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ماجرای آدم ربایی زورگیران 45هزار دالری!

آرزوی سوخته!

چند گروه عملیاتی رسیدگی به این پرونده
را ادامـــه مــی دادنـــد ،در نهایت بــا بررسی
های غیرمحسوس و شگردهای پلیسی ،به
اطالعاتی دســت یافتند که نشان می داد
جوان 24ساله ای به نام «محمد» اطالعات
کاملی از محل رفت و آمد تاجر جوان داشته
است .به همین دلیل ،وی با هماهنگی قاضی
اسماعیل عندلیب (معاون دادستان مرکز
خــراســان رضــوی) دستگیر و مشخص شد
که یکی از بستگان شاکی اطالعات دالری
را در اختیار او قرار داده است و با هم نقشه
زورگیری وحشتناک را طرح کرده اند.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،کارآگاهان
در ادامــه ایــن عملیات ،موفق شدند دیگر
عوامل این باند مخوف را نیز شناسایی کنند
و سپس در حالی که قاضی جعفری (شعبه
407دادسرای عمومی و انقالب) رسیدگی
قضایی به این پرونده را به عهده گرفته بود،
با کسب مجوزهای قانونی و دستورات ویژه
قضایی ،مخفیگاه آنان را در مناطق مهرآباد،
قاسم آباد ،خواجه ربیع ،سپاد و اطراف میدان

امام حسین(ع) به محاصره در آوردند و در پنج
عملیات جداگانه ،همه اعضای باند را به دام
انداختند .همچنین کارآگاهان خــودروی
پراید متهمان و دو دستگاه خودروی حاصل
از فــروش دالرهــای سرقتی را نیز در حالی
توقیف کردند که تعقیب متهمان در عملیات
غیرمحسوس تا جزیره کیش نیز پیش رفت.
گزارش خراسان حاکی است ،بررسی های
تخصصی کارآگاهان با دستورات ویژه قضایی
دربــاره زوایــای پنهان این پرونده زورگیری
و آدم ربایی در حالی ادامــه دارد که شاکی
مدعی است زورگیران مخوف عالوه بر سالح
سرد ،چیزی شبیه کلت کمری را نیز هنگام
ارتکاب جرم در دست داشتند و ...
شایان ذکــر اســت ،دستگیری اعضای این
باند که با تاکیدات خاص فرمانده انتظامی
خراسان رضوی و دستورات ویژه قضایی به
سرانجام رسید ،هشدار جدی به مجرمانی
است که هنوز سودای ارتکاب جرم را در سر
می پرورانند و نمی دانند که دیگر مشهد برای
این گونه جرایم ناامن شده است.

مرگتلخپسر۱۰سالهدرکانکسموقتزلزلهزدگان!

پلیس جاساز ماهرانه  ۳۰۸کیلو مواد
در تانکر حمل قیر را کشف کرد  

توکلی -پلیس کرمان در حالی سد راه انتقال
محموله هرویین و تریاک شد که ماموران مبارزه
بــا م ــواد مخدر  ،ســه شنبه شــب گذشته هنگام
بــازرســی خــودروهــای عــبــوری مــحــور"زاهــدان-
نرماشیر"به یک دستگاه تریلر حمل قیر مشکوک
شدند و آن را بــرای بازرسی به پارکینگ منتقل
کــردنــد.بــه گــــزارش خبرنگار مــا ،مــامــوران در
بازرسی از این تریلر بیش از ۲۵۹کیلو هرویین
و ۴۹کیلو تریاک را که به طرز بسیار ماهرانهای
در قسمت هــای مختلف آن جــاســاز شــده بــود،
کشف و در این زمینه دو متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به تحویل
متهمان به مراجع قضایی گفت :ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر در این عملیات نیز همچون
بسیاری از عملیات های دیگر سد راه سوداگرانی
شدند که ضربه به سالمتی و امنیت عموم مردم به
ویژهقشرجوانراهدفسودجوییخودقراردادهاند
وهموارهباقاطعیتبرایکاهشتبعاتاجتماعیو
فرهنگیاینمعضل،بهتالشخودادامهمیدهند.
ســــردار نــاظــری خــاطــرنــشــان کـــرد  :هــر کیلو
ه ــروی ــی ــن از حـــــــدود ۱۰کــیــلــوگــرم تــریــاک
استحصال می شــود و ایــن مــاده مخدر صنعتی
بسیار اعــتــیــادآور و تخریب کننده بــافــت های
داخــلــی و خــارجــی بــدن در کــوتــاه مــدت اســت.
مقامارشدانتظامیاستانکرمان،همچنینازکشف
 ۱۶تنموادمخدرازابتدایامسالتاکنونخبرداد
و افزود  :این مقدار مواد نسبت به مدت مشابه سال
قبل ۹۴درصدرشدداشتهاست.

ن

 3سال بعد از زلزله سرپلذهاب و به دلیل برق گرفتگی اتفاق افتاد:

ازمیانخبرها

کشف۱۶تن انواع مخدر در یک ماه

در امتداد تاریکی

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -اعضای یک باند مخوف زورگیری
که بــرای ربــودن 45هــزار دالر از یک تاجر
مشهدی ،خیابانی را در منطقه سیدی مشهد
بستند و دست به آدم ربایی زدند ،با تالش صد
روزه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی و با دستورات ویژه قضایی،
در چنگ عدالت گرفتار شدند.
بــه گــــزارش اخــتــصــاصــی خـــراســـان ،شب
دهــم دی ســال گذشته ،جــوان تــاجــری که
با یکی از کشورهای همسایه تجارت می
کــرد ،پالستیک حــاوی 45هــزار دالر را زیر
صندلی راننده انداخت و در حالی که یکی
از دوستانش در صندلی جلوی پراید نشسته
بــود ،به سوی منطقه سیدی مشهد حرکت
کرد تا دالرها را به یکی از طرف های معامله
تحویل دهد اما این جوان هنگامی که وارد
خیابان صبای غربی شد دید محل عبور او را

با یک خودروی پراید دیگر مسدود کرده اند.
«م» (تاجر) که نمی دانست با نقشه شوم یکی
از دوستانش در تله زورگیران مخوف گرفتار
شده است ،با زدن بوق های ممتد از راننده
پراید خواست تا مسیر حرکت را باز کند! ولی
ناگهان دو نفر از پراید پیاده شدند و به همراه
جوان دیگری که از سمت پیاده رو به آن ها
ملحق شد ،به سوی تاجر جــوان و دوستش
حمله کــردنــد .زورگــیــران مخوف با تهدید
سالح ،سرنشین جلو را به صندلی عقب بردند
و راننده را نیز بین دو صندلی جلو قرار دادند.
گزارش خراسان حاکی است ،در این هنگام
یکی از سارقان پشت فرمان نشست و دو نفر
دیگر با تهدید به مرگ «م» و دوستش ،سر آن ها
را داخل خودرو خم کردند و به طرف بزرگراه
صدمتری گریختند .این در حالی بود که یکی
دیگر از اعضای باند مخوف زورگیران ،سوار
بر پرایدی که با آن خیابان
را بسته بودند ،پشت سر
همدستانش حرکت می
کرد .آن ها چند دقیقه بعد
و در نزدیکی یکی از مراکز
تــجــاری شهر ،خــودروهــا
را مــتــوقــف کــردنــد و دو
جوان را پایین انداختند.
زورگــــیــــران خــطــرنــاک
کــه بین  20تــا 24ســال
داشــتــنــد ،از جــوان تاجر
و دوستش خواستند در
الین کندروی بزرگراه دراز
بکشند و حرکت نکنند!
سپس زورگــیــران مخوف
در حالی سوار بر دو پراید
از محل گریختند که شانه
تاجر جــوان بر اثر اصابت
با الستیک خودرو هنگام
حرکت زخمی شد.
بنابر این گــزارش ،با فرار

زورگیران ،دو جوان مذکور که هنوز حیران
و بهت زده بودند ،با ترس و لرز بلند شدند و
در تاریکی شب ماجرا را به ماموران کالنتری
مصالی مشهد اطالع دادند.
در پی ارســال این گــزارش به سلسله مراتب
فرماندهی ،با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع ،رئیس پلیس خراسان رضوی وارد
عمل شــد و بــا ابــاغ دســتــورات ویــژه ای به
نیروهای تخصصی پلیس آگاهی ،از آنان
خواست بــرای احساس امنیت مــردم ،این
گونه پرونده ها را به طور ویژه پیگیری کنند.
به دنبال تدابیر ابالغی سردار محمدکاظم
تقوی ،بالفاصله مــاجــرای باند زورگــیــران
45هزار دالری ،در جلسات کارشناسی جرم
با حضور سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی) مورد بررسی
های تخصصی و تجزیه و تحلیل های علمی
قرار گرفت.
گزارش خراسان حاکی است ،در ادامه ،گروه
ورزیده ای از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم
ربایی و سرقت های مسلحانه ،با هدایت و
راهنمایی های سرهنگ محمدرضا غالمی
ثانی (رئیس اداره جنایی) تالش گسترده
ای را برای شناسایی زورگیران با استفاده
از امکانات تخصصی و تجربیات انتظامی
آغاز کردند.
کارآگاهان در اولین مرحله عملیات به ردیابی
شماره انتظامی خــودرویــی پرداختند که
جوان تاجر در اختیار پلیس قرار داد اما این
شماره پالک مربوط به یک دستگاه خودروی
آردی بود که در محل زورگیری تردد نداشت،
بنابراین ادامه عملیات با شیوه های فنی وارد
مرحله جدیدی شد .چند روز بعد ،خودروی
شاکی بدون صاحب در منطقه سپاد مشهد
در حالی کشف شد که برخی از قطعات و لوازم
آن سرقت شده بود و اثری هم از دالرها نبود!
کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی و سرقت
مسلحانه که به طور شبانه روزی و در قالب

مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب
گــفــت :ی ــک پــســر ۱۰ســـالـــه ســاکــن در
کانکسهای اسکان موقت این شهرستان
براثر برق گرفتگی جان باخت.
به گــزارش برنا ،مازیار طهماسبی افــزود:
ظهر امروز پس از اعالم این حادثه در کمپ
اسکان واقع در محوطه ستاد مدیریت بحران
جنب اداره آموزش و پرورش سرپل ذهاب،
بالفاصله نیر وهای فوریتهای پزشکی و
پلیس در محل حاضر شدند.
وی اظهار کرد :در این حادثه متاسفانه یک
کودک  ۱۰ساله که به همراه خانواده اش در
کانکس اسکان موقت ساکن بود ،به دلیل
بی احتیاطی دچار برق گرفتگی شد و جان
خود را از دست داد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب
گفت :جسد فرد جان باخته توسط ماموران
امــدادی به سردخانه بیمارستان شهدای
سرپل ذهاب انتقال یافت.
وی از مردم خواست اصول فنی و ایمنی را
رعایت کنند تا شاهد این گونه حوادث تلخ
نباشیم.
سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰
هزار تن جمعیت دارد.
زمین لــرزه  7.3ریشتری  ۲۱آبــان سال
گذشته در  ۱۱کیلومتری بخش ازگله و
 ۳۲کیلومتری شهر سرپل ذهاب رخ داد
که  ۶۲۰کشته و  ۱۲هزار و  ۳۸۶مصدوم

داشت.
در همین حــال سعید آقــاخــانــی کــه این
روزهــا سریال ن.خ با داستانی مربوط به
هموطنان کــرد زبــان از او در حــال پخش
است ،در اینستاگرام خود در واکنش به این
حادثه تلخ با قرار دادن عکس این کودک
نوشت :مرگ پسر بچه  10ساله بر اثر برق
گرفتگی در کانکس های «موقت» در سر پل
ذهاب....سه سال از زلزله کرمانشاه گذشته
است و هنوز ...
ساکنان کانکس های موقت چه کسانی
هستند ؟
در این میان سایت قلم در گزارشی در این
خصوص نوشت:
شاید برای همه ما جای تعجب داشته باشد

که چگونه پس از گذشت  ۳۰ماه از زلزله
ویرانگر آبان  ۹۶سرپل ذهاب ،هنوز افرادی
هستند که تجربه سرما ،گرما ،سیل ،توفان
و انواع بیماری های واگیردار و هزاران نوع
آسیب جانی و روحی و روانی دیگر را به جان
می خرند و به زندگی در کانکس ادامه می
دهند.
طبق تحقیقات انجمن معلوالن سرپل
ذهاب ،بخش قابل توجهی از این افراد را
خانواده های افراد دارای معلولیت و فاقد
سرپرست (نــام و آدرس محفوظ) تشکیل
می دهند که زندگی پر خطر و آسیب پذیر
در کانکس را بــر زنــدگــی در خــانــه های
استیجاری ترجیح می دهند.
این افراد با وجود دریافت مستمری ناچیز

سازمان بهزیستی و کمیته امــداد (۱۷۰
هزار تومان در ماه) حتی از عهده هزینه های
روزمره خود از جمله :دارو ،لوازم بهداشتی،
توان بخشی و مواد غذایی خود برنمی آیند و
متأسفانه سرپل ذهاب با توجه به آمارها جزو
یکی از گــران ترین شهر های غرب کشور
است که افزایش هزینه اجــاره مسکن در
این شهر تابع هیچ اصولی نیست و ارقام به
شکل سرسام آوری سیر صعودی خود را طی
می کند .این گزارش در ادامه می افزاید:
مسئوالن استان کرمانشاه و شهرستان
سرپل ذهاب باید پاسخ گو باشند که تکلیف
زمین های اهدایی به مستأجران زلزله زده
چه شد؟! آیا نهادی وجود دارد که سرپرستی
این خانواده ها را که بسترشان زمین و سقف
شان آسمان است ،بر عهده بگیرد تا کودکان
بی گناه آنان از کابوس زندگی در کانکس
رهایی یابند؟
مردم باید پاسخ گو باشند که چگونه وجدان
و انسانیت  ،به آنــان اجــازه می دهد که در
همسایگی آن ها افــراد دردمــنــدی وجود
داشته باشند که از بیم هزینه هــای چند
برابری اجــاره مسکن در بدترین شرایط
ممکن در کانکس زندگی کنند!! امیدواریم
هرچه سریع تر مسئوالن و مردم نیکوکار
دست به دست هم دهند تا برای این دسته از
افراد چاره ای اندیشیده شود و دیگر چنین
حوادث تلخی تکرار نشود.

کودک  ۳ساله در میان شعله های آتش سوخت

حادثه در قاب
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عکس ها از آتش نشانی

کرمانی -آتش ســوزی در منزل مسکونی
کودک دو ساله را به کام مرگ کشاند.مدیر
اورژانــس پیش بیمارستانی و مرکز حوادث
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :حادثه
آتش سوزی بامداد چهارشنبه در یک مجتمع
مسکونی ،یک کشته و پنج مصدوم به جا
گذاشت  .به گزارش خبرنگار ما  ،سید محمد
صابری افزود  :در حادثه آتش سوزی یک واحد
مسکونی که ساعت  ۱:۱۹بامداد چهارشنبه
در بلوار قائم شهر کرمان رخ داد ،پنج نفر
مصدوم شدند و یک کودک دو ساله به علت
شدت جراحات وارد شده در دم جان باخت.
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وی با بیان این که مصدومان این حادثه ،بعد
از مراقبتهای اولیه درمانی از سوی دو تیم
فوریتهای پزشکی با حال عمومی مساعد و
خوب به بیمارستان شفا و شهید باهنر کرمان
منتقل شدند ،خاطرنشان کرد :مصدومان
شامل سه کــودک ،یک زن و یک مرد در رده
سنی  ۳تا  ۳۵سال هستند.

روزهای زیادی را به طور پنهانی در گوشه و کنار
اتاقم اشک ریختم چرا که نمی توانستم سرزنش
ها ،نگاه های تحقیرآمیز و نیش و کنایه دیگران را
تحملکنمامادیگرحتیگریههایشبانههمنمی
تواندآراممکند.خیلیدوستداشتمصدایگریه
ها و خنده های یک نوزاد در فضای خانه ام بپیچد
تا مجبور نباشم این نگاه های طعنه آمیز را تحمل
کنم ،به همین دلیل تصمیم اشتباهی گرفتم که
زندگی ام را زیر و رو کرد و آرزویم را سوزاند ...
زن جوان که قطرات اشک چهره اش را خیس
کرده و ملتمسانه به دامان قانون چنگ انداخته
بــود ،دربــاره ماجرای تاسف بار زندگی اش به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت :سال قبل زمانی که در یکی از رشته
های هنری کاردانش دیپلم گرفتم ،با «کرامت»
ازدواج کــردم .او کارمند ســاده یکی از ادارات
دولتی بود که از طریق بستگانم و به طور سنتی به
هم معرفی شدیم .او جوانی با ایمان و مسئولیت
پذیر بود ،به همین دلیل هم طولی نکشید که
عشق او تا اعماق قلبم رخنه کرد و خوشبخت
ترین زن روی زمین شــدم .آن قــدر کرامت را
دوست داشتم که برای آمدنش به منزل پشت در
حیاط لحظه شماری می کردم اما چند سال بعد
غبار غم روی این زندگی شیرین نشست و قلبم را
ماالمال از درد کرد .چند سال از زندگی مشترک
من و کرامت می گذشت اما هنوز صاحب فرزندی
نشده بودیم .نیش و کنایه ها و نگاه های سرزنش
آمیز اطرافیان را نمی توانستم تحمل کنم .پنهانی
بهپزشکهایمتخصصزیادیمراجعهکردیماما
نتیجه ای نگرفتیم .دیگر همه فکر و اندیشه من و
همسرم یافتن راهی برای درمان بارداری ام بود.
کار به جایی رسید که همه پیشنهادهای درست و
نادرست دیگران را می پذیرفتیم و به آن عمل می
کردیم .حتی به مکان های غیرمنطقی سر می
زدیم ،از انواع گیاهان دارویی استفاده میکردیم
یا نزد رمال و جادوگر می رفتیم ولی باز هم در
آرزوی داشتن یک نــوزاد می سوختم تا این که
حدود یک سال قبل و در باشگاه نزدیک منزلمان
با زنی به نام «شهین» دوســت شــدم .رفاقت ما
خیلی زود به اندازه ای صمیمانه شد که او حداقل
نیمی از روز را در کنار من سپری می کرد .او وقتی
از مشکل زندگی ام مطلع شد ،گفت :در فضای
مجازی پزشک معروفی را می شناسد که حاضر
است بــرای درمــان من از شیراز به مشهد سفر
کند .ابتدا باورم نشد اما در نهایت «شهین» من
و همسرم را قانع کرد که با پرداخت هزینه های
آن پزشک معروف ،به آرزوی خودمان می رسیم.
خالصه،درحالیکهازشدتخوشحالیدرپوست
خودم نمی گنجیدم ،مبلغ 50میلیون تومان را
که همه پس انــدازمــان بود به حساب او ریختیم
چرا که اعتماد کاملی به «شهین» داشتم و همه
پیشنهادهایش را می پذیرفتم .حتی نظراتش
را درباره نوع تغذیه ،روابط زناشویی و استفاده از
داروهای مختلف قبول داشتم .باالخره یک هفته
بعد مرد میان سالی با چهره ای موجه به منزلم آمد
و مدعی شد که به راحتی نازایی را درمان می کند،
بهگونهایکهزنانزیادیششماهبعدازمعالجات
اوباردارشدند.اوسپسدربارهنعمتداشتنفرزند
سخن گفت که دیگر هیچ چیزی در آن لحظه با
احساسخوشبختیوخوشحالیمنقابلمقایسه
نبود .آن روز آقای دکتر ،من و همسرم را قانع کرد
بــرای نمونه بــرداری از اسپرم به یک آزمایشگاه
مراجعهکنیموآننمونهرابرایانجامآزمایشهای
دقیق پزشکی در اختیارش قرار دهیم .اگرچه این
موضوع با سختی های خاصی همراه بود اما در
نهایتبهتجویزآقایدکترعملکردیمولیروزبعد
او از همسرم خواست تا برای انجام آزمایش های
خاصودقیقپزشکیمبلغ50میلیونتوماندیگر
بهشمارهکارتیکهدادهبود،واریزکنیم.
خالصه ،با وام از اداره و قرض از دوست و آشنا این
پول را به حساب او ریختیم ولی در این باره به هیچ
کس چیزی نگفتیم تا نتیجه کار مشخص شود و
مانند معالجات قبلی خجالت زده نشویم اما هرچه
منتظر ماندیم خبری از داروهــا و نتیجه آزمایش
پزشکی نشد در حالی که تلفن آقای دکتر خاموش
بود و پیام هایم را در فضای مجازی بی پاسخ می
گذاشت .با «شهین» تماس گرفتم اما او به این بهانه
کهشایددکتربهخارجکشوررفتهباشدمرادلداری
می داد تا این که گوشی تلفن «شهین» هم خاموش
شد و من که آدرسی از او نداشتم ،به باشگاه ورزشی
رفتمکهاستادمانگفت«:شهین»ازهمسرشجدا
شده و به شهرستان رفته است .تازه فهمیدم که
دردام شیادان کالهبردار افتاده ام و کارت آقای
دکتر هم قالبی است اما ای کاش ....
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

