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در پی اجرای سه عملیات ضربتی در مشهد به دست آمد

راه و بیراه 1504

فــرارشــوم

انفجارمهیبیکمنزلمسکونیدرپیروزی
انفجار توأم با آتشسوزی یک منزل مسکونی در بولوار پیروزی مشهد منجر به خساراتی شدید به تعدادی
از واحدهای مسکونی مجاورش شد.
به گزارش شهرآرا ،عصر روز گذشته ،در پی اعالم وقوع انفجار یک ساختمان توأم با حریق گسترده،
بالفاصله تیمهای امداد و نجات و اطفای حریق از سه ایستگاه آتشنشانی راهی محل حادثه واقع در
بولوار پیروزی مشهد شدند.
با حضور آتشنشانان در محل و انجام بررسیهای اولیه ،مشخص شد کانون انفجار یک واحد مسکونی
با کاربری اداری واقع در مجتمعی ششواحدی است که بر اثر وقوع این انفجار شیشهها ،در و دیوار این
واحد مسکونی فرو ریخته و با توجه به شدت حادثه ،شیشههای برخی از ساختمانها و اماکن مجاور نیز
تخریب شده است.
آتشنشانان بالفاصله وارد عمل شدند و ضمن مهار حریق ،به ایمنسازی محل حادثه پرداختند.
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارات مالی زیادی بر جای گذاشت .کارشناسان
آتشنشانی مشغول بررسی علت آن هستند.

فرارسردستهباندآدمربایان
نیشابوریدرتهران

در حالی پلیس سه عضو یک باند آدمربایی درخراسا 
ن
رضوی را دستگیر کرد که سرکرده این باند پس از
انتقال به شمال کشور و تهران ،در نهایت متواری شد.
به گزارش شهرآرا ،بیستوهفتم مهرماه امسال ،سه
مرد و یک زن با ورود به یک منزل مسکونی در خیابان
امیرکبیر نیشابور ،با تهدید چاقو و بستن دست و پای
یک زوج جوان ،طالهای خانم جوان را سرقت کردند.
سپس این افراد را به مکانی دیگر در سطح شهرستان
منتقل کردند .آدمربایان گروگانهای خود را در یک
ساختمان محبوس کردند .زن جوان توانست در یک
لحظه خود را از پنجره به خیابان پرتاب کند و موضوع
را به پلیس گزارش بدهد.
با گزارش این موضوع به پلیس ،با توجه به خطر جانی
برای مرد گروگا نگرفتهشده و تهدید آد مربایان
به کشتن گروگانشان در لحظات ابتدایی این
گروگا نگیری ،کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور
پیگیری پرونده را آغاز کردند .با اقدامات خاص

محمدحسن سیرجانی -در حالی تیمهای اداره
عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی
از یک باند چهارنفره قاچاق مواد مخدر در مشهد 317
کیلو تریاک و هروئین کشف کردند که میزان کشفیات
مواد افیونی در مشهد طی 9ماه گذشته به هفت هزار و
 600کیلو گرم رسیده است.
به گزارش شهرآرا ،ماجرای انهدام این باند قاچاق مواد
مخدر از آنجا شروع شد که طبق رصدهای اطالعاتی
منابع خبری پلیس ،اخباری به دست آمد که نشان
میداد افرادی با راهاندازی یک باند چهارنفره ،درصدد
قاچاق مواد افیونی از مرز افغانستان به استان خراسان
رضوی هستند.
با به دست آمدن این اطالعات ،گزارشی کامل از آن در
اختیار قاضی مهدی خدابخشی ،جانشین سرپرست
دادسرای انقالب مشهد ،قرار گرفت و این پرونده پس
از تکمیل تحقیقات ،برای مراحل اجرایی و عملیاتی،
بر عهده تیمهای اداره عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد
مخدر خراسان رضوی گذاشته شد.

قتلبرایشکارگربه

تصادفمرگباردرالیگودرز

تا شهر مشهد زیر نظر گرفت اما در راه ،این سوداگران
مرگ ،که با سه خودرو بودند ،مسیرشان را تغییر دادند و
هرکدام به سویی رفتند.
اولین خــودرو حامل محموله موا د افیونی به سمت
چناران به راه افتاد و دیگر خودرو به منطقه قاسمآباد
مشهد و خودرو سوم نیز به خانهای مسکونی در آزادشهر
مشهد مراجعه کرد .تیمهای بررسیکننده که بیم آن
داشتند متهمان تحت تعقیب از چنگشان فرار کنند،
پس از کسب تکلیف از قاضی خدابخشی ،بالفاصله
در سه عملیات ه ـمزمــان ،وارد عمل شدند و این
قاچاقچیان را زمینگیر کردند.

پاتک به سوداگران مرگ

مأموران اداره عملیات ویژه در اقدامی غافلگیرانه،
یکی از اعضای این باند قاچاق مواد مخدر را که با یک
دستگاه پراید حامل محموله افیونی در مسیر مشهد-
چناران در حرکت بود متوقف کردند .با متوقف شدن
این سواری ،بالفاصله راننده آن ،که مردی جوان بود،

ازدواججعلییکسارق
باخانمخارجنشین

اطالعاتی ،تحقیقات خیلی زود به نتیجه رسید و
سه نفر از متهمان شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه،
دستگیر شدند اما سرکرده باند ،که از متهمان
سابقهداروکالهبردارانحرفهایکشوراست،گروگان
را با خودرو پرادوی خود به نقطهای نامعلوم انتقال داد.
پیگیریهای این پرونده تا شمال کشور ادامه یافت و
متهم،کهپلیسرادریکقدمیخودمیدید،گروگانش
را به تهران منتقل کرد و این جوان بیستوپنجساله را
حوالی میدان آزادی رها کرد.
سردار کریمی ،فرمانده انتظامی خراسا ن رضوی،
دراینباره گفت :تحقیقات برای دستگیری این فرد
شرور ادامه دارد.

38هزارآوارهدرآتشسوزی
کالیفرنیا

ایرنا -در پــی وقـــوع آتــشســوزی مهیب در
جنگلهای مناطق جنوبی کالیفرنیای آمریکا،
 38هزار نفر مجبور شدند خانههای خود را ترک
کنند .در این حادثه ،یک نفر کشته شد و  5 5هزار
هکتار از اراضــی این ایالت به طور کامل طعمه
حریق شد.

سوءقصدقاتلنامرئی
درعروسی
میزان -یک دستگاه خودرو پژوآردی که در جاده
چمنسلطان شهرستان الیگودرز حرکت میکرد،
به علتی نامعلوم ،با یک کامیون کمپرسی بهشدت
برخورد کرد .بر اثر این سانحه رانندگی دلخراش،
شش نفر از جمله سه کودک جان خود را از دست
دادنــد و دو نفر بهشدت زخمی و به بیمارستان
منتقل شدند.

 9ماهی که گذشت

ردگیری متهمان در جاده

تیم تحقیقاتی این پرونده در مرحله اول بررسیهایشان
به شناسایی متهمان پرداختند و طولی نکشید که
مخفیگاه آنان در مشهد شناسایی شد و تحت کنترل
قــرار گرفت .بررسیهای مــأمــوران ادامــه داشــت تا
اینکه خبری جدید از سوی منابع اطالعاتی پلیس
به دســت آمــد که نشان مــیداد طــرف قــرار اعضای
این باند افیونی با محموله در یکی از شهرهای مرزی
سیستا نوبلوچستان مخفی شده است و متهمان
درصــدد تــدارک رفتن به محل ،و تحویل محموله
موردنظر هستند.
از جایی کــه ایــن ســوداگــران مــرگ نمیدانستند
چشمان همیشهبیدار مردان قانون همه حرکاتشان را
لحظهبهلحظه رصد میکند ،خودروهای سواری خود
را تجهیز کردند و راهی استان سیستا نوبلوچستان
شدند .متهمان پس از مراجعه به یکی از شهرستانهای
این استان ،محموله سیاه خود را تحویل گرفتند و راهی
ن رضوی شدند.
خراسا 
تیم بررسیکننده که میخواست عوامل بیشتری از
این باند افیونی را شناسایی و دستگیر کند ،متهمان را

خانمی جوان که چند سال در خارج از کشور زندگی
میکرددرحالیبهایرانبازگشتکهبایکازدواججعلی
ویکسرقتبرنامهریزیشدهازمنزلشمواجهشد.
به گزارش شهرآرا ،با دریافت مرجوعه قضایی از طرف
خانمی جوان مبنیبر سرقت تمامی لوازم خانهاش،
پلیس آگاهی وارد عمل شد.
در بررسی اظهارات شاکی پرونده ،مشخص شد این
زن جوان چند سال قبل با شخصی برای ازدواج آشنا
شده اما به دلیل مسافرت خارج از کشور ،ازدواج
صورت نگرفته است .او پس از بازگشت وی از سفر،
در مراجعت به منزل خود ،متوجه میشود کلیه لوازم
منزلش مفقود شده است.
زن جوان در پرسوجو از اهالی و همسایگان ،متوجه
میشود فرد موردنظر با در دست داشتن حکم
قضایی ،تمامی لوازم خانگی را از منزل خارج کرده
است.
کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی دقیق اظهارات

کوتاه تر از حادثه

تسنیم -پسری نوجوان قصد داشت با اسلحه
ساچمهای از گربهای که سه اردک او را خورده
بود انتقام بگیرد .او به سمت گربه شلیک کرد اما
ساچمه رهاشده از تفنگ به سنگی برخورد کرد و به
سر پسر هشتساله همسایه که در ایوان خانهشان
مشغول خوردن میوه بود برخورد کرد و جان او را
گرفت .طبق حکم صادرشده ،آرمان بابت قتل
شبهعمد به پرداخت دیه و دو سال نگهداری در
کانون اصالح و تربیت محکوم شد.

مأموران در این عملیات ،با بررسی کامل خودرو پژو و
مخفیگاه متهمان 102 ،کیلو و  400گرم تریاک و 10
کیلو و  500گرم هروئین کشف کردند و به اقدامات
مجرمانه این باند مرگ پایان دادند.

عکس تزیینی است

متین نیشابوری -من با یک تصمیم غلط ،فقط خودم را بدنام کردم .نمیدانم چطور به چشمان پدرم نگاه
کنم .خیلی نصیحتم میکرد و میگفت بیشتر به فکر آیندهام باشم .افسوس که نمیفهمیدم چه میگفت
و چرا آنقدر برای آیندهام دغدغه داشت.
دو سال قبل ،وقتی هنوز دانشجو بودم ،در فضای مجازی با پسری آشنا شدم .ارتباط ما روزبهروز عاطفیتر
میشد .نادر به من ابراز عشق و عالقه میکرد و میگفت حاضر است جانش را برای خوشبختیام فدا کند.
او اصرار داشت با هم قرار مالقات بگذاریم .موضوع را به مادرم اطالع دادم و اولین قرار مالقات را در حالی
گذاشتیم که مادرم نیز حضور داشت .نادر شاکی شده بود و میگفت چرا تنها سرقرار حاضر نشدهام اما
وقتی با رفتار محبتآمیز مادرم روبهرو شد ،نظرش تغییر کرد .از آن روز به بعد ،در حضور مادرم همدیگر را
میدیدیم .حتی یکبار هم وقتی پدرم سرکار بود مادرم غذا درستکرد و او به خانه ما میآمد .نادر درباره
خانوادهاش درو غهای جورواجور تحویلمان داده بود ولی هر موقع صحبت از خواستگاری وسط میآمد،
طفره میرفت و بهانهای جور میکرد.باألخره یک روز نادر و خواهرش برای خواستگاری به خانه ما آمدند.
پدرم که میگفت چون خانواده این پسر همراهش نیستند ،مخالفت شدید خود را اعالم کرد .او میگفت
آدمی که روی دستش آثار خالکوبی ،و ریخت و آرایشش زنانه باشد مرد زندگی نیست .من و مادرم حرف
پدرم را قبول نداشتیم .مادرم معتقد بود چون خودش یک ازدواج اجباری را تجربه کرده است ،من باید به
خواسته دلم برسم.اختالفهای ما با پدرم شروع شد .از طرفی ،نادر میگفت
پدرم برای نظر من هیچ احترامی قایل نیست و نمیگذارد با هم ازدواج
کنیم .او پیشنهاد داد با هم فرار کنیم تا بتوانیم به خواسته دلمان
برسیم .مانده بودم چهکار کنم .باألخره به خواستهاش تن
دادم .ما فرار کردیم و از شهرمان به مشهد آمدیم .به یک
مسافرخانه رفتیم و میخواستیم اتاقی کرایه کنیم که
موضوع لو رفت و دستگیر شدیم .پدر و مادرم آمدهاند .مادر
و پدر نادر هم آمدهاند .آنها میگویند پسرشان اهل زندگی
نیست ،به موادمخدر اعتیاد دارد و یک بار هم ازدواج نافرجام
داشته است .من و مادرم حاال به اشتباه خود پی بردهایم .ای
کاش از همان اول به حرف پدرم گوش میدادیم.

کشف317کیلوتریاک ازمردانسیاه

ایسنا -انتشار گاز سمی منوکسیدکربن در فضای
یکی از تاالرهای شهرستان پردیس تهران موجب
مسمومیت  15نفر از شرکتکنندگان در جشن
عروسی در این مجموعه پذیرایی شد .به گفته
عوامل امدادی اورژانس ،حادثهدیدگان ،همگی،
خانم و دارای  5 5-15سال سن هستند که حال
عمومیشان مطلوب است.

دستگیر شد و خودرو وی مورد بازرسی قرار گرفت .از
این خودرو  102کیلو ماده مخدر از نوع تریاک کشف
و ضبط شد.
مرحله دیگر این عملیات در خیابان قاسمآباد مشهد
اجرا شد که یک دستگاه خودرو سواری پراید متوقف
و راننده آن ،که عضو دوم این باند قاچاق مواد افیونی
بود ،زمینگیر شد .ضابطان قضایی در بازرسی از این
سواری پراید نیز  102کیلو و  800گرم تریاک کشف و
ضبط کردند که به طرزی ماهرانه در صندوق عقب
جاسازی شده بود.
مرحله پایانی این عملیات در منطقه آزادشهر مشهد
اجرا شد و مأموران با تعقیب دو عضو دیگر این باند ،که
سوار بر یک دستگاه خودرو پژو 405بودند ،به محل
دپوی باقیمانده محموله مخدر موردنظر رسیدند.
متهمانکهنمیدانستندمحلاختفایشانلورفتهاست،
مشغول انتقال بار افیونی خود به این خانه مسکونی
شدندکهتیمهایعملیاتیپلیسمبارزهباموا دمخدرسر
رسیدندایندومردجوانرادستگیرکردند.

جانشین سرپرست دادسرای انقالب مشهد در تشریح
دیگر ابعاد ایــن پرونده به خبرنگار شهرآرا گفت:
براساس تحقیقات صورتگرفته از سوی منابع خبری
پلیس ،مشخص شد چهار مرد جوان در مشهد اقدام
به راهاندازی یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر کردهاند
که با انتقال مواد افیونی به مشهد ،آنها را در محل
اختفایشان در منطقه آزادشهر دپو و پس از آن ،محموله
مورد نظر را به شهرهای دیگر خراسان رضوی منتقل
میکنند.
قاضی مهدی خدابخشی افزود :با دسترسی به این
سرنخهای مهم ،بالفاصله دستورات الزم برای بررسی
دقیق پرونده صادر شد و تیمهای اداره عملیات ویژه
مبارزه با موا د مخدر با هدایت سرهنگ صفدری ،رئیس
پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ،وارد
عمل شدند و در سه عملیات همزمان و منسجم ،به
فعالیتهای افیونی این باند قاچاق مواد مخدر پایان
دادند.
وی تصریح کــرد :دستورهای الزم بــرای شناسایی
دیگر عوامل دستاندرکار این باند صادر شده است و
تیمهای پلیس مبارزه با مواد مخدر درصدد شناسایی
آنان هستند .این سوداگران مرگ نیز بهزودی دستگیر
میشوند و به سزای عملشان خواهند رسید .لذا در
حال حاضر ،چهار متهم دستگیرشده پس از تکمیل
تحقیقات اولیه ،راهی زندان میشوند و بررسیهای
پلیسی از آنان ادامه دارد.
قاضی خدابخشی در ادامه به میزان کشفیات موا د
مخدر امسال در سطح خراسان رضــوی اشــاره کرد
و گفت :از ابتدای امسال تاکنون ،بیش از  19تن
انواع موا د مخدر شامل تریاک ،هروئین ،حشیش،
شیشه و کریستال در سطح استان کشف شده که
هفت هــزار و  600کیلوگرم از این مــواد ،به عبارتی
بیش از یکسوم ایــن مــواد ،در مشهد کشف شده
است.

کشف100کیلواسیدقاچاق
ازیکخودرو

مالباخته ،به دفترخانه ازدواج مراجعه کردند و در
بررسی اسناد موجود ،مشخص شد اسامی صوری
بوده است .در بازجوییها ،مدیر دفترخانه بهناچار لب
به اعتراف گشود و اعالم کرد مرد جوان از دوستانش
بوده و با اصرار وی ،برای آنها سابقه ازدواج تهیه کرده
است.
کارآگاهان پس از چند روز کنترل و مراقبت ،مخفیگاه
متهم را در یکی از مناطق مشهد شناسایی ،و در
اقدامی غافلگیرانه ،دستگیرش کردند .متهمان
پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند با
هماهنگی مقام قضایی ،تحقیقات برای روشن شدن
جزئیات این پرونده آغاز شد.

مأموران هنگ مرزی تایباد موفق شدند از خودرو
یک شهروند افغانستانی در مرز ایران 100کیلو اسید
قاچاق کشف کنند.
به گزارش شهرآرا ،فرمانده هنگ مرزی تایباد درباره
جزئیات این عملیات گفت :مرزداران هنگ مرزی
تایباد در ایست و بازرسی «17شهریور» با هوشیاری
و دقت زیاد در انجام مأموریتهای خود ،موفق شدند
مقادیر زیادی مواد مخدر و یک محموله صدکیلویی
اسید کشف کنند.
سرهنگ مجید پویان افزود :همچنین مرزداران این
هنگ در ایست و بازرسی گروهان مرزی «17شهریور»
موفق شدند از یک خودرو 29کیلو و 500گرم ماده مخدر
از نوع هروئین کشف و ضبط کنند.
وی ادامه داد :مأموران در ادامه در بازرسی از یک کامیون
حمل سوخت ،موفق شدند یک محموله شامل شش
هزار و  1 00لیتر گازوئیل قاچاق کشف کنند.
فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت :مرزداران همچنین

موفق شدند از خودرو یک تبعه افغانستانی  100لیتر
اسید قاچاق ،که به صورتی خیلی ماهرانه جاساز شده
بود ،کشف کنند .این پرونده برای بررسیهای بیشتر
به مراجع ذیصالح ارجاع داده شد.
پویان در ادامه با اشاره به دستگیری سرنشینان این
خودروها گفت :مرزداران همچنین با رصد دقیق
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به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند دستگیر کنند.
فرمانده هنگ مرزی تایباد خاطرنشان کرد :مرزداران
این هنگ با هوشیاری کامل و انجام عملیا تهای
رزمی ،تا آخرین قطره خون از مرزهای کشور دفاع
میکنند و به هیچ متجاوزی اجازه تجاوز نخواهند داد.

حادثه کارگاههای چوببری با سردی هوا دوباره بهروز شد

آتش ،یکچوببریراخاکسترکرد

محمدجواد ابوعطا -در حالی بامداد دیــروز یک
کارگاه چو ببری در روستای کاظمآباد طعمه
حریق شد که این آتشسوزی ،حوادث تلخ سریالی
آتشسوزیهای کارگاههای چوب سال گذشته را
زنده کرد.
به گــزارش شــهــرآرا ،اولین آثــار ایــن آتشسوزی
ساعت  5:10صبح دیروز از سوی شهروندان که از
دیدن حجم دود و آتش ناشی از سوختن یک کارگاه
چوببری شوکه شده بودند به سامانه 125سازمان
آتشنشانی مشهد گزارش شد.
با اعــام این حریق ،حسن جعفری ،مدیرعامل
سازمان آتشنشانی مشهد ،که خود صبح زود روی
خط بود ،بالفاصله دستورهای تخصصی را صادر
کرد به نحوی که هنوز دقایق زیادی از اعالم اولیه
حریق نگذشته بود که اولین گــروه آتشنشانان
از نزدیکترین ایستگاه خــود را به محل حریق
رساندند.
با رسیدن آتشنشانان ،مشخص شد آتش پشت
درهای بسته یک کارگاه بزرگ رخ داده و عالوه بر
صدای سوختن الوارهای چوب ،شعلههای سرکش
آتش نیز به چشم میآید .آتشنشانان با توجه به
تجربههای فراوانی که داشتند ،بالفاصله در چند
ثانیه ،در آنالیز موقعیت این آتشسوزی ،متوجه
وجــود یک منزل مسکونی در بــاالی ایــن کارگاه

دویـــســـتمـــتـــری
و چــنــدیــن انــبــار
دیــگــر در مــجــاورت
ایـــــن چـــوببـــری
شدند.
با دستورهای افسر
نــگــهــبــان ســازمــان
آتشنشانی مشهد،
قفلهای در بــزرگ
کارگاه شکسته شد
و نخستین گــروه از
آت ـشنــشــانــان اول
صبح با فــداکــاری و
مجهز به تجهیزات
ایمنی خود را به دل
آتــش زد .همزمان،
گـــروهـــی دیــگــر از
آتشنشانان عملیات
سرچ در دود را در طبقه باالیی این کارگاه که یک
منزل مسکونی بود برای رهایی محبوسان احتمالی
انجام داد.
در حالی آتشنشانان باتجربه به درون این منزل
ماالمال از دود گام گذاشتند که چند دقیقه بیشتر
نیاز نبود تا با توجه به آموز شهایی که فراگرفته

بودند ،اعــام کنند
درون این منزل هیچ
شهرو ند ی حضو ر
ندارد.
گروه اطفای حریق
نیز ابــتــدا بــا مهار
آتـــش ،کــه ایــزوگــام
بــام یــک انــبــار آهن
در مجاورت کانون
حریق را در بر گرفته
بــود ،زمــانــی دل به
آتــش زدنــد که آتش
نیمی از الــوارهــای
قطور این چوببری
را خاکستر کرده بود
و  40دقیقه بعد،
درســـت زمــانــی که
مالک این چوببری
برسرزنان به محل رسید ،این آتش مهار شد.
 25آتشنشان چهار ایستگاه در حالی در یک
عملیات منسجم و هماهنگ توانستند این حریق
را که هر لحظه ممکن بــود به کارگا هها و بافت
مسکونی اطراف نیز سرایت کند مهار کنند که ادامه
این عملیات برای لکهگیری و تخلیه دود تا ظهر

ادامه یافت .این تقریبا اولین تجربه آتشسوزی در
کارگاههای چوببری از آغاز فصل سرما در سال
جدید است ،حوادثی که سال گذشته نیز خسارات
زیادی در مشهد بر جای گذاشت.

نجات یک کارگر میانسال

مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد با اشاره به
اینکه در حادثه حریق کارگاه چوب خوشبختانه
کسی آسیب ندید ،جزئیات سقوط یک کارگر در چاه
آسانسور در خیابان امام خمینی را نیز تشریح کرد.
حسن جعفری گفت :این کارگر هنگام کــار ،از
طبقه اول ساختمانی در حال ساخت در خیابان
امام خمینی(ره) مشهد به داخل چاه آسانسور
در طبقه همکف سقوط کرده بود که گروه نجات
ایستگاه شماره 1 1به محل حادثه در خیابان امام
خمینی 89اعزام شد .وی افزود :آتشنشانان پس از
حضور در محل مشاهده کردند کارگری پنجاهساله
از ارتفاع ششمتری به داخل چاه آسانسور سقوط
کرده است و از ناحیه پا و کمر دچار جراحت شدید
است .نجاتگران با انجام عملیات ویژه با همکاری
تکنسینهای اورژانــــس ضمن فیکس کــردن
مجروح ،وی را از داخل چاه آسانسور خارج کردند
و تحویل عوامل اورژانــس دادنــد .علت دقیق این
حادثه در دست بررسی است.

