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جسد تکه تکه شده دختر جوان
در جاده چالوس کشف شد

جسدتکهتکهشدهدخترجوانیدرحوالیروستایدردهآسارادرجادهچالوسپیداشدهاست.بنابراعالمسرپرستایستگاهآتشنشانیآساراجسد
تکهتکهشدهدخترجوانیدرجادهچالوسکشفشد.سرپرستایستگاهآتشنشانیآسارادربیانجزئیاتاینخبراعالمکرد:جسدتکهتکهشده
دخترجواندرمحدودهروستایدردهپیداشدهاست.
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پیشگیریازسرقتخودرو

اخبار
پلیس:عامالنشهادت ۲دریابان
درمیناببازداشتشدند
عامالن شهادت دو دریابان مینابی شناسایی
و بــازداشــت شدند.به گزارش تسنیم ،به
نقل از پایگاه اطالعرسانی ناجا ،عامالن
شهادت دو دریابان در میناب شناسایی و
دستگیر شدند.بنابر این گزارش ،در راستای
مقابله با قاچاق کاال در دریای جنوب (منطقه
مــیــنــاب) ،طــی چند روز گذشته مــأمــوران
دریابانی هرمزگان با اشــراف اطالعاتی و
تحت کنترل قرار دادن منطقه از وجود مقادیر
قابل توجهی موادمخدر ،سوخت ،احشام و
سایر اقالم مطلع شدند.پس از تحت کنترل
قــرار گرفتن منطقه ،دریابانان دیــروز برای
توقیف شناور به منطقه میناب اعزام شدند و
به محض مشاهده قاچاقچیان فرمان ایست
صادر کردند.قاچاقچیان با مشاهده مأموران
با آن ها درگیر شدند که در این درگیری دو نفر
از دریادالن پایگاه دریابانی میناب به نام های
"استوار یکم سجاد افراسیابی" و "گروهبان
یکم حسن کریمی" به درجه رفیع شهادت
نایل آمدند.

دزد كابل درچنگ پلیس
توکلی -فــرمــانــده انتظامی شهرستان
كرمان ازدستگیری سارق سیم وکابل برق
توسط ماموران انتظامی خبرداد.به گزارش
خبرنگارما ،سرهنگ" فداء"اظهارکرد:درپی
وقـــوع چندین فــقــره ســرقــت سیم وكابل
بـــرق در شــهــرکــرمــان،دســتــگــیــری عامل
یـــا عـــامـــان ســـرقـــت بـــه صــــــورت ویـــژه
دردســتــورکــارمــامــوران قــرارگــرفــت.وی
افــزود:مــامــوران كالنتری12شهرکرمان
باانجامتحقیقاتمیدانیواقداماتاطالعاتی
توانستندمشخصاتیازسارقبهدستآورند.
وی گــفــت:مــامــوران انتظامی درادامــــه با
اطالعات دریافتی،پس ازكسب اجازه ازمقام
قضایی دریك اقدام ضربتی سارق رادرداخل
مخفیگاهش غافلگیرودستگیرکردند .این
مسئولانتظامیخاطرنشانكرد:دربازجویی
ه ــای تخصصی پلیس،متهم بــاتــوجــه به
شــواهــدومــدارک موجودچاره ای جزبیان
حقیقت نداشت وبه13فقره سرقت سیم
وکابلبرقدرشهرکرماناعترافکرد.

تصادفخونیناتوبوسوتریلی
درتصادفیکدستگاهاتوبوسبایکدستگاه
تریلی در کیلومتر ۳۰محور کاشان به قم که
بامداد دیروز اتفاق افتاد ،دو نفر کشته و ۱۸
نفر مصدوم شدند و زخمی شدگان با اتوبوس
آمبوالنس اورژانــس به مراکز درمانی انتقال
یافتند.

ی خر

اسان

اعترافات وحشتناک قاتل سریالی
سجادپور -مرد شیشه ای که تاکنون
به ارتکاب سه قتل در «پاتوق سیاه»
اعتراف کرده است ،راز جنایت های
سریالی خود را در حضور قاضی ویژه
قتل عمد فاش کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،این
متهم  38ساله که سال های زیادی
از عمرش را پشت میله های زندان
گــذرانــده اســت ،صبح روز گذشته
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خــراســان رضــوی به شهرک
مهرگان هدایت شد تا صحنه جنایت
های وحشتناک خود را بازسازی کند.
بنابراین گــزارش ،خبر حضور قاتل
سریالی طی چند دقیقه در شهرک
مهرگان پیچید و جمعیت زیــادی در
محل «پاتوق سیاه» تجمع کردند تا
چهره جوانی را ببینند که سه قتل را
بیخ گوش آن ها انجام داده بود! د ِر
حیاط منزل مسکونی که به «پاتوق
سیاه» معروف شــد ،احتماال توسط
سارقان مورد دستبرد قرار گرفته و
بخش هایی از دیوارهای این منزل
ویالیی نیز تخریب شده بود! در عین
حال عامل قتل های سریالی در حالی
که سعی می کرد چهره ای پشیمان از
خودش به نمایش بگذارد و بیان می
کرد به خاطر عذاب وجدان خواب از
چشمانش ربوده شده است با دستور
قاضی کاظم میرزایی مقابل دوربین
قــوه قضاییه ایستاد تــا راز جنایت
هایش را فــاش کند« .علیرضا-ر»
پس از تفهیم اتهام سه قتل از سوی
قاضی شعبه  211دادسرای عمومی
و انقالب مشهد خود را آمــاده کرد تا
زوایـــای پنهان ایــن پــرونــده حساس
را بیان کند امــا قبل از آن سرهنگ
نجفی و سرهنگ سرایانی (دو تن از
افسران پرونده) به تشریح خالصه ای
از اعترافات متهم در مراحل بازجویی
و چگونگی وقوع جنایت ها پرداختند
و بعد از آن متهم با خونسردی کامل
مــاجــرای قتل ب ــرادرش را شــرح داد
و گفت :جبار حدود  10سال از من
بزرگ تر بود اما به خاطر اعتیادش جثه
ضعیفی داشت .من و او بر سر موضوع
ارثیه دچــار اختالف شــده بودیم تا
جایی که بــرادرم با دوستانش چند
بار قصد قتل مرا داشتند آن ها همین
خانه را زمانی که خواب بودم به آتش
کشیدند تا چنین وانمود کنند که من
به خاطر اعتیاد و در حالت خماری یا
نشئگی دچار سوختگی شده ام! با این
حال هر روز اختالفات ما با او که در

عکس ها :اختصاصی از خراسان

 – 1اتومبیل خــود را به لــوازم ایمنی نظیر
دزدگیر ،سوئیچ مخفی ،قفل فرمان ،قفل
پدالو...تجهیزکنید.
 – 2از پار ک کردن خودرو در نقاط خلوت و
تاریکخودداریکنید.
 – 3در هنگام تفریح و مسافرت اتومبیل خود
را در مکانی امن و پارکینگ های عمومی
پارککنید.
 – 4چنان چه اتومبیل خود را در پارکینگ
یا حیاط منزل پارک می کنید از قفل بودن
درهایخودرومطمئنشوید.
 – 5در هنگام وقوع حادثه ومراجعه به مراکز
درمانیخونسردیخودراحفظوهنگامترک
خودرونکاتایمنیرارعایتکنید.
– 6درهنگامتصادفیانزاعهایخیابانیکه
احتمال صحنه سازی و ساختگی بودن آن ها
وجودداردمراقبخودواتومبیلتانباشید.
 – 7در صورت خرابی و نقص خــودرو  ،آن را
به تعمیرکاران مجاز بسپارید و از در اختیار
گذاشتنسوئیچخودروخودداریکنید.
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اخ

تصاص

بازسازی صحنه جنایت های هولناک در پاتوق سیاه انجام شد

خطزرد

همین منزل ارثیه ای زندگی می کرد،
شدت می گرفت تا این که زمستان
گذشته روزی تصمیم به قتل او گرفتم.
آن روز وقتی وارد خانه شدم ،برادرم
داخل اتاق بود ،بالفاصله از پشت سر
چند ضربه به سرش کوبیدم و سپس
از او خواستم تا دســت هایش را در
اختیارم بگذارد که آن ها را با طناب
ببندم برادرم اصال فکر نمی کرد که
من قصد کشتن او را دارم به همین
دلیل خیلی کم مقاومت کــرد! من
دست و پاها و دهانش را بستم! متهم
در حالی کــه ایــن جمالت را خیلی
طبیعی و با خونسردی بر زبان جاری
می کــرد به چند کاشی شکسته در
محل نیز چشم دوخــت و ادامــه داد:
البته با این کاشی ها چند ضربه هم
به ســرش زدم و بعد هم مــقــداری از
لــوازم منزل را روی سرش ریختم تا
این که خفه شد .سپس جسدش را
کشان کشان به اتــاق (انــبــاری) آن
سوی حیاط (اکنون دیوارهای انباری
مذکور تخریب شده) بردم و رها کردم
دو روز بعد بوی تعفن جسد بلند شد
و مشامم را آزار می داد برای آن که از
شر جسد خالص شوم آتشی با خار
و خــاشــاک و چــوب در گوشه حیاط
برافروختم و جسد بــرادرم را به آتش
کشیدم ولی باز هم نمی دانستم با
جسد سوخته چه کنم! ایــن بــود که
چمدان مسافرتی را آوردم و جسد

سوخته را در آن گذاشتم و آن را درون
چاله ای که در حیاط منزل حفر کرده
بودم ،انداختم و دفن کردم .مدتی از
این ماجرا گذشت و من همچنان به
زندگی روزمره خودم ادامه می دادم
و گاهی هم مواد مخدر صنعتی می
فروختم تا این که روزی جلیل (یکی از
دوستان جبار) زنی حدود  55ساله را
برای استعمال مواد مخدر به خانه ام
آورد ،او از خیلی قبل با برادرم دوست
بود و به طور آزادانــه به منزل ما رفت
و آمــد داشــت .آن روز جلیل زن 55
ساله را نزد من گذاشت و خودش به
منظور تهیه مواد مخدر برای آن زن
بیرون رفت و دیگر بازنگشت .من هم
که مقداری شیشه کشیده بــودم به
خواب عمیقی فرو رفتم وقتی بیدار
شــدم فهمیدم که یک بسته از مواد
مخدرم نیست! چون کسی به جز آن
زن ضایعات جمع کن در خانه نبود به
او مشکوک شدم و گفتم مواد مرا بده!
ولــی او کامال موضوع را انکار کرد.
به او گفتم هرکجا پنهان کــرده ای
بیرون بیاور تا با هم بکشیم! ولی باز
هم زیر بار نرفت من که دیگر عصبانی
شده بودم مانند جبار دست و پاها و
دهانش را بستم و مقداری از لوازم
منزل را روی پیکرش ریختم تا این که
جان سپرد.
تا سپیده دم کنار جسد بودم و با خودم
می اندیشیدم که چگونه از شر این

جسد خالص شوم این بود که جسد
زن  55ساله را درون یک تکه موکت
گذاشتم و طناب پیچ کــردم ساعت
 4صبح جسد را روی دوشم انداختم
و وقتی دیــدم خیابان کامال خلوت
است و کسی نیست به کوچه باالتر
بردم و کنار زمین مخروبه رها کردم.
اودر پاسخ به سوال قاضی میرزایی
که پرسید چرا جسد را به انتهای زمین
مخروبه نبردی تا پنهان بماند؟ گفت:
آن لحظه خیلی ترسیده بودم و فقط
می خواستم از شر جسد رها شوم این
بود که آن را در همان ابتدای زمین
مخروبه انداختم و بالفاصله هم به
خانه ام رفتم تا کسی مرا نبیند!
گزارش اختصاصی خراسان حاکی
اســت ،این متهم  38ساله در ادامه
اعترافات تکان دهنده خود به ارتکاب
سومین جنایت وحشتناک نیز اشاره
کــرد و گفت :روز بعد وقتی جلیل
دوباره به خانه ام آمد به او گفتم :مرد
حسابی چرا بازنگشتی! آن زن خمار
بود به همین دلیل هم ساعتی بعد
از منزل ما رفت که جلیل گفت :من
مجبور شدم چند مسافر جابه جا کنم
که دیگر دیر شد!
عامل قتل های سریالی در پاتوق سیاه
اضافه کرد  :از آن روز به بعد جلیل
چند بار دیگر هم به خانه ام آمد و به
نوعی از جبار سراغ می گرفت که من
احساس کــردم به موضوع مشکوک
شده و می داند که بالیی سر برادرم

آورده ام به همین دلیل نقشه قتل او
را نیز کشیدم.
اوایل اسفند بود جلیل دوباره به خانه
ام آمد او همیشه پرایدش را روبه روی
منزل ما پــارک می کــرد من هم که
از قبل نقشه ام را طــرح کــرده بودم
با شیوه دو قتل دیگر او را نیز کشتم
و جسدش را در گوشه دیگر حیاط
دفن کردم ولی از یک کارگر معتاد
برای حفر گودال کمک گرفتم و مبلغ
 18هــزار تومان هم به او دستمزد
دادم! البته منتظر بــودم تا سارقان
خودروی پراید جلیل را که درهایش
باز بود به سرقت ببرند و پلیس سارق
را به عنوان قاتل دستگیر کند اما هیچ
دزدی متاسفانه سراغ خودرو نیامد
حتی چند بار همسایگان در خانه ام
را کوبیدند و گفتند :در خــودرو باز
اســت و احتمال دارد مــورد سرقت
واقــع شــود! چند روز بعد به تهران،
اصفهان و بندرعباس گریختم تا این
که عــذاب وجــدان گرفتم و خــودم را
تسلیم نیروهای انتظامی کردم .االن
هم بسیار پشیمانم!
بنابر گزارش خراسان ،در بازسازی
صحنه های جنایت توسط عامل قتل
های سریالی که سرهنگ بهرامزاده
(رئیس دایــره قتل عمد آگاهی) نیز
حضور داشـــت ،قاضی مــیــرزایــی با
صدور قرار بازداشت موقت ،متهم را
روانه زندان کرد تا تحقیقات بیشتر در
این باره صورت گیرد.

عاملقتلهای سریالیدرحالتشریحصحنههایجنایتدرحضورقاضیمیرزایی

سابقه خبر
ششم اسفند سال گذشته زنی با مراجعه به پلیس آگاهی خراسان رضوی ،گم
شدن همسرش را اطالع داد و این گونه پرونده ای در دایره فقدانی ها با نظارت
مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی)
تشکیلشدوگروهزبدهایازکارآگاهانبهبررسیماجراپرداختندتااینکهسرنخ
هاییازقتلمرد 57ساله(جلیل)بهدستآمدوسپسباراهنماییهاودستورات
ویژهقاضیکاظممیرزاییتحقیقاتواردمرحلهجدیدیشد.باکشفجسدمرد
 57ساله،علیرضاتحتتعقیبقرارگرفتومدتیبعددربندرعباسبهدامافتاد.

فائزه هاشمی کدام خانه را به میترا استاد اجاره داده بود؟
دستکاری عجیب در تاریخ عقد میترا استاد با نجفی

تــاریــخ عقد میترا اســتــاد کــه سندش توسط
بــرادرش در اینستاگرام انتشار یافته است
دستکاری شده و همین مسئله باعث واکنش
هایی شده است .پست برادر میترا استاد در
اینستاگرامش اما و اگرهای زیادی دارد چرا
که تاریخ هایش عجیب و غریب است.
در این پست به نظر می رسد تاریخ انتشار یک
خبر متعلق به کناره گیری نجفی در روز 21
فروردین ماه سال  97بوده و تاریخ عقد 19
روز بعد را نشان می دهد که نهم اردیبهشت
ماه سال گذشته است.اما واکنش کاربران
به دستکاری تاریخ عقد بوده است که هشتم
به نهم تغییر یافته و علت آن مشخص نیست
و خیلی ها این یک روز تاخیر را دارای علت
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دانسته اند که ابهام آمیز است.
در همین حال ،بــرادر میترا استاد تصویری

نیز از اجاره نام ه منزل قبلی او را در اینستاگرام
منتشر کرده و گفته بعد از آن هم یک آپارتمان
اجارهای دیگر تنها نصیب خواهرش بوده که
«مقتل» او شد.
پسر میترا استاد پیشترگفته بود «چند روز قبل
به این خانه آمدیم .این خانه متعلق به دوست
نجفی بود که به مدت یک سال در اختیار ما
گذاشته بود تا در آن زندگی کنیم».
بــه گــــزارش انــصــاف نــیــوز ،مــســعــود اســتــاد
به همراه تصویر اجار هنامه منزل قبلی که
امضای فائزه هاشمی در محل اجاره دهنده
و در امضای مستاجر هم نام میترا استاد با
حروف انگلیسی در آن دیده میشود ،به عنوان
«درددل اول» و «سند شماره  / ۱اجاره نامه

آپارتمان صدراالشاره» نوشت...:از آن همه
عالی نشینی ،یک واحــد آپارتمان اجــاره ای
به مساحت  121/7متر برای شروع زندگی
مشترک آن هــا بــود ( )۱۳۹۷و بعد از آن
آپارتمان عاریه ای بود که مقتل عزیزمان شد.
در تصویر اجار هنامه منزل قبلی که شفاف و
خوانا نیست اما به نظر میرسد که تاریخ اجاره
نامه از  ۲۴بهمن ماه  ۹۶تا  ۲۴خردادماه ۹۸
به مدت  ۱۶ماه یعنی تا  ۱۰روز دیگر است و
مبلغ اجاره به صورت یک جا در ابتدا پرداخت
شده بود.
در بخش توضیحات این اجاره نامه که خوانا
نیست عبارت «در شرف ازدواج میباشند»
دیده میشود.

 5عضو یک خانواده در استخر غرق شدند
رئیس سازمان اورژانس  115یزد گفت :پنج
نفر از شهروندان شهرستان خاتم دیــروز سه
شنبه در محل « چاه داف» منطقه چاهک هرات
در استخر کشاورزی غرق شدند.دکتر احمد
دهقان عصر دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود:
یک دختر سه ساله و پسر پنج ساله هنگام بازی
در استخر غرق شدند.وی اظهار کرد :پدر بزرگ
یکی از کودکان و پدر و مادر کودکان برای نجات
فرزندانشانوارداستخرشدندکهبهعلتآشنا

نبودن با فن شنا و عمق استخر جان خود را از
دست دادند.وی افزود :پسازتماس بااورژانس
نیروها به محل اعزام شدند که متأسفانه به رغم
تالشهای نیروهای اورژانس دو نفر در محل و
سهنفردربیمارستانفوتکردند.دهقانخاطر
نشان کرد :این نخستین مورد غرق شدن افراد
طی امسال در استان یزد است.هرات مرکز
شهرستان خاتم در فاصله  ۲۴۰کیلومتری
جنوب شهر یزد واقع شده است.

...

درامتدادتاریکی
من دزد نیستم!

می دانستم کسی که با او دســت دوستی
داده ام از دزدان حرفه ای است که قبال نیز به
جرم سرقت روانه زندان شده بود اما این بار
درحالی ترک نشین موتورسیکلت اوبودم که
اطالعیازسرقتیبودنآننداشتمولیهمه
شواهد و مدارک موجود مرا سارق نشان می
دهد و کسی حرفم را باور نمی کند چرا که ...
جوان  21ساله معتاد که مدعی بود مادرش
مخارج زندگی اش را تامین می کند و او به
خاطر رفت و آمدهای دوستان معتادش از
محلکاراخراجشدهاستبهمشاورومددکار
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت13 :
سال داشتم که مهر و عاطفه پدری را از دست
دادم .پدرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر
صنعتی داشت به همین دلیل مدام با مادرم
درگیر بود تا جایی که دیگر کاسه صبر مادرم
لبریز شد و از پدرم طالق گرفت .اما تامین
هزینه هــای زندگی درحالی بــرای مــادرم
سخت شــده بــود که حضانت من و خواهر
کوچک ترم را نیز به عهده داشت .به همین
دلیل از شهرستان به مشهد مهاجرت کردیم
و من با ترک تحصیل در مقطع راهنمایی در
یک تعمیرگاه مشغول کار شدم تا کمک حال
مادرم باشم که در منازل مردم کارگری می
کرد تا این که روزی حین کار در تعمیرگاه
دچار حادثه شدم و انگشتم آسیب دید این
گونه بــود که به پیشنهاد دوستانم و برای
تسکین درد بــه مصرف مــواد مخدر روی
آوردم و خودم را بدبخت کــردم .مدتی بعد
با رها کردن تعمیرگاه به نگهبانی در مزارع
کشاورزی یا ساختمان های در حال احداث
مشغول شدم .آن جا دیگر آزادانه با دوستانم
مواد مخدر مصرف می کردیم تا این که در
همین روزها با دختر نوجوانی آشنا شدم و به
طور پنهانی در مکان های خلوت با یکدیگر
قرار مالقات می گذاشتیم تا این که روزی
فهمیدم در همین روابــط شیطانی آبــرو و
حیثیت آن دختر را به بــازی گرفته ام ولی
آن زمان  17سال بیشتر نداشتم و از ترس و
وحشت نمی دانستم در برابر این ماجرا چه
رفتاری از خودم بروز بدهم به همین دلیل
سعی کــردم از آن دختر مدتی دوری کنم
ولی آبروی خانوادگی او در خطر بود تا این
که با شکایت خانواده اش با او ازدواج کردم
و اکنون نیز صاحب یک فرزند دو ساله هستم
با وجود این هر روز بیشتر در گــرداب مواد
مخدر صنعتی (کریستال) فرو می رفتم و از
محل کارم نیز اخراج شده بودم .دیگر همه
اوقاتم را با دوستان معتاد و خالفکارم می
گذراندمتااینکهیکیازدوستانسابقهدارم
سراغمآمدومدعیشدموتورسیکلت زیبایی
خریدهاستوازمنخواستتابایکدیگربرای
مصرف مواد مخدر نزد یکی از دوستانش در
منطقه الهیه برویم.
«فــرشــیــد» قبال بــه خاطر دستبرد بــه یک
فروشگاه مواد غذایی دستگیر و روانه زندان
شده بود اما فکر نمی کردم موتورسیکلت
او نیز سرقتی باشد به همین دلیل سوار بر
موتورسیکلت او به سمت ساختمان نیمه
کــاره ای حرکت کردیم که دوســت فرشید
نگهبان آن جا بــود .در نزدیکی محل آن
ساختمان در حال احداث من از ترک موتور
پیاده شدم و از فروشگاهی در همان نزدیکی
سیگار و آب میوه خریدم وقتی وارد اتاقک
نگهبانی شدیم فرشید به سمت سرویس
بهداشتی رفت که در پایین ساختمان قرار
داشت ناگهان سروصدای چند نفر بلند شد
که فریاد می زدند دزد موتور فرار کرد! آن جا
بود که تازه متوجه شدم منظور آن ها فرشید
استچنددقیقهبعدپلیسرسیدومراکهکنار
موتورسرقتیبودمدستگیرکرد.مالباختهکه
همراهچندشهرونددیگربودباردیابیوپرس
وجوازفروشندهمغازهایکهدقایقیقبلازاو
سیگارخریدهبودمبهمحلساختماننیمهساز
آمدهوبادیدنموتورسیکلتشباپلیستماس
گرفته بود ولی فرشید با دیدن چند نفر که به
دنبال سرنشینان موتورسیکلت می گشتند
ازآنجافرارکردهبودبههمیندلیلپلیسمرا
دستگیرکردحاالهمکسیحرفمراباورنمی
کندواصرارمیکنندکهبایدآدرسفرشیدرا
دراختیارشانبگذارمو...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق
حاجیزاده(رئیسکالنتریالهیه)اینمتهم
توسط ماموران زبده تجسس کالنتری مورد
بازجویی های تخصصی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

