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اب دستگیری دزدان حرفهای فاش کرد

آگهی تماس گرفت و ادعا کرد خریدار گوشی
است .او پس از پرسشهای مقدماتی و تعیین
قیمت ،مدعی شد پسرعمویش را برای تحویل
گوشی میفرستد و پول را هم کارت به کارت
میکند .بعد از گذشت چند ساعت پسر جوانی
با موتورسیکلت به در منزلم آمد و با گوشی
تلفن خودش مبلغ توافق شده را به حساب من
واریز کرد و رسید آن را نیز نشانم داد .او سپس
مــرا مجاب کــرد که مالکیت گوشی را هم به
طور رسمی به او انتقال بدهم تا از نظر قانونی
مشکلی به وجود نیاید! من هم که با واریز وجه
و مشاهده رسید بانکی خیالم راحت شده بود،
بالفاصله برای انتقال مالکیت اقدام کردم اما
روز بعد تــازه فهمیدم که رسید بانکی جعلی
بوده و پسر جوان سارق است اما دیگر کاری از
دستم برنمی آمد چرا که سند گوشی را به نام
او ثبت کرده بودم و در سامانه همیاب هم قابل

اموال کشف شده از متهمان به سرقت

وروددادستاینبهماجرای
مرگهزارانماهی
 ۶متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

توکلی -شش متهم در ماجرای مرگ هزاران
ماهی در بردسیر کرمان تحت تعقیب قضایی
قرار گرفتند.
به گــزارش خراسان ،دادستان بردسیر درباره
این حادثه گفت :به محض اطالع دادستانی از
مرگ هــزاران ماهی به دلیل خشکی یک باره
آب در سد حلبی ســاز بردسیر ،موضوع با قید
فوریت در دستور کار قرار گرفت .قاضی افشین
صالحینژاد ادامه داد :در کمتر از  ۴۸ساعت
گــزارش کارشناسی فاجعه زیستمحیطی سد
حلبیساز این شهرستان به دادستانی ارائه شد
و در این زمینه شش متهم تحت تعقیب قضایی
قــرار گرفتند .وی افــزود :گــزارش کارشناسی
حاکی از این است که کشاورزان منطقه بدون
در نظر گرفتن حیات آبزیان رودخانههای منتهی
به سد ،اقدام به برداشت بیرویه آب کردهاند به
میزانی که صرف ًا گل و الی و رسوبات پشت سد
باقی مانده است .این مسئول قضایی گفت :طبق
بررسیهای انجام شده هیچ گونه مجوزی از سوی
اداره امور آب یا جهاد کشاورزی شهرستان در
خصوص نحوه برداشت آب صادر نشده و با توجه
به این که بخشی از این ماهیها توسط جهاد
کشاورزی به آب سد ریخته شدهاند ،باید نظارت
نیز توسط آن مرجع صورت میگرفت.

پیگیری نبود!
گــزارش خراسان حاکی است
شــاکــی دیــگــری نــیــز بــا ارائـــه
مشخصاتی مشابه ایــن ماجرا
ادعا کرد من هم با همین شیوه
فریب خــوردم امــا پسر جــوان با
مشخصاتی کــه ما لباخته اول
ارائه داد ،این بار سوار یک دستگاه
خـــودروی سمند سفیدرنگ به
در منزلم آمد و از من نیز با همین
شگرد سرقت کرد .اکنون در سامانه
«همیاب» هم نمیتوانم از حق خودم
دف ــاع کنم و س ــارق گــوشــی گــران
قیمت را به مجازات برسانم!
بــنــابــرایــن گـــــزارش ،ب ــا تــوجــه به
اهــمــیــت و حــســاســیــت مــوضــوع کــــــه
دزدان حــرفـهای شگرد جدیدی بــرای فرار
از مــجــازات طراحی کــرده بــودنــد ،نیروهای
کالنتری کــوی پلیس با صــدور فرمانی ویژه
از سوی سرهنگ حسین دهقان پور (رئیس
پلیس با تجربه مشهد) وارد عمل شدند و با
هماهنگیهای قضایی ،رصدهای اطالعاتی
نامحسوس را در حالی آغاز کردند که هر دو
شاکی پرونده ،تصویر سارق گوشی را در «آلبوم
مجرمان» شناسایی کردند .ادامــه تحقیقات
بیانگر آن بود که جوان سارق در دی ماه سال
گذشتهوبهاتهامسرقتمحتویاتخودروتوسط
نیروهای کالنتری کوی پلیس دستگیر و به
مراجعقضاییمعرفیشدهبود!امابررسیهای
بیشتر نشان داد که او فقط دو هفته در زندان
بــوده و بعد از آن بــا جلب رضــایــت شاکی از
زنــدان آزاد شده و اقدامات مجرمانه خود را
با شیوهای مدرن ادامــه داده است .به همین
دلیل گروهی ورزیــده از نیروهای انتظامی
با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ حسن
قادری (رئیس کالنتری کوی پلیس) عملیات

ختصاصی خراسان

آشیانهای روی آب!

ا

عکسها اختصاصی خراسان

سجادپور -اعضای یک باند سرقت محتویات
داخــل خــودرو که به دزدی مــدرن روی آورده
بودند ،برای فرار از مجازات قانونی در حالی
شگرد عجیبی را طراحی و اجرا کردند که تصویر
آنان بر آلبوم پلیس نقش بسته بود!
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،ماجرای
شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفهای
سرقت گوشیهای گران قیمت ،هنگامی در
دستور کار نیروهای کارآزموده کالنتری کوی
پلیس مشهد قــرار گرفت که دو مرد جــوان با
تسلیم شکایتی به پلیس از ماجرای پیچیدهای
ســخــن گفتند کــه دزدان ح ــرفــهای بــرای
کالهبرداری از طریق «سایت دیوار» طراحی
کرده بودند .یکی از شاکیان مذکور اظهار کرد:
گوشی تلفن همراه آیفون و سامسونگ را در
«سایت واسطهای دیــوار» به فروش گذاشتم.
طولی نکشید که مرد جوانی با شماره تلفن

سرقتباشگردیعجیب!

در امتداد تاریکی

دستگیری سارق 23سالهرا درحالی
آغاز کردند که شواهد امر از رویارویی پلیس با
یک باند حرفهای حکایت میکرد .بنابر گزارش
خراسان ،ماموران انتظامی پس از شناسایی
مخفیگاه سارق جوان در خیابان امام رضا (ع)،
او را در یک عملیات ضربتی و غافل گیرانه به
دا مانداختند.
در بازرسی از مخفیگاه وی  20دستگاه گوشی
هوشمند 5 ،دستگاه گوشی معمولی و تعداد
زیادی کارتن خالی گوشی کشف و ضبط شد.
«عباس» (سارق دستگیر شده) که در کالنتری
کوی پلیس مورد بازجوییهای تخصصی قرار
گرفته بود ،ضمن اقرار به سرقت گوشی از طریق
آگهیهای «سایت دیوار» به دستبرد محتویات
خودروهای پارک شده نیز اعتراف کرد و گفت:
سرکرده باند فردی به نام میالد است که من
نزد او کارآموز هستم و نقشههای سرقت مدرن
در فضای مجازی را او طراحی میکند! این
گــزارش حاکی اســت در پی اعترافات متهم
 23ساله بالفاصله نیروهای انتظامی با کسب
دستورات محرمانه از قاضی خدابنده (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) و با استفاده

از شگردهای پلیسی ،میالد را در بولوار امام
رضا (ع) در حالی به دامانداختند که به اتهام
سرقت طال تحت تعقیب بود و پروندهای مفتوح
در دادسرای مشهد داشت.
از سوی دیگر با توجه به اهمیت ماجرا ،این
پــرونــده در شعبه  611دادســـرای عمومی و
انقالب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و مقام
قضایی دستوراتی را برای دستگیری اعضای
دیگر باند و مالخران صادر کرد.
با این دستور قضایی ،بی درنــگ کارآگاهان
عازم بولوار چمن در کوی مصالی مشهد شدند
و مالخر  33سالهای را که مدعی بود از سه ماه
قبل با دزدان گوشی آشنا شده ،دستگیر کردند.
در بازرسی از منزل این مالخر نیز  9دستگاه
گوشی هوشمند به همراه تعدادی کارتن خالی
گوشی کشف و ضبط شد.
شایان ذکر است از مخفیگاه دزدان معتاد به
شیشه ،تعداد زیادی کیف زنانه ،عینک ،شارژر،
کابل رابط ،چاقو ،ساعت و غیره نیز کشف شده
است که بررسیهای پلیسی برای شناسایی
مال باختگان ادامه دارد چرا که متهمان مذکور
در زمینه سرقت از داخل خودروهای پارک شده
هم فعالیت داشتند.

1000کشته در زلزله مرگبار افغانستان

زمینلرزه 6.1ریشتریدرافغانستانبیشاز1000کشتهو 1500مصدومبهجاگذاشت
افغانستان آرام ندارد .همسایه شرقی مان که
تا دیروز در عزای بمب گذاری ها ،انتحاری ها
و حمالت پیاپی تروریستی بود ،دیروز با زمین
لرزه  6.1ریشتری دوبــاره رخت عزا پوشید.
بامداد روز چهارشنبه (اول تیر) زمینلرزهای
بهبزرگی 6.1ریشتر در 27مایلی (حــدود
43کیلومتری) «خوست» به وقوع پیوست.
معاون وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی
به حوادث طبیعی اعالم کرد که تلفات زلزله
بامدادی در شرق افغانستان به بیش از 1000
کشته افزایش یافته و این حادثه تلخ 1500
زخمی داشــتــه اســت .آن طــور کــه سازمان
زمینشناسی آمریکا اعالم کرده این زمینلرزه
در عمق 31.6مایلی (حدود 50کیلومتری)
زمین رخ داده است اما شدت زمین لرزه و خانه
های سست باعث شده تا آمار فوتیهای زمین
لــرزه زیــاد باشد .این زلزله در ساعات اولیه
روز چهارشنبه اول سرطان ،زمانی رخ داد که
بسیاری از مردم در خواب بودند .تصاویری که
در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته
شده ،حاکی از رانش زمین و تخریب گسترده
ساختمانهاست .مرکز زلزلهشناسی اروپا-
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مدیترانه در حساب توئیتری خود نوشته به
جز دیگر شهرهای افغانستان همچون کابل،
این زلزله در پاکستان و هند و در منطقهای
به بزرگی  ۵۰۰کیلومتر حس شد .تصاویر
منتشر شده در رسانههای افغانستان حاکی
از ویران شدن خانههای مسکونی در مناطق
زلزله زده و جسدهایی است که در میان پتو
پوشانده شدهاند.
▪در  10سال گذشته بیش از  7هزار افغان
در زلزله کشته شدند!

افغانستاندرمنطقهایلرزهخیزورویچندین
گسل قرار دارد .بنابر گزارش دفتر هماهنگی
امور بشردوستانه سازمان ملل ،در  ۱۰سال
گذشته بیش از هفت هزار نفر در زمین لرزه در
این کشور جانشان را از دست دادهاند .به طور
متوسط ساالنه  ۵۶۰نفر بر اثر زلزله کشته
میشوند مثل زمین لرزه هندوکش در سال
 2015که حدود  400کشته داشت ،زلزله
در تخار در سال 1998میالدی که جان حدود
پنج هزار نفر را گرفت و ...که در این سال ها
مردم افغانستان را عزادار کرده است.

▪اعالم نیاز به کمک های فوری برای مردم
افغانستان

در همین حــال مالهبت ا ...آخــونــدزاده،
رهبر طالبان روز گذشته به دنبال زلزله در
افغانستان که باعث جان باختن شمار زیادی
از مــردم ایــن کشور شــد ،از تمام نهادهای
کمک رسان بینالمللی خواسته تا به زلزله
زدگــان کمک کنند .مقامات طالبان اعالم
کردند که کمک رسانی به مناطق آسیب
دیده ادامه داشته و به احتمال زیاد آمار تلفات
افزایش خواهد داشت .این در حالی است
که سخنگوی دولــت ایــران با تسلیت وقوع

زلزله در افغانستان ،گفت :جمهوری اسالمی
ایــران مانند سایر موضوعات انسانی کنار
مــردم افغانستان خواهد بــود و کمکهای
الزم را انــجــام خــواهــد داد .بــال کریمی
سخنگوی طالبان هم در توییتی نوشت:
«متاسفانه شب گذشته زلزله شدیدی در
چهار ولسوالی والیت پکتیکا رخ داد که در
نتیجه آن صدها تن از هموطنان ما کشته
و زخمی شدند و دههــا خانه ویــران شــد» .او
اعالم کرد« :ما از همه آژانسهای امدادی
میخواهیم فورا تیمهایی را برای جلوگیری
از وقوع فاجعه بیشتر به منطقه اعزام کنند».

از همان دوران نوجوانی دوست داشتم با مرد
جوانی ازدواج کنم که خیلی پولدار باشد و
من سختیهایی را که اعضای خانواد هام
متحمل میشدند ،نداشته باشم و در رفاه و
آسایش خوش گذرانی کنم اما.. .
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،ای ـنهــا بخشی از
اظــهــارات زن  25ســالـهای اســت که برای
دادخواهی وارد کالنتری طبرسی شمالی
مشهد شده بود .او درباره ماجرای ازدواج با
همسرپولدارشبهمشاورومددکاراجتماعی
کالنتری گفت :در یک خــانــواده  11نفره
به دنیا آمدم ،در حالی که  9خواهر و برادر
داشتم ،پدرم با درآمد رفتگری هزینههای
زندگی ما را تامین میکرد و مادرم نیز خانه
دار بود .خواهرانم با افراد معمولی ازدواج
کرده بودند که شوهرانشان درآمد آن چنانی
نداشتند .بــه همین دلیل هــمــواره بــرای
چندرغاز پــول یا حتی خریدهای کوچک
زندگی با یکدیگر به مشاجره میپرداختند.
من که این صحنهها را میدیدم به این نتیجه
رسیدم که واقعا پول ،حالل مشکالت است
بنابراین تصمیم گرفتم به هر طریق ممکن با
جوان پولداری ازدواج کنم که حداقل خانه
و ماشین داشته باشد .وقتی خواستگارانی
برایم میآمدند ،شرط اولم این بود که حتما
ملک و امالک و خودرو را به نام من ثبت کنند
اما چنین جوانی پیدا نشد تا جایی که دیگر
افــراد پیر و سالخورده به خواستگاریام
میآمدند چون از شرط من اطالع داشتند.
در این میان مرد  60سالهای به نام وحید به
خواستگاریام آمد .همسر و فرزندان او در
خارج از کشور زندگی میکردند و او هم به
تنهایی در یکی از مناطق مرفه نشین شهر،
خانه ویالیی بزرگی داشــت .وقتی چشمم
به خــودروی خارجی آخرین مدل و خانه و
زندگی او افتاد ،بی درنگ پاسخ مثبت دادم.
همه اعضای خانواده تعجب کرده بودند اما
من میخواستم به دیگران فخر بفروشم و
خوش گذرانی کنم .به همین دلیل دل پدر
و مادرم را شکستم تا جایی که حتی به شغل
شریف پدرم توهین کردم و به مادرم نیز گفتم:
«من مانند تو نیستم که با یک تکه نان زندگی
کنم ».خالصه همسرم با خودروهای خارجی
به در منزل ما میآمد و من در حالی که عینک
دودی به چشمانم میزدم ،با غرور خاصی در
خودرو را باز میکردم تا همسایگان و اهالی
محل خوشبختی مرا ببینند .مدام با همسرم
به رستوران و سفرهای خارجی میرفتم و
هر روز لباسهای مختلفی میپوشیدم .در
خانه خدمتکار داشتم و دست به سیاه و سفید
نمیزدم .در این خوشبختی پوشالی غرق
شده بودم که یک روز پلیس به سراغ من آمد و
نشانی وحید را پرسید .تازه فهمیدم همسرم
مــردی کالهبردار بــوده و با پولهای مردم
چنین زندگی را فراهم کرده است .او توسط
یک شرخر با چاقو زخمی شده ولی از ترس
دستگیری فرار کرده بود .اکنون نیز همسر
و فرزندان او از خــارج کشور بازگشتهاند و
قصد دارند مرا از آن خانه بیرون کنند .من هم
که آشیانهام را روی آب ساخته بودم ،اکنون
حیران و سرگردان و آواره ماندهام به طوری
که روی بازگشت به خانه پدرم را نیز ندارم و.. .
گـــزارش خــراســان حاکی اســت بــا صــدور
دســتــوری از ســوی سرگرد جــواد یعقوبی
(رئیسکالنتریطبرسیشمالی)رسیدگی
کارشناسی به ایــن پــرونــده به گروهی از
مشاوران زبده دایــره مددکاری اجتماعی
کالنتری سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

