من خوشحال به نظر
15سالگییکروزوقتیازمدرسهبهخانهآمدم ،میرسیدندچراکهدوبارهسروسامانمیگرفتم
زن ناشناسی را دیدم که کنار مادرم نشسته بود و و زندگی جدیدی را آغاز می کردم .باالخره پس
سرگرمگفتوگوبودند.منهمسالمیبهآنزن از چند جلسه گفت وگو با «رستم» سر سفره عقد
کردموداخلاتاقمرفتم.ساعتیبعدوقتیآنزن نشستم در حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد
ازمنزلمابیرونرفت،مادرمدستهگلیرانشانم فرد دیگری در محضر ثبت ازدواج نبود .در حالی
داد و گفت :آن زن برای خواستگاری آمده بود .که احساس می کــردم سرنوشتم تغییر کرده
تازهفهمیدمپسرآنزنهمانجوان20سالهای و خوشبختی به من روی آورده اســت ،ناگهان
استکهازمدتیقبلدرمسیرمدرسهمراتعقیب همسرم رابطه اش را با من قطع کرد و به مکان
می کرد و مدعی بود عاشقم شده است .وقتی نامعلومی رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم.
به مــادرم گفتم من آمادگی ازدواج را نــدارم ،با اکنون که بیشتر از 10ماه از آن ماجرا می گذرد
خونسردیگفت:آنپسرمغازهداراستوخانواده متوجهشدمکهرستمهیچعالقهایبهمننداشته
خوبی به نظر می رسند ،در عین حال پدرت باید و تنها به خاطر اصرار پدر و مادرش با من ازدواج
تحقیقات الزم را انجام بدهد .حدود یک هفته کرده است .اکنون هم در حالی تقاضای طالق
بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم و بدین توافقیداردکهمنبرایحفظپایههایلرزاناین
ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار شد اما زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این
پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم که یکی ازدواجناخواستهراحفظکنمو...
از نیروهای انتظامی از کالنتری محل تماس شایان ذکــر اســت ،با صــدور دستوری از سوی
گرفت و از من خواست به کالنتری بروم و بدون سرهنگعلیمالداری(رئیسکالنتریپنجتن)
هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد .ابتدا تصور می پــرونــده ایــن زن جــوان توسط مــشــاوران زبــده
کردیمخدایناکردهنامزدمتصادفکردهیاحادثه کالنتریموردبررسیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

دستگیری سارقان مسلح طالفروشی یزد در کمتر از  ۲۴ساعت
فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی عامالن
سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در شهر یزد
در کمتر از  ۲۴ساعت پس از سرقت و دستگیری
سریع آنها خبر داد .به گــزارش میزان ،سردار
بهدانی فرد افزود :کارآگاهان ردپای سارقان را
دریکیازاستانهایجنوبغربیکشوربهدست
آوردندوپسازدریافتنیابتقضاییبهآناستان
اعزام شدند .وی افزود :ماموران در یک اقدام
غافلگیرانه و ضربتی سه نفر از اعضای این
باند را در مخفیگاه شان دستگیر و همزمان،
مــامــوران پلیس آگاهی استان یــزد نیز یک

نفر دیگر از اعضای این باند را در شهرستان یزد
دستگیر و یک قبضه سالح از وی کشف کردند.
او با بیان این که مالخر این اموال مسروقه نیز در
عملیات دیگری دستگیر و بیش از  ۲کیلو طالی
سرقتی به ارزش تقریبی ۳۰میلیارد ریال کشف
شد،ادامهداد:متهمانپسازتکمیلپروندهبرای
سیرمراحلقانونیروانهدادسراشدند.

