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پلیس مشهد از دل خیار« ،تریاک» بیرون کشید
شدند و به بررسی هــای تخصصی پرداختند.
سرهنگ حسین دهقان پور افــزود :تحقیقات از
راننده کامیون و طرح سواالت روان شناختی ،او
را در مخمصه رفتاری گرفتار کرد و بدین ترتیب
مــامــوران انتظامی با هماهنگی هــای قضایی،
کامیون را به کالنتری انتقال دادند و به بازرسی
دقیق از آن پرداختند تا این که  10کیلوگرم مواد
مخدر(تریاک)ازدلخیارهابیرونآمدوتحقیقات

کرد :پس از جمع آوری اطالعات از قاچاقچیان،
بی درنــگ نیروهای کالنتری در پوشش تحویل
مواد مخدر ،به کمین سوداگران مرگ نشستند تا
اینکهدوجوانسابقهداررانیزدرقرارهایصوری
به دام انداختند .به گفته سرهنگ «دهقان پور»،
بررسیهایویژهنیروهایانتظامیبرایریشهیابی
عوامل دیگر قاچاق مواد مخدر به مشهد همچنان
ادامهدارد.

قصه دختر سرگردان!

کشف مواد مخدر از بار خیار کامیون

عکس :خراسان

سجادپور -نیروهای گشت نامحسوس کالنتری
سپاد مشهد ،مقادیری تریاک را از میان بار خیار
یکدستگاهکامیونکشفوضبطکردند.فرمانده
انتظامیمشهدبابیاناینخبربه«خراسان»گفت:
نیروهای گشت نامحسوس تجسس و اطالعات
کالنتری سپاد که برای پیشگیری از سرقت وارد
عمل شده بودند ،در حال گشت زنی مشترک ،به
یک دستگاه کامیون که بار خیار داشت ،مشکوک

ریزبینانهپلیسمشهدبرایدستگیریدیگرعوامل
مرتبط با این پرونده آغاز شد .مقام ارشد انتظامی
مشهددرادامهاینگفتوگویاختصاصیتصریح
کرد :راننده کامیون در بازجویی ها اظهار کرد با
فردی پای بساط مواد مخدر آشنا شده و قرار بوده
مقداری مواد مخدر را از یکی از شهرهای کرمان به
مشهدبیاوردوتحویلفرددیگریبدهد«.کلیددار
امنیتشهر»بااشارهبهاعترافاتمتهمخاطرنشان

در امتداد تاریکی

ماجرای ساریق که  6خودروی عبوری را در هم کوبید و اب شلیک پلیس دستگیر شد

پاترولدزدی ،با چاقویکوچک!
راننده مجروح ییک از خودروهای خسارت دیده به بیمارستان منتقل شد

کوتاه از حوادث
*مهر /محمدباقر هنربر مدیرکل مدیریت بحران
استانداری آذربایجان شرقی گفت :زمینلرزه4.4
ریشتریحوالیساعت ۸صبحدیروزدرتبریز،هیچ
خسارتجانیومالینداشتهاست.
*صدا و سیما /سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان
شریف ،سخنگوی سپاه ،تاکید کرد :ظرفیتها و
امکانات سپاه تا بازگشت شرایط عادی به زندگی
مردمسیلزده دراستانهایجنوبیوشرقیکشور،
درخدمتهموطنانعزیزاست.
*باشگاهخبرنگارانجوان /ادارهتصادفاتپلیس
راهور تهران بزرگ از برخورد شدید مینی بوس با
عابر پیاده  ۱۶ساله در محدوده بزرگراه لشکری
مقابل پمپ گاز و فوت وی در این حادثه طی صبح
دیروزخبرداد.
*مهر/سردارمحمدحسینحمیدی،رئیس پلیس
راهــور تهران ،از وقــوع  ۱۷۰۰تصادف در تهران
بهصورت روزانــه خبر داد و گفت :تصادفات فوتی
تهران طی  ۱۰ســال گذشته  ۴۰درصــد کاهش
داشتهاست.
*مهر /پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت:
مجرماناینترنتیسامانههایمختلفخدماتدهنده
در کشور را رصد می کنند که چه چیزی قرار است
اطالعرسانیشودتاازاینطریقسوءاستفادهکنند.
*ایسنا/سخنگویپلیسمجارستاناعالمکردصبح
دیروزبراثروقوعحریقدربیمارستانیدر«بوداپست»،
یک نفر جان خود را از دست داده و دو تن دیگر نیز به
دلیلاستنشاقدودتحتدرمانقرارگرفتهاند.
*ایسنا/مقاماتمحلیآمریکادرپیوقوعآتشسوزی
جنگلی در سواحل «بیگ سور» واقع در کالیفرنیا،
دستورتخلیهساکنانمناطقدرگیرباحریقراصادر
کردند.

سارق دستگیر شده

محاصره کردند و در حالی دست بندهای آهنین
بر دستان راننده و سرنشین پاترول حلقه زد که
مقدار کمی مــواد مخدر از جیب راننده کشف
شد و یکی از رانندگان مجروح نیز به بیمارستان
انتقالیافت.
گزارش خراسان حاکی است با انتقال دو متهم

عکس :خراسان

سجادپور -سارقی که پاترول جی پی اس دار
را با یک چاقوی کوچک سرقت کرده بود ،هنگام
تعقیب و گریز در حالی با شلیک پلیس مشهد
دستگیر شد که شش خودروی عبوری را در هم
کوبیدوفردیرانیزمجروحکرد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،ساعت 23جمعه
گذشته ،ماموران گشت کالنتری سپاد مشهد،
مشغول انجام وظیفه و گشت زنی برای حفاظت
از اموال مردم بودند که ناگهان مردی سراسیمه
خود را به نیروهای انتظامی رساند و در حالی که
با مشاهده پلیس قوت قلبی یافته بود ،به افسر
گشتگفت:خودرویپاترولمرادریکیازخیابان
هایبولوارهاشمیهپارککردهبودمکهحدودنیم
ساعتقبلوقتیبهمحلپارکخودروبازگشتمبا
جای خالی خودرو روبه رو شدم و تازه فهمیدم که
پاترولمراسرقتکردهانداماازآنجاییکهخودرو
جی پی اس فعال داشــت ،بی درنــگ محدوده
حرکت خودرو را جست وجو کردم تا این که به
خیاباندرودیرسیدمواطمینانیافتمکهپاترول
درهمیننقطهاست.
به گــزارش خــراســان ،به دنبال اظــهــارات مال
باخته ،بالفاصله نیروهای گشت مراتب را از
طریق بیسیم به سرگرد جعفر عامری (رئیس
کالنتریسپاد)اطالعدادندوسپسباراهنمایی
ودستوراتویژهانتظامیواردعملشدند.آنانبا
همکاری مال باخته و در تعقیب خودروی پاترول

به ابتدای خیابان درودی  4رسیدند و ناگهان
پاترول سرقتی را در حالی مشاهده کردند که
دو سرنشین داشت .نیروهای گشت در تاریکی
شب به راننده پاترول دستور «توقف» دادند اما
او با دیدن خودروی پلیس ،پدال گاز را فشرد و
به صــورت دنــده عقب در جهت خالف حرکت
خودروهامتواریشد.
راننده پاترول که خود و همدستش را در معرض
دستگیری می دید ،برای فرار از چنگ پلیس،
هر لحظه بر سرعت خودرو می افزود به گونه ای
که صحنه های وحشتناکی در خیابان رقم می
خورد.رانندهپاترولباویراژهایهولناک،رعبو
وحشتیرادرمیانرانندگانعبوریبهراهانداخته
بود و هر از گاهی یک خودرو ی عبوری را در هم
می کوبید تا راه فرار خود را باز کند .ماموران که
تالش می کردند برای حفظ جان شهروندان در
خیابانتیراندازینکنند،وقتیاوضاعرااینگونه
آشفته دیدند که جان رانندگان عبوری به خطر
افتادهاستویکیازرانندگاننیزپسازبرخوردبا
پاترولبهشدتمجروحشد،دیگرچارهاینیافتند
و با هماهنگی و دستور سرهنگ حسین دهقان
پور(رئیسپلیسمشهد)دستبهسالحبردند.
آنان با رعایت قانون به کارگیری سالح و استفاده
از راهنمایی های فرمانده انتظامی مشهد برای
«شلیک کنترل شــده» ،ابتدا چند تیر هوایی
همراه با اخطارهای قانونی شلیک کردند و در

حالی که برای آخرین اخطار ،سالح را به سمت
پاترول گرفته بودند ناگهان کنترل فرمان از
دست راننده خارج شد و خودروی مذکور پس از
برخوردباجدولحاشیهخیابانتوقفکرد.دراین
هنگامبالفاصلهنیروهایگشتاطرافپاترولرا

به مقر انتظامی ،بازجویی های تخصصی از آنان
در دایره تجسس آغاز و مشخص شد که راننده
پاترول از سارقان حرفه ای و سابقه دار است
که تابستان گذشته بــرای آخرین بار از زندان
آزاد شده بود و سرنشین پاترول نیز قبال به اتهام
سرقت آهــن توسط نیروهای کالنتری سپاد
دستگیر شده است .بنابراین تحقیقات در این
باره وارد مرحله جدیدی شد .سارق 45ساله که
«داوود»نامداردابتداسعیکردماجرایسرقترا
انکار کند و مدعی شد به خاطر سابقه دار بودن از
پلیس ترسیده و فرار کرده است اما وقتی در برابر
شواهدمستندقرارگرفتبهناچارسرقتپاترول
را پذیرفت و درباره چگونگی ماجرا گفت :شب
هنگامبرایدیدارخواهرزادهامبهبولوارهاشمیه
رفتهبودمکه ناگهانپاترولپارکشدهچشممرا
گرفت.باآنکهمدتزیادیراهمبهخاطرسرقت
خودرو در زندان بودم اما نتوانستم از این سرقت
چشمپوشیکنم!
خالصه چاقوی کوچکی را که همیشه به همراه
دارموازآنبهعنوان«شاهکلید»استفادهمیکنم،
ازجیبمبیرونآوردموباآنخیلیراحتدرپاترول
را گشودم و سپس با همان چاقو خودرو را روشن
کردم و به سمت خیابان درودی به راه افتادم تا از
دوستم (سرنشین پاترول) مقداری مواد مخدر
از نوع شیره بگیرم ولی دوستم برای تحویل مواد
مخدر درون پاترول نشست که در همین هنگام

اختصاص

ی
خراسان

پلیس گشت از راه رسید و دستور «ایست» داد.
من که سابقه دار بودم و می دانستم اگر این بار
دستگیر شوم باید مجازات سنگینی را تحمل
کنم خیلی ترسیدم و به خاطر همین وحشت هم
دنده عقب فرار کردم که به تعدادی خودرو نیز
خسارتزدم.
بنابرگزارشخراسان،درهمینحالمتهمدیگر
این پرونده نیز در بازجویی ها گفت :من در خانه
بودمکهدوستم«داوود»برایگرفتنموادمخدربه
در منزل ما آمد .من هم سوار پاترول شدم و مقدار
کمی شیره تریاک به او تحویل دادم که نیروهای
انتظامی ما را محاصره کردند و دوستم که پشت
فرمان بود سعی کرد از چنگ پلیس فرار کند.
من هم سابقه کیفری ندارم اما چند ماه قبل به
اتهامسرقتآهنازداخلانباریتوسطماموران
کالنتریسپاددستگیرشدموپروندهایدرمراکز
انتظامیدارم.
این گــزارش حاکی است در ادامــه این ماجرا،
عالوهبرمالکپاترول،ششتندیگرازرانندگانی
که خسارت های زیــادی هنگام فــرار ســارق به
خودروهای آنان وارد شده بود ،از متهمان این
پرونده شکایت کردند و سپس متهمان با صدور
دســتــوری از ســوی قاضی ابراهیمی (قاضی
کشیک دادســـرای عمومی و انقالب مشهد)
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار نیروهای
انتظامیقرارگرفتند.

دستبرد به منزل پدرزن؛ تازه داماد دزد بود!
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت از
دستگیری سارق سابقه دار منزلی خبر داد
که با ترتیب دادن نقشهای ،اموال با ارزش
منزل پدر نامزد خود را ربوده و با فروش آن
یک دستگاه خودروی پژو  ۲۰۶خریده بود.
به گزارش میزان ،سرهنگ کارآگاه سعید
دالوند در تشریح این پرونده گفت :بیست
و سوم آبان پرونده ای تحت عنوان سرقت
منزل در کالنتری 101تجریش تشکیل شد
و حسب دستور مقام قضایی برای پی جویی و
کشف جرم در اختیار دایره مبارزه با سرقت
منزل پایگاه یکم قرار گرفت.
وی ادامه داد :شاکی در تحقیقات به عمل
آمده اظهار کرد :ساعت  11روز  20آبان
برای انجام امور شخصی به شهرستان رفتیم
و پس از بازگشت به منزل ،هنگامی که
دخترم قصد بــازی با کنسول را داشــت،

متوجه فقدان آن شد .زمانی که موضوع را با
من در میان گذاشت ،در بررسی های بیشتر
متوجه شدیم به جز کنسول بــازی امــوال
دیگریازقبیل دوربینعکاسی ،گاوصندوق
حاوی طالجات ،مــدارک ،تعدادی ساعت
مچی برند و گران قیمت و ...به ارزش تقریبی
پنج میلیارد ریال به سرقت رفته است.
این مقام انتظامی تصریح کرد :مراتب برای
کشف و پی جویی پرونده در دستور کار این
یگان قرار گرفت و پس از حضور در محل و
بررسی صحنه سرقت مشخص شد سرقت
بدون هیچ گونه تخریبی انجام شده است
لذا تصاویر دوربین مدار بسته ساختمان از
بدو خــروج شاکی پایش و مشخص شد در
ساعت  20همان روز مردی نسبتا قد بلند
با پوشش کامل صورت با استفاده از ریموت
در پارکینگ ،وارد ساختمان شده و پس از

گذشت حدود یک ساعت از طریق آسانسور
اقدام به خارج کردن گاو صندوق و اموال
دیگر از ساختمان کــرده و با یک دستگاه
خودرو پژو پارس از محل متواری شده است.
وی افــزود :با توجه به تصاویر صحنه جرم،
تحقیقات درباره اعضای خانواده شاکی و
افراد مرتبط با آن ها آغاز و پس از بررسی های
کارآگاهان مشخص شد نامزد دختر شاکی
به اسم سیامک که از سارقان سابقه دار در
زمینه سرقت منزل است ،مرتکب سرقت
شده و با فروش اموال مسروقه یک دستگاه
خودروی پژو  206خریده است.
سرهنگ دالوند ادامه داد :پس از هماهنگی
های قضایی متهم در یک عملیات موفقیت
آمیز دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
وی اظهار کــرد :سیامک در بدو بازجویی
منکر سرقت از منزل شاکی شد که در ادامه

 4کشتهویکمصدومدرحادثهرانندگیمحوریاسوج-اصفهان
رئیس اورژانــس پیش بیمارستانی کهگیلویه
و بویراحمد ،از برخورد پراید و وانت پیکان در
محور یاسوج به اصفهان با چهار کشته
و یک زخمی خبر داد .به گزارش شبکه
خبر ،جهانبخش وحــدت نــژاد افــزود:
ساعت13:29دیروزبرخوردیکدستگاه
خودرویپرایدووانتپیکانگزارششد.
او با اشــاره به اعــزام تیمهای امــدادی به
محلحادثه،ادامهداد:هاللاحمروآتش

نشانی نیز به محل حادثه اعزام شدند .وحدت
نژاد با بیان این که شدت برخورد خودروها در

حادثه زیاد بود ،اضافه کرد :این حادثه چهار
کشتهویکمصدومبهجاگذاشت.

پس از بازرسی منزل متهم ،بخشی از اموال
شاکی از قبیل طالجات ،مدارک ،تعدادی
ساعت مچی و گــاو صندوق تخریب شده
که در انــبــاری منزل وی بــود ،کشف شد.
متهم پس از مواجهه با اموال مکشوفه لب
به اعتراف گشود و گفت :زمانی که با دختر
شاکی آشنا شــدم ،در یک فرصت مناسب
اقدام به تکثیر ریموت و کلید در منزل شاکی
کردم و چندین مرتبه در فرصت های مناسب
که از حضور نداشتن اعضای خانواده در
منزل مطلع می شدم ،اقدام به ورود به منزل
و سرقت اموال می کردم.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران افزود:
با اعتراف صریح سیامک به بزه انتسابی و
معرفی سه مالخر اموال سرقتی ،مالخران
دستگیر و با صدور قرار مجرمیت روانه زندان
شدند.

دیگر از این اوضــاع نابسامان خسته شده ام و از
این که پدر و مادرم مرا به یکدیگر پاس می دهند
زجر می کشم به همین دلیل نیز دوست دارم در
بهزیستیزندگیکنمو...
به گزارش خراسان ،دختر 15ساله که با چهره ای
پریشان و نگران وارد کالنتری شده بود در حالی
که به شدت اشک می ریخت درباره قصه زندگی
اش به کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی
شمالی مشهد گفت :پدر ومــادرم پنج سال قبل
در حالی از یکدیگر جــدا شدند که هیچ تفاهم
اخالقی با یکدیگر نداشتند اگرچه پدرم فرهنگی
بود و مادرم نیز در شرکت هواپیمایی کار می کرد
اما مدام با یکدیگر درگیری داشتند به طوری که
ادامه زندگی مشترک برایشان امکان پذیر نبود.
آن ها زمانی از هم جدا شدند که بــرادر کوچکم
شیرخواره بود و من هم در کالس پنجم ابتدایی
تحصیلمیکردموتقریباآشناییباماجرایطالق
نداشتم .آن ها با یکدیگر به توافق رسیدند که من
نزد مادرم بمانم و پدرم نیز ماهانه مبلغی به عنوان
نفقه به مادرم بپردازد ولی من نمی توانستم پدرم
را به فراموشی بسپارم به همین دلیل به ارتباط
با پدرم نیز ادامه دادم .اما آن ها مدام نزد من از
یکدیگر بدگویی می کردند تا مهر دیگری را از
قلب من خارج کنند ولی آن ها پدر ومادرم بودند
و من صمیمانه دوستشان داشتم .خالصه مدتی
بعد پدرم ازدواج کرد و نامادری ام مرا نپذیرفت.
او همواره با بهانه های مختلف مرا تحقیر می کرد
و گاهی نیز ناسزا می گفت .به همین دلیل رفت و
آمدم را به خانه پدربزرگم بیشتر کردم تا در آن جا
پدرم را ببینم اما پدربزرگم تعصب مذهبی خاصی
داشتوبهخاطرحجابمخیلیمرااذیتمیکردبه
طوری که حق رفت و آمد با مانتو را نداشتم و اگر به
جایمقنعه،روسریمیپوشیدمبهشدتعصبانی
میشدتاجاییکهمرابهخانهراهنمیداد.بهناچار
پدرمرافراموشکردمونزدمادرمبازگشتماماهنوز
چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که مادرم
نیز با یک مرد متمول ازدواج کرد و به خانه آن ها
رفت.باآنکهخانوادهواطرافیانجدیدمادرماصال
حجاب را جدی نمی گرفتند و گاهی مشروبات
الکلی هم مصرف می کردند اما من چاره ای جز
زندگی در کنار آن ها نداشتم .با وجود این شوهر
مادرم مرا نپذیرفت و مدام مادرم را به خاطر وجود
من سرزنش می کرد .در همین شرایط روزی بر اثر
یک حادثه دستم شکست و این موضوع به انتقام
کشی بین پدر ومادرم انجامید .پدرم که همواره
مادرم را تهدید می کرد تا به من آسیبی نرساند
حاال بهانه خوبی برای شکایت از مادرم پیدا کرده
بودواورابهدادگاهکشاند.ازسویدیگرمنهمکه
نمی توانستم نیش و کنایه و سرزنش های ناپدری
ام را تحمل کنم ،دوباره نزد پدرم بازگشتم ولی باز
باآزارواذیتهاینامادریامروبهروشدموبهناچار
دوباره به خانه پدربزرگم رفتم .خالصه در همین
کشوقوسهاگاهیگرسنهمیخوابیدموگاهی
نیزتاصبحگریهمیکردمیابهخاطرنداشتنلباس
مناسبزجرمیکشیدم.وقتیفهمیدمپدرومادرم
بــرای آن که از شر من راحــت شوند مــدام مرا به
یکدیگر پاس می دهند تصمیم گرفتم به کالنتری
بیایم تا از طریق قانونی زندگی ام را دربهزیستی
ادامه بدهم.
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرگرد
یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی) یکی
از مشاوران دایره مددکاری اجتماعی با پدر ومادر
«یلدا» تماس گرفت اما آن ها در حالی که بیان می
کردند دخترشان را دوست دارند ،معتقد بودند
فعال شرایط نگهداری از او را ندارند و. ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

