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روی خط حادثه

دست دزد رو شد

کوتاه تر از حادثه

مرگ آمونیاکی 2کارگر
در شرکت تولید قارچ

طوفان
افزایش تلفات
ِ
فیلیپین

ایرنا  2 -کارگر  2 9و 30ساله شرکت تولید قارچ
دزفــول در اثر بیاحتیاطی و سقوط در استخر
آمونیاک جان خود را از دست دادند.

ایسنا -رســانـههــای داخــلــی فیلیپین اعــام
کردند که شمار تلفات طوفان استوایی در این
کشور به ۲۷نفر افزایش یافته است و  ۲۴نفر
دیگر در این حوادث ناپدید شدهاند .همچنین
نزدیک به  ۱۱هزار نفر بهدلیل وزش شدید باد
و بارش باران در بنادر سراسر این کشور گرفتار
شدهاند.

سقوط هواپیمای آمریکایی
با 3کشته

جسد یک زن 22ساله در ویرجینیای آمریکا
درحــالــی کشف شد که دو سگ بــزرگ از نژاد
«پیتبول» ،از آن جسد محافظت میکردند .این
سگها را زن جوان تربیت کرده بود .تحقیقات
نشان داد که ایــن فــرد بر اثــر گازگرفتگیهای
زیــاد سگهای خانگیاش کشته شده است.
درحالحاضر این دو سگ به کلینیک حیوانات
منتقل شدهاند و تحت نظر هستند.

آتشگرفتن
شکالتفروشی و  12کشته

ایسنا -طبقه همکف یک شکال تفروشی در
شهر بمبئی دچار حریق شد12 .کارگر این مغازه
در طبقه زیر شیروانی گرفتار شدند و به علت گرما
پس از مدتی سقف مغازه فروریخت .با حضور
امدادگران این کارگران بیرون کشیده شدند اما
هنگام انتقال به بیمارستان کشته شدند .هنوز
علت حادثه مشخص نیست.

فارس -بهدنبال سقوط یک هواپیمای تکموتوره
در ایالت «ایندیانا»ی آمریکا ،سه نفر از مسافران
این هواپیما جان خود را از دست دادنــد .این
هواپیما ظاهرا بعد از سقوط آتش گرفته است.
علت این حادثه هنوز نامشخص است.

پستههایوحشیقاچاق
به مشهد نرسید

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کالت از
کشف 4400کیلوگرم محموله غیرمجاز
پسته وحشی در محور کالت به مشهد
خبر داد.
محمدزاده در گفتوگو با فارس گفت :در
راستای حفظ و حراست از عرصههای
طبیعی شهرستان کالت و حفظ و حمایت
از ذخایر ژنتیکی ،تعداد دو دستگاه
نیسان به همراه چند نفر که قصد حمل
حدود 4400کیلوگرم محموله غیرمجاز
پسته وحــشــی بــه مشهد را داشتند
دستگیر شدند.
وی افـــزود :ایــن محموله بههمراه یک
دستگاه کامیون حامل گونه ممنوعه
شیرینبیان در منطقه جلیلآباد توسط
مــأمــوریــن یگان حفاظت اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری کالت توقیف شد.
رئــیــس منابع طبیعی و آبــخــیــزداری
کالت بااشارهبه ضبط این محمولههای
غیرمجاز بیان کرد :متخلفین شناسایی و
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

دستگیری  53متجاوز
مرزی در تایباد

فرمانده هنگ مرزی تایباد اعالم کرد :در
2 4ساعت گذشته 5 3متجاوز مرزی در
این شهرستان دستگیر شدند.
سرهنگ کاظم صمدی به ایرنا گفت :با
احتساب دستگیری 53متجاوز مرزی در
24ساعت گذشته ،از ابتدای امسال بیش
از دو هزار و 700متجاوز مرزی در مرزهای
شرقی خراسانرضوی دستگیر شدهاند.
وی به کشف سوخت قاچاق اشاره کرد و
افزود :از ابتدای امسال بیش از 151هزار
لیتر سوخت قاچاق در مرزهای شرقی
استان کشف و ضبط شده که متخلفان نیز
به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی اظهار کرد :همچنین در این مدت دو
تن و 800کیلوگرم انواع موادمخدر در این
منطقه کشف شده که بیش از 95درصد
آنها موادمخدر صنعتی بوده است.

هوشیاری طالفروش
دست سارقان را رو کرد

شگردی عجیب
برای قاچاق مواد مخدر

قاچاقچیان مواد مخدر در ترفند جدیدی ،مواد
مخدر شیشه را داخل پاشنه چندجفت کفش
جاسازی کردند .آنها قصد داشتند با این روش
مواد را جابهجا کنند که مأموران گمرک فرودگاه
امــام خمینی(ره) در تهران موفق شدند مواد
جاسازیشده را کشف کنند.

دستگیری قاتل فراری پس از  10ماه فرار
فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران ،از توابع
استان سیستان و بلوچستان ،از شناسایی و دستگیری
قاتل فراری10،ماه پس از ارتکاب قتل خبر داد.
سرهنگ حیدر حقجویان در این خصوص به میزان
گفت :در پی به قتلرسیدن مــردی میانسال در
بهمنماه سال ۹۵و متواری شدن قاتل از محل وقوع
جرم ،موضوع شناسایی و دستگیری قاتل بهصورت
ویــژه در دستور کــار پلیس آ گاهی ایــن فرماندهی

قرارگرفت.
وی افزود :با تحقیقات و بررسیهای انجامشده و اشراف اطالعاتی کاراگاهان پلیس ،مخفیگاه قاتل،
که مردی ۴۸ساله است ،شناسایی شد .مأموران با هماهنگی قضایی قاتل را در یک عملیات ضربتی و
غافلگیرانهدریکیازروستاهایاطرافاینشهرستاندستگیرکردندوبهفرار۱۰ماههمتهمپایاندادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران بااشارهبه اینکه در تحقیقات تخصصی کاراگاهان ،علت قتل
اختالف شخصی اعالم شده ،تصریح کرد :متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی بهمنظور انجام مراحل
قانونیتحویلمراجعقضاییشد.

جنون پرواز زندگیام را سوزاند

با هوشیاری متصدی طالفروشی دو
سارق حرفهای وسایل منزل شناسایی و
دستگیر شدند.
به گزارش شهرآرا ،روز گذشته متصدی
یکی از واحدهای طالفروشی در شهر
باخرز گزارشی را به مرکز فوریتهای
پلیسی  110ارائــه میکند .این گزارش
فروش بدون فاکتور مقادیری
مربوط به
ِ
طال توسط خانمی جوانبوده است.
پــس از دریــافــت ایــن گــــزارش ،عوامل
انتظامی بــرای بررسی موضوع به محل
اعــزام شدند .در بررسی بهعملآمده
مشخص شد که خانمی 21ساله (دارای
سابقه کــیــفــری) بـههــمــراه بــــرادرزاده
12ســـالـــهاش ،بـــرای فـــروش یــک عدد
ت ـکپــوش طــای فــاقــد فاکتور بــه وزن
25گرم به طالفروشی مراجعه کردهاند.
مأموران باتوجهبه پاسخهای ضدونقیض
زن جوان او را برای بررسی بیشتر به مقر
انتظامی منتقل میکنند.
ایــن فــرد در بازجوییهای اولیه منکر
ارتــکــاب هرگونه جرمی شــد .او مدعی
بود که طالها را از شهر مشهد خریده و
فاکتور آنها را گم کرده است ،اما در ادامه
تحقیقات و در مواجهه با ادله پلیسی لب
به اعتراف گشود و به سرقت طالها از یک
منزل مسکونی با همدستی بــرادرش
اعتراف کرد.
در ادامــه ایــن عملیات بــردار  41ساله
متهم نیز دستگیر شد و با راهنمایی او
یک جفت گوشواره طالی دیگر به ارزش
73میلیون و  500هزار ریال از مخفیگاه
آنان کشف شد .با هماهنگی مقام قضایی
تحقیقات از متهمان بــرای کشف دیگر
جرائم احتمالی ادامه دارد.

عکس :شهرآرا

متین نیشابوری -مأموران کالنتری نجفی مشهد دستگیرش کردهاند ۳۰ .ساله است و میگوید استادکار
فنی ماهری است .با اینکه درآمدش خوب بود اما به بیراهه رفت و برای خودش دردسر درست کرد .هنوز
معلوم نیست انگیزهاش از کارهای خطایش چه بوده و چرا آبروی چندینوچندساله خودش و پدرش را به
بازی گرفته است .در مورد اینکه همدستی دارد یا نه هم حرفی نمیزند .افسر پرونده میگوید او با ظاهری
آراسته به چند مغازه مراجعه کرده و سفارش خرید داده است؛ بعد هم طبق نقشه مبلغ ناچیزی به فروشنده
پرداخت کرده و با دادن آدرس یک ساختمان از صاحب فروشگاه خواسته سفارشات خرید را با پیک برایش
ارسال کند تا باقی پول را در محل تحویل دهد.
متهم ۳۰ساله این پرونده برای عملیکردن نقشهاش ،ساختمانهایی را شناسایی میکرد که در و پیکر
درستوحسابی نداشت و دو ممر بود؛ یعنی از دو طرف در ورودی و خروجی داشت .او در محل ،کاالهای
خریداریشده را تحویل میگرفت و با این ادعا که االن پول میآورد وارد ساختمان میشد ،اما از در دیگر
ساختمان بیرون میرفت .پیک موتوری هم آنقدر منتظر میماند کهحوصلهاش سر میرفت و با صاحب
فروشگاه تماس میگرفت .وقتی هم که موضوع را پیگیری میکردند تازه متوجه میشدند ماجرا از چه قرار
بوده و سرشان کاله رفته است.
مرد جوان بدون آنکه رد پایی از خود برجای بگذارد سرقت میکرد ،اما پلیس متهم را با چهرهنگاری
شناسایی کرد و تحتتعقیب قرار داد .مأموران کالنتری نجفی او را در خانهاش
دستگیر و در بازرسی از محل مقداری لوازم سرقتی کشف کردند .متهم
درحالیکه با چشمهایی گریان به دستبند قانون که با آن دستهایش را
بسته بودند نگاه میکرد گفت :فکر نمیکردم دستگیر شوم .وقتی مرا
به اینجا آوردند سرم به سنگ خورد.

سگهای خانگی
صاحبشان را کشتند

مأمور تقلبی امنیت پرواز در گفتوگو با شهرآرا به شرح کالهبرداریهایش پرداخت

مهدی قرآنی – بیستویکم آذ رمــاه ،ماجرای مأمور
تقلبی امنیت پرواز که بهبهانه استخدام افراد در سازمان
سپاه پاسداران و نیز در شرکتهای هواپیمایی بیش از
100میلیون تومان از 50شهروند مشهدی کالهبرداری
کرده بود در همین صفحه منتشر شد و شرح کلی این
ماجرا از زبان چند شاکی و قاضی پرونده ،روح ا ...بهاری،
بازپرس شعبه  209دادسرای عمومی و انقالب ناحیه دو
مشهد ،مطرح شد .با گذشت 6روز از روند بررسیهای
این پرونده طبق پیگیریهای بهعملآمده ترتیبی داده
شد که با متهم اصلی این پرونده ساعتی به گفتوگو
بنشینیم .ماحصل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
خودت را معرفی کن؟
«علیرضا .پ» متولد مشهد و 26ساله .در خانودهای با
سطح متوسط به دنیا آمدم و فرزند آخر هستم و یک برادر
و دو خواهر دارم.
چه جرمی مرتکب شدهای؟
کالهبرداری ،جعل عنوان ،جعل اسناد دولتی و جعل
مهر سازمانهای نظامی و شرکتهای هواپیمایی .همه
این اتهامات را طی این چند روز از زبان افسران تحقیق و
قاضی پرونده شنیدهام.

یعنی اتهاماتت را قبول نداری؟

متأسفانه همه آنان را قبول دارم .من چوب عشقم به پرواز
را خوردم و درواقع جنون پرواز داشتم.

چطور؟

من عاشق پرواز بودم .برای همین وقتی مدرک دیپلمم
را گرفتم در یک کارگاه آشنایی و آمــوزش پــرواز شرکت
کردم و مدرک آن را کسب نمودم .البته این مدرک وجهه
دانشگاهی ندارد و تنها یک کارگاه خصوصی بود .بهدلیل
مشکالت اقتصادی نتوانستم تحصیالتم را ادامه دهم
برای همین از دانشگاه انصراف دادم و به مغازه برادرم
(مغازه سیسمونی و کادویی نوزاد) رفتم و 9سال بهعنوان
فروشنده کار کردم.

چه شد در این مسیر قرار گرفتی؟

اینکه به اطرافیانم بقبوالنم که مأمور امنیت پرواز و شاغل
در سپاه هستم یک فقره کارت جعلی را طراحی و آن را
ازطریق یک عکاسی پرینت و ِپـ ِـرس کــردم .در صفحه
اینستاگرامم نیز چند عکس از خودم با لباس فرم پرواز و
نیز با گیت خلبانان گذاشتم.

اولین طعمهات را چطور به دام انداختی؟

سال پیش در یکی از خیابانهای مشهد یکی از دوستان
دوران مدرسهام را دیــدم و با او هممسیر شــدم .در راه
متوجه شدم که محسن دوست دارد به استخدام سپاه
در بیاید .هنگامی که به او گفتم من هم در سپاه مشغول
به کار هستم از من خواست تا برایش کاری انجام دهم.
وسوسه شیطان باعث شد که اولین گامم را در این مسیر
با تلکهکردن دوستم بــردارم .نمیخواستم کم بیاورم،
برای همین به محسن گفتم با رابطههایی که دارم کارش
را ردیف میکنم .ما آن روز از همدیگر جدا شدیم و این
موضوع گذشت .فردای آن روز با محسن تماس گرفتم و
از او خواستم تا مدارکش را به همراه 450هزار تومان پول
برایم بیاورد .او که فکر میکرد کارش راه افتاده با یکی از
دوستان صمیمیاش به نام دانیال به سراغم آمد .محسن
از من خواست تا همزمان با انجام کارهای خودش کار
دوستش را نیز راه بیاندازم .من هم که بهدنبال پول بودم
بدون هیچ اعتراضی قبول کردم .چند ماه از این ماجرا
گذشت و من که میخواستم در مقابل آنان طبیعی جلوه
کنم به بهانههای مختلف آنها را سر دواندم.

محسن و دانیال به تو مشکوک نشدند؟

محسن این اوخر به من مشکوک شد و همین ظن او باعث
شد که من گرفتار شوم.

چگونه دستگیر شدی؟

هنگامی که متوجه شدم محسن از جعلیبودن هویتم
باخبر شده ،به دانیال گفتم که کار محسن انجام نشده
و مشکل حفاظتی دارد .برای اینکه دانیال را از او جدا
کنم به او گفتم که از او فاصله بگیرد ،اما دانیال موبهمو
حرفهایم را به محسن گفته بود .برای همین یک روز
دانیال تماس گرفت و از من خواست تا فوری همدیگر را
ببینیم .من نیز از همهجا بیخبر به چهارراه لشگر رفتم که
در آنجا مأموران مرا دستگیر کردند.

اوایل سال  94بود که با یکی از دوستان دوران دانشگاه
که خانمی جوان بود ارتباط برقرار کردم .او عالقه زیادی
به مهمانداری هواپیما داشت و من که میخواستم دلش
را به دست آورم به او گفتم باتوجهبه رابطهای که در سپاه
دارم کارش را انجام خواهم داد .همین ادعا موجب شد که
در مسیر این کالهبرداریها قرار بگیرم و خودم را در این
منجالب بیاندازم.

قسم میخورم که حتی یک ریــال از او نگرفتم ،حتی
برخی مواقع برایش پول هم واریز میکردم .البته بعدها از
دوستان متوجه شدم که او وضعیت درستی ندارد و به غیر
از من با چند مرد دیگر ارتباط دارد.

نقشهات را چگونه عملی کردی؟

در این راه همدستی هم داشتی؟

شوهر یکی از خواهرانم بازنشسته سپاه بود .او 28سال
از عمرش را در حوزه امنیت پرواز گذرانده بود و من نیز
کموبیش با جزئیات این شغل آشنایی داشتم ،لذا برای

از دختر موردعالقهات چقدر کالهبرداری کردی؟

اوایل تنهایی کار میکردم ،اما در ادامه مسیر دانیال با
من همراه شد .وقتی متوجه شدم که محسن به من شک
کرده و دختر موردعالقهام نیز از دست وعدههای پوچ من

عصبانی است ،یک روز با دانیال ،دوست محسن ،تماس
گرفتم و از او خواستم تا به حرم بیاید .در آنجا همه واقعیت
را برایش گفتم ،اما دانیال از من خواست که ماجرا را ادامه
دهیم .او حتی چند نفر از دوستانش را به من معرفی کرد
و گفت بیا با وعده استخدام در سپاه آنان را تلکه کنیم.
همین همراهی وی موجب شد که من مسیر را ادامه دهم و
پروندهام را سنگینتر کنم.

اما شاکیان پروندهات ،ادعایت درباره دانیال را رد
کردهاند.

قسم میخورم که دانیال از من خواست تا ادامه بدهیم.
من حتی موضوع را به پدرش هم گفتم .به آنان گفتم که
مأمور سپاه نیستم ،حتی این اواخر میخواستم وام بگیرم
و پول افرادی را که از آنان کالهبرداری کرده بودم بدهم.

یکی از شاکیانت سرمهماندار یکی از شرکتهای
هوایی است .از او چگونه کالهبرداری کردی؟

به او گفتم که اگر بخواهد میتوانم با رابطهای که دارم ،او را
رئیس بازرسی یکی از شرکتهای هواپیمایی کنم.

سفته و مهر و نامههای جعلی را از کجا آوردی؟

برای اینکه بتوانم کار تهای افراد را صادر کنم ،چند
دستگاه مهر جعلی طراحی کردم و به یک تایپ و تکثیر
سفارش ساختشان را دادم .سفتهها را نیز بهعنوان
ضمانت از افراد میگرفتم.

تایپ و تکثیریای که مهرها را برایت ساخته
است ،از تو مجوز نخواست؟

خیر ،من نمونه مهرها را به او دادم و او هم برایم ظرف
کوتاهترین زمان مهرها را ساخت.

از چند نفر کالهبرداری کردی؟

فکر میکنم  35نفر.

اما تاکنون 50نفر از تو به دادسرا شکایت
کردهاند؟
نمیدانم.

میزان کالهبرداریات چه میزان بوده؟

حدود 18میلیون تومان که در میانه راه رقم کالهبرداری
را با دانیال نصف میکردم.

پشیمان نیستی؟

دلم برای مادرم میسوزد .در این میان به او هم ظلم کردم.
کاش میتوانستم زمان را به عقب برگردانم .شرایط زندان
بسیار سخت و دشوار است و حتی نمیخواهم یک لحظه
به آن محیط برگردم .کاش میتوانستم به همه آنهایی
که سودای پولدارشدن از راه غیرشرعی و خالف را در
سر دارند بگویم که این راه سیاه و تاریک است و درنهایت
بازنده خود آنها هستند.

در پی 9ماه مبارزه با واردات قاچاق به خراسان رضوی به دست آمد

افزایش 195درصدی کشف اسباببازی قاچاق

محمدجواد ابوعطا -پلیس خراسانرضوی امسال در
9ماه 32باند قاچاق کاال را منهدم کرد .طبق برآوردهای
صور تگرفته ،نــرخ کشفیات قاچاق اسبا ببازی
با 195درصــد رشد به 40هــزار قلم رسیده است.به
گزارش شهرآرا ،روز گذشته سردار کریمی ،فرمانده
انتظامی خراسا نرضوی ،آخرین نرخ قاچاق کاال را
اعالم کرد .طبق این آمارها بیش از  123میلیارد تومان
کاالی قاچاق در استان کشف شده است.باتوجهبه
اقتصاد مقاومتی ،جلوگیری از قاچاق کاال در دستور
کار پلیس خراسان رضوی قرار گرفته و از ابتدای سال
تا کنون 32باند که مبادرت به قاچاق کاال میکردهاند
در نقاط مختلف استان متالشی شد هاند .همچنین
624دستگاه خودرو گردانندگان این باندهای قاچاق
توقیف شده است.

چشم طمع بهبازیهای کودکانه

یکی از بازارهای پرسود و پرمخاطب در کشور به وسایل
بــازی کــودکــان اختصاص یافته اســت ،تاجاییکه
کشورهای تولیدکننده اسبا ببازی ،مثل چین ،در
کنار بیتوجهیها به حمایت از اسباببازیهای تولید

داخل ،توانستهاند سود چشمگیری از این بازار به جیب
بزنند .البته این تمام ماجرا نیست چراکه عدهای سودجو
نیز با واردکــردن اسباببازیهای قاچاق قصد دارند
ضربات مهلکتری را به بدنه بازار تولید اسبا ببازی
در کشور وارد کنند.فرمانده انتظامی خراسان رضوی
در این خصوص اعالم کرد :در این مبارزه گسترده با
قاچاقچیان کاال ،مأموران پلیس در سراسر استان موفق
به کشف 40هزار اسباببازی شدند که قاچاقیان قصد
داشتند این وسایل را بهصورت غیرقانونی وارد استان
کنند .براساس این آمار ،کشفیات اسباببازی در استان
195درصد رشد داشته است.

میوه صدرنشین لیست کاالهای قاچاق

طبق این آمارها 105تن میوهجات نیز در 9ماه اخیر
کشف شده که درمقایسهبا مدت مشابه سال گذشته
983درصــد رشد داشته و صدرنشین میزان کشفیات
کاالهای قاچاق بوده است.
در همین مــدت مــأمــوران موفق به کشف 28هــزار و
3 98قطعه لــوازم یدکی وسایل نقلیه (6 26درصــد)
شدند .ایــن آمــار پس از میو هجات بیشترین میزان

کشف کاالهای قاچاق بــوده است.کشف 1 38تــن
کود شیمیایی11 ،هــزار و 186دستگاه لوازم صوتی
و تصویری ،و حــدود یک میلیون قلم لــوازم آرایشی
(325درصد افزایش) ،از دیگر کشفیات کاالهای قاچاق
در استان بود .آمار باالی قاچاق لوازم آرایشی یکبار
دیگر این هشدار را به شهروندان میدهد که برای خرید
لوازم آرایشی حتما به فروشگاههای مجاز و داروخانهها
مراجعه کنند.

دارو ،خودرو ،سیگار

یکی دیگر از حوزههایی که کریمی به آن اشاره کرد،
حــوزه قاچاق دارو بــود .طبق آمارها پلیس در 9ماه
گذشته موفق به کشف 216هــزار قلم انواع دارو شده
است.در کنار سیگار ،فرآوردههای نفتی ،مواد محترقه
و ،...از دیگر کشفیات پلیس در عملیات گسترده مقابله
با قاچاق کاال در استان میتوان به این موارد اشاره کرد:
سه هزار و 723رأس احشام6 ،هزار و 179قلم تجهیزات
پزشکی372 ،هزار دست لباس402 ،هزار متر پارچه،
نزدیک به یک تن مــواد نــیــروزا254 ،تــن خــواروبــار،
39دستگاه خودرو و حدود پنج تن چای.

