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 ١٧مصدوم در پی تصادف
 3اتوبوس و نیسان
سخنگویسازمانآتشنشانیتهرانگفت:برخورد
سه دستگاه اتــوبــوس بین شهری و یک دستگاه
نیسان وانت در ساعت  1:11بامداد دیروز موجب
مجروح شدن  ۱۷مسافر و راننده شد .جالل ملکی
در گفتوگو با صداوسیما افــزود :ایــن خودروها
در بزرگراه تندگویان ،شمال به جنوب ،پایین تر
از خیابان شقایق در حال تردد بودند که با یکدیگر
تصادفکردند.ویادامهداد:باحضورمامورانآتش
نشانیدرمحلحادثه،افرادمجروحازاتوبوسخارج
شدند و راننده و کمک راننده یکی از اتوبوس ها که
داخلاتوبوسگیرافتادهبودندنجاتیافتند.

دستگیری ۹سارق
و کشف  ۵۲سرقت در کرمان

تصادف زنجیره ای  10خودرو
در جاده قزوین-زنجان
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از تصادف
زنجیرهای ۱۰دستگاهوسیلهنقلیهدرمحورقزوین-
زنجانخبرداد.سرهنگشیرانیدرگفتوگوباایسنا
افزود :در ساعت  ۲۳:۵۰جمعه شب  ۱۰دستگاه
وسیلهنقلیهدرمحورقزوین-زنجاندرحالحرکت
بودند که با تصادف دو دستگاه خودرو ،وسایل نقلیه
دیگرنیزبهشکلزنجیرهایبایکدیگرتصادفکردند.
اینتصادف آسیبجانیدرپینداشت.

سالخی خودروهای سرقتی در خانه اجاره ای!
پو
ششوتابلوی«ایست»پلیسراهورازمخفیگاه سارقانحرفهایکشفشد

سجادپور -با دستگیری اعضای یک باند
حرفه ای سالخی خــودروهــای سرقتی
در مشهد ،راز دستبرد به منازل با شیشه
ه ــای طلقی نیز ف ــاش ش ــد .بــه گ ــزارش
اختصاصی خراسان ،در پی کشف تعدادی
از خــودروهــای رهــا شــده در خیابان های
خلوت که قطعات قابل فــروش آن ها به
سرقت رفته بود ،گروه ویژه ای از افسران
تجسسکالنتریشفایمشهد،ریشهیابی
این پرونده ها را در دستور کار قرار دادند.
آنانباتجزیهوتحلیلهایکارشناسیکهدر
حضورسرگردعلیامارلو(رئیسکالنتری)
صورت گرفت به نتایجی دست یافتند که
نشان می داد با یک باند حرفه ای سرقت
خــودرو روبــه رو هستند و اعضای این باند
خودروها را از مناطق دیگر مشهد به سرقت
می برند و در حوزه استحفاظی کالنتری
شفا ،آن ها را اوراق می کنند .بنابراین گروه
ویژه تجسس به سرپرستی سروان آریایی،
عملیات اطالعاتی و ردیابی را با همکاری
مشترک گشت نامحسوس آغاز کردند تا
این که بیست و دوم آبان ،نیروهای گشت
انتظامیبهسرنشینانیکدستگاهپرایددر
شهرک پردیس مشهد مشکوک شدند و در
حالیبهتعقیبنامحسوسآنهاپرداختند
که استعالم از مرکز فرماندهی نیز نشان
می داد خودروی پراید دارای سابقه سرقت
از منطقه قاسم آباد مشهد است .به گزارش
خراسان،مامورانانتظامیپسازحدوددو
ساعتتعقیبومراقبتبهکوچهایبنبست
درحاشیهبزرگراهشهیدچراغچیرسیدند

دزدانشیشههایطلقیرابافندکمیسوزاندند!

که یک خودروی وانت مزدا نیز درون کوچه
قرار داشت .در این هنگام یک جوان دیگر
از داخل تنها منزل کوچه بن بست آچار به
دستبیرونآمدوبههمراهسرنشینانپراید
مشغول باز کردن قطعات خــودروی مزدا
شدند.مامورانگشتکهدیگربهسالخخانه
خودروهایسرقتیرسیدهبودند،بیدرنگ
مراتب را به گروه ویژه تجسس اطالع دادند
و بدین ترتیب با دستورات محرمانه قاضی
سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز
خراسانرضوی)عملیاتدستگیریدزدان
خودروآغازشدوسهتنازاعضایباندبهطرز
غافلگیرانهایدرچنگپلیسگرفتارشدند.
دقایقی بعد ماموران تجسس با نظارت و
هدایت رئیس کالنتری و کسب مجوزهای

تصویرسهعضوبانددزدانحرفهای

قضایی ،مخفیگاه و منازل متهمان را در
چهار نقطه شهر مورد بازرسی قرار دادند
که در نتیجه دو دستگاه دوچرخه کرسی،
تعدادیمدارکمتعلقبهافراددیگر،مقادیر
زیادیقطعاتولوازماوراقشدهخودروهابه
همراهچندیندستگاهتلفنهمراهسرقتی،
پوششوتابلوی«ایست»پلیسراهورکشف
وضبطشد.گزارشخراسانحاکیاست،با
انتقالمتهمانودوخودرویسرقتیپرایدو

مزدا به کالنتری ،تحقیقات گسترده
در این باره ادامه یافت و مشخص شد
که سالخ های خودروهای سرقتی
در دستبرد به منازل نیز نقش دارند
زیرا آن ها اعتراف کردند با استفاده
از فندک شیشه های طلقی منازل
را می سوزاندند و با همین شیوه از
یک منزل در بولوار صیاد شیرازی دو
دستگاه دوچرخه سرقت کرده اند.
بررسیهایبیشترمامورانانتظامی
که با راهنمایی ها و دستورات ویژه
قاضیحسینیهمراهبود،همچنین بخشیازلوازمکشفشدهازسارقان
گفت:مندرسرقتخودرویپراید،گوشی
نشان داد اعضای این باند از سارقان
حرفه ای و سابقه دار هستند که با استفاده هاودستبردبهمنزلبااعضایباندهمکاری
از شاه کلید خــودروهــای مدل پایین را از کردمامادرسرقتمزدانقشینداشتم.این
متهم که مدعی بود از یک سال و نیم قبل
در زنــدان بــوده و از حــدود  20روز قبل در
اولین مرخصی خود به سر می برد ،اعتیاد
بهشیشهوکریستالراانگیزهخودازسرقت
های مذکور دانست و نقش خود در اوراق
کردن خودروها را نیز به گردن گرفت .عضو
دیگر این باند هم که مدعی بود به شیشه و
کریستال اعتیاد دارد و سابقه دار است ،در
اظهارات خود به سرقت خودروها و اوراق
کــردن آن ها در منزل اجــاره ای اعتراف
کرد .بنابر گزارش خراسان ،با توجه به این
که تاکنون هفت تن از شاکیان این پرونده
شناساییشدهانداماکشفپوششولباس
های فرم و همچنین تابلوی «ایست» پلیس
مناطق مختلف شهر سرقت می کردند و به راهنمایی و رانندگی از مخفیگاه سارقان
اوراق کردن آن ها در منزل اجاره ای کوچه تحقیقات این پرونده را وارد مرحله جدیدی
بن بست ،می پرداختند .یکی از سارقان که کــرده است چرا که احتمال می رود آنان
چندینفقرهسابقهکیفریدارددربازجویی با جعل عنوان مامور پلیس راهــور جرایم
ها گفت :خــودروهــا را دیگر اعضای باند دیگری نیز مرتکب شده باشند .به همین
سرقت می کردند و من فقط آن ها را اوراق دلیلبادستوراتمحرمانهقاضیسیدجواد
می کردم و قطعات را به فروش می رساندم حسینی ،با انتقال دزدان به زندان ،بررسی
ولی در سرقت از منازل نقش داشتم .در های بیشتر در این باره به کارآگاهان پلیس
همین حال متهم جــوان دیگر پرونده نیز آگاهیخراسانرضویسپردهشدهاست.
عکس ها اختصاصی از خراسان

توکلی /درعملیاتهایجداگانهمامورانانتظامی،
سارقان سیم هــای هوایی و لــوازم داخــل خــودرو
دستگیر شدند و  ۵۲فقره سرقت کشف شــد .به
گزارشخراسان،فرماندهانتظامیکرماندراینباره
گفت :به دنبال وقوع چندین فقره سرقت سیمهای
برقشبکههواییدرشهرکرمان،مامورانانتظامی
کالنتری ۱۵بهیکدستگاهخودرویپرایدمشکوک
شدند و دستور توقف آن را صادر کردند .سرهنگ
فداءافزود:متهمانبامشاهدهماموراناقدامبهفرار
کردند ،اما با سرعت عمل ماموران دستگیر و برای
بازجویی به مقر پلیس منتقل شدند .وی با اشاره به
کشف قیچی آهن بر و مقداری سیم برق سرقتی از
خودرویدزدان،ادامهداد:دربازجوییها،دوسارق
به ۱۵فقرهسرقتسیمهایبرقشبکههواییاقرار
کردند .وی همچنین از دستگیری هفت سارق و
کشف ۳۷فقرهسرقتقطعاتومحتویاتخودرودر
اجرایطرحمقابلهباسرقتخبرداد.

بااعترافاتدزدانسابقهداردرمشهدلورفت
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در امتداد تاریکی

شکایتعجیب!
با هم در یکی از کانال های تلگرامی آشنا شدیم .او به من ابراز عالقه
کردومنهمعاشقششدم،تاجاییکه«هاشم»راشریکزندگیام
میدانستمامااوبعدازآنکههستیوآیندهمرابهنابودیکشاند،حاال
مدعیاستکه...دختر15سالهایکهدرپیشکایتیکزنمبنی
بر ایجاد مزاحمت و ارتباط نامشروع با پسرش به کالنتری احضار
شده بود ،درباره داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتریمیرزاکوچکخانمشهدگفت:دردورانابتداییتحصیل
میکردمکهپدرمرادریکحادثهازدستدادم.ازآنروزبهبعدمنکه
تنهافرزندخانوادهبودمنزدمادرمزندگیمیکردماماتامینهزینه
های زندگی و تحصیل من برای مادرم بسیار سخت بود .به همین
دلیل در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم تا در امور خانه داری
به مادرم کمک کنم .با این حال مادرم با مرد دیگری ازدواج کرد و
سرگرمزندگیجدیدخودشد،بهطوریکهدیگرمرافراموشکرده
بود.ازسویدیگرناپدریامحاضربهپذیرشمننبودومادرمنیزبرای
حفظزندگیاشسکوتمیکرد.بههمیندلیلمنناچارشدمنزد
پدربزرگم زندگی کنم اما آن ها شرایط روحی مرا درک نمی کردند
و اختالف نظر زیادی با هم داشتیم .این گونه بود که من در جست و
جویمحبتوپرکردنخألهایعاطفیزندگیامبهفضایمجازی
رویآوردمودرگروههایمختلفوکانالهایاینترنتیعضوشدم،تا
اینکهدریکیازکانالهایتلگرامبا«هاشم»آشناشدموسرنوشتمبه
گونهایدیگررقمخورد.اوکهششسالازمنبزرگتربود،باارسال
پیامکهایعاشقانهوتماسهایتلفنی،بهمنابرازعالقهمیکرد
تا جایی که من هم یک دل نه ،صد دل عاشق او شدم و بدین ترتیب
ماجرای عشق و عاشقی ما ادامه یافت و به دیدارهای حضوری در
پارکوخیابانکشید.مدتیبعدهاشممرابهمنزلخودشانبرد،آن
روز مادرش در خانه حضور نداشت .پدر و مادر هاشم از یکدیگر جدا
شدهبودندواوبامادرشزندگیمیکرد.ازآنروزبهبعدحتیزمانی
که مادرش نیز در خانه بود مرا به اتاقش می برد و با یکدیگر قلیان و
سیگار می کشیدیم .اگرچه هاشم جوانی خالفکار بود و با فروش
موادمخدرزندگیاشرامیگذراندامامناهمیتیبهآننمیدادم
ورفتوآمدهایمباهاشمادامهداشتتااینکهدریکیازهمینروزها
اوباوعدهووعیدازدواج،هستیمرابهنابودیکشاندوآیندهامراتباه
کردولیمنبازهمبهامیدازدواجرسمیبااوهمچنانبهاینارتباط
عاطفیادامهمیدادم،تااینکهمادرهاشمبهبهانهاینکهپسرشبه
خاطرارتباطبامنخالفکارشدهاستوشبهادیربهمنزلمیآید،از
منشکایتکرددرحالیکههاشممرابهخاکسیاهنشاندهاستو...
شایانذکراست،وقتیبادستورسرهنگباقیزادهحکاک(رئیس
کالنتری میرزاکوچک خان) هاشم به کالنتری دعوت شد ،ارتباط
خود با دختر 15ساله را انکار کرد و او را دختری مزاحم خواند .به
همین دلیل پرونده مذکور با نظر مشاور کالنتری برای رسیدگی به
مراجعقضاییارسالشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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