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باند سرقت و انتقال گوشی های سرقتی
به خارج از کشور متالشی شد

ساجدی -دو سارق خیابانی که از گردانندگان باند گوشی قاپی در مشهد بودند با تالش ماموران کالنتری نواب صفوی دستگیر
شدند .این متهمان نقاب دار که پسرعمو و از اتباع خارجی هستند سوار بر موتورسیکلت پالک مخدوش ،گوشی قاپی می کردند و
سپس اموال سرقتی را به کشور همسایه انتقال می دادند.

مهاجمان مسلح راننده  405نقره ای را کشتند

جنایت گانگستری در سیاهی شب
از آن داشت که مهاجمان مسلح ابتدا به تعقیب
 405پرداختهودریکفرصتمناسبودرحالی
که سوار بر وسیله نقلیه بوده اند ،راننده پژو را از
جادهمنحرفوباگذاشتنلولهسالحرویشیشه
از نزدیک به وی
شلیک کــرده اند
در همین هنگام
مهاجمان دیگر
نیز با گشودن در
خــودرو ،ضربات
بـــــی رحـــمـــانـــه
چاقو را بــر پیکر
راننده  40ساله
طـــــــوری فــــرود
آورده اند که فرصت هرگونه عکس العملی از وی
گرفته شده است .بنابراین گزارش ،با کشف دو
دستگاه گوشی تلفن همراه و قبض جریمه در
داخل خودرو ،هویت راننده  40ساله فاش شد
و کارآگاهان زبــده اداره جنایی پلیس آگاهی
خــراســان رضــوی ،تحقیقات گسترده ای را با
عکس تزیینی است

سجادپور -چند مهاجم مسلح با حمله به سوی
یک دستگاه پژو  405نقره ای ،راننده آن را در
ابتدای جاده مشهد – سرخس به شیوه جنایت
هایگانگستریدرسیاهیشببهقتلرساندند
وازصحنهجنایتمتواریشدند.
به گزارش خراسان ،ثانیه شمار ساعت نیمه شب
را پشت سر گذاشته بود که خبر هولناکی در بی
سیمهایپلیسپیچید.رانندگانعبوریدرمسیر
جادهمشهد–سرخسازمرگوحشتناکراننده
یکدستگاهپژو 405نقرهایخبردادندکهپیکر
غرقدرخونویپشتفرمانافتادهبود!نیروهای
کالنتریشهیدباهنرمشهدآژیرکشانواردجاده
سرخس شدند و به سمت روستای ساالرآباد
حرکت کردند .خودروی  405در حاشیه جاده
متوقفشدهبودورانندهآنعالیمحیاتینداشت.
لحظاتی بعد مــامــوران انتظامی ماجرای این
جنایت هولناک را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد
اطالع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی کاظم
میرزاییدرمحلوقوعجنایت،تحقیقاتقضایی
دراینبارهآغازشد.خودروی 405بهسمتچپ

جادهمنحرفشدهوآثارضربهوسیلهنقلیهدیگردر
قسمت راست خودرو به خوبی نمایان بود .جسد
خون آلود راننده  40ساله نیز به سمت شاگرد
خمیده بود و آثار شلیک چند گلوله و همچنین
حدود  20ضربه
چاقو بر پیکر وی
خودنمایی می
کرد به طوری که
گــویــی جنایتی
گانگستری در
سیاهی شب رخ
دادهاست.
گزارش خراسان
حاکی اســت ،با
توجه به چگونگی وقوع این جنایت وحشتناک،
قاضی میرزایی دستور بازرسی دقیق خودرو را
صادرکردتااینکهیکقبضهکلتجنگیازداخل
خودرویسواریکشفشدواینگونهچندفرضیه
جنایی مقابل قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار
گرفت .شکسته شدن شیشه خودرو نیز حکایت

سجادپور-باکشفجسدمردجوانیکهبخشی
از پیکر وی توسط حیوانات درنده ،خورده شده
بود،معمایجناییدیگریباقطعاتپازلهای
بههمریخته،مقابلقاضیویژهقتلعمدمشهد
گشوده شد .به گزارش خراسان ،بعد از ظهر
روز گذشته ،دانش آموزان مشهدی که در حال
شوخیوبازیبایکدیگربودند،ناگهانباجسد
مردی در یکی از زمین های محصور با بلوکه
سیمانی روبه رو شدند که قسمت هایی از پیکر
جسد وجود نداشت .دانش آموزان که با دیدن
این صحنه ،ترسیده بودند بالفاصله موضوع را
بهدیگرانوهمچنینپلیس 110اطالعدادند.

خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور از فوت
سه نفر در حادثه انفجار و ریزش تونل در کارگاه
آزادراهتهران-شمالخبرداد وگفت ۱۱:نفرمتاثر
از این حادثه بودند که سه نفر تا این لحظه در این
حادثه جان خود را از دست دادهاند.وی افزود :پنج
نفردیگربهمراکزدرمانیمنتقلشدند.همچنیندر
حالی که بابایی رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای
پزشکیالبرزعلتانفجارراگازمتانموجوددرتونل
ذکرکرده ،شجاعمیرزاییمسئولهماهنگیپروژه
آزادراه تهران-شمال اظهار کرد :هنوز علت اصلی
انفجارمشخصنیست.

به دنبال دریافت این خبر ،نیروهای کالنتری
سیدی با هماهنگی سرگرد قاسم احمدی،
(رئیسکالنتری)واردخیابانقائم 43شدند؛
جایی که جسد مرد جوان توسط دانش آموزان
محله مذکور پیدا شده بود! گزارش خراسان
حاکیاست،نیروهایانتظامیباحفظصحنه
حادثه،مراتبرادرحالیبهقاضیویژهقتلعمد
اطالع دادند که هنوز قاضی میرزایی مشغول
تحقیق درباره جنایتی مسلحانه بود که دقایق
اولیه بامداد روز گذشته در جاده سرخس رخ
داده بود در عین حال مقام قضایی بالفاصله
عازم زمین محصور در منطقه سیدی شد و به





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

مفسد ارزی با سواد ابتدایی ودوراهی پیاز و انسانیت!




ویدئویی از کار ناجوانمردانه عده ای از هموطنان
مان در فضای مجازی پخش شد که بهت کاربران
فضای مجازی را به همراه داشت .در این ویدئو
برخی به جای کمک برای بردن پیازها به این کامیون
هجومبردند.کاربرینوشت«:پارسالهمینموقع
اگه یه کامیون پیاز چپ می کرد ،هیشکی سراغ
پیازها نمی رفت االن ببین مردم چطور میرن سراغ
پیازها ».کاربر دیگری نوشت« :فقط امیدوارم این
کلیپ را خارجی ها نبینند! چون توی دنیا ما رو به
عنوان آدمای همنوع دوست می شناسن ».کاربری
هم نوشت« :یه جامعه شناس باید این فیلم رو
بررسی کنه تا بفهمیم چرا ما این جوری شدیم».





نجات خرس جاده ای
ویدئویی از یــک خــرس زخمی کــه احتماال با
خودروهای عبوری درسر پل ذهاب برخورد کرده
بود ،در فضای مجازی پربازدید شد .خوشبختانه
نیروهایمحیطزیستودامپزشکیدرمحلحادثه
حاضر شدند و بعد از بیهوش کردن ،خرس را برای
مداوا به کرمانشاه انتقال دادند .کاربری نوشت:
«چه خوب که محیط زیست قبل از این که حیوون
طفلی بالیی سرش بیاد برای نجات خرس رسید».
کاربر دیگری نوشت« :امیدوارم بعد از بهبودی
توی باغ وحش نگهش ندارن ».کاربری هم نوشت:
«این که مردم عادی نمی دونن در این مواقع باید
چه کاری انجام بدن یا با کجا تماس بگیرن از ضعف
های محیط زیسته که باید فکری به حالش بکنه».

5.9 M views

کلیپی کوتاه از سلبریتیهایی که سوا د رسانهای
باالیی ندارند در فضای مجازی پخش شد .در این
کلیپ تاثیر توئیت اشتباه یکی از سلبریتی های پر
حاشیه که باعث ترویج خشونت شده بود واکاوی
شده و از سلبریتی هایی که قربانی فیک نیوزها
شده اند می گوید .کاربری نوشت« :این سلبریتی
ها بهتره قبل از هر پستی که توی فضای مجازی
میذارن از دو نفر کارشناس پرس و جو کنن ».کاربر
دیگری نوشت« :قدم اول سوادرسانه ای اینه که
در زمینه ای که اطالعات نداری اظهار نظر نکنی».
کاربری هم نوشت« :باید با ترویج کنندگان دروغ
در فضای مجازی برخورد بشه تا دیگه هرکسی به
خودش اجازه نشر اخبار دروغ رو نده».

مفسد ارزی با سواد ابتدایی!
فیلم محاکمه یکی از مفسدان اقتصادی از
پربازدیدهای فضای مجازی بود .قربانعلی فرخزاد
که فقط ســواد ابتدایی دارد ،در آشفته بازار
اقتصادي کشور با تبانی و زد و بند طی چند مرحله
مبلغ  ۴۴۶میلیون دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات دریافت کرده و بدون وارد کردن حتی
یک کیلوگرم ورق استیل ،ارز دولتی را در بازار
آزاد فروخته است او حتی پیش از این کارخانه
ماشین سازی تبریز را با ارزشی بسیار کمتر از
ارزش واقعی ،از سازمان خصوصی سازی خریده
بود .کاربری نوشت« :این که این اخالل گر رو
گرفتن خوبه ولی باید با کسی که به این کارخونه رو
فروخت و دالر داد هم برخورد کنن».





سلبریتیها؛ در دام فیک نیوز
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دوراهی پیاز و انسانیت!

استفادهازتجربیاتقاضیمیرزاییآغازکردند.
در حالی که بررسی های قضایی درخصوص این
جنایت گانگستری به صبح روز گذشته کشیده
بــود ،قاضی شعبه  211دادســـرای عمومی و
انقالب مشهد ،دستور انتقال جسد به پزشکی
قانونی را صادر کرد و از کارشناسان سالح نیز
خواستتانظرکارشناسیخودرادربارهچگونگی
وقوع این حادثه تاسف بار گــزارش کنند .بنابر
گزارش خراسان ،کالبدشکافی جسد که صبح
روز گذشته در پزشکی قانونی انجام شد ،بیانگر
آنبودکهمهاجمانمسلحازفاصلهبسیارنزدیک
وباسالحشکاریبهراننده 40سالهشلیککرده
اندوآثارچندگلولهرویپیکرویوجودداشت.
از سوی دیگر با پیگیری های شبانه کارآگاهان
ادارهجنایی،مشخصشدکهرانندهدوزنهباافراد
دیگری دچار اختالفاتی بوده است.طبق ادعای
اطرافیانشویبامسافرکشیبهامرارمعاشمی
پرداخت .تحقیقات بیشتر با توجه به سرنخ های
موجودوباصدوردستوراتخاصقضاییازسوی
قاضیمیرزایی،همچنانادامهدارد.

دانش آموزان مشهدی جسد مقتول را پیدا کردند!

 3کشته در انفجار و ریزش
تونل آزاد راه تهران -شمال

3.4 M views
6.2 M views

آرزوی دیداردختر
كلي سالمند تنها ،چشم انتظار يک نگاه با محبت
هستند! این ها نتیجه دیدن ویدئویی است که
در فضای مجازی بسیار باز نشر شد .در این ویدئو
پیرمردی که در خانه سالمندان کهریزک زندگی
می کند از آرزویــش که دیدن دخترش است،
می گوید .کاربری نوشت« :کاش این قدر این
کلیپ در فضای مجازی به اشتراک گذاشته بشه
تا برسه به دست دخترش و این عزیز به آرزوی
دیدار دخترش برسه!» کاربر دیگری نوشت« :فقط
مهربونی می تونه دنیا رو نجات بده ،یادتون نره اگه
پدر و مادرتون رو گذاشتین خونه سالمندان چند
صباح دیگه نوبت خود شماست که برید اون جا».
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سانتافه از ینگه دنیا تا تهران!
مقایسه قیمت دو خــودرو در آمریکا و ایــران
درفضای مجازی منتشر شد .کاربران با مقایسه
مشخصات و با احتساب قیمت دالر  14هزار
تومانی سانتافه  2017در آمریکا را با مشخصات
فنی  53000مایل کارکرد ،بدون تصادف ،شش
سیلندر مبلغ 266میلیون تومان اعالم کردند و اما
سانتافه 2017در ایران با مشخصات فنی45000
کیلومتر کارکرد ،بدون رنگ ،چهار سیلندر 850
میلیون تومان به فروش می رسد .کاربری نوشت:
«خب اگه ماشین خارجی با اون قیمت تو کشور بیاد
کی دیگه سوار خودروهای داخلی میشه ».کاربر
دیگری نوشت« :این اختالف  500میلیون تومنی
داره تو جیب کدوم دالل میره ؟»

تحقیق در این باره پرداخت .بررسی ها نشان
می داد ،مرد  35ساله که با هویت احتمالی
«حمید -م» شناسایی شده با وارد آمدن حدود
 30ضربه چاقو به قتل رسیده است و حیوانات
درندهبخشیازپیکروصورتویراخوردهاند.
بنابرگزارشخراسان،تحقیقاتگستردهایبا
صدوردستورات قاضیکاظم میرزاییاز سوی
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضویدرحالیبرایشناساییعاملیاعامالن
این جنایت دردناک آغاز شد که نداشتن فساد
نعشی جسد ،بیانگر آن است که مدت زیادی از
وقوعاینقتلهولناکنمیگذرد.

...

درامتدادتاریکی

آن زن مرموز!
من دزد نیستم و از سرقتی بودن خودرو اطالعی ظن مرا برانگیخته بود تا این که روزی «ژیال» از
نداشتم وگرنه هیچ گاه نمی پذیرفتم خودرو را اعتیادش به مواد مخدر صنعتی پرده برداشت و با
پنهان کنم .حاال هم که در چنگ قانون گرفتار التماس از من خواست تا اجازه بدهم در منزل ما
شده ام خیلی پشیمانم که چرا بدون تفکر و تامل موادمخدرمصرفکند،منهمکهدررودربایستی
به حرف دیگران اعتماد کردم و اکنون در حالی قرار گرفته بودم ،به دور از چشم شوهرم اجازه این
که از شدت خماری به خودم می پیچم باید درباره کار را به او دادم ولی آرام آرام خودم نیز کنجکاو
شدم و با ترغیب های ژیال به مصرف مواد مخدر
سرقت خودرو نیز پاسخ گو باشم و ...
زن  32ساله ای که به همراه همسرش سوار بر روی آوردم .اوایل از مواد مخدر ژیال استفاده می
خودروی سرقتی و با هوشیاری نیروهای گشت کردم اما مدتی بعد او از من خواست پول مواد
کالنتری الهیه مشهد دستگیر شده اســت ،در مخدر را از مخارج زندگی بردارم .خالصه زمانی
حالی که بیان می کرد به خاطر دختر کوچکم از به خود آمدم که با دو فرزند کوچک در منجالت
قانون تقاضای بخشش دارم ،به ماجرای فاجعه اعتیاد فرو رفته بودم .همسرم اگرچه ژیال را از من
بار اعتیادش به مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و دور کرد اما نتوانست مرا از مواد مخدر جدا کند.
به کارشناس اجتماعی کالنتری الهیه گفت :به او باالخره از این وضعیت به تنگ آمد و در سال90
درس و مدرسه عالقه ای نداشتم ،به همین دلیل مراطالقدادودوفرزندمرانزدخودشنگهداشت
در همان دوران ابتدایی ترک تحصیل کردم .من هم به زندگی مجردی روی آوردم تا این که دو
فرزند پنجم خانواده بودم و کسی در خانه اهمیتی سال بعد یکی از دوستان بــرادرم که به منزل ما
به درس خواندن من نمی داد .خالصه  17سال رفت و آمد داشت از من خواستگاری کرد .او کارگر
داشتم که ازدواج کردم و زندگی مشترک خوبی ساده ای در یکی از مراکز تفریحی طرقبه بود و از
را تجربه می کردم اما در این میان دوستی با یک اعتیادم خبر نداشت .با وجود این من در حالی
زن مطلقه مسیر زندگی ام را تغییر داد و مرا در که دختری به دنیا آورده بودم به طور پنهانی مواد
گرداب فالکت و بدبختی انداخت .آن زمان زن مخدر مصرف می کردم تا این که همسرم متوجه
جوانی بودم و نمی توانستم تصمیمات عاقالنه شد ولی چیزی نگفت .در همین حال به خاطر
ای برای خودم بگیرم به طوری که فقط گوش به ناخالصی های مواد مخدر صنعتی ،در صورتم
فرمان آن زن مطلقه بودم .او که در نزدیکی منزل لکه های قهوه ای زیادی شبیه آبله ایجاد شد و من
از ترس ،اعتیادم را ترک کردم ولی با از بین رفتن
ما سکونت داشــت ،به بهانه تنهایی به منزل ما
رفت و آمد می کرد و با تعریف و تمجیدهایش مرا لکه ها دوباره به مصرف مواد مخدر روی آوردم.
شیفته خود کرده بود .از سوی دیگر نیز همسرم مدتی بعد یکی از دوستان همسرم خودرویی
با دیــدن وضعیت ظاهری آن زن و رفتارهای را به او داد تا آن را در منزلمان مخفی کنیم چرا
سبک سرانه اش از من خواست که دیگر با او که با مالک خودرو اختالف حساب داشت ولی
رفت و آمدی نداشته باشم ولی من نمی توانستم ما از سرقتی بــودن خــودرو اطالعی نداشتیم و
خواستههمسرمرابپذیرمبههمیندلیلمشاجره هنگامی که سوار بر خودرو بودیم توسط ماموران
و درگیری بین من و همسرم آغاز شد .از آن روز گشت دستگیر شدیم .شایان ذکر است به دستور
به بعد در غیاب همسرم او را به منزلم دعوت می سرهنگ حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه)
کــردم ولــی رفتارهای مشکوک آن زن مرموز ،پرونده این زوج به دادسرا ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

