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راز جنایت تگزاسی در جاده کالت!
اخ

اخبار

مرگبارترینبزرگراههایپایتخت
کداماند؟
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ بزرگراههای آزادگــان ،امام علی (ع)
و فتح را مرگبارترین بزرگراههای پایتخت در حوزه
ترافیکاعالمکرد.سرهنگاحسانمومنیدرگفت
وگوباایسنا،بااشارهبهوضعیتتصادفاترانندگی
در نیمه اول امسال افزود :در این مدت تصادفات
فوتیدرسطحمعابرشهرتهران8درصد،تصادفات
جرحی ۲۶درصد و تصادفات خسارتی ۲۰درصد
کاهشداشت .ویدربارهاینکهبیشترینتصادفات
فوتی در کدام بزرگراه های پایتخت اتفاق افتاده
اســت ،ادامــه داد :در نیمه اول امسال بیشترین
تصادف فوتی در بزرگراه آزادگان رخ داده است به
طوری که  ۱۶درصد از کل جان باختگان حوادث
ترافیکی مربوط به این بزرگراه بــوده انــد .پس از
آن نیز بزرگراه های امام علی (ع) و فتح با سهم 7و
6درصدی از کل جان باختگان در رتبه های بعدی
قرار دارند و در مجموع میتوان گفت که حدود۳۰
درصدازقربانیانتصادفاترانندگیپایتختمربوط
به این سه بزرگراه است .مومنی در پایان یکی از
دالیل تصادفات مرگبار در بزرگراه ها را بی توجهی
عابران پیاده به مقررات برشمرد و گفت :متاسفانه
همچنانعابرانپیادهسهمزیادیازجانباختگان
حوادثرانندگیرابهخوداختصاصدادهاندویکی
ازدالیلآنعبورازعرضبزرگراهدرنقاطغیرمجازو
عبورنکردنازگذرگاههایمجازاست.

 ۶کشته در 2تصادفجادهای

دستبرد سارقانبهخودرویپسته
کرمانی /درعملیات ماموران انتظامی دو سارق
که خــودروی حامل بــار پسته را به سرقت بردند
در کمتر از  ۴۸ساعت دستگیر شدند .به گزارش
خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
درایــن بــاره گفت :به دنبال اعــام مرکز فوریت
هــای پلیسی  110مبنی بــر وق ــوع سرقت یک
دستگاه وانــت مــزدا با  600کیلوگرم بار پسته از
یک منزل در حــوزه استحفاظی بخش چترود،
بالفاصله ماموران انتظامی این بخش تحقیقات
خ ــود را در ای ــن زمینه آغـــاز کــردنــد .سرهنگ
محمدرضا فداء افزود :ماموران انتظامی با انجام
کــار اطالعاتی موفق شدند مشخصاتی از دو
سارق را به دست آورنــد و آن ها را در یک عملیات
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
وی با اشاره به کشف خودرو و  ۶۰۰کیلوگرم پسته
سرقتیازمخفیگاهاینسارقاندریکیازشهرهای
همجوار ،ادامــه داد :متهمان دستگیر شــده در
بازجوییهایتخصصیپلیسچارهایجزاعتراف
نداشتندوبهجرمخوداقرارکردند.

کوتاه از حوادث
*میزان/سرهنگحسینپورقیصری رئیسپلیس
راه استان اصفهان از تصادف یک سواری سمند با
کامیونت ایسوزو در محور "سمیرم-حنا" و مرگ دو
نفرومجروحشدنفرددیگریخبرداد.
*تسنیم ۳۰۳/نفردرنیمهاولامسالبراثرمصرف
قرصبرنجدرکشوربهکاممرگفرورفتند.
*پلیس /س ــردار احمدعلی گودرزی فرمانده
مرزبانی ناجا از اجــرای دو عملیات موفقیتآمیز
مرزباناندرمبارزهباقاچاقچیانوکشف ۲تنو۷۱
کیلوو ۸۰۰گرمانواعموادمخدردرمرزهایاستان
سیستانوبلوچستانخبرداد.
*پلیس/سرهنگکارآگاه"علیکنجوریان" رئیس
پایگاهششمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریشش
سارق منزل و دو مالخر اموال سرقتی و کشف ۵۰
فقره سرقت خبر داد و گفت :کارشناسان ارزش
ریالی امــوال سرقتی را بیش از  ۳۰میلیارد ریال
برآوردکردهاند.
*صــدا و سیما /ملکی سخنگوی سازمان آتش
نشانی گفت :در آتش ســوزی ظهر دیــروز در یک
واحد مسکونی واقع در پاسگاه نعمت آباد ،شهرک
احمدیه،یکنفرفوتکرد.
*صداوسیما/برخوردخودرویسواریباگاردریل
دربزرگراههاشمیتهرانیککشتهویکمصدومبر
جایگذاشت.
*میزان/سرهنگکارآگاهخیرا...دولتخواهرئیس
پایگاهپنجمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریچهار
موبایلقاپوکشف ۴۰فقرهسرقتخبرداد.
*ایسنا /یک کانتینر حامل بیش از شش میلیون
دستکشپزشکیدراقدامیسریعدرایالتفلوریدا
به سرقت رفت و موجب شد تعدادی بیمارستان با
کمبوداینتجهیزاتحیاتیمواجهشوند.

عامالنقتلپسازشلیک 70گلوله،تیرخالصبهرانندهزده بودند!

خــراســان  -تحقیقات
گــســتــرده کــارآگــاهــان
اداره جــنــایــی پلیس
آگاهی خراسان رضوی،
در حــالــی راز جنایت
تگزاسی در جاده کالت-
مشهد را فــاش کــرد که
عـــامـــان ایــــن جــنــایــت
وحــشــتــنــاک م ــت ــواری
شده اند و تحت تعقیب
پلیس هستند .به گزارش
اختصاصی خــراســان،
دقایق اولیه بامداد سی و
یکم اردیبهشت سال گذشته ،جوان  33ساله
ای سوار بر یک دستگاه پژو  405نقره ای در
ابتدای جاده کالت به سمت منزلش حرکت
می کرد که ناگهان در تاریکی شب ،صدای
وحشتناک شلیک گلوله ،آرامش جاده مشهد-
کالت را به هم ریخت .گلوله های آتشین سربی
که از اسلحه کالشینکف خارج می شدند پی در
پی روی بدنه خودروی  405می نشستند و با
شلیک هر گلوله سوراخی روی خودرو ایجاد
می شد .راننده جوان که از شدت ترس ،فرمان
را به هر سو می چرخاند تا از گلوله های آتشین
در امان بماند ،به حاشیه جاده کشیده شد به
گونه ای که گویی کنترل فرمان را نداشت.
فضای خلوت جاده به صحنه آتش بازی فیلم
های گانگستری تبدیل شده بود و مهاجمان
مسلح به صورت رگباری خودروی  405را به
گلوله بستند .شدت شلیک ها به حدی بود
که شیشه های پژو با صدای وحشتناکی فرو
می ریختند و بدنه آهنین خــودرو ،به آبکش
فلزی شبیه شده بود .جاده به روی رانندگان
عبوری نیز بسته بود که خــودروی مهاجمان
با چراغ های روشن در منطقه درگیری توقف
کرد .در همین حال خودروی پژو  405راننده
جوان نیز در شانه خاکی جاده متوقف شده
بود که یکی از مهاجمان مسلح ،پیاده به سوی
راننده مجروح رفت و تیر خالص را به پیکر او
شلیک کرد .لحظاتی بعد با فرار عامالن این

متهمان جواد آفاق ،سید نصرا ...هاشمی و علی روشن را شناسایی کنید

جنایت تگزاسی از محل وقوع قتل ،رانندگان خورشاهی نام داشت ،رصدهای اطالعاتی
عبوری با تــرس و لــرز ،خودروهایشان را در کارآگاهان با دستور قاضی احمدی نژاد ،به
کنار جاده نزدیک روستای خلق آباد متوقف سوی افرادی کشیده شد که از مدتی قبل به
کردند و با دیدن صحنه هولناک مرگ راننده صورت تلفنی او را تهدید می کردند .بنابراین
پژو در پشت فرمان ،بی درنگ با پلیس  110تحقیقات پلیس روی جــوان سابقه داری به
تماس گرفتند .طولی نکشید که گروهی از نام «جواد آفاق» متمرکز شد چرا که ردپای
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان ایــن فــرد در مــاجــرای تهدیدهای هولناک
رضــوی در کنار قاضی ویــژه قتل عمد عازم تلفنی وجــود داشــت به همین دلیل بررسی
جاده مشهد -کالت شدند و به تحقیق در این هــای غیرمحسوس کارآگاهان دربــاره این
مظنون آغاز و مشخص
باره پرداختند .بررسی
شد که او چند روز قبل
هــای مقدماتی نشان
از وقــوع جنایت نیز در
داد عامالن این جنایت
یــک زمــیــن خــالــی در
تگزاسی ،تیر خالص
اطــــراف مــیــدان امــام
را به سر راننده مجروح
حــســیــن(ع) بــه ســوی
شلیک کرده اند به گونه
رانــنــده یــک دستگاه
ای که راننده نتوانسته
خــــــــودروی ســـــواری
حتی از خــودرو خارج
شــلــیــک کــــرده اســت.
شـــود و پــشــت فــرمــان
تحقیقات اطالعاتی
جان داده بود .در ادامه
کارآگاهان نشان داد
تحقیقات در اطــراف
«جــــواد آفــــاق» کــه به
محل جنایت ،بیش از
جرم مــواد مخدر تحت
 70پوکه شلیک شده
بــه دســت آمــد و جسد تصویر صحنه جنایت در جاده کالت
تعقیب قــرار داشــت به
دلیل اختالفات قبلی
مــقــتــول بــــرای انــجــام
معاینات دقیق به پزشکی قانونی انتقال یافت .با یک جــوان به کمین او نشسته و سپس با
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،اسلحه به سر آن جوان پشت فرمان خودرواش
بــا مشخص شــدن هویت رانــنــده کــه حسن شلیک کــرده بــود کــه جــوان مــذکــور بــه طور
عکس اختصاصی خراسان  -سال 1398

جانشین پلیس راه از وقوع دو فقره تصادف با شش
کشته و یک مصدوم در جاده های کشور خبر داد.
سرهنگایوبشرافتیدرگفتوگوبافارسافزود:
بهدنبالواژگونییکدستگاهخودرویپژو ۴۰۵که
بهعلتخستگیوخوابآلودگیرانندهدرمحدوده
پلیسراهآبادان-اهوازساعت ۶صبحروزسهشنبه
به وقوع پیوست متاسفانه سه نفر کشته شدند .وی
ادامهداد:درحادثهتصادفپرایدباتیبادرساعت۱۱
صبحدیروزدرمحورزاهدان_خاشنیزمتاسفانهسه
نفرکشتهشدندویکنفرمصدومشد.

تصاصی

خراسان

نـــاخـــودآگـــاه دســتــش
را بــاال بــرده و گلوله به
دســت او اصــابــت کــرده
بود .بنا بر این گزارش،
در حالی که تحقیقات
پــلــیــس ب ــه ســرپــرســتــی
سرهنگ وحید حمیدفر
(افــســر پــرونــده) دربــاره
اخــتــافــات قبلی بین
جواد معروف به «سپهر»
ادامه داشت ،ردپایی نیز
از دو همدست دیگر او
به نام های سیدنصرا...
هاشمی و علی روشــن بــه دســت آمــد کــه در
صحنه جنایت تگزاسی جــاده کــات نقش
داشتند .این گونه بود که قاضی احمدی نژاد
دستور دستگیری متهمان به قتل را صادر کرد
ولی آن ها که در مکان نامعلومی مخفی شده
بودند چنین وانمود کرده اند که به افغانستان
گریخته اند! با وجود این مدتی بعد از وقوع
این جنایت هولناک ،یکی از بــرادران جواد
نیز در درگیری با نیروهای پلیس اطالعات و
امنیت خراسان رضوی از ناحیه دست در حالی
مجروح و دستگیر شد که به طرف نیروهای
انتظامی شلیک کــرده بــود .از ســوی دیگر
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی نیز در بازرسی از منزل برادر بزرگ تر
وی یک قبضه اسلحه کالشینکف به همراه
حدود  40تیر جنگی کشف و ضبط کردند.
بــه گـــزارش خــراســان ،در حــالــی کــه ادامــه
تحقیقات نــشــان مــی دهــد عــوامــل فــراری
این پرونده جنایی ،مدتی قبل با راه بندان
مسلحانه در جاده کالت اقدام به تیراندازی
کــرده انــد ،قاضی ویــژه قتل عمد بــا صــدور
دستور درج بــدون پوشش تصویر متهمان
فراری جنایت تگزاسی در روزنامه خراسان
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی
دربــاره مخفیگاه آنــان دارنــد با پلیس 110
یــا تلفن هـــای  21825267آگــاهــی یا
 09357231094تماس بگیرند.

کالهبرداری 40میلیاردریالیطالفروشازمشتریان
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
اصفهانازدستگیریصاحبیکطالفروشیکه
بهبهانهسرمایهگذاریدرخریدوفروشطالبیش
از ۴۰میلیاردریالازمشتریانخودکالهبرداری
کرده بود ،خبر داد .به گزارش پلیس ،سرهنگ
حسین ترکیان افزود :با شکایت  ۳۳شهروند از
صاحب یک طالفروشی مبنی بر کالهبرداری
و فروش طال با عیار پایین به آنــان ،رسیدگی به
موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل
و کالهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان قرار

گرفت.ویادامهداد:شاکیانپروندهمدعیبودند
که ضمن سرمایه گذاری برای خرید و فروش طال
ازفردمذکورطالخریداریکرده،اماپسازخرید
طالها متوجه می شوند فرد مذکور طال با عیار
پایین را به آنان فروخته است .این مقام انتظامی
اضافه کرد :پس از محرز شدن تخلف انجام شده
توسطمتهم،باهماهنگیمقامقضاییوهمکاری
اتحادیه صنف مربوط ،مغازه طالفروشی پلمب
و صاحب آن نیز دستگیر شد .وی گفت :متهم
در ابتدا منکر هر گونه تخلفی بود اما هنگامی

پاتکپلیسکرمانبه ۵۴۳هزارلیترسوختقاچاق
توکلی/فرماندهانتظامیاستانکرمانازکشف
بیشاز 543هزارلیترسوختقاچاقخبرداد.
بــه گــــزارش خـــراســـان ،ســـردار عبدالرضا
ناظری در تشریح ایــن خبر اف ــزود :با هدف
مبارزه با قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از
هــدر رفــت سرمایه هــای ملی ،طــرح کنترل
مــصــرف کنندگان عــمــده ســوخــت بــه مدت
یــک م ــاه در ســطــح ای ــن اســتــان اجـــرا شــد.
وی دربــــــاره کــشــفــیــات در اجـــــرای ایــن
طـــــرح گــــفــــت:مــــامــــوران ان ــت ــظ ــام ــی در
ســـراســـر اســـتـــان کـــرمـــان ۵۴۳ ،هــــزار و
 ۵۳۶لیتر فـــــراورده هـــای نفتی قــاچــاق
را از  ۹۵دســتــگــاه خـــودرو کشف کــردنــد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری
 ۱۲۰متهم در این عملیات ها افزود :با توجه به
اهمیت جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور،
ماموران پلیس کرمان هزار و  ۳۴۱دستگاه
تانکر سوخت رسان را در محورهای کویری
و کوهستانی ،کنترل کردند که ۱۴دستگاه
نفتکش به دلیل قاچاق ۴۱۷هزار لیتر سوخت
توقیفودراینزمینه  ۲۰متهمدستگیرشدند.
وی با اشاره به افزایش کشفیات در طرح کنترل
مصرف کنندگان عمده سوخت ،ادامــه داد:
بخش مهمی از توفیق پلیس در ایــن طرح،
حــاصــل افــزایــش قــانــونــمــنــدی و همکاری
شهروندان با پلیس است.

که با مــدارک و مستندات پلیس مواجه شد لب
به اعتراف گشود و با اقرار به بزه انتسابی گفت با
تحریک حس طمع ورزی در مشتریان ،آن ها را به
سرمایهگذاریدرخریدوفروشطالترغیبکرده
و با ارائه فاکتورهای فاقد اعتبار و چک های بدون
محلازحساسشدنآنهاجلوگیریمیکردمو
در برخی مواقع که مشتریان بابت سرمایه ای که
از قبل ارائه کرده بودند از من طال می خواستند،
طالی با عیار پایین به آن ها می دادم .سرهنگ
ترکیان با بیان این که کارشناسان مربوط ارزش

کالهبرداری های انجام شده توسط متهم را۴۰
میلیاردریالاعالمکردند،افزود:دراینخصوص
پرونده تشکیل و فرد مذکور برای انجام اقدامات
قانونیبهمرجعقضاییتحویلشد.ویبابیاناین
که هرچند در این پرونده فرد کالهبردار دستگیر
شدهاماروندبازگشتوجوهمالباختگانطوالنی
است ،اظهارکرد :یکی از دالیل موفقیت افراد
کالهبرداردرارتکابعملمجرمانهخودطمعمال
باختگاناستکهبادراختیارگذاشتناموالخود
بهآنهازمینهکالهبرداریرافراهممیکنند.

کشف محمولهبزرگ طیورقاچاق
کرمانی /در عملیات پلیس امنیت اقتصادی
کرمان ،چهار هــزار قطعه مــرغ زنــده قاچاق
کشف شد.به گــزارش خــراســان ،سرپرست
پلیس امنیت اقتصادی کرمان در ایــن باره
گفت :ماموران مستقر در ایست و بازرسی
"مرصاد " هنگام کنترل خودروهای عبوری
محور کرمان -بم به دو دستگاه کامیون بنز
و کامیونت مشکوک شدند و آن ها را متوقف
کردند.سرهنگ میرحبیبی افزود :ماموران در

بازرسی از خودروهای مزبور ،سه هزار و ۸۶۴
قطعه مرغ زنده بدون مجوز قانونی و بهداشتی
که قصد خارج کردن آن ها را از استان کرمان
داشتند ،کشف کردند.وی با اشاره به این که
کارشناسان ارزش طیور کشف شده را یک
میلیارد و  ۱۰۰میلیون ریال برآورد کردند،
ادامــه داد :در این زمینه دو متهم دستگیر و
محموله طیور کشف شده به کشتارگاه های
استان کرمان تحویل شد.
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در امتداد تاریکی

راز سیاه خاطرات ماندگار!
روزی کــه در محل کــارم بــه پسری جــوان دل
باختم ،هیچ گاه فکر نمی کردم که این آشنایی
در فضای مجازی ،در مدت کوتاهی به جایی می
رسد که آبرو و حیثیتم در خطر قرار می گیرد و
همه پس اندازهای کارگری ام را نیز از دست
می دهم و ...
دختر 23ساله ای که بــرای جلوگیری از یک
رسوایی بزرگ و دریافت پول های به یغما رفته
اش دست به دامان قانون شده بود ،در حالی که
بیان می کرد یک عشق هوس آلود آرزوهایم را
به خاکستر یأس تبدیل کرد ،درباره این ماجرا
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سناباد
مشهد گفت :تحصیالت دانشگاهی ام که به
پایان رسید در یکی از مراکز تجاری مشهد و
در زمینه فروش قطعات رایانه و لــوازم جانبی
گوشی تلفن همراه مشغول کار شــدم .مدتی
بعد با پسری در فضای مجازی ارتباط برقرار
کردم که او نیز در همان مرکز خرید مشغول کار
بود .این ماجرا با یک چت ساده احوال پرسی در
یکی از شبکه های اجتماعی شروع شد و خیلی
زود به دیــدارهــای حضوری کشید .دیگر در
روزهای تعطیل بیرون می رفتیم و گاهی ساعت
های بیکاری را در کنار هم سپری می کردیم.
این رابطه عاطفی به جایی رسید که من دیگر
آینده خودم را در کنار او می دیــدم .هنوز چند
ماه بیشتر از این آشنایی نگذشته بود که روزی
«جمال» مرا به باغی در حاشیه شهر دعوت کرد
تا غافلگیرم کند .او برای من در آن باغ اجاره ای
جشن تولد گرفته بــود .آن روز من که دیگر به
قصد ازدواج با او وارد رابطه غیراخالقی شده
بودم ،خیلی آزادانه اجازه دادم تا از من و خودش
فیلم و عکس های خصوصی تهیه کند .این گونه
بود که به بهانه «خاطرات ماندگار» تعداد زیادی
فیلم و عکس با صحنه های زننده و غیراخالقی
در گوشی تلفن همراهش ثبت کرد .بعد از این
ماجرا بود که از من خواست مبلغی پول به او
بدهم .من هم بی درنگ همه پس انداز یک ساله
ام را که 9میلیون تومان بود به حسابش واریز
کردم ،چرا که این مبلغ در حساب بانکی ام وجود
داشت و از سوی دیگر هم من او را همسر آینده ام
می پنداشتم .خالصه حدود دو یا سه هفته پس
از این ماجرا ،آرام آرام رفتار و رابطه جمال با من
سرد شد .دیگر مانند قبل با من بیرون نمی آمد و
به تلفن هایم پاسخ نمی داد تا این که باالخره یک
روز پیام داد که دیگر نمی تواند با من رابطه داشته
باشد! با دیدن این پیام حسی از نگرانی وجودم
را فرا گرفت و خیلی تالش کردم تا او را به ادامه
این ارتباط پنهانی ترغیب کنم اما وقتی او در یک
پیام دیگر به صورت قطعی پاسخم را داد ،از او
خواستم پول هایم را به من بازگرداند ولی جمال
تهدیدم کرد که تصاویر جشن تولد را در فضای
مجازی منتشر می کند یا آن ها را به خانواده ام
نشان می دهد ،حاال مانده ام که ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد جواد بیگی
(رئیس کالنتری سناباد) بررسی کارشناسی این
پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

