حوادث

8

پنج شنبه  20مرداد 1401
 13محرم .1444شماره ۲1005

فرمانده انتظایم خراسان رضوی اتکید کرد

ختصاصی خراسان

ا

مقابلهباسرقتزیرسایهضعفقانون!

عکس :خراسان

سیدخلیلسجادپور-ماجرایسرقتهای
خرد،امروزبهدغدغهاصلیپلیستبدیلشده
است چرا که مردم از این وضعیت بسیار نگران
و ناراضی هستند اما مقابله با سرقت در سایه
ضعف قانون کاهش مجازات ها قرار گرفته
است به طوری که جرم سرقت ،دومین جایگاه
را در بین همه جرایم کشور دارد.
رئیس پلیس خراسان رضــوی که در سایه
همین ضعف های قانونی ،دستور اجرای
بسیاری از طرح های ویژه مقابله با جرم را
صادر کرده است تا این وضعیت کنترل شود،
روز گذشته در آیین تجلیل از خبرنگاران
رسانه هــای گروهی گفت :از  16اولویت
پلیسی که طی امسال بــرای پیشگیری یا
مــبــارزه با آن ها برنامه ریــزی شــده است،
ماجرای سرقت ها مــورد توجه جــدی قرار
دارد.
سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی افزود :به
همین منظور با تقویت گشت های انتظامی،
تغییرات ساختاری در بخش هــای پلیس
آگاهی و به کارگیری تدابیر مختلف ،تالش
کردیم تا سرقت های خشن کنترل شود که
در این زمینه بنابر آمار موجود موفق بودیم اما
متاسفانه سرقت های خرد  17درصد رشد
دارد به گونه ای که بیشترین تشکیل پرونده
های پلیسی را به خود اختصاص داده است.
«ســکــانــدار امنیت سرزمین خورشید» با
بیان این که اجرای قانون کاهش مجازات
ها ،دست پلیس را بــرای مقابله قاطعانه با
برخی جرایم و به ویــژه سرقت بسته است،
خاطرنشان کرد :این قانون ضعف هایی دارد
که امیدواریم نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی بــرای کاهش دغدغه های مردم،
پلیس و دستگاه قضایی ،بررسی نقاط ضعف
این قانون را در دستور کار قــرار دهند و به
بازنگری آن بپردازند.
وی به وقوع  74درصد سرقت ها در مشهد
اشــاره کــرد و افـــزود :بنا به دالیــل مختلف
بیشترین سرقت ها در مشهد انجام می شود
که تدابیر خاص و طرح های ویژه ای هم برای

مبارزه قاطعانه و استفاده از همه ظرفیت های
قانونی در مرحله اجرا قرار دارد.
سرتیپ تقوی از افزایش قتل های عمدی
در خراسان رضوی هم ابــراز نگرانی کرد و
گفت :اگرچه پرونده های معوقه جنایی به
انگشتانیکدستهمنمیرسدوکارآگاهان
پلیس آگاهی همه تالش خود را برای کشف
پروندههای جنایی به کار می گیرند و بسیاری
از عامالن قتل ها تنها چند ساعت بعد از وقوع
جنایت به پنجه عدالت سپرده شده اند اما
رفتارهای خشونت آمیز که خود ریشه در
بسیاری از معضالت اجتماعی دارد باید مورد
توجه مسئوالن و دست اندرکاران قرار گیرد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین
در بخش دیگری از سخنانش به مدیران
استانی و شهرستانی برای راه اندازی مراکز
آموزشی سربازان نیروی انتظامی در نیشابور
و سبزوار اشاره کرد و افزود :امیدواریم هرچه
زودتــر مرکز آموزشی تربیت انسانی پایور
شکل بگیرد و آمــوزش های انتظامی برای
درجــه داران نیز تشکیل شــود تا فرزندان
خراسانی مجبور نشوند در دیگر استان ها
و با مشقت و سختی ،آموزش های انتظامی
را فراگیرند.
وی موضوع مواد مخدر و معتادان متجاهر را
هم از دیگر دغدغه های پلیس ذکر کرد که
خود عامل وقوع بسیاری از جرایم دیگر به
ویژه قتل و سرقت است .سردار محمد کاظم
تقوی تصریح کــرد :اگرچه با شیوع کرونا
بسیاری از معتادان متجاهر در شهر رها
شدند و مشکالت زیادی را برای شهروندان
به وجود آوردند اما اکنون اقداماتی از سوی
دستگا ههای مسئول در این بــاره در حال
انجام است که در صورت اجرا به کاهش جرم
نیز کمک می کند.
مقام ارشــد فــراجــا در خــراســان رضــوی از
«خیران امنیت» خواست تا در زمینه کمک به
معتادان متجاهر و بازگرداندن آن ها به آغوش
جامعه به یاری پلیس بیایند تا از هزینه های
وحشتناک اجتماعی این ماجرا کاسته شود.

«کلیددار امنیت استان خراسان رضوی»
همچنین با اشــاره به کشف  12تن و نیم
مواد مخدر از ابتدای سال خاطرنشان کرد:
در این زمینه  28باند بین المللی و داخلی
مواد مخدر متالشی شد اما به یقین تحوالت
و شرایط کشور افغانستان در این باره نقش
مهمی دارد.ایــن مقام امنیتی در ادامه این
نشست خبری ،استان خراسان رضــوی را
از «امن ترین» استان های کشور ذکر کرد
و گفت :با آن که روزانــه به طور میانگین با
پــنــج مــوضــوع امنیتی مانند تجمعات و
فراخوان های غیرقانونی روبه رو هستیم اما
با هوشیاری مردم و تدابیر مدیران استان،
شرایط بسیار مطلوبی داریم.
سرتیپ محمد کاظم تقوی افــزایــش 58
درصدی کشفیات سالح جنگی را نیز مورد
تاکید قــرار داد و اف ــزود :ورود ســاح های
غیرمجاز و جنگی بــه کشور نیز از جمله
مــواردی است که باید مورد توجه و تجزیه و
تحلیل های کارشناسی دست اندرکاران

دستبردبهاموالفروشگاهزیردوربینهایخاموش!

عکس :خراسان

با انتقال فروشنده به مقر انتظامی،
بازجویی های تخصصی از وی زیر نظر
سروان آغاز و مشخص شد که او اموال
سرقتی را با یک دستگاه پراید حمل
می کند .این جوان متهم که تالش می
کرد خود را بی گناه جلوه دهد وقتی
در برابر اسناد و مــدارک موجود قرار
گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز
سرقت هایش را برمال کرد .او گفت :به
خاطر وضعیت فروشگاه ،و نیاز مالی که
داشتم از حدود دو سال قبل به آرامی
سرقت ها را شروع کردم و هر بار مقداری

قاب خاطره

کلکسیونجرمدریکساندویچی!
سجادپور -نیروهای تجسس کالنتری سپاد
مشهد در یــک عملیات ضربتی ،جــوانــی را
دستگیر کردند که ساندویچ فروشی را به مرکز
انواع جرایم تبدیل کرده بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،اخبار
موثق از منابع و مخبران محلی مبنی بر خرید
و فروش اموال سرقتی در یک فروشگاه فست
فود ،نیروهای تجسس کالنتری سپاد مشهد را
به تکاپو انداخت و بالفاصله عملیات رصدهای
اطالعاتی نامحسوس در این باره آغاز شد.
وقتی تحقیقات پلیس بر این اخبار مهر تایید
زد ،بی درنگ گروه ورزیده ای از عوامل تجسس
با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد جعفر
عامری (رئیس کالنتری) به طرف ساندویچی
مذکور حرکت کردند .آن ها با هماهنگی های
قضایی و در یک عملیات ضربتی جوان  28ساله
سابقه داری را به دام انداختند که مشخص شد
او قبال نیز به جرم مواد مخدر تحمل کیفر کرده
است.
در بازرسی از اتاقک درون ساندویچ فروشی،
 15عدد جک خودرو ،تعدادی رینگ  ،الستیک،
تخته های نصب باند ،مقادیر زیادی مشروبات

الکلی ،مواد مخدر بسته بندی شده آماده فروش
از قبیل هروئین ،تریاک و غیره کشف و ضبط
شــد .بررسی هــای پلیس نشان داد که متهم
دستگیر شــده ،امــوال سرقتی را از معتادان
خریداری می کند و در قبال آن مواد مخدر می
فروشد! گزارش خراسان حاکی است :تحقیقات
بیشتر در این باره زیر نظر ستوان شیرزاد (رئیس
تجسس کالنتری سپاد) ادامه دارد.

کالهبرداریمیلیونی بهنامکارخیر
توکلی  -زن و شوهری که در پوشش موسسه خیریه
به نام کار خیر کالهبرداری می کردند ،با هوشیاری
نیروهای انتظامی کرمان به دام افتادند.به گزارش
خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این
باره توضیح داد :نیروهای کالنتری آزادگان هنگام
گشت زنی در شهر به زن و مــردی که به در منازل
مردم مراجعه و مطالباتی را درخواست می کردند
مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند.سرهنگ مهدی پورامینایی بیان کرد  :در
بررسی های انجام شده مشخص شد این افراد که زن
و شوهر بودند خود را کارمند موسسات خیریه معرفی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
عکس یادگاری خبرنگاران و فرماند هان انتظامی در آیین تجلیل از خبرنگاران
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سجادپور -جوانی که با خاموش
کــردن دوربین های مــدار بسته
فروشگاه به اموال صاحبکارش
دستبرد می زد پس از حدود دو
سال سرقت لو رفت.
به گــزارش اختصاصی روزنامه
خــراســان ،چند روز قبل فــردی
با مراجعه به مــامــوران کالنتری
آبکوه مشهد ،مدعی شد جوانی
که به عنوان فروشنده در مغازه
اش کار می کند ،مقدار زیادی از اموال
فروشگاهراربودهاست.بهدنبالشکایت
مال باخته و با صدور دستوری از سوی
سرهنگ ابراهیم خواجه پــور (رئیس
کالنتری آبکوه) گروهی از نیروهای
تجسس ماموریت یافتند تا ماجرای
سرقتهایموردادعایشاکیرازیرذره
بینتحقیقاتنامحسوسببرند.بنابراین
مــامــوران انتظامی با هماهنگیهای
قضایی عــازم بــولــوار جانباز شدند و
فروشنده خونسرد را در حالی دستگیر
کردند که مشغول تنظیف فروشگاه بود.

لباس را در حالی درون خودرو
می گذاشتم که دوربین های
م ــدار بسته را خــامــوش می
کردم و سپس آن ها را به دختر
خاله ام تحویل می دادم که
به صورت خانگی به آشنایان
و همسایگانش می فروخت.
گزارش خراسان حاکی است:
در پی اعتراف متهم ،بالفاصله
نــیــروهــای تجسس بــا صــدور
دســتــوری از ســوی قاضی فرهمندنیا
(جــانــشــیــن مــعــاون دادس ــت ــان مرکز
خراسانرضوی)واردعملشدندودختر
خاله متهم را نیز در منطقه جــال آل
احمد به دام انداختند .این زن جوان در
حالی که بیان می کرد از سرقتی بودن
لباس ها اطالعی نداشت به نیروهای
تجسس کالنتری آبکوه گفت :از حدود
دو سال قبل مسعود برایم لباس می آورد
ومنتاکنونبیشاز 100میلیونتومان
بهویپولدادهام.بررسیهایبیشتردر
این باره ادامه دارد.

رسانه ای قرار گیرد و زوایای پنهان آن بازگو
شــود.وی با اشــاره به افزایش  38درصدی
تصادفات از ابتدای امسال هم گفت :اگرچه
با همت نیروهای انتظامی و همکاری مردم،
آمــار قربانیان سوانح رانندگی در امسال
افزایش نیافته است اما باید بــرای کاهش
حوادث رانندگی برنامه ریزی های بیشتری
صــورت گیرد .فرمانده انتظامی خراسان
رضوی در بخش دیگری از این نشست خبری
به نظرسنجی های علمی که رضایت مندی
مردم از خدمت گزاران خود در پلیس را مورد
تاکید قرار می دهد نیز اشاره و تصریح کرد:
پلیس روزانــه با  150هــزار نــوع خدمت به
شهروندان ،پای ماموریت های خود ایستاده
است و در هیچ کجا و از هیچ ماموریتی شانه
خالی نمی کند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت :در
ادامــه آیین تجلیل از خبرنگاران ،رئیس
عقیدتی سیاسی فراجا در استان خراسان
رضوی نیز با اشــاره به عملیات های روانی

دشمنان نظام بــرای ایجاد دو دستگی در
بین شهروندان گفت :امروز هم معاندان با
فراخوان های مختلف یا گسترش شایعات
یــا حتی مــطــرح ک ــردن موضوعاتی مانند
«حجاب» قصد دارند به عملیات های روانی
دامن بزنند و دو دستگی در بین شهروندان
ایجاد کنند تا بتوانند از آب گل آلود ماهی
بگیرند اما نقش پررنگ مردم در مقابله با این
هدف معاندین ،آن ها را سرخورده کرد.
«حجت االسالم والمسلمین رامیار» افزود:
آگاهی بخشی خبرنگاران به جامعه همانند
آگاهی بخشی امام سجاد (ع) بعد از واقعه
عــاشــوراســت و امــــروز خــبــرنــگــاران نقش
روشنگری را بر دوش دارنــد که در امتداد
مبارزات ائمه (ع) برای مبارزه با جور و فساد
است.
به گــزارش خــراســان در پایان ایــن نشست
خبری ،ســردار تقوی با اهــدای لوح تقدیر و
هدایایی از تالش های خبرنگاران برای ایجاد
«احساس امنیت» در جامعه قدردانی کرد.
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و با توسل به شیوه های متقلبانه و با ترفند تشکیل
موسسه خیریه مبالغ هنگفتی را از شهروندان دریافت
می کردند.
وی با اشاره به اعتراف این دو متهم به انجام۲۰۰
میلیون ریال کالهبرداری از شهروندان و معرفی آنان
به مرجع قضایی گفت :نهادهای فعال و مسئول در
حوزه کمک های مردمی ،کمیته امداد امام خمینی
(ره) و دیگر موسسات خیریه مجوزدار و دارای شماره
ثبت هستند از این رو از مردم می خواهیم این گونه
مــوارد را به پلیس گــزارش و از اعتماد به افــراد فاقد
هویت و مجوز خودداری کنند.

ﻣﺠﻠﻪ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ﮐﺘﺎﺏ

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

ﮔﺮﯾﺪ

layout@khorasannews.com

ﻟﻮﮔﻮ

در امتداد تاریکی

ا

ختصاصی

خراسان

ماجرای عاشق گم شده!
حدود سه سال قبل بود که روزی همسرم بدون هیچ
بهانه ای از خانه بیرون رفت و دیگر هیچ خبری از او
نداشتم .روزهــای سختی را می گذراندم و به زحمت
مخارج فرزندانم را تامین می کردم تا این که یک روز وقتی
در حیاط را گشودم ناگهان شوهرم را مقابلم دیدم و از
شدت خوشحالی جیغ بلندی کشیدم اما ...
به گزارش روزنامه خراسان زن  37ساله با بیان این که
فقط می خواهم از شر همسرم رها شوم درباره سرگذشت
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد
گفت :تازه دیپلم گرفته بودم که عاشق مسعود شدم.
او شاگرد خواربار فروشی محله بود و من هم که گاهی
برای خرید به آن فروشگاه می رفتم با مسعود ارتباط
برقرار کردم به طوری که دیگر به هر بهانه ای با او تماس
می گرفتم یا به دیــدارش می رفتم مسعود به تازگی از
خدمت سربازی بازگشته بود و در آن خواربار فروشی به
صورت روزمزدی کار می کرد .خانواده او در شهرستان
سکونت داشتند و مسعود هم برای آن که اجاره منزل
ندهد نزد عمویش زندگی می کرد خالصه مدتی بعد از
این آشنایی و ارتباط پنهانی مسعود تصمیم گرفت با من
ازدواج کند اما وقتی پدر و مادرم در جریان رابطه پنهانی
ما قرار گرفتند به شدت با این ازدواج مخالفت کردند ولی
من که عاشق شده بودم نه تنها به این ازدواج پافشاری می
کردم بلکه پدر و مادرم را با تهدید به خودکشی و فرار از
منزل در تنگنای رسوایی و بی آبرویی قرار دادم این گونه
بود که به ناچار پدر و مادرم مراسم عقدکنان را برگزار
کردند و ما زندگی مشترکمان را در یکی از اتاق های
منزل پدرم شروع کردیم این درحالی بود که خانواده
مسعود هم او را طرد کردند و هیچ گونه حمایت مالی
از ما نداشتند .آن ها معتقد بودند حاال که پسرشان سر
خود ازدواج کرده است باید خودش نیز مخارج زندگی را
تامین کند در حالی که روزهای سختی را می گذراندیم
مسعود به عنوان نگهبان در یک شرکت استخدام شد .در
همین روزها دخترم زهره نیز به دنیا آمد .اگرچه درآمد
همسرم کافی نبود ولی من با قناعت بیشتر سعی می
کردم این زندگی عاشقانه را حفظ کنم از سوی دیگر
هنوز زهره به دو سالگی نرسیده بود که دوبــاره باردار
شدم زمانی به خود آمدم که یک خانواده چهار نفره بودیم
و همسرم نیز مدیر دفتر مالک شرکت شد .حاال دیگر
اوضاع اقتصادی ما بهتر شده بود به گونه ای که خیلی
زود صاحب خانه و خودرو شدیم .زندگی شیرین ما ادامه
داشت و فرزندانم روز به روز قد می کشیدند و من هم از
این اوضاع رضایت خاطر داشتم حدود سه سال قبل و
در حالی که روزگارمان به خوبی سپری می شد یک روز
مسعود هنگام خروج از منزل به من گفت شماره کارت
بانکی ات را بده تا مبلغی پول به حسابت واریز کنم! ولی
من خیلی خونسرد به او گفتم فعال پولی الزم ندارم! بعد
از این گفت وگوی کوتاه همسرم از خانه خارج شد و دیگر
هیچ گاه به منزل بازنگشت .آن روزها خیلی نگران بودم
و سراسیمه به هر مکانی سر می زدم تا خبری از شوهرم
به دست بیاورم ولی تالش های من بی نتیجه بود و هیچ
کس از او خبری نداشت دوباره به روزهای سخت آغاز
زندگی مشترک بازگشته بودم و نمی توانستم مخارج
زندگی را تامین کنم از سوی دیگر نیز سرزنش های
اطرافیانم قابل تحمل نبود چــرا که آن ها مسعود را
مردی هوسران می خواندند که در پی لبخندی خیابانی
عاشقم شده و حاال با دو فرزند رهایم کرده است! با وجود
این چــاره ای جز تحمل نداشتم و بــرای تامین هزینه
های زندگی تالش می کردم که دست نیاز نزد دیگران
دراز نکنم چند سال به همین ترتیب گذشت تا این که
چند روز قبل زنگ خانه به صدا درآمد وقتی در حیاط را
گشودم ناگهان مسعود را در برابر خودم دیدم و از شدت
خوشحالی جیغ کشیدم به طوری که دختر و پسرم نیز
وحشت زده خودشان را به من رساندند ولی باور نمی
کردند که پدرشان به خانه بازگشته است باالخره دقایقی
بعد و در میان اشک های خوشحالی مسعود روی مبل
دراز کشید و من برایش چند نوع شربت درست کردم .آن
قدر حرف های نگفته و سواالت پیچیده داشتم که نمی
دانستم صحبت هایم را از کجا آغاز کنم فقط از او پرسیدم
این همه سال کجا بودی و چرا رفتی؟!
اما پاسخ همسرم نه تنها روح و روانــم را به هم ریخت
بلکه زندگی مرا دگرگون کرد او گفت :به گذشته کاری
نداشته باش من آن زمان عاشق زن دیگری شدم و او را
به عقد موقت خودم درآوردم ولی بعد از مدتی و در حالی
که پسرم به دنیا آمده بود اختالفات من و هدی نیز شروع
شد چرا که او توقعات زیادی داشت و من نمی توانستم
خواسته هایش را برآورده کنم اکنون تصمیم گرفته ام او
را طالق بدهم اما نزد تو بازگشته ام تا سرپرستی فرزندم
را قبول کنی! و ...
مسعود این جمالت را در حالی بر زبان می راند که من
با هر کلمه ای از او نفرت پیدا می کردم که چگونه بعد
از سه سال رنج و سختی و در کمال بی شرمی چنین
خواسته ای از من دارد .فرزندانم نیز هنگامی که در
جریان ماجرای ازدواج پدرشان قرار گرفتند به شدت
ناراحت شدند به طوری که پسرم تهدید کرد از این خانه
می رود! من هم به کالنتری آمدم تا از شر این مرد بی
مسئولیت و حقه باز رها شوم چرا که دیگر تحمل این
وضعیت را ندارم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری
ویــژه از ســوی سرهنگ ابراهیم خــواجــه پــور (رئیس
کالنتری آبکوه) رسیدگی کارشناسی و بررسی های
روان شناختی ایــن پــرونــده به مــشــاوران زبــده دایــره
مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

