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ازمیانخبرها

 16مجروح در واژگونی
مینی بوس
ســجــادپــور -در پــی واژگــونــی یــک دستگاه
مینیبوس در نزدیکی منزل آباد مشهد 16 ،نفر
مصدوم و مجروح شدند.
به گزارش خراسان ،این حادثه بعدازظهر روز
گذشته در دوربــرگــردان منطقه چاهشک رخ
داد و مصدومان و مجروحان توسط نیروهای
اورژانـــــس بــه بــیــمــارســتــان طــالــقــانــی منتقل
شدند.
بنابراین گزارش ،با حضور امدادگران ایستگاه
 36آتش نشانی مشهد در محل نیز اقدامات الزم
برای ایمن سازی جاده و پیشگیری از وقوع آتش
سوزی صورت گرفت .در میان اسامی مجروحان
مینی بوس که سرویس یکی از ادارات است ،نام
یک زن نیز به چشم می خورد.

برادرکشی برای موبایل!
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
فارس ،وقوع یک فقره قتل با سالح سرد در شیراز
را تایید و خاطرنشان کرد که این حادثه در حین
دعوا بر سر موبایل اتفاق افتاده است.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ کــاووس محمدی
یک شنبه  ۲۲تیر در توضیح حادثه قتل یک
نــوجــوان در شــیــراز گفت :شامگاه شنبه یک
کــودک  ۸ساله ،بــرادر نوجوان  ۱۲ساله خود
را طی نزاع بر سر تلفن همراه ،با چاقو به قتل
رساند.
او بــا اشـــاره بــه ایــن کــه حــادثــه از طریق مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اطالع رسانی شده
اســت ،افـــزود :فــرد مــجــروح بعد از انتقال به
بیمارستان ،به دلیل شدت جراحات وارد شده
فوت کرده است.
محمدی با استناد به گــزارش ماموران پلیس
اعزامی گفت :ماموران در بررسیهای اولیه
متوجه شدند که کودکی  ۸ساله به خاطر یک
دستگاه گوشی تلفن همراه با برادر خود بحث
و جدل و با چاقو وی را از ناحیه سینه مجروح
میکند.
معاون اجتماعی پلیس فارس با اشاره به این که
پرونده پس از تکمیل ،به دستگاه قضایی ارجاع
شده است ،به والدین توصیه کرد که با نظارت
دقیق بر رفتار فرزندان خود ،از وقوع حوادث
این چنینی که غیرقابل جبران است ،پیشگیری
کنند.

پلیسبادستوراتویژه قضاییسرنخ یکباندسرقترابهدستگرفت

دزدان دوچرخه پشت دیوار !

سجادپور -دزدانــی که لــوازم سرقتی را از
طریق سایت دیــوار به فــروش می رساندند
با صــدور دســتــورات ویــژه ای از ســوی معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی دستگیر شدند
و اموال سرقتی از آنان کشف شد.
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،بیست و
هشتم اردیبهشت گذشته ،جوانی با مراجعه
به کالنتری شهرک ناجای مشهد از دستبرد
دزدان به منزل مسکونی اش خبر داد و گفت:
سارقان دو دستگاه دوچرخه گران قیمت را با
بریدن قفل های آن سرقت کرده اند .بنابراین
گــزارش ،نیروهای ورزیــده دایــره تجسس که
احتمال می دادند سارقان مذکور در سایت
دیوار فعالیت داشته باشند با راهنمایی ها و
دستورات ویژه قاضی دکتر اسماعیل رحمانی
(معاون دادستان مرکز خراسان رضــوی) و
با ارائه آموزش های الزم از شاکی خواستند
آگهی فروش دوچرخه در سایت دیوار را کنترل
کند! در حالی که تحقیقات پلیس برای ردیابی

توکلی -فردی که قصد سرقت کابل و سیم
برق فشار قوی در شهر بم را داشت ،بر اثر برق
گرفتگی مصدوم شد.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ اکبر نجفی،
فرمانده انتظامی شهرستان بم در این باره
گفت :در پی تماس های مردمی و دریافت

دوچرخه های سرقتی ادامــه داشــت ،شاکی
پرونده شانزدهم تیر تصویر دوچرخه اش را
در سایت دیوار دید و بالفاصله پلیس را مطلع
کرد .گزارش خراسان حاکی است ،نیروهای
تجسس با دستور سرهنگ محمد فیاضی
(رئیس کالنتری) وارد عمل شدند و با کسب
مجوزهای قضایی از معاون دادستان مشهد،
از شاکی خواستند با فروشنده دوچرخه قرار
بگذارد اما زمانی که شاکی به منزل فروشنده
رفت او دوچرخه دیگری را به وی نشان داد و
مدعی شد دوچرخه ای که تصویر آن را در سایت
دیوار گذاشته بود به فرد دیگری فروخته است.
در همین حــال نیروهای تجسس با دستور
قاضی دکتر رحمانی فروشنده دوچرخه را
دستگیر کردند و در بازرسی از منزل وی به
لوازم دیگری نیز دست یافتند که مشکوک به
سرقت بــود .گــزارش خراسان حاکی است،
جــوان فروشنده در بازجویی هــا ادعــا کرد
دوچرخه گران قیمت را به مبلغ پنج میلیون
تومان به فــردی در نیشابور و
دوچرخه دیگر را هم در مشهد
بــه مبلغ یــک میلیون و 100
هــزار تومان فروخته اســت .با
دستگیری خریدار دوچرخه
در مشهد مشخص شد که وی
از سارقان حرفه ای و سابقه دار
است بنابراین تحقیقات بیشتر
دربــــاره ســرقــت هــای مذکور
ادامه یافت.
در همین حــال رئیس پلیس

پــیــشــگــیــری از وقـــوع
جــرم خــراســان رضــوی
با تاکید بر این که نباید
شــهــرونــدان بــه لـــوازم و
امــوال فــروش در سایت
های مختلف و فضاهای
مــجــازی اعــتــمــاد کنند
بــــه خــــراســــان گــفــت:
بهای ارزان یــا تصاویر
غیرواقعی از اجناس در
فضاهای مجازی بسیار
وســوســه برانگیز است
و س ــارق ــان و مجرمان
معموال از این ترفند برای
کالهبرداری یا فروش
امــوال سرقتی استفاده
م ــی کــنــنــد .بــنــابــرایــن
شهروندان باید هوشیار
باشند و به خالفکارانی
که پشت این گونه سایت
ها پنهان می شوند اجازه
عـــرض انــــدام نــدهــنــد.
سرهنگ محمد بوستانی که چندین سال
ردای فرماندهی انتظامی مشهد را نیز بر تن
داشت افزود :خرید از مراکز معتبر یا استفاده
از آگهی های رسانه های مکتوب که مشخصات
فروشنده کاال را احراز می کنند ،نقش اساسی
در کاهش جرم دارد .این مقام ارشد انتظامی
همچنین خاطرنشان کرد :سایت ها و فضاهای
مجازی نیز چنان چه به صورت غیرقانونی در

سارق کابلبرقرابرقگرفت
اطالعاتی مبنی بر یک مورد برق گرفتگی
در یکی از مناطق شهرستان بم ،ماموران
گشت کالنتری  ۱۱بالفاصله به محل حادثه
اعزام شدند.

وی افزود :در تحقیقات و بررسیهای اولیه
مشخص شد ،سارقی که برای سرقت سیم
برق از تیر برق باال رفته ،هنگام سرقت کابل
برق فشار قوی بر اثر برق گرفتگی از باالی

این زمینه فعالیت کنند به یقین تحت پیگرد
قــرار می گیرند .از ســوی دیگر نیز کسب و
کــارهــای دارای مجوز در فضاهای مجازی
باید ابتدا هویت کامل افــراد آگهی دهنده و
همچنین شناسنامه و مدارک کاالی ارائه شده
برای فروش را به دقت مورد بررسی قرار دهند
تا به النه ای برای خرید و فروش لوازم سرقتی و
پاتوقی برای خالفکاران تبدیل نشوند.
دکل برق به پایین پرتاب و به شدت مصدوم
شده است .این مسئول انتظامی با بیان این
که این سارق زخمی توسط عوامل امدادی
به بیمارستان منتقل شده است ،خاطرنشان
کرد :متهم برای تحقیقات بعدی تحت نظر
ماموران قرار دارد.

9
در امتداد تاریکی

مخمصهیکشکایت!
وقتیبهخاطرنپرداختنهزینههایزندگیوکتک
کاری های شوهر معتادم از او شکایت کردم ،از این
موضوعبسیارناراحتشدومراازخانهبیرونانداخت
تا به دادگاه بروم و رضایتم را روی پرونده بگذارم چرا
که...زن  47ساله که با چهره ای نگران و هراسان
وارد کالنتری شده بود ،با بیان این که همسرم مرا
از خانه بیرون کرده است تا پرونده شکایت از او را
مختومه کنم ،درباره سرگذشت خودش به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد افزود:
تا کالس چهارم ابتدایی درس خواندم و بعد از آن
مشغول خانه داری شدم .پدر و مادرم اوضاع مالی
خوبینداشتندوباقالیبافیروزگارمیگذراندند.
آن زمان در یکی از روستاهای تربت حیدریه زندگی
میکردموبرایکمکبهاوضاعمالیخانوادهپشت
دارقالیمینشستموگاهینیزبهکمکبرادرممی
رفتمتادارقالیاشرازودترپایینبیاورد.روزگارمان
بههمینترتیبمیگذشتومنآنقدرمشغولکار
بودمکهنفهمیدمچگونهسالهایکیپسازدیگری
سپری می شود .خالصه  15سال قبل زمانی که
مشغولجوشاندنشیرهانگوربودمزنمیانسالیبه
دیدارمآمدوپیشنهاددادبهعنواننظافتچیدریکی
ازمراکزخدماتیزیرنظربهزیستیکارکنموازمزایای
قانونکاروبیمهنیزبهرهمندشوم.منهمبرایآنکه
کمک خرج خانواده ام باشم با خوشحالی پذیرفتم و
عازممشهدشدم.مدتیبعدوقتیوظایفبیشتریرا
بهمنمحولکردندبههمانخانماعتراضکردمامااو
نصیحتمکردکهافرادتحصیلکردهزیادیحاضرند
همینکارهارابامبالغکمترانجامبدهند.مدتیبعد
او مرا به منزل یکی از اقوامش برد و با جوان معلولی
آشناکردکهدرمغازهبرادرشمشغولکاربود.بدین
ترتیبمنو«فریبرز»درحالیازدواجکردیمکهحتی
یک عروسی ساده هم نگرفتند و وعده هایشان را به
فراموشی سپردند .چند ماه بعد همسرم که اعتیاد
داشــت بیکار شد و من با پس اندازهایم منزلی را
رهنکردمچراکهرویبازگشتبهروستارانداشتم.
فریبرز همه اوقاتش را پای ماهواره و در حال مصرف
موادمیگذراندومنبهناچاربایدهزینههایزندگی
و مخارج فرزندان کوچکم را تامین می کــردم .از
سویدیگرهمسرمنهتنهامراکتکمیزدبلکهپول
خرید موادش را هم از من می گرفت .وقتی کارد به
استخوانمرسیدازاوشکایتکردماماوقتیازدادگاه
به خانه رسیدم مرا از خانه بیرون کرد تا شکایتم را
پسبگیرمو...شایانذکراست،اینپروندهبادستور
سرگرد عامری (رئیس کالنتری سپاد) در دایره
مددکاریاجتماعیموردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

