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اب دستگیری اعضای یک ابند رسقت لو رفت

سالخیخودروهایسرقتی
درانبارضایعاتی!

سجادپور -نیروهای تجسس کالنتری
ســپــاد مشهد ،اعــضــای یــک بــانــد سرقت
را درحالی به دام انداختند که مشغول
سالخی یک خودرو در انبار ضایعاتی بودند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،به دنبال
افزایش برخی سرقت ها در حاشیه شهر
مشهد ،گروه تخصصی از نیروهای کالنتری
سپاد با راهنمایی و دستورات ویژه معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی ،تحقیقات
گسترده ای را بــرای ریشه یابی باندهای
سرقت آغــاز کــردنــد .آنــان بــا استفاده از
ردیابی های اطالعاتی و به کارگیری منابع
و مخبران به محل به سرنخ هایی دست
یافتند که نشان می داد افرادی در یک انبار
ضایعاتی رفت و آمدهای مشکوک دارند.
به همین دلیل گــروه تجسس کالنتری با
نظارت و هدایت مستقیم سرگرد جعفر
عامری (رئیس کالنتری سپاد) وارد عمل
شدند و بررسی های غیرمحسوسی را با
شیوه های پلیس ادامــه دادنــد .تحقیقات
نیروهای تجسس حکایت از آن داشت که
احتماال در انبار ضایعاتی مذکور ،قطعات و
لوازم خودروهای سرقتی به فروش می رسد
بنابراین ماموران با استفاده از تجربیات
قاضی غرآبادیان به محاصره نامحسوس

انبار مذکور در خیابان شقایق پرداختند تا
این که فردی یک دستگاه خودروی وانت
مزدا را به درون ضایعاتی برد و درها بسته
شد .گزارش خراسان حاکی است :در این
هنگام استعالم شماره پالک خودروی وانت
از مرکز فرماندهی پلیس بیانگر آن بود که
خــودروی مذکور از خیابان آزادی 107
سرقت شده است!
طولی نکشید که نیروهای تجسس در یک
عملیات هماهنگ و ضربتی ،دو نفر به نام
های «ح-ن» و «غ-ر» را در انبار ضایعات
دستگیر کردند اما فرد دیگری که در آن
مکان حضور داشت ،از داخل انبار بیرون

پرید و متواری شد .به گزارش خراسان ،با
انتقال دو متهم دستگیر شده به کالنتری،
تعقیب و گشت زنی برای به دام انداختن
متهم فــراری ادامــه یافت تا ایــن که چند
ساعت بعد «ش-ح» نیز در یکی از خیابان
هــای اطــراف شناسایی شد و حلقه های
قانون بر دستانش گره خورد.
«غ-ر» (مالک انبار ضایعاتی) در بازجویی
های تخصصی گفت :حدود ساعت  7صبح
بود که دوستم «ش-ح» با خــودروی مزدا
به انبار آمد و من هم در را باز کردم ولی از
سرقتی بودن خــودرو اطالعی نداشتم او
لوازم خودرو برای من نیاورده بود و تنها یک

بار تعدادی ابزار به من داد که هنوز در انبار
است .او از  2ماه قبل برای من ضایعات آورد
ولی آدرس و مشخصاتی از او ندارم.
براساس این گزارش ،بررسی دقیق ماجرا
توسط نیروهای انتظامی ،نشان داد که
الستیک زاپاس ،اتاقک فلزی عقب و رادیات
خودرو توسط متهمان باز شده است و آن ها
مشغول باز کردن دیگر قطعات بودند که با
حضور ماموران روبه رو شدند .با این حال
مالک انبار ضایعات مدعی بود که «ش-ح»
همه لوازم را باز کرده و او از سالخی خودرو
اطالعی ندارد!
در همین حــال یکی دیگر از متهمان به
افسر تحقیق پرونده گفت :وقتی من وارد
ضایعاتی شدم ،به من گفتند که بیا برای باز
کردن اتاق و لوازم خودرو کمک کن که من
هم به آن ها کمک کردم .بنابراین گزارش،
در حالی که مواجهه حضوری بین متهمان
دستگیر شــده ،راز سالخی خــودروهــا در
انبار ضایعاتی را فاش کرد ،تحقیقات پلیس
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی
غرآبادیان بــرای ریشه یابی این پرونده و
دستگیری دیگر عوامل مرتبط با اعضای
ایــن باند سرقت توسط نیروهای ورزیــده
کالنتری سپاد ادامه یافت.

آدم ربایی برای باج خواهی
توکلی -ماموران پلیس توانستند فرد ۳۲
ساله ای را که توسط گروگانگیران ربوده
شده بود ،بعد از  ۲۴ساعت آزاد و متهمان را
دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان دراین
باره بیان کرد  :دو نفر آدم ربا با هدف باج
خواهی و اخاذی دست به این عمل شوم زده
بودند ،که خیلی زود به دام پلیس افتادند.

سرقت از کارت بانکی
بیمار مرده کرونایی!
پرستار انگلیسی که از کارت بانکی یک
بیمار مــرده کرونایی دزدی کــرده بود
دستگیر شد   .
بــه گــــزارش رکــنــا ،پــلــیــس انگلیس
پرستاری را که 17دقیقه پس از مرگ
بیمار کرونایی  83ساله اش به خرید
بــا کـــارت بانکی او اقـــدام کـــرده بود
دستگیر کرد .متهم  23ساله محکوم
شــده کــه بــا کــارت بانکی بیمار مــرده
شیرینی و نوشیدنی گـــازدار خریده
و پــس از دستگیری ابـــراز پشیمانی
کرده است.
گفتنی اســت که ایــن پرستار روز بعد
نیز کــارت بیمار را همراه داشته و به
قصد خرید دوباره با کارت پای دستگاه
رفته اما به دلیل مسدود شدن کارت به
انجام این کار موفق نشده و همین اتفاق
موجب به دام افتادن او شده است.

سرهنگ"مهدی پورامینایی" افــزود  :به
دنــبــال تماس شهروندی با فوریت های
پلیس  ۱۱۰مبنی بر وقــوع یك فقره آدم
ربایی در حوزه استحفاظی پاسگاه گزک
بخش گلباف از توابع شهرستان کرمان
موضوع به صــورت ویــژه با انجام اقدامات
وسیع اطالعاتی بــرای آزادی فرد ربوده
شده آغاز شد.

وی اظهار کــرد  :در بررسی جزئیات این
پــرونــده مشخص شــد دو آدم ربــا به علت
مشکالت شخصی و باج خواهی صد میلیون
ریال ،یک مرد  ۳۲ساله را در خانه اش با
خودرو ربوده اند که با پیگیری و اقدامات
ضربتی پلیس ،این فرد کمتر از  ۲۴ساعت
به آغوش خانواده خود بازگشت و در این
زمینه دو متهم ۳۰و ۴۰ساله نیز دستگیر

شدند.
ایــن مسئول انتظامی گفت  :آدم ربایان
از خــانــواده ایــن فــرد  ،صــد میلیون ریــال
درخــواســت ك ــرده بــودنــد و در بازجویی
های پلیس هدف از این اقدام را مشکالت
شخصی و اخاذی بیان کردند که در ادامه
با تشکیل پــرونــده تحویل مرجع قضایی
شدند.
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در امتداد تاریکی

جغد شوم در سایه هما !
عشق بــه ســاســان همانند جغدی شــوم بــر دیــوار می گفت لیاقت تو بیشتر از این حرف هاست و افراد
زندگیام نشست و آشیانه مشترکم را ویران کرد زیادی آرزو دارند که همسری چون تو داشته باشند.
اما من با خیالی بیهوده تصور می کردم که همای او با عشق و مهربانی با من برخورد می کرد و در
مدت کوتاه آشنایی مان تمام آن مهر و محبتی را که
خوشبختی به روی شانه هایم نشسته است و...
ایــن جمالت بخشی از اظــهــارات زن جــوان  ۳۷هومن در تمام طول زندگی مشترکمان از من دریغ
ساله ای است که برای مشاوره و راهنمایی پا به کرده بود به من نثار کرد .من که تصور می کردم
دایــره اجتماعی کالنتری شفای مشهد گذاشته همای خوشبختی روی شانه هایم نشسته است
است .او در شرح مشکل خود به مشاور و کارشناس و با جدایی از هومن می توانم زندگی عاشقانه ای
اجتماعی کالنتری گفت ۲۵ :ســال داشتم که را در کنار ساسان داشته باشم ،تصمیم به جدایی
لباس سفید عروسی را تنم کردم و به امید رسیدن به گرفتم .هومن وقتی متوجه شد که من در تصمیمم
خوشبختی ،پا به خانه آرزوهایم گذاشتم« .هومن» برای طالق مصمم هستم ،پیشنهاد داد که برای
از همان ابتدای زندگی مشترک رفتار مناسبی با حل مشکالتمان نزد مشاور خانواده برویم اما من
من نداشت .من تازه عروس بودم و محبت ،توجه و جز نوای عاشقانه ای که ساسان برایم می سرایید
احساسش را می طلبیدم اما او بیشتر اوقات نسبت صدای دیگری نمی شنیدم.
به من بی عالقه و بی توجه بود .من در حسرت نگاه خالصه با این که هنوز از هومن طالق نگرفته بودم،
عاشقانه ای می سوختم و او با سردی از من روی با ساسان وارد رابطه ای خیانت آلود شدم و پس از
بر می گرداند .رفتارهایش برایم بسیار عجیب بود گذشت مدتی با سپردن فرزندانم به مادر همسر م به
تا این که از طریق خواهرشوهرم متوجه شدم که صورت توافقی از هومن جدا شدم چرا که جدای از
او قبل از ازدواج با من ،به دختر دیگری عالقه مند این که شرایط نگهداری از فرزندانم را نداشتم نمی
بوده است اما خانواده آن دختر به او جواب رد داده خواستم آن ها مانع ازدواج مجدد من بشوند .پس
بودند و پس از آن با اصرار پدر و مادرش با من ازدواج از جدایی از هومن در کمال ناباوری ساسان به من
کرده بود .با شنیدن این جمالت از زبان خواهر پیشنهاد ازدواج موقت داد .من که به رابطه ای بلند
شوهرم خیلی ناراحت شدم و دلم شکست اما چاره مدت با او می اندیشیدم ،از پیشنهاد او ناراحت شدم
ای جز ادامــه زندگی مشترک اجباری نداشتم ،اما هنگامی که ناراحتی ام را ابراز کردم ،ساسان با
چون دیگر شناسنامه ام سیاه شده بود .به همین وقاحت تمام من را مورد ضرب و جرح قرار داد و گفت
دلیل بدرفتاری های هومن را تحمل می کردم و تو انتخابی جز ازدواج موقت با من نداری چون کسی
امید داشتم شاید در آینده همه چیز تغییر کند .به حاضر نمی شود که با زنی مطلقه همچون تو ازدواج
چشم برهم زدنی  10سال به همین منوال سپری کند! او تهدیدم کرد که اگر به خواسته هایش تن
شد اما تولد دو فرزند مشترک نیز تغییری در رفتار ندهم ،عکس های شخصی ام را در فضای مجازی
هومن ایجاد نکرد .در این سال ها هومن بارها به منتشر خواهد کرد و این گونه بود که من متوجه
من خیانت کرد و هر بار که رسوا می شد ،قول می شدم یکی از طعمه های ساسان در یکی از سایت
داد که دیگر این خیانت ها را تکرار نخواهد کرد اما های واسطه گر هستم .او در حضور من اقرار کرد که
آن روابط سیاه پنهانی تمامی نداشت .من دیگر از طعمه هایش را از سایت های واسطه گر انتخاب می
رفتارهایش خسته شده بودم .صبرم تمام شده بود کند ،به گونه ای که به بهانه خرید کاال یا مشاوره با
و به قول معروف کارد به استخوانم رسیده بود .نمی زنان به ویژه زنانی که مطلقه هستند یا کسانی که با
دانستم چگونه مشکلم را حل کنم .تصمیم گرفتم همسر خود مشکل و اختالف دارند ،وارد گفت و گو
از مشاور کمک بگیرم تا راهی پیش پایم بگذارد .و رابطه می شود و پس از کسب اعتماد آنان خواسته
بنابراین به یکی از سایت های واسطه گر مراجعه های نامشروع خود را مطرح می کند .اکنون که
کردم و آگهی فردی را دیدم که خود را مشاور حقوقی همای خوشبختی از شانه هایم پر کشیده ،صدای
معرفی کرده بود و بدین ترتیب با «ساسان» آشنا ترسناکجغدشومیرامیشنومکهباخیانت،جهل
شدم .او که خود را فردی تحصیلکرده معرفی کرده و ناآگاهی خودم آشیانه اش را روی دیوار زندگی ام
بود ،از من خواست تا در یک کافی شاپ یکدیگر را ساختم و...
به صورت حضوری مالقات کنیم .پس از چندین با اجرای دستور سرگرد علی امارلو( رئیس کالنتری
نوبت مالقات و مشاوره حضوری با ساسان در کافی شفا) و با تعامل دو دایــره اجتماعی و اطالعات
شاپ ،اوبه من توصیه کرد که از همسرم جدا شوم کالنتری مشکالت و ادعــاهــای زن جــوان مورد
و زندگی جدیدی را برای خودم تشکیل بدهم .او رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

