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راز صدها فقره رسقت از منازل فاش شد

در امتداد تاریکی

اثرانگشتدرصحنهجرم!
سیدخلیل سجادپور -کشف یک دستگاه
لپ تاپ از کالهبرداران سریالی که خودروهای
اجارهایراباجعلاسنادمیفروختند،رازصدها
فقره سرقت از منازل مشهد را نیز فاش کرد و
بدینترتیبیکبانددیگردستبردبهاموالمردم
با تالش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی
خراسانرضویمتالشیشد.جانشینفرمانده
انتظامی خراسان رضوی روز گذشته با بیان این
مطلب در گفت وگویی اختصاصی با خراسان
افــزود :کارآگاهان اداره عملیات ویــژه پلیس
آگاهیخراسانرضویدریکعملیاتهماهنگ
وضربتیموفقشدندباندبزرگکالهبرداریاز
طریق جعل اسناد و فروش خودروهای اجاره ای
را متالشی کنند اما در این میان کشف یک لپ
تاپسرقتی،پروندهراپیچیدهترکردوکارآگاهان
وارد ماجرای سرقت از منازل مشهد شدند چرا
کهبررسیهانشانمیدادلپتاپمذکورازیک

اعتراف پیمانکاران دروغین به  ۸۰فقره سرقت
توکلی   /دو سارق غیر بومی که با جا زدن خود به
عنوان پیمانکار و عامل خرید ،از واحدهای صنفی
سرقت می کردند ،به چنگ پلیس افتادند .به
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی استان کرمان
در تشریح این خبر گفت :به دنبال اعالم شکایت
تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت اموالشان
توسط افرادی که خود را پیمانکار و مسئول خرید
مهندسان ساختمان معرفی و اقالم ساختمانی
را از مغازهها خریداری و بدون پرداخت وجه اقدام

به سرقت آن ها می کردند ،موضوع در دستور کار
پلیس قرار گرفت .ناظری افزود :پلیس دو متهم
مرتبط با این پرونده را در یکی از مبادی خروجی
استانکرماندستگیرکردودربازجوییازمتهمان،
مشخصشدآنهادرهشت استاندیگروهمچنین
درپنج شهرستانکرمانبههمینروشبهسرقتاز
مغازههایمختلفاقدامکردهاند.همچنیناقالمو
وسایلمختلفدرقالب ۸۰فقرهسرقتوبهارزش
بیشاز ۱۰۰میلیاردریالکشفشد.

وقتی هوویم لو رفت!

دستآمد.ویگفت:اینمتهمکهازسویپایگاه
های پلیس آگاهی نیز تحت تعقیب بود باالخره
در منطقه خواجه ربیع به دام افتاد و در حالی
مقادیری مواد مخدر صنعتی هم از او کشف شد
که به همراه همسر صیغه ای اش از یک ماه قبل
در منزل اجاره ای زندگی می کرد .در بازرسی
از مخفیگاه متهمان یک دستگاه موتورسیکلت
بدون کالچ به همراه مقادیر زیادی زیورآالت،
گوشیتلفن،اسپیکر،دوربیندیجیتال،ساعت
رومیزی و دیواری و ...کشف شد و 15تن از مال
باختگاننیزآنهاراشناساییکردند.
سردار قربانزاده با اشاره به این که اعضای باند
با دسته کلید در منازل و واحدهای آپارتمانی
را می گشودند ،تصریح کرد :متهمان از سال
 97در حالی دستبرد به منازل را ادامه داده
اند که بررسی های مقدماتی نشان می داد
آن ها اموال صدها منزل را ربوده اند .این مقام
ارشد انتظامی با قدردانی از صدور دستورات
ویــژه ای از ســوی قاضی بــرفــرازی (بازپرس
شعبه 218دادسرای عمومی و انقالب مشهد)
خاطرنشانکرد:تحقیقاتگستردهکارآگاهان
در این پرونده همچنان توسط سرگرد همتی
(افسر پرونده) بــرای کشف زوایــای پنهان و
دستگیری دیگر عوامل مرتبط با سرقت های
مذکور ادامه دارد.

دستگیری ۷۹۳متهم در «رعد»۴۵
ایرنا  /فرمانده انتظامی تهران اعالم کرد۷۹۳ :
سارق ،زورگیر ،مالخر ،سارقان به عنف و خفتگیر
درچهلوپنجمینطرحرعددستگیرشدندوچهار
هزارو ۴۷۴مورداموالمسروقهکشفشد.رحیمی
با بیان اینکه  ۱۳۹خودرو و موتور سیکلت کشف
و  ۴۳باند گروهی از سارقان متالشی شد ،افزود:
همچنین ۳۴نفرازمحکومانمتواریکهطیچند
سال خود را معرفی نکرده بودند ،به زندان معرفی
شدند ۱۰۰ .دوچرخهنیزازسارقانکشفشد.

عکس ها از خراسان

بخشیازاموالسرقتی کشفشده

منزل سرقت شده است .سردار ابراهیم قربان
زاده اضافه کــرد :با به دست آمــدن این سرنخ
مهم ،سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) به طور مستقیم نظارت
و هدایت عملیات سرقت از منازل را به عهده
گرفتوبدینترتیبگروهورزیدهایازکارآگاهان
به تجزیه و تحلیل های اطالعاتی و تحقیقات
میدانی پرداختند تا این که مشخص شد یکی از
متهمان پرونده مذکور در خرید و فروش لوازم
صوتیوتصویریسرقتیفعالیتدارد.ویگفت:
این متهم که در برخی نمایندگی های فروش
لــوازم صوتی
و تــصــویــری
نــفــوذ کـــرده
بـــود بــا تهیه
کارتن ،اموال
سرقتیمانند
دوربـــــیـــــن،
تلویزیون،لپ
تاپو...رامی
فروخت .این متهمانپسازدستبرد
مــقــام ارش ــد
انتظامی با اشاره به شناسایی یکی از سارقان
سابقه دار به هویت «م -ش» تاکید کرد :وقتی
کارآگاهانفعالیتهایاعضایاینباندرازیرذره
بین تجسس های اطالعاتی
بردند،مشخصشدکهپلیس
با یک باند گسترده سرقت
لوازم منزل روبه رو شده است
وآنهااقداماتمجرمانهخود
را از سه سال قبل به صورت
سریالیدرنقاطمختلفشهر
ادامهدادهاند.
سردار قربانزاده تصریح کرد:
باتوجهبهاهمیتوحساسیت
موضوع ،چند گروه تخصصی
از کارآگاهان به فرماندهی
«سرهنگ جــان دیــزآونــدی»

عملیات شناسایی و دستگیری اعضای این
باند را به طور غیرمحسوس آغاز کردند تا این که
بررسی ها نشان داد :اعضای باند با استفاده از
موتورسیکلت به منازل دستبرد می زنند .وی
افزود :تحقیقات میدانی یک گروه از کارآگاهان
درصحنههایسرقت،بیانگرآنبودکهاثرانگشت
یکیازمتهماندرمنزلمحلوقوعسرقتبهجا
مانده است بنابراین کارشناسان زبده تشخیص
هویتباتطبیقاثرانگشتدرصحنهجرم،هویت
یکی از دزدان حرفه را در حالی فاش کردند
که تحقیقات اطالعاتی نشان می داد دامنه
سرقت های
مذکور حتی
بــه شهرهای
اطرافمشهد
نــیــز کشیده
شدهاست.
ســـــــــــــردار
ســــرتــــیــــپ
دوم ابراهیم
قـــربـــانـــزاده
خا طر نشا ن
کرد :با دستگیری دزد مذکور که آثار انگشت
وی در صحنه جرم باقی مانده بــود ،ماجرای
بیش از  100فقره سرقت از منازل در مشهد
لو رفت و دیگر متهمان یکی
پسازدیگریدرچنگقانون
گــرفــتــار شــدنــد .جانشین
فرمانده انتظامی خراسان
رض ــوی اضــافــه ک ــرد :ادامــه
بررسی ها نشان داد که یکی
از متهمان به نام «م-ع» که
به خاطر محکومیت قطعی
سه سال زندان و بازگرداندن
 1.5میلیارد تومان امــوال
مردم فراری بود نیز در حالی
شناساییشدکهاثرانگشتاو
در یکی از صحنه های جرم به بخشیازاموالسرقتی کشفشده
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دیگربههیچوجهحاضرنیستمبهزندگیمشترک متوجه موضوع شدم بالفاصله گوشی را گرفتم و
باهمسرمبازگردمچراکهبارهااورابهخاطررابطه به زنی که آن سوی خط بود گفتم ببخشید پسرم
اشبایکزنمطلقهبخشیدمتازندگیامراحفظ باگوشیبازیمیکردکهبهاشتباهشمارهشمارا
گرفته است اما آن زن اصرار داشت که من شماره
کنمامااینبار...
زن  28ساله با بیان این که دیگر هیچ عالقه ای اورابهعمدذخیرهکردهام.خالصهروزبعدهمان
به همسرم ندارم ،درباره داستان زندگی اش به زن دوباره با من تماس گرفت و تصاویر دو نفره از
مشاورومددکاراجتماعیکالنتریمیرزاکوچک خودشوبهمنبرایمفرستاد.دیگرنمیتوانستم
خان مشهد گفت :وقتی در رشته کاردانی زمین خودم را فریب بدهم و ماجرا را نادیده بگیرم .با
شناسی تحصیالتم را به پایان رساندم ،حادثه عصبانیت در خانه قدم می زدم تا این که همسرم
تلخی در زندگی ام روی داد و پدرم بر اثر تصادف وارد خانه شد .عکس ها را به او نشان دادم و فریاد
رانندگی جان باخت .این اتفاق تاثیر بدی بر روح زدم تا کی می خواهی دروغ بگویی؟ ولــی باز
و روانــم گذاشت اما با مهربانی های مــادرم آرام هم بهمن بهانه تراشی کرد و به التماس افتاد .با
آرام به زندگی عادی بازگشتم تا این که «بهمن» وجود این ،همسرم را از خانه بیرون کردم چرا که
بهخواستگاریامآمد.اوازبستگاندوستمادرم منزل مسکونی مال من بود و این گونه سه ماه به
بود و من هیچ شناختی از او نداشتم اما بعد از تنهاییزندگیکردم.دراینمدتفهمیدمآنزن
چند جلسه معاشرت و گفت و گو به بهمن عالقه جوان در دوران مجردی دوست همسرم بوده اما
مند شدم .او مغازه طالفروشی داشت و نتیجه نتوانستهاندباهمازدواجکنند،حاالکه«نوشین»
تحقیقاتمحلیهمنشانمیدادکهبهمنجوانی ازشوهرشطالقگرفتهدوبارهبهیادبهمنافتاده
سر به راه و با اخالق است .خالصه هشت سال و با او رابطه برقرار کرده است .این درحالی بود
قبل پای سفره عقد نشستم و زندگی شیرینی که نوشین از ازدواج بهمن خبر نداشت و همسرم
را آغاز کردم تا این که دو سال قبل در حالی که نیز چیزی به او نگفته بود .در عین حال من همه
دخترم را بــاردار بودم و پسر شش ساله ام را در پیغام های بهمن را برای ادامه زندگی مشترک
آغوش می فشردم ،ناگهان پیامک های عاشقانه رد می کردم تا این که با وساطت یکی از دوستان
ای را در گوشی همسرم دیدم که یک زن غریبه خانوادگی مان و به خاطر فرزندانم دوبــاره او را
برایش ارسال کرده بود .وقتی ماجرا را از بهمن بخشیدم و به این زندگی ادامه دادم .اما با او اتمام
جویا شدم ،همه چیز را انکار کرد و گفت :آن پیام حجتکردمکهاگربهرفتارهایشادامهبدهدبی
ها را یکی از مشتریان مغازه اش فرستاده و هیچ درنگازاوطالقمیگیرم.بعدازاینماجرابهمن
رابطه ای با او ندارد .با وجود این ،حدود یک هفته بعضی از شب ها دیر به خانه بازمی گشت و ادعا
با همسرم قهر کردم اما وقتی ابراز پشیمانی او می کرد مشغول کار بوده است .من هم که همه
را دیدم به خاطر اخالق خوب و مهربانی هایش چیز را فراموش کرده بودم اعتراضی نداشتم چرا
گذشت کردم و به زندگی ام ادامه دادم تا این که که بهمن با اخالق خوبش همواره به من آرامش
حدودیکسالقبلهمسرمبهخاطریکبیماری می داد ولی حدود دو ماه قبل ،آن زن دوبــاره به
دربیمارستانبستریشدوتصویریازخودشرا منپیامدادکهقصدداردبابهمنازدواجکندودر
در فضای مجازی گذاشت .یک روز که در گوشی کنار او به زندگی اش ادامه بدهد .با شنیدن این
همسرم به دنبال شماره تلفن یکی از آشنایان حرف ها به سراغ همسرم رفتم .وقتی فهمیدم او
می گشتم ،پیام هایی را دیدم که فردی حسابی نیزبهاینازدواجرضایتدارددیگرتصمیمخودم
قربان صدقه همسرم رفته بود و پیام های زیادی راگرفتمو...
درزیرتصویربیمارستانیاشگذاشتهبود.آنروز شایان ذکر است ،پرونده این زن جوان با صدور
شمارهناشناسرادرگوشیخودمذخیرهکردمو دستوریازسویسرهنگعبدی(رئیسکالنتری
به بهمن هم چیزی نگفتم تا این که روزی پسرم به میرزا کوچک خان) در دایره مددکاری اجتماعی
طور اتفاقی با آن شماره تماس گرفت  .زمانی که موردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

