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ازمیان خبرها
ناکامی جویندگان غیرمجاز میراث فرهنگی
توکلی -جویندگان غیرمجاز میراث فرهنگی درشهربابک
دستگیر شدند .فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی
شهر بابک با اعالم این خبر اظهار کرد :با شناسایی سه
مــورد حفاری غیرمجاز در سطح این شهرستان ،هشت
حفار متخلف دستگیر شدند .به گــزارش خبرنگار ما،
حاج محمدی افزود :طی دو هفته گذشته افراد سودجو،
قبرستان قدیمی شهر جوزم  ،تپه تاریخی مسینان و منطقه
دوازده امام روستای افکوئیه را جهت دسترسی به آثار
باستانی مورد حفاری قــرارداده بودند که ناکام ماندند و
پرونده این افراد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
وی یادآورشد :در این زمینه یک دستگاه بیل بکهو ،یک
دستگاه فلزیاب و دیگر ادوات حفاری نیز توقیف شد.

توضیحات پلیس درباره خبر آتش سوزی
در شهرداری منطقه  12تهران
مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت اعالم کرد:مقارن ساعت
یک بامداد دوشنبه دو موتورسوار در یکی از کوچههای
فرعی محدوده منطقه  12شهر تهران ،اقدام به شکستن
شیشه یکی از اتاقهای همکف شهرداری منطقه 12تهران
کرده و سپس یک بسته آتشزا را به داخل اتاق مذکور پرتاب
کردهاند که سریعا ماموران شهرداری منطقه  12این بسته
را خاموش کردهاند.وی افزود :در بررسیهای انجام شده
از سوی پلیس پایتخت ،مشخص شد که این اقدام هیچ گونه
خسارتی درپی نداشته و هم اکنون پرونده از سوی ماموران
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در حال رسیدگی است.

«قاتل نامرئی»
 90نفر را طی  9ماه در تهران کشت
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از جان باختن90تن
به دلیل مسمومیت باگاز منواکسید کربن ( )coاز ابتدای
فروردین تا پایان آذرماه امسال در این استان خبر داد.

شدند ،همچنین این فرد یک دستگاه خــودروی پیکان
را به آتش کشیده است.این منبع آگاه تأکید کرد :برخی
خبرها درباره متواری شدن فرد ضارب واقعیت ندارد و
این فرد با هوشیاری به موقع ماموران نیروی انتظامی
دستگیرشدهاست.شایانذکراست،دوروحانیمضروب
اینحادثهدریکیازبیمارستانهایقمبستریهستندو
خوشبختانه حال عمومی آن ها مساعد است .به گزارش
خبرگزاری«حوزه» ،مهدی کاهه دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان قم نیز گفت :بر اســاس تحقیقات

پرونده عامل قتل «بنیتا»
به اجرای احکام رسید
وکیلمدافع اولیایدم بنیتا از ارجاع پرونده متهم ردیف
دوم به شعبه هم عرض خبر داد.
جعفر کوشا در گفتوگو با ایسنا گفت :پرونده متهم ردیف
اول در اجرای احکام است و باید مراحل استیذان را طی
کند .وی دربــاره متهم ردیف دوم این پرونده نیز گفت:
پرونده متهم ردیف دوم اشکالی در تعیین مجازات داشت
و بر همین اساس حکم نقض شد و به شعبه دهم دادگاه
کیفری یک استان تهران (همعرض) ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش ،کوشا  15آبان ماه به ایسنا درباره
آخرین وضعیت پرونده بنیتا گفته بود :این پرونده دو متهم
داشت که برای اولی حکم اعدام و برای متهم ردیف دوم
حکم حبس صادر شده بود و ما به حکم صادره برای متهم
ردیف دوم اعتراض داشتیم و هم اکنون پرونده به دیوان
برای اعالم نظر نهایی ارسال شده است.
حکم اعدام قاتل بنیتا دختر هشت ماهه ربوده شده توسط
سارقان خودرو  29آذرماه امسال در شعبه پانزدهم دیوان
عالی کشور ابرام (تایید) و پرونده به دادگستری تهران
ارجاع شد.
 ٢٩تیرماه خبر گم شدن کودک هشت ماهه به نام بنیتا و
صدای لرزان مادری که از مردم تقاضای کمک میکرد در
فضای مجازی دست به دست شد .هشت روز از این ماجرا
گذشت در حالی که تالشهای پدر و مادر و اعضای فامیل و
پلیس آگاهی بی نتیجه مانده بود ،خبری تلخ مبنی بر فوت
کودک هشت ماهه در رسانهها پیچید.
پس از اعالم موضوع به پلیس ،در جریان تحقیقات ،ماموران
پلیس آگاهی تهران متوجه رد پــای دو ســارق حرفهای
لــوازم داخــل خــودرو شدند و با شناسایی مخفیگاه یکی
از این سارقان ،او اعتراف کرد که خودرو و بچه در اختیار
همدستش است .با دستگیری سارق دوم او در بازجوییها
منکر هرگونه سرقت شد تا اینکه پس از روبـهرو شدن با
همدستش لب به اعتراف گشود و سارق در بازجوییها
اعتراف کرد پس از سرقت خــودرو از مشیریه به همراه
کودک ،آن را همان روز در یکی از خیابانهای پاکدشت
آورده و پس از باال کشیدن شیشهها آن را رها کرده است.
ماموران بالفاصله به محل رها کردن خودرو در محلهای
خلوت رفتند و با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما،
تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود ،روبه رو
شدند .دادگــاه متهمان پرونده بنیتا روزهــای  20و 22
شهریورماه به ریاست قاضی کشکولی برگزارشد.

نیرویانتظامیمانعایناقدامشدند.دادستانقمگفت:
بر اساس استعالمهای اولیه این فرد جزو اراذل واوباش
نبودهوهیچارتباطیهمبهاغتشاشاتاخیرنداشتهاست.

درگیریمسلحانهپلیسبادزدطالفروشی

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری چهار
سارق مسلح پیش از سرقت مسلحانه از یک طالفروشی در
یافت آباد خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ حمیدرضا
یاراحمدی در نشست خبری که پیش از ظهر دیــروز در
پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد با اشاره به جزئیات
اینپروندهاظهارکرد:باتوجهبهاشرافاطالعاتیکهپلیس
روی "مجرمان" و "مجرمان سابقه دار" دارد از چند روز پیش
همکارانمندرادارهیکمپلیسآگاهیتهرانبزرگمتوجه
شدند که یکی از سارقان سابقه دار با تشکیل باندی چهار
نفره قصد سرقت از یک طال فروشی در محدوده یافت آباد
را دارد .وی با بیان این که عالوه بر این چهار نفر ،یک زن نیز
در شناسایی محل سرقت با آن ها همکاری داشت ،افزود:
سرانجام منابع اطالعاتی پلیس ،از محل وقــوع سرقت
باخبر و متوجه شدند که سارقان قصد دارند حوالی ساعت
 10صبح امــروز (دیــروز) از یک طالفروشی در یافت آباد
سرقتکنند.
سرپرستپلیسآگاهیتهرانبزرگبابیاناینکهمأموران
پیشازآمدنسارقاندرمحلحضوروموقعیتراتحتنظر
داشتند،خاطرنشانکرد:بهمحضحضورسارقاندرمحل
وپیشازآنکهآناناقدامبهاجراییکردننقشهسرقتخود
کنند ،ماموران در محل حاضر شدند و سارقان نیز با رویت
مامورانبایکدستگاهخودرویپرایدکهبهمحلآمدهبودند
پابهفرارگذاشتند.
ویبابیاناینکهتعقیبوگریزبینمامورانپلیسوسارقان
مسلحآغازشد،افزود:باتعقیبوگریزمیانمامورانوپلیس،
سارقان به درخواست ایست پلیس توجه نکردند و ماموران
به ناچار با استفاده از قوانین به کار گیری سالح اقدام به
تیراندازی به سمت مجرمان کردند که یکی از این افراد از
ناحیهران هدفاصابتگلولهقرارگرفت.
یاراحمدیبابیاناینکهسارقانپسازشلیکپلیسمتوقف
شدند،افزود:مامورانهرچهارنفررادستگیروسهنفرازآنان
رابهپلیسآگاهیویکنفررابهبیمارستانمنتقلکردند.به

گفتهیاراحمدی،ازاینافرادیکقبضهکلتکمریبههمراه
تعدادیسالحسرد،چاقووقمهکشفشدهاست.سرپرست
پلیسآگاهیتهرانبزرگ بااشارهبههمکارییکزنبااین
سارقان گفت :زنی نیز با این سارقان همکاری داشته است
کهتوسطپلیسدستگیرخواهدشد.
وی درب ــاره سرقتی بــودن خ ــودروی سارقان نیز گفت:
خودروی پراید سرقتی نبود اما از پالک مسروقه برا ی آن
استفادهشدهاست.
یاراحمدی همچنین با بیان این که منابع خبری مطلع
شدند که این سارقان مقادیری دالر تقلبی نیز در مخفیگاه

مرگ راننده و 5زخمی در واژگونی سرویس مدرسه در شمال فارس

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اداره کل پزشکی قانونی
استان تهران ،شمار فوت شدگان به دلیل مسمومیت
با گــاز منواکسید کربن درمقایسه با مــدت مشابه سال
گذشته( )1395با  96فوتی  6درصد کاهش یافته است.
از  90تن جان باخته به دلیل مسمومیت با گاز منواکسید
کربن  64تن مرد و 26تن زن بودند.

مقدماتی مشخص شــده اســت که ایــن فــرد از اهالی و
ساکنان استان قم نبوده و در زمان وقوع جرم به دلیل
مصرف شیشه تعادل روحی و روانی نداشته است .کاهه
افزود :خوشبختانه دو شهروند مضروب که روحانی بوده
اندبالفاصلهپسازایناتفاقبهبیمارستانمنتقلشدند
و تحت درمان سرپایی قرار گرفتند .وی در باره آتش زدن
خودروتوسطاینمتهمنیزگفت:خودرویمذکورمربوط
بهخودمتهمبودهکهبهدلیلتوهمداشتنقصدداشتهخود
و ماشین را به آتش بکشد که در حین خودسوزی ماموران

سالح خریدم که ...
عکس از رسا

نشتی بنزین در پی واژگونی وانت در جاده خاوران تهران

عصر دیــروز یک فــرد که تعادل روانــی نداشت به چند
روحانی در قم حمله و دو نفر از آنــان را زخمی کــرد .به
گزارش خبرگزاری رسا ،یک منبع آگاه در گفت وگو با
این خبرگزاری  ،با اشاره به جزئیات این حادثه افزود :فرد
ضاربمادهمخدرشیشهمصرفکردهبودوحالتروحی
وروانیدرستینداشتهوبهچندروحانیحملهکردهاست.
وی افزود :قصد این فرد ضارب ایجاد رعب و وحشت بود
کهدستگیرشدهودرحالبازجوییاست،اینفردباچاقو
به روحانیان حمله کرد که در پی آن دوروحانی زخمی

واژگونی سرویس مدرسه دخترانه در منطقه مشهد
مرغاب خرم بید در شمال فارس موجب زخمی شدن
پنج دانش آموز و جان باختن راننده شد .رئیس اداره
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس
به ایرنا گفت :صبح دیروز یک دستگاه خودروی پیکان
حامل پنج دانــش آمــوز دختر دوره متوسطه اول که
از روستای سیمکان شهرستان بوانات عازم مدرسه
خود در روستای خیرآباد مشهد مرغاب شهرستان
خرم بید بود در جاده واژگون شد .حمیدرضا شعبانی
افزود:متاسفانه در این حادثه راننده خودرو در دم جان

خود را از دست داد .یک دانش آموز دچار شکستگی
مچ پای راست و دانش آموز دیگری هم ازقسمت ترقوه
کتف دچار دررفتگی شد و یکی دیگر هم از پلک چشم
دچار آسیب سطحی شده که در بیمارستان حضرت
ولیعصر(عج)بواناتبستریشدند.شعبانیگفت:دو
دانش آموز دیگر نیز صرفا دچار کوفتگی در بدن شدند
که براساس معاینات اولیه هیچ شکستگی نداشتند.
وی گفت :هم اکنون وضعیت عمومی هر پنج دانش
آموز رضایت بخش و مراحل درمان آن ها در حال انجام
است.علت حادثه در حال بررسی است.

معاون وزیر راه اعالم کرد

جعبهسیاهدوکشتیحادثهسانچی
همزمانبازمیشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد بازگشایی جعبه
سیاه نفتکش در دستور کار آژانس ایمنی دریایی چین
قــرار دارد و پیشبینی میشود که جعبه سیاه هر دو
کشتی به طور همزمان باز شوند .به گزارش ایسنا ،طبق
اعالم محمد راستاد  -رییس سازمان بنادر و دریانوردی
 همان طور که پیش از این نیز اعالم شده بود ،احتماالبرای اعالم گزارش نهایی بررسی جعبههای سیاه به سه
ماه زمان نیاز خواهد بود.
سازمان بنادر ایران اعالم کرده است که طبق قوانین
بینالمللی باید در زمان بازگشایی جعبه سیاه ،تمام
ذی نفعان حضور داشته باشند و از این رو ،جعبه سیاه
نفتکش سانچی با حضور نمایندگان ایران ،چین ،پاناما
وهمچنینشرکتاروپاییسازندهجعبهسیاهرمزخوانی
خواهد شد .راستاد همچنین دربــاره جزئیات ورود
چینیها به کشتی سانچی پیش از غرق شدن نیز اعالم
کرد تیم چهار نفره چینی با دو هدف یافتن افراد و جعبه
سیاه ،وارد کشتی شدند اما با توجه به این که دمای
محل آسایشگاه سرنشینان بسیار باال بود و گازهای
سمی نیز در آن وجود داشت و ورود به این بخش برای
آن ها ممکن نبود .این تیم چینی تنها سه دقیقه برای
خروج از کشتی فرصت داشتند و با توجه به تغییر مسیر
حرکت بــاد ،خــروج آن ها از کشتی مسئلهای بسیار
پرریسک بوده است.
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مدیرعامل سازمان بنادر همچنین گفته است که دو
پیکر یافت شده از سوی چینیها در کشتی سانچی به
این دلیل بوده است که آن ها در نزدیکی قایق نجات
قــرار داشتهاند وگرنه حــرارت بــاال اجــازه حضور در
کابینها را نمیداد؛ از این رو اطالعات دقیقی در این
خصوص از سوی گروه چینی به دست نیامده است .به
گزارش ایسنا ،در  ۱۶دی ماه امسال یک کشتی فلهبر
چینی در نزدیکی آبهای شانگهای به نفتکش ایرانی
سانچی برخورد کرد و در جریان آن  ۳۰تبعه ایرانی و دو
بنگالدشی به دلیل حریق و انفجارهای سنگین جان
خود را از دست دادند که پیکر  ۲۹نفر از جان باختگان
همچنان مفقود است .این کشتی  ۲۴دی ماه ،پس از
هشت روز سوختن نهایتا غرق شد.

خــوددارنــد ،افــزود :ماموران به مخفیگاه آنــان در یکی از
محالت یافتآباد مراجعه و از مخفیگاه آن ها مقادیر قابل
توجهی دالرکه به گفته خود سارقان حدود 120هزار دالر
تقلبیاست،کشفکردند.
ویدربارهمیانگینسنیسارقاننیزگفت:اینافرادحدود
 30سال داشته و همه آن ها پیش از این به دلیل ارتکاب
جرایمیهمچونزورگیری،سرقتو ...دستگیرشدهاند.
همچنین دو تن ازاعضای این باند در گفت و گو با رکنا
ادعاهاییرامطرحکردندکهدرادامهمیخوانید:
حمید چند سال داری؟ 30سال
شغلت؟کارمندبودم،آمدمبیرون.
سابقهنداری؟نه.
چه شد که امروز دستگیر شدی؟ کنار طالفروشی در
ماشینبودیمکهمامورانآمدندودستگیرمانکردند.
چراپالکهایخودروسرقتیبود؟سرقتیبوددیگر.
برنامه تان برای سرقت از طالفروشی چه بود؟ برنامه
خاصینداشتیم،فردیکهمابادیگاردشبودیمایندالرها
را به ما داد ،به ما گفته بودند در آن مسیر تردد می کند برای

همینرفتیمآنجاتااورابگیریم.
فردی که بادیگاردش بودی که بود؟ میگفتتاجربود.
دالرها را با خود برده بودی و منتظر تاجر بودی؟ بله ،اما
جوابتلفنمارانمیداد.
میدانستیدالرهاتقلبیاست؟بله،اوبهمنبدهکاربود
وبایدپولمرامیداد.
پراید برای که بود؟برایداماددوستم.
اسلحه چطور؟اسلحهبرایمننیست،نمیدانمبرایچه
کسیهست.
برایچهازماسکاستفادهکردید؟برایاینکهشناسایی
نشویم.
مگر تاجر شما را نمی شناخت؟ می خواستیم او را بگیریم
کهپولمانرابدهد.
چه وقت فهمیدی دالرها تقلبی هست؟ هفته آخری که
با او کار می کردم این دالر ها را در ازای حق و حقوقم به من
داد که زمانی که دالرها را تست کردیم متوجه شدیم تقلبی
است،پسازآنهرچقدرتماسگرفتیمجوابنمیداد.
چطور شد که بادیگارد این آدم شدی؟ از یک موسسه
بادیگاردی با من تماس گرفتند و قرار شد با او کار کنم ،قرار
بودماهیپنجمیلیونبهمنبدهدکهنداد.
چه مدت بادیگارد او بودی؟ دوماه.
یک زن دیگر هم با شما بوده درست است؟ نه.
درادامهاینگفتوگوعلیرضاعضودیگرباندنیزبهسواالت
رکنااینگونهپاسخداد:
تو بــرای چه با حمید همراه شــدی؟ قــرار شد جلوی در
بایستمومراقبباشم.
دو نفر دیگر چرا با شما همراه شدند؟ از آن جایی که این
تاجرآدمگردنکلفتیاستامکانداشتکهتنهانباشد.
قرار بود از طالفروشی سرقت کنید؟ نه قرار بود تاجر به
آنجابیایدوآنجاقرارگذاشتهبودیم
کسیکه تیر خورد چه کسیبود؟برادرم.
تحقیقاتدرخصوصاینپروندهادامهدارد.

کالهبرداری با شگرد ایجاد حاملگی کاذب
زنی در گینه به جرم کالهبرداری در متقاعد کردن
زنــانــی کــه بــه دنــبــال بـــارداری و مــادر شــدن بودند،
بازداشت شد.
به گزارش ایسنا از وستی ،این شیاد با معرفی خود به
عنوانپزشکطبسنتیموادیرابهمراجعهکنندگان
مـــیداد تــا شکم آنـــان مــتــورم شــود و آن هــا تصور
میکردند که بــاردار شده اند ،این زنان نیز تا  9ماه
در انتظار تولد فرزند خود بودند و این دروغ را باور
میکردند.
این کالهبردار بــرای کار خود از هر بیمار  ۳۳دالر

میگرفت که معادل نیمی از حقوق یک کارمند در این
کشور فقیر آفریقایی است.
به گفته پلیس گینه این زن هزاران دالر با استفاده از
این شگرد درآمد داشته است.
سرانجام در  ۱۶ژانویه بیش از  ۲۰۰زن که طعمه این
کالهبرداری شده بودند با مراجعه به پلیس خواهان
دستگیری این زن شدند.
پــیــش بینی ش ــده بــیــش از  ۷۰۰زن بــیــن  ۱۷تا
 ۴۵س ــال ــه گــرفــتــار ایــــن ش ــی ــوه ک ــاه ــب ــرداری
شده اند.

دزدیسریالیدرشب ژانویه
از شب ژانویه تاکنون از  ۹خانه ارامنه در محله مجیدیه
سرقت شده است.
به گزارش میزان ،اهالی محله مجیدیه جنوبی وقتی
برای برگزاری مراسم شب ژانویه از خانه خود خارج
شدندنمی دانستند وقتی از مراسم به خانه باز می
گردند ،با خانه های خالی خود روبه رو می شوند .در شب
ژانویه دو خانه در محله مجیدیه جنوبی(اثنی عشری) از
سوی سارقان مورد دستبرد قرار گرفت.
یکیازمالباختگانبهخبرنگارمیزانگفت:وقتیبعداز
مراسمبهخانهآمدیممتوجهشکستهشدندرضدسرقت
خانه شدیم .سارقان به راحتی در را شکسته و پس از ورود
به خانه و به هم ریختن وسایل ،محل گاو صندوق را پیدا
کرده بودند و از آن سرقت کردند.
این فرد ادامه داد :در مجموع  150میلیون تومان از
خانه ام پول ،طال ،ارز و وسایل سرقت شده است .وقتی

هم با کالنتری تماس گرفتیم ،ماموران به نوشتن یک
صورت وضعیت و ثبت شکایت کفایت کردند .اما دو روز
بعد بازهم سرقت های مختلفی در محله و از خانه های
دیگر ارامنه اتفاق افتاد .یکی دیگر از مال باخته ها که
سارقان گاو صندوق را از داخل خانه اش سرقت کرده
اند ،گفت :وقتی چند روز قبل از خانه دوستم به خانه ام
آمدم متوجه تخریب در،سرقت از خانه و مفقود شدن گاو
صندوقم شدم .دزدان به راحتی گاو صندوق چند 10
کیلویی را با خود بردند.
مال باخته سوم که او هم طالهای همسرش به سرقت
رفته است ،گفت :آن چه ما از دزدان می دانیم این است
که به شدت حرفه ای هستند و از یک خــودروی 206
سفید رنــگ در سرقت ها استفاده می کنند .برخی
بچههای محل مدعی شدندسارقان مسلح هستند که
نمی توانم این ادعا را تایید کنم.

از روزی که یک قبض کلت جنگی خریدم فکر می کردم
قدرت بیشتری برای دستبرد به اموال مردم پیدا کرده ام و
هیچ کس نمی تواند مقابلم بایستد اما قبل از آن که از این
سالح در سرقت هایم استفاده کنم توسط کارآگاهان پلیس
آگاهی دستگیر شدم و ...
جوان  30ساله ای که به اتهام سرقت کامیون های حامل
بار و در عملیات پاتک پلیس به پاتوق های سیاه دستگیر
شده است درحالی که بیان می کرد هنوز هیچ سرقت
مسلحانه ای مرتکب نشده ،به سرهنگ جعفری (جانشین
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی) گفت:
پدرم کارگر ساده بود و از عهده مخارج ما برنمی آمد .او دو
همسر داشت و ما  13خواهر و برادر بودیم در این میان
من به تحصیالتم ادامه می دادم و تابستان ها نیز کار می
کردم به طوری که پس از مدتی به یک استادکار ماهر در
رشته گچ کاری ساختمان تبدیل شدم .آن قدر کارم رونق
گرفت که برادر ناتنی ام و چند کارگر دیگر را به کار گرفته
بودم .با وجود این مدتی بعد و برای کسب درآمد بیشتر به
فکر شغل های دیگر افتادم و راننده خودروهای سنگین
شدم آن جا بود که شیوه های روشن کردن کامیون ها بدون
سوئیچ را فرا گرفتم و این درحالی بود که مادرم نیز دچار
بیماری سرطان سینه شده بود و پدرم نمی توانست هزینه
های سنگین زندگی را تامین کند .در همین وضعیت من
برای ادامه تحصیل در مقطع کاردانی رشته مکانیک وارد
دانشگاه شدم ولی به دلیل این که سرمایه ای نداشتم
نتوانستم به تحصیالتم ادامه بدهم و به ناچار دانشگاه را
رها کردم .ولی دیگر ازدواج کرده بودم و به خاطر بیکاری
در تنگنای مالی قرار داشتم .این بود که برادر ناتنی ام را با
خودم همراه کردم تا به محموله کامیون ها دستبرد بزند.
چرا که من به دلیل رانندگی با خودروهای سنگین آشنایی
کاملی با محل پارکینگ خودروها داشتم .سال  1392بود
که اولین کامیون را با بار خرما سرقت کردم .آن روز صبح
زود به محل پارک کامیون رفتم و با آن چه آموخته بودم
خیلی راحت کامیون را روشن کردم و خرماها را به انباری
در حاشیه شهر بردم .پس از آن که خرماها را داخل انبار
تخلیه کردم کامیون را نیز به نقطه خلوت از شهر بردم و رها
کردم .آن زمان با فروش خرماها در بازار پول خوبی گیرم
آمد و به همین دلیل تصمیم گرفتم به این کار ادامه بدهم.
ازآن به بعد حدود 12کامیون را که بارهای متفاوتی داشتند
از نقاط مختلف شهر سرقت کردم .روزها به همین ترتیب
سپری می شد تا این که مدتی قبل برای خرید تلویزیون
 LEDبه غرب کشور سفر کردم در یکی از شهرهای مرزی
با جوانی به نام «کامبیز» آشنا شدم و با راهنمایی او یک
قبضه سالح کلت کمری با پنج تیر فشنگ جنگی خریدم
و به مشهد بازگشتم اگرچه بعد متوجه شدم که این سالح
معیوب است اما از این که آن را در دستم می فشردم احساس
قدرت می کردم به طوری که اگر به چنگ پلیس نمی افتادم
شاید اتفاقات تلخ دیگری رقم می خورد خالصه آخرین بار
یک کامیون حامل کلید و پریز را با شیوه های قبلی سرقت
کــردم .امــا نمی دانستم که پاتوق توسط پلیس آگاهی
شناسایی شده است.
روز شنبه گذشته هم برای فروش چند کارتن کلید و پریز
سرقتی وارد معامله شــده بــودم که ناگهان خــودم را در
محاصره کارآگاهان دیدم و هیچ عکس العملی نتوانستم
نشان بدهم آن ها کلت کمری را هم کشف کردند و مرا
به پلیس آگاهی انتقال دادنــد .با این حال نمی دانم اگر
دستگیر نمی شدم چه عاقبت شومی در انتظارم بود و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی

توفان شن و غلظت ریزگردها  26نفررا
درشرق کرمان راهی مراکز درمانی کرد
توکلی -توفان شن و غلظت ریزگردها  26نفررا درشرق
کرمان راهی مراکز درمانی کرد.
فرماندار ریگان گفت  :این افراد به علت مشکالت تنفسی
ناشی از غلظت ریزگردها روز گذشته به مراکز درمانی
مراجعه کردند .به گــزارش خبرنگارما  ،باقری از امداد
رسانی به  10مسافر گرفتار در توفان شن وریزگردها خبر
داد  .وی با اشاره به خسارت پنج میلیارد ریالی به بخش
کشاورزی شهرستان افزود  :توفان شن به اراضی کشاورزی
 ،باغ های نخیالت و مزارع گندم و جو خسارت رساند.وی
تخصیص اعتبارات ملی و استانی برای مهار ریزگردها را
دراین شهرستان خواستار شد.
فرماندار ریگان خاطرنشان کرد :شهرستان ریگان ،بعد از
استان خوزستان از کانون های بحران در زمینه توفان شن
و ریزگردهاست .
این گــزارش حاکی اســت ریزگردها و هــوای غبارآلود،
دانشآموزان مدارس ابتدایی و نونهاالن مهدکودک ها را
در رودبار جنوب خانه نشین کرد.
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