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کشف مزرعه خشخاش
در یکی از روستاهای گرگان

دادیار پیش��گیری از وقوع جرم دادس��رای گرگان در گفتوگو با میزان از کش��ف مزرعه خشخاش در یکی از روس��تاهای گرگان خبرداد و
گفت :بوته های خشخاش در حاشیه زمین زراعی که زیر کشت گندم قرار گرفته بود کاشته شده بود که مقرر شد بعد از مستند سازی جرم ،
امحا شوند  .مسعود سلیمانی ادامه داد:پرونده متهم در دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان تشکیل شد .

خط زرد

محدوده نصب عالئم و تابلوها
* در داخل ساختمان ها تابلوهای مشخص کننده راههای
خروج و محل وسایل اطفای حریق ،به علت جمع شدن
دود ناشی از حریق در باال ،باید در ارتفاع پایین تر از سقف
(تابلوهای روی دیوار در ارتفاع 1.7تا ٢متر و تابلوهای روی
درهاتاحداکثر 2.5باالترازکف)نصبشود  .درمحلهای
با احتمال خطر یا وجود مواد قابل اشتعال زیاد ،عالوه بر
عالئموتابلوهایالزامی،نصبتابلوهایکوچکدیواریدر
ارتفاع نزدیک کف وحتی عالیم روی کف توصیه می شود.
* بر باالترین نقطه همه ساختمانها و سازه های بلند تر
از  ٢٠مترباید حداقل یک عالمت نور ( چ��راغ چشمک
زن قرمز رنگ) نصب شود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حادثه در قاب

hosseinzadeh@khorasannews.com
ایمیل برای دریافت عکس مخاطبان

صاحبخانهدرانفجارمنزلششنبهدرمشهد
مصدومشد-آتشنشانی

کشف هزاروصد قوطی مشروب
خارجی درمشهد
عقیل رحمانی –بادستگیری 2قاچاقچیمشروباتالکلی
خارجیدرمشهدبیشازهزاروصدقوطیازانواعمشروبات
الکلی خارجی نیز کشف شد .به گزارش خراسان ،اواخر
هفته گذشته پرونده  2قاچاقچی مشروبات الکلی روی میز
بازپرس شعبه 902دادسرای انقالب قرار گرفت .بنا بر این
گزارش محتویات پرونده به آن اشاره داشت که  2جوان که
باتبدیلواحدمسکونیخودبهیکانبارنگهداریمشروبات
الکلیدریکیازمناطقمرکزیشهردرصددتوزیعمشروبات
خارجیبرآمدهبودندتوسطپلیسدستگیروبهدادسرامنتقل
شده بودند .این گزارش حاکی است ماموران در بازرسی از
محلدپویمشروباتبیشازهزاروصدقوطیانواعمشروبات
خارجیکشفوضبطکردند.

 /٩٥٠٦٢٨٢٥ف

اﻃﻼﻋﻴﻪ

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻒ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻓﻴﻠﺘﺮﺟﺎت ،ﺗﻌﻮ�ﺾ
روﻏﻦ ،ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻣﺸﻬﺪ
ﻣ�رﺳﺎﻧﺪ :در اﺟﺮا� ﺗﺒﺼﺮه  ٥ﻣﺎده ١٠٠
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎل  ١٣٩٤اﻋﻀﺎء ،ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪا�
ﺑﻴﻦ ا�ﻦ اﺗﺤﺎد�ﻪ و اداره �ﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﻪ اﻣﻀﺎء و ﺗﺎ�ﻴﺪ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺟﺎر� ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ �ﺎ �ﺎﻓ� ﻧﺖ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠ�ﺮد
 ٩٤ﺧﻮ�ﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮا�ﻂ ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻓﺮازى

 /٩٥٠٦٠٩٥٨م

مرکز چاپ
چک پول های تقلبی
در مشهد متالشی شد
سجادپور -با دستگیری عامل توزیع چک پ��ول های
تقلبی در مشهد ،مرکز چاپ و تکثیر چک پول های جعلی
متالشی شد .به گ��زارش خراسان ،ماموران کالنتری
طبرسیشمالیمشهدجمعهگذشتههنگامیکهمشغول
گشت زنی و انجام وظیفه بودند از طریق مخبران محلی به

اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد جوانی به صورت
گسترده چک پول های تقلبی را در بازار خرج می کند.
ماموران انتظامی که این جوان را زیر نظر گرفته بودند
ماجرای چک پول های تقلبی را تلفنی به معاون دادستان
مشهداطالعدادند.باتوجهبهاهمیتوحساسیتموضوع،
قاضی «موحدی راد» دستور دستگیری فرد مورد نظر
را صادر کرد و از ماموران انتظامی خواست بالفاصله به
ریشه یابی ماجرای پول های جعلی بپردازند .این گزارش
حاکی است :در پی دریافت این دستور ،ماموران کالنتری
در یک اقدام هماهنگ ،جوان  32ساله را درحالی به دام
انداختند که  4قطعه چک پول تقلبی به همراه داشت.
ماموران انتظامی سپس با کسب مجوز قضایی به بازرسی

مخفیگاه متهم پرداختند و موفق شدند  7میلیون و
300هزار تومان از چک پول های جعلی را کشف و ضبط
کنند.کشف میلیونی پول های تقلبی حاکی از آن بود که
چک پول های جعلی در یک مرکز پنهانی و زیرزمینی چاپ
می شود؛ بنابراین گروهی از ماموران به فرماندهی رئیس
کالنتری طبرسی شمالی ردزنی این مرکز را با بازجویی
های تخصصی از متهم آغاز کردند تا این که مشخص شد
او بیشتر اوقات خود را در منزل برادرش سپری می کند.
دقایقی بعد ماموران با صدور دستوری از سوی سرپرست
مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد ،منزل برادر متهم
را نیز مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه ،دستگاه های
برش کاغذ و لوازم رایانه ای چاپ و تکثیر چک پول های

تقلبی کشف و ضبط شد .معاون دادستان مشهد با تایید
این خبر به خراسان گفت :با توجه به اهمیت موضوع  ،این
پرونده در شعبه  409دادس��رای مشهد و توسط قاضی
میرزایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در حالی که تاکنون
 3تن از دریافت کنندگان پول های تقلبی از متهم شکایت
کرده اند  ،وی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان
شده است .قاضی «موحدی راد» با قدردانی از هوشیاری
فرمانده و ماموران تجسس کالنتری طبرسی شمالی
برای متالشی کردن مرکز چاپ چک پول های جعلی،
افزود :در بازرسی از مخفیگاه متهم ،مقادیری مواد مخدر
صنعتی و سنتی نیز کشف شده است که تحقیقات در این
باره همچنان ادامه دارد.

مادر و دختر  3ساله کشته شدند؛ دختر  6ساله در آستانه مرگ قرار گرفت

فریاد جنایت وحشتناک در گلوی نغمه!
سیدخلیلسجادپور-طیجنایتهولناکی
که در مشهد رخ داد مادر  35ساله و دختر
 3ساله اش در حالی به طرز فجیعی کشته
شدند که پیکر خون آلود و بیهوش «نغمه»
دختر  6ساله نیز از زیر جسم بی جان مادر
بیرون کشیده شد و هم اکنون در مرکز
درمانی با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
به گزارش خراسان ،دقایق اولیه بامداد روز
گذشته مرد جوانی که در یک منزل ویالیی
 65متری در خیابان حر  41مشهد زندگی
می کرد فریاد کشید «همسر و فرزندانم
را کشته ان���د!» همسایگان ب��ا شنیدن
فریادهای مرد 31ساله از منازلشان بیرون
آمدند و با دیدن صحنه دلخراش قتل مادر
و فرزندانش ،با اورژان���س و پلیس 110
تماس گرفتند .دقایقی بعد وقتی ماموران
اورژان��س به محل رسیدند متوجه شدند
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دختر  6ساله ای که پیکر او زیر جسم بی
جانمادرشقرارداردهنوززندهاست!آنان
بالفاصله «نغمه» را به مرکز درمانی منتقل
کردند و بدین ترتیب این دختر خردسال
زیر تیغ جراحی قرار گرفت .از سوی دیگر
نیز ماموران کالنتری شهید باهنر مشهد
با حفظ صحنه این جنایت هولناک مراتب
را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند و
بدین ترتیب تحقیقات قضایی با حضور
قاضی سیدجواد حسینی در حالی آغاز شد
که سرهنگ علی بانژاد (سرکالنتر شرق
مشهد) نیز فرماندهی نیروهای انتظامی را
به عهده گرفته بود.
بررسی های مقدماتی مقام قضایی نشان
میدادمادر 35سالهودخترانشباضربات
شیء نوک تیز و برنده ای که به گلو ،گردن و
سر آنان وارد آمده به طرز دلخراشی مجروح

شده اند که در این میان مادر و دختر 3ساله
اش به نام نجمه به قتل رسیده اند ،اما پیکر
دختر  6ساله که آثار بریدگی های عمیق
بر گلو و گردنش نمایان بود زیر جسم بی
جان م��ادرش ق��رار گرفته و عامل جنایت
با تصور این که وی نیز کشته ش��ده ،او را
رها کرده است .گزارش خراسان حاکی
است :با انتقال اجساد قربانیان این جنایت
وحشتناکبهپزشکیقانونیهمسرمقتول
مورد بازجویی قرار گرفت .این مرد 31
ساله مدعی شد همسرم مطلقه بود که من
با او ازدواج کردم و صاحب  2دختر شدم.
زندگی ما خوب بود و مشکلی نداشتیم با
این که شب گذشته با یکی از همسایگان
به خاطر نصب داربست ها درگیر شدیم
و از یکدیگر در کالنتری شکایت کردیم،
حدود ساعت  20:15شب بود که همسر

حسادتزنانه و مزاحمت
های سایبری

عامل سرقت های زانتیا و پژو
پارس دستگیر شد

عاملانتشارشمارهتلفنزنجواندریکیازشبکه
هایاجتماعیشناساییودستگیرشد.بهگزارش
پایگاه خبری پلیس ،رئیس پلیس فتای خراسان
رضویگفت:زنجوانیبامراجعهبهپلیسمتقاضی
رسیدگیبهانتشارشمارهتلفنشدرفضایمجازی
و مزاحمت های تلفنی مکرر از سراسر ایران شد.
سرهنگ ج��واد جهانشیری اف���زود :در بررسی
مشخصشدشاکیبهتازگیازهمسرشجداشدهو
مدتیاستشمارهتلفناودرسایتهایدوستیابی
وهمسریابیتوسطفردیناشناسدرجومزاحمت
هایتلفنیازسراسرکشوردارد.ویتصریحکرد:
کارشناسان پلیس فتا متهم را که زنی  24ساله
است شناسایی و دستگیر کردند .متهم که زن
جدیدهمسرسابقشاکیپروندهاستدربازجویی
بااعترافبهبزهانتسابیاظهارداشتدرپیتعریف
و تمجیدهای مکرر شوهرم از همسر سابقش
حسادتم برانگیخته شد و من با انتشار شماره
شاکیدرسایتهایدوستیابیوهمسریابیقصد
بدنام کردن وی را داشتم.سرهنگ جهانشیری
با اش��اره به معرفی متهم به مقام قضایی تصریح
کرد:سوء استفاده از شماره تلفن افراد وانتشار آن
به منظور مزاحمت جرم بوده وپیگرد قانونی دارد.

ساجدی -جوانی که به اتهام سرقت خودروهای
زانتیا و پژو پارس از حدود 2سال قبل تحت تعقیب
پلیسآگاهیخراسانرضویقرارداشت،باشلیک
گلوله از سوی ماموران کالنتری آبکوه در مشهد
دستگیرشد.بهگزارشخراسان،مامورانتجسس
کالنتری آبکوه ،هنگام گشت زنی یکی از سارقان
فراری را سوار بر یک دستگاه خودرو پژو شناسایی
کردند و با شلیک تیر هوایی او را در بولوار توس به
دام انداختند .بررسی ها مشخص کرد :سارق30
سالهکه«ح»نامداردباهمدستیدیگراعضایباند
خودروهای زانتیا و پژو پارس را در مشهد سرقت
می کرد .در بازرسی از مخفی گاه وی مقداری
لوازم اوراقی کشف و ضبط شد .ماموران تجسس
که عملیات گسترده ای را با فرماندهی رئیس
کالنتری و صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام
قضایی آغاز کرده بودند موفق شدند مالخر لوازم
مسروقه را نیز در سه راه فردوسی مشهد شناسایی
کنند .فرمانده انتظامی مشهد با تایید این خبر
گفت:همدستاینسارقنیزدستگیرشدهاست.
سرهنگ بوستانی افزود :متهم درحالی که به 10
فقره سرقت اعتراف کرده است تحویل کارآگاهان
اداره آگاهی شد تا تحقیقات بیشتری انجام شود.

و فرزندانم را مقابل در منزل پیاده کردم و
خودم نزد یکی از دوستانم رفتم .بعد از 3
ساعت وقتی می خواستم به منزلم باز گردم
همسرم تماس گرفت که مقداری پیاز هم
بخرم ،اما وقتی دقایقی بعد از آن به خانه
بازگشتمناگهانبااجسادهمسروفرزندانم
روبهروشدموازهمسایگانکمکخواستم.
یکی از همسایگان مقتوالن نیز گفت:
حدود ساعت  20:30شب بود که صدای
تلویزیون همسایه را شنیدم که خیلی باال
بود ولی اعتراض نکردم! بنابراین گزارش تا
صبح روز گذشته تحقیقات قضایی با حضور

قاضیحسینیادامهداشتکهچندمظنون
در این باره مورد بازجویی قرار گرفتند این
در حالی بود که صبح روز گذشته ناگهان
حال نغمه (دختر بستری در مرکز درمانی)
نیز رو به وخامت گذاشت به طوری که تا
آستانه مرگ پیش رفت اما با تالش دوباره
پزشکان از خطر مرگ نجات یافت و هم
اکنوندرمرکزدرمانیبامرگدستوپنجه
نرم می کند .این در حالی است که فریاد
این جنایت وحشتناک در گلوی نغمه باقی
مانده است و تنها او می تواند راز قتل مادر و
خواهر کوچکش را فاش کند.

فروش شیشه
با شاسی بلند

رحمانی – زن ج��وان��ی ک��ه یکی از سرشبکه
های فروش مواد مخدر شیشه در مناطق مرفه
نشین وییالقات مشهد بود توسط پلیس دستگیر
شد .به گزارش خراسان ،ماموران پلیس مبارزه با
موادمخدر خراسانرضوی درمشهدبهاطالعاتی
دست پیدا کردند که به زن جوانی اشاره داشت که
سوار بر خودروی ام وی ام شاسی بلند مواد مخدر
از نوع شیشه را در مناطق مرفه نشین شهر مشهد
و ییالقات اطراف توزیع می کرد .بنا بر این گزارش
در حالی که پلیس نتیجه تحقیقات چند روزه خود
را به شعبه  902بازپرسی دادس��رای انقالب
مشهد ارسال کرد با کسب دستور قضایی عملیات
دستگیری خود را آغاز کرد و ماموران در حالی به
سراغ ساقی شاسی بلند سوار رفتند که زن شیشه
فروش برای تحویل مواد مخدربه مشتریان در
طرقبه به سر می ب��رد .ب��ا دستگیری سرشبکه
توزیع مواد مخدر صنعتی و تفتیش خودرو اش
5بسته مواد مخدر شیشه در مقادیر مختلف نیز
کشف شد .بنا بر این گزارش زن جوان با دستور
قضایی به زندان منتقل شدو پرونده اش سه شنبه
گذشته در شعبه  902دادسرای انقالب مشهد
مورد رسیدگی قرار گرفت .

اقدام به خودکشی مرد جوان
در باغ وحش شیلی
مردی با انداختن خود داخل قفس شیرهای باغ وحشی در شیلی
اقدامبهخودکشیکرد .طبقاعالممسئوالنباغوحش«سانتیاگو»
پایتخت شیلی این مرد خود را داخل قفس شیرها انداختکهجان
سالم به در برد؛ اما شیرها با اقدام فوری کارکنان باغ وحش تلف
شدند .به گفته مسئوالن باغ وحش سانتیاگو این دو شیر به شدت
به این مرد  20ساله آسیب وارد کردند .همچنین این مرد جوان
به بیمارستان منتقل شده که از وضعیت جسمی خوبی برخوردار
نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل ،طبق گفته شاهدان
حادثه این جوان پس از آنکه خود را داخل قفس انداخت ،شیرها به
او حملهور شدند؛ اما کارکنان باغ وحش برای نجات جان جوان به
سمتشیرهاشلیککردهوآنهاراتلفکردند.

در امتداد تاریکی

از سفرهای خارجی تا !...
دختر جوان سخن می گفت و من چیزی نمی شنیدم .از این
حرف های ناگهانی شوکه شده بودم و نمی دانستم کارهای
ناشایستشوهرمبهجاییرسیدهاستکهیکدخترجوان...
زن 26ساله در حالی که برگه شکایت از همسرش را به
کارشناس اجتماعی کالنتری احمدآباد مشهد تحویل می
داد ،گریه کنان به شرح زندگی اش پرداخت و با بیان این که
نمی دانم چه کسی باید ما را از این گرداب بدبختی نجات
دهد ،گفت16:ساله بودم که خانواده ام مرا مجبور کردند با
«انوشیروان»ازدواجکنم.آنزماندرسنیقرارداشتمکهنمی
توانستممعیارهایدرستیبرایازدواجانتخابکنم،بههمین
دلیل نیز تصمیم مادرم را پذیرفتم و به ازدواج با انوشیروان
پاسخ مثبت دادم .او بازرگان بود و موقعیت اجتماعی خوبی
داشت .پولدار بودن همسرم تنها عاملی بود که مادرم بر آن
تکیه می کرد و اعتقاد داشت پول ،حالل مشکالت زندگی
است و من می توانم سال های سال را در رفاه و آسایش سر
کنم ،اگرچه اوایل زندگی بسیار از این وضعیت راضی بودم،
چراکهدربیشترسفرهایخارجیکنارهمسرمحضورداشتم
وازدیدندیگرنقاطدنیالذتمیبردم،اماهمهاینشادمانی
هاتنها6سالدوامداشت.درحالیکهصاحب2فرزندشده
بودم،ناگهانرفتارواخالقهمسرمبهکلیتغییرکرد.اودیگر
آنانوشیروانسابقنبودوبهبهانههایمختلفمراکتکمی
زدوشکنجهروحیمیداد.اوبهبهانهسفرهایخارجیمدت
ها مرا تنها می گذاشت تا این که متوجه شدم او به سفر نمی
رود و با زنان خیابانی در ارتباط است .وقتی این موضوع را
با همسرم در میان گذاشتم ،بی شرمانه ارتباط خود با زنان
دیگر را پذیرفت و گفت دیگر حاضر نیستم با تو زندگی کنم.
اینجملهاوچونپتکسنگینیبودکهبرسرمفرودآمد،امابه
خاطرحفظآبروو2فرزندکوچکمسکوتمیکردم.
انوشیروان اعتقاد داشت باید به طالق توافقی رضایت بدهم.
او برای آن که مرا مجبور به گرفتن طالق بکند ،حیا را نیز کنار
گذاشت و با رفتارهای بی شرمانه ،زنان خیابانی را مقابل
چشمانمنوفرزندانمبهخانهمیآورد.اعمالزشتوزنندهاو
بهحدیرسیدکهناچارشدمموضوعرابامادرمدرمیانبگذارم،
اما خانواده ام فقط مرا به سکوت دعوت می کردند و معتقد
بودندکهمرددرنهایتبهزندگیاولشبازمیگردد!امانهتنها
اینگونهنشد،بلکهاز6ماهقبلهمسرم،منوفرزندانمرارها
کردوبهمکاننامعلومیرفت.اینماجراادامهداشتتااینکه
چندروزقبل،دخترجوانیبهمنزلمآمدوادعاکردازیکسال
قبلبهعقدشوهرمدرآمدهوانوشیروانبرایپاسخمثبتاو،این
منزلمسکونیرابهناماوسندزدهاست.آندختر48ساعتبه
من فرصت داد تا منزلم را تخلیه کنم .با شنیدن این حرف ها
بیهوششدموباکمکهمسایهامبهمرکزدرمانیانتقالیافتم.
حاالنمیدانمچهکسیبهمنکمکمیکندتا...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

مجتمع پتروشیمی تندگویان درآتش سوخت
یکی از واحدهای فرآیندی پتروشیمی تندگویان به عنوان
بزرگ ترین تولیدکننده انواع گریدهای بطری و پت دچار
آتش سوزی گستردهای شد.به گزارش  مهر ،واحد فرآیندی
 CTAمجتمع پتروشیمی شهید تندگویان جمعه شب دچار
آتش سوزی گستردهای شد.مسئوالن شرکت پتروشیمی
تندگویان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان
سهامداران اصلی ،تا زمان دریافت خبراز تشریح دالیل
آتش سوزی و حریق در این مجتمع پتروشیمی خودداری
کرده اند.پیگیر یها نشان می دهد که این آتش سوزی
صرفا دارای خسارتهای شدید مالی بوده و خسارت جانی
و سوختگی کارکنان را درپی نداشته است.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ا� در ﻧﻈﺮ دارد ﻫﺸﺖ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﻫﺮ �ﺪام ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ  ١٧٠ﻣﺘﺮ و �� ﺑﺎب
ز�ﺮزﻣﻴﻦ اﻧﺒﺎر� ﺗﺠﺎر� ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٦٠٠ﻣﺘﺮ و ��
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٢٠٠٠ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ
اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
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