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باندبزرگ زمینخواران
11میلیاردیدرکرمان متالشیشد
توکلی /متصرفان غیر قانونی ۱۱قطعه زمین
تجاریومسکونی درمحدودهیکیازشهرکهای
اطراف کرمان به چنگ قانون افتادند .به گزارش
خراسان،فرمانده انتظامی استان کرمان دراین
باره گفت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی طرح
شکایت بنیاد مسکن و دیگر ادارات مبنی بر
تصرف غیرقانونی حجم زیادی زمین در محدوده
شهرک"ا...آباد"کرمانرادردستورکارقراردادند.
سردار ناظری افزود :در این زمینه با پیگیریهای
مــامــوران یک باند تصرف زمین و به اصطالح
زمینخوار در کرمان شناسایی شد که نیروهای
پلیس باهماهنگیقضایی،هفتمتهمراشناسایی
ودستگیرکردند.اینافراد ۱۱قطعهزمینتجاری
مسکونیدرمحدودهشهرک"ا...آباد"کرمانرابه
صورتغیرقانونیتحتتصرفخوددرآوردهبودند.
ارزشاینزمینهادرمجموعبیشاز۱۱۰میلیارد
ریالبرآوردشدهاستکه رفعتصرفشد  .

کوتاه از حوادث

رازوحشتناکآبمیوههایتگرگی!

سجادپور -با دستگیری زن و مرد جوانی که بدون
هیچنسبتیدریکخانهاجارهایزندگیمیکردند،
«رازوحشتناکآبمیوههایتگرگی»درحالیفاش
شد که پیکرهای بیهوش چند تن از مسافران کهن
سال شهرستانی در مناطق خلوت و حاشیه ای شهر
مشهد پیدا شده بود .رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی روز گذشته در تشریح پرونده سرقت های
خشن با شگرد «آب میوه های تگرگی» به خراسان
گفت :از تیرماه گذشته ،امــدادگــران اورژانــس در
گزارش هایی به مراکز انتظامی اعالم کردند که با
تماس شهروندان پیکرهای بیهوش مــردان کهن
سالیرابهمراکزدرمانیانتقالدادهاندکهدرمناطق
خلوت و حاشیه ای شهر رها شده بودند .سرهنگ
کارآگاه جواد شفیع زاده افــزود :این ماجرا زمانی
در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت که بررسی
های میدانی و تخصصی کارآگاهان در پی شکایت
برخی خانواده های مردان کهن سال نشان داد که
همه این افراد آخرین بار به عنوان مسافر سوار یک
دستگاه پراید شده اند و امــوال شان نیز به سرقت
رفته است  .وی اضافه کرد :با توجه به تدابیر ابالغی
از سوی سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی (فرمانده
انتظامی خراسان رضــوی) برای پیگیری سریع و
بدون وقفه جرایم خشنی که «احساس امنیت» را در
شهروندانخدشهدارمیکند،بالفاصلهگروهویژهای
ازکارآگاهانورزیدهدایرهمبارزهباجرایمخشنپلیس
آگاهی به سرپرستی سرهنگ «جواد میش مست»
(رئیسدایرهمبارزهباجرایمخشن)واردعملشدندو
بررسیهایتخصصیرادرحالیآغازکردندکهپیکر

بیهوش مرد کهن سال دیگری در نزدیکی عوارضی
مشهد و در حاشیه پارک جنگلی توسط امدادگران
اورژانس به بیمارستان منتقل شد .این مقام ارشد
انتظامی تصریح کرد :تحقیقات میدانی براساس
اظهاراتخانوادهویبیانگرآنبودکهمردکهنسال
شهرستانی پس از خروج از هتلی در خیابان امام
رضا (ع) مشهد سوار یک دستگاه پراید شده است.
به همین دلیل دوربین های ترافیکی شهر درحالی
برای شناسایی پراید مذکور مورد بررسی های ویژه
قرار گرفت که مرد کهن سال پس از بهبودی نسبی
به کارآگاهان گفت :وقتی اعضای خانواده ام برای
تفریح و گشت و گذار به منطقه طرقبه رفتند من هم
ازهتلخارجشدمتادرهماناطرافگشتیبزنم.در
اینهنگامپرایدیمقابلمتوقفکردکهزنجوانیدر
صندلیعقبنشستهبود،منهمسوارپرایدشدمولی
هنوز مسافتی را طی نکرده بودیم که آن زن جوان از
درونکلمنیکهدردستداشتلیوانیآبانبهبرایم
آمادهکردوباتعارفمحبتآمیزگفت«:هواخیلیگرم
است!این«آبمیوهتگرگی»خیلیمیچسبد!»من
هم که در رودربایستی قرار گرفته بودم با اصرارهای
بیش از انــدازه زن جــوان که
خــود را مسافر معرفی می
کرد ،به ناچار لیوان آب میوه
را نوشیدم امــا دیگر چیزی
نفهمیدم تا این که خودم را
روی تخت بیمارستان دیدم
و متوجه شدم گوشی تلفن،
دالرهــا و دیگر امــوال و پول
هایمسرقتشدهاست!و...
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده
ادامه داد :کارآگاهان دایره
مبارزهباجرایمخشن،پساز
جمعآوریوتکمیلاطالعات
به ردزنــی هــای پلیسی پرداختند و موفق شدند
مشخصات مالک خودروی پراید را به دست آورند.
وی با اشاره به تحقیقات گسترده و شبانه روزی در
اینپروندهخاطرنشانکرد:باشناساییهویتراننده
پراید که «حسن-ی» نام دارد ،بی درنگ سوابق وی
زیر ذره بین پلیس قرار گرفت و مشخص شد او جوان

در امتداد تاریکی

فرار از مرگ دلخراش!

سابقه داری است که بعد از اخراج از محل کارش در
یکشرکتخصوصی،بازنجوانیبهنام«آمنه»آشنا
شده و منزلی را با هم در منطقه سیدی مشهد اجاره
کرده و سپس با شگرد نخ نمای آب میوه های آلوده،
به سرقت از مردان کهن سال مسافر روی آورده اند.
اینمقامباتجربهانتظامیتصریحکرد:باهماهنگیو
کسبمجوزهایقضاییازقاضیاسماعیلعندلیب
(معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) بالفاصله
عملیات ضربتی کارآگاهان آغاز شد و این زن و مرد
جوان در همان منزل اجــاره ای در حالی دستگیر
شدند که بررسی هــای تخصصی نشان داد :این
زن و مرد معتاد به مواد مخدر صنعتی پرونده های
مفتوح جرایم دیگری با همین شگرد در دادسرای
مشهد دارند و تحت تعقیب هستند .سرهنگ جواد
شفیع زاده با تاکید بر این که تاکنون شش تن از مال
باختگاناینمتهمانراشناساییکردهاند،درادامه
این گفتوگوی اختصاصی با خراسان افــزود :در
بازرسی از مخفیگاه متهمان کلمن حاوی آب میوه
های آلوده و تعدادی آب میوه انبه و پرتقال نیز کشف
شد اما بازجویی های تخصصی توسط کارآگاهان

عکس ها از خراسان

*ایرنا  /سرهنگ زلقی فرمانده انتظامی آبادان
گفت:عصر سه شنبه گذشته مامور جان بر کف ناجا
ستوان یکم «مهدی آزمــون» در درگیری با سارق
مسلحدراینشهرستانبهشهادترسید.
*فارس /سرهنگ کارآگاه کیانوش ناصری رئیس
پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت از شناسایی و
متالشیشدنباندکالهبرداریفروشخودروهای
تصادفی به جــای خــودروهــای سالم و کشف 15
میلیاردتومانکالهبرداریخبرداد.
*ایسنا /سردار الهی فرمانده انتظامی لرستان از
متالشی شدن باند قاچاقچیان اسلحه خبر داد و
گفت :با متالشی شدن این باند ضمن کشف ۱۶۳
قبضهسالح ۱۵،قاچاقچیهمدستگیرشدند.
توکلی /ســردار ناظری فرمانده انتظامی استان
کرمانگفت:درطرحبازدیدوبازرسیازکارگاههای
ضایعاتی شهر کرمان انواع لوازم سرقتی و بیشتر
سیمودیگرتجهیزاتبرقرسانیبهارزشدو میلیارد
تومانکشفشد  .
* ایسنا /بنابر اعالم مقامات مکزیک بارش شدید
موجبوقوعسیالبدربیمارستانیدرایالتایدالگو
شدکهبراثرآن ۱۷بیمارجانباختند.
*ایسنا /آتشسوزیگسترد هدرزندانیدرنزدیکی
پایتختاندونزیمنجربهکشتهشدندستکم۴۱
تنوزخمیشدن ۸۰تندیگرشد.

اب کشف پیکرهای بیهوش مسافران کهن سال در مناطق حاشیه ای مهشد فاش شد

ا

ختصاصی

خراسان
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ورزیــده دایــره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی
مشخصکرداینزنومردخطرناکدربرخیمواردبا
سرقتکارتهایعابربانکیکهرمزآنهارویکارت
نوشتهشدهبودبهحساببانکیطعمههایخودنیز
دستبرد زده اند که بررسی های بیشتر درباره جرایم
آنانهمچنانادامهدارد.

تلخکامی های زندگی و سرنوشت سیاهم به جایی رسید که دیگر تحمل این وضعیت
آشفتهوبیسروسامانرانداشتم،بههمیندلیلباعبوربیپرواازمیانخودروهاقصد
خودکشیداشتمکه...
زن17ساله که با حضور به موقع نیروهای انتظامی از یک مرگ دلخراش نجات یافته
بود،دربارهسرگذشتخودبهمشاورومددکاراجتماعیکالنتریسنابادمشهدگفت:
ازهماندورانکودکیکهبهخاطردارممنزلماپاتوقمعتادانیبودکهبرایمصرفمواد
مخدربهآنجارفتوآمدداشتند.اگرچهپدرومادرمنیزمعتادبودندامامادرمهیچخط
قرمزی برای مصرف مواد مخدر یا معتادان دیگر نداشت .در این میان پدرم برای حفظ
آبرویشدرمصرفموادزیادهروینمیکرد.تالشهایاقوامونزدیکانمانبرایترک
اعتیادمادرمنیزبیفایدهبود.اوطوریازمعتادانیکهبهمنزلمانمیآمدندپذیرایی
میکردکهبسیاریازآنهابهاستعمالموادمخدردرمنزلمامشتاقترمیشدند.در
این شرایط یکی از دوستان پدرم که فقط دو سال کوچک تر از پدرم بود بیشتر از همه
موردتوجهمادرمقرارمیگرفتچراکه«منصور»وضعیتمالیخوبیداشتومقداری
ازهزینههایاعتیادمادرمراجبرانمیکرد.بعدازچندسالدرحالیکهمنصوربهفرد
مورد اعتماد پدر و مادرم تبدیل شده بود ،مرا در حالی خواستگاری کرد که 12سال
بیشتر نداشتم .مادرم به طمع ثروت منصور تنها دخترش را قربانی پول کرد و مرا پای
سفره عقد نشاند .پدرم نیز که در اختیار مادرم بود هیچ مخالفتی نکرد و این گونه من
و منصور با هم ازدواج کردیم .با وجود این من به این زندگی اجباری تن دادم و رفت و
آمد منصور به خانه ما بیشتر شد .روابط همسرم با مادرم نیز آن قدر نزدیک شده بود که
بسیاری از مرزهای اخالقی را زیر پا گذاشته بودند و من از این وضعیت بسیار نگران و
ناراحتبودم.تااینکهیکروزمادرممرابهمنزلهمسایهفرستادتاقلیانتنباکویآن
هارابهامانتبگیرماماآنروزهمسایهدرمنزلنبودومنخیلیزودبهخانهبازگشتم.آن
جابودکهازمشاهدهرفتارغیراخالقیمنصورومادرمبسیارعصبانیشدموتصمیمبه
طالقگرفتم .باالخرهبعدازیکسالازمنصورجداشدموتا15سالگیدرمنزلپدرم
بودمولیبازهمازرفتارهایمادرمزجرمیکشیدمچراکهاوهیچحریمیرادربرخورد
وارتباطبامعتادانرعایتنمیکرد .باالخرهدرهمینروزهاجوان24سالهایکهاونیز
برای مصرف مواد مخدر به منزل ما رفت و آمد می کرد ،به من پیشنهاد ازدواج داد .او با
وعده و وعید ترک مواد مخدر مرا خام کرد و من هم راضی به ازدواج با او شدم و در واقع
هدفم رهایی از خانه مادرم بود تا شاهد این وضعیت تاسف بار نباشم .اما باز هم وعده
هایهمسرمنهتنهاعملینشدبلکهاومصرفموادمخدرازنوعشیشهرانیزآغازکرد.او
دیگر حالت طبیعی نداشت و دچار توهم می شد ،به همین دلیل نتوانستم این شرایط
تلخراتحملکنم.گوییسرنوشتمنبهسیاهیگرهخوردهومندر17سالگیبااین
همه درد و رنج رو به رو شده ام .این گونه بود که از همسرم خواستم مرا طالق بدهد تا به
دنبالبدبختیهایخودمبرومولیاوبههیچوجهحاضربهجداییازمننیستتاجایی
کهامروزبعدازیکمشاجرهطوالنیازمنزلفرارکردمودرخیابانشهیددستغیبقصد
خودکشیزیرچرخهایخودروهایعبوریراداشتمکهمامورانگشتکالنتریسناباد
ازراهرسیدندوازخودکشیمنجلوگیریکردنداماایکاش...
شایانذکراست،باوجودمشاورههایروانشناختیدردایرهمددکاریاجتماعیبازهم
اینزننوجوانحاضربهبازگشتبهزندگیمشترکباهمسرشنشدوبدینترتیببه
دستورسرگردمحمدباقربهرازفر(رئیسکالنتریسناباد)وهماهنگیهایقضاییاین
زنتحویلاورژانساجتماعیبهزیستیشدتااقداماتقانونیدراینبارهصورتگیرد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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