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در عملیات رضبیت پلیس آگاهی خراسان رضوی

قاتلزنانتنهادستگیرشد

کوتاه از حوادث
*مهر /مهدی ولی پور رئیس سازمان امــداد و
نجات هــال احمر با تشریح عملیات امــداد و
نجات بیش از  ۱۸۰۰نفر در سیل و آبگرفتگی
 ۱۴استان کشور از روز نهم اردیبهشت تا ساعت
 ۶:۳۰صبح پانزدهم اردیبهشت ،اظهار کرد:
در ایــن مــدت  ۱۴استان آذربایجان شرقی و
غربی ،اصفهان ،تهران ،خراسانهای جنوبی،
رضوی و شمالی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،
خوزستان ،کــرمــان ،کهگیلویه و بویراحمد،
مازندران و یزد نیازمند خدمات امداد و نجات
بودند و امــدادگــران هالل احمر در  ۸۳شهر،
روستا ،مناطق عشایر نشین و  ۱۴محور متاثر
از سیل ،خدمات الزم امــدادی را به هموطنان
ارائه کردند.
*مهر /در حادثه رانندگی صبح دیروز در محور
تبریز -ارومــیــه دو تن کشته و دو نفر مصدوم
شدند.
*میزان /بهزاد اختیاری رئیس پایگاه دوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری موبایل قاپ
تک رو در شمال تهران و کشف  ۲۰فقره سرقت
خبر داد.
*صــدا و سیما /حاتم شاکرمی معاون روابــط
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از دستور
ویــژه محمد شریعتمداری بــرای بــررســی دو
حادثه اخیر آتش سوزی در یکی از واحدهای
شهرک شکوهیه قم و ریــزش محل استخراج
زغال سنگ معادن البرز شرقی سمنان خبر داد.
*تسنیم /سرهنگ ضرغام آذین سرکالنتر دوم
پلیس پیشگیری از دستگیری سارق ۱۶ساله در
غربتهرانخبردادوافزود:متهمدربازجوییهابه
سهفقرهموبایلقاپیدرغربتهراناعترافکرد.
*ایسنا /مقامات محلی افغانستان اعالم کردند
که به دلیل جاری شدن سیل در چندین والیت
این کشور دست کم  ۳۷نفر از جمله تعدادی
کــودک در ولسوالیهای (شهرستان های)
مختلف جان خود را از دست دادهاند.
*ایسنا /بنابر گزارش پلیس برزیل ،در پی حمله
یک مرد جوان  ۱۸ساله با قمه به مهدکودکی در
ِ
کودک زیر
جنوب این کشور ،پنج تن شامل سه
دو سال و دو کارمند جان باختند .مهاجم پس
از کشته و زخمی کردن کودکان و کارمندان در
این مهد کودک ،خودش را هم با قمه بزرگی که
در دست داشت ،زد.
*کرمانی /سرهنگ بیدشکی فرمانده انتظامی
شهرستان بافت از تلف شدن  ۲۷راس گوسفند
بر اثــر برخورد صاعقه بــه یــک گله در محدوده
روستای"دهوج" بخش دشتاب خبر این شهرستان
خبرداد.

عکس  :خراسان

ســیــدخــلــیــل ســجــادپــور -جــــوان تبعه
خارجی که پس از چند مــاه فعالیت شبانه
روزی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی دستگیر شد ،تاکنون راز قتل
دو زن تنها در مشهد را فاش کرده است .به
گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای اولین
جنایت هولناک نهم دی سال گذشته زمانی
لو رفت که تماس های یک زن میان سال،
از سوی دختر  30ساله اش بی پاسخ ماند.
گوشی (س) خاموش بود و این موضوع هر
لحظه بر نگرانی مــادر می افــزود .اضطراب
سراسر وجودش را فرا گرفته بود اما حتی نمی
خواست همسرش را نگران کند .به همین
دلیل سراسیمه به طرف منزل دخترش در
بولوارشریعتیمنطقهقاسمآبادمشهدحرکت
کرد (.س) از چند سال قبل به دلیل اعتیاد
همسرش از او طالق گرفته بود و به تنهایی در
طبقه چهارم یک مجتمع آپارتمانی زندگی
می کرد .گزارش خراسان حاکی است ،وقتی
مادر(س) به خانه دخترش رسید با در بسته
روبــه رو شد اما او که یقین داشــت دخترش
جایی نرفته است ،بیشتر هراسان شد و بی
درنگ سراغ کلید ساز منطقه را گرفت تا در
منزل اجاره ای را بگشاید .دقایقی بعد زمانی
که در واحد آپارتمانی گشوده شد ،زن میان
سال در میان حیرت و ناباوری با پیکر خون آلود
دخترش مواجه شد که کف اتاق قرار داشت و
دست خونین او بر قسمتی از دیوار ،اثری از
خون به جا گذاشته بود .با فریادهای دلخراش
زن میان سال ،همسایگان نیز به طرف طبقه
چهارم ساختمان حرکت کردند و بدین ترتیب
ماجرای کشف پیکر خون آلود « زن تنها» به
پلیس گزارش داده شد .هنوز دقایقی از این
حادثه نگذشته بود که قاضی ویژه قتل عمد
به همراه گروه تخصصی از کارآگاهان اداره
جناییبهمحلکشفجسدرسیدندواینگونه
تحقیقاتپلیسیدرحالیآغازشدکهاثرضربه
چاقو بر پشت زن  30ساله (بین دو کتف) مهر
جنایت بر این پرونده زد و روند بررسی ها را
تغییر داد.

زن میان ســال که هنوز اشــک می ریخت و
آرام و قرار نداشت ،در این باره به کارآگاهان
گفت :عصر روز هفتم دی بود که من و دخترم
(مقتول) بعد از خرید لوازم و مایحتاج زندگی
سوار بر یک دستگاه تاکسی اینترنتی به خانه
بازگشتیم .دخترم مرا در منزل پیاده کرد
و با همان تاکسی به خانه اجاره ای خودش
رفت .ولی از روز بعد هر چه با او تماس می
گرفتم پاسخم را نمی داد .ابتدا فکر کردم
شاید کار دارد یا گوشی اش شارژ ندارد و...
اما روز بعد (نهم دی) نیز این ماجرا تکرار
شد و من که دیگر نمی توانستم نگرانی و
اضطراب خودم را پنهان کنم به خانه اش
آمــدم که با جسد غــرق در خــون او روبــه رو
شدم و ...
بنابر گزارش خراسان ،کارآگاهان با صدور
دستوری از سوی مقام قضایی به تحقیق
ریزبینانه پرداختند و ابعاد مختلف این
جنایت هولناک را در حالی مورد بررسی
های تخصصی قرار دادند که مشخص شد
دو تلفن همراه و مبالغی وجه نقد نیز از منزل
(س) سرقت شده است .با توجه به اهمیت
و حساسیت موضوع ،جلسه کارشناسی
و تجزیه و تحلیل های اطالعاتی با حضور
سرهنگ جــواد شفیع زاده (رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی) در ساعات پایانی
شببرگزارشدوفرضیههایمتفاوتجنایی
در حالی مورد کنکاش های تخصصی قرار
گرفت که تخریب نشدن در منزل ،نشان
می داد عامل یا عامالن جنایت با مقتول
آشنایی داشته و به راحتی وارد منزل وی شده
اند .بنابراین فرضیه جنایت با انگیزه سرقت
توسط فردی آشنا قوت گرفت و فعالیت های
اطالعاتی وارد مرحله جدیدی شد .گزارش
خراسان حاکی است ،هنوز تحقیقات ویژه
کارآگاهان با دستورات محرمانه مقام قضایی
در مرحله رصدهای اطالعاتی قــرار داشت
که بیست و یکم دی سال گذشته ،جسد زن
 29ساله دیگری در طبقه دوم یک مجتمع
مسکونی در منطقه الهیه مشهد کشف شد.

با حضور شبانه کارآگاهان و قاضی ویژه قتل
عمد در بولوار مجیدیه مشخص شد زن جوانی
به نام (الف) که پس از طالق از همسرش به
تنهایی در واحد آپارتمانی زندگی می کرد،
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است

این در حالی بود که طبق نظر پزشک قانونی
حدود شش روز از مرگ این زن  29ساله می
گذشت .برادر مقتول که در محل کشف جسد
حضور داشت به مقام قضایی گفت :چند روز
بود که هر چه با شماره تلفن خواهرم تماس
می گرفتم ،کسی پاسخ تماس هایم را نمی
داد تا این که شب (بیست و یکم دی) به همراه
برادرم به منزل او آمدیم تا جویای حالش شویم
ولی در واحد آپارتمانی بسته بود ،اما زمانی که
همسایه خواهرم گفت« :او هر وقت بیرون می
رفت ،حفاظ آکاردئونی منزلش را قفل می
زد!» بیشتر نگران و با تخریب قفل وارد خانه

خواهرم شدیم .وقتی داخل منزل را جست
وجو کردیم ناگهان با جسد کبود و غرق در
خون او در حالی روبه رو شدیم که کف حمام
افتاده بود .بررسی های میدانی قاضی دکتر
حسن زرقانی در صحنه کشف جسد ،نشان
می داد قتل در اتــاق خــواب رخ داده است
زیرا آثاری از خون در کف اتاق وجود داشت
و در ادامه عامل یا عامالن جنایت ،پیکر خون
آلــود را به داخــل حمام کشانده و رها کرده
اند .تحقیقات قاضی زرقانی که تا سپیده دم
روز بعد طول کشید همچنین بیانگر آن بود
که ازدواج فامیلی (الف) به فرجام نرسیده
و او چند سال قبل به دلیل اختالفات شدید
خانوادگی از همسرش جــدا شــده اســت و
اکنون در حالی به تنهایی در یک مجتمع
آپارتمانی زندگی می کند که حضانت دختر
خردسال او نیز به عهده همسرش است.
از سوی دیگر ادامــه بررسی های تخصصی
نشاندادکهتلفنهمراهومبالغیوجهنقدنیز
از منزل (الف) به سرقت رفته است .بنابراین
گـــزارش ،در حالی کــه هیچ گونه ارتباط
منطقی بین قتل دو زن تنها وجود نداشت
که اجساد آن ها در فاصله کوتاهی از یکدیگر
کشف شده بود اما سال ها تجربه رئیس پلیس
آگاهی خراسان رضوی و همچنین حساسیت
و دقــت قاضی ویــژه قتل عمد ،موجب شد
تا دو پرونده جنایی مذکور به طور ویــژه در
دستور کار پلیس آگاهی قرار گیرد چرا که
سرقت ،قتل با چاقو و تنها بــودن قربانیان،
فرضیه جنایت توسط فرد یا افرادی خاص را
محتمل می کرد .به همین دلیل گروهی از
افسران کارآزموده اداره جنایی به سرپرستی
سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانی (رئیس اداره
جنایی) وارد عمل شدند و تحقیقات تخصصی
را ادامــه دادنــد .آنان پس از حدود چهار ماه
فعالیت گسترده شبانه روزی و اقدامات فنی
و اطالعاتی به سرنخی رسیدند که نشان می
داد جوان تبعه خارجی هنگام وقوع دو جنایت
مذکور در نزدیکی محل های کشف جسد
حضور داشته است .اما هیچ اطالعاتی از این

 2کارگرمعدنطزرهپساز 5روزهمچنانمحبوسدردلزمین
عملیات نجات دو تن از کارگران معدن طزره
دامغاندرحالیادامهداردکه پسازگذشتبیش
از پنج روز از حادثه ،هنوز دسترسی به کارگران
محبوس میسر نشده است .مدیرکل تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی استان سمنان که دیــروز پس
از دستور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای
پیگیری حادثه در محل معدن طزره حضور یافته
بود به ایرنا گفت :آواربــرداری از  ۳۵متر فضای
باقیماندهتونلبرایدستیابیبهمحبوسانمعدن
در حال انجام است .اسماعیل غنیان افــزود :از
زمانوقوعحادثه،نیروهایتخصصیوپشتیبانی
معدن تالشهای متفاوتی را بــرای رسیدن به
محلحادثهوکارگرانمحبوسشدهانجامدادند.
وی گفت :با توجه به شرایط موجود ،دو مسیر از
تونل اصلی و یک مسیر از سطح زمین ایجاد شده
است که تا ظهر چهارشنبه از تونل اصلی  ۲۵متر
و از تونل فرعی  ۱۵متر پیشروی صورت گرفته
و با احتساب این میزان پیشروی ،مسیر باقی

کشف یکتُنتریاکاز
قاچاقچیانبینالمللیدرکهنوج
توکلی /سربازان گمنام امام زمان (عج)،
ســوداگــران مــرگ را در انتقال بیش از
هــزار کیلوگرم تریاک در کهنوج ناکام
گذاشتند.به گفته قاضی سیمی دادستان
کهنوج ،سربازان گمنام امام زمان (عج)
با رصد های اطالعاتی چند ماهه در این
شهرستان ،یک باند بین المللی مواد مخدر
را متالشی کردند .در این عملیات عالوه
بر کشف یک تن و هفتاد کیلوگرم تریاک؛
یک سوداگر مرگ دستگیر و دو دستگاه
خودروی سواری قاچاقچیان توقیف شد
و تالش برای دستگیری دیگر سوداگران
مرگ ادامه دارد.

مانده  ۳۵متر است .مدیرکل کار سمنان گفت:
نیروهای تخصصی با تالش برای امنیت کامل و
جلوگیری از بروز حادثه ای دیگر در حال خارج
کردن آوار موجود هستند که امیدواریم هرچه
زودتر این قضیه به نتیجه برسد .وی اضافه کرد:
مهمترینموضوع،میزانباقیماندهازمسیرتونل
استکهدرمحلکانالقبلیومحلمحبوسشدن
دو کارگر اســت .او گفت :باتوجه به پیچیدگی
الیه امیدواریم با حفظ امنیت قوی و ادامه روند
تخصصیآواربرداریبااستفادهازتجهیزاتایمن،
پیچیدگیالیهسببریزشمجددنشود.مدیرکل
تعاون،کارورفاهاجتماعیاستانسمنانگفت:با
توجهبهپیچیدگیالیهوشرایطموجود،درصورت
نیفتادن اتفاقی غیرمترقبه و ریزش مجدد تا سه
روز آینده مسیر باقی مانده تونل تکمیل میشود
کهامیدواریمبتوانیمهرچهزودتربهافرادمحبوس
برسیم .بر اساس این گزارش ،تالش گروه های
امــدادی برای یافتن دو کارگر گرفتار در معدن

شرکت زغال سنگ البرز شرقی طزره دامغان به
همت ۱۵۰نیرویتخصصیبدونوقفهادامهدارد
اما هنوز از وضعیت این دو نفر اطالعی در دست
نیست و نشانه ای رویــت نشده اســت .اکسیژن
رسانی به حادثه دیدگان به وسیله شیلنگ های
معدن ریزش کرده در حال
مخصوص در داخل
ِ
انجام اســت .حادثه معدن زغــال سنگ حدود
ساعت  ١٢ظهر روز شنبه  ١١اردیبهشت ماه
در تونل شماره  ٤٢معدن بزرگ طزره از معادن
چهارگانه شرکت زغــال سنگ البرز شرقی در
کارگاه استخراج ١٣ kپیشرو ،هنگام استخراج و
بهدلیلریزشناگهانیسقفکارگاهرخدادکهدر
اینحادثهدوکارگرپیمانکاریشرکتبهنامهای
میالد روشنایی و سید اصغر افضلی دچار حادثه و
محبوسشدند .مجموعهمعادنزغالسنگالبرز
شرقیدرمنطقهطزرهدامغاندرمناطقسردسیر
وکوهستانیجنوبرشتهکوههایالبرزودرفاصله
 ۵۰کیلومتریدامغانواقعشدهاست.

دستگیری ۲۲نفرازعامالنتیراندازی
درمراسمفاتحهخوانیهندیجان
جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان،
از شناسایی و دستگیری  ۲۲نفر از عامالن
تیراندازی مراسم فاتحهخوانی روستای سویره
شهرستان هندیجان خبر داد .به گزارش مهر،
سرهنگ یدا ...امیری افزود :به دنبال تیراندازی
در مــراســم فاتحهخوانی روســتــای ســویــره در
شهرستان هندیجان ،موضوع به صورت ویژه در
دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت .وی گفت:
مأموران پلیس در کمتر از  ۲۴ساعت و با انجام
اقدامات تخصصی و اطالعاتی توانستند ۲۲نفر
از عامالن اصلی تیراندازیهای مراسم مزبور را
شناساییوآنهاراباهماهنگیمراجعقضاییدر
چندعملیاتضربتیوهماهنگدرمخفیگاهشان

دستگیرکنند.جانشینفرماندهانتظامیاستان
خوزستانباتأکیدبراینکهمتهمانپسازتشکیل
پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند ،گفت:
تحقیقات پلیس در ارتباط با این پرونده با جدیت
ادامهدارد.درپیانتشارفیلمبرگزاریاینمراسم،
وزیرکشوروفرماندهقرارگاهعملیاتی،بهاستاندار
خوزستانابالغکردتابهفوریتنسبتبهبررسی
ابعادمختلفموضوعاقدامکندوعواملبرگزاری
مراسممذکوروهمچنینافرادمسلحیکهدراین
مراسمبهتیراندازیاقدامکردند،بهدلیلرعایت
نکردنپروتکلهایبهداشتیونقضنظموامنیت
عمومی ،به مراجع ذیربط قضایی معرفی شوند و
نتیجهگزارششود.

فرد تبعه خارجی در سیستم کنترلی پلیس
وجود نداشت ،بنابراین کارآگاهان با استفاده
از امکانات و تجهیزات فنی به تحقیقات خود
ادامه دادند تا این که در نهایت محل سکونت
جوان 24ساله ای به نام «جعفر-ع» در شهرک
مهرگان مشهد زیر چتر اطالعاتی کارآگاهان
قرار گرفت .گــزارش خراسان حاکی است،
پس از مدتی جمع آوری اطالعات و اسناد و
مدارک محکمه پسند ،مشخص شد که جوان
مذکور در جنایت بولوار مجیدیه نقش دارد .به
همین دلیل و با صدور دستوری از سوی قاضی
دکتر حسن زرقانی ،کارآگاهان این جوان را
در یک عملیات ضربتی و هدایت شده به دام
انداختند و به مقر انتظامی منتقل کردند.
این جوان که ابتدا با خونسردی کامل خود را
بی خبر از مرگ (الف) نشان می داد ،با دیدن
اسناد و مــدارک انکارناپذیر لب به اعتراف
گشود و گفت :به بهانه خواستگاری و ازدواج
با آن زن جوان (الف) آشنا شدم و با هماهنگی
قبلی به منزلش رفتم .این کار را چند بار تکرار
کردم تا محل اختفای زیورآالت و پول هایش
را پیدا کنم اما وقتی دیدم آن زن به رفتارهای
من مشکوک شده است ،به طور غافلگیرانه و
از پشت سر او را با چاقو زدم و گوشی تلفن را
به همراه کارتن آن و مبالغی وجه نقد سرقت
کردم« .جعفر-ع» که دیگر زیر بازجویی های
فنی و تخصصی قرار گرفته بود و نمی توانست
از چنگ سوال های پلیسی بگریزد ،در نهایت
به قتل (س) نیز با همین شگرد اعتراف کرد
و راز قتل او را فاش ساخت .این جوان تبعه
خارجی گفت :به بهانه خواستگاری وارد
خانه (س) شدم و مدتی با شگردهای مختلف
این ماجرا را طول دادم  ،او نیز مبالغ زیادی در
منزل نداشت .ولی دو گوشی تلفن را به همراه
کارتن هایش و مبالغی وجه نقد سرقت کردم!
بنابر گـــزارش خــراســان ،تحقیقات ویــژه
کارآگاهان در حالی به طور جدی برای کشف
جرایم احتمالی دیگر این جوان ادامه دارد که
قاضی زرقانی دستورات محرمانه ای را در این
باره صادر کرده است.

مرد  ۴۲ساله در رودخانه
هلیل رود جیرفت جان باخت
تـــوکـــلـــی /رئـــیـــس جــمــعــیــت هـــال
احــمــر شهرستان جیرفت از عملیات
امــدادرســانــی بــرای خــارج کــردن پیکر
ب ـیجــان مـــردی  ۴۲ســالــه از آبهــای
رودخانه هلیل رود خبر داد .به گزارش
خراسان،وحیدشاهرخیافزود:بهدنبال
گزارش غرق شدگی فردی در رودخانه
هلیل رود توسط نیروی انتظامی به هالل
احمرجیرفت،بالفاصلهنیروهایامدادی
این جمعیت به محل حادثه اعزام شدند و
پس از دو ساعت تالش نفسگیر نیروهای
امداد ،پیکر قربانی از رودخانه هلیل رود
بیرون کشیده شد .وی افزود :علت وقوع
این حادثه توسط نیروهای انتظامی در
حال بررسی است.
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مخمصه کابوس وار!
پــدرم هیچ گاه رضایت نمی داد که من بیرون
از منزل کار کنم چرا که معتقد بود افراد مکار و
شیاد در زیر پوست شهر النه کرده اند و طوری
افراد ساده دل را به دام می اندازند که خودش
نیز انگشت به دهان می ماند ولی من به زرنگی
خودم ایمان داشتم و تصور نمی کردم این گونه
به روز سیاه بنشینم و ...
دختر 22ساله ای که برای شکایت از یک مدیر
شرکت خصوصی وارد کالنتری سناباد مشهد
شده بــود ،در حالی که بیان می کرد کاش به
نصیحت های پدرم گوش می دادم ،درباره وقوع
حادثه ای تلخ به کارشناس اجتماعی کالنتری
گفت :در سال آخر دانشگاه تحصیل می کنم
و پدر و مادرم نیز در امور فرهنگی مشغول کار
هستند.
برای آن که بتوانم شغلی برای خودم پیدا کنم به
جست و جو در آگهی های سایت دیوار پرداختم
و متوجه شدم که شرکتی خصوصی قصد دارد
دختری را به عنوان منشی شرکت استخدام
کند.
من هم بالفاصله با شماره تلفن آگهی دهنده
تماس گرفتم و شرایط کاری اش را پذیرفتم ،اما
زمانی که موضوع را با پدرم در میان گذاشتم ،او
به شدت مخالفت کرد و به نصیحت من پرداخت.
پدرم می گفت :من موهایم را در آسیاب سفید
نکرده ام و خــوب می دانــم که دخــتــران ساده
اندیش و احساساتی نمی توانند از چنگال گرگ
ها و شیاطین خالفکاری که در زیر پوست شهر
النه کرده اند،بگریزند ولی من که توجهی به این
حرف ها نداشتم ،به مادرم اصرار کردم تا پدرم
را راضی کند.
او هم به خاطر من آن قدر با پدرم صحبت کرد تا
این که باالخره من هم در همان شرکت مشغول
کار شدم.
اما هنوز یک ماه بیشتر از آغاز به کارم نگذشته بود
که با ابراز عالقه مدیر شرکت رو به رو شدم ولی
تصمیم گرفتم ابتدا شناخت کافی از او پیدا کنم
و بعد به ابراز عالقه اش پاسخ بدهم  ،در همین
روزهــا وقتی یک روز صبح وارد شرکت شدم
ابتدا کمی با هم صحبت کردیم ولی ناگهان او به
مشاجره و جدل با من پرداخت و بعد هم در حالی
که در شرکت را از داخل قفل می کرد ،مرا کشان
کشان به انباری شرکت برد تا به هدف شومش
برسد .در همین هنگام به شدت مرا کتک زد و
از رفتارهای زننده اش فیلم گرفت .او سپس مرا
تهدید کرد که اگر از این ماجرا به کسی چیزی
بگویم آن فیلم زننده را برای خانواده ام ارسال
می کند.
حاال هم دست به دامان قانون شده ام تا چاره ای
برای رهایی از این مخمصه کابوس وار بیابم چرا
که اگر پدرم در جریان ماجرا قرار بگیرد ،از شدت
شرم نمی توانم به چشم هایش نگاه کنم و...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری ویژه از سوی
سرگرد محمدباقر بهرازفر (رئیس کالنتری
سناباد) تحقیقات پلیس دربــاره ادعاهای این
دختر جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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