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واکنشپلیسبهانتشارفیلمسرقت
ازمنزلخانمبازیگر

کوتاه از حوادث
*ایسنا /اسماعیل نجار  رئیس سازمان مدیریت
بــحــران کــشــور بــا اشـــاره بــه وق ــوع زمــیــن ل ــرزه4.2
ریشتری ســاعــت ۳:۱۳  بــامــداد دیـــروز در تبریز،
گفت :خوشبختانه هیچ خسارتی ناشی از زمین لرزه
گزارش نشده است .پس از اولین زلزله ۹ ،پس لرزه
دیگر نیز در همین محدوده به ثبت رسیده که بزرگ
ترینآن ۴ریشتربودهوساعت ۷:۴۴دیروزاتفاقافتاد.
*فارس/مجیدیرئیسپایگاهچهارمپلیسآگاهی
تهرانازدستگیریکالهبرداریخبردادکهباسرقت
 430میلیون تومان خشکبار و حبوبات با نیسان
آبی ،متواریشدهبود  .
*ایــرنــا /رضایی فرمانده انتظامی سرپلذهاب
گفت ۱۲ :نفر از عامالن دو فقره نزاع دستهجمعی
درروستاهایبخشمرکزیسرپلذهاب(تپهرشو
قلعهگلینه)دستگیرشدند.
*پلیس /معظمی رئیس پلیس فتای پایتخت از
شناساییودستگیریفردیدرزمینهخریدوفروش
داروهای تقلبی مربوط به کرونا در فضای مجازی و
کشفبیشاز ۳۰۰عددازانواعاینداروخبرداد.
* توکلی /سه شــرور مسلح و قاچاقچی در دو
عملیاتدرکویربههالکترسیدند.
*ایسنا /ذوالقدری رئیس پلیس امنیت عمومی
تهرانگفت:یکباندفروشسالحوتجهیزاتنظامی
درفضایمجازیمتالشیشدودراینزمینهچهارنفر
دستگیرشدندو ازمخفیگاهمتهماندوقبضهسالح
جنگی،فشنگ،ادواتوتجهیزاتنظامیومقادیری
موادمخدرنیزکشفوضبطشد.
*فارس /کرمیوسفوندرئیسمرکزعملیاتپلیس
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق خودرو
پساز 20دقیقهعملیاتتعقیبوگریز،خبرداد.
*ایسنا /درحادثهآتشسوزیدریککارخانهتولید
موادشیمیاییدرهنددستکم ۱۸تنکشتهشدند.
*ایسنا /پلیس استرالیا اعالم کرد :در جریان یک
عملیات گسترده مشترک با پلیس آمریکا با هدف
نابودی شبکههای جرایم سازمان یافته ،صدها
نفر در  ۱۸کشور بازداشت شدند و مأموران با نفوذ
به شبکههای ارتباطی مجرمان ،میلیونها پیام
رمزگذاریشدهراخواندند.

جنایتمستانه درباغویال!

ییک از مهتمان 16 ،سال را به جرم یک جنایت دیگر در زندان سرپی کرده است
ســجــادپــور -افـــرادی کــه جسد جــوان 29
سالهای را در خیابان رسالت  82مشهد رها
کردهبودند،پساز 48ساعتتالشکارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
دستگیر شدند و راز جنایت مستانه در یک باغ
ویــا را فــاش کردند .به گــزارش اختصاصی
خراسان،سپیدهدمچهارشنبهدوازدهمخرداد
جــاری مــرد کارتن خوابی که در حــال جمع
آوری ضایعات بــرای گــذران زندگی اش بود
ناگهان در هــوای گــرگ و میش صبحگاهی
خودروی پرایدی را در خیابان رسالت 82دید
که سرنشینان آن چیزی را از درون خودرو
پایین انداختند و به سرعت از محل گریختند!
مرد کارتن خواب به تصور این که به لوازم قابل
فروشی دست یافته است ،قدم هایش را تندتر
کرد تا به محل مذکور رسید اما وقتی پتویی را
کنار زد که روی آن جسم قرار داشت ،وحشت
زده خود را عقب کشید .او با جسد جوانی روبه
روشدکهآثارخونوضربوجرحرویآننمایان
بود .آن مرد که ترس در وجودش موج می زد،
سراسیمهبهطرفابتدایخیابانرسالتدوید
تا رهگذری را برای استفاده از تلفن همراهش
پیداکند.اینماجراطولینکشیدودرآنساعت
بامداد،نوجوانیبهیاریاشآمدواینگونهبود
که پلیس  110با تماس مرد کارتن خواب در
جریانرهاشدنجسدتوسطپرایدسوارانقرار
گرفتونیروهایانتظامیعازمخیابانرسالت
شدند.گزارشخراسانحاکیاست،ماموران
انتظامی با مشاهده جسد ،به حفظ صحنه
حادثه پرداختند و مراتب را به قاضی ویژه قتل
عمداطالعدادند.هنوزساعتیازاینماجرای
وحشتناک نگذشته بود که قاضی دکتر حسن
زرقانی به همراه عوامل بررسی صحنه جرم و
گروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهیبهمحلکشفجسدرسیدوبدینترتیب
تحقیقاتویژهدراینبارهآغازشد.جسدمربوط
به جوانی 29ساله بود که آثار کوفتگی و ضرب
و جرح با جسمی سخت روی پیکرش دیده

میشد.باانتقالجسدبهپزشکیقانونی،این
پرونده جنایی زیر ذره بین تحقیقات تخصصی
رفت و مشخص شد که جنایت احتماال در یک
منزل مسکونی یا اتاق قابل سکونت رخ داده
استچراکهوجودپتورویپیکربیجانجوان
 29ساله،اینفرضیهمقدماتیراتاییدمیکرد.
از سوی دیگر بررسی های میدانی کارآگاهان

مــیداد هنگام رهــا کــردن جسد در خیابان
رسالت ،یک دستگاه پژو آردی هم در محل
مشاهده شده است .بنابراین گــزارش ،گروه
دیگری از کارآگاهان هم ،تحقیقات خود را
به باغی کشاندند که محمد (مقتول) در آن
جا کــار می کــرد .طولی نکشید که مالک و
متصرفان باغ ویال شناسایی شدند و زیر چتر

با صــدور دستورات محرمانه قاضی زرقانی
چند ساعت بعد به نتیجه رسید و هویت مقتول
به نام «محمد-ح» فاش شد .ادامه تحقیقات
بیانگر آن بود که محمد از مدتی قبل در یکی
از باغ ویالهای همان منطقه مشغول کار شده
بود .بنابر گزارش خراسان ،با به دست آمدن
این اطالعات ،گروه ویژه ای از کارآگاهان با
راهنمایی و نظارت مستقیم سرهنگ جواد
شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی) ماموریت یافتند تا به طور شبانه روزی
بهپیگیریاینپروندهجناییبپردازندبههمین
دلیل چند شاخه اطالعاتی و عملیاتی به
سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس
اداره جنایی) وارد عمل شدند و با توجه به
فرضیه های موجود،تحقیقات خود را با کسب
مجوزهایقضاییادامهدادند.
گروهی از کــارآگــاهــان درحــالــی به ردیابی
خودروی پراید پرداختند که بررسی ها نشان

اطالعاتیکارآگاهانقرارگرفتند.بررسیهای
غیرمحسوس که با هدایت مستقیم قاضی
زرقانی همراه بود به نتایجی رسید که نشان
می داد« :محمد» با وساطت فــردی به نام
مصطفی به صاحب باغ ویال معرفی شده است
بنابراینمصطفیدستگیروتحتبازجوییقرار
گرفت.اوگفت:محمدیکیازهمکالسیهای
برادرم بود اما من از حدود ۶- ۵سال قبل او را
میشناختم وقتی دیدم بیکار است به صاحب
باغویالمعرفیکردمولیآخرینباراوراهشتم
یانهمخرداددیدم! براساسگزارشخراسان،
با اظهارات این متهم  ،بی درنگ کارآگاهان
مالکانخودروهایپرایدوآردیرانیزشناسایی
کردند که مشخص شد ارتباطی با مالکان باغ
دارند.اینگونهبودکهبادستورقاضیویژهقتل
عمد ،عملیاتی هماهنگ آغاز شد و  3تن دیگر
از متهمان این پرونده دستگیر شدند .اگرچه
برخی از متهمان نقش خود را درجنایت انکار

عکس از خراسان

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان این کهبرای
پلیس فرقی نــدارد که مال باخته چه کسی بوده و
دارای چه موقعیت اجتماعی اســت ،درباره فیلم
منتشرشدهازسرقتازمنزلآزیتاترکاشوند،گفت:
خانه خانم بازیگر فاقد کمترین تجهیزات و امکانات
امنیتی بود .به گزارش فارس ،فیلم سرقت از منزل
آزیتا ترکاشوند ،خانم بازیگر چند روزی است که در
شبکههای مجازی دست به دست می شود .رئیس
پلیس پیشگیری تهران بــزرگ در واکنش به این
موضوع اظهار کرد :گاهی در برخی پروندهها که
متعلقبهافرادشناختهشدهیابهاصطالحسلبریتی
است شاهد این موضوع هستیم که جزئیات حادثه
از ســوی خــود ایــن افــراد اطــاع رسانی میشود و
همین موضوع نیز به سبب شهرت فرد مورد توجه
قرارمیگیرد؛بهعنوانمثالدرماجرایسرقتاخیر
ازخانهیکبازیگردرمحلهنیاورانرسیدگیبهپرونده
اینسرقتنیزهمچوندیگرسرقتهادردستورکار
قرارگرفتوازسویهمکارانمندرمجموعهپلیس
در دستور کار هم قرار دارد .سرهنگ موقوفه ای
گفت:متاسفانهخانهاینخانمبازیگر،فاقدکمترین
تجهیزات و امکانات تامین امنیت بــود ،پنجرهها
در طبقه اول بدون حفاظ بوده و ساختار ومعماری
بالکننیزبهگونهایبودکهعمالتبدیلبهیکپلکان
برایسارقانشدهبود؛یکسریمواردممکناست
مربوطبهمعماریباشد،امابهمواردبسیاریازجمله
ارتقای امنیت خانه باید از سوی خود صاحبخانه
توجه شود که این گونه نبود .وی ادامه داد :به این
بازیگرکشورمانپیشنهادمیدهمحاالکهمردمرادر
جریان سرقت از خانه شان قرار داده ،موارد ایمنی و
ضعفهایایمنیخانهرانیزبیانکندتاشایدمردمبا
کمکازاینمواردتوجهبیشتریبهایمنیمنازلشان
داشتهباشند.

اب اعرتافات تکان دهنده مهتمان پرونده فاش شد

عامالنقتلرهگذریبگناهدستگیرشدند

توکلی /متهمان اصلی قتل مسلحانه خیابان
ابــوذر کرمان در حالی دستگیر شدند که با
شلیک مرگبار باعث مرگ یک رهگذر بی
گناه و زخمی شدن دو شهروند دیگر شده و
جوی از ناامنی و رعب و وحشت به راه انداخته
بودند .به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی
استان کرمان در تشریح این خبر گفت۲۷ :
اردیبهشتامسالقتلمسلحانهایدرخیابان
ابوذر اتفاق افتاد که در این حادثه افرادی که
با فرد خاصی اختالف داشتند به قصد انتقام
جویی اقدام به تیراندازی کردند که سه نفر از
رهگذران بی گناه هدف قرار گرفتند و یکی از
مجروحاندرمسیررسیدنبهبیمارستانجان
خود را از دست داد .سردار ناظری افزود :این
اتفاق در شب افتاد و خــودروی مجرمان فاقد
پالکبودودرحالیکهسرنخیوجودنداشت،
همکاران پلیس آگاهی وارد صحنه شدند و با
انجام اقدامات اطالعاتی کمتر از  ۴۸ساعت
مجرمانراشناساییکردند.ویبااشارهبهاین
کهعامالنقتلخیابانابوذربعدازگذشت10
روزدستگیرشدندوبهجرمشاناعترافکردند،
اضافهکرد:بنابهدستورمقامقضاییهشتنفر
از افــرادی که با مجرمان ،درنگهداری سالح
مورداستفاده و موضوعات مرتبط همکاری
داشتند،بازداشتشدهاند.

▪دستگیریجاعالن 6هزارمیلیاردیسند

همچنین به گزارش ایسنا ،فرمانده انتظامی
استانکرمانگفت:سهنفرازاعضایباندجعل
اسناد اراضی دولتی در کرمان دستگیر شدند
و ارزش ریالی اراضی فروخته شده توسط این
کالهبرداران شش هزار میلیارد تومان است.
سردار ناظری افزود :این کالهبرداران عمدتا
اسناداراضیدولتی،اسنادیراکهاصالتآنها
شکبرانگیزبودهواراضیکهمعارضداشته،در
استانجعلوباتنظیمسندبرایاراضی،آنها
رابهفروشمیرساندندکهبخشقابلتوجهی
از این اراضی در منطقه الغدیر کرمان به فروش
رفته است .وی با اشاره به دستگیری سه نفر از
اعضایاینباند،ادامهداد:ارزشریالیاراضی
فروختهشدهتوسطاینکالهبردارانوجاعالن
ششهزارمیلیاردتوماناست.

می کردند اما برخی دیگر راز تکان دهنده این
قتل وحشتناک را برمال ساختند .متهمان این
پرونده جنایی در اعترافاتی وحشتناک گفتند
آن شب بــرای تفریح و خوشگذرانی ســوار بر
خودروهایمانبهباغویالرفتیموبساطمشروب
خــوری را پهن کردیم .اما وقتی قصد شنای
شبانهراداشتیممتوجهشدیمکهاستخرخالی
از آب است به همین دلیل تصمیم گرفتیم در
همانحالتمستیبهباغیکیدیگرازآشنایان
برویمکهدرفاصلهکمیباآنجاقرارداشت.
خالصه همه با هم به باغی دیگر رفتیم و داخل
استخر پریدیم تا شنا کنیم .در این گیرو دار
بود که «سعید» گفت :من وینچستر (اسلحه
شکاری) را که با خودم آورده بودم در باغ جا
گذاشته ام! به همین دلیل سریع به باغ ویال
بازگشتیم و از محمد که در آن جا کار می کرد
درباره سالح وینچستر پرسیدیم چرا که سالح
آنجانبوداما«محمد»بهتناقضگوییپرداخت
که ایــن موضوع موجب سوءظن و ناراحتی
ما شد .وقتی دیدیم «محمد» جواب درستی
نمیدهدباچوبوچماقبهجانشافتادیمواو
را کتک زدیم .او در حالی که بی رمق شده بود
تقاضایآبکردکهماهممقداریآببهاودادیم
ولیآبرویبدنشریختولباسهایشخیس
شد.احساسکردیمکهدیگرحالوخیمیدارد
بهایندلیلپیکراوراباپتودرونپرایدانداختیم
تابهمرکزدرمانیبرسانیمامادربینراهمتوجه
شدیمکهجانیدربدننداردونفسنمیکشد.
خیلی ترسیده بودیم که به ناچار در خیابان
رسالت 82رهایشکردیموازمحلگریختیم.
بهگزارشخراسان،تحقیقاتکارآگاهانبرای
ردیابی و دستگیری دیگر متهمان وعوامل
مرتبط با این جنایت هولناک درحالی ادامه
دارد که بررسی هانشان می دهــد یکی از
متهماناینپروندهسالهاقبل،جنایتدیگری
مرتکبشدهبودکه 16سالازعمرشراپشت
میله های زندان گذرانده و در نهایت با گذشت
اولیایدمازقصاصنفسنجاتیافتهاست.

"ابجناق"طالهایخواهرزنشرادرجشنتولددزدید!

رئیسپایگاهششمپلیسآگاهیتهرانازبازداشت
باجناقی خبر داد که طالهای خواهر زنش را در
مراسم جشن تولد سرقت کرده بود! به گزارش
تسنیم ،عصر روز شنبه  25اردیبهشت  ،شاکی
بهمناسبتتولدفرزندشمراسموجشنیبادعوت
از اقــوام در منزل خود برگزار کرده بود .همسر
شاکی پس از پایان مراسم در اواخر شب و رفتن
مهمانان قصد داشته است زیورآالت و طالهایی
را که به این مناسبت استفاده کرده بود ،داخل
گاوصندوق بگذارد که متوجه کم شدن بخشی از
طالهای موجود در گاوصندوق بهارزش تقریبی
180میلیونتومانشدهبود.کارآگاهانبابررسی
محل سرقت متوجه شدند گاوصندوق در کمد
دیواریاتاقخوابوجودداردوسارقیاسارقاناز
محلنگهداریگاوصندوقوکلیدآناطالعکافی
داشتهاند و اقدام به سرقت کردهاند .تحقیقات

کارآگاهان این فرضیه را مطرح کرد که سارق
یا سارقان جزو همان مهمانان حاضر در جشن
تولد هستند ،با استعالم از مهمانان مشخص شد
شخصی بهاسم شایان ،ساکن کرج که جدای
از نسبت فامیلی (باجناق) با شاکی نیز دوست
صمیمیبودهوبیندیگراقوامبیشترینمراودهرا
نیزباشاکیداشته،دارایسوابقمتعددکیفریدر
جرایممختلفازجملهسرقتاست.شایانپساز
دستگیری،قصدفرارازبزهانتسابیراداشت،اما
اعترافکردوگفت:بهموادمخدراعتیادپیداکرده
و به همین دلیل از کار اخراج شدهام ،برای تأمین
هزینههایزندگیواعتیاد،دستبهسرقتزدم.
کنجوریان؛رئیسپایگاهششمآگاهیبااعالماین
خبر افزود :دستگیری مالخر در دستور کار قرار
گرفت و در بازرسی از منزل وی ،اموال مسروقه
کشفشدومتهمبهجرمخوداعترافکرد.

9
در امتداد تاریکی

نقشهایشومدرسایهاعتیاد!
روزی به خاطر اعتیاد از پسرخاله ام طالق گرفتم
تا بدبختی و فالکت را تجربه نکنم اما بعد از آن نه
تنها شوهر دومم نیز معتاد بود بلکه مرا هم به سوی
مواد مخدر کشاند چرا که  ...زن 34ساله که برای
چارهجویی درباره مشکل اعتیادش وارد کالنتری
آبکوه مشهد شده بود ،با بیان این که تصمیم به ترک
اعتیاددارمودیگربهخانهامبازنمیگردم،بهمشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :همواره آرزو
داشتم با جوانی ازدواج کنم که کارمند باشد تا آخر
هرماهدرآمدیبرایهزینههایزندگیداشتهباشم
چون پدرم را می دیدم که برای یافتن کار هر روز سر
گذر می رفت و بیشتر اوقات با شرمندگی به خانه
باز می گشت ،چرا که کاری پیدا نمی کرد .خالصه
به هر سختی بود درسم را خواندم و دیپلم گرفتم .در
همان زمان بود که «قادر» به خواستگاری ام آمد .او
پسرخاله ام بود و به گچکاری اشتغال داشت .با آن
کهفامیلنزدیکبودیمامانمیدانستمقادربهمواد
مخدراعتیاددارد.اوکارسختگچکاریرابهانهای
برایمصرفموادمخدرقرارمیدادامامنکهآینده
امراسیاهوتاریکمیدیدم،ازاوطالقگرفتمچراکه
عالوهبراعتیاد،دستبزنهمداشتومراکتکمی
زد .در همان روزهایی که برای انجام امور طالق از
قادر به ادارات مختلف می رفتم ،با فردی آشنا شدم
که رئیس آن اداره بود« .سینا» با آن که زن و فرزند
داشت و 20سال از من بزرگ تر بود ،چنان مغزم را
شست و شو داد که یک دل نه صد دل عاشقش شدم
و تصمیم به ازدواج با او گرفتم چرا که نمی توانستم
بعد از طالق دوبــاره به خانه پدرم بازگردم و سربار
آن ها باشم و از سوی دیگر سینا مدیر یک اداره بود و
من احساس می کردم به آرزوهای دوران نوجوانی
ام رسیده ام .آن زمان سینا و همسرش در مرز طالق
قرار داشتند و قرار بود حضانت فرزندانش را نیز به
همسرشبسپارداماناگهانورقبرگشتودوفرزند
سینانزدمنآمدند.بههمیندلیلبامشکالتزیادی
دست و پنجه نرم می کردم تا این که خودم بچه دار
شدم .با وجود این روزی که فهمیدم سینا هم اعتیاد
داردوبهدنبالخوشگذرانیورفیقبازیاست،دنیا
رویسرمخرابشد.هروقتبهاواعتراضمیکردم
با توهین و فحاشی فریاد می زد «حاال این دختر گدا
همبرایماآدمشدهاستکهبایدمرانصیحتکند!»
تازه فهمیدم چرا همسر سینا حاضر شد از او طالق
بگیرد .با وجود این چند سال بعد سینا و همسرش
آشتی کردند و من گرفتار این مرد زبان باز شدم.
او مرا تا سرحد جنون عصبانی می کرد و سپس با
ترغیب به مصرف مواد مخدر از من می خواست که
آرامش خودم را حفظ کنم .این گونه بود که آرام آرام
در چنگال مواد افیونی گرفتار شدم .تا این که روزی
سینا به من گفت تو خیلی جوان تر از من بودی و می
ترسیدم روزی رهایم کنی! به همین خاطر تو را به
دامموادمخدرانداختمو...حاالهمبهکالنتریپناه
آوردهامتاراهیبرایترکاعتیادمبیابم.شایانذکر
است،بهدستورسرهنگمحمدی(رئیسکالنتری
آبکوه) پرونده این زن جــوان در دایــره مددکاری
اجتماعیتحترسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

