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ازمیانخبرها

دزدحرفهای قطعاتخودرو
دردامپلیس
توکلی -ماجرای دستگیری سارق حرفهای در
حالی در دستور کار پلیس کرمان قرار گرفت که
گــزارش سرقتهای قطعات و محتویات خودرو
در برخی نقاط کرمان افزایش یافت.به گزارش
خبرنگار ما ،به دستور مقام انتظامی شهرستان
کرمان،ماموران انتظامی کالنتری  23وارد عمل
شدند و رصدهای اطالعاتی خود را آغــاز کردند
که بررسی هــای تخصصی و تحقیقات میدانی
آنــان از محل وقــوع سرقت ها نشان داد سرقت
ها توسط یک سارق حرفه ای انجام شده است.
ماموران متهم این پرونده را پس از شناسایی
و هماهنگی بــا مــقــام قــضــایــی ،در عملیاتی
غافلگیرانه در مخفیگاه اش دستگیر کردند .
سرهنگ"محمدرضا فــداء"فــرمــانــده انتظامی
شهرستانکرمانبااشارهبهکشفتعدادیازاموال
مسروقه از مخفیگاه این سارق حرفه ای بیان کرد:
متهمدربازجوییهایپلیسیودرمواجههبادالیلو
مستنداتقانونیپلیس،لببهسخنگشودوبه۱۷
فقرهسرقتمحتویاتوقطعاتخودرو اعترافکرد.

استردادکالهبردار600میلیاردی
بهکشور
جانشین رئیس پلیس بینالملل ناجا از استرداد
یــک متهم بــه کــشــور بــه جــرم کــاهــبــرداری،
خیانت در امانت و پول شویی خبر داد.میزان
کالهبرداری و خیانت در امانت این فرد از یک
شرکت دولتی ۱۲۰میلیون درهم معادل ۶۰۰
میلیارد تومان بوده که با این پول ها ،اقدام به
ساخت و ساز در کشورهای دیگر کرده و به نوعی
پول شویی هم مرتکب شده است.به گزارش
ایرنا ،سردار کاظم مجتبایی دیروز در تشریح
این خبر افــزود :با بیان این که متهم طی این
چند سال به چهار تا پنج کشور اروپایی و آسیایی
سفر کرده و در تالش بوده به شکل های مختلف
دستگیر نشود ،افــزود :با تــوان ،هوشمندی،
اقدامات اطالعاتی و هماهنگی های دیپلماسی
پلیس بین الملل ناجا با سازمان اینترپل جهانی
و پلیس اینترپل سایر کشورها ،باالخره تعقیب
متهم به نتیجه رسید و نام برده شب گذشته به
کشور بازگردانده شد.
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شیاطینکثیفدختر 18سالهراربودند

ماجرای خانه وحشت در بیابان

سجادپور 5 -عضو باند شیاطین کثیف که
با ربودن دختر جوانی در مشهد ،او را مورد
آزار و اذیت های وحشیانه قرار داده بودند با
صدور دستورات ویژه قضایی دستگیر و روانه
زندان شدند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
«خانه وحشت» در بیابان های اطراف منطقه
سیدیمشهدازخردادگذشتهزمانیلورفت
که خــودروی ریو سفیدرنگ با  3سرنشین
جوان وارد مشهد شد.
راننده که جوان  20ساله ای به نام «متین»
بـــود از چــنــد مـــاه قبل
در فضاهای مجازی و
با ارســال پیامک برای
یک دختر جوان ،ایجاد
مــزاحــمــت مــی کـــرد و
قصد داشت با او ارتباط
بــرقــرار کند امــا دختر
مــذکــور شــمــاره تلفن
جوان مزاحم را مسدود
کـــرد .همین مــوضــوع
بــاعــث شــد تــا «متین»
سوار بر خــودروی ریو از
یکی از شهرهای مرزی
خــراســان رضـــوی و به
همراه دوتن از دوستانش عازم مشهد شود.
اینگزارشحاکیاست 3:جواندرمحدوده
خیابان شهید مفتح به کمین «م» (دختر 18
ساله) نشستند .وقتی دختر جوان از محل
کارش بیرون آمد ناگهان در محیطی خلوت
به زور و تهدید او را در حالی داخل خودروی
ریو انداختند که چند نفر از اهالی نیز شاهد
این صحنه آدم ربایی بودند ولی آدم ربایان
توجهی نکردند و در تماس با دیگر اعضای
باند ،او را به خانه مجردی یک چوپان در
بیابان های اطــراف منطقه سیدی بردند.
التماس ها و گریه های دختر جــوان ،هیچ
فایده ای نداشت و 5تن از اعضای باند 6نفره
«شیاطین کثیف» او را تا صبح روز بعد مورد
آزار و اذیت های وحشیانه قرار دادند .از سوی

دیگرپدرکارگرایندخترکهازتاخیرناگهانی
فرزندش نگران شده بود وقتی به نزدیکی
محل کار او آمد در جریان آدم ربایی قرار
گرفت و بالفاصله ماجرا را به پلیس گزارش
داد .با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع
و با صــدور دستورات محرمانه ای از سوی
قاضی اسماعیل عندلیب (معاون دادستان
مرکز خراسان رضوی) بی درنگ نیروهای
اطالعات و تجسس کالنتری میرزا کوچک
خان مشهد وارد عمل شدند و تحقیقات خود
را در محل وقوع جرم آغاز کردند.

آن ها در یک عملیات هماهنگ موفق شدند
خــودروی ریــو را شناسایی و «متین» را در
حالی دستگیر کنند که قصد داشت دختر
مذکور را از خودرو پیاده کند .با دستگیری
«متین» این پرونده وارد مرحله جدیدی شد و
چهار عضو دیگر این باند نیز در عملیات های
جداگانه دستگیر شدند« .متین» (جوان 20
ساله) در بازجویی ها گفت :پــدرم منزلی
را که در مشهد داشتیم به پدر «م» (دختر
 18ساله) اجاره داد و من شماره تلفن او را
از روی قولنامه بنگاه امالک (اجــاره نامه)
یادداشت کردم و قصد داشتم با آن دختر
ارتباط برقرار کنم اما وقتی با مخالفت دختر
روبه رو شدم برای دیدن او به مشهد آمدم که
در بین راه دو نفر از دوستانم را نیز سوار کردم

و گفتم که قصد دارم دختری را ببینم! وقتی
«م» را به زور سوار خودرو می کردم او جیغ
می کشید و فریاد می زد! اما هوا و هوس
جلویچشمانمراگرفتهبودوبهفریادهایش
توجهی نداشتم تا این که با یک جوان 27
ساله چوپان هماهنگ کردیم و «م» را به خانه
مجردی او در بیابان های اطــراف سیدی
بردیم .همراهانم با دیگر دوستانشان هم
تماس گرفتند که شش نفر شدیم! و آن دختر
را تا صبح مورد آزار و اذیت قرار دادیم .صبح
روز بعد هم او را تهدید کردیم که اگر ماجرا
را برای کسی بازگو
کند بالی بدتری به
ســـرش مــی آوریـــم!
به همین خاطر او را
بــه محله خــودشــان
آوردم کـــه تــوســط
پــلــیــس دســتــگــیــر
شدم! بنابر گزارش
خــراســان ،بــرخــورد
قــــاطــــع دس ــت ــگ ــاه
قــضــایــی خــراســان
رضـــــوی بـــا جــرایــم
خاص ،موجب شد تا
این پرونده به صورت
ویژه در دستور کار شعبه سوم دادگاه کیفری
یک خراسان رضوی قرار گیرد .بنابراین به
دستور قاضی اسماعیل شاکر (رئیس شعبه
سوم دادگاه کیفری یک) تحقیقات ویژه ای
بــرای ریشه یابی ماجرای «خانه وحشت»
آغاز شد و این پرونده برای پیگیری در اختیار
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی قرار
گرفت.اینگزارشحاکیاست،اتهاماتآدم
ربایی و تهدید نیز با نظارت مستقیم قاضی
عندلیب در دادســـرای عمومی و انقالب
مشهد در حال رسیدگی است تا با تکمیل
تحقیقاتمحاکمهشیاطینکثیفآغازشود.
شایان ذکر است ،رصدهای اطالعاتی برای
دستگیری یکی از متهمان فراری این پرونده
ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

مرگ بنفشه!
هنوزباورمنمیشودکهبایدبادستانخودمدختر
 18ساله ام را به خاک بسپارم .من چیزی درباره
افسردگی بعد از زایمان نمی دانستم به همین
خاطر هم دخترم و نوه تازه متولد شده ام را رها
کردم و به شهرستان رفتم تا این که چند روز بعد
با شنیدن خبر خودکشی دخترم دیگر چیزی
نفهمیدمو...
این ها بخشی از اظهارات زن  47ساله ای است
که برای اعالم شکایت از داماد قاچاق فروشش
وارد کالنتری شده بود .این زن که کوهی از غم
را بر دوش می کشید اشک ریــزان به کارشناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت 7 :سال
قبل«مهیار»بهخواستگاریدختر 11سالهامآمد.
منهمبهخاطرشناختیکهازخانوادهاشداشتم
همسرمراراضیکردمتابااینازدواجموافقتکند
چراکهخودمنیزطبقآدابورسوممحلیدرهمان
سنوسالازدواجکردهبودمواعتقادداشتمدختر
بایدزودترازدواجکندوسروسامانبگیرد.امانمی
دانستم با این کار آینده دخترم را به نابودی می
کشانم.باالخرههمسرمنیزرضایتدادومامراسم
عقدکنانرادریکیازروستاهایسرخسدرحالی
برگزارکردیمکهبهخاطرخردسالیدخترممجبور
شدیم خطبه عقد را در منزل جاری کنیم تا چند
سالبعدازدواجآنهابهصورترسمیومحضری
ثبتشود.خالصهزمانیکه«بنفشه»بایدکودکی
می کرد و عروسک هایش را به آغوش می کشید
ناگهانباردارشدونوزادشرابهجایعروسکدر
آغوشگرفت.امامهیاردرآمدخوبینداشتونمی
توانستباکارگریهزینههایزندگیاشراتامین
کند به همین دلیل تصمیم به مهاجرت گرفت و
برای یافتن شغلی مناسب از سرخس عازم مشهد
شد .او منزلی را در حاشیه شهر اجــاره کرد و به
زندگیخودشادامهداد.هنوزمدتزیادیازاین
ماجرا نگذشته بود که فهمیدیم اوضاع اقتصادی
دامادمخیلیبهترشدهاستودرآمدخوبیدارد.
ازشنیدناینخبربسیارخوشحالشدموازاینکه
دامادم شغل مناسبی یافته است در پوست خود
نمی گنجیدم با این حال نمی توانستم دام ها را
در روستا رها کنم و به مشهد بیایم البته گاهی به
مناسبتهایمختلفمنوهمسرمسریبهدختر

و دامادم می زدیم و ساعاتی را در کنار نوه شیرین
زبانمان سپری می کردیم ولی بیشتر دخترم به
دیدارمامیآمدتااینکهیکروزوقتیبرایجشن
تولد نوه ام به مشهد آمدم از رفت و آمد افراد غریبه
و مشکوک دریافتم که «مهیار» به خرده فروشی
مواد مخدر روی آورده است و به همین دلیل ادعا
می کند که درآمــد خوبی دارد .آن روز وقتی به
سرخس بازگشتم در وجودم غوغایی برپا بود به
طوری که از این موضوع بسیار زجر می کشیدم
به ناچار ماجرای قاچاق فروشی دامادم را برای
همسرمبازگوکردماماجزناراحتیوعذابوجدان
کاریازدستمانساختهنبود.دیگراشتیاقیبرای
دیدار مهیار نداشتیم و مهر و عاطفه ما نسبت به او
کمتر شده بود اگرچه چند بار همسرم به او تذکر
داد که دست از این کارها بردارد ولی گوش مهیار
بدهکار این حرف ها نبود .روزها به همین ترتیب
می گذشت تا این که سال گذشته دخترم دوباره
باردار شد و طبق نظر پزشک قرار بود خرداد ماه
امسال نوزادش را به دنیا بیاورد من که آشوبی در
دلمبرپابودطاقتنیاوردموبرایکمکبهدخترم
به مشهد آمدم .خالصه دخترم پسر زیبایی به دنیا
آورد و من از او مراقبت می کردم پرستارش بودم و
همه امور مربوط به خانه داری را برایش انجام می
دادم ولی همچنان از این که دامادم خرده فروش
موادمخدر است زجر می کشیدم این گونه بود که
 10روز بعد نوه کوچکم را استحمام کردم و پس
از مرتب کردن امور ضروری زندگی دخترم عازم
سرخس شدم چرا که همسرم به تنهایی از عهده
نگهداری دام ها برنمی آمد ،ولی سه روز بعد خبر
رسید که دخترم به خاطر افسردگی بعد از زایمان
و با بلعیدن مقداری موادمخدر خودکشی کرده
است.باشنیدناینخبرآسماندورسرمچرخیدو
دیگرچیزینفهمیدم.چنددقیقهبعدهمسایگان
باپاشیدنآبرویصورتممرابههوشآوردندومن
بیدرنگبهمشهدآمدمحاالهمازدامادمبهخاطر
نگهداری موادمخدر در منزل و مراقبت نکردن از
دخترمشکایتدارمو...
شایانذکراستباصدوردستوریازسویسرگرد
جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد) شکایت این
زنموردبررسیهایدقیقپلیسیقرارگرفت.
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