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رابطه تلگرامی
به کالهبرداری ختم شد
صدرا  -رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
فرماندهی انتظامی استان به خبرنگار ما گفت :مردی
 32ساله با طرح شکایتی عنوان کرد با خانمی به نام
ملیکا در تلگرام آشنا شدم که او خود را فردی تنها و
طالق گرفته معرفی کرد و مدتی با هم رابطه داشتیم.
سرهنگ«محمد پور» افزود :شاکی پرونده اظهار
داشت بعد از مدتی پیشنهاد صیغه شدن را به ملیکا
دادم که ابتدا قبول نکرد تا این که بحث مالی را در
پیش گرفت .
عشق ملیکا کورم کرده بود و تا به خود آمدم او 80
میلیون ریال را به بهانه های مختلفی از من گرفته
بود .روزی که برای انجام صیغه با ملیکا قرار گذاشتم
با تلفن خاموش او مواجه شدم .
این مقام انتظامی عنوان کرد :کارشناسان پلیس
فتای استان با اقدامات سایبری رد مردی  22ساله
را در پرونده پیدا کردند و با شگردهای خاص پلیسی
دریافتند خانم ملیکا که قصد صیغه شدن را داشته
یک مرد است بنابراین با هماهنگی قضایی متهم
در یکی از شهرستان های استان دستگیر و به پلیس
فتا داللت شد.
وی تصریح کرد :متهم در بازجویی ها عنوان کرد من
با خانمی طرح دوستی ریختم که وی به بهانه های
مختلف این رابطه را تیره و تار کرد و از همان زمان
از او کینه به دل گرفتم تا این که در آخرین دیدار در
یک چشم به هم زدن تلگرام خانم را روی گوشی خود
نصب کردم و وقتی دیدم که آخر شب شاکی به او پیام
می دهد من هم خودم را ملیکا معرفی کردم و به دلیل
این که خانم در زمان دوستی وجه نقد زیادی از من
گرفته بود من هم شاکی را به بهانه صیغه شدن سر
کیسه کردم و او هم به بهانه های مختلف به حساب
من پول واریز می کرد.

یک کشته در حادثه محور سرایان
واژگونی خودروی سمند
در محور سرایان به مصعبی
یک کشته و  3مصدوم بر جا
گذاشت .
جانشین رئیس پلیس راه
استان با اعالم این خبر گفت:
در این حادثه که عصر شنبه
گذشته رخ داد راننده خودرو بر اثر شدت جراحات
هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت و  3سرنشین
این خودرو زخمی و به بیمارستان شهید چمران
فردوس منتقل شدند.
سرهنگ «نیک مرد» علت این حادثه را بی احتیاطی
راننده به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کرد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

دادستان مرکز استان در گفتگو با «خراسان جنوبی» تشریح کرد:

جزییاتجدید ازاعترافاتمتهمبهقتلزوجطبسی

روی خط حادثه

همسر متهم به قتل بازداشت شد
رضایی:
متهم به قتل زوج
طبسی که هنوز در
شوک دستگیری در
کمتر از  24ساعت پس
از وقوع جنایت بود در
اعتراف های جدید خود
پرده از جزئیات خشن
جرم ارتکابی خود برداشت.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان به «خراسان
جنوبی» گفت  :متهم در اعترافات خود اظهار
داشت :ابتدا مقتول را کشتم و از کشتن او هم
پشیمان نیستم .
مدتی بود که بر سر مسائل مالی و  ...با مقتول زاویه
پیدا کرده بودم .
یک روز بعد از ظهر مثل همیشه سرکار رفتم و در
حین کار ابتدا با (ح) موضوع های مختلفی را مطرح
کردم که او هم در چاه جوابم را می داد .من که در
مقابل صحبت های او صبر و تحملم به سر آمده
بود بلوک های سیمانی را برداشتم و داخل چاه
انداختم و پس از آن به مدت سه ساعت داخل چاه
خاک می ریختم .
به گفته «مقدس»  ،متهم به قتل همچنین عنوان
کرد که بعد از این کار در حالی که وضعیت روحی
مناسبی نداشتم پیکور را مثل همیشه به خانه

مقتول(صاحب کارم) بردم تا روغن کاری کنم که
خانم مقتول با سوال هایش روی اعصابم بود و مدام
سراغ (ح) را از من می گرفت و می دانست که دو روز
قبل من با او بحث کرده ام .
حتی گفت نکند بالیی سر او آورده ای که ناگهان
عصبانیشدموبامتهپیکوربهصورتشزدمکهکمی
بیحال شد و به داخل اتاق رفت و قصد داشت تماس
تلفنی برقرار کند که با او درگیر شدم و 4مرتبه با مته
پیکور به سر وی زدم و چون در حال جان دادن بود و
می خواستم او را راحت کنم با ضربات متعدد چاقو
وی را از پا در آوردم .
به گفته این مقام قضایی متهم به قتل در آخرین
اعترافات خود اعالم کرد از کشتن آن ها پشیمان
نیستم .
وی با بیان این که هم اکنون همسر متهم نیز به اتهام
مشارکت در قتل زوج طبسی بازداشت شده است
گفت :متهم ادعای جنون در زمان ارتکاب جرم
را مطرح کرده که بر این اساس به پزشکی قانونی
معرفی شده است.
به گزارش «خراسان جنوبی»  ،ساعت  15ششم
تیرماه امسال شخصی در تماس با مرکز فوریت
های 110اطالع می دهد که چند روزی است از
اقوام خود خبری ندارم و وقتی به منزل آنها مراجعه
کرده ام با در بسته روبه رو شده ام  .حتی آن ها

پرونده  280میلیون ریالی کاالی
قاچاق با  267متهم

گوشی های خود را هم پاسخ نمی دهند  .در پی
دریافت این اطالعات ماموران با کسب دستور
از مقام قضایی در منزل مورد نظر را باز و وقتی
به داخل مراجعه کردند با جسد خانمی در کنار
ورودی آشپزخانه مواجه شدند.
پس از آن بازرس دادسرای عمومی و انقالب طبس
در صحنه حاضر و تیم کارآگاهان پلیس آگاهی
شهرستان با بررسی جسد متوجه شدند که ضربات
متعدد چاقو به پهلو و پشت و ضربه جسم سخت
باعث شکستن جمجمه زن  32ساله شده است.
پس از کشف جسد زن  ،فرد تماس گیرنده گم
شدن همسر وی را هم به ماموران اطالع داد که با
بررسی های میدانی مشخص شد همسر وی در

زورگیری در جاده خاکی
ایمان – دو زورگیر سابقه داری که با پوشیدن
لباس نیروی بسیج از پیرمرد کشاورز در یک جاده
خاکی زورگیری کردند به دام افتادند.
فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت:
پیرمردی با طرح شکایتی عنوان کرد که برای
آبیاری زمین های کشاورزی به خارج از روستا
مراجعه کردم و بعد از اتمام کار در مسیر برگشت
بایکدستگاهموتورسیکلتمواجهشدمکه 2نفر
با لباس بسیجی بر آن سوار بودند و طوری وانمود
کردند که باید بایستم.

سردار«شجاع» افزود :وقتی موتور سیکلت
متوقف می شود دو فرد به ظاهر نیروی بسیج به
پیرمرد کشاورز مراجعه می کنند و قصد بازرسی
بدنی وی را داشتند که در آن لحظه شاکی با در
آوردن گوشی خود می خواهد از حوزه فعالیت
این دو نفر در جاده خاکی خلوت و صحت و سقم
آن خبر بگیرد که دو فرد مامور نما گوشی را از
شاکی گرفته به او حمله ور می شوند و مبلغ 2
میلیون ریال به زور از وی سرقت می کنند.
وی ادامه داد :با ارتکاب جرم دو مامورنما از محل

متواری می شوند که پیرمرد بالفاصله موضوع
را به پاسگاه حوزه اطالع می دهد و با طرح مهار
مناسب دو مامور نما توسط ماموران انتظامی
دستگیر می شوند.
سردار«شجاع» عنوان کرد :دو متهم  40و 55
ساله سابقه دار و غیر بومی در بازجویی ها به
جرم خود اعتراف کردند و هدف از این زورگیری
را تامین هزینه مواد مخدر اعالم کردند.
گفتنی است با تکمیل پرونده دو متهم با قرار
صادره روانه زندان شدند.

یکی از ساختمان های نیمه ساز مشغول کندن چاه
بوده است که با حضور ماموران و بازپرس پرونده در
محل ساختمان نیمه ساز ،آتش نشانان پس از سه
ساعت خاکبرداری از داخل چاه  ،جسد مرد 38
ساله را پیدا کردند.
اجساد پس از کشف برای بررسی بیشتر به پزشکی
قانونی منتقل شد و در تحقیقات بیشتر غیبت
شاگرد مقتول (ر) ظن ماموران را دو چندان کرد و
سرانجام مشخص شد شاگرد مقتول با پراید وی از
شهرستان گریخته است.
وی با یک برنامه منسجم به همراه همسرش در
کمتر از  24ساعت در تهران دستگیر شد و به قتل
زن و شوهر طبسی اعتراف کرد.

ایمان  280-میلیون ریال کاالی قاچاق با 267متهم
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان به
«خراسان جنوبی » گفت:کارآگاهان پلیس آگاهی با
دریافت اطالعاتی مبنی براین که کاالهایی در قالب
محموله پستی از منطقه آزاد چابهار به سمت بیرجند
می رود و برای توزیع در کل کشور وارد استان می شود
 ،رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ«حسینی»افزود:باردزنیمحمولهشناسایی
و با هماهنگی قضایی تمامی مدارک این محموله در
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت که
مشخصشدصدوربرگهخریدکاالدرمنطقهآزادبهنام
یک فرد و ارسال بار به نام فرد دیگری انجام می شود و
گیرنده بار نفر سومی است.
وی ادامه داد :در بررسی های دقیق  267متهم که
صاحب بار بودند و به طور غیر قانونی برگه های خرید
از منطقه آزاد را در اختیار افراد سودجو قرار داده بودند
شناسایی شدند .وی متذکر شد :این افراد با خرید این
برگه ها محموله را خریداری و در قالب محموله پستی
در کشور توزیع می کردند.
وی با اشاره به این که طبق قوانین باید صاحب بار
به همراه برگه هنگام خروج از منطقه حضور داشته
باشد عنوان کرد :این محموله کشف شده شامل
شلوار،کفش و کولر گازی است که کارشناس مربوط
ارزش ریالی آن را  280میلیون ریال اعالم کرد.
وی خاطرنشان کرد :قرار بود  90درصد محموله در
تهرانومشهدتوزیعشودوهماکنونتحقیقاتازدیگر
جزئیات آن ادامه دارد.

کشف  380عینک خارجی در قاین
 380عینک و  134ثوب البسه خارجی فاقد هرگونه
اسناد گمرکی در قاین کشف و ضبط شد.
جانشین فرماندهی انتظامی قاین گفت :این
کاالها را مأموران انتظامی این شهرستان هنگام
کنترل خودروهای عبوری از یک اتوبوس کشف و
ضبط کردند .سرهنگ « فوالدی» ارزش این اقالم
را  110میلیون ریال عنوان کرد و افزود :متهم به
مراجع قضائی معرفی شد.

