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درگیری دسته جمعی
به خاطر اختالف ملکی در مشهد

ساجدی -هشت نفر از عامالن اصلی نزاع و درگیری به خاطر اختالف های مالی و ملکی در مشهد دستگیر شدند .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،ماموران کالنتری
خلق آباد در این عملیات ضربتی ،هشت تن از طرف های درگیری دسته جمعی را که با خودروی سواری زانتیا قصد فرار از محل داشتند  ،با تیراندازی هوایی دستگیر
کردند .وی گفت :با دستگیری این افراد  9قبضه سالح سرد ،دو قبضه اسلحه شکاری و سه تیر فشنگ مربوط کشف شد.

احضار تعدادی از مدیران سابق سازمان میراث فرهنگی کشور به دادسرای کرمان
توکلی-دادستانعمومیوانقالبمرکزاستان
کرمان از احضار تعدادی از مسئوالن سابق
سازمان میراث فرهنگی کشور به دادســرای
کرمان به دلیل تضییع حقوق بیت المال خبر
داد .به گــزارش خبرنگارما ،قاضی دادخــدا
ســاالری روز گذشته در نشستی صمیمانه با
جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه های
کرمان گفت:با توجه به وظیفه مدعی العموم
به عنوان حافظ حقوق عامه ،این دادستانی با
آن که هیچ شاکی خصوصی و گزارشی از سوی

ضابطان در خصوص مراکز خدماتی و رفاهی
بین راهــی وجــود ن ــدارد ،به ماجرای ساخت
پروژه های بین راهی با پول بیت المال ورود
کرده چرا که این پروژه ها با جانمایی نامناسب،
بدون استفاده رها شده اند بنابراین پرونده ای
در این خصوص در دادســرای کرمان تشکیل
شده است.این مقام ارشد قضایی در استان
کرمان افزود:تعدادی از مدیران وقت سازمان
میراث فرهنگی به دادسرای عمومی و انقالب
کرمان احضار شده اند و از آن ها تحقیقات اولیه

به عمل آمده است و پرونده در حال رسیدگی
قرار دارد .وی تصریح کرد:متاسفانه در استان
کرمان ده ها ساختمان به این شکل ساخته و رها
شده که تعداد این بناها در سراسر کشور صدها
ساختمان بــرآورد می شود و به همین شکل
طراحی و نیمه کاره رها شده است.دادستان
کرمان اظهارکرد :متاسفانه میلیاردها ریال
به بیت المال ضرر وارد شده است که اکنون
چندین نفر بــه دادســـرا احــضــار شــده و تحت
تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.وی خاطرنشان

عامل دستبرد میلیاردی به بازار بزرگ طال دستگیر شد

رازکلید سرقتی

رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از دستگیری متهم پرونده سرقت پنج کیلوگرم
طال از مغازه طالفروشی در منطقه سبزه میدان،
خبرداد .به گــزارش ایسنا ،سرهنگ حمدا...
علیزاده ،در این باره اظهار کرد :روز  ۲۳اسفند
سال گذشته ،سرقت از یک مغازه طالفروشی
در بــازار بــزرگ طال در منطقه سبزه میدان به
کالنتری  ۱۱۳بــازار اعــام شد که در پی آن
ماموران این پایگاه به محل سرقت در یک مغازه
طالفروشی اعــزام شدند .وی با بیان این که
ماموران پس از حضور در محل خبر اولیه سرقت
را تایید کردند افــزود :با تایید این خبر پرونده
مقدماتی با موضوع «سرقت مغازه طالفروشی»
تشکیل شد و برای ادامه روند رسیدگی در اختیار
پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار
گرفت .رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران
گفت :ماموران با حضور در محل سرقت و بررسی
صحنه سرقت اعالم کردند که سارق یا سارقان،
بدون ایجاد هرگونه تخریب در ورودی مغازه و
حتی گاوصندوق ،بیش از پنج کیلوگرم طالی
داخل مغازه به ارزش تقریبی  ۲میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان را سرقت کرده و از محل متواری

فرار  2هیونداسوار
راز برچسبهای روان گردان را

برمال کرد

رئیس کالنتری  ۱۳۵آزادی از دستگیری
دو نفر که قصد فروش تمبرهای روان گردان
ال .اس .دی را داشتند ،خبر داد .به گزارش
ایسنا،سرهنگمجتبیشمسبیرانونددراین
باره گفت :مأموران گشت عملیات کالنتری
 ۱۳۵آزادیدرگشتزنیهایشبانهخوددر
محدوده پایانه غرب تهران ،به یک خودروی
اکسنت هیوندای سفید رنگ با دو سرنشین
مردمشکوکشدندوهنگامیکهقصدبررسی
خــودرو را داشتند ،راننده و سرنشین بدون
توجه به دستور ایست پلیس از محل متواری
شدند.درتعقیبوگریزهایپلیسی،مشخص
شد یکی از متهمان حین فرار تکه کاغذی را
از داخل جیبش بیرون انداخته است که پس
از دستگیری متهم ،تکه کاغذ که یک صورت
حساب تحویل بار مربوط به همین پایانه بود
از متهم کشف و ضبط شد .بیرانوند افزود :با
مراجعهمأمورانبهمحلوبررسیبستهتحویل
شدهبهانبارمشخصشدبستهشامل ۴۶عدد
تمبر روان گردان اسیدی ال .اس .دی است
که مواد مکشوفه نیز قبل از ارسال به یکی از
شهرهایغربیکشفوضمیمهپروندهشد.

شــده انــد .سرهنگ علیزاده با اشــاره به شیوه
انجام سرقت توسط سارقان گفت :با توجه به
شیوه و شگرد سرقت ،کارآگاهان بررسی فرضیه
«داخلی بــودن سرقت» را در دستور کار خود
قرار دادند و با تحقیق از مال باخته و دیگر افراد
مرتبط با وی مطلع شدند که یکی از همکاران

مال باخته به نام «رامین.ب» که حدود  ۴۵ساله
است از مدتی پیش درگیر مشکالت شدید مالی
شده و از زمان سرقت دیگر خبری از وی نیست.
همچنین مشخص شد که رامین حدود پنج سال
با مال باخته ارتباط نزدیک کاری داشته و همین
موضوع باعث شده بود کلید مغازه را در اختیار
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کرد:فرایند طراحی و اجرای تمامی این پروژه
ها در تهران و بدون هماهنگی با اداره کل میراث
فرهنگی استان ها انجام شده و تحقیقات اولیه
نشان می دهد که این طرح بدون کارشناسی
مناسب و بعض ًا با توانایی افراد بانفوذ اجرا شده
است .این مقام قضایی در پایان یادآورشد:در
این پرونده اتهاماتی متوجه "الف.ر .م" رئیس
ســازمــان مــیــراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری در دولت نهم است و وی نیز تحت
تعقیب قضایی قرار گرفته است.
داشته باشد به طوری که در غیبت مال باخته نیز
به تنهایی در مغازه حضور داشته است.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران با بیان
این که با بهره گیری از اطالعات به دست آمده
از اظهارات مال باخته و دیگر اقدامات پلیسی
رامــیــن بــه عــنــوان متهم پــرونــده شناخته شد
افـــزود :بالفاصله هماهنگی الزم با بازپرس
شعبه  ۱۴دادس ــرای ناحیه  ۱۲تهران انجام
شد و کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی با
دریافت نیابت قضایی به محل سکونت و کار
رامین در شهرستان اصفهان اعــزام شدند و
ضمن دستگیری رامین در بازرسی از مغازه
طالسازیاش پنج کیلو و  ۷۵۰گرم از طالهای
مسروقه را کشف کردند.
بر اســاس گــزارش پلیس آگاهی ،متهم پس از
دستگیری به صراحت به سرقت دسته کلید
مغازه مال باخته از حدود دو ماه پیش از سرقت
با قصد ســوء استفاده از غیبت مــال باخته در
مغازه ،اعتراف و اعالم کرده که به واسطه بدهی
دو میلیارد تومانی سرقت از مغازه مال باخته را
طراحی کرده و به تنهایی انجام داده است.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
اظهار کرد :با توجه به اعتراف صریح متهم به
سرقت بیش از پنج کیلوگرم طــا ،قــرار چند
میلیاردی از سوی بازپرس پرونده صادر شده
و اکنون تحقیقات تکمیلی بــرای کشف دیگر
طالهای مسروقه در اختیار پایگاه هفتم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

...

درامتدادتاریکی

عاقبت خودنمایی!
از همان دوران نوجوانی همواره دوست داشتم که تکیه گاهم را از دست دادم و دیگر اوقاتم را
در کانون توجه دیگران باشم و به همین خاطر با دوستانم می گذراندم .از آن روز به بعد تالش
دستبههررفتارعجیبوغریبیمیزدموگاهی کردمبارفتارها،پوششوسخنانعجیبوغریب
داستان هــای حیرت آوری از زندگی ام برای اززندگیامدرکانونتوجهدیگرانقراربگیرم.این
دیگران تعریف می کردم تا همه از من تعریف و کاربرایمنبهیکعادتتبدیلشدهبودبهطوری
تمجید کنند ،اگرچه همه حرف هایم ساختگی و که در دانشگاه زبانزد دانشجویان بودم .به خاطر
دروغبوداماتوجهیبهافکاردیگراندربارهخودم زیبایی ظاهری خواستگاران زیادی داشتم تا این
نداشتم .ساعت ها مقابل آینه می ایستادم و با کهدریکشرکتخصوصیاستخدامشدم.رئیس
آرایش های غلیظ و پوشیدن لباس های عجیب شرکتکهمردیمیانسالوثروتمندبودتوجهی
و غریب سعی می کردم نگاه های رهگذران را به بهمننمیکردولیمنمیخواستمبههرطریقی
خودم جلب کنم تا این که  ...زن42ساله که پس موردتوجهشقراربگیرم.دیگربرایممهمنبودکه
از چندین جلسه استفاده از راهنمایی و مشاوره اومتأهلاستودوفرزنددارد.همهترفندهایبی
هایکارشناساجتماعیکالنتریپنجتنمشهد بندوباریراکهازمادرمآموختهبودمبهکارگرفتم
تصمیمگرفتهبودبامراجعهبهمراکزروانشناسی ،تااینکهرئیسشرکتعاشقمشدوپنهانیمراعقد
اختالل شخصیت نمایشی خود را درمان کند ،کرد .مادرم که از ماجرا خبر نداشت مدام نگرانم
درباره سرگذشت خود گفت :پدرم کارمند یکی بود که چرا خواستگارانم را رد می کنم .خالصه،
از ادارات دولتی بود و با آن که از نظر اقتصادی در اختالفات من و «خشایار» در حالی شدت گرفت
حدمتوسطیبودیمامازندگیآشفتهایداشتیم کهمنحاضرنشدمدرمحیطکارحجابورفتاری
زیرا هیچ چیزی در زندگی برای مادرم از رسیدن موقرانهداشتهباشم.اززندگیپنهانیاماپرزرقو
به وضعیت ظاهری اش مهم تر نبود ،به طوری که برقخشایاروکنترلهایشخستهشدهبودمکهدر
ساعت های زیادی را در آرایشگاه یا مقابل آینه یکیازسفرهایتفریحیباجوانیبهناماسماعیل
میگذراندوهموارهبادوستانشبهمهمانیهای آشنا شدم و ارتباط تلفنی برقرار کردم .خشایار با
خاصمیرفت.اوحتیفرصتغذاپختننداشتو هک کردن تلگرامم متوجه این ارتباط شد و مرا
مانندزبالهایاززندگیاشبیرونانداخت.وقتی
هنگامیکهمنوبرادرانمازمدرسهبازمیگشتیم
باید غذای آماده سفارش می دادیم .این آشفته ارتباطمنواسماعیلهمبهجایینرسید،دریک
بازار موجب شده بود همیشه درگیری و مشاجره مهمانی خانوادگی با میکائیل آشنا شدم و خیلی
بین پدر و مادرم اولویت اصلی زندگی ما باشد .زود با او ازدواج کردم .با آن که خدا دختر زیبایی
مادرم که تا سپیده دم اوقاتش را با دوستانش می به من عنایت کرده بود اما باز هم به تقلید از مادرم
گذراند ،تا ظهر روز بعد هم می خوابید .به همین بههمسرمتوجهینداشتمودرمجالسومهمانی
دلیل من هم خواب می ماندم و دیر به مدرسه می ها با مردان غریبه گرم می گرفتم ولی رفتارهایم
رسیدم .گاهی تا دیرهنگام منتظر پدرم بودم که دست خودم نبود تا این که میکائیل نیز تصمیم به
در درس هایم کمک کند ولی روی دفترم خوابم جداییازمنگرفتوگفتازخودنماییهایمن
می برد تا این که یک روز صبح زنگ تلفن منزل به خسته شده است .اکنون در حالی از رفتارهایم
صدا درآمد و خبر رسید که پدرم بر اثر سکته قلبی پشیمان شده ام که دختر 10ساله ام جلوی آینه
جان باخته است .آن زمان فقط 14سال داشتم مینشیندو...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

