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عامالن رسقت مسلحانه خودرو از زانن راننده در مهشد دستگیر شدند

ا

ختصاصی

خراسان

در امتداد تاریکی

خوشگذرانی« دالتونهایمخوف»باخودروهایمیلیاردی!

کوتاه از حوادث
*میزان /علی محمودیان دادستان عمومی و
انقالب بستان آباد از دستگیری قاتل و دو نفر از
ک سال از وقوع یک فقره قتل
همدستانش ،پس از ی 
عمدی در آن شهرستان خبر داد.
*ایرنا/سازمانپزشکیقانونیاعالمکرد:درسال
گذشته ( ۸۳۴ ،)۱۴۰۰نفر بر اثر برق گرفتگی
در کشور جان خود را از دست دادند ،این رقم در
مقایسه با سال قبل از آن( 12.9 ، )۱۳۹۹درصد
افزایش یافته است.
*ایسنا/بهگفتهخالدیسخنگویاورژانسحادثه
نشت گاز و آتشسوزی در منزل مسکونی در دزفول
دو کشته و دو مصدوم به جا گذاشت.
تــوکــلــی /سرهنگ حسین عبدلی فرمانده
انتظامی شهربابک از توقیف یک دستگاه وانت
نیسان حامل  ۱۱۲کیلو حشیش هنگام عبور از
یکی از محورهای فرعی محدوده این شهرستان
خبر داد و گفت :رانــنــده و سرنشین خــودروی
نیسان به همراه راننده سمند که مشخص شد راه
پاک کن بوده دستگیر و به مرجع قضایی تحویل
شدند.
*صــدا و سیما /سرهنگ خانیپور جانشین
فرمانده انتظامی استان زنجان از دستگیری 5
عضو یک باند کالهبرداران و جاعالن با بارنامه
محمولههای شرکتهای تولیدی خبر داد.
*فارس /سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده
انتظامی شهرستان ری از دستگیری  ۱۶۴سارق،
 ۲۲۵متهموکشفکاالیقاچاقدردهمینمرحله
از اجرای طرح رعد خبر داد و گفت :در اجرای این
طرح ۴۰۲نفر از اتباع غیر مجاز دستگیر شدند.
*مهر/سرهنگمعظمیرئیسپلیسفتایتهران
دربــاره کالهبرداری و سودجویی از جاماندگان
یارانههای جدید واریز شده ،هشدار داد.
*ایسنا/قتل بــا اسلحه در آمریکا در طول
همه گیری کووید ۱۹-به باالترین سطح طی ۲۵
سالگذشتهرسیدهاست.آمارقتلباسالحگرماز
 ۱۴هزار و  ۳۹۲فقره در سال  ۲۰۱۹به  ۱۹هزار
و  ۳۵۰فقره در سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است.
*ایسنا /با تداوم بارش باران های سیل آسا در
ایالت کوئینزلند استرالیا صبح دیروز سیالب یک
خودروی حامل سه سرنشین را با خود برد و جسد
یکی از سرنشینان این خودرو پیدا شده است.

اموال و لوازم کشف شده از باند سارقان مسلح

باز هم خودرو را به سپر عقب لکسوس کوبیدند
و او را وادار به توقف کردند .راننده لکسوس که
گویا نکات ایمنی را بهتر رعایت می کرد قبل از
خروج از خودرو ،آن را خاموش کرد و سوئیچ را
برداشت.هنگامی که «دالتون های مخوف»
برایسرقتخودروبهسمترانندهمذکورهجوم
بردند او در تاریکی شب ،سوئیچ را به زیر خودرو
پرت کرد که از دید مهاجمان مسلح پنهان ماند.
آن ها با پاشیدن افشانه فلفل و شلیک با سالح
کلت گازی روی سر زن زخمی ،تالش می کردند
تا سوئیچ را به دست آورند که موفق نشدند و به
ناچارکیفدستیاورابههمراهمدارکشربودند.
این زن جوان هم که موفق شده بود خودرواش
را از چنگ سارقان خارج کند ،با پیکری زخمی

افتخاری(رئیس اداره عملیات ویــژه آگاهی)
صورت گرفت ،به سرنخ هایی رسیدند که سرقت
های مذکور احتماال توسط یک باند سابقه دار
انجام می گیرد .بنا بر گــزارش خــراســان ،در
حالی که تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی
سارقانپژوسوارادامهداشت،نیروهایانتظامی
استان گیالن ،هنگام گشت زنی در اطراف شهر
سراوان به یک دستگاه خودروی بی ام و مدل باال
مشکوک شدند که مقابل یک رستوران پارک
بود .استعالم آنان از مرکز فرماندهی نشان داد
که پالک های نصب شده روی خودروی بی ام
و مربوط به یک خــودروی دیگر است به همین
دلیل آنان خودروی مذکور را به پارکینگ انتقال
دادند که پس از بررسی های پلیس مشخص شد

دستگیری سارقان زورگیر 20میلیوین از پرس نوجوان
توکلی /سارقانی که با سالح سرد اقدام
به سرقت گوشی تلفن همراه و اخــاذی
می کردند  ،به چنگ پلیس افتادند.فرمانده
انتظامی یگان امــداد شهرستان کرمان
در این باره گفت :به دنبال وقوع یک فقره
سرقت به عنف تلفن همراه توسط دو راکب
موتورسیکلت با تهدید سالح سرد از یک
نوجوان ،بالفاصله مشخصات سارقان به
گروه های عملیاتی یگان امداد اعالم شد و
دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور
کار ماموران این یگان قرارگرفت.سرهنگ
ابوالقاسم نصیری افزود  :نیروهای یگان
امداد با اقدامات تخصصی و افزایش گشت
زنیهای نامحسوس و هدفمند در نقاط
جرم خیز به یک دستگاه موتورسیکلت که

در حال پرسه زنی بود ،مشکوک شدند و
طی یک عملیات ضربتی موتورسیکلت را
توقیف و راکب و ترک نشین آن را دستگیر
کردند.وی ادامه داد :در بازرسی اولیه دو
سالح سرد از متهمان کشف شد و سارقان
برای تحقیقات به مقر انتظامی منتقل و در
مواجهه حضوری با مال باخته شناسایی
شدند .این مسئول انتظامی گفت  :سارقان
به جــرم انتسابی اعــتــراف کردند و تلفن
همراه مال باخته به ارزش  ۲۰۰میلیون
ریال از مخفیگاه سارقان کشف شد.وی
خاطرنشان کــرد  :در ادامــه بازجویی و
تحقیقات پلیس ،سارقان به سرقت هفت
فقره تلفن همراه از شهروندان نیز اعتراف
کردند.

عکس ها اختصاصی خراسان

سیدخلیلسجادپور-دوبرادرکهباهمدستی
یکی از دوستان شان خــودروهــای میلیاردی
زنان راننده را به صورت مسلحانه و با استفاده از
افشانه فلفل برای خوشگذرانی و تفریح سرقت
می کردند در حالی با تالش کارآگاهان پلیس
آگــاهــی خــراســان رضــوی دستگیر شدند که
سرکرده باند  15فقره سابقه کیفری دارد.بــه
گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای سرقت
خودروهایگرانقیمتومدلباالاززنانراننده،
از اسفند سال گذشته زمانی در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت که «دزدان پژوسوار» در بولوار
خیام مشهد به انتظار طعمه ای بــرای سرقت
خودرو نشسته بودند .در تاریکی شب ناگهان
یک دستگاه خودروی بی ام و مدل باال در حالی
از چهارراه عبور کرد که زن جوانی رانندگی آن
را به عهده داشت«.دزدان پژوسوار» که مترصد
چنین فرصتی بودند ،بی درنگ به تعقیب بی ام و
پرداختند .آنان از قبل پالک خودروهای دیگری
را از مناطق مختلف شهری سرقت کرده و با یک
دستگاه «پــرچ پــاک» داخــل خــودرو پژو 206
اس دی گذاشته بودند تا نقشه سرقت مسلحانه
را تکمیل کنند چرا که «مجتبی» (سرکرده باند)
 15فقره سابقه کیفری داشت و نقشه سرقت
مسلحانه از رانندگان زن را طراحی کرده بود.
در این هنگام خــودروی بی ام و وارد خیام 10
شد و زن جوان قصد داشت ،خودرو را به درون
پارکینگ منزل هدایت کند ولی در یک لحظه
صدای تصادف سکوت شبانگاهی را شکست
و زن جوان پدال ترمز را فشرد .پژو  206سفید
رنگ به سپر عقب خودروی گران قیمت بی ام و
برخورد کرده بود .در حالی که دو سرنشین پژو
از خودرو بیرون آمدند ،زن جوان نیز پیاده شد
تا نگاهی به صحنه تصادف بیندازد ولی در یک
لحظه هدف هجوم وحشتناک «دالتون های
مخوف» قرار گرفت .آن ها با افشانه فلفل و ایجاد
رعب و وحشت ،او را روی زمین انداختند که
در همین حال یکی از سارقان پشت فرمان بی
ام و نشست و از صحنه حادثه گریختند .آن ها
درحالی که همدست شان نیز با پژو  206در
حرکت بود ،چند خیابان باالتر توقف و بالفاصله

پــاک هــای سرقتی را روی خــودروی بی ام و
نصب کردند و در تاریکی شب به مکان نامعلومی
رفتند.زن جوان که همه مدارک و گوشی تلفن
همراهش را نیز از دست داده بود ،هراسان و
وحشت زده به خانه رفت و دقایقی بعد با حضور
پلیس  110در محل وقوع حادثه ،بررسی های
کارشناسیدراینبارهآغازشد.گزارشخراسان
حاکی اســت ،هنوز ردیابی هــای پلیس برای
کشف خودروی سرقتی ادامه داشت که بیست
و سوم فروردین حادثه مشابه دیگری رخ داد .آن
شب نیز یک زن جوان تنها رانندگی خودروی
لکسوس را به عهده داشــت که وارد خیابان
پیروزی  79شد در همین حال دزدان پژوسوار

سوئیچ را برداشت و بعد از فرار دزدان پژوسوار،
ماجرا را به پلیس گزارش داد .در پی وقوع دومین
سرقت مسلحانه و با توجه به اهمیت و حساسیت
ماجرای سرقت از زنــان راننده ،این پرونده با
دستور قاضی شعبه  607دادسرای عمومی و
انقالب مشهد به پلیس آگاهی خراسان رضوی
ارســال شد .این گونه بود که گــروه ویــژه ای از
کارآگاهان اداره عملیات ویژه با نظارت و هدایت
مستقیم سرهنگ کــارآگــاه جــواد شفیع زاده
(رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) وارد عمل
شدند و بررسی میدانی سرقت های مذکور را در
دستور کار قرار دادند .آنان پس از تجزیه و تحلیل
های کارشناسی که زیر نظر سرهنگ محمد

همان خودرویی
استکهبهصورت
مسلحانه توسط
باند پــژوســواران
از خیابان خیام
مــشــهــد ســرقــت
شده بود! گزارش
اخـــتـــصـــاصـــی
خــراســان حاکی
اســـت ،همزمان
با آغــاز تحقیقات
تــــخــــصــــصــــی
کارآگاهان اداره
عــمــلــیــات ویـــژه
پــلــیــس آگــاهــی
تصویر دالتون های مخوف
خراسان رضوی
برایشناساییوردزنیسارقاندرشمالکشور ،برادر خود را نیز در حالی به پلیس معرفی کرد که
حادثه مشابه دیگری در خیابان بهار مشهد رخ مدعیبودنفرسومباندازدوستانقدیمیاوست.
داد .شب دهم اردیبهشت بود که زن دیگری براساس این گزارش ،کارآگاهان در ادامه این
ســوار بر یک دستگاه خــودروی «اپتیما» مورد عملیات و با کسب مجوزهای قضایی از قاضی
تعقیبسارقانقرارگرفتوباهمانصحنهسازی «قنبری راد»« ،امیر» (برادر سرکرده باند) را نیز
تصادف با شیوه قبلی به چنگ «دالتون های در بولوار شهید صیاد شیرازی به دام انداختند
مخوف» افــتــاد .آن ها با کتک کــاری راننده ،و مخفیگاه آنان را مورد بازرسی قرار دادند که
خــودروی اپتیما را به سرقت بردند و از محل در نتیجه اموال سرقتی رانندگان زن به همراه
حادثه گریختند .این گونه بود که کارآگاهان لــوازم دیگری کشف شد که تحقیقات در این
ردیابی هــای اطالعاتی را در مشهد متمرکز باره همچنان ادامه دارد.سرکرده باند «دالتون
کردند چرا که با وقوع سومین سرقت مشخص های مخوف» در بازجویی ها اعتراف کــرد ،از
شد که سارقان پژوسوار در مشهد حضور دارند .خودروهایمیلیاردیسرقتیبرایخوشگذرانی
حاال دیگر ماجرای سرقت خودروهای میلیاردی و تفریح استفاده می کرده اند .او گفت :روزی که
از رانندگان زن ،اهمیت ویژه ای برای پلیس پیدا در شهرستان سراوان از توابع استان گیالن نیز
کرده بود به همین دلیل نیروهای عملیاتی با از رستوران بیرون آمدیم خودرو را ماموران به
راهنمایی و دستورات محرمانه قاضی غالمرضا پارکینگ برده بودند که مجبور شدم به همراه
قنبری راد ،دامنه ردیابی هــای اطالعاتی را خانواده ام و با اتوبوس به مشهد بازگردم که بعد
گسترش دادنــد و نقاط مختلف جغرافیایی ازآنتصمیمبهسرقتخودروی«اپتیما»گرفتیم.
وقــوع جــرم را زیــر ذره بین تحقیقات پلیسی گزارش خراسان حاکی است ،خودروی «اپتیما»
بردند .طولی نکشید که با رصدهای اطالعاتی نیزازمخفیگاهسرکردهباندکشفشدامابررسی
آخرین خودروی سرقتی و بازبینی دوربین های های کارآگاهان دربــاره سرقت های احتمالی
مدار بسته ،سرنخ هایی از یک مجرم سابقه دار به اعضای این باند در شهرهای دیگر کشور آغاز
دست آمد که در همه سرقت های مذکور نقش شده است.
داشت به همین دلیل کارآگاهان به سرپرستی
ســروان جــواد نــوری و با استفاده از تجربیات
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی ،موفق
شدند مخفیگاه «مجتبی» سرکرده  28ساله
این باند را در بولوار الدن مشهد شناسایی و او را
در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند .با انتقال
متهم به مقر انتظامی ،بررسی های تخصصی
وارد مرحله جدیدی شد تا این که وی به ناچار

صیغه نامه جعلی!

دستگیری  2کالهربدار خامن اب گردش مایل  12میلیاردی
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری دو
متهم خانمی خبر داد که با ارسال پیامک جعلی
بــرنــدگــان قرعه کشی خـــودرو از شهروندان
کالهبرداری میکردند.به گزارش صدا و سیما،
ســردار میرفیضی افــزود :در پی شکایتهای
مردمی ،موضوع در دستور کار پلیس آگاهی
استان قرار گرفت و کارآگاهان دو خانم  ۵۳و
 ۴۷ساله ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری
را شناسایی و دستگیر کردند.وی ادامــه داد:
متهمان با اجــاره یک دفتر کار و استخدام ۱۵
نفر ،از طریق ارســال پیامک جعلی به مردم از

هر نفر مبلغ  ۱۰۰میلیون ریال کالهبرداری
کردند.فرمانده انتظامی قم با بیان این که در
بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد در
مدت فعالیت  ۱۲۰میلیارد ریال گردش مالی
داشته اند ،افــزود :در نهایت متهمان به همراه
پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویل مرجع قضایی شــدنــد.وی یــادآور شد:
شهروندانی که از طریق سایتهای مجازی یا به
صورت پیامکی قصد خرید کاال را دارند قبل از
انجام معامله در خصوص فعالیت قانونی شرکت
یا فروشنده بررسیهای الزم را انجام دهند.

کشف ۵۴فقره رسقت احشام در کرمان
توکلی  /رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از
کشف ۵۴فقره سرقت احشام و دستگیری ۲۰
سارقدرطرحسراسریمبارزهباسارقاناحشام
خبرداد  .بهگزارشخراسان،سرهنگعطاءا...
اکبرزاده افزود:دراجرایمرحلهاولطرحکتاب

جامع مبارزه با سارقان احشام ابالغی پلیس
آگاهی کشور ،طرح مزبور به مدت  ۷۲ساعت
دراستانکرمان،بهاجرادرآمد  .ویتصریحکرد
:دراجرایاینطرح ۲۰سارقدستگیرشدند و
 ۵۴فقره سرقت احشام به ارزش پنج میلیارد
ریال کشفشد.

روزیکهفریبچربزبانیهایشراخوردموبهعقد
موقت او درآمدم هیچ گاه فکر نمی کردم که روزی
به من هم خیانت کند حاال هم با تهیه یک صیغه
نامه جعلی ادعاهایی را مطرح می کند که ...به
گزارش خراسان ،زن  39ساله که با کوله باری از
غم وارد کالنتری شفای مشهد شده بود در حالی
که دادخواست تقاضای مهریه را روی میز مشاور و
مددکار اجتماعی می گذاشت درباره قصه زندگی
اش گفت :روزی که از همسرم به دلیل اعتیاد
شدیدش به مــواد مخدر صنعتی جدا شدم دیگر
حاضر نبودم با هیچ مــردی ازدواج کنم چــرا که
سختی های زندگی با یک فرد معتاد مرا به شدت
فرسوده کرده بود .اگر چه اوضاع مالی پدرم نیز به
اندازه ای نبود که همه خانواده در رفاه و آسایش
کامل باشند اما در حد توانش امکانات خوبی برای
من و دیگر خواهر و برادرانم فراهم کرده بود تا دست
نیاز نزد کسی دراز نکنیم .من هم که بعد از طالق به
خانه پدرم بازگشته بودم در یکی از داروخانه های
مشهد کار می کردم و روزگــارم را می گذراندم تا
این که  5سال قبل وقتی برای انجام امور اداری به
یکیازشعبههایتامیناجتماعیرفتهبودممتوجه
نگاه های مردی شدم که در فاصله چند متری مرا
زیر نظر داشت ولی من به دنبال انجام امور اداری
بودم و توجهی به او نداشتم .با وجود این ،زمانی
که از اداره خارج شدم باز هم احساس می کردم آن
مرد میان سال همچنان مرا تعقیب می کند باز هم
موضوع را جدی نگرفتم و به محل کارم بازگشتم.
از آن روز به بعد آن مرد  50ساله مدام به محل کارم
می آمد و به من پیشنهاد ازدواج می داد .من هم که
از قبل تصمیم خودم را در این باره گرفته بودم پاسخ
های تند و سرباال به او می دادم ولی او دست بردار
نبود و همچنان با سماجت تمام بر خواسته اش
پافشاری می کرد« .قدیر» مردی چرب زبان بود
و چنان از عشق و خوشبختی سخن می گفت که
باالخرهفریبچربزبانیهایشراخوردموموضوع
را با خانواده ام در میان گذاشتم اما مادرم به شدت
مخالفت کرد او معتقد بود قدیر متاهل است و من
نمی خواهم دوباره شکست تو را در زندگی ببینم
ولی من که دیگر کامال نرم شده بودم به مادرم گفتم
قدیر با همه مردهای دیگر فرق می کند و تجربه اش
می تواند مسیر زندگی مرا تغییر بدهد .خالصه
بدونحضورخانوادههابهمحضرثبتازدواجرفتیم
و من به مدت  5سال به عقد موقت قدیر درآمدم .او
منزلی برایم اجاره کرد اما هیچ شبی را در کنار من
نبود چرا که می ترسید همسر و فرزندانش از این
ماجرا آگاه شوند اما من روزهــای خوب و خوشی
را می گذراندم .با دوستان مان به باغ و تفریح می
رفتیم و قدیر هم با ابراز عالقه هایش وانمود می کرد
مراعاشقانهدوستدارداما 2سالبعددیگربهبهانه
های مختلف هزینه های زندگی را از حساب بانکی
من برداشت می کرد به گونه ای که حتی مخارج
مهمان هایی را که به منزل مان می آمدند هم من
پرداخت می کردم .او که هر روز با یک خودروی
مدل باالی خارجی به منزلم می آمد حاال مدعی
بود که باید در خرج و مخارج زندگی مراعات کنم
چرا که اوضاع مالی خوبی ندارد به همین دلیل من
حتیمیوهوشیرینیبرایپذیراییدوستانمراخودم
تهیه می کــردم .اما در میان همین رفت و آمدها
متوجه نگاه های کثیف و معنادار قدیر به دوستانم
نیز شده بــودم ولی به روی خــودم نمی آوردم .او
حتی در مسافرت ها هزینه ها را از کارت بانکی من
می پرداخت و تنها با چرب زبانی ادعا می کرد بعدا
جبران می کند .در همین روزها بود که فهمیدم
او یک خانه خالی دیگر در منطقه ای از شهر دارد
که برای تفریح و خوشگذرانی با دوستانش تهیه
کرده است و به من خیانت می کند به همین دلیل
منزل اجاره ای را تخلیه کردم و به خانه پدرم رفتم
تا چند ماه باقی مانده از مدت عقد موقت به پایان
برسد ولی او با تهیه یک صیغه نامه جعلی ادعا می
کند که هنوز  5سال دیگر از زمان عقد موقت مان
باقی مانده است و هر روز در محل کارم برایم ایجاد
مزاحمتمیکندتابهزندگیمشترکبااوبازگردم.
امامننمیتوانمبامردیخیانتکاردرزیریکسقف
زندگی کنم و حاال می خواهم با گرفتن مهریه ام
به دنبال سرنوشت خودم بروم.گزارش خراسان
حاکی است به دستور سرگرد علی امارلو (رئیس
کالنتری شفای مشهد) بررسی های کارشناسی
این پرونده توسط مشاوران زبده دایره مددکاری
اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حادثه در قاب

ایرنا /عصر سه شنبه برخورد پژو  ۴۰۵با گاردریل
در ورودی پارک کوهستان یزد پنج کشته به جا
گذاشت .همه سرنشینان در دم جان باخته بودند.

