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کشف 2هزار کیلو
موادمخدردر سمنان

توکلی-بیشاز2هزارکیلوموادمخدردرعملیاتمشترکپلیساستانهایسمنانوکرمانازیکدستگاهکامیونکشفوضبطشد.سرداربنی
اسدی فرماندهانتظامیاستانکرمانروزگذشتهافزود:مامورانپسازاطالعازانتقالموادمخدرکامیونموردنظرراشناساییوبیشازیکتن
تریاک 317،کیلوحشیش 24،کیلوهروئینو 165کیلومرفین دربازرسیکامیونکشفکردندو2متهمراتحویلمراجعقضاییدادند.

متهم پرونده کالهبرداری  4هزار میلیارد ریالی دستگیر شد

خط زرد

شادی و نشاط با نوروز شاداب

 – 1برافروختن آتش در دست شماست ولی مهار آن در
اختیارشمانیستزمانیمتوجهمیشویدکهدیگرپشیمانی
سودی نخواهد داشت.
 – 2هر ساله در آستانه نوروز ،شاهد گزارش های زیادی از
نقص عضو افراد (نابینایی دائم ،قطع دست و پا و انگشتان،
سوختگی سایر اعضای بدن ،مرگ های فجیع و )...هستیم
که فقط در اثر یک لحظه غفلت رخ می دهد.
 – 3همواره به این فکر کنید که صدای ناشی از انفجار برای
نوزادان،خانمهایباردار،بیمارانوسالمندانخطرناکاست.
 – 4طبقماده 16قانونمجازاتاسالمیهرکسباهیاهو،
جنجال ،حرکات غیرمتعارف ،یا تعرض به اف��راد ،موجب
اخالل درنظم ،آسایش و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از
کسبوکاربازدارد،بهحبسازسهماهتایکسالو 74ضربه
شالق محکوم خواهد شد.
معاونت اجتماعی پلیس خراسان رضوی
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سرپرست دادسرای امور جنایی:

مسببان سقوط«آنتونوف140
محاکمه می شوند

»

سرپرستدادسرایامورجناییگفت :باپیگیریهاییکهاز
سوی دادسرای امور جنایی درباره سقوط «آنتونوف» 140
انجام شد ،خوشبختانه اتهامی که عدهای میخواستند
متوجه خلبان فقید هواپیما کنند و سقوط هواپیما را به
گردن او بیندازند برطرف و مشخص شد دلیل اصلی سانحه
«اشکال در سیستم کنترل الکترونیک» بود.به گزارش
ایسنا و ی افزود :اکنون با دریافت گزارش نهایی سانحه،

سجادپور -متهم پرونده سپرده های واهی در یکی از
تعاونی های اعتباری مشهد که چندی قبل و با ترفندی
خاص از دادسرای عمومی و انقالب مشهد گریخته بود
با صدور دستورات ویژه قضایی در تهران دستگیر شد.
به گزارش خراسان چندی قبل قاضی ویژه رسیدگی
کننده به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به
سرنخ هایی از کالهبرداری های صدها میلیون تومانی
در پرونده یکی از تعاونی های اعتباری مشهد رسید که
بررسی های بیشتر نشان داد :دست اندرکاران تعاونی
با خرید امالک به مبالغ میلیونی ،سپرده های واهی با
مبالغ میلیاردی به نام خود صادر کرده اند .تحقیقات

اولیه بیانگر کالهبرداری 4هزار میلیارد ریالی در پرونده
این تعاونی بود بنابراین به دستور قاضی «حیدری»
متهمان کالهبرداری از طریق سپرده های واهی تحت
تعقیب قضایی قرار گرفتند و متهم اصلی این پرونده
که «م-ج» نام دارد با صدور دستورات قضایی توسط
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد.
این متهم اواخر ماه گذشته به دادسرای عمومی و انقالب
منتقل شد تا در حضور قاضی شعبه  209مورد بازجویی
قرار گیرد اما با توسل به ترفندی خاص از چنگ مامور
انتظامی گریخت و به مکان نامعلومی متواری شد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :در پی فرار

متهم و با توجه به اتهام سنگین وی ،مقام قضایی با
صدور دستوری از نیروهای انتظامی خواست با ردزنی
های اطالعاتی و به کارگیری امکانات پلیسی هر چه
سریع تر برای دستگیری وی اقدام کنند .در پی صدور
ای��ن دستور گروهی از کارآگاهان با راهنمایی های
مستقیم قاضی پرونده در حالی به رصدهای اطالعاتی
پرداختند که متهم با ترفندهای خاصی سعی می کرد
در محل های اختفای خود ردپایی برجا نگذارد .این
در حالی بود که افرادی نیز به اتهام مشارکت در فراری
دادن وی بازداشت شدند تا این که کارآگاهان به سرنخ
هایی دست یافتند که نشان می داد :متهم در منطقه ای

از تهران مخفی شده است بنابراین کارآگاهان زیرنظر
مستقیم قاضی «ح��ی��دری» عملیات هماهنگی را با
مشارکت کارآگاهان تهران آغاز کردند و موفق شدند با
تحت نظر گرفتن مخفیگاه متهم ،وی را در یک عملیات
غافلگیرانه دستگیر کنند .معاون دادستان مشهد با
تایید خبر دستگیری «م-ج» روز گذشته به خراسان
گفت :متهم پرونده کالهبرداری  4هزار میلیارد ریالی با
استفاده از شگردهای تخصصی پلیس در تهران دستگیر
شده است و در حال فراهم کردن مقدمات انتقال وی به
مشهد هستیم .قاضی «حیدری» اف��زود :بررسی های
اولیه بیانگر آن است که متهم پس از فرار از چنگ مامور
انتظامی ،خودرویی را به مبلغ  500هزار تومان اجاره
کرده و در مکان نامعلومی مخفی شده بود.

رئیس پلیس خراسان رضوی تشریح کرد:

طرح های جدید نوروزی پلیس؛ از چهارشنبه سوری تا حفاظت از منازل
سیدخلیل سجادپور – فرمانده انتظامی
خراسان رض��وی با تشریح عملکرد یک
ساله پلیس خ��راس��ان رض��وی در بخش
های مختلف انتظامی ،از طرح های ویژه
برای پیشگیری از جرایم در ایام ن��وروز و
چهارشنبه آخر سال خبر داد .به گزارش
خ��راس��ان ،س���ردار بهمن ام��ی��ری مقدم،
تهیه بسته های حفاظتی و امنیتی برای
پیشگیری از جرایم خشن و به ویژه سرقت
های مسلحانه از طالفروشی و بانک ها
را از افتخارات پلیس دانست و گفت :به
کارگیری آموزش های ارائه شده در بسته
های حفاظتی موجب شد تا دزدان مسلح
در ارتکاب چند فقره سرقت از طالفروشی
وبانکهاناکامبماننداگرچهعواملهمین
سرقتهایناموفقنیزدستگیرشدند.وی
پلمببانکهاییکهبهتوصیههایامنیتی
توجه نکنند را مورد توجه قرار داد و افزود:
با هماهنگی های قضایی و دستورات ویژه
دادستان مشهد ،این اق��دام برای اولین
ب��ار در کشور اج��را و موجب شد تا بانک
ها سیستم های نظارتی خود را فعال تر
کنند که این موضوع در باال بردن ضریب
امنیت در استان چشمگیر بود .مقام ارشد
انتظامی خراسان رض��وی همچنین راه
اندازییگانحفاظتازاراضیومنابعملی
برای پیشگیری از زمین خواری ،برخورد
قاطع با اوباش و دستگیری سارقان مسلح
طالفروشی و بانک ها را بخش دیگری
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از عملکرد فرماندهی انتظامی استان
ذک��ر ک��رد و گفت 85 :درص��د از پرونده
ها نیز در مراکز مشاوره پلیس به صلح و
س��ازش انجامید ای��ن در حالی اس��ت که
مأموران انتظامی همزمان با پی گیری
پرونده های سرقت موفق شدند یک هزار
و  457فقره انواع سرقت را کشف کنند
که در این رابطه  840متهم نیز دستگیر
شدند .سردار امیری مقدم تصریح کرد:
متأسفانه در بخش جرایم سایبری با رشد
 17درصدی در سال جاری رو به رو بودیم
که باید اق��دام��ات موثرتری در ای��ن باره
انجام شود اما در عین حال دستگیری
مجرمان فضای مجازی نیز  18درصد
افزایش داشته است .وی با بیان این که
واژگونی خودروها مهمترین علت سوانح
رانندگی در ج��اده های خراسان است،
خاطرنشان کرد :مذاکراتی با مسئوالن
آستان قدس رضوی انجام شده است تا
ایستگاه هایی برای استراحت رانندگان در
مسیرهای طوالنی ایجاد کنیم که امیدوار
هستیم در سال آینده این امر تحقق یابد.
این مقام انتظامی به طرح های پیشگیرانه
ارتکاب جرم در نوروز اشاره کرد و افزود:
هم اکنون  4هزار نگهبان محله از مجتمع
ه��ای مسکونی ،ت��ج��اری و پارکینگ ها
حفاظت می کنند که افزایش 43درصدی
مشارکت مردم را نشان می دهد.
سردار امیری مقدم به طرح پیشگیری از

وقوع جرم برای حفاظت از منازل افرادی
که به سفر می روند نیز اشاره کرد و گفت:
در این طرح که برای اولین بار در کشور به
مرحلهاجرادرمیآید،شهروندانیکهقصد
مسافرت دارن��د منازل خود را به شرکت
های خدماتی و حفاظتی می سپارند و آن
ها منزل را در حضور صاحبخانه پلمب می
کنند و با استفاده از تجهیزات و امکانات
خودمانندنگهبانیفیزیکی،نصبدوربین
های نظارتی و غیره تا بازگشت صاحبخانه
از اماکن آن ها مراقبت می کنند .وی
تصریح کرد :همه دوربین های ثبت تخلف
و کنترل سرعت در جاده ها و معابر شهری
فعال هستند و در این ایام مدام تخلفات
ع��ده معدود رانندگان متخلف را ثبت و
ضبط خواهند کرد .سردار بهمن امیری
مقدم همچنین با قدردانی از شهروندان به
خاطر همکاری با پلیس در چهارشنبه آخر
سالگفت:اگرچهسالگذشتهچندحادثه
تلخ رقم خورد اما در سال جاری امیدواریم
باهمکاریبیشترشهروندان،وقوعحوادث
را به صفر برسانیم چرا که با هماهنگی
دادستانی ،هنجارشکنان« ،ترقه بازان»
ترقه سازان و اف��رادی که با خودرو ایجاد
مزاحمت کنند تا پایان تعطیالت نوروزی
در اختیار پلیس ق��رار خواهند گرفت و
خودروهایآناننیزتوقیفمیشود.رئیس
پلیس خراسان رضوی اضافه کرد :اگر چه
سعی داریم موضوعات اجتماعی را پلیسی

نکنیم و هر مشکلی را به شکل اجتماعی
آن حل کنیم اما در برخی از موارد ناچار
هستیم از اقدامات پلیس استفاده کنیم.
وی گفت :اگر اف��رادی به خاطر ارتکاب
اعمال مخاطره آمیز دستگیر شدند باید
حتم ًا توسط روانپزشک م��ورد معاینه و
مصاحبه قرار گیرند چرا که این گونه افراد
به یقین حاالت روحی مناسبی ندارند و
از سوی دیگر نیز مأموران و سربازانی که
در مأموریت ه��ای چهارشنبه آخ��ر سال
حضور دارند به تجهیزات حفاظتی و ایمنی
مجهز خواهند شد تا خدای ناکرده حادثه
تلخ دیگری مانند شهادت سرباز مجید
فخرایی تکرار نشود .فرمانده انتظامی
خراسان رضوی در پایان ضمن انتقاد از

کمبود پارکینگ و زیرساخت های شهری
در مشهد خاطرنشان ک��رد :بسیاری از
تابلوهای حمل با جرثقیل از خیابان ها
جمع آوری ش��ده ان��د و ه��م اک��ن��ون همه
تابلوهای راهنمایی و رانندگی دارای
شناسنامه هستند ودیگر هر کسی نمی
تواند برای خودش تابلویی در شهر نصب
کند .سردار امیری مقدم ،توقیف  6هزار
خودرو با جریمه باالی یک میلیون تومان
را از دیگر اقدامات پلیس دانست و گفت:
در سال جاری خودروهای دارای تخلفات
متعدد که جریمه های آن ها بالغ بر یک
میلیون تومان بود توقیف شد و این طرح در
سال آینده نیز ادامه می یابد.

درامتدادتاریکی

از شوهر میلیاردر تا...
نمی دانم ریشه بدبختی هایم را در کجا جست وجو کنم اما این
را می دانم که پس از مرگ پدر رفتارهای مادرم به طور ناگهانی
تغییرکرد.اودیگرمدامپایماهوارهمینشستواوقاتخودرادر
آرایشگاههاسپریمیکرد.مادرماعتقاداتخودرافراموشکرده
بود و با ارثیه هنگفت پدرم به خوشگذرانی می پرداخت و از این
کشوربهآنکشورمسافرتمیکردتااینکه...
زن 30سالهکهبرایفرارازکتککاریهایهمسرموقتخودبه
کالنتریپناهآوردهبودبابیاناینمطلبادامهداد:پدرمیکشرکت
بزرگ مسافربری داشت و من در خانواده ای پولدار زندگی می
کردم 17.سالبیشترنداشتمکهباپسریدرخیابانآشناشدم.او
خودروهایگرانقیمتسوارمیشدومنخیلیآزادانهپسازمرگ
پدرمبااوارتباطداشتماگرچهمادرممخالفازدواجمنو«جابر»بود
واعتقادداشتدوستیهایخیابانیعاقبتخوشیندارد،امامن
بهاینحرفهاتوجهینمیکردمچراکهاحساسمیکردمبایک
مردمیلیاردرخوشبختخواهمشدبههمیندلیل هم توجهی به
ارثیهپدرمنداشتمومادرمباآنپولهابهراحتیخوشگذرانیمی
کرد«.جابر» مدام در سفرهای تجارتی خارجی بود و من با پسرم
که به تازگی متولد شده بود سرگرم بودم 3 .سال از تولد فرزندم
گذشته بود که یک روز صبح تصویر شوهرم را در روزنامه دیدم .او
پس از بازگشت از ترکیه به اتهام کالهبرداری دستگیر شده بود.
دیگر نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم چرا که او چک های
سفیدامضایمرانیزبهطلبکارانشدادهبودومنمجبوربودمهمه
آنچکهارابپردازمدراینشرایط 6ماهقبلازجابرطالقگرفتم
ونزدمادرمبازگشتمامااومرابهخانهاشراهندادوعنوانکردچون
به طور موقت ازدواج کرده است نمی تواند مرا بپذیرد و پولی نیز
برایمخارجزندگیبهمننداد .ایندر حالیبودکهاو برای آن که
تصویریزیباازخوددرشبکهتلگرامبگذارد 11میلیونتومانفقط
برایازبینبردنچروکهایصورتشهزینهکردهبود.درهمین
حال بود که خانواده «جابر» فرزندم را با ترفندی خاص دزدیدند
و به خارج از کشور بردند در حالی که شکایت من از خانواده جابر
به نتیجه نرسیده بود و دچار مشکالت روحی شده بودم با راننده
خودروی مسافربری در طرقبه آشنا شدم .او 5سال از من کوچک
تربودوهمسرشراطالقدادهبود.
وقتی با او درددل کردم او هم از مشکالت عاطفی زندگی خود
گفت .این گونه بود که به یکدیگر عالقه مند شدیم و «سعید» با
اجاره کردن یک منزل که بخشی از پول آن را نیز من داده بودم مرا
بهعقدموقتخوددرآورداماهنوز 2ماهازازدواجماننگذشتهبود
که من باردار شدم و این موضوع سعید را به شدت ناراحت کرد .او
مداممراکتکمیزندتامنزلاجارهایراتخلیهکنم.شبگذشته
نیز وقتی مرا سوار بر پژو یکی از همسایگان مادرم دید با چوب به
سویماحملهکردوشیشههایخودروراشکست.رانندهازترس
گریخت و من هم به کالنتری پناه آوردم .حاال امنیت جانی ندارم
و می خواهم در جایی زندگی کنم که کسی مرا اذیت نکند دیگر
خسته شده ام و...
ماجرایواقعیباهمکاریفرماندهیانتظامیطرقبهوشاندیز
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09155055525

 /94510791م

 /94477962د

 /94509083ف

روند قضایی شروع شده و بهعنوان بازپرس ویژه شخصا
به پرونده رسیدگی خواهم ک��رد و مقصران ،مسببان،
شرکت سازنده و حتی اف��رادی که در ای��ن حادثه قصور
کردهاند و ممکن است مرتکب جرم شده باشند به دادسرا
احضار خواهند شد تا در این خصوص پاسخگو باشند .

رهایی یک گروگان در سیستان
وبلوچستان
طباطبایی -گروگان اصفهانی از چنگال آدم ربایان رهایی
یافت.یک راننده مسیر ترانزیتی که چندی قبل توسط
گروگانگیران وابسته به گروهک های تروریستی ربوده شد
از چنگال آدم ربایان آزاد شد .یک منبع آگاه به خبرنگار ما
گفت :در حدود  ۲ماه قبل یک راننده اصفهانی که در مسیر
ترانزیتی فعالیت می کرد توسط گروهک های تروریستی
رب��وده ش��د.وی گفت :از همان ابتدای اطالع از این خبر
کارهای تحقیقاتی و رد زنی عوامل گروگانگیر در دستور
کار قرار گرفت و سرانجام با تالش سربازان گمنام امام زمان
(عج) در مرکز اطالعات سپاه سلمان سیستان وبلوچستان
فرد ربوده شده آزاد شد.وی با بیان این که فرد ربوده شده
با هویت هاشمی ساعت  ۱۶روز گذشته در سالمت کامل
تحویل خانواده خود شد افزود :تمامی تحرکات خرابکارانه
از سوی هر فرد و گروهی باشد با دقت رصد خواهد شد و با
عوامل آن برخوردهای قانونی می شود.

 /94478218د

فراخوان مناقصه عمومی

پروژه خط 3قطار شهری مشهد در نظر دارد " ساخت شبکه آرماتوربندی سگمنت پروژه خط  3قطارشهری
مشهد" را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای
مشابه (حداقل رتبه 4ابنیه یا راه و ترابری) و پیمانکارانی که سابقه همکاری با پروژه را دارند دعوت بعمل
می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس :مشهد ،بلوار سجاد ،خیابان میالد  ،نبش میالد ،2پالک
 ،72ستاد پروژه خط  3قطار شهری مشهد  ،مراجعه نمایند .تلفن  37004000:داخلی 290
سایر شرایط:
-1مدت اجرای کار 90:روز تقویمی
-2مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه  :گواهی صالحیت پیمانکاری،اساسنامه،رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

تبصره  :پس از تایید بند فوق مبلغ  500/000ریال بعنوان هزینه دریافت اسناد مناقصه می بایست به شماره حسابی که متعاقبااعالم خواهدشدواریزگردد

-3تضمین شرکت در مناقصه فوق 160/000/000ریال می باشد.
-4هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

-5آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت)14روز 95/01/09می باشد.

 /94509907ط

 /94505511ف

 /94490280ق

 /94510517ف

 /94510301ت
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