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پلیس مقر اوراق خودروهای رسقیت در کوه «مان حصار» را متالیش کرد

درگیریخونباردرعملیاتکوهستان!
خراسان

ییک از سارقان اب شلیک پلیس کشته و دیگری زخمی شد

کشف قطعات سرقتی

درحوزهاستحفاظیآنانخودنماییمیکرد.بنابر
گزارش خراسان ،بررسی محیط جغرافیایی در
«ش َ
دامنهکوههایروستای َ
رشر»وهمچنینکشف
چندیناسکلتاوراقشدهخودروهایمدلپایین
در مناطق کوهستانی ،فرضیه اوراق خودروهای
سرقتی درون دره های کوه مان حصار را تقویت
کرد.اینگونهبودکهنیروهایانتظامیبااستفاده
از راهنمایی ها و تجربیات ارزنــده رئیس پلیس
مشهد ،عملیات موسوم به «کوهستان» را برنامه
ریزی کردند .آنان در اولین مرحله از رصدهای
اطالعاتی به تحقیق میدانی در کوه مان حصار

کوتاه از حوادث
توکلی /عامالن تخریب شیشه های ۱۱دستگاه
خــودرو در مجتمع مسکونی سالمت و خیابان
تختی سیرجان با تالش پلیس دستگیر و تحویل
مرجع قضایی شدند .نکته قابل توجه این موضوع
گذشتورضایت همهشاکیانازمتهمخیابانتختی
بود که البته به دلیل جنبه عمومی جرم ،متهم تحت
محاکمهقرارخواهدگرفت.
* شبکه خبر  /سربازان گمنام امام زمان(عج) در
ادارهکلاطالعاتخوزستان،یکباندبزرگقاچاق
مواد مخدر در غرب استان را متالشی کردند .از
این باند  ۱۳۰کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع
کریستالکشفوضبطشد.
کرمانی /سرهنگ اســحــاق دریجانی فرمانده
انتظامی ریگان گفت :ماموران ایستگاه بازرسی
محور«ریگان-ایرانشهر» باهوشیاریوسرعتعمل
خود مانع از آتش سوزی یک دستگاه تریلر حامل
روغنخوراکیهنگامعبورشبانهازاینمحورشدند.
*ایسنا /خــرداد امسال یک خبرنگار حین تهیه
گزارشازمراکزواکسیناسیونتحتپوششدانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتی،توسطنیرویحراست
مرکز آسیب دید .انگشت دست او شکست و حاال
گفته می شود به دلیل قصور پزشکی به وضعیت
عادی برنمیگردد .او از شخصی که باعث شکسته
شدن انگشت دستش شد شکایت کرد اما با وجود
تأیید پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح عمدی،
قرارنهاییدادسرامبنیبرمنعتعقیبصادروابالغ
شد .روابــط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در پاسخ به پیگیریهای ایسنا اعالم کرده
این دانشگاه وظیفه خود را همان زمان انجام داده و
فردخاطیرابرکنارکردهاست.
*میزان /خالدی سخنگوی اورژانس کشور از وقوع
تصادف زنجیرهای در محور خوی-ماکو و مصدوم
شدن ۹نفر  براثرمهآلودبودنمسیرخبرداد.
* مهر  /دو دستگاه مینی بوس پارک شده در کنار
خیابان کوثر غربی تبریز بامداد دیــروز دچار آتش
ســوزی شدند که آتــش نشانان با مهار به موقع،
از افزایش خسارات مالی به ایــن دو مینی بوس
پیشگیریکردند.

رئیسپلیسراهور :باشرکتمتخلفدرانفجارتانکر
سوختدرسنندجبرخوردمیکنیم
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی گفت :با شرکت متخلف در موضوع
انفجار تانکر سوخت در سنندج برخورد می
کنیم .به گــزارش ایسنا ،ســردار سیدکمال
هادیان فر ،در ششمین رزمایش ارتقای توان و
تحرک عملیاتی پلیس راهور که صبح دیروز در
شهرک آزمایش برگزار شد ،به حادثه تصادف
تانکر در جاده سنندج نیز اشاره کرد و گفت:
چرا راننده حرفه ای باید از جاده فرعی که از
دیدپلیسپنهاناست،ترددکندونتیجههمین
حادثه ای می شود که برای آن تانکر در جاده
سنندجاتفاقافتاد.قطعاماباآنشرکتمتخلف
که باوجود ممنوعیت تــردد شبانه تانکرها و

خودروهای حامل سوخت اجازه تردد شبانه را
برای این تانکر صادر کرده ،برخورد می کنیم.
قطعا راننده اطالع داشته که تردد شبانه تانکر
سوخت ممنوع است که برای پنهان ماندن از
دیدپلیسازجادهفرعیترددکردهاستونتیجه
اش وقوع حادثه ای شد که متأسفانه چهار نفر
جانخودراازدستدادندوتانکرحاملمازوت
واژگونشد.ویادامهداد:درحوادثمربوطبه
اتوبوس من با قوت می گویم هر فردی که جان
خودراازدستدادهکمربندایمنینداشتهوهر
فردیکهجانشحفظشدهحتماکمربندایمنی
خود را بسته بوده است .خب این ها اهمیت
کمربندایمنیرانشانمیدهد.

عواملتیراندازیمنجربهمرگهشرداردهدزدستگیرشدند
رئیسشورایتامینشهرستانایذهازدستگیری
عوامل درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی که
منجربهمرگشهرداردهدزشد،خبرداد.حسن
نبوتیچهارشنبهدرگفتوگوباایرناافزود:ظهر
یکشنبههفتهجاریطییکعملیاتتعقیبو
گریزنیرویانتظامیباسارقانمسلحدرخیابان
محمد رسولا ...ایذه ،شهردار دهدز به صورت
تصادفی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و پس
ازانتقالبهبیمارستانجانخودراازدستداد.

وی ادامه داد :از همان روز حادثه ،رسیدگی به
این پرونده توسط نیروهای انتظامی آغاز شد و
پیشازظهردیروزچهارشنبهعواملایندرگیری
مسلحانه در مخفیگاه خود دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند .سرپرست فرمانداری
ایذه با بیان این که افراد دستگیر شده چهار نفر
هستند،افزود:تعدادیازاینافرادسابقهکیفری
دارندوقطعادستگاهقضاییبرخوردشدیدیبا
آنهامیکند.

مرگ تلخپدرو فرزنددرواژگوینسواریپژو
توکلی /درحادثهمرگبار واژگونیسواریپژودر
محورشهربابک-خاتونآباد دوعضو یکخانواده
جانباختندومادرخانوادهمجروحشد.بهگزارش
خراسان  ،در این حادثه که در حدفاصل شرکت
راه سازی پ-بل و آب رسانی در  ۳۰کیلومتری
شهربابک اتفاقافتاد،پدرخانوادهبهعلتشدت
جراحات در صحنه جــان باخت .مــادر و فرزند
خانواده توسط نیروهای اورژانس خاتون آباد به
بیمارستان منتقل شدند و کودک به علت شدت

جراحات در بیمارستان جان خود را از دست
داد و مادر خانواده پس از انتقال به بیمارستان
تحت عمل جراحی قرار گرفت .سرگرد مداحی
فرمانده پلیس راه شهر بابک علت این حادثه را
ناتوانیرانندهدر کنترلخودرو وتخطیازسرعت
مطمئنه ذکر و اظهار کــرد :متاسفانه برخی از
رانندگانبعدازعبور،ازجلویدوربینهایپلیس
سرعتخودراافزایشمیدهندوموجبحوادث
خطرناکیهمبرایخودوهمدیگرانمیشوند.

عکس اختصاصی از خراسان

سجادپور -پلیس مشهد با انجام «عملیات
کوهستان» در حالی مقر اوراق خــودروهــای
سرقتی در «کــوه مــان حصار» را متالشی کرد
که یکی از دزدان حرفه ای در تعقیب و گریز 10
کیلومتری کشته و همدست سابقه دار وی نیز
به شــدت مجروح شــد .به گــزارش اختصاصی
خراسان ،افزایش سرقت خودروهای مدل پایین
و تشکیل پرونده های متعدد در مراکز انتظامی،
پلیس مشهد را درگیر معمایی پیچیده کرد به
گونه ای که فرمانده انتظامی مشهد وارد عمل
شدودستورویژهایرابرایردیابیتخصصیاین
ماجرا صادر کرد .رصدهای اطالعاتی و بررسی
دوربین های ترافیکی نشان می داد که تصاویر
خودروهای سرقتی آخرین بار در مناطق حاشیه
ایشمالمشهدثبتشدهاستبنابراینکالنتری
های نوار شمالی به حالت آماده باش در آمدند و
بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند .در
همین حال گــروه ویــژه ای از نیروهای پاسگاه
انتظامی هاللی با سرپرستی مستقیم سروان
حسین امجدی (رئیس پاسگاه) تجزیه و تحلیل
های کارشناسی دقیقی را در این باره آغاز کردند
چرا که بسیاری از سرنخ های این کالف پیچیده

پرداختند و با
توجه به آثاری
از قــطــعــات
شکسته یا پیچ
ومهرههایرها
شـــده خـــودرو
در دامــــنــــه
کوهستان به
ســرنــخ هایی
رســیــدنــد که
نـــــشـــــان مــی
داد ســارقــان،
بـــســـیـــاری از
لحظه ای که سارق مجروح زمین گیر شد
خـــودروهـــای
ســـرقـــتـــی را
درون دره ها یا مکان های خارج از دید اوراق می محاصره درآورنــد .این درحالی بود که یکی از
کنند چرا که فقط چوپان ها یا کوهنوردان در آن سارقان از بلندای کوه متوجه حضور خودروی
منطقه صعب العبور تردد می کردند و رفت و آمد گشتپلیسدرجادهخاکیشدوآنهابیدرنگ
در دامنه کوهستان به سختی صورت می گرفت .راه گریز به سمت روستای شرشر و سپس جاده
گزارشخراسانحاکیاستباجمعآوریمیدانی خاکی اطــراف روستای کنه بیست را در پیش
این اطالعات ،جلسه ای کارشناسی در پاسگاه گرفتند .با این همه آن ها در مسیر یکی از گروه
هاللی تشکیل شد و همه زوایای این ماجرا مورد های عملیاتی قرار گرفتند و بدین ترتیب طرح
واکاویدقیققرارگرفت.کنکاشهایتخصصی مهار هم به اجرا درآمد اما راننده پراید سفید به
بیانگرآنبودکهسارقانشبانهخودروهایسرقتی فرمانهای«ایست»وصدایآژیرنیزتوجهینمی
را از داخل شهر به درون کوهستان انتقال می کرد و همچنان گرد و خاکی مانند توفان در جاده
دهند و در سپیده دم روز بعد آن ها را با
خونسردی و آرامــش کامل اوراق می
کنند به همین دلیل عالوه بر نیروهای
گشتپیادهوموتوری،منابعومخبران
محلی پلیس نیز تقویت شدند و شاخه
اطالعاتی قوی شکل گرفت .بنابراین
عملیات «کوهستان» وارد مرحله
جدیدی شد و نیروهای پاسگاه هاللی
به طور شبانه روزی در اطراف کوه مان
حصار در پوشش های مبدل استقرار
یافتند.ردیابیهایاطالعاتیهمچنان سارق کشته شده که  ۷فقره سابقه کیفری داشت
ادامه داشت تا این که صبح روز گذشته
یکیازمنابعخبریپلیس،ازحضوردو
جوان پرایدسوار در دامنه کوهستان خبر دادند .فرعیبهراهانداختهبود.عملیاتتعقیبوگریزبا
دقایقی بعد مشخص شد که آن ها خــودروی فرماندهی رئیس پاسگاه هاللی همچنان ادامه
پرایدی را اوراق کرده اند و قصد دارند قطعات داشتوشلیکتیرهایهواییازسویپلیسهم
اوراق شده را با پراید خودشان به مکان دیگری بی نتیجه بود .ویراژهای خطرناک و مارپیچ در
انتقال دهند .با اعالم این ماجرا در بیسیم های جاده خاکی صحنه های دلهره آوری را رقم می
پلیس ،بالفاصله عملیات «کوهستان» با صدور زد .حدود 30گلوله با کالشینکف و کلت کمری
دستوریازسویسرهنگدهقانپورواردمرحله شلیک شد ولی گویی سارقان صدای گلوله را
جدیدی شد .گروه های تخصصی در دو شاخه با نوای رعد و برق اشتباه گرفته بودند .راننده
عملیاتی و از جاده های فرعی به سمت کوه «مان پراید بی محابا پدال گاز را می فشرد که سرنشین
حصار» حرکت کردند تا سارقان را از دو سو به جلو ،در عقب پراید را گشود و با پرت کردن لوازم

و قطعات سرقتی
خــــودرو بــه وســط
جادهخاکی،تالش
میکردتاخودروی
پلیس را از جــاده
منحرف یا واژگون
کند .صحنه های
وحشتناک یکی
پس از دیگری به
وقــوع می پیوست
کــه کیسه بــزرگ
ح ــاوی سیم های
سرقتی بــه وسط
جـــاده پ ــرت شــد و
زیر سپر خــودروی
پلیسقرارگرفتاگرچهباشکستنسپرخودروی
گشتانتظامی،برایلحظاتی ازسرعتعملیات
کاسته شد اما تعقیب و گریز با نظارت مستقیم
سرهنگ دهقان پور ادامه یافت تا این که بعد از
حدود  10کیلومتر فرار در جاده های خاکی ،به
ناچارنیروهایعملیاتیکوهستانالستیکهای
پرایدراهدفگرفتندوبهشلیکهایمتعددادامه
دادنــد .در این هنگام سرنشین جلوی پراید به
سمت عقب خودرو برگشت تا قطعه دیگری را به
درونجادهپرتکندکهناگهانگلولهایبرپهلوی
وی نشست و لحظاتی بعد جان سپرد
ولیبازهمرانندهپرایدباالستیکهای
پنچرهمچنانبهویراژهایمارپیچادامه
می داد که در یک لحظه و در میان گرد
وخاک های جاده ،گلوله ای فرق سر او
را نیز شکافت اما با خوش شانسی وی
از کنار جمجمه اش عبور کرد .راننده
کهشیارعمیقیازجراحترویسرش
نقش بسته بود به ناچار پراید را متوقف
کردوخودراکفجادهخاکیانداخت.
دراینهنگامبودکهخودروهایپلیس
از راه رسیدند و از اورژانــس تقاضای
کمککردند.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،دقایقی بعد
پیکر زخمی راننده 32ساله که «اصغر-الف» نام
دارد به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
انتقال یافت و با حضور قاضی «محمود عارفی
راد» (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) در محل وقوع
حادثه،تحقیقاتوبررسیهایقضاییدراینباره
آغاز شد .به دستور قاضی شعبه  211دادسرای
عمومیوانقالبمشهد،جسدجوان 35سالهکه
بنابهاعترافاتفردمجروح«،حمید»نامداشتبه
پزشکی قانونی انتقال یافت تا این شلیک خونبار

در عملیات کوهستان مورد بررسی های دقیق
پلیسی و قضایی قرار گیرد .این گزارش حاکی
است در بازرسی از درون پراید سفید رنگ متعلق
به جوان مجروح تعداد زیادی قطعات اوراق شده
پرایددیگریکشفشدکهآنهااسکلتخودرورا
در میان دره های کوه مان حصار رها کرده بودند.
مالکپرایدکهبهپاسگاههاللیدعوتشدهبودبا
مشاهدهخودرویپرایدش،درمیاناشکولبخند
ضمنقدردانیازنیروهایانتظامیگفت:مدتی
قبل خودروی مدل باالیی داشتم که برای تهیه
جهیزیه دخترم آن را فروختم و همین پراید مدل
پایین را خریدم تا با آن کار کنم که محتاج دیگران
نباشماماازروزقبلکهدزدانآنراازمقابلمنزلم
بهسرقتبردند،فقطبههمراههمسرماشکمی
ریختم و آه می کشیدم .اگر چه سارقان خودرو
را به طور کامل اوراق کرده اند اما بازهم با کشف
قطعات خودرو توسط پلیس می توانم دوباره آن
راتعمیرکنمونیازمنددیگراننباشم.شایانذکر
است در بررسی گوشی همراه سارق مجروح،
تصاویریبهدستآمدکهنشانمیدادرویبستر
پرازاسکناسمیخوابید.
درهمینحالفرماندهانتظامیمشهدبهسارقان

سارقی که روی اسکناس می خوابید

و یغماگران اموال مردم هشدار داد :پلیس برای
محافظت از امنیت و امــوال شهروندان از جان
مایه می گذارد و به مخالن نظم و امنیت جامعه
رحم نخواهد کرد .سرهنگ حسین دهقان پور
افزود :مبارزه قاطعانه با سارقان و هنجارشکنان
دردستورکارپلیساستوباحمایتهایقانونبا
هرگونهتبهکاریوخالفکاریبهشدتوبااقتدار
تمامبرخوردمیکندبنابراینبهتراستافرادیکه
سودایارتکابجرمرادرسردارنددستازاعمال
خالفبردارندوتادیرنشدهاستبهمسیرصحیح
زندگیبازگردند.

دستگیریسارقیکهمالخراموالسرقتی همدستانشبود
توکلی /سارقان تجهیزات برق رسانی شهری
و روستایی به چنگ پلیس افتادند .به گزارش
خــراســان ،سرپرست انتظامی شهرستان
رفسنجان در تشریح ایــن خبر گفت :در پی
افزایش سرقت سیم و کابل های برق شبکه
توزیع نیرو در نقاط مختلف شهری و روستایی
رفسنجان وخاموشیهایناگهانیونامتعارف،
نیروهای پلیس آگاهی با بررسی میدانی محل
وقوعسرقتها،شناساییودستگیریسارقان
رادردستورکارقراردادند .سرهنگمحمدجواد
آرامــون افــزود :در این زمینه ماموران با انجام
اقدامات اطالعاتی به سرنخ هایی از حضور
یک متهم سابقه دار در بسیاری از این سرقت ها
دستپیداکردندکه بازیرنظرگرفتنچندروزه

اینمتهموپسازاطمینانازحضورویدرصحنه
های سرقت ،او را در یک عملیات غافل گیرانه
به همراه دو همدستش دستگیر کردند .وی
ادامه داد :در بازرسی از مخفیگاه این متهمان،
بیش از یک تن انــواع سیم و کابل بــرق ،انواع
کابل های فشار قوی روکش دار ،موتورهای
کشاورزی ،کابل و قطعات داخلی ترانس برق،
چند دستگاه ترانس برق و انواع فیوز مربوط به
تابلوهایبرقفشارقویکشفشد.اینمسئول
انتظامی تصریح کرد :در بازجویی های بعدی
مشخصشداینسارقانکهیکیازآنهامالخر
اموال سرقتی است ،بیش از ۱۰۰فقره سرقت
تجهیزات برق رسانی را در شهر رفسنجان و
روستاهایاطرافانجامدادهاند  .

در امتداد تاریکی

ازدواج با مجنون کوچه نشین
همسرم بعد از گــذشــت  14ســال از زندگی
مشترکمان ،اکنون دخترخاله اش را به عقد
موقت خودش درآورده و مدعی است روزی که با
من ازدواج کرد اشتباه بزرگی را مرتکب شد و حاال
باید جوانی کند چرا که ...
زن  48ساله که پایه های لرزان زندگی اش را تا
حد ویرانی احساس کرده بود با چشمانی اشکبار
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه
مشهد گفت :با آن که  34سال داشتم اما هنوز
مجرد بودم و در یک کارگاه خیاطی کار می کردم
تا این که روزی در مسیر رفت و آمدم به کارگاه
با حامد آشنا شدم .او که  11سال از من کوچک
تر بود ،مدام سر کوچه می نشست و دختران را
دید می زد اما من که در یک نگاه عاشقش شده
بودم ،رفتارهای او را نادیده گرفتم و ارتباطم را
با او ادامه دادم .حامد با پراید مدل پایین پدرش
مسافرکشی می کرد تا از این بیکاری و آوارگی
نجات پیدا کند .باالخره بعد از مدتی روابــط
عاشقانه ،من و حامد با وجــود مخالفت های
شدید خانواده او ازدواج کردیم .با آن که روزگار
سختی را می گذراندم اما بالفاصله باردار شدم
تا پایه های زندگی ام را مستحکم تر کنم .حامد
هم عاشق من بود و به حرف ها و نصیحت های
دیگران توجهی نداشت تا این که خانواده اش
به خاطر فرزندم «سینا» مرا هم پذیرفتند و من
و حامد به زندگی مشترکمان در طبقه باالی
منزل پدر شوهرم ادامه دادیم .در همین روزها
دخترم «سهیال» نیز به دنیا آمد و روزگــارم بهتر
شد اما گویی تقدیر من چیز دیگری بود .بعد از
 13ســال زندگی مشترک روزی متوجه رفت
و آمدهای نامتعارف حامد به خانه خاله اش
شدم « .ربیعه» دخترخاله حامد بود که پس از
چندسال زندگی مشترک از همسرش طالق
گرفته و به خانه مادرش بازگشته بود .این ماجرا
کنجکاوی مرا برانگیخت .تازه متوجه شدم که
مادر شوهرم و خواهرش در گذشته قصد داشتند
زمینه ازدواج حامد و ربیعه را فراهم کنند اما به
دلیل رفتارهای جاهالنه و شرارت بار حامد این
ازدواج میسر نشده است و حاال آن ها دوباره به
یکدیگر نزدیک شده اند .خیلی زود بی مهری
های حامد درباره من آغاز شد و دیگر از آن عشق و
عاشقی های مجنون وار خبری نبود .بی اعتنایی
و کم محلی های حامد به من هر روز بیشتر می
شد تا این که متوجه شدم او پنهانی ربیعه را عقد
کــرده اســت ،سقف اتــاق دور ســرم می چرخید
که اشک ریزان نزد پدرشوهرم رفتم و ماجرا را
برایش بازگو کردم ولی او با خونسردی نگاهی
به چهر هام انداخت و گفت« :پسرم کار خالف
شرع نکرده است از طرف دیگر نیز دخترخاله
اش کارمند است و نیاز مالی ندارد تا زندگی شما
را تحت تاثیر قرار بدهد ».آن روز تا شب فقط گریه
کردم تا این که حامد از سرکار به خانه آمد .وقتی
فهمید از ازدواج مجددش خبر دارم ،رو به من کرد
و گفت :دخترخاله ام بعد از طالق تنها شده بود و
من دلم به حالش می سوخت .از سوی دیگر سن
تو بیشتر از یک دهه با من تفاوت دارد .آن روزها
که با تو ازدواج کردم جوان بودم و شهوت و هوس
چشمانم را کور کــرده بود اما حاال می خواهم
جوانی کنم تا اشتباه گذشته ام جبران شود .به
او گفتم من مادر دو فرزند تو هستم ،حاال بعد از
گذشت  14سال چنین حرف هایی را می زنی؟
اکنون هم به کالنتری آمــده ام تا بــرای ویــران
نشدن آشیانه ام مرا راهنمایی کنید .گزارش
خراسان حاکی است رسیدگی روان شناختی
و کارشناسانه به این پرونده با صدور دستوری
از ســوی سرهنگ ابراهیم خواجه پــور (رئیس
کالنتری آبکوه) در دایره مددکاری اجتماعی
کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

