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دستگیریعامالنانتشارویدئوهای
غیراخالقیدراینستاگرام

کشفبیشاز 1000فقرهسرقتبا
پلمب ۳۳۰کارگاهضایعاتیمتخلف
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
بــا بــیــان ایــن کــه طــرح بــرخــورد بــا کــارگــاه های
ضایعاتی به صــورت جــدی در دستور کــار پلیس
قــرار دارد افــزود :در اجــرای این طرح ها بیش از
 ۳۳۰کارگاه ضایعاتی متخلف پلمب شده است.
به گــزارش خراسان ،سرهنگ مهدی پورامینایی
اظهارکرد  :در این خصوص  ۴۹سارق و  ۱۸مالخر
که بیشتر از اتباع افغانستانی بودند ،دستگیر و با
تشکیل پرونده به دست قانون سپرده شدند  .وی
ادامهداد :هزارو۲۸فقرهسرقتنیزازطریقواکاوی
فعالیت های آشکار و پنهان این کارگاه ها کشف
شده است که برخورد با این کارگاه های ضایعاتی
در کاهش سرقت ها نقش بسیار مهمی دارد .وی
در تشریح دستاوردهای این طرح ها خاطرنشان
کرد :از ابتدای امسال از  ۷۹۲کارگاه ضایعاتی در
شهرستان کرمان بازدید به عمل آمد که در نهایت
 ۳۳۰واحــد از این کارگاه ها پلمب و  ۱۵کارگاه
متخلفنیزجمعآوریشدهاست.ویافزود:ارتقای
امنیت اجتماعی به عنوان وظیفه اصلی پلیس و
مطالبه جــدی و بحق شهروندان با اجــرای طرح
های انتظامی آشکار و پنهان در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای بیش از ده ها طرح از ابتدای
سال تاکنون گفت :به منظور برخورد با وقوع انواع
سرقت ها ،طرح های ارتقای امنیت اجتماعی با
محوریتمقابلهجدیباکارگاههایضایعاتیدخیل
درامرخریدوفروشاموالسرقتیانجامشدهاست.

حادثه در قاب

اخ

در جدال نیروهای انتظایم مهشد اب مهتمان به رسقت

مهاجممسلحباشلیکپلیسکشتهشد

سجادپور -جوان  26ساله ای که به اتهام
سرقت،تحتتعقیبنیروهایگشتانتظامی
کالنتری پنجتن مشهد قرار گرفته بود  ،پس از
جدال مسلحانه با پلیس کشته شد .به گزارش
اختصاصی خــراســان ،ساعت  7صبح روز
دوشنبه گذشته ،اهالی خیابان شهید قربانی
در منطقه التیمور مشهد با پلیس 110تماس
گرفتند و از رفتارهای نابهنجار سرنشینان
یک دستگاه وانت پیکان خبر دادند که به طرز
وحشتناک و با سرعت سرسام آور در حرکت
بود .در پی دریافت این خبر ،بالفاصله عوامل
گشتخودروییکالنتریپنجتنمشهد،عازم
منطقهمعروفبه«شیخحسن»شدندودرمسیر
تردد وانت پیکان قرار گرفتند .آنها خودرویی
را مشاهده کردند که با صــدای ناهنجاری
روی رینگ حرکت می کــرد و بــار کابل برق
داشت .ماموران انتظامی وقتی متوجه شدند
که خودرو پالک انتظامی نیز ندارد به راننده
آن فرمان «ایست» دادنــد اما راننده جــوان با
دیدن خودروی پلیس ،پدال گاز را فشرد و بر
سرعت خودرو افزود .نیروهای گشت که دیگر

یقین داشتند با دزدان کابل روبه رو شدهاند
بی درنگ به تعقیب خودرو پرداختند چرا که
ابزار سرقت نیز در قسمت بار خودرو به چشم
می خورد اما راننده و سرنشین پیکان وانت
توجهی به اخطارهای پلیس نداشتند و با عبور
هولناک از البــه الی خــودروهــا به دنبال راه
گریزی بودند تا از چنگ پلیس فرار کنند .با
وجود این ،ماموران انتظامی که با دستورات
سلسله مراتب فرماندهی ،همه تالش خود
را برای مبارزه با یغماگران اموال مردم به کار
گرفته بودند ،همچنان به تعقیب متهمان به
سرقت خــودروی بدون پالک ،ادامه دادند تا
این که ناگهان وانت پیکان در حاشیه خیابان
متوقف شد و سرنشین آن گریخت .ولی راننده

جوانکهفرصتفرارنیافتهبود،شمشیربزرگی
را از درون خودرو برداشت و برای آن که راه فرار
باز کند به سمت مامور انتظامی هجوم برد.
گزارش خراسان حاکی است ،در این لحظه،
مامور انتظامی با شلیک  3تیر هوایی به فرد
مهاجم اخطار داد که شمشیر خود را رها کند
و تسلیم قانون شود اما او در حالی که شمشیر
وحشتناکی را در دست می فشرد باز هم به
سوی نیروهایانتظامیحملهورشدتاخودرااز
معرکهنجات دهد.درهمینحالبودکهمامور
انتظامی پای مهاجم مسلح را هدف گرفت و به
ناچار ماشه سالح را فشرد .لحظاتی بعد جوان
 26ساله که خون آلود نقش بر زمین شده بود

توسطامدادگراناورژانسبهبیمارستانشهید
هاشمینژادمشهدمنتقلشدوبالفاصلهبانظر
کادر درمانی تحت عمل جراحی قرار گرفت
اما چندین ساعت تالش پزشکان برای نجات
متهمبهسرقت،بینتیجهماندواوبراثرعوارض
ناشیازاصابتگلولهجانسپرد.بنابرگزارش
خراسان ،با اعالم مرگ راننده پیکان وانت به
قاضیویژهقتلعمد،بالفاصلهقاضی«محمود
عارفی راد» عازم مرکز درمانی شد و به تحقیق
در این باره پرداخت .بررسی های مقدماتی
حاکیازآنبودکهمتهمانتحتتعقیب،اموال
مشکوک به سرقت را حمل می کردند .این
درحالی بود که در بازرسی از داخل خودرو
مقادیر زیــادی کابل برق  ،قیچی های بزرگ

برش کابل های فشار قوی و یک جفت پالک
خودرو کشف شد و به همراه شمشیر بزرگی
که متهم به سرقت با آن به نیروهای انتظامی
حملهکردهبودبهکالنتریپنجتنانتقالیافت
تا بررسی های بیشتر در این باره صورت گیرد.
از سوی دیگر نیز با صدور دستورات ویژه ای از
سوی قاضی «عارفی راد» تالش پلیس برای
دستگیری متهم فراری این پرونده آغاز شد و
ماجرایشلیکنیزتحتبررسیهایتخصصی
و کارشناسی قرار گرفت .این گزارش حاکی
است ،روز گذشته جسد این جوان  26ساله
پسازانجاممعایناتدقیقدرپزشکیقانونی،
تحویلخانوادهاششد.درهمینحالبهگفته

در امتداد تاریکی

بازگشتازمرزجنون!

قاضیویژهقتلعمدمشهد،تحقیقاتقضایی
در حالی ادامه دارد که درباره سوابق متهم به
سرقت فراری نیز بررسی صورت می گیرد .به
گزارشاختصاصیخراسان،فرماندهانتظامی
مشهدنیزپسازوقوعاینحادثه،بهاقتدارپلیس
برای برخورد قاطع با مجرمان و خالفکاران
اشارهکردوگفت:جانبرکفاننیرویانتظامی،
برای حفاظت از جان ،مال و ناموس مردم از
هیچ تالشی دریغ نمی کنند و برای مبارزه با
«مخالن امنیت» از جان خود نیز می گذرند .از
سوی دیگر هم در برابر مجرمان با تمام اقتدار
ایستادهاند ودرصورتیکهخالفکاران وقانون
شکنانبهاقداماتمجرمانهخودادامهدهنداز
اختیارات قانونی برای شلیک گلوله استفاده
خواهند کرد .سرهنگ حسین دهقان پور به
هنجارشکنان و سارقان هشدار داد :مسیر
درست زندگی را برگزینند و دست از اعمال
خالف قانون بردارند چرا که پلیس جلوه ای
از «اقتدار» برای باورمندان به «امنیت» است و
اجازه عرض اندام به قانون شکنان را نخواهد
داد.

بازداشت ۱۸عضویکشرکتهرمیدرتهران
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت
 ۱۸عضو یک شرکت هرمی در جنوب تهران خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ جلیل موقوفهای
در حاشیه دستگیری این افراد با حضور در جمع
خبرنگاران گفت :مدتی قبل خبری دربــاره
فعالیت یک شرکت هرمی در محله ابوذر تهران
به پلیس اطــاع داده شد که به محض دریافت
آن تیمی از ماموران پلیس رسیدگی به موضوع

را در دستورکار خود قرار دادند .وی با بیان این
که در تحقیقات اولیه مأموران ،صحت گزارش
دریافتی  ،تایید شد  ،ادامه داد :در همین زمینه
،هماهنگی با مقام قضایی برای دستگیری این
افراد نیز انجام شد و مأموران با حضور در محل که
یک ساختمان مسکونی بود ۱۸ ،نفر را دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل کردند .رئیس پلیس
پیشگیریتهرانبزرگ بااشارهبهحضوراینافراد
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تسنیم /خــــودروی ســــواری  M.V.Mهنگام
حرکت  در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید
اشرفیاصفهانی،نرسیدهبهسیمونبولیوار،خیابان
طالقانی به طور ناگهانی دچار آتشسوزی شد و
آتشنشانانباحضوردرمحلحادثهوپسازدقایقی
تــاش موفق شدند شعلههای سرکش آتــش این
خودروراخاموشومهارکنند.

تصاصی

خراسان

عکس ها اختصاصی از خراسان

توکلی -عامالن ساخت و انتشار ویدئوهای غیر
اخالقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به چنگ
پلیسافتادند .بهگزارشخراسان،جانشینفرمانده
انتظامی استان کرمان در تشریح این خبر گفت :با
رصدفضایمجازیتوسطکارشناسانپلیسامنیت
عمومی،یکصفحهغیراخالقیدرشبکهاجتماعی
اینستاگرامشناساییشدکهاقدامبهانتشارعکس،
فیلم و ویدئوهای غیر اخالقی می کرد .سرهنگ
عبدالعلی روانبخش افــزود :در این زمینه بعد از
اقدامات تخصصی مشخص شد یک پسر جوان به
صورت غیر قانونی و زیرزمینی اقدام به دایر کردن
آتلیه عکاسی کرده است و با گرفتن عکس و ویدئو
اقدام به فعالیت های غیرمجاز می کند .وی ادامه
داد :نیروهای پلیس طی یک عملیات غافلگیرانه
در کمترین زمان پس از انتشار این محتوا در فضای
مجازی ،این فرد را دستگیر و در بازرسی از محل
فعالیت این آتلیه غیرمجاز ،یک دستگاه دوربین
عکاسی ،پروژکتور ،لپ تــاپ ،کیس رایانه و یک
دستگاه تلفن همراه را کشف و یک دستگاه خودرو
را نیز توقیف کردند.وی اظهار کرد :این متهم پس از
مشاهدهمستنداتوادلهجرم انتسابی،اعترافکرد
وبهدنبالآنیکخانمکهدرساختویدئوبااینفرد
همکاریداشت،دستگیرشد.
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مدیر فوریتهای پزشکی شهرستان روانسر
گفت:تصادفدرکیلومترچهارمحورروانسر
بهپاوهظهرسهشنبهپنجکشتهودومصدومبه
جا گذاشت .لقمان محمدی در گفت و گو با
ایرنا ،با بیان این که این تصادف در محدوده
روستای «زیرجوبی»اتفاق افتاد ،افــزود:
در ایــن تصادف که بین  ۲دستگاه خــودرو
سواریپرایدوپژو ۴۰۵رخداد،پنجنفردردم
جان باختند .وی ادامه داد :تالش نیروهای

اورژانسودرمانگاهبرایاحیای ۲نفرازجان
باختگانهممتاسفانهبهدلیلشدتجراحات
نتیجه بخش نبود .مدیر فوریت های پزشکی
شهرستانروانسراظهارکرد:دومصدوماین
حادثه نیز توسط اورژانــس هوایی به مراکز
درمانی استان اعــزام شد که حال عمومی
یکی از آن ها وخیم گزارش شده است .وی
اضافه کــرد :علت وقــوع تصادف نیز توسط
کارشناسانپلیسراهدردستبررسیاست.

در مقر پلیس و انجام بازجویی از آنان اظهار کرد:
در جریان بازجویی های اولیه مشخص شد که
دو نفر از دستگیرشدگان جزو سرکردگان اصلی
این شرکت هرمی بوده و  ۱۶نفر دیگر نیز جزو
اعضای آن و در حال تبلیغ و عضوگیری برای این
شرکتبودهاند.
وی با بیان این که این افــراد به بهانه کاریابی و
افزایش درآمد ،اقدام به جذب عضو از شهرهای

معدنکارانمفقوددرخوسفپیداشدند
مدیرعاملجمعیتهاللاحمرخراسانجنوبی
گفت :سه معدنکار که در منطقه معدنی آبگرم
لــوت شهرستان خوسف مفقود شــده بودند،
سحرگاه دیروز با تالش مردم بومی پیدا شدند.
محمدرضا رضایی در گفت و گو با ایرنا افزود:
اینمعدنکارانغیربومیدرجستوجویمعدن
بودندکهدوشنبهشبگذشتهباارسالموقعیت
مکانیبهخانواده،گمشدنخودرااعالمکردند.
ویادامهداد:بالفاصلهبااعالممفقودیبهمرکز

شکارچیانزنانپیر دراصفهاندستگیرشدند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان از دستگیری اعضای باند  ۳نفره
سرقت از زنان کهن سال در عملیات کارآگاهان
پلیس آگاهی شهرستان فریدن ،خبر داد.
به گزارش حادثه نیوز ،سرهنگ حسین ُترکیان
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
اظهار کرد :شاکی در تحقیقات صورت گرفته به
کارآگاهان گفت ،در حال استراحت در منزل

مجاورتهرانکردهبودند،افزود:همچنینمأموران
در بازرسی از محل حضور ایــن افــراد تعدادی
تجهیزاتازقبیللپتاپوتلفنهمراهو ۳۸جزوه
آموزشیویکقبضهسالحکمریجنگیبههمراه
پنج عدد فشنگ را نیز کشف و ضبط کردند .به
گفته موقوفه ای ،دستگیرشدگان پس از تشکیل
پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم ،روانه
دادسرا شدند.

خود بودم که ناگهان متوجه شدم  ۲مرد جوان
وارد منزل شدند و با تهدید چاقو تعداد  ۹النگو
را به وسیله قیچی از دستم بریدند و به سرعت
متواری شدند.
ُترکیان افزود :با شناسایی مخفیگاه متهمان،
کارآگاهان در عملیاتی ضربتی طی هماهنگی
با مقام قضایی وارد محل شدند و  ۲نفر از
متهمان را دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان

امداد و نجات هالل احمر یک تیم به محل اعزام
اما با تالشی که تا پاسی از شب انجام شد ،موفق
به یافتن این افراد نشدند .مدیرعامل جمعیت
هاللاحمرخراسانجنوبیاظهارکرد:درادامه
عملیات جست و جو و با همکاری مردم بومی،
معدنکاران ساعت  4صبح دیــروز پیدا شدند.
وی افزود :طبق گزارش ارسالی ،حال عمومی
مفقودشدگانمساعداستومشکلیدرسالمت
آنهاگزارشنشدهاست.
منتقل کردند .فرد سوم نیز  با اخذ نیابت در
یک اقــدام ضربتی در اصفهان دستگیر و به
شهرستان فریدن منتقل شد.
وی ادامه داد :متهم که با مدارک و مستندات
پلیس و اعترافات همدستان خود مواجه شد
سرانجام به جرم خود اعتراف کرد و با راهنمایی
وی  ۲۲عددالنگو و یک جفت گوشواره طال
کشف و به مال باختگان مسترد شد و متهمان
نیز به همراه پــرونــده تحویل مرجع قضایی
شدند.

اگرچه از آغاز دوران نوجوانی به اعتیاد روی آوردم
و مواد مخدر زیادی مصرف می کردم اما اکنون که
درهنرستانتحصیلمیکنماستعمالموادمخدر
را کنار گذاشته ام با این حال از نظر روحی بسیار
آشفتهام تا جایی که از شدت افسردگی و با یک
تصمیم جنون آمیز ظرف بنزین را روی سرم ریختم
و فندک را کشیدم اما  ...این ها بخشی از اظهارات
جوان 18سالهایاستکهباپیکریآغشتهبهبنزین
بهکالنترینجفیمشهدهدایتشدهبود.اوپساز
گذر ساعتی از این حادثه وحشتناک نافرجام و در
حالی که آرامش نسبی خود را بازیافته بود درباره
قصه تلخ زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :من هم مانند بسیاری از جوانان
خالفکار ،قربانی طالق و مواد مخدر هستم چرا که
پدر و مادرم هیچ گاه با هم تفاهم نداشتند و مدام به
درگیری و مشاجره می پرداختند تا این که باالخره
قیچی طالق ،زندگی آن ها را از هم جدا کرد اما من
که آن زمان  5سال بیشتر نداشتم در کنار مادرم
ماندم و این گونه سرنوشت تلخ من آغاز شد .مادرم
برای گذران زندگی به فروش مواد مخدر روی آورد
و به یکی از فروشندگان معروف محله تبدیل شد
اما دو سال بعد در حالی که خودم را برای رفتن به
مدرسهآمادهمیکردمومانندخیلیازدانشآموزان
دیگر شور و شوق عجیبی داشتم ناگهان سیاه ترین
ابر زندگی بر دوران کودکی ام سایه افکند .چرا
که ماموران انتظامی مادرم را هنگام حمل مقدار
زیادی مواد مخدر دستگیر کردند .خالصه مادرم
روانه زندان شد و من هم با دستور مقام قضایی به
بهزیستی رفتم .آن زمان ،حقیقت این ماجرای تلخ
را نمی دانستم و از این که مادرم را نمی دیدم بسیار
ناراحت بودم و از پدرم نیز خبری نداشتم باالخره
این روزهای سیاه به پایان رسید و مادرم 5سال بعد
از زندان آزاد شد و مرا در حالی از بهزیستی تحویل
گرفت که مقطع ابتدایی را تمام کرده بودم و باید
تحصیالتم را در دوره متوسطه اول ادامه می دادم.
اما در همین روزها مادرم با مرد دیگری ازدواج کرد
که با او نیز سرناسازگاری داشت .باز هم روزگار تلخ
من ادامه یافت و برای فرار از مشکالت خانوادگی و
درگیری های پدر و مادرم سراغ دوستانی رفتم که
از خودم بزرگ تر بودند و مواد مخدر استعمال می
کردند .من هم در حالی که وارد سیزدهمین بهار
زندگی ام شده بودم بساط مواد مخدر را در کنار
آن ها پهن کردم و به مصرف حشیش روی آوردم.
مشکالت و درگیری های پدر ناتنی و مادرم هر روز
بیشتر می شد چرا که مادرم معتقد بود ناپدری ام
اموالشراباالکشیدهوازاوکالهبرداریکردهاست.
کاربهجاییرسیدکهمادرمدچاربیماریهایروحی
و روانی شد و تحت نظر پزشک قرار گرفت .من هم
برای تامین هزینه های اعتیادم شاگرد مردی شدم
که به نقاشی ساختمان اشتغال داشت .خیلی زود
اینحرفهراآموختموهمزمانتحصیالتمرادررشته
نقشه کشی ساختمان ادامه دادم ولی از حدود یک
ماه گذشته به خودم آمدم که مصرف مواد مخدر
فرجام تلخی دارد به همین دلیل دیگر به استعمال
حشیش ادامه ندادم و به مادرم و کمک به او در امور
منزل و خانه داری پرداختم .حاال صبح که از خواب
بیدار می شوم صورت مادرم را می بوسم و برایش
قهوهدممیکنمامااوهیچگونهمحبتیبهمنندارد
و توجهی به خواسته هایم نمیکند .خیلی دوست
دارم مادرم دست نوازش بر سرم بکشد و مرا از این
تنهایی نجات بدهد اما همه این ها فقط آرزوهای
دست نیافتنی است به همین دلیل در یک لحظه
تصمیم جنون آمیزی گرفتم و با ریختن بنزین روی
پیکرم ،قصد داشتم خودم را آتش بزنم و از این همه
ناراحتی روحیوروانیرهاشومامانهتنهاجرئتاین
کاررانداشتمبلکهوقتیفندکراکشیدمبهاشتباه
احمقانهخودمپیبردموباکمکمشاورانکالنتری
و مادرم از این تصمیم وحشتناک منصرف شدم و
به کالنتری آمدم اما ای کاش  ...گزارش خراسان
حاکیاستبررسیهایمقدماتیروانشناختیو
تخصصی با صدور دستوری از سوی سرگرد مهدی
کسروی (رئیس کالنتری نجفی) توسط مشاوران
زبدهدایره مددکاریاجتماعیدربارهتالماتروحی
و روانی این جوان  18ساله در کالنتری آغاز شد و
سپساینبررسیهابامعرفیویبهمراکزتخصصی
روانپزشکیادامهیافت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

