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ازمیانخبرها
حریقخودروجانسرنشینانراگرفت

سخنگویاورژانسکشورازآتشگرفتندودستگاهخودرودر
حادثهتصادفچهاردستگاهخودروخبرداد.مجتبیخالدی
درگفتوگوباایسنا،دراینبارهاظهارکرد:حدودساعت١۵
دیروز یک مورد تصادف به سازمان اورژانس کشور اعالم شد
که در این زمینه پنج دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام
شدند.عواملاورژانسبعدازحضوردرمحلازتصادفچهار
دستگاهخودرویسواریخبردادندوافزودندکهدودستگاه
از این خودروها دچار حریق شدند .وی با بیان این که این
حادثهدر ۵۵کیلومتریمحورایرانشهربهدلگاناتفاقافتاده
بودافزود:مصدوماناینحادثهکهسهنفربودندبهبیمارستان
خاتماالنبیا منتقل شدند .همچنین طبق اعــام عوامل
اورژانس پنج نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و
تاکنوناجساداینپنجنفرپیداشدهاست امااظهاراتمردم
حاضر در صحنه حاکی از آن بود که هشت نفر به علت حریق
خودروهاجانباختند.

حادثه اتوبوسمحورکرمان-یزد
 ۱۰زخمیبرجاگذاشت
توکلی -براثرانحرافاتوبوسدرمحور کرمان– یزد ۱۰نفر
زخمیشدند.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرمرکزحوادث
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:از15سرنشین این
اتوبوس پنج نفردرمحل توسط عوامل اورژانس درمان و بقیه
به بیمارستان فاطمةالزهرای مهریزبرای اقدامات درمانی
منتقل شدند.دکتر مصدق ازترخیص مصدومان این حادثه
پس ازبهبودی،درظهروعصرروزگذشته خبر داد .به گفته
فتاحیرئیسپلیسراهیزد-کرمان،بیتوجهیرانندهبهجلو
علتاینحادثهگزارششدهاست.ویاظهارکرد:ایناتوبوس
ساعت24دوشنبه شب ازکرمان به مقصدیزدحرکت کرده
بودکه درکیلومتر۱۵محور مهریزدرساعت  ۴:35بامداد
سهشنبه با کامیون برخورد کرد و بر اثرانحراف اتوبوس،این
حادثهرخداد.

جاعالنپروانهوکالتدرتهراندستگیرشدند
رئیس کانون وکالی مرکز از دستگیری چهار نفر در زمینه
پروانه جعلی وکالت خبر داد .به گزارش رکنا ،امینی رئیس
کانون وکالی مرکز در خصوص کشف پروانههای مجعول
وکالت در زیر زمین کانون گفت :چهار نفر خارج از کانون در
اینزمینهدستگیرشدهاند.امینیبااشارهبهاینکهوقتینامه
رئیسجمهورجعلمیشود،پروانهوکالتجایخودرادارد،
افزود:تمبرهارابررسیکردیموبهدنبالمجرمانکهبهنهاد
وکالتوسایرنهادهاضربهزدند،رفتیموپروندهمذکوراکنون
دردادسرایعمومیدرحالپیگیریاست.

سجادپور -تحقیقات اولیه درباره ماجرای مردی که
مدعی بود پنج زورگیر او را به آتش کشیده اند مشخص
کرد که مصدوم حادثه به دلیل تالمات روحی و روانی
دست به خودسوزی زده است!
به گزارش خراسان ،عصر روز دوشنبه گذشته ،چند
نفر از کوهنوردان که به کوه های منطقه آب و برق رفته
بودند صدای دردناک «کمک ،کمک» مردی را شنیدند
که در فضای کوه می پیچید.
سه تن از کوهنوردان بالفاصله به سمت صدا حرکت

کردند و در میان ناباوری با مرد سوخته ای روبه رو
شدند که مدعی بود چهار یا پنج نفر از سارقان از وی
زورگیری کرده اند و سپس او را آتش زده اند!
کوهنوردان با شنیدن این جمالت هولناک ،بالفاصله
مــوضــوع را بــه نــیــروهــای امـــدادی و پلیس گــزارش
کردند.
به همین دلیل دقایقی بعد قاضی ویژه قتل عمد برای
بررسی موضوع عازم محل حادثه شد چرا که به دلیل
شدت سوختگی احتمال مرگ مرد  40ساله متصور

بود و اظهارات او برای مقام قضایی اهمیتی ویژه داشت
اما وقتی قاضی کاظم میرزایی به محل حادثه رسید و
اوضاع و احوال منطقه را مورد بررسی دقیق قرارداد
آثــاری از وقوع جنایت ندید به همین دلیل درحالی
دستور بررسی دوربین های مداربسته اطراف را صادر
کرد که خود نیز به گفت و گو با مصدوم پرداخت و
متوجه اظهاراتی ضد و نقیض شد.
تحقیقات میدانی قاضی باتجربه ویــژه قتل عمد از
متصدیان پارک خورشید نیز نشان داد که مرد 40

ساله قبل از عزیمت به سمت کــوه ،یک ظرف چهار
لیتری محتوی بنزین به همراه داشت!
وقتی قاضی میرزایی ،ادله قضایی را برای فرد مصدوم
بازگو کرد ،وی گفت :به دلیل برخی مشکالت روحی
قصد خودکشی داشتم برای همین بنزین خریدم و
خودم را آتش زدم!
گ ــزارش خــراســان حاکی اســت درحــالــی کــه شدت
سوختگی این مرد حدود  90درصد تخمین زده می
شد ،وی به مرکز درمانی انتقال یافت.

قتلبهخاطرخسارت 200هزارتومانیتصادف
بود پول را به حساب راننده زیان دیده
واریــز کرده است او با نشان دادن تلفن
همراهش اظهار می کرد که چنین پولی
به حساب بانکی وی واریز نشده است.
گزارش خراسان حاکی است به همین
دلیل همسر راننده پراید ،سوار کامیون
شد تا زمــان پرداخت پــول ،از رفتن آن
ها جلوگیری کند .ولــی رانــنــده جوان
کامیون به فریادهای زن جوان توجهی
نمی کرد تا این که آن زن با پلیس 110
تماس گرفت .در این هنگام بود که راننده
کامیون ،زن جــوان را از خــودرو پایین
انداخت ولی آن زن دست بــردار نبود و
بالفاصله از برف پاک کن های خودرو
آویــزان شد تا نگذارد حق شوهرش پایمال شود! بنابر
این گزارش در حالی که شهروندان و رهگذران با دیدن
این صحنه دلخراش به سوی راننده کامیون رفته و از او
خواستند تا برای حفظ جان زن جوان حرکت نکند ولی
راننده توجهی به موضوع نکرد و پدال گاز را فشرد .زن که
دیگر تعادل خود را از دست داده بود مقابل چشمان مردم
از کامیون پایین افتاد و سرش زیر چرخ عقب خودرو قرار
گرفت و در دم جان سپرد .در پی مرگ دلخراش این زن،

کشف  ۵۱کیلو هروئین در عملیات مشترک پلیس
فرمانده انتظامی رفسنجان دراین باره گفت:با انجام
اقدامات اطالعاتی پلیس امنیت عمومی خراسان
جنوبی درزمینه حمل محموله مواد مخدر ازاستان
کرمان به استان های مرکزی کشور و هماهنگی با
پلیس مبارزه با مواد مخدراین استان ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار ماموران این شهرستان
قرار گرفت.
به گــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ عباسی افزود:با
رصد قاچاقچیان ،ماموران دریافتند که سوداگران
مرگ محموله خود را در شهرستان رفسنجان انبار
کردند و در فرصت مناسب قصد انتقال آن را دارندکه
ضمن هماهنگی با ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر

رفسنجان ،محل نگهداری وانبار محموله مواد مخدر
در این شهرستان شناسایی شد .وی خاطرنشان
کرد:ماموران پلیس با انجام اقدامات قانونی در قالب
تیم های عملیاتی وارد منزل متهمان شدند و خانه را
مورد بازرسی قرار دادند که سرانجام در بازرسی از
خودروی سواری داخل منزل موفق به کشف 51کیلو
و 750گرم هروئین و دستگیری دو متهم و توقیف یک
دستگاه خودرو شدند .
وی اضــافــه کــرد:مــامــوران در یــک عملیات دیگر،
همدستان متهمان را شناسایی کــردنــد و موفق
به دستگیری پنج قاچاقچی و توقیف دو دستگاه
خودروی سواری شدند.

شهروندان نتوانستند از فرار راننده کامیون جلوگیری
کنند و بالفاصله ماجرا را به پلیس گزارش دادند .دقایقی
بعد نیروهای انتظامی در حالی موضوع این سانحه مرگبار
را به قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند که مقام قضایی در
حال بررسی صحنه خودسوزی مردی در کوه های منطقه
آب و برق مشهد بود .با وجود این قاضی میرزایی با توجه به
اهمیت و حساسیت ماجرا و ضمن صدور دستوراتی برای
ردیابی مسیر حرکت کامیون ،عازم محل حادثه شد و به

تحقیق در این باره پرداخت .تحقیقات مقدماتی قاضی
میرزایی بیانگر آن بود که راننده با خواست و اراده خود در
حالی کامیون را به حرکت درآورده است که زن جوان از
برف پاک کن ها آویزان بود!
گزارش خراسان حاکی است به دستور مقام قضایی ،این
پرونده به گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و کارآگاه نجفی (افسر
پرونده) تحقیقات خود را از همان ساعات اولیه شب آغاز
کرد تا این که ساعت  2بامداد روز گذشته به سرنخ هایی
رسید که نشان می داد راننده کامیون به سمت فریمان
حرکت کرده است.
بنابراین کارآگاه نجفی با توسل به شگردهای تخصصی
اطالعاتی و پلیسی ،راننده جوان را در جاده فریمان
دستگیر کــرد و به مشهد انتقال داد .ایــن راننده که
گواهینامه جعلی به همراه داشـــت،در بازجویی ها
گفت :موتورسیکلت ها را قرار بود به بوشهر ببرم که با
پراید تصادف کردم ولی چون گواهینامه رانندگی با
کامیون را نداشتم تصویر خودم را روی گواهینامه یکی
از بستگانم چسباندم که متاسفانه این حادثه رخ داد.
گزارش خراسان حاکی است به دستور قاضی کاظم
میرزایی تحقیقات گسترده درباره این ماجرای هولناک
همچنان ادامه دارد.

سرقت  100دریچه آب و فاضالب در مشهد
ساجدی-فرماندهانتظامیمشهدازدستگیریعامل
سرقت  100دریچه آب و فاضالب شهری خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «اکبر آقا
بیگی» در تشریح ایــن خبر گفت :در پی گــزارش
سرقتهای سریالی دریــچــه هــای آب و فاضالب
شهری ،تیم های دایره تجسس کالنتری مصلی به
سرنخ هایی دست یافتند که منجر به ترسیم چهره
فرضی عامل اصلی ایــن سرقت ها شــد .فرمانده
انتظامی مشهد افزود :ماموران کالنتری مصلی پس
از شناسایی متهم ،با تشدید کنترل و مراقبت های
نامحسوس ،متهم پرونده را سوار بر خودروی پراید
دستگیر کردند .سرهنگ آقابیگی گفت :در بازرسی

از صندوق عقب پراید  32عدد دریچه کنتور آب و
فاضالب شهری کشف شد .متهم که به مواد مخدر
صنعتی اعتیاد دارد در تحقیقات اولیه خود به 32
فقره سرقت دریچه های آب و فاضالب شهری در
محدوده خیابان  17شهریور ،چمن ،شیرودی ،صدر،
رستمی ،کوهسنگی و کوشش ،نسترن و هاشمیه
مشهد اعتراف کرد .فرمانده انتظامی مشهد افزود:
در ادامه تحقیقات از این متهم سابقه دار ،یک مالخر
اموال سرقتی نیز شناسایی و دستگیر و متهم اصلی
پروندهبه 70فقرهسرقتدیگرنیزاعترافکردهاست.
وی گفت :تاکنون 21شاکی پرونده شناسایی شدند و
تحقیقات در این باره ادامه دارد.

مرد ۶۰ساله با روسری زن صیغهای خود را خفه کرد

 31دزد 500،رانندهپرایدرانقرهداغکردند!
معاون مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس آگاهی تهران
بزرگ با اشاره به دستگیری باند  31نفره سارقان الستیک
خودروهای پراید و شاسی بلند گفت :سارقان به 500فقره
سرقت الستیک اعتراف کردند .به گزارش رکنا ،سرهنگ
سید شمس الدین میرزکی در تشریح این خبر ،گفت :در پی
دریافتچندینفقرهشکایتشهرونداندرخصوصسرقت
الستیکهایخودروهایشانموضوعبهصورتویژهدردستور
کارمعاونتمبارزهباسرقتوسایطنقلیهپلیسآگاهیتهران
بزرگقرارگرفت.ویبااشارهبهبررسیهاوتحقیقاتصورت
گرفته افزود :در بررسی های صورت گرفته یکی از سارقان
حرفه ای و باسابقه که در زمینه سرقت الستیک های خودرو
درسطحشهرتهرانفعالیتمیکرددستگیروازویتعدادی
الستیک خودروهای پراید و شاسی بلند کشف شد .معاون
مبارزهباسرقتوسایطنقلیهپلیسآگاهیتهرانبزرگبیان
کرد :در بازجویی های فنی انجام شده مشخص شد متهم
اصلی به هویت حمید رضا که دارای سابقه کیفری است در
زندان با افرادی آشنا شده که بعد از آزادی از زندان اقدام به
تشکیلباندسرقتکردهاند.
اینمقاممسئولبااشارهبهاینکهدریکعملیاتغافلگیرانه
 15نفر سارق و مالخر این باند دستگیر شدند ،بیان کرد :در
بررسی و تحقیقات صورت گرفته از این افراد دیگر اعضای
این باند که به صورت گسترده در نقاط مختلف تهران اقدام
به سرقت الستیک های خودروهای پراید و شاسی بلند
میکردندنیزدستگیرشدند.
سرهنگ میرزکی با اشاره به این که اعضای باند که بیشتر
دارایسابقهکیفریهستنددربازجوییهایصورتگرفته
درمجموعبه 500فقرهسرقتالستیکاعترافکردند،بیان
کرد:اعضایاینباندنیمهشبهادرنقاطمختلفشهرتهران
به خصوص نقاط شمالی آن اقدام به سرقت الستیک های
خودروهای لوکس از قبیل سانتافه ،توسان و  ...می کردند و
اموالسرقتیرادرخانهایدرمنطقهنبردمنتقلمیکردندو
بعدبهتدریجبهمالخرهاتحویلمیدادند.
وی با اشاره به این که سارقان ،الستیک های خودروهای
لوکس را به قیمت 200تا 250هزار تومان و الستیکهای
خــودروی پراید را به قیمت  50هزار تومان به مالخرها به
فــروش می رساندند ،اظهار کــرد :از انبار های متعلق به
اعضای این باند تعداد 300فقره الستیک های خودروهای
پراید و شاسی بلند کشف شده است .معاون مبارزه با سرقت
وسایط نقلیه پلیس آگاهی تهران بــزرگ با اشــاره به این
که سارقان به شعبه سوم دادیاری ناحیه  34تهران جهت
رسیدگی به جرایم آن ها انتقال داده شدند ،اعالم کرد:
مال باختگانی که در محدوده تهران بزرگ الستیک های
خودروی آن ها به سرقت رفته است می توانند با در دست
داشتن اصل پرونده خود جهت تحویل اموال خود به اداره
 20پلیس آگاهی تهران بــزرگ واقــع در خیابان وحدت
اسالمی مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن 51055521تماس حاصل کنند.

خودسوزی با ادعای جنایت

مردی که همسر موقت خود را با روسری خفه کرده بود،
پس از محاکمه در دادگاه به اتهام قتل عمد به قصاص و
پرداخت دیه محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از وقتی کلید خورد که دو پسر
و دو دختر جوان سیام فروردین سال  ۹۴با مراجعه به
کالنتری  ۱۶۹مشیریه اعالم کردند که مادرشان ناپدید
شده است .کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی در نخستین
تحقیقات و ردیابی آخرین تماسهای تلفنی زن  ۴۹ساله
به نام راحله دریافتند که او با مردی به نام محسن  ۶۰ساله

که شوهر عمه فرزندانش بوده ،در تماس بوده است.
محسن تحت بازجویی قرار گرفت و پس از چندین مرحله
تحقیقات باالخره لب به سخن گشود و راز جنایتش را
فاش کرد .این متهم در اظهاراتش گفت :چندی قبل زن
برادر همسرم را که شوهرش سالها پیش فوت کرده بود
صیغه کردم ،اما از این جریان کسی خبر نداشت .تا اینکه
مدتی بعد متوجه شدم راحله با افراد دیگری نیز ارتباط
دارد وقتی او را برای صحبت و تذکر رفتاری به ویالی
خودم در فشم بردم ،سر همین موضوع باهم درگیر شدیم.

من روسری او را دور گردنش گره زدم و بعد درحالی که
عصبانی بودم نفهمیدم چه شد .خیلی ترسیده بودم نفس
نمیکشید .جسدش را در همان ویال دفن کردم.
به دنبال اظهارات متهم ،جسد راحله در وسط حیاط ویال
کشف شد و به دستور بازپرس کشیک قتل جسد زن ۴۹
ساله به پزشکی قانونی انتقال یافت .صبح دیروز محسن
 ۶۰ساله در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به
ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی
مستشار ارشد دادگاه تحت محاکمه قرار گرفت.

در ابــتــدای جلسه فــرزنــدان مقتول خواستار قصاص
شوهرعمه خود شدند ،سپس محسن پای میز محاکمه
ایستاد و با شرح ماجرا اتهام قتل عمد را پذیرفت .وی
گفت :هیچ کس از ارتباط ما خبر نداشت و روز حادثه آن
قدر عصبانی شده بودم که نفهمیدم چه کار میکنم .من
اشتباه کردم و خودم را مستحق مرگ میدانم.
پس از پایان اظهارات متهم ،قضات وارد شور شدند و متهم
را به اتهام قتل به قصاص و به دلیل جراحت های غیرمؤثر
در مرگ زن به پرداخت دیه محکوم کردند.

ماجرایبریدنسرمردکرجیدرحمام!

مرد جوان در کرج با روش داعشی ها سرش بریده شد.
به گزارش رکنا ،ساعت  23جمعه  18آبان امسال زنی
جوان در تماس با ماموران کالنتری  21کوی کارمندان
کــرج از ناپدید شــدن شوهرش خبر داد و از ماموران
خواست تا برای ورود به خانهاش و بررسی داخل خانه
در خیابان حیدرآباد کرج حاضر شوند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران برای بررسیهای ابتدایی
در محل حاضر شدند و در برابر زنی جوان قرار گرفتند
که ادعا میکرد سال هاست جدا از شوهرش در تهران
زندگی میکند اما در این مدت با هم در ارتباط بودند
و چند روزی است که از وی بیاطالع است و هرچه به او
زنگ میزند جواب نمیدهد .زن جوان در ادامه گفت:
نگران شوهرم بودم که به کرج آمدم ولی هرچه زنگ خانه
را به صدا در آوردم کسی پاسخ نداد تا این که از پلیس
کمک خواستم .ماموران در این مرحله با هماهنگی
مقام قضایی و به کمک آتشنشانان با تخریب در ورودی
خانه مرد جوان در طبقه دوم ساختمان آن را باز کردند.
▪صحنه جرم

ماموران وقتی وارد خانه مرد تنها شدند با خانهای به
هم ریخته روبه رو شدند که نشان از آن داشت که دزدان
در این خانه حضور داشتند .آن ها هرچه حسین را صدا
زدنــد جوابی نشنیدند تا این که ماموران در بازرسی
خانه به حمام خانه رسیدند و با صحنه هولناکی روبه رو
شدند .با جنایی شدن این پرونده تیمی از ماموران دایره
جنایی پلیس آگاهی استان البرز برای تحقیقات پلیسی

پای به صحنه جرم گذاشتند .جسد حسین
در حالی وسط حمام افتاده بود که قاتل به
فجیعترین شکل ممکن دست به قتل او
زده بود و احتمال میرفت که قاتل با یک
انگیزه انتقامجویانه این سناریو را رقم زده
است .قاتل با جسم محکمی ضرباتی به
سر حسین زده بود به حدی که جمجمه سر
شکسته شده و حالتش تغییر کرده بود و پس از این اقدام
وحشیانه برای پایان دادن به این قتل اقدام به بریدن سر
حسین کرده و داخل حمام قرار داده بود .کارآگاهان در
ادامه بررسیها پیبردند که تلویزیون ،آبگرمکن ،لوازم
صوتی ،موتور یخچال خانه و گوشی موبایل حسین از
داخل خانه به سرقت رفته است.
▪تحقیقات پلیسی

تیم جنایی در کاو شهای میدانی از اهالی ساختمان
به سراغ یکی از همسایه ها که در زیرزمین ساختمان
پنج طبقه زندگی میکرد رفتند و پیبردند چند روز قبل
مردی غریبه به خانه حسین مراجعه کرده و داخل خانه
با هم درگیر شد هاند .این همسایه به ماموران گفت:
صــدای درگیری لفظی مــرد غریبه و حسین به گوش
میرسید و این در حالی بود که مردجوان از حسین
میخواست که بدهیاش را پرداخت کند که پس از
دقایقی سکوت همهجا را فرا گرفت و پس از آن مرد جوان
سوار بر خودروی حسین از ساختمان خارج شد و بعد
از آن دیگر اطالعی از حسین نداشتیم .حسین نیز در
تحقیقات پلیسی به ماموران گفت :پنج سال قبل به
دلیل مشکالتی که داشتیم از حسین جدا شدم اما از هم
طالق نگرفتیم و من به تنهایی درتهران زندگی میکردم
و حسین در کرج بود و بیشتر اوقات از هم خبر داشتیم و
نمیدانم چه کسی شوهرم را به قتل رسانده است.

حسین نیز از صحنه جرم به سرقت رفته اقدامات فنی
و پلیسی را آغاز کردند و در این مرحله مشخص شد که
گوشی سرقتی چند ساعت بعد از قتل خاموش شده
است .ماموران در ادامه پی بردند که سیم کارت و تلفن
همراه حسین به دو مرد غریبه فروخته شده است و با
ردیابیهای پلیسی این دو مرد جوان دستگیر شدند اما
خود را در ماجرای قتل حسین بیگناهدانستند و ادعا
کردند که سیم کارت و گوشی تلفن همراه را از مردی به
نام منوچهر خریداری کردهاند.
▪دستگیری قاتل

همین سرنخها کافی بــود تا مــامــوران با اطالعات به
دست آمده از سوی دو پسر جوان خیلی زود منوچهر را
شناسایی کنند و روز شنبه  10آذر ماه امسال در عملیاتی
غافلگیرانه منوچهر دستگیر شد .منوچهر ابتدا خود را
بی گناه میدانست اما وقتی در برابر مدارک پلیسی قرار
گرفت و در تناقضگوییهایش گرفتار شد به ناچار پرده از

...

درامتدادتاریکی

ماجرای مرگ دلخراش زنی که از برف پاک کن های کامیون آویزان شد!

سیدخلیل سجادپور -راننده کامیون ایسوزو ،زنی را
که برای گرفتن خسارت تصادف شوهرش از برف پاک
کن های کامیون آویــزان شده بود زیر گرفت و به طرز
دلخراشی کشت!
به گزارش خراسان ،ماجرای این جنایت هولناک شب
سهشنبه گذشته زمانی در خیابان فدائیان اسالم مشهد
رقم خورد که یک دستگاه کامیون که بار موتورسیکلت
داشت با پراید تصادف کرد.
راننده جوان کامیون که ابتدا مقصر بودن خود را نمی
پذیرفت پس از حضور افسر راهنمایی و رانندگی ،تصمیم
گرفت خسارت پراید را بپردازد به همین دلیل رانندگان
دو خودرو در حالی که همسرانشان نیز در محل حضور
داشتند برای تعیین مبلغ خسارت نزد یک صافکار رفتند.
وقتی صافکار مبلغ خسارت را حدود  400هزار تومان
تعیین کرد صاحب بار کامیون (مالک موتورسیکلت ها)
مدعی شد که این مبلغ زیــاد است و با خواهش و تمنا
از راننده پراید خواست تا با گرفتن  200هــزار تومان
خسارت به ماجرا خاتمه دهد .راننده پراید نیز پذیرفت و
هر دو نفر پای دستگاه عابر بانک رفتند تا مبلغ مذکور را
کارت به کارت کنند اما هیچ پیامکی برای راننده پراید
از سوی بانک ارســال نشد! و همین موضوع به جدال
لفظی انجامید در حالی که صاحب بار کامیون مدعی
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جنایت هولناک برداشت .منوچهر به ماموران گفت :به
دلیل اختالف حساب مالی که با حسین داشتم روز 17
آبان ماه به خانه حسین رفتم تا اختالف حساب قبلیمان
را درست کنیم اما داخل خانه با هم درگیر شدیم .وی
افزود :در این درگیری من عصبانی شدم و با برداشتن
تیشهای که داخل خانه بود ضربات محکمی به سر حسین
زدم تا این که او زمین افتاد .ابتدا فکر میکردم حسین
به کام مرگ فرو رفته است اما زنده بود و به سختی نفس
میکشید تا این که او رابه حمام کشاندم و دستم را جلوی
دهانش گذاشتم و سرش را باال گرفتم و با دست دیگرم
با چاقو اقــدام به بریدن سر حسین کــردم .مرد جوان
ادامه داد :بعد از قتل اقدام به سرقت لوازم داخل خانه
کردم و سوار بر خودروی حسین پا به فرار گذاشتم .بنا به
این گزارش ،عامل این جنایت فجیع به دستور بازپرس
پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران دایره
جنایی پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

چگونه دزد شدم!
از روزی که وارد باند دزدان حرفه ای و سابقه دار شدم
وضعیت زندگی ام تغییر کــرد .دیگر نیش و کنایه ها و
غرولندهای همسرم را نمی شنیدم ولی همه زندگی ام با
مال حرام آلوده شده بود من از شغلم سوءاستفاده می کردم
و اطالعات مشتریانم را در اختیار دیگر اعضای باند قرار می
دادم تا این که روزی به طور ناگهانی در پشت بام یکی از
منازل در محاصره نیروهای تجسس کالنتری میرزاکوچک
خان قرار گرفتم و ...
جوان  33ساله ای که به عنوان طراح اصلی ده ها فقره
سرقت از منازل و خودروهای مردم به همراه دیگر اعضای
باند توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده است در حالی
که بیان می کرد زیاده خواهی ،غرور و سرزنش های همسرم
زندگی مرا به ورطه سقوط کشاند درباره سرگذشت خود
به کارشناس اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد
گفت 15 :سال بیشتر نداشتم که به دلیل وضعیت مالی
نامناسب خانواده ام درس و مدرسه را رها کردم و وارد بازار
کار شدم .هدفم حرفه آموزی بود به همین دلیل به عنوان
شاگرد در یکی از تعمیرگاه های لوازم برقی خانگی مشغول
به کار شدم .از آن روز به بعد سعی می کردم با کمک های
مالی به خانواده ام برخی نیازهای آن ها را برطرف کنم
تا دو برادر و خواهر دیگرم به تحصیالت خودشان ادامه
بدهند .چند سال بعد زمانی که به استادکار ماهری تبدیل
شده بودم و وضعیت مالی ام هر روز بهتر می شد خواستگار
خواهرم زنگ منزلمان را به صدا درآورد .خالصه خواهرم
در حالی با خواستگارش ازدواج کرد که سن ازدواج من هم
تقریبا گذشته بود به همین دلیل اطرافیانم آستین همت
باال زدند و من با دختری در منطقه پنجتن مشهد ازدواج
کردم اما هنوز شش ماه بیشتر از دوران عقدمان نگذشته
بود که از شنیدن توقعات و خواسته های بلند پروازانه
همسرم تعجب می کردم .او حتی راضی نبود مبلغ اندکی
برای تهیه جهیزیه خواهرم هزینه کنم زیاده خواهی و تنگ
نظری های همسرم باعث شد تالش و فعالیتم را بیشتر
کنم تا بتوانم پاسخ گوی نیازهای مالی همسر و خانواده
ام باشم به همین دلیل شب ها دیر به منزل می رفتم و با
خودرو مسافرکشی می کردم تا این که بساط عروسی را
فراهم آوردم ولی باز هم همسرم از این شرایط راضی نبود و
با نیش و کنایه هایش آزارم می داد همواره در جست و جوی
راهی برای به دست آوردن پول زیاد بودم تا این که شبی
مسافری را سوار کردم او که مقداری لوازم جانبی خودرو به
همراه داشت خیلی راحت خودش را دزد اموال خودروها
معرفی کرد و گفت :شب ها به اتومبیل های پارک شده ای
که رانندگان آن ها موارد ایمنی و امنیتی را رعایت نکردند
دستبرد می زنم و سپس قطعات خودروها را در جمعه بازار
به فروش می رسانم .آن شب «محمود» شماره تماسش را به
من داد تا برای درآمد بیشتر با او و اعضای باندش همکاری
کنم .ابتدا خیلی با وجدانم درگیر بودم اما باالخره تلفن را
برداشتم و وارد باند آن ها شدم.
اعضای باند همه به مواد مخدر اعتیاد داشتند و سابقه
دار بودند آن ها وقتی فهمیدند که من در زمینه تعمیر
لوازم منزل ،کولر و لوله کشی تخصص دارم خیلی زود و با
خوشحالی شگردهای سرقت را تغییر دادند و من به عنوان
طراح اصلی نقشه های سرقت فعالیتم را آغاز کردم به هر
خانه ای که برای انجام تعمیرات می رفتم بالفاصله شرایط و
موقعیتمکانیوافرادحاضردرمنزلراشناساییمیکردم
و حتی ساعت های استراحت اعضای خانواده ،محل نصب
دوربین ها و  ...را به اعضای باند اطالع می دادم به طوری
که آن ها خیلی راحت به منازل و خودروها دستبرد می
زدند و سپس اموال سرقتی را در سایت های دیوار و شیپور
یا جمعه بازار می فروختیم اما یک روز وقتی به بهانه تعمیر
کولر در پشت بام منزل یکی از طعمه ها تلفنی با اعضای
باند در ارتباط بودم ناگهان در محاصره نیروهای تجسس
قرار گرفتم و  ...شایان ذکر است با صدور دستوری از سوی
سرهنگ حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری میرزاکوچک
خان) و هماهنگی های قضایی دیگر اعضای این باند نیز در
چنگ قانون گرفتار شدند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سوزاندن کودک  2ساله
در وان آب جوش توسط ناپدری
ناپدری سنگدل پسر دو ساله را
در وان آب جوش سوزاند.
به گ ــزارش رکنا ،مــرد جوانی
در ایندیانا به اتهام سوزاندن
و شکنجه کــودکــی دو ساله
دستگیر شــد .طبق گــزارش
پلیس ،متهم دنیس تانان 29
ساله ،پسر دو ساله معشوقه اش
را در وانی از آب جوش انداخت و باعث سوختگی نیمی از
صورت و بدن کودک بیچاره شد .مادر قربانی زمانی که
از محل کارش به خانه بازگشت با بدن و صورت سوخته
کودکش مواجه شد و پس از تماس با اداره پلیس به مامور
پلیس گفت که مطمئن است شکنجه کودکش کار معشوق
شیطان صفتش است به دلیل این که مرد جــوان سابقه
هرگونه خشونت و آزار و اذیت را داشته است .پس از رساندن
کودک به بیمارستان به گفته پزشک معالج ،اندام مردانه
کودک دچار سوختگی شدیدی شد به طوری که احتمال
دارد در آینده عقیم شود .متهم هم اکنون در بازداشت به سر
می برد تا جلسه دادگاهش به زودی برگزار شود.

▪ردیابی پلیسی

کارآگاهان در گام بعدی با توجه به این که گوشی موبایل
CMYK

