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محلی چین از وقوع آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی و کشته شدن دستکم هشت تن در این حادثه خبر دادند.
رسانههای
ِ
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که روز یکشنبه در جنوب غرب چین در استان "یوننان" اتفاق افتاد یک ساختمان مسکونی طعمه حریق شد .بنابر اعالم
مقامات محلی در این حادثه هشت تن جان خود را از دست دادند و تعداد سه نفر دیگر مجروح شدند.

...

خط زرد
هیوالیی به نام پان پراگ

توکلی  -پان پراگ ماده مخدری است که در قالب آدامس
وارد ایران شده و از نام های دیگر آن راجا ،تایتانیک ،ناس
خارجی ،پان پاکستان ،پان عربی ،ویتامین ،ملوان زبل،
پان اسفناج و گوناست و در بسته های شکیل با عکس های
هنرپیشه های هندی و پاکستانی به عنوان آدامس ،پاستیل
و پودرهایی با طعم نعناع و خوشبو کننده دهان وارد بازار
شده اند .دلیلی که مصرف کنندگان پان را به سوی آن می
کشد احساس گرمی،سرخوشی موقت ،گیجی و شادی
کاذبی است که پس از مصرف آن دست می دهد اما این
ماده توهم زا آن قدر ویران کننده است که مضراتش را نمی
توان شمرد .پان پراگ باعث تخریب سریع لثه ها می شود
زیرا نیکوتین آن به سرعت از طریق لثه جذب می شود عالوه
برآن مصرف این ماده زمینه ساز بروز سرطان دهان،حنجره
و لثه می شود به نحوی که امروزه مردم افغانستان به عنوان
بیشترین مصرف کنندگان ،آن را در حد وسیعی کنار
گذاشته اند اما متاسفانه قشر جوان و حتی نوجوان ما سر
مصرف را برداشته اند و.....
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمان

...

ازمیان خبرها
امام جمعه فهرج:

درآمد حاصل از قاچاق سوخت حرام است

توکلی  -امام جمعه شهرستان فهرج ،با گالیه مندی از
وضعیت اسفبار قاچاق سوخت در جاده های شرق استان
کرمان ،خواستار برخورد قاطع مسئوالن ذی ربط با عامالن
و افرادی که در این قضیه نقش به سزایی دارند ،شد.
حجت االسالم ابراهیمی ،قاچاق سوخت را یکی از دغدغه
های ذهنی مردم در منطقه بیان و اظهار کرد :متأسفانه
قاچاق سوخت به فرصتی برای سودجویی افرادی تبدیل
شده که در زمینه کسب سود و منافع خویش از هیچ ضربه و
زیانی به برادر و خواهر دینی خود دریغ نمی کنند و پروایی
ندارند .امام جمعه فهرج در ادامه سخنان خود به حرام بودن
درآمد حاصل از قاچاق سوخت اشاره و تصریح کرد :هزینه
ای که از این طریق برای امرار معاش زندگی به دست می آید
از لحاظ دین و اسالم حرام است و هیچ توجیه خاصی در این
باره مورد قبول نیست و وجود ندارد.
وی ابــراز امیدواری کرد :با ساز و کار مناسب،همکاری
مجموعهقضاییواستفادهازظرفیتیکهدراختیارکارکنان
پرتالشانتظامیاستشاهدامنیتبیشازپیشجادههااز
حیث عبور و مرور خودروهای حامل سوخت قاچاق باشیم.

حریق ساختمان مسکونی در چین
 8قربانی گرفت

دادستان مشهد با اشاره به ضرورت مقابله گسترده با سرقت های خرد تاکید کرد

اخت
صاصی

لزوم برخورد با بازارهای فروش اموال سرقتی

سیدخلیلسجادپور-مدیرانومسئوالندخیلدرسامان
دهی بازارهای خرید و فروش اجناس در مناطق مختلف
شهریبایدبرایپیشگیریومقابلهباجرایمیمانندسرقت،
تکلیفبازارهایغیررسمیراروشنکنندچراکهاینبازارها
به مکانی برای مالخری و خرید و فروش اموال سرقتی تبدیل
شدهاند.
دادستان مرکز خراسان رضــوی روز گذشته در گفت وگو
با خراسان با تاکید بر سامان دهی بازارهای غیررسمی با
عناوین گوناگون در مناطق مختلف شهری ،از برنامه ریزی
و اتخاذ تدابیری برای اجرای طرح نظارت و کنترل مجرمان
سابقهدارخبردادوافزود:درپیابالغدستورالعملیازسوی
رئیسقوهقضاییهبرایکنترلمجرمانحرفهایوسابقهدار،
برنامه ریزی برای ایجاد بانک اطالعاتی و همچنین اجرای
دقیق دستورالعمل نظارت و کنترل مجرمان شناخته شده
و خطرناک با همراهی صمیمانه دستگاه های انتظامی و
امنیتیدردستورکارقرارداردتااینافرادهموارهبارصدهای
پلیسیتحتنظرباشندکهاینامردرپیشگیریازوقوعجرایم
گستردهوخطرناکنقشموثریخواهدداشت.
قاضی غالمعلی صادقی با اشاره به کاهش آمار جرایم خشن
رئیس کالنتری ۱۳۷نصر از دستگیری سارق حرفهای
و همدستانش در عملیات تعقیب و گریز ماموران ،خبر
داد .به گزارش ایسنا ،سرگرد عباس جمشیدی درباره
دستگیری این سارق گفت :بامداد روز یک شنبه 11
آذر ،مأموران کالنتری  ۱۳۷نصر در حین گشت زنی در
محدوده خیابان تهران ویال به سرنشینان یک خودروی
پراید سفید رنــگ مشکوک می شوند و رسیدگی به
موضوع را در دستور کار خود قرار و برای بررسی موضوع
به راننده خودروی پراید دستور توقف میدهند .راننده
خــودروی پراید با وجود دستور پلیس مبنی بر توقف
خودرو ،با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد و ماموران نیز
اقدام به تعقیب این خودرو پراید میکنند .وی ادامه داد:
مأموران چندین بار با استفاده از تجهیزات هشداری،
به راننده پراید دستور ایست دادند اما وی با افزایش
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در مشهد گفت :رعایت بسته امنیتی از ســوی بانک ها و
طالفروشی ها و همکاری گسترده آن ها با دستگاه قضایی
و نیروهای انتظامی و امنیتی در کاهش شدید جرایم خشن
مانند سرقت های مسلحانه بسیار تاثیرگذار بود تا حدی که
برخی از جرایم مانند دستبردهای مسلحانه به بانک ها به
صفررسیدبنابراینگسترشاینروندوهمکاریدیگرصنوف
برایرعایتمواردایمنیوامنیتیمیتوانددرکاهشجرایم
خطرناک بسیار تاثیرگذار باشد .مقام ارشد قضایی مشهد
با تاکید بر این که به پرونده های جرایم خشن در شعب ویژه
و خارج از نوبت رسیدگی می شود ،تصریح کرد :حفظ جان
و مال مردم از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و در
صورتی که «امنیت» مردم در معرض تهدید قرار گیرد ،تیغ
قانونباکسیتعارفنخواهدداشتومتخلفانومجرمانرااز
هرمخفیگاهیبیرونمیکشیم.
قاضیصادقیضمنقدردانیازتالشهایمستمروپیگیری
نهادهایانتظامیوامنیتیبرایاجرایدقیقبستهحفاظتیو
امنیتیبهمنظورکاهشجرایمخشنبهماجرایسرقتهای
خرددرمشهدنیزاشارهکردوگفت:آمارسرقتهایخردباید
به صورت مستمر رصد شود و این امر می طلبد تا فرماندهان
انتظامی و به ویژه کالنتری ها به عنوان ضابطان دستگاه
قضا ،به طور جدی وارد عمل شوند و با تقویت گشت های
انتظامیمحسوسوغیرمحسوسبهمقابلهباسرقتهایخرد
بپردازند.دادستانعمومیوانقالبمشهدهمچنینبااشاره
به برخی کمبودها مانند نیروی انسانی و افسران کارآزموده
در کالنتری ها اضافه کرد :اگرچه در استان خراسان رضوی
نیروهایانتظامیباازخودگذشتگیوافزایشساعاتکاری
به حفظ «امنیت» می پردازند اما باید دولت و مجلس به یاری

نیرویانتظامیبشتابندوفرماندهناجانیزتدابیرالزمرابرای
رفعمشکالتموجودبیندیشد.قاضیغالمعلیصادقیتاکید
کرد :برخی جرایم مانند سرقت های خرد اگرچه در ظاهر
موضوعیکماهمیتجلوهمیکندوشایدبرخیازشهروندان
حتیبعدازدستبردباپلیسهمتماسنگیرندامابهیقیننمی
توان از کنار ایجاد احساس ناامنی و جو روحی و روانی این
گونهجرایمعبورکردچراکهبهطورمثالیکمعتادبرایتامین
هزینههایاعتیادشدرروزچندفقرهسرقتازداخلخودروها
انجام می دهد که در نهایت تعداد زیادی از شهروندان با این
معضلدستبهگریبانخواهندبود.اینمقامقضاییدرعین
حال مسئوالن و مدیران دیگر سازمان ها و نهادهای عمومی
و اجتماعی را خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد :در وقوع
برخیجرایمفقطمقابلهومبارزهباآنکافینیستچراکهباید
ریشه اصلی وقوع جرم را سوزاند بنابراین فقط نباید از نیروی
انتظامی انتظار دستگیری و از دستگاه قضایی انتظار اشد
مجازاتقانونیراداشتهباشیم.اینگونهبرخوردهادرمرحله
آخر قرار دارد و باید قبل از آن برای پیشگیری و علت یابی آن
تالششودکهدراینجانقشسازمانهاییمانندبهزیستی،
کمیتهامدادودیگرنهادهایاجتماعیاهمیتویژهایدارد.
دادســتــان مــرکــز اســتــان خــراســان رضـــوی همچنین به
برخوردهای قاطع دستگاه قضا با مجرمان سابقه دار در پی
گزارش ضابطان اشاره کرد و افــزود :برای مقابله با سرقت
هایخردوایجاداحساس«امنیت»درجامعهبایدهمهجوانب
بروز یک جرم مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن ها ضرورت
مقابله با بازارهای غیررسمی است که به محل خرید و فروش
اموال سرقتی تبدیل شده اند .قاضی صادقی با تاکید بر این
کهاگرمالخرینباشدسارقیهمنیست،تصریحکرد:برخی

تعقیب و گریز ماموران و سارقی با  ۳۰۰فقره سرقت
سرعت و انجام حرکات خطرناک به فرار خود ادامه می
دهد ،در ادامه این تعقیب و گریز با توجه به ایجاد خطر
برای شهروندان و خودروهای عبوری ،مأموران گشت
کالنتری به منظور متوقف کردن خودروی پراید چند
تیر هوایی شلیک میکنند ،اما راننده همچنان به فرار
خود ادامه می دهد .وی با بیان این که مأموران با رعایت
قانون به کارگیری سالح اقدام به شلیک گلوله به سمت
خودروی پراید کردند ،افزود :با شلیک گلوله به سمت
خــودروی پراید ،راننده کنترل خودرو را از دست می
دهد و خودرو پس از تصادف شدید با خودروهای پارک
شده در خیابان رودکی متوقف می شود .بالفاصله بعد از

توقف خودرو مأموران ،سرنشینان خودرو را که دو مرد و
یک خانم جوان بودند دستگیر می کنند و هر سه متهم به
کالنتری ۱۳۷نصر ارجاع میشوند.سرگرد جمشیدی
درباره انتقال متهمان به کالنتری گفت :با انتقال این
افراد به کالنتری  ۱۳۷نصر ،راننده خودروی پراید به
نام ایمان که ۳۱ساله بود ،به عنوان یکی از مجرمان
سابقهدار با بیش از  ۱۱فقره سابقه دستگیری مورد
شناسایی قرار گرفت .بررسی سوابق ایمان نشان داد که
او بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از جمله سرقت به
عنف ،سرقت داخل خودرو ،تحصیل مال نامشروع و...
دستگیر و روانه زندان شده است که با شناسایی ایمان

درامتدادتاریکی

خر

اسان

سارقان،اموالسرقتیرابهراحتیدربازارهایغیررسمیبه
فروش می رسانند که با عناوین گوناگون در مناطق مختلف
شهربرپامیشودبنابراینمدیرانومسئوالنمرتبطباسامان
دهی این بازارها باید به طور جدی وارد عمل شوند و به جمع
آوری یا نظارت دقیق بر این اماکن به منظور کاهش جرایم
سرقت اقــدام کنند .وی نقش شهرداری و فرمانداری در
سامان دهی این گونه بازارها را که حتی عناوینی مانند «دزد
بازار»بهخودگرفتهاند،بسیارمهمدانستوخاطرنشانکرد:
البتهاقداماتیازسویمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرم دادگستری خراسان رضوی در حال انجام است اما باید
عزمی جدی از سوی مسئوالن امر برای مقابله با مالخری و
خرید و فروش اموال سرقتی در مکان های عمومی به وجود
آید.قاضیغالمعلیصادقیدرپایانضمنقدردانیازتالش
هاینیرویانتظامیودستگاههایامنیتیازشهرونداننیز
خواست همچنان گزارش های خود درباره تخلفات و جرایم
رابهخادمانخوددردستگاهقضاییونیرویانتظامیاطالع
دهند.

به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار و حرفهای وی به
صراحت به انجام بیش از  ۳۰۰فقره سرقت لوازم داخل
خودرو اعتراف کرد و گفت که با همدستی دو عضو دیگر
گروه اقدام به سرقت از خودروهای پارک شده در شهر
تهران کرده است .وی افــزود :این سارق دربــاره علت
حضور یک خانم در گروه نیز گفت که حضور یک خانم
در ماشین باعث میشد تا کمتر به ما مشکوک شوند و
همین موضوع انجام سرقت ها توسط من و دوستم را
آسانتر می کرد .رئیس کالنتری  ۱۳۷نصر ادامه داد:
متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی به دادسرای ناحیه
 ۲تهران اعزام شدند و قرار قانونی از سوی مقام قضایی
برای این افــراد صادر شد .تحقیقات برای شناسایی
دیگر جرایم ارتکابی و  ...در مراحل ابتدایی و مقدماتی
قرار دارد.

پاپوش!
من هیچ نقشی در ماجرای کشف مواد مخدر توسط نیروهای
کالنتریالهیهنداشتموتنهابهخاطرحلمشکلیکشهروند
غریبه درگیر این پرونده شدم .آن روز با دوستانم از دانشگاه
بیرونآمدهبودمکه...دختر 22سالهدرحالیکهبیانمیکرد
فقط به خاطر دلسوزی و کار راه اندازی به آن شهروند اعتماد
کردمپسازپاسخبهسواالتتخصصیماموراندایرهمبارزهبا
موادمخدر،دربارهچگونگیاینماجرابهکارشناساجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :آن روز ظهر به اتفاق چهار تن از
دوستانم مقابل در دانشگاه ایستاده بودم که راننده میان سال
یک خودروی سواری در حالی که جوانی حدود  35ساله در
صندلیجلویآننشستهبودازخودروپیادهشدوازماتقاضاکرد
تابراییکتماسضروریتلفنهمراهدراختیارشبگذاریماما
فقطگوشیمنشارژداشتبههمیندلیلوبرایآنکهمشکل
آن شهروند غریبه حل شود تلفنم را در اختیارش قرار دادم .آن
مرد میان سال چند متر از ما فاصله گرفت و مشغول صحبت
کوتاهیباتلفنشد.اوکهکالهوعینکدودیداشتبعدازپایان
مکالمه کوتاهش شماره ای را که گرفته بود پاک کرد و سپس
گوشیرابهمنبازگرداند.وقتیسوارخودروشدوازمحلرفت
منفقطبخشیازشمارهپالکآنرادیدمتااینکهروزبعدازاین
ماجراماموراندایرهمبارزهباموادمخدرکالنتریبامنتماس
گرفتند تا برای پاره ای توضیحات به کالنتری بیایم .وقتی این
جا رسیدم تازه فهمیدم که اعتماد بی جای من به یک شهروند
پایمرابهیکپروندهموادمخدرکشاندهاست.آنرانندهمیان
سال با پلیس  110تماس گرفته و گزارشی از خرید و فروش و
همچنین نگهداری مواد مخدر در یک خودروی دیگر را داده
بود.وقتیمامورانانتظامیخودرویمذکوررادرپارکینگیک
مجتمعمسکونیموردبازرسیقراردادندمقداریموادمخدررا
کهباآهنربابهزیرگلگیرخودروچسباندهشدهبودکشفکردند
به همین دلیل خودرو به کالنتری انتقال یافت و مالک آن نیز
مورد بازجویی قرار گرفت که در نهایت مشخص شد همه این
ماجرایکسناریویساختگیبرایبهدامانداختنرانندهپراید
بودهاستولیدراینمیانافرادیکهبرایرانندهپرایدپاپوش
دوختهبودندبهدلیلآنکهشناسایینشوندازتلفنهمراهمن
استفادهکردند.باوجوداینخوشبختانهبخشیازشمارهپالک
آنخودرودرذهنمباقیماندکهبهپلیسارائهدادم.شایانذکر
استوقتیمامورانانتظامیبادستورسرهنگتوفیقحاجی
زاده (رئیس کالنتری) پی به ساختگی بودن ماجرای فروش
موادمخدربردند،تحقیقاتخودرابرایشناساییعامالناین
اقدام ناجوانمردانه آغاز کردند چرا که شیوه چسباندن مواد
مخدر با آهن ربا آن هم زیر گلگیر کامال پاپوش بودن موضوع را
نشان می داد .وقتی تحقیقات در این باره ادامه یافت مشخص
شد راننده پراید درگیر یک سری اختالفات خانوادگی است
و مشخصاتی را که دختر دانشجو از مرد میان سال و شماره
پالکخودرویویبهپلیسارائهدادهبودبامشخصاتیکیاز
بستگاننزدیکمردپرایدسوار(متهم)مطابقتدارد.
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