حوادث

یک شنبه  1۲اردیبهشت 1400
 1۹رمضان .144۲شماره 20650

اخبار

کودک  ۷ساله برای چوپانی ربوده شد

باند سازمان یافته قاچاق دام زنده متالشی شد

توکلی /اعضاییکباندبزرگسازمانیافتهبینالمللی قاچاقدامدرحوزهاستانهای
کرمان،هرمزگانوخراسانرضویشناساییودستگیرشدند  .
فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره گفت :نیروهای پلیس امنیت اقتصادی
این استان با اقدامات اطالعاتیو پلیسی ،یک باند سازمان یافته قاچاق دام را
شناسایی و با واکــاوی نامحسوس فعالیت های این باند در ابتدا از یک دستگاه
کامیون درحالت تخلیه دام زنده در حاشیه شهر کرمان ۱۵۰ ،رأس گوسفند قاچاق
و تعداد زیادی پالک دام را به همراه اسناد جعلی کشف کردند.سردار ناظری افزود:
به دنبال کشف این تعداد دام زنده و دستگیری چند تن از عامالن و افراد مرتبط با
قاچاق ،مشخص شد چندین نفر در قالب یک باند ۵۰۷ ،راس گوسفند را به منظور
خروج از کشور به استان هرمزگان منتقل کرده اند که در ادامه با اقدامات پلیسی،
دو تن از سر شبکه های اصلی این باند سازمان یافته با هماهنگی های قضایی و
همکاری پلیس آگاهی شهرستان سبزوار دستگیر شدند و به قاچاق  ۸۰۰راس دام
اعتراف کردند .وی ادامه داد :در همین زمینه ماموران یک کامیون را توقیف و هفت
متهم را که در جمع آوری ،بارگیری و انتقال دام های بومی به خارج از کشور نقش
داشتند ،دستگیر کردند و آن ها را با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل دادند.
وی ارزش دام های قاچاق شده توسط این باند را برابر نظر کارشناسان حدود ۵۴۱
میلیارد و  ۹۴۰میلیون ریال اعالم و اظهار کرد :به طور قطع میزان زیان وارد شده به
دامداران و تولید کنندگان داخلی رقمی بیش از این خواهد بود.

استرداد  ۳متهم به قتل به کشور

رئیس پلیس بینالملل ناجا از استرداد سه متهم به قتل به کشور خبر داد .به
گزارش پلیس ،سردار هادی شیرزاد افزود :در پی اعالم مراجع قضایی ،سه نفر
به اتهام قتل ،به یکی از کشورهای منطقه متواری شدند که بالفاصله موضوع در
دستور کار ماموران پلیس بینالملل ناجا قرار گرفت .وی ادامه داد :اینترپل تهران
با استفاده از تجارب ماموریتی ،بانک های اطالعاتی و ردیابی ضمن هماهنگی
با سازمان اینترپل ،علیه آن ها اعالن قرمز صادر کرد و مدارک استرداد از طریق
مبادی دیپلماتیک به کشور محل فرار متهمان ارسال شد.
رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت :با توجه به نوع جرم ،هماهنگیهای الزم برای
استرداد انجام و در نهایت با همکاری اینترپل کشور مربوط ،این متهمان از طریق
یکی از مرزهای رسمی ،به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی شدند.

جستوجویجسدباکوادکوپتر
سجادپور-پسازسهروزجستوجو
با کوادکوپتر و دیگر امکانات پلیسی،
در حالی جسد جــوان  32ساله در
بیابان های اطــراف جاده خلق آباد
مشهدکشفشدکهقاتلبرایپنهان
کردن این جنایت وحشتناک ،با سر
و صــورت پوشیده وارد کارگاه مبل
ســازی شده و زوایــای دوربین های
مداربستهراتغییردادهبود!
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان،
سوم اردیبهشت در حالی که کارگر
 32ساله یک کارگاه تولیدی مبل و
صندلیدراطرافجادهروستایخلق
آبادمشهدبهطرزمرموزیناپدیدشده
بود ،روز بعد از آن نیز کارگر  37ساله
دیگر این کارگاه گم شد و در محل
کارش حضور نیافت .با گزارش این
ماجرابهپلیس،تحقیقاتکارآگاهان
اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی
آغازشدوبدینترتیبگروهورزیدهای
از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ
ولی نجفی (رئیس دایــره قتل عمد
آگاهیخراسانرضوی)بررسیهای
تخصصی را در کارگاه مبل سازی
ادامــه دادنــد .تحقیقات مقدماتی با

نقاب دار به سمت خودروی پرایدی
مــی رود کــه بــه محمود تعلق دارد
اما خانواده او از ماجرای گم شدن
محمود اطالعی نداشتند .به همین
دلیل بررسی هــای پلیس با صدور
دستوراتویژهایازسویقاضیدکتر
حسنزرقانیبهصورتغیرمحسوس
و محرمانه ادامــه یافت چرا که هنوز
فرضیه قتل به اثبات نرسیده بود و
احتمال داشــت خــانــواده ای بدون
دلیل دچار اضطرابو نگرانی شوند.
گــــزارش خــراســان حــاکــی اســت،
در ادامــه رسیدگی به ایــن پرونده،
کارآگاهان «حسین-ک» (کارگر
 37ساله) را در منطقه خواجه ربیع
مشهد ردزنی کردند و او را در منزل
خواهرشبهدامانداختند.اینجوان
کهابتدامدعیبودازمحمود(کارگری
که با او در یکی از اتاق های کارگاه
زندگیمیکرد)خبرینداردبادیدن
تصاویریازدوربینمداربستهبهناچار
لب به اعتراف گشود و گفت :با او از
قبل اختالفاتی داشتم اما آن شب،
محمود را به خاطر خروپف هایش به
قتل رساندم چرا که روی اعصابم راه

محلدفنجسد

فرضیه وقوع جنایت بیانگر آن بود که
فردیازبیرونواردکارگاهشدهاست
و ماجرای گم شدن مرموز دو کارگر
به یکدیگر ارتباط دارد بنابراین آن
ها با بازبینی دوربین های مداربسته
متوجه شدند که زاویه تصویر دوربین
ها از روز سوم اردیبهشت تغییر کرده
است اما در تاریکی کارگاه جوانی

میرفت!
بنابراین گزارش ،به دنبال اعترافات
متهم ،کارآگاهان خ ــودروی پراید
مقتول را در حاشیه بــولــوار بهمن
منطقه خواجه ربیع در حالی کشف
کردند که آثار خون نیز روی صندلی
ها وجــودداشــت« .حسین -ک» در
ادامــه اعترافاتش ادعــا کــرد :جسد

را با خودروی پراید
به اطراف روستای
کـــاکـــوب بــــردم!
شب بــود و از ترس
هــمــه وجــــودم می
لــرزیــد از خـــودرو
پیاده شــدم ،ابتدا
قصد داشتم جسد
را بسوزانم تا اثری
بــاقــی نــمــانــد ولــی
بعد پشیمان شدم
و بــه دنــبــال جایی
گشتم که جسد را
دروننخالههایآن
منطقهدفنکنم!
در مکانی خاک ها
را شبیه خاکریز انباشته دیــدم و در
همان تاریکی شب دو مخزن فلزی
بزرگرازیرنورماهدیدمکهمانندمنبع
آب استوانه ای شکل بودند .درخت
هایی هم از دور در زاویه نگاهم قرار
داشتند .وقتی جسد را درون چاله
ای انداختم ،مقداری خاک و نخاله
و سنگ روی آن ریختم و سپس چند
بوتهخاروخاشکهمرویآنگذاشتم
تا مشخص نشود! در یک
لحظهاحساسکردمکسی
مرا نگاه می کند .هراسان
به باالی تپه خاک آمدم ولی
هیچ کس در آن جا نبود!
به خاطر سنگی که از پشت
بــه ســر محمود زده بــودم
هنوز پیکرش خون آلود بود
ولــی من از تــرس فقط می
خواستمازشرجسدخالص
شوم!
به گزارش خراسان ،در پی اظهارات
متهم ،کارآگاهان در کنار قاضی ویژه
قتل عمد شبانه عــازم بیابان های
جادهخلقآباد(محورمشهد–کالت)
شدند و با راهنمایی های متهم ،به
جست و جوی جسد پرداختند اما با
بررسی چند کیلومتر از این منطقه،
اثــری از جسد نبود به همین دلیل

عکس ها از خراسان

فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد در استان فارس از موفقیت ماموران آگاهی این
شهرستاندردستگیریگروگانگیرورهاییگروگانهفتسالهخبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ مصطفی توکلی دیروز در جمع خبرنگاران افزود :پنجم
اردیبهشت امسال خانواد های با نگرانی و اضطراب به کالنتری  ۱۱شهرستان
پاسارگاد مراجعه و اعالم کردند که پسر  ۷ساله شان گم شده است .بالفاصله تیم
ویژهای از ماموران ،تحقیقات خود را برای پیدا کردن کودک آغاز کردند .وی ادامه
داد :ماموران انتظامی در بررسیهای اولیه و تحقیقات فنی و تخصصی مطلع شدند
که کودک  ۷ساله توسط راننده یک دستگاه وانت نیسان ربوده شده و در بخش
«قادرآباد» شهرستان «خرمبید» استان فارس در یک منزل مسکونی نگهداری
میشود .فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد با بیان این که کارآگاهان پلیس
آگاهی با گرفتن نیابت قضایی به شهرستان خرمبید بخش قادرآباد اعزام شدند و در
یک عملیات منسجم و ضربتی آدم ربا را دستگیر کردند ،افزود :کودک  ۷ساله ربوده
شده آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت .وی با اشاره به این که گروگانگیر ۲۸
ساله علت و انگیزه خود را استفاده از کودک در انجام امور چوپانی اعالم کرده است،
ادامه داد :متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

جزئیات جدید از پرونده «رفیق کیش برای خر و پف»

ادامه جست وجوها به صبح روز بعد
کشید .ایــن درحــالــی بــود که زنگ
تلفن قاضی ویــژه قتل عمد به صدا
درآمــد و خبر درگــذشــت بــرادرش،
او را سیاه پوش کــرد .با وجــود این،
جست وجوها با راهنمایی و نظارت
قاضی زرقانی همچنان ادامه یافت
و کارآگاهان از «کوادکوپتر» برای
کشف جسد بهره گرفتند .بــاز هم
همه تالش ها بی نتیجه ماند و ادامه
جست وجوها به روز بعد کشید تا این
که تعدادی از نیروهای مردمی هم
به یــاری کارآگاهان آمدند و پس از
سه روز تالش در نهایت «کوادکوپتر»
تصاویری از یک منطقه خاکریز گونه
ارســال کــرد که آثــاری از خــون روی
سنگ بزرگی در همان نقطه نمایان
بود .با این سرنخ کارآگاهان به مکان
ارســال تصویر رفتند و بدین ترتیب
قسمتی از پیکر «محمود – الــف» را
مشاهده کردند که زیر نخاله ها دفن
شدهبود!
براساس گــزارش خراسان ،با پیدا
شدن جسد ،تحقیقات بیشتر درباره
زوایــای پنهان این جنایت هولناک
توسط سروان منفرد (افسر پرونده)
و با صــدور دســتــورات ویــژه قضایی
همچنانادامهدارد.

9
در امتداد تاریکی

دختریدرگردابتباهی
آن قدر مشروب خــورده بودم که از حالت طبیعی
خــارج شدم و از هوش رفتم .هنگامی که به خود
آمدم وضعیت ظاهری نامناسبی داشتم .از ترس
و ناراحتی فریاد کشیدم و به سمت تراس آپارتمان
دویدم.میخواستمخودمرابهپایینپرتابکنموبه
اینزندگینکبتبارپایاندهماما...
دختر نوجوان  ۱۶ساله که برای شکایت از دوست
پسر  ۲۴ساله اش به کالنتری شفا مراجعه کرده و
در حالی که آثار خودزنی روی دستش نمایان بود،
در شرح داستان زندگی اش به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری گفت :من اولین فرزند از همسر
دوم پدرم بودم .پدرم اعتیاد به مواد مخدر صنعتی
داشت و عالوه بر این که هیچ مسئولیتی را در قبال
خانواده اش نمی پذیرفت ،هزینه های زندگی مان
را نیز پرداخت نمی کرد و همواره من ،مادر و خواهر
کوچک ترم را هدف ضرب و جرح و کتک کاری قرار
میداد.پسازچندینسالزندگیمشترک،مادرم
دستمنوخواهرمراگرفتوازپدرمجداشد.پدرم
نیز بین خوشبختی و سرنوشت همسر و فرزندانش
یاموادمخدرصنعتیدومیراانتخابکردوبهدنبال
زندگی خودش رفت .اکنون در کوچه پس کوچه
های این شهر ضایعات جمع آوری می کند و چه بسا
شاید تا کنون اگر زنده باشد ،احتماال کارتن خواب
شدهاست! مدتیبعدمادرممجددبهصورتموقت
ازدواج کرد .من نیز مدتی را در خوابگاه شبانه روزی
و مدتی را نیز در بهزیستی گذراندم تا این که مادرم
من را نزد خودش برد تا با او زندگی کنم .به رغم این
کهکنارمادرمزندگیمیکردماوبهمنهیچتوجهی
نداشت.بیشترینمهرومحبتاونثارهمسرموقتش
و خواهر کوچک ترم می شد .به دلیل مشکالت
خانوادگیوخألعاطفیکهداشتموهمچنینفقرو
مشکالتاقتصادیکهباآنمواجهبودمترکتحصیل
کردم و متاسفانه به تدریج به سمت فساد اخالقی
کشیده شدم تا جایی که مدتی از منزل فراری شدم
و سر از خانه های فساد درآوردم اما پس از مدت
کوتاهی متوجه اشتباه خودم شدم و توبه کردم .در
حالی که تصمیم گرفته بودم زندگی سالمی داشته
باشمباآصفآشناشدماونیزمدتیبودکهاعتیادش
به شیشه را ترک کرده و به مصرف مشروبات الکلی
روی آورده بود و به دلیل بیکاری در حاشیه شهر
مشروبات الکلی می فروخت! ارتباط من و آصف در
حالیبهمدتدوسالبهطولانجامیدکههیچگاهبه
روابطجنسینکشیدتااینکهچندروزقبلبامادرم
بحث کردم  ،از خانه بیرون زدم و به آصف پیام دادم
کهدنبالمبیاید.برایاوتعریفکردمکهبامادرمدچار
اختالف شده ام و امشب نمی خواهم به خانه بروم او
نیز به دنبالم آمد و با هم به منزل یکی از دوستانش
رفتیم .شام که خوردیم آصف مشروب آورد ،همگی
شرب خمر کردیم من نیز آن قدر مشروب نوشیدم
که از حالت طبیعی خارج شدم و ...وقتی به خود
آمدم که چند ساعتی گذشته بود و وضعیت ظاهری
مناسبی نداشتم .از شدت ترس و ناراحتی به سمت
تراس خانه دویدم و می خواستم خودم را به پایین
پرتاب کنم اما یکی از دوستان آصف اجازه نداد و من
رابهداخلخانههلدادوکتکمزد.ساعتیبعدآصف
و دوستانش من را در نزدیکی منزلمان رها کردند و
رفتند...شایانذکراست،دراجرایدستورسرگرد
علی امارلو (رئیس کالنتری  ۱۹شفا) ماموران
مجرب دایره تجسس بالفاصله با کسب دستور از
مقام قضایی در یک قرار صوری متهم را که در منزل
خواهرناتنیشاکیپنهانشدهبود،دستگیرکردند.
آصفپسازدستگیریهرگونهرابطهجنسیبامتهم
رامنکرشدوبیانکرد،بهرغمرابطهدوستیدوساله
باشاکی مدتهاست باخواهرناتنیوی بهصورت
موقت ازدواج کرده است! او مدعی شد ،دختر ۱۶
سالهبهقصدکینهجوییازخواهرش قصدآبروریزی
و بر هم زدن ارتباط عاشقانه آن ها را دارد .پرونده به
دادسرا ارسال شد و تحقیقات بیشتر در این زمینه
ادامهدارد...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

