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دستگیری ۲کودک کولی
به اتهام ۶۰فقره سرقت

کشف ۲۳هزارلیترسوختقاچاق
و دستگیری ۷قاچاقچی
توکلی /محموله بزرگ سوخت قاچاق انبارشده
دردلزمینیکروستادرعملیاتنیروهایپلیس
بمکشفشد.
به گزارش خراسان ،جانشین فرمانده انتظامی
استان کرمان در این باره گفت :با هدف مبارزه
با قاچاق سوخت ،ماموران پلیس شهرستان بم
پس از اقدامات اطالعاتی از فعالیت تعدادی
قاچاقچی و ذخیره مقادیری سوخت در یکی از
روستاهای این شهرستان باخبر شدند و موضوع
را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش افزود :کارآگاهان
پلیسآگاهیشهرستانبمپسازتکمیلتحقیقات
خود طی عملیاتی منسجم با همراهی تکاوران
یگان  ۱۱۴قرارگاه ابــوذر در بازرسی از مکان
های ذخیره سوخت شناسایی شده در این روستا،
از تانکر های تعبیه شــده در زمین ۲۳ ،هــزار و
 ۳۰۰لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند .وی از
دستگیری هفت قاچاقچی در این زمینه خبر داد
وگفت:متهمانبا تشکیلپروندهبه مرجعقضایی
تحویل شدند .بنابراین گزارش ،سردار عبدالرضا
ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان نیز از
توقیف یک دستگاه کامیون کشنده ولوو حامل
بیش از  22هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.

سالخیخودروهایسرقتیدرالنهمجهزبهدوربین!
سجادپور -پلیس مشهد با ورود به منزلی
کــه ســاخ خانه خــودروهــای سرقتی بود
در حالی صدها قطعه اوراق شده از انواع
خودروهای سواری را کشف کرد که «آچار
مرگ»برگلویآخرینپژو ۴۰۵مسروقهقفل
شده بود! به گزارش اختصاصی خراسان،
نیمه شب بیست و هشتم فروردین بود که
نیروهای تجسس کالنتری شفا از طریق
ردیابی های اطالعاتی و به کارگیری منابع
و مخبران محلی به اسنادی دست یافتند که
نشان می داد خودروهای سرقتی در یکی
از منازل مجهز به دوربین های مداربسته
اوراق می شود و سپس این قطعات در بازار
لوازم خودرو به فروش می رسد! با توجه به
اهمیت موضوع ،بالفاصله گروه ویژه ای از
افسران زبده دایره تجسس وارد عمل شدند
و تحقیقات گسترده ای را زیرنظر سرگرد
علی امارلو (رئیس کالنتری) آغاز کردند.
بررسی های ماموران انتظامی بیانگر آن بود
که اطراف منزل مذکور در خیابان حر عاملی
به دوربین های مداربسته مجهز شده است
تا هر گونه رفت و آمدهای مشکوک در محل
کنترل شود! با وجود این ،نیروهای دایره
تجسس با استفاده از شگردهای تخصصی
و پلیسی دریافتند که لوازم و قطعات اوراقی
بسیاری در این منزل مسکونی وجود دارد
که به راحتی قابل شمارش نیست! بنابراین
نــیــروهــای عملیاتی مــراتــب را بــه قاضی
غرآبادیان اطالع دادند و با کسب دستورات

 ۸۲کشته و  ۱۱۰زخمی در حادثه بیمارستان کرونایی های بغداد
وزارتکشورعراقازافزایشتعدادقربانیانحادثه
بیمارستانابنالخطیببغدادبه ۸۲کشتهو۱۱۰
زخمی خبر داد .به گزارش ایسنا ،بامداد دیروز
در پی انفجار یک کپسول اکسیژن در بیمارستان
«الخطیب» بغداد ،دستکم ۸۲نفر کشته و۱۱۰
نفر زخمی شدند .این بیمارستان ،یکی از مراکز
ویژه رسیدگی به بیماران کرونایی عراق است .به
دنبال این حادثه سه روز عزای عمومی در عراق
اعالم شد و نخستوزیر این کشور خواهان انجام
تحقیقاتعادالنهوشفافشدهاست.همچنینبه
گزارشبیبیسی،مصطفیکاظمی،نخستوزیر
عراق با صدور بیانیه ای وزیر بهداشت این کشور را

درپیوقوعآتشسوزیدربیمارستانیدربغداداز
کار معلق کرد .دربیانیه دفتر نخست وزیری عراق
آمده که از فرماندار بغداد و رئیس بخش بهداشت
شرق بغداد جایی که بیمارستان الخطیب در آن
واقع است هم درخصوص این آتش سوزی تحقیق
خواهد شد .در این بیانیه گفته شده که «نتایج این
تحقیقات ظرف پنج روز به دولت اعالم می شود».
مقاماتاورژانسگفتهاندکهعلتمرگبسیاریاز
بیماراندراینحادثهآتشسوزیجداکردنآنها
ازدستگاههایتنفسمصنوعیدرزمانتخلیهاین
محل بوده است .شماری دیگر هم به دلیل دود
ناشیازاینآتشسوزیخفهشدند.

ویــژه قضایی بــرای شناسایی و دستگیری
خالفکاران،دامنهتحقیقاتخودرابهسپیده
دم روز بعد کشاندند .به گزارش خراسان،
صبح روز بعد گروه عملیاتی به سرپرستی
سروان «آریایی» منزل مدنظر را به محاصره
درآوردند و عملیاتی ضربتی را شروع کردند.
آنــان بعد از دستگیری مــردی  45ساله،
یک دستگاه پژو  405را درون حیاط منزل
مشاهده کردند که «آچار مرگ» بر گلویش
قفل شده و آخرین خودروی سواری در نوبت
سالخی بود! استعالم از مرکز فرماندهی
پلیسنشاندادکهخودرویپژو 405حدود
دو ماه قبل ،از بولوار دالوران سرقت شده
است! اما خودروی پژو پارس دیگری که در
کنار این منزل پارک بود ،هیچ گونه سابقه
سرقت ندارد!
گزارشخراسانحاکیاست،وقتیماموران
انتظامی به بازرسی سالخ خانه خودروهای
سرقتی پرداختند ،ناگهان چشم ها روی
لوازم و قطعات خودروها خیره ماند! گویی
نیروهای انتظامی پا به کشتارگاهی بزرگ
گــذاشــتــه انــد کــه انـــواع و اقــســام قطعات
خودروها در آن دیده می شد!
کشف تعداد زیادی لوازم داخلی و بیرونی
خــودروهــا که از حد تصور مــامــوران خارج
بود ،در گوشه و کنار این منزل مسکونی قرار
داشت و از آن حکایت می کرد که پلیس با
یک باند گسترده سرقت خودرو روبه رو شده
است به همین دلیل همه لوازم مکشوفه طی

عکس ها از خراسان

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری
دو کودک کولی که با سوء استفاده از احساسات
شهرونداناموالآنانراسرقتمیکردند،خبرداد
وگفت:تاکنون ۶۰مالباختهشناساییشدهاند.
بهگزارشمیزان،جلیلموقوفهایافزود:روزشنبه
دو کودک کولی ۶و ۱۳ساله که در تقاطع خیابان
کارگر و فاطمی دست فروشی میکردند ،به اتهام
سرقت گوشی بازداشت شدند .وی ادامــه داد:
شیوه سرقت این دو کودک به این صورت بود که
گوشی رانندگان پشت چراغ قرمز را میقاپیدند و
پابهفرارمیگذاشتند.
ایندوکودکبعدازدستگیریبهدادسرایاطفال
معرفیوازآنجاراهیبهزیستیشدند.اوبهدعوت
ازشاکیانیکهبدینشیوهتلفنهمراهشانسرقت
شده بــود ،اشــاره کرد و گفت :تا کنون  ۶۰مال
باخته ،سارقان تلفن همراهشان را این دو کودک
معرفیکردهاند.

«آچار مرگ» بر گلوی آخرین خودرو قفل شد

یک صورتجلسه قانونی به کالنتری انتقال
یافتتابررسیهایبیشتردراینبارهصورت
گیرد .در همین حــال جانشین فرمانده
انتظامی خــراســان رضــوی با تایید اخبار
کشفیات گسترده قطعات و خودرو سرقتی
به خراسان گفت :فردی که در این عملیات
دستگیر شد ،خود را مکانیک معرفی کرد
و مدعی شد که خــودروی پژو  405را نیز
یکی از دوستانش به منزل او آورده است!
سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده افزود:
این درحالی بود که برخی از قطعات این
خودرو مانند رینگ و الستیک ،باتری ،باند،
استارت ،برف پاک کن و غیره باز شده بود که
مال باخته قطعات متعلق به خودرو را داخل
لــوازم مکشوفه از این مکان
شناساییکرد.اینمقامارشد
انتظامی در تشریح جزئیات
بیشتر این پرونده ادامه داد:
منزل مذکور و اطــراف آن به
دوربین های مداربسته مجهز
بود که بازبینی آن ها در بخش
هــای تخصصی پلیس آغــاز
شــده اســت امــا گستردگی

قطعات کشف شده ،پلیس را در برابر یک
پرونده بــزرگ و پیچیده سرقت قــرار داده
است و تحقیقات با دستور ویژه قضایی ادامه
دارد .سردار قربانزاده تصریح کرد :بیشتر
لوازم مکشوفه به خودروهای سواری مانند
پژو پارس ،پژو  ،405پژو  206و پراید تعلق
دارد.
وی کشف بیش از  60عدد پنل ضبط ،تعداد
زیــادی کامپیوتر ،مانیتور آینه ای و پشت
صندلی ،باتری ،انواع سنسور و دستک های
راهنما 24،عدد سوئیچ خودرو ،مدارک و...
را دلیلی قاطع برای بررسی های ریزبینانه
پلیسدراینبارهذکرکردوگفت:اینپرونده
برای پیگیری های ویژه در اختیار کارآگاهان
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفته
است تا تحقیقات برای دستگیری متهمان
فراری ادامه یابد.
شایان ذکر اســت ،عملیات های گسترده
مبارزه با سارقان از سال گذشته و با نظارت
و هدایت مستقیم سرهنگ عباس صارمی
ساداتی(رئیسپلیسمشهد)آغازشدهاست
و این عملیات های هماهنگ و ضربتی طی
امسال نیز با اقتدار ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

بازیدرسناریویشوم!
روزی که پدر شوهرم سیلی محکمی به گوشم
نواخت و خطاب به همسرم فریاد زد« :تا آبرویمان
نرفتهاینزنبیلیاقتراطالقبده!»تازهفهمیدم
کهدرچهدامشومیافتادهامو...
زن  33ساله ای که در پی شکایت همسرش و به
اتهامخیانتبهکالنتریاحضارشدهبود،درحالی
کهبیانمیکردناخواستهواردیکبازیشومشده
ام ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه
مشهدگفت:دریکخانوادهمتوسطبهپایینازنظر
اقتصادیزندگیمیکردموپدرمشغلآزادداشت.
وقتیتحصیالتمدرمقطعدبیرستانبهپایانرسید،
فقطتوانستمدردانشگاهآزادپذیرفتهشوماماپدرم
کهموافقتحصیلمندردانشگاهنبودفقطبهاین
دلیل که هزینه های تحصیل در دانشگاه آزاد زیاد
است،اجازهندادبه دانشگاهبرومتا اینکهدوسال
بعد به خواستگاری پسر یکی از دوستان دور پدرم
در حالی پاسخ مثبت دادم که او را تا روز عقدکنان
ندیدم .با وجود این ،مراسم عقدکنان برگزار شد
اما دوران نامزدی بسیار سردی را گذراندم چرا
که جمال هیچ تمایلی به رفت و آمد نداشت و ما
کمتر ساعاتی را در کنار هم سپری می کردیم،
به همین دلیل جمال هیچ عالقه ای به من نشان
نمیدادوابرازمحبتنمیکرد.وقتیموضوعرابه
نوعی با پدرم در میان گذاشتم او گفت عجله نکن!
جمالپسریباحجبوحیاستبههمیندلیلهم
رفتارهای نسنجیده ای از خودش بروز نمی دهد.
خالصه بعد از یک سال دوران نامزدی ،زندگی
مشترکمنوجمالدرحالیآغازشدکهرفتارهای
سردوبیروحهمسرمهمچنانادامهداشتوهیچ
تغییری در زندگی ما به وجود نیامد .آرام آرام دچار
افسردگیشدم،زیراذرهایمحبتازهمسرمنمی
دیدم .بعد از آن که پسرم «بهداد» به دنیا آمد ،روزی
جمالمقابلمایستادوخیلیراحتگفت:منهیچ
عالقه ای به تو نداشتم و تنها به اصرار خانواده ام
تن به این ازدواج دادم .حاال هم تو می توانی آزاد
باشی!آنروزمنظورشرانفهمیدموباتعجبگفتم
از طالق حرف می زنی!؟ با غرور خاصی گفت :نه!
پسرم را دوست دارم! از سوی دیگر پدر جمال به
طور کامل ما را تحت پوشش مالی خودش داشت
و همه مخارج و هزینه های زندگی ما را تامین می
کرد .به همین دلیل جمال خیلی می ترسید که
من حرف های او را برای پدرش بازگو کنم و به او
بگویم که جمال هیچ احساسی به من نــدارد .با
وجودایندرحالیسرگرم بچهداریشدمکهنمی
دانستم نقش اول یک سناریوی شوم را بازی می
کنم .فاصله بین من و جمال هر روز بیشتر می شد
و او مدام به سفرهای مجردی می رفت و به دنبال
خوش گذرانی بود اما از نظر مالی و رفاهی کامال
من و فرزندم را تامین می کرد .با وجود این ،خیلی
ناراحت بــودم و در این شرایط زجر می کشیدم
تا جایی که داروهــای اعصاب و روان مصرف می
کردم و از این همه بی مهری به شدت دلخور بودم.
در همین وضعیت بود که با حامد در یکی از شبکه
هایاجتماعیآشناشدم.اوباآنکهسهسالازمن
کوچکتربودولیقلبیمهربانداشت.اوساعتها
بهدرددلهایمگوشمیدادوبسیارعاقالنهرفتار
می کرد این ارتباط خیلی زود به شکل عجیبی به
یک رابطه عاطفی گره خورد تا جایی که یک بار به
خاطرمندستبهخودکشیزد.
حامد فرزند طالق بود و خودش نیز به محبت نیاز
داشت .در عین حال وابستگی من به او به حدی
رسیدکهتصمیمگرفتمازجمالطالقبگیرمولی
او هیچ گاه به طالق دادن من راضی نمی شد چرا
که می ترسید پــدرش حمایت های مالی را از او
دریغ کند .باالخره در یکی از همین روزها بود که
جمال متوجه ارتباط غیرمتعارف من با حامد شد
و بالفاصله به اتهام خیانت از من شکایت کرد .آن
روز پدر شوهرم که متوجه ماجرا شده بود ،سیلی
محکمی به صورتم زد و از شوهرم خواست تا دیر
نشدهوآبرویشاننرفتهاستمراطالقبدهد!آنجا
بودکهفهمیدمهمهاینهایکسناریویشوماست
کهجمالبهنگارشدرآوردهاستومنهمندانسته
ایفاگرنقشاولآنشدهامو...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ محمدعلی
محمدی(رئیسکالنتریآبکوه)رسیدگیقضایی
وروانشناختیاینپروندهآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

دستگیری قاتل تحت تعقیب
پلیس اینترپل در اشتهارد
فرماندهانتظامیاشتهاردازدستگیرییکقاتلتبعه
خارجیتحتتعقیبپلیساینترپلدراینشهرستان
خبر داد .به گزارش مهر ،علی عزیزی افزود :پلیس
اشتهارد با توجه به استناد پلیس اینترپل یکی از
کشورهایهمسایه،مبنیبرتحتتعقیببودناین
متهم به دلیل قتل یکی از بستگان خود ،موضوع را
به صورت ویژه در دستور کار قرار داد .وی ادامه داد:
دربررسیهاوتحقیقاتانجامگرفتهازسویپلیس،
متهمشنبهگذشتهدرحاشیهشهراشتهاردشناسایی
وپسازهماهنگیمقامقضاییدستگیرشد.فرمانده
انتظامیاشتهاردگفت:متهمدراختیارپلیسآگاهی
استانالبرزقرارگرفتتااستردادویازطریقپلیس
اینترپلناجاانجامشود.

