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توکلی-پلیس کرمان با اقدامات اطالعاتی ،خودروی یک باند تهیه و توزیع مواد افیونی که قصد داشتند مقادیری مواد مخدر را از مرزهای شرقی
به سمت مركز كشور منتقل کنند ،توقیف کردند اما سرنشینان آن گریختند .به گزارش خبرنگار ما سرهنگ"رضا فیروزبخت" روزگذشته گفت :
در بازرسی از این خودرو  23كیلوگرم هروئین كه به طرز بسیار ماهرانه ای جاسازی شده بود ،كشف شد.

...

خط زرد
توصیه های ایمنی برای جلوگیری از غرق شدگی
– 1در استخرهای خانگی نیز باید وسایل ایمنی مثل حلقه
نجات و ...وجود داشته باشد .همچنین هنگام استفاده از
استخر ،شناگران باید تحت مراقبت باشند .در این مورد
باید بسیار مراقب اطفال بود و حتی بزرگ ترها هرگز نباید
به تنهایی شنا کنند.
 – 2هرگز به تنهایی در استخرهای خانگی و مسکونی شنا
نکنید تا در صورت وجود مشکل ،افراد بتوانند به راحتی به
کمک شما بیایند.
 – 3هنگامی که بر کودکی در کنار استخر یا در آب نظارت
دارید از صحبت کردن ،مطالعه ،چرت زدن ،تماس تلفنی
یا انجام هرگونه کار دیگری که چشم شما را حتی یک ثانیه
از کودک برگیرد ،جدا اجتناب کنید.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

حادثه در قاب

سقوط لودر در بشاگرد  ۲کشته بر جای گذاشت

...

ازمیان خبرها
دستگیریعامالنقتلهایشرقوجنوبکرمان
توکلی -دوتن از عامالن قتل های شرق و جنوب کرمان
در چنگال قانون گرفتارشدند.به گزارش خبرنگار ما ظهر
روز گذشته طی اقدامات پلیسی از سوی کارآگاهان پلیس
آگاهی استان سیستان وبلوچستان و با همکاری پلیس
آگاهی استان کرمان ،قاتل متواری با هویت (س-ش)
در مخفیگاهش در شهرستان زاهدان درحالی به صورت
غافلگیرانه به زانودرآمد که دهم دی ماه سال گذشته با یک
قبضه سالح کالشینکف اقدام به قتل یکی از خویشاوندان
خــود در روســتــای فــیــروزآبــاد از توابع بخش نگین کویر
شهرستان فهرج کرده بود .قاضی داوریان ،رئیس دادگاه
عمومیشهرستانفهرج ،علتوانگیزهاینقتلرااختالفات
ملکی اعالم کرد .گزارش خبرنگار ما حاکی است دادستان
عمومی وانقالب شهرستان جیرفت نیز از دستگیری یک
قاتل فراری به همراه یک قبضه سالح کلت کمری خبر داد و
افزود:دراینزمینهسهمتهمبازداشتشدهاند.قاضیمجید
رستمی در تشریح جزئیات این خبر افزود  :شامگاه گذشته
با اقدامات اطالعاتی ماموران پلیس آگاهی شهرستان
جیرفت،قاتل فــراری با نام (م-س)در محور مواصالتی
فــاریــاب به جیرفت دستگیر شــد.وی گفت :در هنگام
دستگیری یک قبضه سالح کلت کمری به همراه مقادیری
فشنگ و همچنین یک قبضه سالح سرد از نوع سرنیزه از
داخل خودروی متهم کشف وضبط شد .وی با بیان این که
در این رابطه قاتل و دو نفر از همدستانش در بازداشت به سر
می برند ،اضافه کرد :پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای
عمومیوانقالبشهرستانجیرفتدرحالرسیدگیاست.

محموله  23كيلويی هروئين
به مقصد نرسید

سرقت های سریالی  3زن سارق در چهار استان کشور
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری سه زن جوان خبر
داد که در استان های کرمان ،فارس ،هرمزگان و خراسان
رضویمرتکبسرقتهایتیزدستانهمیشدند.سرهنگ
بوستانی با اعالم این خبر گفت :از چندی قبل با گزارش
سرقت های زنجیره ای از مسافران خط های  830 ،50و
 831اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی مشهد و همچنین

در مقابل یکی از مراکز بزرگ تجاری این شهر ،تحقیقات
پلیسیآغازشد.ویافزود:بررسیهایاولیهنشانمیداد
مالباختگان زن هستند و با توجه به این سرنخ تیم های
تجسس کالنتری  34بانوان مشهد تحقیقات گسترده
خود را آغاز کردند و توانستند سه عامل این سرقت های
خیابانی را در حال ارتکاب جرم دستگیر کنند.

دستبرد مسلحانه به یک بانک در ایذه
فرماندار شهرستان ایذه ،از شناسایی سارق مسلح
بانک ملت شعبه حافظ جنوبی این شهرستان خبر
داد.محسن بیرانوند به ایرنا گفت :ظهر دیروز شخصی
با سالح کمری وارد بانک ملت شعبه حافظ جنوبی ایذه
شد و حدود 200میلیون ریال وجه نقد را به سرقت برد.
وی افــزود :نیروهای انتظامی ،در کمتر از دوساعت

سارق را شناسایی کردند.بیرانوند فرماندار شهرستان
ایذه درباره نحوه فرار سارق گفت :وی پس از سرقت،
از کوچه مجاور بانک فرار کرد و تا جایی که دوربین
هــای بانک تصاویر را ثبت کــرده انــد وی تنها بوده
و خــودرویــی هم بــرای فــرار وجــود نداشته اســت اما
احتمال دارد خــودروی وی جلوتر پارک شده باشد.

توضیحات روحانی مضروب درباره حادثه متروی شهر ری
روحانی مجروح حادثه روز شنبه گذشته ایستگاه مترو
شهرری با بیان این که ضارب را اصال ندیدم ،گفت :ضارب
ناگهان و از پشت با جسمی تیز  ،ضربه ای به گردنم وارد
کرد.حجت االسالم خلیل ذوالفقاری روز یک شنبه در
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که همه این وقایع در
چند ثانیه اتفاق افتاد ،افزود :وقتی ضربه به گردنم وارد
شد ،درصدد مقاومت برآمدم و تالش کردم جسم تیز را
از ضارب بگیرم.
وی اظهار کرد :به همین دلیل و با مقاومت در برابر حمله
ضارب ،کف دست چپ و سمت راست صورتم نیز دچار
پارگی شد و پس از آن از حال رفتم و چیزی متوجه نشدم.
وی گفت 2 :نفر از حاضران در ایستگاه مترو نیز تالش
کردند که جسم تیز را از ضارب بگیرند که این  2نفر هم در
جریان درگیری با ضارب مصدوم شدند.
وی بــا اشـــاره بــه بهبود شــرایــط جسمی خــود اظهار
کــــرد :پــزشــکــان بــــرای اطــمــیــنــان خ ــاط ــر ،بــنــده را
در بــخــش مــراقــبــت هـــای ویــــژه بــســتــری کــردنــد که
پــس از انــتــقــال بــه بــخــش و در صـــورت نــبــود مشکل
تــا  2روز آیــنــده از بــیــمــارســتــان مــرخــص مــی شــوم.

ذوالــفــقــاری دربـــاره انتشار مطالبی مبنی بــر ایــن که
حــادثــه پــس از اقـــدام وی بــرای امــر بــه مــعــروف ضــارب
روی داده اســت ،گفت :موضوع امــر به معروف و نهی
از منکر یا درگیری احتمالی بنده با فرد ضــارب که از

سوی برخی مقامات و نهادها منتشر شد ،صحت ندارد.
پزشک معالج حجت االسالم ذوالفقاری نیز درباره روند
درمانی وی به خبرنگار ایرنا گفت :وقتی مصدوم به
بیمارستان  7تیر منتقل شد ،خونریزی شدید داشت و در

سمت چپ گردن وی برشی به طول  10سانتی متر و عمق
 2سانتی متر ایجاد شده بود.دکتر حسین بوستانی ادامه
داد :همچنین بریدگی نسبتا زیادی در دست چپ و گونه
راست ایشان(صورت) ایجاد شده بود که در مرحله اول
تالش شد جلوی خونریزی عروق گرفته شود و خون الزم
به ایشان تزریق شد .بوستانی گفت :ترمیم محل جراحت
این مجروح با موفقیت انجام شد و هم اکنون وی در بخش
مراقبت های ویژه برای اطمینان کامل از ثبات شرایط
بستری است و فردا به بخش منتقل می شود و در صورتی
که شرایط راضی کننده باشد ،روز سه شنبه از بیمارستان
مرخص می شود .به گزارش ایرنا ،فردی(مرد  40ساله)
روز شنبه گذشته با استفاده از سالح سرد اقدام به ایجاد
درگیری در ایستگاه مترو شهرری کرد که دراین حادثه
یک روحانی و  2شهروند دیگر مجروح شدند.
با ورود نیروهای پلیس مستقر در ایستگاه مترو برای
بــرقــراری نظم و خاتمه دادن به ماجرا ،فــرد مهاجم به
هشدارها و اخطارهای پلیس برای تسلیم شدن و تحویل
سالح سرد توجهی نکرد و در نهایت با تیراندازی پلیس
مجروح و در مسیر انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ شد.

اعتراف قاتلآتنا به یک قتل دیگر
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای سخنگوی
دســتــگــاه قضا دیـــروز یــک شنبه در جــریــان نشست
خبری خــود بــا اصــحــاب رســانــه گفت :در ابــتــدا چند
نکته را مطرح می کنم که نکته نخست بحث دختر
بچه ای است که توسط یک فرد مجرم به قتل رسید
و در همان لحظه که اعــام شد این دختربچه مفقود
شده اســت ،همه مسئوالن استانی با جدیت تمام از
جمله نیروی انتظامی ،نیر وهای امـــدادی و هالل
احمر و دادستانی و دیگر دستگا هها بالفاصله وارد
کــار میشوند و همه بررسیها و بازرسیهای الزم
را انجام میدهند.به گــزارش میزان،وی ادامــه داد:
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در بــررسـیهــای اولــیــه نتیجهای حاصل نمیشود؛
در نتیجه به اف ــرادی مظنون میشوند؛ از جمله به
فردی که اکنون در بازداشت است و براساس قرائن
و شواهدی این فرد را تحت تعقیب قرار میدهند .بر
اساس گزارش دادستانی این فرد در ابتدای بازداشت
که هنوز به قتل اعتراف نکرده بود ،به همسر خود پیغام
میدهد که مقداری مــواد مخدر را در یک قسمت از
محل مسکونی مخفی کرد هام آ نها را جابه جا کنید.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد:
همسر وی از این موضوع نگران میشود و موضوع را
اطالع میدهد که بالفاصله پس از آن که برای بررسی

میروند ،به جنازه میرسند و به این ترتیب مسئله
دنبال میشود .دستگاه قضایی استان با جدیت تمام از
لحظه اول پیگیر موضوع بوده است و ریاست محترم قوه
قضاییه نیز تأکید کردند که هرچه سریعتر به این پرونده
رسیدگی شود.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد :در
اثنای رسیدگی به این قتل فجیع و دلخراش ،متهم به
یک مورد دیگر اعتراف میکند که من مدتها قبل هم
خانم دیگری را به قتل رساندهام و مث ً
ال در فالن قسمت
در چاهی جنازه وی را رها کردهام؛ با همه تحقیقاتی که
انجام شده ،هنوز آثاری از آن جسد (تا زمانیکه حداقل
این گزارش را دادستان به من داده) کشف نشده است.

البته ،چــون ایــن مسئله هم مهم اســت و هم ح ـقا...
و هم حقالناس محسوب میشود ،موضوع در حال
پیگیری است؛ اما به غیر از اعتراف خود این فرد هنوز
اسناد و مــدارک و آثــاری از آن جسد در آن محوطهای
که وی گفته ،پیدا نشده است؛ اگر تکلیف این موضوع
روشن شود ،هرچه سریعتر به این پرونده نیز رسیدگی
میشود.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران مبنی بر این که این فرد چند اعتراف دیگر هم
کرده است ،گفت :آنچه این فرد اعتراف کرده و محل آن
را نشان داده ،همین مورد دوم است که البته هنوز آثاری
از جسد در آن نقطه یافت نشده است.

...

درامتدادتاریکی
عکس های سلفی با پول های سرقتی
اگر به حرف های برادرم که هم اکنون در زندان است گوش
میکردم امروز برای هفتمین بار دستگیر نمی شدم .برادرم
میگفت :پلیس عملیات ویــژه آگاهی خراسان رضــوی آن
قدر مسلط است که سرقت در مشهد عاقبتی جز دستگیری
ندارد اما من ...جوان  25ساله ای که پس از ارتکاب چندین
فقره سرقت از مشتریان بانک در مشهد دستگیر شده است در
حالیکهازگذشتهخودابرازندامتمیکرددرتشریحماجرای
زندگی اش گفت :اولین بار در اهواز به زندان رفتم .آن زمان
 18سال بیشتر نداشتم اما به خاطر این که بیشتر بستگان ما
از راه سرقت زندگی خود را می گذراندند من هم پس از آزادی
از زندان نتوانستم سرقت را کنار بگذارم و دوباره به کارهای
خالفم در اهواز و دیگر شهرهای کشور ادامه دادم به طوری
که تعداد زیادی از نزدیکانم هم اکنون در زندان هستند .سال
گذشته وقتی که برادرم به همراه بستگان دیگرم برای سرقت
به مشهد آمده بودند پلیس آن ها را دستگیر کرد که همان روز
در روزنامه خراسان مطلبی درباره سرقت های آنان با عنوان
«پلیس بال دزدان پــروازی را شکست» چاپ شد .مدتی بعد
وقتیبهمالقاتبرادرمرفتممراازسرقتکردندرمشهدمنع
کرد.برادرمکهبارمزصحبتمیکردبهمنگفت:پلیسآگاهی
مشهد 4نفرازاعضایخانوادهمارادستگیرکردهاستوهمهما
زیرذرهبینپلیسقرارداریمبنابراینهیچوقتبرایسرقتبه
مشهدنیاییداماگوشمنبهاینحرفهابدهکارنبودقبالشش
باردستگیرشدهبودموباخودممیگفتماینبارطوریسرقت
می کنم که اثری از خودم بر جای نگذارم .حدود  20روز قبل
بود که با دختری ازدواج کردم .به خاطر مخارج عروسی و پول
هایی که قرض کرده بودم در وضعیت سختی قرار داشتم  .این
بودکهباخودمگفتم«یااقبالیاشانس»چهرهامراتغییردادمو
بهپیشنهادیکیازدوستانمازاهوازعازممشهدشدیم.تصمیم
داشتیم با همان شیوه پنچر کردن خودروها پول های مشتری
هایبانکهاراسرقتکنیم،بنابراینابتداسوئیتیرادرمشهد
اجاره واز ساعت سه صبح روز بعد دزدی از مشتری های بانک
را آغاز کردیم .طی  2روز  25میلیون تومان پول گیرمان آمد.
آن قدر خوشحال بودم که پول های دزدی را به هوا پرتاب می
کردموعکسسلفیمیگرفتمامابازهموسوسهشدیمتاچند
سرقت دیگر برای به دست آوردن پول بیشتر در مشهد انجام
بدهیموبعدبهشهرهایدیگربرویم.آخرینسرقتازپیرمردی
کشاورزبودکهپسازگرفتن 16میلیونتومانازبانکخارجو
سواروانتخودششد.درهمینلحظهیکیازهمدستانمبهاو
گفت :ماشین ما خراب شده اگر امکان دارد کمک کنید آن را
هلبدهیموقتیپیرمردمشغولهلدادنپژویمابودناگهان
پولهایشراازداخلوانتبرداشتیموفرارکردیم.هنگامیکه
لبخندزنانواردمخفیگاهمانشدیمدریکلحظهکارآگاهان
را پشت در دیدیم و این گونه تنها چند عکس سلفی با پول های
سرقتیبرایمانباقیمانداماایکاش...
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