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ماجرایدستگیریآخرین«دالتون»

ازمیان خبرها
زورگیران چیتگر دستگیر شدند

رئیس کالنتری  154چیتگر از دستگیری دو زورگیر در
محدودهچیتگرخبرداد.سرهنگحبیبآقاییدرگفتوگو
با ایسنا ،درتشریح جزئیات این خبر گفت :در اجرای طرح
برخورد با سارقان و زورگیران ،تیمهای اطالعاتی کالنتری
 154چیتگر اقدامات خود برای شناسایی و برخورد با
سارقان را در دستور کار قرار دادند و در یکی از عملیاتهای
خود دو زورگیر را که با اقدامات خود موجب ناامنی شده
بودند ،شناسایی کردند.
وی با اشــاره به اخذ دستور از مقام قضایی تصریح کرد:
بالفاصله با هماهنگی مقام قضایی تیمهای عملیاتی
کالنتری  154به محل پاتوق و مخفیگاه متهمان اعزام
شدند و در یک عملیات ضربتی هر دو متهم را دستگیر و به
کالنتری منتقل کردند.
آقایی با اشاره به انجام بازجویی از متهمان گفت :متهمان
در بازجویی های انجام شده به  11فقره سرقت و زورگیری
از شهروندان در این محدوده اعتراف کردند که پس از
شناسایی از سوی برخی شاکیان ،پرونده برای سیر مراحل
قضایی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد:

کشف طال و جواهرات سرقتی در بهارستان

همدستی زن و شوهر برای سرقت
از مسافران
سرکالنتر ششم پلیس پایتخت از دستگیری زن و شوهری
که در پوشش مسافر و مسافربر اقدام به سرقت و زورگیری
از شهروندان کرده بودند ،خبر داد.
سرهنگ محمد جلینی در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره
گفت :چندی پیش درپی دریافت گزارش هایی مبنی بر
وقوع سرقت به عنف تحت پوشش مسافربر از سوی یک
زوج ،رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس
قرارگرفت و تیم های عملیاتی کالنتری های زیر مجموعه
سرکالنتری ششم بــرای بررسی موضوع و دستگیری
متهمان وارد عمل شدند.
وی با اشاره به انجام تحقیقات از سوی مأموران تصریح
کرد :مشخصات متهمان و خودرویشان میان تیم های
عملیاتی توزیع شــده و آنــان با حضور و گشت زنــی در
محدود ههای جــرم خیز جنوب شــرق تهران به صورت
محسوس و نامحسوس اقدامات خود برای دستگیری این
افراد را آغاز کردند.
سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد :این
اقدامات ادامه داشت تا این که عصر روز گذشته مأموران
این یگان در حوزه استحفاظی خود موفق به شناسایی
خودروی متهمان شدند و به تعقیب آن ها پرداختند ،در این
هنگام متهمان که متوجه حضور ماموران پلیس شده بودند
با استفاده از تاریکی هوا از دست مأموران فرار کردند اما در
نهایت پس از یک تعقیب و گریز طوالنی در جاده خاوران،
خودروی متهمان متوقف شد و هر دو نفر دستگیر شدند.
وی با بیان این که متهمان به همراه خودروی سواری شان
به کالنتری منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند،
گفت :این افراد به جرم خود مبنی بر سرقت و زورگیری در
پوشش مسافربر و مسافر اعتراف کردند.
جلینی با بیان این که این مرد بــرای عــادی جلوه دادن
مسئله و جلب اعتماد شهروندان همسرش را نیز در خودرو
سوار کرده بود ،افزود :ماموران در بازرسی از خودروی
سارقان تعداد زیادی گوشی تلفن همراه ،اقالم زینتی
شامل گردنبند ،گوشواره ،دستبند ،انگشتر ،کارت بانکی،
ساعت مچی مردانه ،تعدادی سیم کارت ،حافظه جانبی،
فلش مموری ،ادکلن ،یک قبضه قمه و تعدادی چاقو را
نیز کشف و ضبط کردند .به گفته سرکالنتر ششم پلیس
پیشگیری تهران بزرگ ،متهمان پس از تکمیل پرونده برای
تحقیقات بیشتر و ادامه روند رسیدگی به جرم به پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

گرفتند .قاضی حسن حیدری افزود :پس از جمع آوری
اسناد و مدارک مستدل و محکمه پسند ،هفته گذشته،
با صدور دستورات ویژه قضایی ،عملیاتی هماهنگ
برای دستگیری اعضای این شبکه گسترده شرارت
و زورگیری آغاز شد و نیروهای اطالعات سپاه امام
رضا(ع) در اقدامی غافلگیرانه که در چند منطقه از شهر
صورت گرفت ،موفق شدند  13تن از اعضای این شبکه
معروف به «دالتون ها» را دستگیر کنند.
این مقام قضایی اضافه کرد :در بازرسی از مخفیگاه
متهمان 4 ،قبضه سالح جنگی و شکاری به همراه
مقادیری مهمات ،مواد مخدر ،انواع سالح های سرد و

چماق کشف و ضبط شد.
قاضی حیدری با اشاره به فراری بودن یکی از  9برادر
اعضای باند «دالتون ها» خاطرنشان کرد :با توجه به
این که یکی از اعضای شبکه فراری بود ،این عملیات
برای شناسایی مخفیگاه وی ادامه یافت تا این که روز
سه شنبه گذشته ،نیروهای اطالعات سپاه ،در اقدامی
غافلگیرانه ،مخفیگاه چهاردهمین عضو این شبکه را در
حالی به محاصره درآوردند که مشخص شد وی یک زن
تحت تعقیب را نیز پناه داده است.
معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد با اشاره به این
که فرد فراری یکی از  9برادر عضو شبکه دالتونهاست،

گفت :هنگامی که نیروهای عملیاتی وارد عمل شدند
ناگهان متهم فراری خود را از ساختمانی در منطقه
هاشمیه مشهد پایین انداخت که دو پا و یک دست وی
دچار شکستگی شد.
قاضی حسن حیدری تصریح کرد :با انتقال مصدوم
حادثه به مرکز درمــانــی ،تحقیقات دربــاره جرایم و
اتهامات اعضای این شبکه همچنان ادامه یافت.
وی از شــهــرونــدان خــواســت کسانی کــه از اعضای
این شبکه شکایتی دارنــد به مجتمع قضایی انقالب
اسالمی واقع در خیابان کوهسنگی مشهد مراجعه
کنند.

سرنخهایپلیسازضاربطلبهمشهدی
حال طلبه مجروح وخیم است

سیدخلیل سجادپور -کــارآگــاهــان پلیس آگاهی
خراسان رضوی در پیگیری پرونده طلبه مشهدی که
هدف اصابت ضربه چاقوی مهاجم موتورسوار قرار
گرفت به سرنخ های جدیدی از ضــارب فــراری دست
یافته اند.
به گــزارش خــراســان ،عصر پنج شنبه گذشته ،طلبه
جــوان مشهدی که حــدود  27سال سن دارد ســوار بر
یک دستگاه خودروی پیکان در کوچه باغ عنبر در حال
حرکت بود که موتورسواری به بهانه پرسیدن یک سوال
او را متوقف کرد.
راکــب جــوان موتورسیکلت در جهت خــاف حرکت
خودروی پیکان به گونه ای ایستاد که امکان دور زدن
برای راننده پیکان وجود نداشت .این گزارش حاکی
است ،ناگهان موتورسوار ،در حالی که شیشه خودرو
پایین بود ،کاردی را باال برد و بر قفسه سینه طلبه جوان
فرود آورد.
مهاجم موتورسوار ،کارد را بیرون کشید و در حالی که
خون از سینه طلبه جوان فواره می زد از محل گریخت.
این طلبه که هنوز مات و مبهوت بود ،به زحمت از خودرو
پیاده شد که در این هنگام موتورسوار عبوری به یاری
وی شتافت.
این شهروند وظیفه شناس موتورسوار ،طلبه جوان را
بر ترک نشاند تا او را هر چه سریع تر به مرکز درمانی

مشروباتالکلیتقلبی
جان 3نفرراگرفت
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز گفت که
پرونده قضایی برای بررسی فوت سه نفر در این استان
تشکیل شده است.
سمیه بعد از طالق در پارتی شبانه با بهروز آشنا شد
و به داخــل باند لیسانسیه ها راه یافت .معموال قشر
تحصیل کــرده و ثروتمند فریبشان را میخوردند؛
درسخــوانــدههــایــی که هــرکــدام بــرای بــاز شــدن گره
زندگی شان در دام این گروه سه نفره فالگیر و دعانویس
میافتادند .پولهای میلیونی خرج میکردند تا شاید
با قالیچهای ،دعایی ،قفلی یا چند خط نوشتهای،
مسیر زندگی شان تغییر کند و به آن سمتی برود که
خودشان میخواهند .یکی بچهدار نمیشد و دیگری
در جــاده عشق یکطرفه عــذاب میکشید ،یکی هم
میخواست ازدواج کند .آن ها تصور میکردند با دادن
فرمان زندگی شان به دست این سه نفر میتوانند به
آرزوی شان برسند .پول هزینه کردند و منتظر ماندند
تا رویاهای شان به حقیقت بپیوندد .اما نهتنها مسیر
زندگی شان تغییر نکرد ،بلکه پولشان را هم از دست
دادنــد و تــازه آن جا بود که فهمیدند قربانی یک تیم
کالهبردار شدهاند؛ دو زن و یک مرد جوان که هرکدام
با فالگیری و رمالی مشتریهای خود را فریب میدادند
و پو لهای میلیونی به جیب میزدند .دو زنی که هر
دو تحصیل کرده بودند ،اما یک مرد معتاد به سرکرده
تیمشان تبدیل شــده بــود .یکی از ز نهــا تلفنی فال
میگرفت و با ناامید کردن مشتریان خود به بهانه باز
شدن طلسم زندگی شان ،آن ها را سراغ دو همدست
دیگرش میفرستاد .با شکایت چند شاکی بود که دو
زن دستگیر شدند ،ولی سرکرده باند فراری شد و پلیس
تحقیقات خود را برای دستگیری وی آغاز کرد.

برساند ولی خون هایی که از پیکر
زخمی طلبه ،بر زمین می ریخت ،او
را در حالت نیمه بی هوشی قرار داد
و مجروح  27ساله مقابل درمانگاه
به زمین افتاد .به گزارش خراسان،
در همین حال بالفاصله شهروندان
و رهــگــذران نیز بــه کمک شهروند
مــوتــورســوار آمدند و پیکر بی رمق
طلبه مــذکــور را بــه مــرکــز درمــانــی
رساندند.
طلبه مجروح که «محمد توالیی» نام
دارد بالفاصله به بخش اورژانــس و
مراقبت های ویژه بیمارستان شهید
کامیاب مشهد انتقال یافت و تحت
درمان قرار گرفت اما به دلیل انجام
یک عمل جراحی ویژه به یکی دیگر
از بیمارستان هــای دولتی مشهد
منتقل شد و بعد از انجام عملیات
احیا در بخش مراقبت هــای ویــژه
بستری شد.
گــزارش خراسان حاکی است ،در همین حال معاون
سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی درباره
آخرین وضعیت این طلبه مشهدی به خبرنگار خراسان
حاجی رضا شاکرمی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با
ایرنا افزود :علت فوت این افراد هنوز مشخص نشده و
منتظر نتیجه نهایی پزشکی قانونی هستیم.
وی اضافه کرد :تاکنون سه نفر فوت کرده اند و پس
از اعالم نتیجه نهایی پزشکی قانونی در این خصوص
اطــاع رسانی می شــود .رئیس مرکز فوریت های
پزشکی استان البرز نیز اعــام کرد که تعداد جان
باختگان بر اثر مسمومیت در این استان به سه نفر
رسید.
گفت باید برای این کار یکمیلیو نو ٢٠٠هزار تومان
پرداخت کنم .از آن جایی که خیلی ناراحت بودم ،قبول
کردم و پول را واریز کردم .آن مرد گفت که قفل را برایم
میفرستد و آدرس منزلم را گرفت .او فردای همان روز
یک قفل را که رویش دعا حکاکی کرده بود ،به منزلم
فرستاد و گفت که این قفل را تا  40روز در خانه نگه دارم
و به آن دست نزنم .من همان کارهایی را که آن مرد گفته
بود انجام دادم ،ولی قبل از  40روز ،آن پسری که به او
عالقهمند شده بودم ،با دختر دیگری ازدواج کرد .خیلی
شوکه شده بودم و با این مرد تماس گرفتم ،ولی جوابم را
نداد .من هم تصمیم گرفتم که شکایت کنم».

عکس از شیعه نیوز

فرمانده انتظامی غــرب اســتــان تــهــران از کشف طــا و
جواهرات سرقتی به ارزش پنج میلیارد ریال و دستگیری
یک سارق و دو مالخر در شهرستان بهارستان خبر داد.
به گزارش میزان ،سردار محسن خانچرلی گفت :در پی
اعالم گزارشی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر سرقت
طال و جواهرات وی به ارزش پنج میلیارد ریال ،اقدامات
گسترد های از سوی پلیس آگاهی به منظور شناسایی و
دستگیری سارقان آغاز شد.
وی تشریح کــرد :در اقدامات اطالعاتی و بررسیهای
میدانی و همچنین کنترل دوربینهای مدار بسته سارق
شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد.
در بازجوییهای اولیه متهم دستگیر شده منکر ارتکاب
هرگونه سرقتی شد که با مشاهده سرنخهای به جا مانده
در محل سرقت ،سرانجام به بزه انتسابی و فروش جواهرات
سرقتی به دو مالخر اعتراف کرد .سردار خانچرلی تصریح
کرد :با همکاری سارق دستگیر شده مالخران نیز شناسایی
و پس از هماهنگی با مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه در
مخفیگاهشان دستگیر شدند .فرمانده انتظامی ویژه غرب
استان تهران در پایان با اشاره به کشف جواهرات سرقتی از
مخفیگاه متهمان گفت :افراد دستگیر شده پس از تکمیل
پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

ســجــادپــور -بـــا دســتــگــیــری آخــریــن عــضــو شبکه
«دالتونها» در مشهد ،این پرونده وارد مرحله جدیدی
شد.
معاون سیاسی و امنیتی دادســتــان مرکز خراسان
رضــوی روز گذشته در تشریح مــاجــرای دستگیری
چهاردهمین عضو شبکه بزرگ معروف به «دالتونها»
در مشهد گفت :اعضای یک شبکه بــزرگ شــرارت و
زورگیری که از مدت ها قبل در مناطقی از شهر مشهد
اقــدام به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی می کردند،
توسط سربازان گمنام امــام زمــان (عــج) در سازمان
اطالعات سپاه امام رضا (ع) زیر ضربه اطالعاتی قرار

گفت :در آخرین پیگیری از کادر درمانی بیمارستان
مشخص شد که طلبه جوان وضعیت وخیمی دارد اما
پزشکان همه تالش خود را برای درمان وی در بخش
مراقبت های ویژه به کار گرفته اند.
قاضی حسن حیدری افزود :در مرحله انتقال مصدوم از
مهرداد بابایی درتشریح این حادثه به ایرنا گفت:
طبق بررسی ها 13 ،نفر در مناطق جنوبی کرج و
شهرستان فردیس دچار مسمومیت شدند که دو نفر
آنان در همان لحظه اولیه جان باختند ویک نفر دیگر
امروز (دیروز) جان خود را از دست داد .وی افزود :این
افراد شامل  12مرد و یک زن بودند که در مکان های
مختلف استان البرز دچار مسمومیت شدند که توسط
دوستان و بستگان به سه بیمارستان حضرت قائم (عج
)  ،شهید رجایی و شهید مدنی کرج انتقال یافتند.
کنند ،ولی مرد رمال که سرکرده این تیم بود ،فرار کرد.
این دو زن بعد از دستگیری از سوی ماموران کالنتری
 161ابوذر در تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند.
این درحالی است که سرهنگ اردشیر نادری ،رئیس
کالنتری  161ابــوذر با تایید این خبر ،از ارجــاع این
پرونده به مقامات قضایی خبر داد.
▪آموزش فالگیری از مستاجر

حاال این دو زن تحصیل کرده ،در اختیار مقامات قضایی
قرار دارنــد ،تا همدست دیگرشان هم از سوی پلیس
دستگیر شود .دو زن جوانی که هرکدام با انگیز ههای

ماجرای درآمدهای هنگفت یک رمال

▪قفلی که عالقه ایجاد نکرد

چند روز پیش بود که نخستین شاکی راهی کالنتری
شد و ماجرای این پرونده را پیشروی پلیس پایتخت
قرار داد .او که یک دختر  ٣١ساله و تحصیل کرده بود،
با در دست داشتن یک قفل عجیب راز یک باند رمال
و فالگیر را فاش کرد .وی دراینباره به ماموران پلیس
گفت« :من چند ماهی بود که به یک پسر عالقهمند شده
بودم .نمیدانستم که او هم به من عالقه دارد یا نه؟ فکر
آن پسر لحظهای از ذهنم بیرون نمیرفت .تا این که از
طریق یکی از دوستانم به زنی به نام فرناز معرفی شدم
که فال میگرفت .من با این زن تماس گرفتم و مبلغ
٢٠هــزار تومان برای گرفتن فال برایش واریز کردم.
این زن تلفنی فال مرا گرفت و گفت که آن پسر هم به
من عالقه دارد ،اما طلسمی در کار است که نمیتوانیم
به هم برسیم .او مرا به یک دعانویس معرفی کرد و گفت
که هرچه سریعتر باید طلسم زندگیام را باز کنم .من
که تحتتاثیر حرفهایش قرار گرفته بودم ،بالفاصله با
شماره تلفنی که آن زن به من داده بود ،تماس گرفتم.
زن جوان دیگری تلفن را جواب داد و گفت باید حضوری
پیش آن ها بروم .وقتی رفتم ٣٠هزار تومان بابت ویزیت
از من گرفتند .اول با یک زن صحبت کردم و او مرا به اتاق
رئیس اش فرستاد که یک مرد بود.
آن مرد دعانویس بود .وقتی ماجرای زندگیام را شنید،
گفت باید از طریق یک قفل طلسمم را باطل کند .او
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▪شاکیان بیشتر

بعد از این شکایت بود که پلیس تحقیقات خود را در این
زمینه آغاز کرد و همزمان چند نفر دیگر هم به دادسرا
مراجعه و شکایتهای مشابهی را مطرح کردند .یکی
از این زنان به دلیل بچهدار نشدن سراغ مرد رمال و دو
زن فالگیر رفته بود و بعد از پرداخت یکمیلیون تومان،
قالیچهای از آن مرد گرفته بود تا بعد از خوابیدن روی
این قالیچه بچهدار شود .یکی دیگر هم برای بازشدن
بختش قالیچهای از این مرد گرفته و رویش کاغذ دعا
چسبانده بود ،تا با این کار بختش باز شود .همه این ها
بعد از باز نشدن گره زندگی شان و بیتاثیر بودن نتیجه
کار تصمیم گرفتند شکایت کنند.
ایــن درحالی بــود که یک زن دیگر بعد از مراجعه به
کالنتری از درگیری با یک رمال در خانهاش خبر داده و
گفته بود« :من برای گرفتن دعا پیش این مرد رفتم ،ولی
ظاهر آن مرد نشان میداد که اعتیاد دارد ،برای همین
من هم با او درگیر شدم».
بعد از ایــن شکایتها بــود کــه مــامــوران ســراغ خانه
فالگیرها رفتند .آن ها توانستند دو زن جوان را دستگیر

متفاوت وارد ایــن ماجرا شدند و بــرای ایــن مــرد کار
میکردند .شیما یکی از این دو نفر است که در رشته
حسابداری در مقطع لیسانس درس میخواند .درآمد
خوبی دارد و فالگیری او را پولدار کرده است .او درباره
ماجرای زندگی خودش و همدستش توضیحاتی داد:
چند وقت است که فال میگیری؟
من خــودم حــدود  ٧یا  ٨سالی میشود که فالگیری
میکنم .خیلی وقت است که کارم همین است.
با این گروه چطور آشنا شدی؟
مــن همیشه خ ــودم بــه تنهایی کــار م ـیکــردم و فال
میگرفتم .چند ماه پیش بود که سمیه با من تماس
گرفت و خواست با او و یک مرد دیگر همکاری کنم.
من سمیه را از قبل میشناختم ،با هم دوست بودیم،
اما آن مرد را اصال نمیشناختم .سمیه گفت در میان
مشتریانم چند نفر را هم پیش آن ها بفرستم تا آن مرد
برایشان دعا و طلسم و جــادو بنویسد .من هم قبول
کردم.
شیوه کارتان چطور بود؟
من خودم روزی حدود  ۱۵تا  ٢٠تماس داشتم که بیشتر

بیمارستان امدادی مشهد ،وی (مجروح) چگونگی وقوع
این حادثه توسط مهاجم موتورسوار را شرح داد که هم
اکنون گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی با توجه به سرنخ های موجود در
پی شناسایی و دستگیری ضارب فراری هستند.
این مقام قضایی اضافه کرد :موتورسوار مهاجم ،تیغه
کارد را بر قسمت چپ سینه طلبه جوان فرود آورده و این
حادثه در کمتر از  10ثانیه رخ داده است.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،شب گذشته و در پی
انتشار برخی اخبار در سایت ها مبنی بر «جان باختن
طلبه جوان در مرکز درمانی» خبرنگار خراسان با قاضی
ویژه قتل عمد تماس گرفت.
قاضی «کاظم میرزایی» با رد این خبر آن را کذب دانست
و افزود :در آخرین پیگیری ها که ساعت  20شب صورت
گرفت ،طلبه جوان در بخش مراقبت های ویژه یکی از
بیمارستان های مشهد تحت درمان قرار دارد.
قاضی شعبه  211دادسرای عمومی وانقالب مشهد نیز
در عین حال تاکید کرد :بنابه اظهارنظر کادر درمانی،
وضعیت جسمانی طلبه مجروح وخیم است ولی اعضای
کادر درمانی ،برای نجات جان وی تالش می کنند.
وی اضافه کرد :گروهی از کارآگاهان اداره جنایی نیز
تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری ضارب فراری
آغاز کرده اند.

بابایی گفت :تحقیقات در خصوص علت مسمومیت
این افراد ادامه دارد .در این حال یک منبع آگاه در
استان البرز به ایرنا گفت:طبق تحقیقات اولیه این
افــراد براثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم
شدند.
وی بــیــان ک ــرد :در ایــن زمینه یــک فــرد فروشنده
مشروبات الکلی تقلبی در استان البرز شناسایی
شده است .پیش از این تعداد افراد مسموم شده 12
نفر اعالم شده بود.
آن ها هم از شمال تهران بودند .در میان آن ها وقتی
برایشان فال میگرفتم ،کسانی بودند که احساس
میکردم کارشان گره زیادی دارد ،برای همین آن ها
را پیش سمیه و همکارش میفرستادم تا آنان با نوشتن
دعا و جادو کارشان را درست کنند.
چطور شد که فالگیر شدی؟
نوجوان بودم که یک مستاجر برایمان آمد .پیرزنی تنها
بود .بعد از همصحبتی با آن پیرزن متوجه شدم که فال
میگیرد .از همان زمان بود که به این کار عالقهمند
شدم و پیش آن پیرزن کار را یاد گرفتم.
تحصیالت داری؟
دانشجوی رشته حسابداری در مقطع لیسانس هستم.
چرا شغل دیگری را انتخاب نکردی؟
من دیسک کمر دارم و نمیتوانم کار سخت انجام بدهم،
از طرفی به فالگیری هم عالقه داشتم .این کار برایم
جذابیت داشت .همچنین وقتی پدرم فوت کرد ،من
باید خرج دو خواهر کوچک تر و مادرم را میدادم ،برای
همین این کار را انتخاب کردم.
ماهی چقدر درآمد داشتی؟
حــدود  5تا ٧میلیون تــومــان .مشتریانم بیشترشان
تحصیل کرده و پولدار بودند.
فکر نمیکردی که روزی دستگیر شوی؟
از نظر خودم کارم جرم نیست .من گر های از مشکالت
زندگی مردم باز میکنم.
با همدستانت کجا آشنا شدی؟
سمیه از دوستانم بود .قبال در یک مهمانی با او آشنا شده
بودم و میدانست که فال میگیرم .او خودش هم در یک
مهمانی با بهروز آشنا شده بود .وقتی با او آشنا شد ،با
من هم تماس گرفت و با هم کارمان را آغاز کردیم.
سمیه هم تحصیالت دارد؟
لیسانس مترجمی زبان دارد .خودش هم یک فروشگاه
نوشت افزار اجاره کرده است.
چطور شد که در این کار افتاد؟
او بعد از آشنایی با بهروز وارد این کار شد .با بهروز در
یک مهمانی آشنا شد .سمیه آن زمان تازه از شوهرش
طــاق گرفته بــود٩ .ســال با یک مــرد زندگی کــرده و
متوجه شده بود که آن مرد اعتیاد دارد .زندگی سختی
داشــت .تا این که وقتی با بهروز آشنا شد ،او گفت که
برایش دعا مینویسد .سمیه خودش هم ٢میلیون تومان
به بهروز پرداخت کرده بود تا برایش دعا بنویسد .بعد از
آن بود که ارتباط آن ها بیشتر و سمیه به بهروز عالقهمند
شد .به پیشنهاد بهروز بود که کارمان شروع شد .سمیه
بیشتر نقش منشی بهروز را داشت و پولها را میگرفت.
بهروز هم تحصیالت دارد؟
نــه .او اعتیاد داشــت ،ولــی خیلی چــر بزبــان بــود و با
حرفهایش همه را فریب میداد.
از هرکس برای دعانویسی چقدر پول میگرفتند؟
بهروز زیــر یکمیلیون تومان پــول نمیگرفت ،یعنی
عالوه بر ٣٠هزار تومان پول ویزیت ،باالی یکمیلیون
تومان هم برای دعانویسی میگرفت .مشتریها هم که
بیشترشان پولدار بودند ،قبول میکردند.

...

درامتدادتاریکی

تهمت های زشت!...
حادثه ای که برای دخترم رخ داد بازتاب خیلی بدی در
محل سکونت ما داشت به طوری که اهالی محل حرف های
زیادی می زنند و تهمت های ناروایی را به دختر  9ساله ام
نسبت می دهند .همه ماجرا از آن جا شروع شد که ...
زن  38ساله ای که به اتهام سرقت و ورود به عنف از پسر
 17ساله ای شکایت کرده بود در حالی که بیان می کرد در
محلسکونتمانانگشتنماشدهایمبهمشاوروکارشناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :من اهل یکی از
کشورهای همسایه ایران هستم که از سال ها پیش به همراه
خانواده ام به مشهد مهاجرت کردم و در این جا ماندگار
شدم تا این که حدود  10سال قبل با یکی از هموطنانم
ازدواج کردم .او هم به صورت غیرقانونی در ایران زندگی
می کرد و وضعیت مالی خوبی نداشت.
بههمیندلیلمنهممجبوربودمبههمراههمسرمکارکنم
تا بتوانم هزینه های زندگی را تامین کنم از سوی دیگر من
تا مقطع ابتدایی درس خوانده بودم و کاری جز کارگری در
زمین های کشاورزی بلد نبودم .باالخره با پس اندازهایمان
منزلی را در حاشیه شهر رهن کردیم تا اجاره خانه پرداخت
نکنیم .با به دنیا آمدن دخترم من روزهــای زیادی را سر
کار نمی رفتم تا بتوانم از فرزندم نگهداری کنم اما وقتی او
بزرگترشدوتوانستازخودشمراقبتکنددیگرسعیمی
کردم روزهای بیشتری را در کنار همسرم کار کنم البته در
فصل تابستان به دلیل جمع آوری میوه و سبزیجات ساعت
های بیشتری را در خارج از منزل می گذراندیم این در
حالی بود که دختر  9ساله ام در منزل تنها می ماند و امور
مربوط به خانه داری را انجام می داد .چند روز قبل در حالی
که طبق معمول من و همسرم برای جمع آوری سبزیجات
به زمین های کشاورزی اطراف رفته بودیم دختر  9ساله ام
نیز مشغول جارو کردن اتاق بوده که ناگهان پسر  17ساله
همسایه وارد منزلمان شده است در این هنگام دخترم با
جیغ و فریاد در برابر او مقاومت کرده ولی آن پسر مقداری
پول و گوشواره های طالی دخترم را که داخل کیف دستی
بود سرقت کرده و با آمدن همسایه ها از محل گریخته است.
با آن که اتفاقی برای دخترم رخ نداده اما اهالی محل با
تهمت های ناروا روزگارمان را سیاه کرده اند این حادثه تلخ
طوری در روح و روان دخترم اثر گذاشته است که هر شب
کابوس می بیند و گریه می کند از طرفی هم چند روز دیگر
و همزمان با بازگشایی مدارس باید دخترم راهی مدرسه
شود اما می دانم مورد سرزنش همکالسی هایش قرار می
گیرد و می ترسم درس و مدرسه را به علت این حادثه تلخ
رها کند البته آن پسر نیز خانواده آشفته ای دارد که هیچ
توجهی به پسر بیکار و عالفشان ندارند وقتی موضوع را
برای مادر آن جوان بازگو کردم هیچ عکس العملی نشان
نداد و با پررویی گفت هر کاری از دستتان برمی آید انجام
بدهید .حاال هم می خواهم دخترم را به پزشکی قانونی
معرفی کنید تا حداقل مدرکی برای آینده او داشته باشم و
ثابت شود که حادثه ای برای دخترم رخ نداده است .شایان
ذکر است به دستور سرگرد زمینی (رئیس کالنتری سپاد
مشهد) اقدامات الزم برای دستگیری پسر نوجوان و معرفی
دختر  9ساله به مرکز روان پزشکی انجام شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

راز جسد عروس  30ساله
در خیابان ایتالیا

زن جوانی که پس از دو هفته با شوهر سابقش زندگی
مشترک را آغاز کرده بود در سناریوی مرموزی از طبقه پنجم
ساختمان به پایین سقوط کرد .به گزارش رکنا ،سرهنگ
علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران گفت  :ساعت  19شامگاه سه شنبه 20
شهریور امسال یکی از ساکنان یک مجتمع مسکونی 5
طبقه در خیابان ایتالیا در زمان ورود به داخل ساختمان با
جسد خون آلود خانمی جوان در داخل پارکینگ مجتمع
روبه رو و با نزدیک شدن به جسد متوجه می شود که این
خانم جوان همسایه طبقه پنجم مجتمع است که گویا از
ارتفاع به پایین سقوط کرده است  .بالفاصله موضوع از
طریق مرکز فوریت های پلیسی 110به پلیس و در ادامه
اورژانــس اعالم می شود که با حضور مأموران کالنتری
 148انقالب و تیم اورژانس در محل  ،فوت این خانم 30
ساله تأیید و موضوع برای ادامه رسیدگی به پلیس آگاهی
تهران بــزرگ و قاضی کشیک دادســرای جنایی اطالع
داده می شود .با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فوت
مشکوک" ،کارآگاهان اداره دهم پلیس در همان تحقیقات
اولیه اطالع پیدا کردند که متوفی به همراه همسرش به نام
مهدی (  32ساله ) در این مجتمع سکونت داشته است .
برابر اظهارات خانواده متوفی  ،مهدی و متوفی در سال 89
و پس از آشنایی با هم در دانشگاه با یکدیگر ازدواج کردند
اما پس از گذشت چند سال زندگی مشترک  ،در سال 95
به علت افزایش اختالفات خانوادگی از یکدیگر جدا شدند
اما مجدد در تاریخ  7شهریور امسال زندگی مشترک خود
را از سر گرفتند با وجود این در همین مدت زمان دو هفته
دچار اختالفاتی شده بودند .مهدی با تأیید داشتن اختالف
و حتی درگیری لفظی با همسرش در روز حادثه مرگ
همسرش مدعی شده است که برای پایان دادن به مشاجره
با همسرش  ،ساعت  6عصر سه شنبه از خانه خارج شد و به
خانه پدر و مادرش در خیابان دماوند مراجعه کرد و ساعت
 7شب در تماس تلفنی همسایگان متوجه فوت همسرش
شد و هیچ دخالتی در مرگ وی ندارد .
بنا بر این گزارش ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران ،با اعالم
این خبر گفت  :با توجه به طرح شکایت خانواده متوفی از
دامادشان مبنی بر احتمال وقوع جنایت قرار قانونی از
سوی بازپرس محترم شعبه  10دادسرای ناحیه  27تهران
برای همسر متوفی صادر شده و تحقیقات در این پرونده در
مراحل مقدماتی و ابتدایی قرار دارد .
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