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سارقان ۵۰میلیاردیپایتخت
دستگیرشدند

برداشتغیرمجازباسرقت
کارتبانکی
توکلی  /دو ســارق که با سرقت کــارت بانکی
شهروند بمی ،اقــدام به برداشت ۳۳۰میلیون
ریــال کــرده بــودنــد ،بــه چنگ پلیس افتادند.
به گــزارش خــراســان ،به دنبال طــرح شکایتی
از سوی یک شهروند بمی با موضوع مفقودی
کارت بانکی و برداشت غیر مجاز  ،پرونده ای
در پلیس فتای شهرستان بم تشکیل شد و در
ادامه پیگیری موضوع در دستور کار نیروهای
پلیس قرار گرفت .براساس این گزارش ،شاکی
در اظهارات خود مدعی شد  ،پس از خرید از یک
مغازه و بازگشت به خانه متوجه مفقودی کارت
خود شده و موضوع را کم اهمیت پنداشته است
،امــا پس از گذشت یک هفته با برداشت های
مکرر از حساب خود مواجه شده است .پس از
ثبت اظهارات شاکی  ،کارشناسان پلیس فتا با
اقدامات تخصصی و بهره گیری از دوربین های
مداربسته دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ اکبر نجفی ،فرمانده انتظامی شهرستان
بم در این باره گفت:در بازجویی های تخصصی
از سارقان مشخص شد روزی که مال باخته برای
خرید به مغازه مراجعه کرده ،پس از گفتن رمز به
فروشنده ،سارقان در فرصتی مناسب ،کارت را از
جیب وی ربوده و اقدام به خرید از مراکز مختلف
کرده اند.

توقیفلندکروزرقاچاق ۶میلیاردی
کــرمــانــی /فــرمــانــده انتظامی اســتــان کرمان
از تــوقــیــف ی ــک دســتــگــاه خـــــودروی تــویــوتــا
لندکروزر قاچاق که با پــاک جعلی در محور
بافت-کرمان در حــال حرکت بــود ،خبرداد.
به گــزارش خراسان ،ســردار عبدالرضا ناظری
افزود:مبارزه با معضل قاچاق و ورود غیرمجاز
هــرگــونــه کــاال بــه کــشــور یکی از اولــویــت های
ماموریتیپلیساستکهدراین خصوصماموران
گروهگشتکالنتری ۱۳بخشبزنجانشهرستان
بافت  ،هنگام گشت زنی در محور بافت-کرمان
یک دستگاه خــودروی تویوتا لندکروزر را برای
بررسی متوقف کردند .وی ادامه داد :به دنبال
استعالم پــاک و بررسی هــای بعدی مشخص
شد پــاک نصب شــده روی ایــن خــودرو جعلی
است و به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است.
وی گــفــت :ارزش تــقــریــبــی خــــودرو توسط
کارشناسان  ۶۰میلیارد ریال اعالم و مالک آن به
سبب تردد با خودروی غیرمجاز و پالک جعلی به
مرجع قضایی معرفی شد.

راز جســد سخنـگو!

سجادپور -سال  85بود که به جرم مواد
مخدر دستگیر و به حبس ابد محکوم شدم،
با خودم فکر می کردم که امیدی به آزادی
وجود ندارد اما  12سال بعد سرنوشتم به
گونه ای دیگر رقم خورد و من در سال 97
شامل رافــت اسالمی شــدم و با «عفو» از
زندان بیرون آمدم ولی هنوز طعم «آزادی»
را به درستی نچشیده بودم که دستم به خون
آلوده شد و مهر قاتل بر پیشانی ام خورد...
بهگزارشخراسان،اینهابخشیازاعترافات
مرد58سالهایاستکهچهارشنبهگذشتهبه
اتهام قتل زن پدرش تحت تعقیب قرار گرفت
و چند ساعت بعد با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی دکتر حسن زرقانی (قاضی
ویژهقتلعمد)توسطکارآگاهانورزیدهاداره
جناییپلیسآگاهیخراسانرضویدرمنطقه
شهرجدیدگلبهاردستگیرشد.
متهماینپروندهجناییکهبانظارتمستقیم
سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره
جنایی) مورد بازجویی های تخصصی قرار
گرفتهبود،پسازفرازونشیبهایساختگی
برایکتمانماجرایجنایت،درنهایتلببه
اعترافگشودورازقتل«زنبابا»رافاشکرد.
او که در حضور قاضی زرقانی و سرهنگ علی
بهرامزاده (جانشین پلیس آگاهی خراسان
رضوی) جزئیات این حادثه هولناک را شرح
می داد ،با بیان این که «اعتیاد مرا به نابودی
کشاند»،دربارهچگونگیوقوعجنایتگفت:
سال  97وقتی بعد از  12سال از زندان آزاد
شدم ،دیگر چیزی نداشتم .همسرم طالق
گرفته بود و پدرم نیز اهمیتی به من نمی داد.
او حتی در زندان به مالقاتم نمی آمد و دستم
را نمی گرفت .به همین دلیل بعد از آزادی
از زنــدان دوبــاره سراغ مواد مخدر رفتم ،در
حالی که جوانی ورزشــکــار بــودم! خالصه
اعتیادم به مواد مخدر صنعتی هر روز بیشتر
می شد و در منطقه گلبهار با زنی زندگی می
کردم که او را «مادر» صدا می زدم! وقتی پدرم
آذرماهگذشتهبهخاطرابتالبهبیماری«کرونا»
درگذشت،منتظربودمتاتکلیفمنزلارثیهای
روشنشود!میخواستمباپولفروشآنخانه
ویالیی،تکانیبهزندگیامبدهمچوناوضاع
خوبی نداشتم و با جمع آوری ضایعات روزگار
می گــذرانــدم .ولی در همین حال ناگهان
فهمیدم که پدرم دو دانگ از منزل ارثیه ای را
بهنامهمسردومشسندزدهاست.ماتاآنروز

عکس ازخراسان

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری اعضای
باند سه نفره سارقان منزل که مقادیری طال ،دالر
و وجه نقد به ارزش بیش از ۵۰۰میلیارد ریال را در
پایتختسرقتکردهبودند،خبرداد.
به گــزارش ایسنا ،ســردار حاجی محمد مهدیان
افزود:درپیکسبخبریمبنیبراینکهسهسارق
درتهرانبزرگمقادیریطال،دالرووجهنقدسرقت
کردهودرشهرستاندورودمخفیشدهاند،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی
سهنفرازاعضایباندمدنظررادرشهرستاندورود
شناساییودستگیرکردند.
فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد :سارقان در
تحقیقاتانجامگرفتهبهجرمخوداعترافکردندو
تحویلپلیستهرانبزرگشدند.ویبااشارهبهاین
کهمقادیریانواعطال،دالرووجهنقدبهارزشبیش
از ۵۰۰میلیاردریالازسارقانکشفشدهاست،به
شهروندانتوصیهکرد،ضمنتوجهبههشدارهای
پلیسی و مراقبت از امــوال خــود ،هرگونه تردد
مشکوک افراد و وسایل نقلیه را بالفاصله از طریق
 ۱۱۰بهپلیساطالعدهند.

قاتل«زنبابا»فاشکرد

تصورمیکردیمزنپدرمفقط 14سکهمهریه
دارد! اما با افشای این ماجرا ورق برگشت .او
که در همان منزل ویالیی سکونت داشت ،نه
تنهاخانهراتخلیهنمیکردبلکهمدعیبودکه
باید سهم او از اجاره طبقه باال نیز داده شود!
این مسائل به اختالفات بین او و من و چهار
خواهرم انجامید تا جایی که کار به دادگاه و
پاسگاهکشید.
بهگزارشخراسان،متهمبهقتلزن 46ساله
ادامه داد :این اختالفات هر روز شدت می
گرفتوزنپدرمازخواستههایشکوتاهنمی
آمد .من هم که از این ماجرا به شدت ناراحت
بودم،تصمیمگرفتمبااوصحبتکنمتاتکلیف
را مشخص کند .روز قبل از وقوع حادثه (سه
شنبه)آنزنعربکهاورا«مادر»صدامیزنم،
ازمنخواستباهمازگلبهاربهمشهدبیاییم
تا او کارهای اداری و امور محضری خودش
را انجام بدهد .وقتی کارهای آن زن به پایان
رسید ،او از من جدا شد و به خانه دخترش
رفت .من هم که سرگردان بــودم ،به طرف
منزل خواهرم در بولوار سیدرضی رفتم ولی
کسی در خانه را باز نکرد  .به ناچار به سمت
بزرگراه امام علی(ع) آمدم و در آن جا به یک
پاتوق استعمال مواد مخدر رفتم و مقداری
شیشه کشیدم تا شب شــد .حــدود ساعت
 21بود که به سوی بولوار امامیه  13حرکت
کردم تا با «زن پدرم» صحبت کنم! به آرامی از
پشت منزل و از روی دیوار همسایه که منزلی
یک طبقه است ،به درون حیاط خانه پدرم
پریدم و پاورچین پاورچین داخل زیرزمین
رفتم چون کسی در زیرزمین زندگی نمی
کرد .باقی مانده مواد مخدر را بیرون آوردم و

مرگ 3نفرومصدومشدن ۲۲۷نفر
درحوادثنزدیکبهچهارشنبهآخرسال
سخنگوی سازمان اورژانــس کشور گفت:
حوادث چهارشنبه سوری تاکنون جان سه
نفر را گرفته است.
مجتبی خالدی در گفت و گو با ایسنا ،افزود:
متاسفانه خبر هایی دربــاره فوت دو نفر در پی
استفاده از مواد محترقه در استان کردستان
گــزارش شــده اســت که ایــن افــراد دو مــرد ٣١
ساله و  ٣٠ساله بودند و ساختمان نیز تخریب
شده است .وی با اشاره به افزایش مصدومان
چهارشنبهآخرسالگفت ٢٢٧ :نفردرحوادث
چهارشنبه ســوری مصدوم شدند که  ۶٠نفر
همچنان در مراکز درمانی هستند .متاسفانه
سه نفر تا این لحظه فوت کردند که دو نفر در
شهرستان بانه استان کردستان و یک دختر ۶
ساله در شهر تبریز بودند .سخنگوی سازمان
اورژانس کشور  افزود :از این تعداد مصدومان

مشغول استعمال شدم .هی چرت زدم و هی
کشیدم!تااینکهدرهمانعالمنشئگیصبح
شد.آرامآراماززیرزمینبیرونآمدموبهطبقه
باال رفتم .از طریق پنجره رو به بالکن که یکی
ازمیلههایآنراخارجکردهبودم،واردمنزل
شدم« .مهری» کنار بخاری خواب بود ولی با
سروصدای من از خواب پرید ،من بالفاصله
دهانشرابستمتاسروصدانکندوبااوصحبت

کردموگفتمکهمابهتوبدینکردیم،چرااین
کار را با ما می کنی؟ چرا خانه را تخلیه نمی
کنی؟ او هم که ترسیده بود ،با من درگیر شد
که در همین هنگام چاقو را بیرون کشیدم
و ضربه ای به گردنش زدم .تیغه چاقو روی
گردنشباقیماندومنپیکرخونآلوداورابه
داخلحماممنزلکشیدم.دراینهنگامفرد
دیگری مدام در می زد و او را صدا می کرد.
برای آن که از شر او خالص شوم ،با صدایی
ظریفگفتم«:منحمامهستم!»بااینجمله
همسایه رفت و من هم با کلیدهای مقتول از
خانه بیرون آمدم و در را قفل کردم .بعد هم
خودم را به گلبهار رساندم و در اندیشه فرار به
شهردیگریبودمکهکارآگاهانرسیدندومرا
دستگیرکردند.
گــزارش خراسان حاکی است :با اعترافات
«جواد»(متهمبهقتل 58ساله)قاضیزرقانی
با صدور قرار بازداشت موقت ،او را در اختیار
کارآگاهان اداره جنایی گذاشت تا زوایای
پنهان دیگر این پرونده جنایی و همچنین
درستی یا نادرستی ادعــاهــای متهم مورد
کنکاشهایدقیقپلیسیقرارگیرد.

سابقه خبر
ظهر روز چهارشنبه بیستم اسفند ،خواهر
زنی که بعد از مرگ همسرش به تنهایی
در منزل ویالیی در بولوار امامیه مشهد
زندگیمیکرد،بهشدتنگرانخواهرش
شدچون بهتماسهایشپاسخنمیداد.او
سپسبازنمستاجرطبقهباالتماسگرفت
و از او خواست سراغ خواهرش برود و او را از
نگرانینجاتبدهد!آنزنمستاجرهمبی
درنگ به طبقه پایین آمد ولی هرچه در می
زد و نام «مهری» (همسایه) را صدا می زد،
کسیجوابنمیداد.درحالیکهکفشها
بیرونازخانهبودواواطمینانداشتکهزن
بیوهدرخانهاست!
درهمینهنگامصداییشنیدکهمیگفت:
«منحمامهستم!»اوباشنیدناینجملهبه
منزلخودشرفتوبهخواهرهمسایهاش
گفتکهنگراننباشد.بااینحال،نگرانیو
افکارمغشوش،خواهر«مهری»رارهانکرد
وبدینترتیبدایی«مهری»برایجویاشدن
از حال او راهی بولوار امامیه شد اما باز هم

کسی در خانه را باز نکرد .تماس با آتش
نشانی ،تنها چاره ای بود که به ذهن آن ها
رسید  .وقتی امدادگران آتش نشانی از راه
رسیدند و قفل منزل را باز کردند ،ناگهان
جسد زن  46ساله درحالی که تیغه چاقو
رویگردنشبود،داخلحمامنمایانشد.
گزارش خراسان حاکی است :دقایقی بعد
با حضور قاضی ویژه قتل عمد و گروهی از
کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات درباره
این جنایت وحشتناک آغــاز شد .آنــان با
پیداکردن ته سیگارهای تازه مصرف شده
و همچنین لو رفتن ماجرای اختالف ارثیه
ای ،بی درنــگ عــازم گلبهار شدند و مرد
 58ساله را درحالی دستگیر کردند که
همه سرنخ های این جنایت به او رسیده
بود .با انتقال متهم به مشهد ،بازجویی از
وی توسط ستوان عظیمی مقدم (افسر
پرونده) آغاز شد تا این که ساعاتی بعد در
حضورقاضیدکترزرقانیبهقتل«زنبابا»
اعترافکرد.

سرقتطالدرپوششمأمورگاز

١٣درصدقطععضوشدهاند ٢٧،درصدآسیب
به چشم ٣۴ ،درصــد سوختگی و بقیه آسیب
های جسمی دیده اند ١۴ .درصد از مصدومان
عابر پیاده و ٨۶درصد افرادی بودند که در حال
استفاده ازموادمحترقهبودند،آمارروندافزایشی
خود را از اوایــل اسفند شــروع کــرده و در حال
رسیدن به اوج خود است .وی گفت :هر روزی
که می گــذرد ،آمار بیشتر می شود  ،بیشترین
میانگینسنی ۶تا ١٨سالاست ٩٢،درصدآقا
و٨درصدخانمهستند.تهران،آذربایجانشرقی
واستانمرکزیبیشترینآمارمصدومانواستان
هرمزگان و کرمان کمترین آمار مصدومان را
داشتند .ویافزود:باتوجهبهاینکهزمانزیادی
به چهارشنبه ســوری نمانده اســت ،از والدین
درخواست می شود نظارت بیشتری روی رفتار
فرزندانخودداشتهباشند.
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فرماندهانتظامیاستانسمنانازوقوعسرقت
منزل مسکونی در پوشش مأمور اداره گاز در
شهر سمنان خبر داد و گفت :در این زمینه سه
نفر دستگیر شدند و پرونده آنهــا به مراجع
قضایی ارســال شد .به گــزارش مهر ،سردار
عبدا ...حسنی با بیان این که بعد از گزارش
سرقت به عنف از یک منزل مسکونی درشهر
سمنان ،موضوع در دست بررسی قرار گرفت،
افزود:طبقشواهدواطالعاتموجودمشخص
شد که دو سارق در پوشش مأمور اداره گاز بعد
از ورود به منزل مسکونی ،اموال بانوی خانه را
به سرقت برده اند .وی ضمن بیان این که طبق
تحقیقاتتکمیلیوسرنخهایبهدستآمده،دو
متهمدراقدامیهماهنگشناساییودستگیر
شدند ،ادامه داد :نفر سوم پرونده نیز در اقدام
غافلگیرانهمأمورانانتظامیدستگیروپرونده
تکمیلیاینافرادبهمرجعقضاییارسالشده
است .فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان

این که مجرمان دستگیرشده در بازجوییها
به سرقت طال ،وجه نقد ،لپتاپ و  ...اعتراف
کردند،افزود:اینسرقتهابهارزشدومیلیارد
ریالبودکهباهمدستیزنجوانیصورتمی
گرفت.ویازدستگیریسهتنازاراذلواوباش
اجیرشدهتهرانیکهدهماسفندماهدرسمنان
یکوکیلرامصدومکردهومتواریشدهبودند
نیز خبر داد و افــزود :در این درگیری سه نفر
با صورت پوشیده ،وارد دفتر وکالت شدند و
ضمن درگیری و ایجاد رعب و وحشت و اخالل
در امنیت عمومی ،یک نفر را مصدوم کردند
و متواری شدند .حسنی بابیان ایــن که در
عملیاتهای جداگانه و ضربتی ،دو نفر از این
افراد در خاورشهر دستگیر شدند و نفر سوم در
پردیسدستگیرشد،ادامهداد:یکقبضهکلت
گازی ساچمه زنی ،چهار قبضه قمه و تعداد
قابلتوجهی لوازم ممنوع از این افراد کشف و
ضبطشدهاست.
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دزدان کوچک!
از این که پدر و مــادرم طالق گرفته بودند نزد
دوستانم احساس حقارت می کردم .آن ها مانند
یک آدم بدبخت به من نگاه می کردند و من از این
موضوع ناراحت بودم ،به همین دلیل همیشه می
خواستم طوری رفتار کنم که یک سر و گردن از
آن ها باالتر باشم تا به من توجه کنند چرا که ...
کودک 11ساله ای که به همراه دوست 10ساله
اش به اتهام ربودن تلفن همراه به دایره مددکاری
اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد
هدایت شده بود ،در حالی که به شدت اشک می
ریخت و تالش می کرد خود را بی گناه جلوه دهد،
به کارشناس و مشاور کالنتری گفت :مادرم به
خاطر اعتیاد پدرم از او طالق گرفت و من هم نزد
مادرم ماندم ولی از این که دیگر پدر نداشتم،
خیلی ناراحت بودم.
مــادرم که از قبل خیاط بود ،در یکی از کارگاه
های تولیدی مشغول کار شد تا خرج و مخارج
زندگی ما را تامین کند .من هم که به خاطر
تعطیلی مــدارس در خانه حوصله ام سر می
رفت ،سعی می کردم با دوستانم در کوچه بازی
کنم چرا که مــادرم تا شب سر کار بود و من به
تنهایی نمی توانستم خودم را سرگرم کنم .در
این میان با «سعید» که در همسایگی ما زندگی
می کرد بیشتر دوست بودم و با او برای بازی با
دیگر دوستانمان به پارک می رفتیم .پدر و مادر
سعید با یکدیگر اختالف داشتند .آن ها همیشه
با هم دعوا می کردند و کاری به سعید نداشتند.
به همین دلیل من و سعید خیلی با هم صمیمی
بودیم تا این که دو روز قبل سعید دنبال من آمد
تا با هم بازی کنیم .من هم لباس پوشیدم و به
اتفاق دو نفر دیگر از دوستانمان به پارک رفتیم
تا سرسره بازی کنیم .هادی هم گوشی لمسی
خودش را به پارک آورده بود و آهنگ پخش می
کرد .وقتی هادی کاپشن اش را از تنش بیرون
آورد ،سعید به او گفت گوشی تلفنت را در جایی
مطمئن بگذار تا کسی آن را ندزدد.
در حالی که همه ما سرگرم بازی بودیم ،سعید
به بهانه آب خــوردن از ما جدا شد .چند دقیقه
بعد هم مرا به گوشه ای کشید و در گوشم گفت
کــه گوشی تلفن هــادی را برداشته اســت .او
گفت :جایی را سراغ داری که بتوانیم گوشی
را بفروشیم؟! به او گفتم :منطقه معروف به
دزدبــازار پشت خانه خاله ام است که در آن جا
گوشی دزدی می فروشند ولی هادی دوست
ماست و آن گوشی را پــدرش بــرای شرکت در
کالس های آنالین مدرسه خریده است! ولی
سعید مرا قانع کرد که باید گوشی را بفروشیم.
بعد از آن به دزدبازار رفتیم و گوشی را به مردی
جوان به مبلغ 180هزار تومان و مموری آن را نیز
20هزار تومان فروختیم .پول ها دست من بود
که به همراه سعید به محله خودمان بازگشتیم.
بــرای خیلی از بچه های محله خوراکی های
مختلف خریدیم و کلی هم در گیم نت بازی
کردیم .اما شب ،پدر هادی به در منزل ما آمد و
من فهمیدم که او از ما شکایت کرده است .روز
بعد ،از کالنتری تماس گرفتند و من و سعید
به این جا آمدیم و بقیه پول ها را هم با خودمان
آوردی ــم ولــی ما نمی خواستیم گوشی هادی
را سرقت کنیم ،فقط در برابر وسوسه ای قرار
گرفتیم که خودمان را به دیگر دوستانمان نشان
بدهیم و ...
شــایــان ذکــر اســت ،بــا دســتــور ســرگــرد مهدی
کسروی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی) پدر
و مادر دو کودک به کالنتری دعوت شدند و پس
از آن که پدر هادی نیز از گناه دوستان فرزندش
اعــام گذشت کــرد ،آن ها در دایــره مددکاری
اجتماعی تحت مشاوره های کارشناسی درباره
مهارت های رفتاری با فرزندان قرار گرفتند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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