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پلیسباند

تبهکارانعشوهگررامتالشیکرد

قربـانیـانآب میـوه تـلـخ!

ازمیانخبرها

سارقان پسته در کرمان
زمین گیر شدند
توکلی  ۹ -سارق و مالخر پسته در چنگ قانون
گرفتار شدند.
به گزارش خبرنگارما ،دستگیری اعضای باند
سرقت پسته در اجــرای طــرح ارتــقــای امنیت
اجتماعی ویــژه فصل بــرداشــت ایــن محصول
در دستور کار پلیس انــار قــرار گرفت.فرمانده
انتظامی شهرستان انار گفت:ماموران پلیس
آگاهی و كالنتری مركز این فرماندهی با اقدام
اطالعاتی و عملیاتی ،شش ســارق و مالخر را
دستگیر کردند .سرهنگ خلیلی نژاد افزود:در
این عملیات بیش از یک تن پسته کشف و دو
دستگاه خودرو توقیف شد .این مسئول انتظامی
خاطرنشان کرد :در اجرای این طرح دو تن پسته
سرقتی کشف شــده است.سرهنگ «رمضان
نژاد» جانشین فرمانده انتظامی سیرجان نیز از
دستگیریسه سارقوکشف ۲۰۰کیلوگرمپسته
سرقتی در این شهرستان خبر داد.

یکی از زائران نهاوندی اربعین پس از چند ساعت
ماندن در سردخانه به زندگی برگشت.
به گــزارش رکنا  ،یک معلم نهاوندی که برای
حضور در مراسم اربعین به کشور عراق سفر و به
علت برخورد با یک دستگاه تاکسی فوت کرده
بود ،دوباره به زندگی برگشت.
معصومه کیانی  ۳۴ساله اهل شهر گیان نهاوند
شامگاه جمعه در شهر شوملی عراق در تصادف با
یک دستگاه خودروی تاکسی ون پس از جراحت
شدید و انتقال به بیمارستان شهر شوملی ،به
علت شدت جراحات وارد شده فوت کرد ،اما پس
از انتقال به سردخانه و پس از گذشت چند ساعت
متوجه شدند که وی زنده است .معصومه کیانی
معلم مدرسه روستای شهرک سلگی بخش خزل
نهاوند است که برای شرکت در مراسم عزاداری
اربعین حسینی عازم کربال شده.

مرگ دلخراش  ۲جوان روستایی
بر اثر برق گرفتگی
توکلی -بــرق ،جــان دو جــوان روستایی را در
جنوب کرمان گرفت  .فرمانده انتظامی عنبرآباد
گفت :این دو جوان در روستای گرم ساالر رضا
از توابع بخش جبالبارز جنوبی این شهرستان
بــرای نصب پمپ وارد چــاه آب شــده بودند که
دچار برق گرفتگی شدند و در دم جان باختند.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ بیدشکی افزود:
اهالی محلی و عوامل امدادی پس از یک ساعت
توانستند اجساد بی جان این دو جوان را از چاه
خــارج وبــه پزشکی قانونی منتقل کنند .این
مسئول انتظامی ،علت اصلی این حادثه را بی
احتیاطی و رعایت نشدن مقررات ایمنی از سوی
قربانیان ذکر کرد.
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عکس از خراسان

ســجــادپــور -بــانــد تــبــهــکــاران عــشــوه گــر کــه به
ســرکــردگــی یــک جـــوان ،امـــوال مــســافــران را با
خوراندن آب میوه های آلوده به قرص های خواب
آور می ربــودنــد با تــاش گسترده پلیس مشهد
درحالی دستگیر شدند که با پول های سرقتی،
منزل مسکونی خریده بودند!
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،ماجرای باند
تبهکاران عشوهگر زمانی در مشهد لو رفت که دو
مرد مسافر طعمه دستبرد  100میلیونی اعضای
این باند قرار گرفتند.
این دو مرد مسافر پانزدهم شهریور در هسته مرکزی
شهر در حال گشت و گذار و خرید بودند که جوان
 25ساله ای به نام «ج» به آن ها نزدیک شد .این
جــوان ،بالفاصله با دو مرد مسافر سخن گفت و
اعتماد آن ها را جلب کرد .دقایقی بعد گفت وگو
میان آن ها درحالی گل انداخت که «ج» مدعی بود
می تواند به عنوان راهنما به مسافران کمک کند و
آن ها را به مراکز تفریحی و خرید ببرد! مردان مسافر
نیز که دیگر به او اطمینان پیدا کرده بودند ،نشانی
محل اسکان خود را در منطقه تفریحی طرقبه به تصویر«ج»سرکردهباندتبهکاران
او دادند و قرار مالقات گذاشتند اما مرد جوان که
نقشه ای شیطانی را در سر می پروراند و با انگیزه به گزارش خراسان ،این گونه بود که تالش نیروهای
دستبرد به امــوال مسافران ،باند تبهکاران عشوه انتظامی برای شناسایی و دستگیری اعضای این
گر را سرکردگی می کرد این بار ،دو عضو دیگر باند باند تبهکار آغاز شد و پرونده سرقت ده ها میلیونی
را نیز همراه خود برد تا به راحتی نقشه شوم خود را با صدور دستوری از سوی قاضی سیدجواد حسینی
اجرا کند .اعضای این باند که شگرد نخ نمای آب میوه (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) در اختیار
آلوده را طراحی کرده بودند ،در مسیر ،آب میوه های ماموران تجسس کالنتری پنجتن مشهد قرار گرفت
پاکتی را به قرص های خواب آور آغشته کردند و وارد چرا که رصدهای اطالعاتی و ردیابی های پلیسی
محل سکونت دو مسافر مذکور شدند .مسافران یاد بیانگر آن بود که اعضای این باند در النه ای مجردی
شده که از دیدن «ج» خوشحال بودند زنان همراهش و در حوزه استحفاظی این کالنتری مخفی شده اند.
را به درون اتاق دعوت کردند .چند دقیقه بعد «ج» که دقایقی بعد نیروهای تجسس به سرپرستی ستوان
موقعیت را برای اجرای نقشه پلید خود مهیا می دید ،یکم نجاتی (رئیس دایــره تجسس) وارد عملیات
آب میوه های آلوده را به مسافران تعارف کرد و آن ها شدند و با کسب مجوزهای قضایی منزل مذکور را
نیز بدون تامل آب میوه ها را سر کشیدند .هنوز نیم در خیابان پنجتن شناسایی کردند اما زمانی که
ساعت بیشتر از این ماجرا نمی گذشت که دو مسافر نیروهای انتظامی قصد محاصره مخفیگاه متهمان
غریبه به حالت بیهوشی کف اتاق افتادند و دیگر را داشتند ،ناگهان با دو جوان موتورسوار برخورد
چیزی نفهمیدند .در این میان اعضای باند تبهکاران کردند که یکی از آن ها بالفاصله با دیدن پلیس از
عشوه گر که به هدف شوم خود رسیده بودند ،چند محل گریخت ولی جوان  23ساله دیگر در محل
میلیون تومان وجه نقد آنان را ربودند و از خانه بیرون دستگیر شــد .ایــن جــوان که مــورد ســوال و جواب
آمدند اما یکی از زنان مدعی شد که آن ها پول های نیروهای انتظامی قرار گرفته بود ،با بیان این که
نقد زیادی را در ساک های مسافرتی خود داشتند جوان فراری همان «ج» جوان  25ساله تحت تعقیب
بنابراین دزدان مذکور دوبــاره به منزل بازگشتند است ،راز سرقت با شگرد آب میوه تلخ را لو داد و
و حدود  100میلیون تومان وجه نقد دیگر را نیز از مشخص شد که آن ها با پول های سرقتی منزلی را در
داخل اموال مسافران پیدا کردند و با سرقت پول ها منطقه خواجه ربیع مشهد خریده اند! به همین دلیل
گروه زبده ای از ماموران با هدایت مستقیم سروان
به سمت مشهد به راه افتادند.
گزارش خراسان حاکی است ،چند ساعت بعد دو مختاری فر (سرپرست کالنتری پنجتن) عملیات
مسافر که از یک حادثه هولناک جان سالم به در برده تخصصی را در دستور کار قرار دادند و مادر  44ساله
بودند به هوش آمدند و تازه متوجه ماجرای سرقت «ج» را نیز که در خرید منزل با پول های سرقتی نقش
شدند .آنان با مشخصاتی که از «ج» داشتند بالفاصله داشت،دستگیرکردنداماهمچناندیگراعضایباند
به مشهد رفتند و با تسلیم شکوائیه قضایی از پلیس تبهکاران عشوه گر فراری بودند تا این که سرهنگ
عباس صارمی ساداتی به فرماندهی انتظامی مشهد
کمک خواستند.

ادعای زنده شدن خانم معلم
نهاوندی در سردخانه!
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منصوب شد .او که تاکید خاصی بر مبارزه با جرایم
خاص و خشن دارد ،به محض اطالع از ماجرای باند
سرقت از مسافران ،بی درنگ دستور داد تا گروه
تجسس ،این پرونده را با کسب راهنمایی قضایی به
طورویژهپیگیریکنند،بنابراینشیوهعملیاتتغییر
کرد و نیروهای انتظامی با به کارگیری شگردهای
تخصصی دریافتند که فرار «ج» به آبــادان صحنه
سازی است و این جوان ،در منطقه همت آباد مشهد
تردد می کند .نیروهای ویژه عملیاتی که با نظارت
و فرماندهی مستقیم سرهنگ صارمی به عملیات
پلیسی ادامه می دادند ،ساعت  2بامداد هفدهم
مهر در حالی که مکان احتمالی تــردد «ج» را به
محاصره درآورده بودند ،این جوان را هنگام ورود
به منزل مادرش دستگیر کردند و به مقر انتظامی
انتقال دادند.
با دستگیری سرکرده این باند و اعترافات او سه
زن دیگر عضو باند تبهکاران نیز در عملیات های
جداگانه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
«ج» (سرکرده این باند) در بازجویی های پلیسی
ضمن اعتراف به سرقت بیش از 100میلیون تومان
وجه نقد از دو مسافر گفت :در هسته مرکزی شهر به
دنبال مسافر می گشتم و خود را به عنوان راهنمای
مسافران معرفی می کردم .متهم این پرونده اضافه
کرد :برای آن که جلب توجه نکنم در مالقات بعدی
دو زن جوان را همراه خودم می بردم تا نقشه خودم
را به گونه ای اجرا کنم که کسی مشکوک نشود.
وی درباره سرقت  100میلیونی نیز گفت :آن روز
مقداری قرص خواب آور حل شده را با سرنگ داخل
آب میوه ریختم و به دو مسافری خوراندم که به من
اعتماد کرده بودند چون می دانستم افرادی که به
مسافرت چند روزه می آیند ،مبالغ زیادی پول برای
خرید به همراه دارند .نقشه سرقت را با همدستی
دوست دخترم و دو زن دیگر اجرا می کردم.بنابر
گزارشخراسان،فرماندهانتظامیمشهدباتاییداین
خبر به خراسان گفت :اعضای این باند با تالش شبانه
روزی نیروهای انتظامی مشهد و در راستای برخورد
قاطعانه با جرایم خشن دستگیر شده اند و تحقیقات
برای کشف سرقت های احتمالی دیگر آنان ادامه
دارد .سرهنگ عباس صارمی ساداتی با بیان این که
اگر اموال مسافران دیگری در نقاط مختلف کشور با
این شیوه و شگرد مورد دستبرد قرار گرفته است به
کالنتری پنجتن مشهد مراجعه کنند ،به مسافرانی
که نیاز به راهنما دارند توصیه کرد ،حتما از مراکز
گردشگری و معتبر برای رفع نیازهای خود کمک
بگیرند و به افراد ناشناس اعتماد نکنند.
رئیس پلیس مشهد همچنین به این گونه مجرمان
توصیه کــرد :دست از اعمال خالف بردارند و راه
درستزندگیرادرپیشبگیرندچراکههیچمجرمی
نمی تواند از چنگ قانون بگریزد و پلیس با تمام
امکانات برای خدمت به مردم به مبارزه قاطعانه با
جرایم و به ویژه سرقت ادامه می دهد.

۱۳
در امتداد تاریکی

دار مکافات

زمانی که با داشتن همسر و دو فرزند وارد یک رابطه خیابانی با مرد دیگری
شدم باید به روزی فکر می کردم که زن بی وجدان دیگری همچون خودم پیدا
می شود که کلبه زندگی مرا ویران کند چرا که از قدیم گفته اند ،همین دنیا
دار مکافات است و...
زن  30ساله در حالی که بیان می کرد هر زندگی مشترکی که بر پایه خیانت
بنا شود نه با گرد باد و توفان بلکه با اندک نسیمی فرو می ریزد ،به کارشناس
اجتماعیکالنتریشفایمشهدگفت 13:سالهبودمکهلباسسفیدوزیبای
عروس را پوشیدم .اگرچه تصوری از زندگی مشترک نداشتم اما عاشق لباس
عروسبودم.احساسمیکردمبادوستانمخالهبازیمیکنمویکسروگردن
باالتر از آن ها هستم .گویی زیباترین و خوشبخت ترین دختر روی زمین بودم.
خالصهیکسالبعدزندگیمشترکمنو«شهروز»درحالیآغازشدکهاولین
سیلی او مرا از خواب وخیال شیرین کودکانه بیرون کشید .وقتی صدای آن
سیلی در گوشم پیچید تازه فهمیدم که زندگی مشترک تفاوت زیادی با خاله
بازی دارد .شهروز که وارد نوزدهمین سال زندگی اش شده بود هیچ اراده و
اختیاری از خود نداشت و مادرش برای زندگی ما تصمیم می گرفت .حتی
برای استحمام یا شست و شوی لباس ها باید از او اجازه می گرفتم چرا که در
خانه مادرشوهرم زندگی می کردم و همه امور آن خانه به دست مادر شهروز
بود.ازسویدیگرشهروزنیزشخصیتمستقلینداشتوهیچگاهنمیتوانست
بدون مشورت با مادرش حتی یک جفت کفش برای خودش بخرد .هنوز یک
سال بیشتر از ازدواج ما نمی گذشت که نیش و کنایه های خانواده همسرم
بسیارآزاردهندهشد.آنهامرادخترینازاخطابمیکردندکهبهقولمعروف
اجاق کور هستم ولی سه سال بعد با به دنیا آمدن پسرم باز هم تغییری در رفتار
و گفتار همسرم ایجاد نشد .از آن روز به بعد شهروز به بهانه این که سر و صدا و
گریه های نوزاد آرامشش را به هم می زند تا سپیده دم به خانه باز نمی گشت و
من در حالی که گهواره فرزندم را تکان می دادم ،چشم به در می دوختم و تیک
تیک ثانیه های ساعت را می شمردم که در سکوت نیمه شب صدای ترسناکی
داشتولیخوابچشمانمرامیربودوازهمسرمخبرینبود.درهمینروزها
متوجهاعتیادشهروزشدمامااوموضوعراانکارمیکردومدعیبودبهاوتهمت
می زنم .با وجود این خانواده اش نیز از او حمایت می کردند و مرا دروغگو می
پنداشتند اما آرام آرام خیانت های همسرم برمال شد .با آن که همواره سعی
میکردمهمهخواستههایهمسرمرابرآوردهکنمولیارتباطاوبازناندیگر،
موجب سردی روابط بین ما شد .به همین دلیل خیلی احساس تنهایی می
کردم و از این زندگی مایوس بودم تا این که یک روز وقتی برای خرید مایحتاج
روزمرهبهیکخواربارفروشیرفتهبودمبا«محمود»آشناشدم.اومردیبسیار
خوشبرخوردومهربانبودبهطوریکهدرهماناولینمالقاتبهاودلباختم.
«محمود» با آرامش کامل به حرف هایم گوش می داد و من هم با او درددل می
کردم .دیدارهای حضوری و تلفنی ما هر روز بیشتر می شد ،به گونه ای که آن
مردغریبهسنگصبورمبودوبامهربانیوخوشروییمانندیکدوستبهحرف
هایم گوش می داد .همان چیزی که گمشده من در زندگی با «شهروز» بود و
او آن را از من دریغ می کرد .احساس می کردم گمشده ام را در وجود محمود
یافتهاموبههمیندلیلبهاینارتباطخیابانیادامهمیدادم.باالخرهباگذشت
پنج سال از زندگی مشترک با شهروز در حالی تصمیم به طالق از او گرفتم که
محمودنیزوعدهازدواجبهمندادهبود.آنقدردرعشقپوشالیمحمودگرفتار
شدم که حتی عشق مادری را نیز به فراموشی سپردم و سرپرستی دو فرزندم
را به شهروز دادم تا در کنار محمود خوش بگذرانم .خالصه به عقد موقت او
درآمدم و زندگی مشترکم را در یک منزل کوچک اجاره ای در حالی آغاز کردم
کهمحمودهرازگاهیبهسراغممیآمدولیخیلیزودهمهآرزوهایمبهبادفنا
رفت ،چرا که فهمیدم محمود مرد خالفکاری است که با خرید و فروش مواد
مخدرروزگارمیگذراند.منچارهایجزسکوتنداشتمچراکههمهپلهای
پشتسرمراخرابکردهبودم.باوجوداینزندگیبامحمودزمانیآزاردهنده
شد که او با دختر دیگری ارتباط برقرار کرد و او را به منزل من می آورد .آن ها
مقابل چشمان حیرت زده من مواد مخدر مصرف می کردند ،مشروب می
نوشیدندو...حاالپاسخخیانتهایخودمرادرآینهمیبینمچراکه...شایان
ذکر است ،پرونده این زن جوان به دستور سرهنگ نوروزی (رئیس کالنتری
شفا) در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

