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چوب سرقتیکیلویی هزارتومان!

سرقتیدرختاناستفادهمیکردندبهکالنتری
هدایت شدند و از آن ها بازجویی های فنی
صورتگرفت.متهمانمذکورکهبهموادمخدر
اعتیاد دارنــد ابتدا مدعی شدند که تنه های
درختان را از سایت دیوار خریداری کرده اند
اما این اظهارات برای ماموران باورپذیر نبود به
همین دلیل آن ها زیر رگبار سواالت تخصصی
قرار گرفتند تا این که اعتراف کردند اهل یکی
از شهرهای شمالی خراسان رضوی هستند
و چون می دانستند برخی افــراد درختان را
در سایت دیــوار به فــروش می رسانند چنین
ادعایی را برای فرار از مجازات مطرح کردهاند.
به گزارش خراسان اعضای این باند معتاد که
سابقهکیفریهمندارنددرادامهبازجوییهابه
برش و سرقت درختان اعتراف کردند که قصد

دختری در چنگ جوان شیشــه ای!

عکس  :خراسان

سجادپور /اعضای یک باند سرقت که با برش
درختان کهن سال  ،چوب های مسروقه را
کیلوییهزارتوماندرسایتدیوارمیفروختند
باتالش نیروهای گشت کالنتری سپاد مشهد
دستگیرشدند.بهگزارشاختصاصیخراسان،
دقایق اولیه بامداد روز گذشته ماموران گشت
کالنتری سپاد که تــاش هــای گسترده ای
را با تدابیر فرمانده انتظامی مشهد و برای
مبارزهباجرایمشبانهآغازکردهاند،واردمنطقه
اسماعیل آباد شدند و به تجسس های شبانه
پرداختند .آن ها که محدوده های احتمالی
ارتکاب جرم را به صورت نامحسوس زیر نظر
داشتند ناگهان در سکوت بامدادی ،صدای
غرش اره برقی را شنیدند که از باغ های پشت
روستای اسماعیل آبــاد به گوش می رسید .

حساسیت ماجرا در آن ساعت بامداد ،ماموران
گشت را به تکاپور واداشــت و آن ها با کسب
دستوراتشبانهازسرگردجعفرعامری(رئیس
کالنتری سپاد) به پیگیری موضوع پرداختند و
به صورت نامحسوس و چراغ خاموش به پشت
اراضــی  44هکتاری سپاد رسیدند .دیگر
صدای افتادن درختان تنومند و کهنسال هم
به گوش می رسید  .بررسی های بیشتر بیانگر
آن بود که افرادی شبانه در پی قطع درختان
مذکورهستند.بههمیندلیلنیروهایگشت
وارد عمل شدند و سه جوان معتاد  20 ، 18و
 21ساله را دستگیر کردند که رابطه فامیلی با
یکدیگردارند.
گزارش خراسان حاکی است ؛ اعضای این باند
به همراه وانت نیسانی که برای انتقال تنه های

ا

ختصاصی

خراسان

در امتداد تاریکی

فروش چوب درختان را داشتند و کیلویی هزار
تومان در سایت دیوار به فروش می رساندند.
به گــزارش خراسان ،با توجه به سرقت های
مشابهی که قبال نیز در ایــن منطقه صورت

گرفتهاست.تحقیقاتمامورانکالنتریسپاد
مشهد برای ریشه یابی این ماجرا و دستگیری
دیگرعواملمرتبطبااینباندفامیلیهمچنان
ادامه دارد.

رمز سارقان و مالخران «کامپیوتر خودروها» لو رفت

استفاده می شــود نیز از داخل
لــوازم متهم به همراه مقادیری
مواد مخدر صنعتی کشف شد.
گ ــزارش خــراســان حاکی است
بــا تــوجــه بــه ابــــراز نــارضــایــتــی
شهروندان از برخی سرقت های
خرد ،بالفاصله قاضی فرهمندنیا
(جانشین معاون دادستان مرکز
خراسان رضوی) دستورات ویژه
و محرمانه ای را برای پیگیری این
پرونده صادر کرد و بدین ترتیب
گروهی از مــامــوران تجسس با
هدایت مستقیم سرهنگ خواجه
پـــور (رئــیــس کــانــتــری) بــرای
دستگیری دیگر عوامل مرتبط
با سرقت های مذکور وارد عمل
شدند و به تحقیق تخصصی در
ایــن بــاره پرداختند .بررسی پیامک های
دریافتی و ارســالــی از گوشی متهم نشان

میداد که او با مالخران و برخی تعمیرکاران
خــودرو نیز در ارتباط اســت .ایــن در حالی

وحشتدرآاپرمتان ۸طبقه

کوتاه از حوادث

آتشسوزیساختمانمسکونیدرتهران ۸مصدومو ۴۰نجاتیافتهداشت

در این حادثه  9خودرو هم در آتش سوخت  /عکس ها  :تسنیم

* تسنیم/سرداررحیمیرئیسپلیستهرانگفت:
انتظار داریــم با خردهفروشان برخورد جدیتری
صورت گیرد ،این افراد یاد گرفتند که با مقادیر کم
بازداشتوبالفاصلهآزادمیشوند،جمعیتفراوانی
داریمکهدربخشخردهفروشانموادمخدرمتأسفانه
درتهرانجوالنمیدهند.
کرمانی /واژگونی خودرو سواری پژو حامل اتباع
خارجی غیر مجاز در محور جیرفت – کرمان یک
کشته و ۹مجروحبهجا گذاشت.
ایرنا  /ســردار جاویدان فرمانده انتظامی استان
کرمانشاه از دستگیری شخصی خبر داد که چندی
پیش و به دنبال اختالفات شخصی ،در یکی از
روستاهای کرمانشاه اقدام به قتل پسرعموی ۶۹
سالهخود و پسر ۳۶سالهویکردهبود.
*تسنیم /صبح دیروز بر اثر حادثه آتش سوزی در
پاساژنگینستارخانتهران،سهنفرمصدومشدند.
*ایرنا /سردار مهری فرمانده یگان حفاظت وزارت
میراث فرهنگی از کشف  ۹۳۰قلم عتیقه با قدمت
تاریخی سه هزار سال طی دو عملیات خبر داد و
گفت :یک مجسمه ارزشمند با قدمت سه هزار سال
در این کشفیات وجود دارد که قاچاقچیان قصد
فروشآنرابهمبلغچهارمیلیاردتومانداشتند.
*ایرنا /پلیس فتا از شگرد جدید مجرمان تحت
عنوان طراحی وب سایتهای مشابه صرافیهای
ارزدیجیتالشناختهشدهونمایشلینکآندرنتایج
جست و جوی گوگل خبر داد و اعالم کرد که این نرم
افزاریکبدافزاربرایسرقتاطالعات است.
کرمانی/سردارعبدالرضاناظریفرماندهانتظامی
استانکرمانگفت:دردوعملیاتجداگانهپلیسی
از جاساز یک دستگاه کامیون حامل چوب و الوار
و نیز یک خودروی پژو بیش از ۵۸۷کیلو تریاک و
مورفین کشفویکمتهم دستگیرشد.دوسرنشین
پژوهمبااستفادهازتاریکیشبگریختند.
* استاندار کرمان گفت :رئیس جمهور به وزیر نیرو
دستور داد بر اساس سازوکار پیشنهادی استاندار
کرمان ،اقدامات مقدماتی و الزم بــرای احــداث و
تکمیلسیلبندجیرفتآغازشود.
*ایسنا /در پی واژگونی قایقی در آب های ساحلی
فلوریدادرآمریکا ۳۹تنمفقودشدهاند.

بود که بسیاری از پیامک ها
از داخل گوشی وی پاک شده
بود  .در عین حال با تاکیدات
قاضی فرهمندنیا عازم منطقه
خواجه ربیع شدند اما دوسارق
مــذکــور مــنــزل اجـــــارهای را
تحویل داده و مــتــواری شده
بــودنــد .بــنــابــرایــن مــامــوران
انــتــظــامــی مخفیگاه متهم
دستگیر شــده را در شهرک
مهرگان بــازرســی کردند که
تعداد دیگری باتری و کامپیوتر
سرقتی خودرو به همراه 20
قــاب خالی کامپیوتر کشف
شــده در همین حــال تکرار
جمله «مستر کــجــایــی؟» در
پیامک های متهم نشان داد که
این جمله رمزی بین مالخران و سارقان است!
بنابرگزارش خراسان «ع.م» (متهم دستگیر
عکس :خراسان

سجادپور -کنکاش ماموران انتظامی در
گوشی تلفن جوانی که با یک کیسه حاوی
کامپیوترهای سرقتی خـــودرو در مشهد
دستگیر شده است ،بیانگر آن بود که سارقان
و مالخران با رمز «مستر کجایی؟» در زمینه
خــریــد و فـــروش قطعات سرقتی فعالیت
میکنند.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،چندی
قبل ماموران کالنتری آبکوه مشهد ،راننده
پــرایــدی را دستگیر کــردنــد کــه یــک کیسه
حــاوی انــواع مختلف کامپیوتر خــودرو و دو
باند ضبط و پخش سرقتی را به همراه داشت.
این جوان معتاد به مواد مخدر صنعتی مدعی
شد قطعات سرقتی را از دو جوان در منطقه
خواجه ربیع مشهد خریده است که در زمینه
سرقت باتری و کامپیوتر خــودرو (ایسیو)
فعالیت می کنند .این درحالی بود که در
بازرسی های بیشتر یک رشته سیم مفتولی
نــوک کج که بــرای بــاز کــردن در خودروها

مستـرکجـایی؟

حــادثــه آتــش ســوزی در پارکینگ یک
ساختمان هشت طبقه  ۳۹واحــدی در
تهرانمنجربهسوختن ۹دستگاهخودرو،
مصدومیتهشتنفرونجاتبیشاز۴۰
نفرازساکناناینمجتمعمسکونیشد.
سخنگوی آتش نشانی تهران دیــروز در
این باره به ایرنا گفت :ساعت  ۵۹دقیقه
بامداد این حادثه آتش سوزی در خیابان

پاسدار گمنام ،خیابان مالپور به سامانه
 ۱۲۵اعــام شد و در مدت زمــان چهار
دقیقهمامورانچهارایستگاهآتشنشانی
بههمراهتشکنجات،خودرویتجهیزات
تنفسی و باالبر به محل حادثه رسیدند.
سیدجاللملکیافزود:آتشدرپارکینگ
ایــن مجتمع مسکونی روی داده بــود و
زمانی که آتشنشانان به محل رسیدند

اختصاص

ی
خراسان

آتش به  ۹دستگاه خودرو سرایت کرده و
دود حاصل از این آتش سوزی به طبقات
راه یافته بود .وی با بیان این که برخی از
افرادساکندراینمجتمعازطریقبالکن
و پنجره ها از آتش نشانان تقاضای کمک
میکردند،ادامهداد:درمرحلهاولآتش
نشانان از طریق بلندگوهای دستی این
افرادرادعوتبهآرامشکردندوهمزمان
بــا خــامــوش ک ــردن آتــش وارد طبقات
شدند .ابتدا د ِر پشت بام این ساختمان
را باز و حدود  ۴۰نفر از افراد را به پشت
بام منتقل کردند که چند نــوزاد نیز در
بین این افــراد بــود .وی گفت :افــرادی
نیز در ایــن حادثه دچــار دودگرفتگی
شدند که با استفاده از دستگاه های
تنفسی دستی ،آتش نشانان آن ها را
به عوامل اورژانــس تحویل دادنــد .وی
خاطرنشان کــرد :پس از دقایقی آتش
بدون خسارت جانی مهارشد و پس از
تخلیه دود و لکهگیری ،آتــش نشانان
بدون مصدومیت به این عملیات پایان
دادنــد .علت این آتش سوزی در دست
بررسیکارشناساناست.

شده) با لو رفتن این رمز لب به اعتراف گشود و
گفت :معتاد به شیشه هستم و یک فقره سابقه
زندان دارم اما کامپیوترها را از دو متهم فراری
می خرم که از حدود دو ماه قبل با آن ها آشنا
شده ام .کامپیوترها را  700هزار و باتری را
 500هزار تومان می خرم و به تعمیرکاران
خودرو یا مالخران به مبلغ  900و  750هزار
تومان می فروشم!
ایــن گــزارش حاکی اســت ؛ در همین حال
پیامکی از یک مالخر به گوشی وی با رمز
«مستر کجایی؟  206بــیــاور!» ارســال شد
که بررسی های بیشتر نشان داد همدستان
وی قصد سرقت یک دستگاه پــژو  206را
دارنــد که بــدون تجهیزات ایمنی و دزدگیر
در یکی از کوچه ها پارک شده بود .در حالی
که چندتن از اهالی کوی امیرالمومنین (ع)
و امام هادی (ع) از متهم شکایت کرده اند
تحقیقات برای دستگیری همدستان وی وارد
مرحله جدیدی شده است.

همدستی دزدانومالخرانغیربومی
درسرقتمیلیاردی ازمنازل
توکلی /اعضایباندسارقانغیربومی که۶۰میلیارد ریال ازمنازل
سرقت کرده بودند ،دستگیر شدند.به گزارش خراسان،فرمانده
انتظامی شهربابک در این باره گفت :به دنبال افزایش سرقت منزل
درچندنقطهشهرستانشهربابک،نیروهای پلیسآگاهیواردعمل
شدند و با تحقیقات پلیسی و انجام اقدامات اطالعاتی ،خیلی زود
هویتسارقانراکهازاستانیدیگر بودند،شناساییکردند.سرهنگ
حسن عبدلی افــزود :ماموران در ادامــه با دریافت نیابت قضایی
با حضور در یکی از شهرهای استان لرستان و همکاری نیروهای
پلیس این استان سه سارق و دو مالخر را که در خرید و فروش طالی
سرقتی فعالیت داشتند ،دستگیر و در بازرسی از منزل این متهمان
۱۴۶گرم طالی سرقتی کشف کردند .وی با اشاره به این که این
سارقانازمنازلخالیازسکنهدرنقاطمختلفشهرستانشهربابک
و دیگر نقاط کشور سرقت می کردند ،ادامه داد :اعضای این باند در
روند بازجویی ها به انجام ۱۳فقره سرقت منزل در شهرستان های
شهربابکورفسنجاناستانکرمانوهمچنینانجامسرقتهاییدر
استانهایيزدواصفهاننیزاعترافکردند .اینمسئولانتظامیبا
اشارهبهاینکهارزشمجموعاموالسرقتشدهتوسطاینباند۶۰
میلیاردریالبرآوردشدهاست،خاطرنشانکرد :تحقیقات پلیسی
برایکشفدیگرسرقتهایاینباندادامهدارد.

هنوز دو ماه بیشتر از جشن تولد  17سالگی ام
نگذشتهبودکهدرخیابانباپسرجوانیآشناشدمو
بهامیدازدواجبااوارتباطبرقرارکردماماچندماهبعد
فهمیدمکهآنپسرپولدار...
بهگزارشخراساناینهابخشیازاظهاراتدختر
 18سالهایاستکهبههمراهرانندهجوانتاکسی
اینترنتی وارد اتاق مددکاری اجتماعی کالنتری
نجفی مشهد شده بود  .او در حالی که بیان می
کرد این راننده جوان قصد کمک به مرا دارد درباره
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری
گفت 15 :ساله بــودم که در مرگ ناگهانی پدرم
سیاه پوش شدم او به خاطر مصرف زیاد دخانیات
به سرطان ریه مبتال شده بود بعد از این حادثه تلخ
مادرم ،من و خواهر بزرگ ترم را زیر بال و پر خودش
گرفت تا این که یک سال بعد خواهرم با یک ایرانی
ساکن اتریش ازدواج کرد و برای زندگی مشترک با
او به خارج از کشور رفت .من و مادرم در حالی تنها
شدیم که هیچ کسی را در مشهد نداشتیم و همه
بستگانمان در سبزوار زندگی می کردند از سوی
دیگر نیز مادرم دچار بیماری شدید روماتیسم بود و
بایدازهرنوعاسترسونگرانیدوریمیکردچراکه
استرسهایروانیبیماریاوراتشدیدمیکردومن
هموارهمراقبمادرمبودمتابعدازمرگپدرمشرایط
روحی بدی را تجربه نکند در همین شرایط بود که
حدود 10ماهقبلباپسرجوانیدرخیابانآشناشدم
اوهمدربولوارپیروزیودرنزدیکیمحلسکونتما
زندگیمیکرد«.بردیا»خانوادهپولداریداشتکه
دررفاهزندگیمیکردندوتنهابرادرشنیزمشغول
تحصیل در دانشگاه بود  .خالصه آشنایی خیابانی
من و بردیا به ارتباط های نامتعارف و دیدارهای
پنهانی در کوچه و خیابان و پارک ها کشید این در
حالی بود که بردیا بعد از پایان مقطع متوسطه ،
درس و مدرسه را رها کرده بود و در سن 21سالگی
شغلمناسبینداشتوبهخاطربیکاریهزینههای
خودش را از پدرش می گرفت .من هم به امید این
که با بردیا ازدواج کنم به این ارتباط خیابانی ادامه
می دادم .اما چند ماه قبل متوجه شدم که بردیا،
جوانیمعتاداستوموادمخدرصنعتیازنوعشیشه
مصرفمیکندوقتیماجرارافهمیدمتصمیمگرفتم
قبل از آن که آینده ام نابود شود به این ارتباط هوس
آلود پایان بدهم اما بردیا همواره مرا تهدید می کرد
که اگر ارتباطم را با او قطع کنم بالیی به سر مادرم
میآوردیازندگیمرانابودخواهدکرد.تازهفهمیدم
که بردیا چند بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شده
اما به محض رهایی دوبــاره سراغ مواد مخدر رفته
است.وقتیمتوجهگذشتهاششدمدیگربهشدت
از او وحشت داشتم چرا که می دانستم معتادان به
موادمخدرصنعتیزندگیهولناکیدارنددرحالی
کهتالشمیکردممادرممتوجهموضوعنشود،روز
گذشتهسواریکدستگاهتاکسیاینترنتیشدمدر
همین هنگام بردیا نیز سوار خودرو شد و مدام مرا
تهدید می کرد به گونه ای که احساس می کردم
جانمدرخطراستزمانیکهمنازتاکسیاینترنتی
پیادهشدمبردیا ازرانندهخواستهبوداورابهمکانی
ببردکهموادمخدر(شیشه)تهیهکندبههمیندلیل
راننده تاکسی اینترنتی با شماره تلفن من تماس
گرفت که هنگام درخواست تاکسی روی گوشی
او ثبت شده بود .راننده  35ساله که متوجه اعتیاد
شدیدبردیاشدهبودمراراهنماییکردکهبرایحل
این مشکل به کالنتری بیایم و ...گزارش خراسان
حاکیاستتالشمشاورانزبدهکالنتریباصدور
دستورات ویــژه و راهنمایی های سرگرد مهدی
کسروی(رئیسکالنترینجفی)برایبررسیهمه
ابعاداینماجرایتاسفبارآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

