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ازمیانخبرها

ماجرای کشف پیش دستانه
كالهبرداری
توکلی -در عملیات پیش دستانه پلیس ،
کالهبرداران به چنگ قانون افتادند.
رئــیــسپلیس آگــاهــی اســتــان کــرمــان درب ــاره
چگونگی متالشی شدن این باند کالهبردار
وشگردهای آن ها گفت:كارآگاهان اداره مبارزه با
جعل و كالهبرداری در تداوم اقدامات پیشگیرانه
با رصد جراید و مطبوعات محلی  ،یک مورد آگهی
با موضوعات رفع سوء اثر چک ،تغییر کاربری
اراضی ،انجام پروژه های حقوقی و توقیف اموال
را مورد بررسی قرار دادند.
بهگزارشخبرنگارما،سرهنگحسنپورافزود:با
اقدامات و رصدهای پلیسی چهار کالهبردار
در ایــن زمینه دستگیر شــدنــد  .وی تصریح
کرد:متهمان با اقدامات مجرمانه خود با تاسیس
شركت جعلی و انتشار آگهی از طریق جراید
و مطبوعات محلی با عنوان رفع سوء اثر چک،
تغییر کاربری اراضی ،انجام پروژه های حقوقی
و توقیف اموال ،اقدام به کالهبرداری و دریافت
 ۱۰درصد ارزش مال یا ملک مردم می کردند.
این مقام انتظامی با اشــاره به ادامــه تحقیقات
و بررسی های مقدماتی ،از شناسایی دو مال
باخته در ایــن زمینه خبر داد و خاطرنشان
کرد :اقدامات متهمان به صورت غیر قانونی و
بدون دریافت مجوزهای الزم بوده و تحقیقات
دربــاره دیگر شكات كماكان ادامــه دارد .وی
یادآورشد:متهمان به مراجع قضایی معرفی و
تحویل شدند .کارآگاه حسن پور تاکید کرد:مردم
صحت این گونه مطالب و تبلیغات در جراید و
فضای مجازی را بررسی کنند و بدون تحقیق وارد
ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی که خدمات خود
را در این قالب تبلیغ می کنند ،نشوند.

انفجار تانکر سوخت در جاده
شیراز ؛راننده زنده زنده سوخت!

بــرخــورد یــک دستگاه تانکر حمل سوخت با
کامیون در شهرستان الر یک کشته و سه مصدوم
به جا گذاشت.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
فــارس از بــرخــورد دو دستگاه تانکر سوخت و
کامیون در شهرستان الرستان خبر داد و گفت :
در این حادثه  ،راننده تانکر حامل سوخت ،جان
خود را از دست داد.
سرهنگ "کـــاووس محمدی" در گفت و گو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس  ،در این خصوص
اظهار کرد :صبح روز دوشنبه خبری مبنی بر
وقوع حادثه رانندگی در حد فاصل شهر قدیم
و جدید الرستان  ،به مرکز فوریت های پلیسی
 110اعالم شد و بالفاصله ماموران به محل مد
نظر اعزام شدند .وی ادامه داد :در بررسی های
تکمیلی مشخص شد  ،یک تانکر حامل سوخت
با یک کامیون به شدت برخورد کرده که به آتش
گرفتن تانکر سوخت منجر شده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
فارس گفت  :در این حادثه  ،راننده تانکر سوخت،
جــان خــود را از دســت داد و راننده و سرنشین
کامیون نیز مجروح و به مراکز درمانی انتقال
داده شدند.
سرهنگ محمدی افزود  :برابر نظر کارشناس
پلیس راهور شهرستان علت وقوع این حادثه،
بی احتیاطی از جانب راننده تانکر سوخت اعالم
شده است.

حادثهتلخدرازدحامجمعیتدرکربال

ازدحام جمعیت در مراسم سوگواری (دویدن طویریج) درکربال  31جانباخته و 100مصدوم برجاگذاشت
ازدحام جمعیت در باب الرجاء حرم مطهر
امــام حسین (ع) هنگام برگزاری مراسم
معروف رکضه طویریج (دویــدن طویریج)
حادثه آفرید و چندین کشته و زخمی به جا
گذاشت.
به گــزارش ایرنا ،وزارت بهداشت عراق با
تایید خبر کشته و زخمی شدن زائــران در
حادثه ازدح ــام جمعیت در ســرداب حرم
مطهر امام حسین (ع) از کشته شدن 31
و زخمی شدن  100تن دیگر تا این لحظه
خبر داد .در بیانیه وزارت بهداشت عراق
آمده است :حال  10تن از زخمی ها وخیم
اســت .این حادثه در پی ازدحــام جمعیت
در هنگام برگزاری مراسم مشهور "رکضه
طویریج" (دویـــدن طویریج) که هر سال
ظهر عاشورا برای بزرگداشت قیام کربال
برگزار می شود ،به وجود آمد و تعدادی از
زائران زیر دست و پا ماندند .مراسم هروله
در عــراق را «رکضة طویریج» مینامند.
این مراسم هر ساله ظهر عاشورا از منطقه

«قنطرة السالم» (پل صلح) به سوی مرقد
امــام حسین علیهالسالم آغــاز میشود و
مسافتآنحدوددوکیلومتراست.عزاداران
هنگام برگزاری این مراسم شعارهایی مثل
«لبیک یا حسین» سر میدهند .پیشتر
اعالم شده بود که این حادثه در پی سقوط

دیوار سیمانی در نزدیک باب الرجاء حرم
مطهر امام حسین (ع) صورت گرفته است
اما مسئوالن رسمی عتبه و دفــاع شهری
کربال هر گونه سقوط یا فرو ریختن سقف
یا دیوار سیمانی را تکذیب کردند .وزارت
بهداشت عــراق پیشتر از  17کشته و 70
زخمی در این حادثه خبر داده بود اما برخی
آمارهای غیررسمی تعداد کشته شدگان
در این حادثه را بیش از  ۳۰نفر و مجروحان
را بیش از  ۱۰۰نفر اعــام کردند .برخی
منابع غیررسمی حتی از افزایش آمار جان
باختگان به  35نفر خبر میدهند  .هنوز
اطالعاتیدرخصوصاحتمالحضورزائران
ایرانی در میان آسیب دیدگان این حادثه در
دستنیستاماباتوجهبهنوعمراسممعموال
عمده شرکتکنندگان آن را زائران عراقی
تشکیل می دهند .در عین حال جمعیت
لاحمراعالمکردهکههیچیکاززائران
هال 
ایرانیعتبهحسینیوعباسیحاضردرشهر
مقدس کربال در این حادثه آسیب ندیدهاند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد:

15میلیونبرایجنایتمسلحانه!
سجادپور -دو جوانی که برای جنایت مسلحانه اجیر شده بودند  ،بعد
از آن که توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
دستگیر شدند در اظهاراتی تکان دهنده اعتراف کردند که قرار بود 15
میلیون تومان برای ارتکاب جنایت مسلحانه دریافت کنند .
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با تاکید بر این که هفت متهم این
پرونده جنایی در شهرهای مختلف کشور به دام افتاده اند درباره
چگونگی وقوع حادثه و اعترافات متهمان اصلی به خراسان گفت:
ساعت  21شب هجدهم مرداد گذشته جنایت مسلحانه ای در روستای
آبیان از توابع شهرستان باخرز رخ داد که طی آن مهاجمان مسلح
با شلیک گلوله  ،راننده یک دستگاه پژو پارس به نام یاسر را به قتل
رساندند و متواری شدند.
ســردار محمد کاظم تقوی افــزود :با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع بالفاصله گــروه زبــده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را آغاز
کردند.
رئیس پلیس سرزمین خورشید تصریح کرد :بررسی ها نشان می داد
جنایت مسلحانه به دنبال کینه قدیمی مربوط به تخریب  ،نزاع و یک
پرونده قتل (در حدود  2.5سال گذشته) رخ داده است بنابراین فعالیت
های اطالعاتی کارآگاهان در این باره متمرکز شد .و هفت متهم این
پرونده در شهرهای شمالی کشور  ،مشهد ،قم و باخرز دستگیر شدند.
سردار تقوی با اشاره به اعترافات متهمان اصلی پرونده اضافه کرد
«سجاد -ز و الیاس – ن» در اعترافات خود اظهار کردند قرار بود برای

ارتکاب این جنایت مبلغ  15میلیون تومان از فردی دریافت کنند که
آن ها را اجیر کرده بود اما فقط تاکنون  2.5میلیون دریافت کرده اند .
فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد :دو متهم که با
موتورسیکلت و در اطراف دامداری روستای آبیان جنایت مسلحانه
را مرتکب شده اند در بازجویی ها اعتراف کردند که حدود دو ماه
قبل نیز بــرای ایجاد رعب و وحشت اقــدام به شکستن شیشه های
منزل طرف مقابل کردند و  15میلیون تومان نیز برای این اقدام خود
گرفته اند .وی اضافه کرد :الیاس  -ن که جوان  21ساله ای است به
شلیک گلوله اعتراف کرده و بررسی های بیشتر در این باره همچنان
ادامه دارد.

امکانشناساییاموالمالباختگان
با"سامانهنمایشگاهمجازی"پلیس

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا
از امکان شناسایی اموال مال باختگان از
طریق "سامانه نمایشگاه مجازی" پلیس
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رضا موذن با
بیان این که یکی از مأموریت های مهم
پلیس تخصصی آگاهی ،در کنار بحث
مقابله و مبارزه با مجرمان به ویژه سارقان،
کشف اموال مال باختگان است ،افزود:
از آن جایی که بخشی از مال باختگان
در نحوه شناسایی و تشخیص امــوال
دچار ابهاماتی هستند ،سامانه نمایشگاه
مجازی امــوال ســال  ۱۳۹۷در سایت
پلیس بارگذاری شد .وی همچنین یادآور
شد :معمو ًال مال باختگان نشانه های
خاصی روی امــوال خود دارنــد که فقط
برای خودشان قابل شناسایی است ،از
این رو از اموال مسروقه عکس برداری و

در این سامانه بارگذاری می شود تا افراد
اموال مسروقه خود را به صورت اینترنتی
و بدون مراجعه حضوری شناسایی کنند.
سرهنگ موذن گفت :یک باکس تحت
عــنــوان "نمایشگاه مــجــازی امـــوال" در
گوشه سمت راست سایت پلیس به نشانی
 /http://police.irقــرار داده شده
که افــراد با وارد کــردن کد  ۱۰رقمی و
مشخصات پــرونــده می توانند تصاویر
امــوال مکشوفه مسروقه را مالحظه و
شناسایی کنند .معاون مبارزه با سرقت
پلیس آگاهی کشور ادامه داد :در صورت
شناسایی اموال توسط مال باخته ،کاربر
ما بعد از  ۷۲ساعت بررسی در همان
باکس برای مال باخته پیغام میگذارد
و تعلق یا تعلق نداشتن کاال را به او اعالم
میکند تا روند قضایی و انتظامی خود را
در کوتاهترین زمان ممکن طی کند.

۱۳

در امتداد تاریکی

ماجرای کیف زنی های یک زن
آز و طمع افکارم را به هم ریخته بود و وسوسه اما در همین روزها وقتی توجه من به فرزندانم
های شیطانی رهایم نمی کرد به طوری که در زیاد شد ،سرنوشتم به گونه دیگری رقم خورد
رویاهایم ،خودم و فرزندانم را خانواده ای پولدار و اختالف و ناسازگاری بین من و هوویم شکل
تصور می کردم که از همه نوع امکانات تفریحی گرفت به طوری که او و فرزندانش همه خوبی ها
و رفاهی خاصی برخوردار بودیم تا این که با آن و زحمات مرا فراموش کردند و به آزار و اذیت من
زن ناشناس آشنا شدم و با ترغیب و تشویق او راه پرداختند .از سوی دیگر نیز خانواده ام درگیر
سرقت از مسافران و زائران را در پیش گرفتم تا مشکالت حاد خودشان بودند و من نمی توانستم
آینده فرزندانم تضمین شود اما به قول معروف با آن ها درددل کنم به همین دلیل این شرایط را
خیلی زود دیر شد و من زمانی چشم باز کردم که تحمل می کردم تا این که سال گذشته و در پی
ســردردهــای شدید متوجه یک بیماری خاص
مال باختگان زیادی اطرافم حلقه زده بودند و ...
زن  32ساله ای که با ردزنــی های اطالعاتی و شدم به حدی که ترس از مرگ و آینده تاریک
تالش شبانه روزی نیروهای تجسس کالنتری فرزندان کوچکم بسیار نگرانم می کرد این گونه
شهیدآستانهپرستمشهدبهاتهامکیفزنیهای بود که مدتی قبل تصمیم گرفتم برای رهایی از
متعدد دستگیر شده بود درحالی که بیان می کرد این وضعیت به مسافرت بروم بنابراین بار و بندیلم
هیچ گاه فکر نمی کردم دستبندهای نقر های را بستم و به همراه دختر و پسر کوچکم از کرج به
پلیس بر دستانم گــره بخورد دربــاره ماجرای سمت مشهد حرکت کردم و با اجاره یک سوئیت
سرقت ها و سرگذشت زندگی اش به مشاور و در هسته مرکزی شهر به تفریح و گشت و گذار
مددکار اجتماعی کالنتری شهید آستانه پرست پرداختم .تا این که روزی در یکی از اتوبوس های
توضیح داد 18 :ساله بودم که عشق «فریمان» درون شهری ماجرای زندگی و ترس از آینده
فرزندانم را برای زنی ناشناس بازگو کردم .او هم
کورم کرد من در یک عشق و عاشقی خیابانی به
مرا تشویق به سرقت اموال مسافران پولدار کرد.
اودل باختم اما نمی دانستم که این گونه عشق و
عاشقی ها فرجامی جز سوء ظن و طالق نخواهد تا مال و اموالی برای فرزندانم پس انداز کنم من
داشت .زندگی مشترک من و فریمان هم بعد از هم که به یاد رویاها و آرزوهایم افتاده بودم نقشه
گذشت سه سال در حالی به بن بست رسید که زیرکانه ای کشیدم تا پلیس نتواند مرا شناسایی
همسر معتادم زندگی را با سوء ظن و بدبینی کند به همین منظور دختر و پسر کوچکم را به
همراه خودم می بردم و در مناطق و مراکز تجاری
هایش بر من تلخ کرده بود.
من اعتیاد او را تحمل می کردم ولی نمی توانستم شلوغ کیف زنی می کردم چرا که به خاطر وجود
از تهمت های ناروایش چشم پوشی کنم چرا دختر و پسر کوچکم کسی به من مشکوک نمی
که فریمان معتقد بود وقتی من در یک عشق شد و من به راحتی سرقت هایم را انجام می دادم.
خیابانی دل بسته اش شده ام و با او ارتباط برقرار نمی دانم در این مدت کیف چند مسافر و زائر را
کردم پس به او وفادار نیستم و احتمال دارد به خالی کرده ام اما در آخرین سرقت دخترم که
لبخندهای خیابانی هر جوان دیگری نیز پاسخ گویا متوجه عمل زشت من شده بود چنان خیره
به چشمانم می نگریست که ناخودآگاه عرق شرم
بدهم.
خالصه این وضعیت به جایی رسید که از فریمان بر پیشانی ام نشست .تصمیم گرفتم دیگر سرقت
طالق گرفتم ولی در دنیای پر از آشوب و اعتیاد نکنم و به کرج بازگردم اما وقتی در دو راهی تردید
خانواده ام نیز طاقت نمی آوردم چرا که من فرزند برای آخرین سرقت قرار گرفته بودم از سوئیت
اول خانواده بودم و دو برادر معتاد بیکارم ،پدر و بیرون آمدم که ناگهان خودم را در محاصره پلیس
مادر کم سوادم را تحت فشار و آزار قرار می دادند دیدم و نفهمیدم چگونه در این هیاهوی شهر مرا
تا همان درآمد اندک را هم از چنگ آن ها بیرون شناسایی کرده اند و حال نگران فرزندانم هستم
بیاورند به همین دلیل در  22سالگی همسر که سرنوشتی دیگر برای آن ها رقم خورد و ...
دوم مــردی شــدم که  20ســال از من بــزرگ تر شایان ذکر است این زن جوان در حالی که سعی
بود« .موسی» درآمد خوبی داشت و می توانست داشت برای برانگیختن حس ترحم شاکیانش
مخارج دو خــانــواده را تامین کند .هوویم زن خود را یک بیمار سرطانی جلوه دهد با صدور
بیماری بود که من به او و فرزندانش نیز رسیدگی دستوری از سوی سرهنگ محمد ابراهیم فشایی
می کردم تا این که سه سال بعد صاحب دختری (رئیس کالنتری شهید آستانه پرست) به مراجع
زیبا شدم و دو سال بعد نیز پسرم به دنیا آمد .قضایی معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

