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تصاویر درون پراید شیشه دودی هیوالی سیاه

کوتاه از حوادث
*ایرنا /دو تن از مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان
به نامهای استواریکم سید ابوالفضل هاشمی و
استواریکممحمدنصیریدرراهپاسداریوحراست
از مرزهای عــزت و شــرف ایــران اسالمی به فیض
عظمایشهادتنائلآمدند.
*پــلــیــس /ســردارصــالــحــی فــرمــانــده انتظامی
خوزستان گفت :یک باند قاچاق سالح و مهمات
توسطپلیساطالعاتخرمشهرشناساییومتالشی
شد .دراینعملیات ۱۶قبضهسالحجنگیوتعداد
قابلتوجهیتجهیزاتومهماتکشفوضبطشد.
*ایرنا ۱۵ /شهروند شیرازی ساکن یک مجتمع
مسکونیدیروزباتالشنیروهایامدادیازمحاصره
شعلههایآتشبرافروختهشدهازدودستگاهخودرو
درپارکینگاینمجتمعنجاتیافتند.
* ایرنا /سرهنگ علوی فرمانده انتظامی دامغان
گفت :چهار نفر عضو باند فروش سکههای طالی
تقلبی در دامغان دستگیر شدند.
*باشگاه خبرنگاران جوان/سرهنگکنجوریان
رئیسپایگاهششمپلیسآگاهیتهران ازانهدامباند
چهارنفرهسارقانمغازهواماکنمسکونیدرمحدوده
افسریهومسعودیهپایتختخبرداد.
*پلیس/سرهنگگودرزی رئیسپایگاهنهمپلیس
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند چهار
نفره ماموران قالبی و کشف  ۴۱فقره کالهبرداری
و سرقت خبر داد و گفت :کارشناسان ارزش اموال
کالهبرداریشدهرادومیلیاردتومانبرآوردکردند.
*صداوسیما/ملکیسخنگویسازمانآتشنشانی
شهرداری تهران از حریق گسترده سوله ساخت
ساعت در جاده خــاوران خبر داد و افــزود :با وجود
شعلهورشدنکاملسولههااینحادثهتلفاتجانیو
مصدومیبههمراهنداشت.البتهاینحریقخسارات
مالی فراوانی به جا گذاشت و برای اطفای حریق
عالوهبرنیروهایآتشنشانیفرونآبادوپاکدشت،
نیروهای آتشنشانی تهران نیز اقدامات الزم را
انجامدادند.
*مــهــر /شــادی نیا سخنگوی اورژانــــس استان
آذربایجان شرقی از آتش سوزی گسترده در یک
واحد تولیدی لوازم خانگی در تبریز طی پنج شنبه
گذشته خبر داد و افزود :هفت مصدوم این حادثه به
صورتسرپاییتحتدرمانقرارگرفتند.
*ایرنا /سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان گفت :یک تن و  ۴۴۹کیلو و  ۴۰۰گرم
مواد مخدر تریاک و حشیش در درگیری مسلحانه
ادارهعملیاتویژهپلیسمبارزهباموادمخدراستانو
تکاورانانتظامیشهرستانهاینیکشهر،ایرانشهرو
دلگانباقاچاقچیانموادمخدر،کشفشد.
*ایرنا/مامورانانتظامیاصفهانموفقبهکشفدو
هزارو ۲۰۰کیلوگرمموادمخدردراینخطهشدند.

دستگیری ۳آدمربادرعملیاتپلیس
فرماندهانتظامیاستانمرکزیازدستگیریسه
تبعه افغانستان که نوجوان  ۱۲سالهای را از این
کشور ربوده و به شهرستان اراک منتقل کرده
بودند،خبرداد.
به گــزارش پلیس ،حسن مفخمی شهرستانی
افزود :در چند روز قبل ،شخصی تبعه افغانستان
باارائهبرگهمرجوعهایازمرجعقضایی،شکایتی
از آدم ربایی فرزند  ۱۲سالهاش را مطرح کرد.
وی ادامــه داد :در تحقیقات انجام شده از فرد
شاکی ،مشخص شد که در اسفند سال گذشته،
افرادی ناشناس پسر بچه ۱۲سالهاش را در یکی
از والیت های افغانستان ربوده و به ایران آورده و
برایآزادیاومبلغپنجمیلیاردتوماندرخواست
کردهاند .فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:
با برآوردهای انجام شده و احتمال حضور آدم
ربایاندراستانمرکزی،بررسیموضوعبهصورت
تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
استان قرار گرفت .وی افــزود :با آغاز تحقیقات

تخصصیکارآگاهانپلیس،آدمربایانکهازورود
پلیسبهاینموضوعمطلعشدهبودند،بالفاصله
پسربچه ربوده شده را آزاد کردند که با پیگیری
پلیس،ویصحیحوسالمتحویلخانوادهاششد.
مفخمیشهرستانیادامهداد:باتوجهبهاهمیت
موضوع ،پیگیری پرونده با جدیت از سوی پلیس
دنبالوسرانجاممشخصشدکهآدمربایاندریک
کورهآجرپزیدراطرافشهرستاناراکمشغول
کار هستند .با شناسایی محل حضور این افراد،
تیمیازکارآگاهانپلیسبهمحلاعزامشدندودر
عملیاتی غافلگیرانه ،هر سه فرد آدم ربا دستگیر
و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی استان
داللتشدند.ویگفت:درمراحلبازجوییهای
انجامشده،دستگیرشدگانبهآدمرباییباهدف
دریافتپولازخانوادهپسربچهاعترافکردندکه
با تکمیل تحقیقات پلیس ،پرونده تشکیل و برای
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و
آدمربایاننیزبادستورقضاییروانهزندانشدند.

تصادفدرمحورازنا-الیگودرز 5کشتهبهجاگذاشت
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهور ناجا از مرگ پنج نفر درپی تصادف پیکان با
کامیونخبرداد.سرهنگاحمدشیرانیبهایسنا
درایــن بــاره گفت :حوالی ساعت  8دیــروز ،یک
دستگاه سواری پیکان در حال حرکت در محور
ازنا -الیگودرز در استان لرستان بود که ناگهان
به شدت با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد.
ویبااشارهبهحضورعواملپلیسوامداددرمحل
افزود:باحضورعواملامدادیدرمحلمتاسفانه

مرگ پنج نفر به دلیل شدت جراحات وارد شده
تاییدویکتننیزبرایدرمانبهبیمارستانمنتقل
شد.رئیسمرکزاطالعاتوکنترلترافیکپلیس
راهور ناجا درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت:
کارشناسان پلیس راه در بررسی صحنه تصادف
اعالم کردند که بیتوجهی راننده سواری پیکان
بهمسیرمقابلسببوقوعاینحادثهمرگبارشده
است.ویبهرانندگانتوصیهکرد،ازعجلهوشتاب
دررانندگیپرهیزکنند.

 ۳۷واحدمسکونیدرشهداددچارآبگرفتگیشد

توکلی /درپیرگبارشدیدبارانوتگرگدرچند
نقطه استان کرمان ،مناطقی از بخش شهداد و
اندوهجرددچارآبگرفتگیشد.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،رگــبــار شــدیــد بــهــاری
بـــــاران روز پــنــج شــنــبــه و ســحــرگــاه جمعه،
تــعــدادی از مناطق اســتــان کــرمــان از جمله
شــهــرهــای شــهــداد و انــدوهــجــرد در حاشیه
کــویــر را دچ ــار آب گرفتگی و خــســارت کــرد.
سیالب در ســاعــات اولــیــه باعث غافلگیری
چند دســتــگــاه خـــودرو از جمله خــودروهــای
گــردشــگــری و شــخــصــی ش ــد ک ــه ب ــا حــضــور
نیروهای امــدادی ،رهایی یافتند و سه مصدوم
این حادثه نیز به مرکز درمانی منتقل شدند.
مــدیــرعــامــل جمعیت هـــال احــمــر اســتــان
کــرمــان بــا اشـــاره بــه وق ــوع بــارنــدگــی و طغیان
رودخ ــان ــه در شــهــداد گــفــت :بــافــاصــلــه پس

از گــزارش خسارت بارندگی ،تیمهای امــداد
هوایی و زمینی جمعیت هالل احمر استان به
روستای پشوییه در شهداد اعــزام شدند .فالح
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه  ۳۷واح ــد مسکونی در
روستای مزبور دچــار آب گرفتگی شد ،افــزود:
اقــام امــدادی از قبیل پتو ،موکت ،بستههای
غــذایــی  ۷۲ساعته و  ۲۴ساعته ،آب معدنی
و ...با تالش امــدادگــران جمعیت هالل احمر
و با بالگردهای امــدادی میان مردم توزیع شد.
شهردارشهدادهمگفت:جاریشدنسیالبدر
سحرگاهجمعهبیشازدومیلیاردتومانبهاماکن
و تاسیسات این شهر خسارت وارد کرده است.
علی بهرامی افزود :بر اثر بارش باران بهاری در
سحرگاه روز گذشته سیالب وارد بخش هایی از
شهروموجبآبگرفتگیمعابروتاسیساتزمین
تازهتاسیسچمنمصنوعیوفضایسبزآنشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

عکس ها اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور-جوان 30سالهایکه
با استفاده از یک دستگاه پراید شیشه دودی،
زنان مسافر را در اطراف صدمتری مشهد مورد
آزارواذیتهایوحشیانهقرارمیداد،درحالی
باتالشگستردهکارآگاهانادارهجناییپلیس
آگاهیخراسانرضویبهدامافتادکهدرهمان
ساعات اولیه دستگیری سه تن از زنان قربانی ،
او را شناسایی کردند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ساعت 10
یازدهم فروردین بود که زن 27ساله در حاشیه
بولوار حر مشهد منتظر تاکسی ایستاد .او هر
روز صبح با سرویس به سرکارش در یکی از
بازارهای اطراف میدان  17شهریور می رفت
اماآنروزبهخاطرتعطیلی،سرویسدرکارنبود
و زن جوان قصد داشت با خودروهای عبوری
خود را به محل کارش برساند.
در همین هــنــگــام پــرایــد سفید رنــگــی که
شیشههای دودی داشــت ،مقابل زن جوان
متوقف شد .مسافر مذکور بدون آن که به چهره
راننده جــوان نگاه کند ،مقصدش را بازگو
کرد و با اشاره راننده پراید در صندلی عقب
نشست! راننده پراید که طعمه دیگری را به دام
انداخته بود ،پدال گاز را فشرد و از منطقه قلعه
ساختمان وارد صدمتری شد .او بعد از طی
مسافتی و به بهانه کمبود سوخت خودرو ،به

طرف بولوار میامی دور زد! راننده پراید وقتی
با اعتراض مسافرش روبه رو شد ،ادعا کرد که
پمپ گاز برای سوخت گیری در مسیر حرکت
وجود ندارد! اما زن جوان از رفتار و گفتار راننده
فهمید که او نقشه پلیدی را در سر می پروراند!
به همین دلیل با فریاد از راننده خواست تا
توقف کند ولی دیگر فریادهای او نتیجه ای
نــداشــت .تــرس و وحشت سراسر وجــود زن
جوان را فراگرفته بود .در یک لحظه تصمیم
گرفتخودراازداخلخودروبهبیرونپرتکند
اما دستگیره ای وجود نداشت درهای پراید
قفل شده و او حتی نمی توانست شیشه های
خودرو را پایین بکشد تا شاید کسی فریادهای
دلخراش او را بشنود .زن جوان که دیگر خود
را در دام «هیوالی سیاه» می دید با مشت به
شیشه های دودی می کوبید! جیغ می کشید
و التماس می کرد اما همه تالشهایش برای
نجات از چنگ «هیوال» بی نتیجه بود! در یک
لحظه ،گوشی تلفن را از کیفش بیرون آورد تا با
پلیس 110تماس بگیرد ولی با دیدن چاقویی
که زیر گلویش قــرار گرفته بــود ،وحشت زده
گوشی را با اشاره راننده به او داد .دقایقی بعد
پراید شیشه دودی در زمین های کشاورزی
اطراف جاده میامی متوقف شد و راننده بدون
توجه به التماس ها و فریادهای مسافر جوان،

او را هدف تعرض و آزار و اذیت قرار داد .ساعتی
بعد ،طعمه «هیوالی سیاه» خود را به نیروهای
انتظامی رساند و ماجرای وحشتناک راننده
پراید ســوار را در حالی بازگو کــرد که همه
وجــودش از شدت ترس می لرزید! گزارش
خراسان حاکی است ،با توجه به حساسیت
موضوع ،این پرونده به پلیس آگاهی خراسان
رضــوی ارســال شد و با صــدور دستوری ویژه
از سوی سرهنگ کارآگاه جــواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی) در دایره جرایم مهمه
اداره جنایی مورد رسیدگی های تخصصی
قرار گرفت .با مشخصات کوری که زن جوان
در اختیار پلیس گذاشت ،بررسی ها به شیوه
پلیسی در حالی آغاز شد که زن جوان از شدت
ترس و وحشت نتوانسته بــود ،شماره پالک
یا مشخصه ای از «هیوالی سیاه» را به خاطر
بسپارد .او فقط خود را طعمه ای میدانست که
در دام یک «هیوالی وحشتناک» افتاده بود.
با وجود این تحقیقات کارشناسی و بررسی
پرونده های موجود بیانگر آن بود که راننده
معروف به «هیوالی سیاه» همان راننده ای
است که از مدتی قبل و با جرایمی مشابه تحت
تعقیب پلیس قرار دارد .بنابراین ماجرای آزار
و اذیــت های مسافران زن ،اهمیت ویــژه ای
یافت و با صدور دستوراتی محرمانه از سوی

سردار محمد کاظم تقوی (فرمانده انتظامی
خراسان رضوی) گروه ورزیده ای از کارآگاهان
بــه فرماندهی سرهنگ مهدی سلطانیان
(رئیس اداره جنایی آگاهی) به طور شبانه
روزی وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای
را با بسیج همه امکانات پلیسی آغاز کردند.
به گــزارش خراسان ،رصدهای اطالعاتی با
بررسی دوربین های شهری ،بانک اطالعاتی
مجرمان سابقه دار و اندک مشخصاتی از یک
پراید شیشه دودی ،ادامــه یافت تا این که در
نهایت اسنادی از یک پراید به دست آمد که به
صورت قولنامه ای فروخته شده بود .از سوی
دیگر چند گروه عملیاتی فرضیه های متفاوت
پلیسی را با بررسی پرونده های مشابه درحالی
ادامه می دادند که برخی از آن ها فقط به عنوان
سرقت از یک راننده پراید شکایت کرده بودند.
بنابر گزارش خراسان ،با جمع آوری و تکمیل
سرنخ ها باالخره اطالعاتی از راننده ای جوان
به دست آمد که سابقه سرقت نیز داشــت .به
همیندلیلوباشناساییمحلاختفایراننده،
مراتب به قاضی دهقان (قاضی با تجربه شعبه
اول دادگـــاه کیفری یک خــراســان رضــوی)
اعــام شد و بدین ترتیب با صــدور دستورات
خاص قضایی ،عملیات هماهنگ و ضربتی
روزچهارشنبهگذشتهبرایدستگیریمتهمی
آغاز شد که زن جوان  27ساله تصویر او را در
سیستم پلیس شناسایی کرده بود .گزارش
خراسان حاکی است ،کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضــوی هنگامی که
بــرای دستگیری راننده  30ساله به منطقه
شهرک شهید رجایی (قلعه ساختمان) رفتند
و مخفیگاه او را به محاصره درآوردند ،ناگهان
متهم تحت تعقیب با مشاهده نیروهای پلیس،
در حیاط را به هم کوبید و از راه پشت بام قصد
فرار داشت که گروه عملیاتی دیگر وارد عمل
شدند و او را در پشت بام منزلش زمین گیر
کردند .با انتقال ع -الف به دایره جرایم مهمه
آگــاهــی ،بازجویی هــای تخصصی از وی با

استفاده از تجربیات رئیس پلیس آگاهی وارد
مرحله جدیدی شد چرا که در همان ساعات
اولیه دستگیری سه زن جوان که هدف تعرض
و آزار و اذیت متهم مذکور قرار گرفته بودند با
چهره ای وحشت زده ،او را شناسایی کردند.
براساس گزارش خراسان ،در حالی که تعداد
زیادی قاب گوشی تلفن همراه ،چراغ گردان
و ...در بازرسی از مخفیگاه «هیوالی سیاه»
کشف شده است ،بررسی سوابق وی نشان
میدهد که او قبال به جرم سرقت نیز روانه
زندان شده و از سال  97به جرایم تعرض به
زنان ادامه می داده است .تحقیقات پلیس با
دستورات ویژه قضایی برای کشف جرایم دیگر
این متهم بی رحم همچنان ادامه دارد.
در عین حال یک مقام آگاه از زنان جوانی که
طعمهاینمتهممعروفبه«هیوالیسیاه»شده
اند خواست برای شناسایی و اعالم شکایت
به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
بروند و یقین بدانند که هویت و اطالعات آن ها
در پرونده به صورت محرمانه باقی می ماند و
نزدیک ترین اطرافیانشان نیز به این اطالعات
دسترسی نخواهند داشــت .ایــن مقام آگاه
همچنین به زنان و دختران جوان توصیه کرد:
برای رفت و آمد درون شهری از اتوبوس ،مترو
یا تاکسی های شناخته شده استفاده کنند و
به رانندگان خودروهای عبوری اعتماد نکنند.
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وقتی مرد آرزوهای من خیلی راحت به چشمانم زل
زد و مدعی شد که مرا نمی شناسد ،تازه فهمیدم که
فریب خورده ام و دیگر همه چیز تمام شده است.
زن  25ساله ای که مدعی بود بر خاکستر آرزوهای
سوخته اش اشک می ریزد ،با بیان این که زیباترین
روزهای جوانی ام را با شعله هوس به آتش کشیده
انــد ،دربــاره سرگذشت رویاگونه خود به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت:
هفت ساله بودم که پدر و مادرم به دلیل تفاوت های
فرهنگی و خانوادگی طالق گرفتند و من و برادر 4
ساله ام راهی منزل مادربزرگمان شدیم .در واقع
من و برادرم قربانیان عشق و عاشقی کورکورانه پدر
و مادرم بودیم که در پی یک آشنایی خیابانی با هم
ازدواج کرده بودند اما عشق ناگسستی آن ها بعد از
10سالازهمگسیختوازیکدیگرنفرتپیداکردند.
هر کدام از آن ها یک سال بعد از این ماجرا دوباره
ازدواجکردندوبهدنبالسرنوشتخودشانرفتندو
مارادرحسرتمحبتخانوادگیتنهاگذاشتند.در
حالی که سعی می کردم بیشتر اوقاتم را با دوستانم
بگذرانم ،تحصیالتم در مقطع دبیرستان به پایان
رسید و تصمیم گرفتم کاری برای خودم دست و پا
کنم .اما در همین روزها به یک مهمانی دعوت شدم
و در آن جا با مردی شیک پوش و خوش بیان برخورد
کردم که 25سال از من بزرگ تر بود .در همان نگاه
اول چنان شیفته «سعید» شدم که کاخ آرزوهایم را
در قلب او بنا کردم« .سعید» که گذرنامه اروپایی نیز
داشت مدام به یکی از کشورهای اروپایی سفر می
کرد .من هم که آرزو داشتم روزی در خارج از ایران
قدمبزنم،خیلیزودپیشنهادارتباطاتدوستانهاورا
پذیرفتموبدینترتیبارتباطمنواوازسال 94آغاز
شد .برای آن که مورد سرزنش خانواده پدری ام قرار
نگیرم ،یک سال بعد از این ماجرا از او خواستم مرا به
عقد خودش درآورد .او هم خطبه عقد را در یکی از
مراکز مذهبی خواند و بعد شناسنامه ام را گرفت تا
بقیه کارها را انجام دهد« .سعید» منزلی برایم رهن
کرد و من و بــرادرم روزهــای خوب زندگی را شروع
کردیم .مسافرت می رفتیم ،خرید می کردیم و از
هدایای گران قیمت بهره مند می شدیم ولی سعید
هیچ گاه با من به مسافرت نمی آمد یا در شهر قدم
نمیزد.درطولدوسالزندگیمشترکدوبارباردار
شدمولیبهاصراراوجنینمراسقطکردمتاروزهای
جوانیراخوشبگذرانیم.آنزمانآنقدرخوشحال
بودمکهفقطبهخواستههایهمسرمعملمیکردم
وبهآیندهتوجهینداشتمتااینکهآرامآراماحساس
کردم «سعید» توجه کمتری به من دارد و حتی از هر
چند تماس تلفنی به یکی از آن ها پاسخ می دهد.
کم کم نگران آینده و زندگی ام شدم .این بود که به
سراغنشانیهاییرفتمکهازسعیدداشتم.خانهای
رادرمنطقهباالیشهرپیداکردمکهبارهامراداخل
خودرومنتظرگذاشتهبودتاسریبهخانهخواهرش
بزندامادرکمالتعجبفهمیدمآنجامنزلویالیی
سعید است که با همسر و فرزندانش زندگی می
کند! حیرت زده به سعید می نگریستم و او در میان
بهتوناباوریمدعیبودکهمرانمیشناسد.پیامک
هایشرابههمسرشنشاندادمولیاوبهراحتیآن
ها را تکذیب کرد و گفت :این شماره تلفن متعلق به
دوستش است که در امور خیریه کار می کند .سعید
همچنین ادعا کرد که شماره تلفن مرا از یک مرکز
خیریه ای گرفته و من و برادرم را تحت حمایت خود
قرار داده است .به همین دلیل ماهانه مبالغی را از
درآمد شرکت به حساب بانکی من واریز می کرده
تا اجاره خانه و مخارج زندگی را بپردازم! با شنیدن
اینجمالت،دیگردنیابرایمتمامشدوهمهآرزوهایم
سوخت.دیگرنمیتوانستمبیشترازاینبهچشمان
خباثت آلود سعید نگاه کنم .این بود که از خانه اش
بیرون آمدم و برای یافتن چاره ای راهی کالنتری
شدم اما ای کــاش ...شایان ذکر است ،رسیدگی
به پرونده این زن جوان با صدور دستوری از سوی
سرهنگعلیمعطری(رئیسکالنتریقاسمآباد)به
کارشناسانزبدهدایرهمددکاریاجتماعیکالنتری
سپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

کالهبرداری 500میلیونی
باجعلنشان«اینماد»
رئیس پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری
عامالن ایجاد سایت فــروش تجهیزات پزشکی
بــا جعل نشان «ای نــمــاد» خبر داد .بــه گــزارش
صدا و سیما ،سرهنگ معظمی گــودرزی افــزود:
تعدادی از شهروندان به پلیس فتای تهران بزرگ
مراجعه کردند و مدعی شدند ،پس از خرید در یکی
از سایتهای فــروش تجهیزات پزشکی ،از آن ها
کالهبرداری شده است .وی ادامــه داد :افسران
سایبری پلیس فتا پس از به دست آوردن اطالعات
هویتی مجرمان و تشریفات قضایی هر دو متهم را
که یک زن و شوهر بودند ،در یکی از مناطق شرقی
تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
ویخاطرنشانکرد:متهمانپسازحضوردرپلیس
فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده
مستندات موجود در پرونده ،ضمن پذیرش جرم
خود به کالهبرداری از حدود  ۳۰نفر از شهروندان
بهارزشریالیحدودپنجمیلیاردریالاقرارکردند.

