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آدمکشی نوجوان ۱۶ساله
طیدرگیریبامدادی

دستگیریعامالنسرقت
 ۷۵تن زغال
کــرمــانــی -عــامــان ســرقــت  ۷۵تــن زغـــال از
شرکت زغال سنگ"زرند" کرمان به دام افتادند.
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان
زرنددراینبارهگفت:بهدنبالاعالمخبریبهمرکز
فوریت های پلیسی مبنی بر سرقت زغــال سنگ
توسط افرادی ناشناس از معدن" سراپرده "متعلق
بهیکشرکتوابستهبهزغالسنگزرند،بالفاصله
ماموران به محل مدنظر عزیمت و تحقیقات خود را
آغازکردند.
سرهنگ"محمود خــدادادنــژاد"  افــزود :ماموران
انتظامی پــاســگــاه دشــتــخــاک پــس از بــررســی و
انجام یک ســری اقــدامــات پلیسی به دو نفر که با
دو دســتــگــاه کــامــیــون در حــال بــارگــیــری زغــال
بــودنــد مظنون شــدنــد و بــه صـــورت نامحسوس
آن هــا را تحت تعقیب و مــراقــبــت قـــرار دادنـــد.
وی گفت :در هنگام تعقیب و مراقبت مشخص شد
سارقان به جای تحویل بار زغال سنگ به کارخانه
در حال خروج بار از شهرستان به سمت استان یزد
هستندکهباکمکعواملانتظامیپاسگاهیزدانشهر
کامیونهاتوقیفوسارقانبههمراهمحموله زغال
سرقتیدستگیرشدند.

ســرقتهایســریالیبــا آبمیوههایســمی!
ســجــادپــور -اعــضــای یک
بــانــد مــخــوف ســرقــت هــای
سریالی از مسافران شهری،
درحالی با تالش کارآگاهان
پــلــیــس آگـــاهـــی خــراســان
رضوی دستگیر شدند که با
تعارف آب میوه های سمی
به مسافران ،آنــان را تا یک
قدمی مرگ برده بودند.
فرمانده انتظامی خراسان
رضــوی روز گذشته با تایید
این خبر در گفت وگویی اختصاصی
به خراسان افزود :از مدتی قبل پرونده
هایی در مراکز انتظامی تشکیل شد
که محتویات آن نشان می داد :اعضای
یک باند سرقت با استفاده از آب میوه
های آلوده و سمی ،مسافران عبوری
را مسموم می کردند و اموال آن ها را
می ربودند .سردار محمد کاظم تقوی
گفت :با افزایش سرقت ها و گزارش
هایی از امدادگران اورژانس ،بالفاصله
این پرونده به پلیس آگاهی خراسان
رضوی ارسال شد و مورد کنکاش های
ویژه قرار گرفت.
وی گــفــت :ب ــا تــوجــه ب ــه اهــمــیــت و
حساسیت خاص این ماجرا که احتمال
داشــت جــان برخی از هموطنان در
معرض خطر بــاشــد ،پــرونــده مذکور
توسط گروه ورزیده ای از کارآگاهان
دایره مبارزه با جرایم خشن پیگیری
شـــد و عــمــلــیــات تــخــصــصــی بـــرای
شناسایی سارقان مخوف ادامه یافت.
سکاندار امنیت سرزمین خورشید
تصریح کرد :کارآگاهان پس از چندین
مرحله بررسی های میدانی و شنیدن
اظهارات مال باختگان ،به سرنخ هایی
رسیدند که از آب میوه های سمی در
این ماجرا حکایت داشت.

رانــنــده مسافرکش در
خیابان های شهر تردد
مـــی کـــردنـــد و سپس
مسافرانی را به ویژه در
مناطق صدمتری مشهد
به دام می انداختند تا آن
ها را به مقصد برسانند
در همین حال فردی که
در صندلی عقب و کنار
مسافر (طعمه) نشسته
بود قوطی آب میوه آلوده
را به مسافر تعارف می کرد و به اصرار
از او می خواست تا دستش را کوتاه
نکند و مقداری از آب میوه را بنوشد.
رئیس پلیس خراسان رضوی گفت:
در همین هنگام عضو دیگر باند نیز
در نقطه ای مشخص سوار خودرو می
شد و زمانی که مواد بیهوشی داخل
آب میوه ،مسافر را مسموم کرده بود،
گوشی و دیگر اموال او را می ربودند
و پیکر نیمه جان مسافر را در گوشه
خیابان می انداختند که در برخی
مـــوارد طعمه هــای مسموم ،توسط
امــدادگــران اورژانــس به بیمارستان
انتقال یافته بــودنــد .ســـردار تقوی
تاکید کرد :اعضای این باند همچنین
به سرقت از یک کارگاه پیمانکاری
شهرداری اعتراف کردند که بررسی
ها نشان داد :متهمان با ضرب و جرح
نگهبان کارگاه ،او را راهی بیمارستان
کرده و حدود صدها میلیون ریال لوازم
را به سرقت برده اند.
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی
در پایان افزود :تحقیقات گسترده از
متهمان این پرونده که بیست و چهارم
اسفند دستگیر شدند بــرای کشف
سرقت های احتمالی دیگر همچنان
ادامه دارد.
عکس ها :خراسان

توکلی /نوجوان ۱۶سالهای که در یک درگیری،
فــردی را بــه قتل رســانــده بــود ،توسط نیروهای
پلیس کرمان دستگیر شد .به گــزارش خراسان،
مامورانانتظامیازطریقمرکزفوریتهایپلیسی
در ساعت دو بامداد دیروز از وقوع یک فقره نزاع و
درگیری در یکی از محله های شهر کرمان باخبر
و بی درنگ به محل مدنظر اعزام شدند .باحضور
مــامــوران در محل حادثه مشخص شد،به دنبال
نزاع و درگیری نوجوان  ۱۶ساله با مرد  ۵۰ساله ،
مرد میان سال بر اثر اصابت ضربات چاقو از ناحیه
گردن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده
و قاتل از صحنه جنایت گریخته است.بنابراین
گزارش ،در حالی ماموران تحقیقات میدانی خود
را آغاز کرده بودند که به آن ها خبر رسید مرد میان
سال بر اثر عــوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو
روی تخت بیمارستان جان سپرده است و بدین
گونه این پرونده جنایی شد .با دستور سرهنگ
مهدی پورامینایی سرپرست فرماندهی انتظامی
شهرستانکرمان،مامورانیگانامدادوپایگاهامنیت
عمومی با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات
پلیسی در کمتر از دو ساعت محل اختفای قاتل
را در یکی از روستاهای اطــراف کرمان شناسایی
کردند و در یک عملیات غافلگیرانه حلقه های
قانون را بر دستان متهم به قتل گره زدند .با انتقال
این متهم  ۱۶ساله به مقر پلیس ،وی در بازجویی
هایتخصصیپلیسبه جرم انتسابیاعترافکرد.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان
با بیان این که بررسی علل وقوع این حادثه توسط
کارشناسان پلیس در دست بررسی است ،افزود:
با خویشتنداری ،صبر و حوصله در اتفاقات روزمره
زندگی و با آموزش های صحیح خانواده و کنترل
هیجانات مــی تــوان جلوی بسیاری از حــوادث
و جرایم جبران ناپذیر را گرفت و در ایــن حادثه
هولناک،کنترل نکردن خشم از ناحیه نوجوان۱۶
ساله،اوراقاتلکرد.

ماجرایمسافرانیکهتایکقدمیمرگ رفتند

ســـردار سرتیپ دوم تــقــوی افـــزود :ها نشان داد که اعضای این باند مخوف
به همین دلیل پــرونــده هــای سرقت با اجــاره یک منزل در مشهد ،فقط از
حــســاســیــت خ ــاص ــی پ ــی ــدا کــــرد و طریق سرقت روزگــار می گذرانند.
کارآگاهان با بررسی دوربین های سردار محمد کاظم تقوی همچنین به
مداربسته شهری بــه شــمــاره پالک توقیف خودروی پراید متهمان اشاره
یک دستگاه پراید دست یافتند که با کرد و گفت :اعضای این باند تاکنون
به  7فقره سرقت با شیوه خوراندن
اظهارات مال باختگان منطبق بود.
بنابراین کــارآگــاهــان پــس از  3روز آب میوه هــای مسموم بــه مسافران
اعــــتــــراف کـــرده
فــعــالــیــت ه ــای
انــــد کـــه هــنــگــام
شــبــانــه روزی،
بازرسی مخفیگاه
مخفیگاه دزدان
آنــان ،یک بطری
را در حاشیه شهر
آب میوه آلــوده به
شناسایی کردند
مواد بیهوشی نیز
و آنــان را با کسب
از اعــضــای باند
مجوزهای قضایی
ک ــش ــف و ضــبــط
در یــک عملیات
شد.
غافلگیرانه به دام
فرمانده انتظامی
انداختند.
خراسان رضوی با
وی بــا تــاکــیــد بر
اشاره به بخشی از
ایــن کــه دو تــن از
اعترافات متهمان
مــتــهــمــان اصلی
خاطر نشان کرد:
این پرونده از اتباع
خارجی هستند ،آ بمیوه سمی کشف شده از مخفیگاه سارقان بــــررســــی هـــای
کارآگاهان زبده
خاطرنشان کرد:
دایــــره مــبــارزه با
در ادامــــــه ایــن
عملیات دیگر متهمان نیز در شهرهای جرایم خشن پلیس آگاهی بیانگر آن
اطراف مشهد دستگیر شدند و بررسی است که  2نفر اعضای باند به عنوان
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در امتداد روشنایی

اشکی برای خدا !

سید خلیل سجادپور-دیروز قلم به عرش خدا قد کشید و دقایقی
را همدم فرشتگان زمینی شد .صحنه ها عجیب و باورنکردنی بود.
تازه معنای قسم به قلم را می چشیدم .خون آبی رنگش که بر سپیدی
کاغذ جاری می شد رنگین کمانی از عشق را از عرش تا فرش به سان
پلی زیبا نقش می زد و تار و پود وجودم را به ارتعاش و اهتزاز می آورد.
گویی این فرشتگان زمینی روح خدا را در کالبد وجودشان حک
کرده اند .آن ها بیشتر از حد باورمان در آسمان الیتناهی نورافشانی
میکردند .اکنون فهمیدم که چرا خداوند سجده بر انسان را بر
فرشتگان مقرب اشارت کرد .لحظاتی از قید و بند دنیایی دور شدم
و در حسرت عشق این فرشتگان زمینی فرو رفتم .کدام اندوخته ای
است که از عشق های بی آالیش آدمی ،ابدیت بیشتری داشته باشد.
گو این که کسی نیز یافت نمی شود که دمی چند از جریان حیات و
مقتضیات زندگی خود منصرف شده و به حال دیگری توجه کند.
دیدن این صحنه ها نمایش جزر و مدهای روحی بود که در عمق
حسرت و ندامت موج می زد .ناخودآگاه در خود فرو رفتم و این حاالت
عجیب در روحی عاشقانه باورم شد .آن روز که پیرزن درمانده را دیدم
و قصه دردمندی اش را برای مخاطبان خوب خراسان بازگو کردم،
ندانسته و نسنجیده عنوان «اشکی برای استاندار!» بر این مطلب
ستون در امتداد تاریکی نهادم .وقتی شانزدهم دی قصه پیرزن در
صفحه حوادث رخ نمود ،انسان های عاشق زیادی به تکاپو افتادند
که هرچند اندک به این پیرزن درمانده یاری رسانند .از استاندار،
شرکت گــاز ،بهزیستی و کمیته امــداد گرفته تا شــورای روستا و
فرمانداری و دیگران!
اما در این میان فرشتگانی زمینی در خانه روستایی پیرزن فرود
آمدند و بی ادعا گوی سبقت ربودند! تازه به همراه قلم در جست و
جوی هویت آن بزرگمردان خیر بر آمدم که دیدم در مدت کوتاهی
سقفی برای پیرزن ساخته بودند .خانه باصفایش گازکشی شده
بود .آبگرمکن اهدایی نیز آبی برای فرزندان معلولش گرم می کرد.
حیران و هیجان زده فقط از دور به این انسان های واال می نگریستم.
اگرچه نام زمینی با عناوینی همانند دکترمرتضی کرباسی و مهندس
موسی زاده ملکشاه را می شنیدم و از همراهی و تالش فرشید عبدی
جان می گرفتم اما این خیران ایرانی ،روحی خدایی داشتند و قصه
قلم به خاطر آن ها در عرش بازگو می شد .شکسته بودم! همانند
روزی که به شکرانه دعــای آن پیرزن درمانده ،قدم در حرم امام
مهربانی ها گذاشتم و خودم را در آیینه کاری های پر نقش و نگارش،
شکسته ای گناهکار یافتم که چرا نوشتی «اشکی برای استاندار!»
این بود که به توبه ای حقیقی ،امروز قلم زدم «اشکی برای خدا!».
آری! خیران بزرگ اگرچه گمنام و بی ادعایند اما اجری حیرت انگیز
دارند و امروز آن پیرزن در روستای فتح آباد از توابع چناران کنار
فرزندان معلولش زبان به دعا گشوده است و من به لبخند قلم چشم
دوخته ام تا شاید ...
ماجرای واقعی در گوشه و کنار شهر

