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جانشین فرمانده انتظایم خراسان رضوی ترشیح کرد

اخ

ماجرای سالخ خانه خودروهای رسقتی و کلید گاوصندوق!

دو عضو اصلی باند سرقت

داد :این سارقان حرفه ای سپس پالک های
مذکور را روی خودروهای سرقتی نصب می
کردند و با آن ها به دیگر خودروهای پارک شده
در شهر دستبرد می زدند و تصور می کردند
که پلیس پس از وقوع سرقت به سراغ مالکان
خودروهای غیربومی خواهد رفت اما نیروهای

خسارت  ۵هزار میلیاردی آتش سوزی گسرتده
در رشکت طبیعت

برق پلیس ،دزدان کابل
و ترانس را گرفت

کوتاه از حوادث
*ایرنا /پیکر شهیدان سرهنگ حسین بهراد
نصر و استوار یکم مرتضی هدایت زاده از ماموران
مبارزه با مواد مخدر استان گیالن صبح دیروز در
رشت تشییع شد.
*ایــرنــا /ســردار احمدعلی گـــودرزی فرمانده
مرزبانی ناجا از دستگیری قاچاقچیان و کشف
بیش از یک تن موادمخدر توسط مرزبانان هنگ
مرزی سراوان در دو عملیات جداگانه خبر داد.
*مــیــزان /عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دستگیری
یک زوج قاچاقچی خبر داد و افزود :متهمان در
یک عملیات پلیسی دستگیر شدند و از آنان ۵۴
کیلو افیون حشیش و تریاک کشف شد.
*ایسنا /سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی
لرستان از کشف  ۴۰میلیارد ریال کالهبرداری
در بروجرد خبر داد.
*ایــســنــا /مــهــرداد علیپناه رئــیــس ســازمــان
آتشنشانی خــر مآبــاد گفت :خودکشی جوان
خرمآبادی با اقدام به موقع آتش نشانان نافرجام
ماند.
*ایسنا /در پی سقوط یک دستگاه کامیون به
رودخانه ای در جمهوری کنگو دست کم  ۵۰تن
کشته شدند.
* ایسنا  /وقوع سیالب و رانش زمین در هند و
نپال  ۱۱۶کشته به جا گذاشته است.

فرماندار شهرستان زرندیه استان مرکزی از
بروزخسارت ۵هزارمیلیاردتومانیآتشسوزی
گستردهدرشرکتموادغذاییطبیعتخبرداد.
سیامک سلیمانی در گفتوگو با ایسنا درباره
آتش ســوزی شرکت تولیدکننده موادغذایی
طبیعت زرندیه که بامداد دیروز به وقوع پیوسته
است ،گفت:یکی از عوامل فزاینده آتش سوزی

عکس  :ایسنا

توکلی /عامالن سرقت کابل و ترانس برق
که در زندگی روزم ــره مــردم شهر کرمان با
خاموشی هــای ناگهانی ونامتعارف اختالل
ایجاد کــرده بــودنــد ،با تــاش نیروهای اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به دام افتادند.
به گزارش خراسان،رئیس پلیس آگاهی استان
کرمان از دستگیری سه سارق کابل و ترانس
برق خبر داد که در پی اعالم افزایش خاموشی
هــای ناگهانی بــرق در شهر کرمان ،ماموران
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در رونــد
تحقیقات پلیسی ،به اطالعاتی در باره دست
داشتن سه متهم در این سرقت ها دست یافتند.
وی افـــزود :در ایــن زمینه مــامــوران بــا انجام
اقدامات اطالعاتی هویت عامالن این سرقت ها
را شناسایی و آنان را طی چند عملیات غافلگیرانه
در نقاطی از شهر کرمان دستگیر کردند که
پس از انتقال به مقر پلیس ،ایــن متهمان در
مواجهه با شواهد و مدارک موجود به  ۳۰فقره
سرقت کابل و ترانس بــرق اعــتــراف کردند.
این مسئول انتظامی با اشاره به بازسازی صحنه
های سرقت و تحویل اموال سرقتی به نمایندگان
چند شرکت توزیع نیروی برق یــادآور شد :این
متهمان در ساعت پایانی شب و در مناطق خلوت
اقــدام به بریدن کابل دکل های برق و سرقت
ترانس می کردند.

سردار قربان زاده به کشف مقادیر زیادی لوازم
سرقتیازقبیلزاپاس،باتری،باند،انواعپالک
سرقتی و ...اشاره کرد و افزود :اگرچه سرکرده
این باند در مراحل اولیه بازجویی به سرقت 4
دستگاه خودرو اعتراف کرده است اما پلیس
احتمال می دهد که وی سرقت های دیگری را

باد غالبی بود که از اول صبح شاهد بودیم .وی
همچنین عصردیروزدرگفتوگوباصداوسیما
از مهار آتــش ســوزی در ایــن واحــد تولیدی در
ساعت  17و  30دقیقه خبر داد.وی در ادامه
گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که خوشبختانه
آتشسوزی این شرکت تلفات جانی نداشت،
ادامه داد :این سانحه دو مصدوم داشت که یک
مصدومبهصورتسرپاییدرمانومصدومدیگر
به بیمارستان اعــزام شد.فرماندار زرندیه در
خصوصعلتوقوعحریقنیزگفت:گمانهزنیها
اتصال برق و مشکالت برقی را علت اصلی آتش

ســوزی میدانند اما تحقیقات و بررسی الزم
برای دستیابی به علت دقیق سانحه ادامه دارد.
وی در باره بــرآورد اولیه خسارت وارد شده به
این واحد تولیدی و صنعتی گفت :برآورد اولیه
حاکیازآناستکهخسارتیدرحدودپنجهزار
میلیاردتومانواردشدهاستودرپیوقوعحریق
حدود پنج هکتار از سالنهای مسقف و سولهها
آسیب دیــده و انبارها
نیز از بین رفته است.
سلیمانی با تاکید بر
ایــن که افــزون بر ۶۰
درصدازفضایمسقف
ایــن واحــد تولیدی بر
اثروقوعآتشگسترده
دچــــار آســیــب شــده
است ،افزود :با وجود
حـــریـــق گــســتــرده،
خوشبختانه با تالش
آتشنشانانونیروهای
امــــدادی و مدیریت
ستادمدیریتبحرانشهرستانازبروزخسارت
بهفرایندتولیدجلوگیریبهعملآمدهوامیدواریم
به زودی به چرخه تولید برگردد.همچنین به
گــــزارش ص ــدا و ســیــمــا  ،فــرمــانــده انتظامی
شهرستان زرندیه که برای مهار این آتش سوزی
واردمیدانشد،یکیازمصدوماناینحادثهبود
کهحالعمومیویمساعداست  .گفتنیاست
شرکت طبیعت زرندیه تولیدکننده روغن مایع
و جامد خوراکی ،رب گوجه و واحد بسته بندی
چای است که در شهرک صنعتی مامونیه مرکز
اینشهرستانفعالیتمیکند.

کشفپیشدستانهجعلوکالهبرداری میلیاردی
توکلی /عامل جعل و کــاهــبــرداری
مــیــلــیــاردی بــه چــنــگ پلیس افــتــاد  .
به گزارش خراسان،رئیس پلیس آگاهی
استان کرمان دراین باره گفت :ماموران
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی و در
پی دریافت خبری مبنی بر کالهبرداری
یک فــرد بــرای فــروش یک قطعه زمین
به متراژ  ۲۰۰متر مربع در یکی از نقاط
شهر کــرمــان ،بــررســی مــوضــوع را در
دستور کار قرار دادنــد .سرهنگ حسن
پور افــزود :ماموران با انجام تحقیقات
میدانی از اقدام به کالهبرداری متهم
مزبور اطمینان یافتند و ضمن دریافت
دستور از مقام قضایی ،این متهم را در
یکیازمحلههایشهرکرمانشناساییو
دستگیر کردند .وی ادامه داد :این متهم

در بازجویی های پلیسی به کالهبرداری
و فروش یک قطعه زمین به متراژ ۲۰۰
متر مربع واقع در شهر کرمان به ارزش
هفت میلیارد ریال از طریق تنظیم بنچاق
جعلی اعتراف کرد که خوشبختانه این
فرد کالهبردار قبل از دریافت وجه از
شهروند فریب خورده ،دستگیر شد.
این مسئول انتظامی تاکید کرد  :کشف
پیش دستانه این گونه کالهبرداری ها
در دستور کــار مــامــوران پلیس آگاهی
قرار دارد،شهروندان باید هنگام معامله
امالک و اراضی تا قبل از اطمینان کامل
از صحت مالکیت طرف مقابل و مشخص
بودن وضعیت ملک از نظر دیون دولتی،
از تنظیم هرگونه قرارداد و پرداخت وجه
خــودداری و موارد مشکوک را به پلیس
گزارش کنند.

خراسان

با همدستی اعضای باند انجام داده که بررسی
های بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی
همچنین به متالشی شدن یک باند سرقت از
منازلوکارگاههایصنعتیاشارهکردوگفت:
دو ماه قبل ،سارقان با دستبرد به منزلی در
منطقه گلشهر مشهد ،حدود یک کیلوگرم طال
را به سرقت بردند.
وی تصریح کرد :بررسی های پلیس بیانگر آن
بود که مال باخته کلید گاوصندوق حاوی طال
رازیرفرشمنزلپنهانکردهاستوسارقاننیز
درفاصلهحدوددوساعتکهصاحبخانهازمنزل
خارجشدهبودباشگردیخاصواردمنزلشده
و طالها را ربوده اند .سردار ابراهیم قربان زاده
اضافهکرد:پسازمدتیردیابیهایاطالعاتی
و بررسی دوربین هــای مداربسته ،باالخره
تصویری از یک جــوان تبعه خارجی
معروف به «موسی چاقه» به دست آمد
و کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد در
یک عملیات هماهنگ و ضربتی او را
دستگیر کردند .بازجویی های فنی
از این جــوان  30ساله نشان داد که
او سرکرده یک باند  6نفره است که با
شیوه «زاغ زنی» منتظر خروج ساکنان
از منزل می مانند و در یک فرصت
خــاص ،به منازل دستبرد می زنند.
وی با اشاره به دستگیری یک مالخر
طالفروش در منطقه گلشهر مشهد
تصریح کرد :با اعترافات سرکرده این
باند ،دیگر همدستان وی نیز به همراه
مالخر طالها دستگیر و روانــه زندان
شدند.
خودروی سرقتی

کاشدرروستامیماندم

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان
رضوی افزود :بررسی های دقیق و تیزبینانه
نیروهای انتظامی مشهد بیانگر آن بــود که
اعضای این باند به یک کارگاه آلومینیم سازی
نیزدستبردزدهاندکهبالفاصلهعملیاتکشف
لــوازم سرقتی آغــاز شد و کارآگاهان مالخر
دیگری را به دام انداختند که دستگاه ها و
ابزارهایصنعتیرابهویفروختهبودند.
سردار قربان زاده با تاکید بر این که تحقیقات
و بررسی های تخصصی برای کشف سرقت
های احتمالی دیگر اعضای این باند  6نفره
ادامــه دارد ،خاطرنشان کــرد :پلیس به طور
شبانهروزیبرایامنیتوآسایشمردمدرحال
آماده باش است و از هیچ تالشی برای خدمت
به مجاوران و زائــران امــام مهربانی ها دریغ
نمیکند.

عکس ها از خراسان

سجادپور-اعضایدوباندسرقتکهبهمنازل،
خودروها و کارگاه های صنعتی دستبرد می
زدند با تالش شبانه روزی نیروهای انتظامی
مشهددرچنگعدالتگرفتارشدند.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز
گذشته در تشریح دو عملیات ضربتی
پلیس مشهد برای دستگیری سارقان
حرفه ای به خراسان گفت :با توجه به
افــزایــش برخی سرقت هــا در مناطق
مختلفشهری،تدابیرجدیدیازابتدای
امسال در دستور کار پلیس قرار گرفت
و طرح های گوناگونی با تقویت گشت
های محسوس و نامحسوس به مرحله
اجرا درآمد .سردار ابراهیم قربان زاده
افزود:اگرچهعواملزیادیدربروزآسیب
ها و ناهنجاری هــای اجتماعی مانند
سرقت نقش دارند که باید مسئوالن امر
و کارشناسان اجتماعی آن ها را مورد
واکــاوی و کنکاش های تخصصی قرار دهند
اما پلیس در برخورد و مبارزه قاطعانه با انواع
جرایم و به ویژه سرقت اموال مردم هیچ گونه
کوتاهینمیکندوتمامتوانخودرابرایایجاد
«احساس امنیت» در جامعه به کار می گیرد به
طوری که امسال دستگیری سارقان حرفه ای،

 11درصد رشد داشت.
اینمقامارشدانتظامیخراسانرضویبااشاره
به دستگیری اعضای یک باند حرفه ای سرقت
خــودرو در مشهد طی دو روز گذشته تصریح
کــرد :سرکرده  26ساله این باند که  8فقره
سابقهکیفریداردبههمراهدیگرهمدستانش،
منزلیرابهعنوانمخفیگاهانتخابکردهبودند
و با پرسه زنــی در نقاط مختلف شهر ،پالک
خــودروهــای غیربومی را سرقت می کردند
و به مخفیگاهی می بردند که در آن جا انواع
تجهیزات نصب پــاک ،مانند دستگاه پرچ و
ابزارهایمختلفرادراختیارداشتند.
سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده ادامه

گشتنامحسوسپلیسآگاهیمشهدبالفاصله
متوجه ماجرا شدند و به طور نامحسوس به
تعقیبیکدستگاهپرایدپرداختندکهشمارهآن
مورد ظن آنان قرار گرفته بود .این مقام با تجربه
انتظامی خاطرنشان کرد :عملیات تعقیب و
مراقبت به بولوار شهید صیاد شیرازی کشید و
مخفیگاه سارقان حرفه ای به محاصره پلیس
درآمــد .وی گفت :نیروهای عملیاتی پلیس
آگاهیبانظارتوفرماندهیمستقیمسرهنگ
حسین دهقان پور (رئیس پلیس مشهد) وارد
عمل شدند و دو عضو اصلی این باند را درحالی
دستگیر کردند که مشغول اوراق کردن یک
خودرویسرقتیبودند.

تصاصی

در امتداد تاریکی

رسدار قالیب دستگیر شد

بیشترشاکیان ازمسئوالنهستند
مرکز رسانه قوه قضاییه تصویر ســردار قالبی
با ادعــای اعمال نفوذ در محاکم و ادارات را
منتشر کرد و از مــردم خواست اگر این فرد از
آن ها کالهبرداری کــرده است به دادســرای
کارکنان دولت مراجعه کنند .به گزارش مهر،
تصویر «مهدی اخوان» متهم به ادعای اعتبار و
نفوذنزدمأموراندولتیوقضایی،غصبوجعل
عناوینوجعلاسنادرسمی
و کالهبرداری در راستای
اجــرای بند «ب» مــاده ۹۶
قانونآییندادرسیکیفری
بــرای شناسایی شکات به
دستور مقام قضایی منتشر
شد .متهم «مهدی اخوان»
بدونداشتنهرگونهسمتی
در دستگاهها و با چهار سابقه کیفری از طریق
اعمال نفوذ و تطمیع برخی مسئوالن ،اقدام به
کالهبرداری از اشخاص در برخی از محاکم و
ادارات میکرده است .متهم «مهدی اخوان»
متولد سال  ۱۳۵۱که خود را ســردار نظامی
معرفیمیکردهاست،درجریانفرایندمجرمانه
خوددرحوزههایقضاییودولتیورودمیکرده
و تاکنون  ۲۰نفر از مال باختگان شناسایی
شده اند که بیشتر آنها از مسئوالن هستند.
متهماخوانباعنوانخریدملک،خودرووخرید
سربازی از اشخاص حدود شش میلیارد تومان
کالهبرداریکردهاست.فردیادشده،بادریافت
گزارش هایی از سوی سربازان گمنام امام زمان

(عــج) در حفاظت اطالعات سپاه پاسداران
انقالباسالمیدرحالیدرمنزلخودبازداشت
شد که مبادرت به صحنهسازی بــرای فریب
مأمورانکردهبودوصحنهرابهگونهایآراستهبود
کهگوییبااستفادهازپرده،ازپنجرهاتاقبهبیرون
رفته است؛ این صحنهسازی ،در حالی صورت
گرفت که متهم ،در لحظه بازداشت ،زیر تخت،
خودراپنهانکردهبود.متهم
اخــوان در جریان برگزاری
انــتــخــابــات اخــیــر ریــاســت
جمهوری،باحضوردرستاد
انتخاباتی یکی از نامزدها
بهمنظور ارتباطگیری با
برخیازمسئوالندرپیشبرد
اهدافمجرمانهخودفعالیت
میکردهاست .عالوه بر این ،متهم اخــوان در
برخی از پروندههای اقتصادی با ادعای اعمال
نفوذ در پروندههای قضایی ،اقدام به دریافت
وجوهی کردهاست .پرونده این کالهبرداری
اکنون در شعبه  ۵بازپرسی دادسرای کارکنان
دولــت (ناحیه  )۲۸در حال رسیدگی است و
شکاتبرایاعالمشکایتمیتوانندبهدادسرای
کارکناندولتواقعدرخیابان 15خرداد،ضلع
غربی میدان  15خرداد ،ساختمان دادسرای
مرکزمراجعهیابامراجعهبهدفاترخدماتقضایی
شکایت خود در پرونده  ۰۰۰۰۲۷۲را ثبت
کنند .گفتنی است؛ متهم ،اکنون با صدور قرار
بازداشتموقت،بازداشتاست.

ورود ناشیانه و ناآگاهانه همسرم به شبکه های
اجتماعی در فضای مجازی خیلی زود زندگی
مشترک مان را از هم پاشید به گونه ای که همسرم
از من طالق گرفت و ...به گــزارش خراسان ،مرد
40ساله با بیان این که در تنگنای دوراهی عاطفی
سختیقرارگرفتهامبهکارشناساجتماعیکالنتری
میرزاکوچکخانمشهدگفت:سالهاقبلدریکی
از روستاهای اطراف مشهد مشغول کشاورزی بودم
ودرآمدخوبیداشتمتااینکهدر 28سالگیعاشق
یکیازدخترانهمروستاییامشدم".رقیه"دختری
باوقارومحجبهبودکههمهاهالیروستااورادوست
داشتند .او حتی در امور خانه داری هم زبانزد بود به
طوریکهرفتارهایشموردتحسینعاموخاصقرار
می گرفت  .خالصه  12سال قبل با "رقیه" ازدواج
کردم و به زندگی در روستا ادامه دادم اما چند سال
بعدودرحالیکهپسرم3سالهبودتصمیمگرفتمبرای
یکزندگیبهترورویاییبهمشهدمهاجرتکنمچرا
کهآمالوآرزوهایزیادیبرایخودوفرزندانمداشتم
و می خواستم اوضــاع زندگی ام را با یافتن شغلی
مناسب تغییر دهم  .باالخره بار و بندیلم را بستم و در
یکیازشهرکهایحاشیهمشهداجارهنشینشدم.
خیلیزودزرقوبرقامکاناتشهریبهزندگیساده
روستایی من وارد شد و همسرم نیز به خاطر چشم
و همچشمی با دیگران مرا مجبور کرد برایش تلفن
هوشمند بخرم اما ای کاش کمی تامل می کردم
و خیلی زود خواسته اش را نمی پذیرفتم چرا که
همسرمآگاهیکافیدربارهفضاهایمجازینداشت
به همین دلیل ورود او به شبکه های اجتماعی و به
ویژهاینستاگرامروابطخانوادگیمارادگرگونکرد.
درآمدهنگفتازشبکههایاجتماعیموضوعیبود
که حسابی افکار همسرم را درگیر کرده بود  .او ادعا
میکردبالگرشدهومیتوانددرمدتبسیارکوتاهی
ازافرادیکهصفحهاورادنبالمیکننددرآمدخوبی
کسبکند.آرامآرامرفتارهایهمسرمبهکلیتغییر
کرد  ،دیگر حجاب و متانت برایش اهمیتی نداشت
و با همین بهانه با افراد نامحرم زیادی در فضاهای
مجازیارتباطداشت.حاالدیگرنهتنهابهمنتوجهی
نمی کرد بلکه دخترم را نیز وارد افکار غیراخالقی
خودش کرده بود .نصیحت ها و راهنمایی های من
نیزفایدهاینداشتوهموارهباهمدرگیربودیم.همه
درآمد کارگری ام صرف هزینه اینترنت و مکالمات
تلفنی همسرم می شد به گونه ای که دیگر به خیلی
از اطرافیان و دوستانم بدهکار شده بودم " .رقیه"
ارتباطش را با فامیل و بستگان مان قطع کرده بود
و حتی در فضای مجازی نیز شماره تلفن آن ها را
بالک می کرد تا کسی متوجه محتواهای نامعقول
و غیراخالقی او در فضای اینستاگرام نشود .کار به
جایی رسید که یک روز فهمیدم همسرم درخواست
طالقتوافقیدادهاست.منهمکهدیگرهیچعالقه
ای به او نداشتم خیلی زود درخواستش را پذیرفتم و
سرپرستی پسرم را نیز به عهده گرفتم اما دخترم که
آلوده خالفکاری های مادرش شده بود ،در کنار او
ماندتاسرنوشتشانبهیکدیگرگرهبخورد.خالصه
روزهامیگذشتتااینکهحدوددوسالقبلیکروز
دخترمبامنتماسگرفتوبابیاناینکهازرفتارهای
مادرش شرمگین است تقاضا کرد نزد من بازگردد.
منهمباآغوشبازاوراپذیرفتموفرزندانمرازیربالو
پرخودمگرفتمولیحاالبعدازگذشتچندینسال
همسرم نیز از رفتارهای گذشته اش پشیمان شده و
قصد دارد دوباره به زندگی مشترک با من بازگردد
ولیمنبههیچوجهنمیتوانماوراببخشمزیراباعث
همه بدبختی ها و تیره روزی های زندگی ام بود .با
خودمفکرمیکنمکاشدرهمانروستامیماندمو
اینگونهزندگیامازهمنمیپاشیدوجوانیامنابود
نمیشد.ازطرفدیگرنیزوقتیبهسرنوشتوآینده
فرزندانم نگاه می کنم برای ادامه زندگی مشترک
با همسرم دچار تردید می شوم و از این موضوع زجر
میکشم.حاالبرسردوراهیسختیماندهامکه...
گــزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت
مــوضــوع بــا صـــدور دســتــوری از ســوی سرهنگ
عبدی(رئیس کالنتری میرزا کوچک خان مشهد)
تالش های کارشناسی و اقدامات مشاوره ای برای
حل مشکل این مرد 40ساله در دایــره مددکاری
اجتماعیآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

حادثه در قاب

*ایسنا /مقامات استرالیایی از برخورد یک قطار
مسافربری با یک دستگاه خــودروی ون طی صبح
دیروز در نزدیکی سیدنی خبر دادند که موجب شد
تعدادی از واگن های قطار از ریل خارج شود .در
این حادثه چند نفر دچار مصدومیت سطحی شدند
و راننده قطار که داخل کابین خود محبوس شده
بود با کمک ماموران آتش نشانی نجات یافت و به
بیمارستانمنتقلشد.گفتهشدهخودرویسواری
رویریلقطارپارکبودهاست.

