
انتظامی خراسان  علی محمدزاده: فرمانده 
رضوی از انهدام چهار باند حرفه ای سرقت و 

زورگیری در مشهد خبر داد. 
سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری مقدم گفت: در 
پی شکایات متعدد شهروندان درخصوص سرقت 
لوازم داخــل خودرو و قطعات درهفته های اخیر، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کار آگاهان 

پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت.

  پرونده چهار هزار صفحه ای یک سارق! 
وی افزود: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس 
آگاهی در اقدامی گســترده و تحقیقات فنی 
نامحســوس موفق به شناسایی و دستگیری 

اعضای چهار باند سرقت لوازم داخلی خودرو 
و سارقان مسلح زورگیر شدند. 

وی در توضیح بیشــتر این پرونده ها گفت: در 
یکی از این باندها فرد ســابقه داری در ســال 
88 به اتهام 60فقره سرقت لوازم داخل خودرو 
تحت پیگرد قرار گرفته بود و پرونده ای تشکیل 
شــد، اما با قرار وثیقه 200میلیون تومانی آزاد 
می شود، دوباره به اقدامات مجرمانه خود ادامه 
می دهد و این پرونده هنوز گشــوده و به صدور 

حکم منجر نشده است. 
وی ادامه داد: این فرد که مدرک مهندســی 
دارد و اعضای خانواده او نیز پزشــک یا استاد 

دانشگاه هستند و دو سال زندان نیز درسوابق 
کیفری وی وجود دارد، در پرونده اخیر به 150 
فقره سرقت اعتراف کرده و مدعی شده برخی 

لوازم را به خارج از کشور می فرستاده است. 
همچنیــن این فرد در برخی مــوارد پس از 
ســرقت مدارک داخل خودرو با مالباخته ها 
تماس می گرفتــه و در قبــال تحویل آن ها 

تقاضای وجه نقد می کرده است. 

  باند زورگیری اتباع بیگانه
فرمانده انتظامی خراســان رضوی در ادامه از 
دســتگیری اعضای باند زورگیری و سرقتی 

خبر داد که پنــج عضو آن از اتباع خارجی و 
دو برادر در بین آن ها هستند و تاکنون به 15 

فقره زورگیری اعتراف کرده اند. 

 دستگیری باند سرقت رایانه خودروها 
یکی دیگر از باند های دستگیر شده سارقانی 
هستند که اقدام به ســرقت رایانه خودروها 
می کردنــد و 90 دســتگاه رایانــه خودرو از 
مخفیگاه آن ها کشف شده است. این سارقان 
رایانه هایی را که بین دو تا سه میلیون تومان 
قیمت دارند را به مبلــغ 300 هزارتومان به 

فروش می رساندند. 

امیری مقــدم در پایان از دســتگیری چهار 
زورگیر مسلح و خشنی خبر داد که طعمه های 
خود را با سالح کلت کمری و شمشیر تهدید 
می کردند حتی در چند مورد اقدام به ضرب و 
جرح طعمه های خود کرده اند. از اعضای این 
باند نیز مقادیری لوازم ســرقتی به همراه دو 
قبضه ســالح کلت و شمشیر و چاقو کشف و 

ضبط شده و تحقیقات از آنان ادامه دارد. 
وی به این نکته نیز اشــاره کرد بیشتر افراد 
دستگیر شده در زندان با هم  آشنا شده اند و 
پس از آزادی اقدام به تشکیل باند چند نفره 

سرقت کرده اند. 

k h o r a s a n e m r o o z @ q u d s o n l i n e . i r
اجتماعی/ حوادث
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روی خط حادهث خبر
یک مسؤول در  شركت گاز خراسان رضوي:

استفاده از وسایل خوراک پزی برای گرمایش 
مرگ آفرین است

قدس: رئیس اداره امور HSE شرکت گاز خراسان رضوي 
استفاده از وسایل گرمایشي غیراستاندارد و نصب غیراصولي 
دودکش را از مهم ترین عوامل بروز سوانح منجر به فوت در 

ایام زمستان دانست.
کیهان مؤیدي اظهار داشت: استفاده از وسایل غیراستاندارد 
گرمایشي گازســوز و بخاري هاي بدون دودکش، نقص در 
نصب دودکش ها و نشت گاز به فضای مسکونی، استفاده از 
وسایل خوراک پزی برای گرمایش و نبود تهویه مناسب، از 
جمله مهم ترین دالیل تولید و تجمع گاز منوکسیدکربن در 

منازل، اماکن تجاری و اداری است.
وي گفت: از همه مشترکان گرامي درخواست مي کنیم تا در 
ایام سرد سال نسبت به استفاده از لباس های مناسب، نصب 
پرده های ضخیم و خاموش کــردن بخاری اتاق های بدون 
استفاده با هدف مصرف صحیح گاز طبیعي و صرفه جویی 

در اقتصاد خانواده اقدام کنند.

گرمایشی  ســامانه  به  سبزوار  مدارس 
استاندارد مجهز شدند

سبزوار - خبرنگار قدس: فرماندار سبزوار گفت: امسال 
حــدود 15 میلیارد ریال برای نصب تجهیزات گرمایشــی 
آموزشــگاه های بخش ششــتمد این شهرستان اختصاص 

یافت. 
احمد برادران در حاشیه دیدار با جمعی از مدیران، معاونان 
و دانش آموزان مدارس سبزوار با بیان اینکه هم اکنون تمام 
287 آموزشگاه این شهرستان به سامانه گرمایشی استاندارد 
مانند شوفاژ و سامانه گرمایشی تابشی مجهز شده اند، افزود: 
یکی از مهم ترین برنامه های امسال حذف سامانه گرمایشی 
نفتی در مدارس مناطق محروم و روستا های این شهرستان 

بود که این طرح به خوبی اجرا شد. 
وی با اشاره به اینکه یکی از نیاز های امروز ما ایجاد بستر های 
مناسب برای اشــتغال دانش آموزان و نقش آنان در توسعه 
پایدار است، گفت: 52 هزار دانش آموز درمدارس شهرستان 
مشــغول تحصیل هستند که چهار هزار نفر از این شمار در 
مــدارس فنی وحرفه ای تحصیل می کنند و این امر فرصت 

خوبی برای آشنایی آن ها بابخش صنعت شهرستان است. 

فعالیت 200عطاری بدون مجوز در مشهد

فاطمه معتمدی: رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشــهد از 
فعالیت 500 عطاری دارای مجوز در این کالنشهر خبر داد و 
گفت: 140 تا 150 واحد نیز در مرحله دریافت مجوز هستند، 
ضمن اینکه شــمار عطاری های بدون مجوز هم 200 واحد 

برآورد می شود. 
سیدحسن بخارایی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: عمده 
عطاری های بدون مجوز در کوچه پس کوچه ها و دور از دید 

بازرسان اتحادیه فعالند. 
وی اضافه کرد: بــا برنامه ریزی این اتحادیه، مشــهد به 6 
قسمت تقسیم و عطاری های مستقر در هر قسمت بازرسی 
و همچنین نســبت به شناســایی و پلمب واحد های بدون 

مجوز اقدام می شود. 
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جــاری تاکنون 60 تا 70 
عطاری غیرمجاز در مشهد پلمب و از ادامه کار آن ها جلوگیری 
شد، تصریح کرد: عمده تخلفات واحدهای بدون مجوز، فروش 
ترامادول و متادون و فروش داروها و کاالی قاچاق است، ضمن 

اینکه عطاری ها حق ندارند دارو تجویز کنند. 

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

نابودی 4 باند سرقت و دستگیری زورگیر های مسلح در مشهد

یک مقام قضایی در گفت و گو با »قدس« تشریح كرد

کشف معمای تیراندازی 
 به ساختمان دادگستری تربت جام

تربت جام - علی نوروزی: سرپرســت دادســرای عمومی و انقالب 
تربت جام با اشاره به شناسایی عوامل تیراندازی به ساختمان دادگستری 
این شــهر و ارسال پرونده به دادســرای نظامی گفت: در ساعت 2/30 
بامداد 28 شــهریور ماه به ساختمان دادگستری تربت جام تیراندازی 
شد، این اقدام خوشــبختانه منجر به آسیب جانی نشد، اما به قسمت 

ورودی و یکی از اتاق های طبقه دوم خسارت جزئی وارد شد.
حســین دشــتی فدکی در گفت وگو با خبرنگارما افزود: با توجه به اهمیت مطلب و 
احســاس نا امنی کاذبی که در آن برهه زمانی براثر این اقدام در شهرستان به وجود 

آمد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

مقام ارشــد قضایــی تصریح کرد: اظهــارات متناقض مأموران حفاظت ســاختمان 
دادگســتری، نتایج آزمایشگاهی اســلحه و مهمات، مرمی و پوکه های کشف شده، 
نظریه کارشناسی و دیگر دالیل متقن پرونده، از این حکایت دارد که هیچ گونه تهاجم 
و حمله ای از ســوی فرد یا افراد بیرونی انجام نشده و تمامی تیرها از اسلحه مأموران 

شلیک شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه گزارش خالف واقع مأموران مبنی بر اینکه فرد 
مهاجمی ابتدا به دادگستری تیراندازی کرده است و آن ها هم برای دفاع 
تیراندازی کرده اند، گفت: اظهارات خالف واقع آن ها در جریان رسیدگی 
سبب اطاله رسیدگی شد، ولی اکنون جای هیچ شک و شبهه ای نیست 

که تیراندازی صرفاً از سالح مأموران بوده است.
قاضی دشــتی افزود: با توجه به اظهارات ضد و نقیض مأموران، علت این اقدام 
مشخص نیست، ولی در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت: مأموران سایه ای رؤیت و بالفاصله 

اقدام به تیراندازی کرده اند و به خاطر توجیه عمل خود چنین ادعایی را مطرح کرده اند.
این مقام قضایی شهرســتان در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه برخی از مأموران متهم 

به ارتکاب جرایمی می باشند، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای نظامی ارسال شد.

چراغ قرمز!
پسر فراری! 

پســر نوجوان عصبی و پرخاشگر شده بود. پدرش به او گیر 
می داد و مدام با هم درگیری داشــتند. پسر 15 ساله چند 
روز پیــش در درگیری بامادرش، زن 38 ســاله را هل داد. 
مادرش از روی پله ها ســقوط کرد و استخوان پا ومهره های 
کمرش آسیب جدی دید. حامد با برداشتن 200 هزار تومان 
از خانه فرار کرد و پس از چند ســاعت سردرگمی به خانه 

خاله اش پناه برد. 
نوجوانان را بشناسیم:

شناخت شــخصیت نوجوان: والدین باید ویژگی دوره 
نوجوانی را بشناســند و در برابر رفتار های ناخوشایند آنان 

برخورد صمیمی داشته باشند. 
- راهنمایی به جای دستور: والدین فقط وظیفه راهنمایی 

دارند و نوجوان خودش مسؤول حل مشکالتش است. 
- آموزش: برای کاهش ترس و اضطراب های نوجوانی الزم 
است در مورد بلوغ، دوست  یابی، حل مسأله، گذراندن اوقات 

فراغت، برنامه ریزی درسی به نوجوان آموزش داده شود. 
- اعتماد سازی: باید حسن اعتماد دو سویه را در ارتباطی 

دوستانه و عاقالنه در خانواده ایجاد کنیم. 
- ارتباط كالمی برای ارتبــاط عاطفی: والدین باید با 
تنظیم ساعات کاری خود فرصت کافی برای ارتباط کالمی 

با اعضای خانواده فراهم سازند. 
- تأکید بر محبت و پرهیز از خشونت.

- الگوی رفتاری والدین: پدران و مادران الگوی فرزندان 
خود هستند. 

- پرهیز از مناقشات و درگیری خانوادگی.
- گوش دادن: خوب گوش کردن به حرف های نوجوان رمز 

ارتباط مؤثر با اوست. 
- انتظار به اندازه از نوجوان. 

- نقش پدر در تربیت نوجوان: مادر نخســتین گذر گاه 
راهیابی کودک و نوجوان به زندگی اجتماعی است، اما آنچه 
مورد نیاز نوجوان است وجود پدری است که خانواده بتواند 

به او تکیه کند پدری گرم، مهربان و ...
مركز اطالع رسانی معاونت اجتماعی پلیس خراسان رضوی
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حمله 3 گرگ به دامداری 
درگز- خبرنگار قدس: بخشــدار مرکزی درگز از حمله 
سه قالده گرگ به یک دامداری در روستای گلریز خبر داد 
و گفــت: در این حادثه هفت رأس میش تلف و پنج رأس 
دیگر زخمی شــدند.  امامی افزود: با توجه به قرار گرفتن 
شماری از روستاهای این بخش در حاشیه پارک حفاظت 
شده تندوره، هر ساله شــاهد چنین حوادثی هستیم که 

خسارت های زیادی را به دامداران وارد می آورد. 

واژگونی مرگبار وانت نیسان 
در جاده كالت - درگز

قدس:  واژگونی وانت نیســان در محــور کالت - درگز، 
راننده خودرو را به کام مرگ کشاند. 

فرمانــده انتظامی کالت گفت: خبــری مبنی بر واژگونی 
یک دســتگاه نیســان در محور درگز - کالت )محدوده 
پل الیین( به مرکز فوریت های پلیســی 110 اعالم شد  و 
بالفاصله تیمی از پلیس راه کالت به همراه عوامل انتظامی 

پاسگاه الیین و اورژانس 115 به محل اعزام شدند. 
سرهنگ مجید کیانی مقدم افزود: در بررسی ها مشخص 
شد، یک دستگاه نیسان وانت به رانندگی مردی 56 ساله 
به نام ملک محمد از جاده منحرف و واژگون شــده است. 
در این سانحه راننده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
که بــه علت جراحات وارده با وجود تالش تیم پزشــکی 

فوت می کند.
ســرهنگ کیانی مقدم خاطر نشــان کرد: علت تصادف، 
ناتوانی راننده در کنترل وســیله به علت تخطی از سرعت 

مطمئنه در جاده لغزنده اعالم شده است. 

عامل انتشار تصاویر خصوصی دختر نوجوان 
پسر 15 ساله بود

علی محمدزاده: عامل انتشــار تصاویر خصوصی دختر 
نوجوان در شــبکه های اجتماعی توسط پلیس فتا سبزوار 

شناسایی و دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی سبزوار با اعالم این خبر گفت: با شکایت 
مردی 42 ساله مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی دختر 13 
ساله اش و مطالب کذب در شبکه های اجتماعی، موضوع 
در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

سرهنگ هاشــمی افزود: کارشناســان پلیس فتا پس از 
بررسی دقیق اظهارات شاکی، عامل انتشار و مطالب کذب 

را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند. 
وی افزود: متهم که پســری 15 ساله است، در مواجهه با 
مســتندات دیجیتالی به بزه انتسابی اعتراف کرد و عنوان 
داشــت، در پی آشــنایی با دختر شــاکی، پس از مدتی 
رابطه شــان قطع و با انتشــار تصاویر خصوصی و مطالب 
کــذب در یکی از شــبکه های اجتماعی درصــدد انتقام 

برآمدم.  

كشــف 267 كیلوگرم موادمخدر در 
محموله خیار 

قدس:  با دستگیری سه ســوداگر مرگ، 267 کیلوگرم 
مواد افیونی در مشهد کشف شد. 

سرهنگ»حسین مولوی نســب« رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر خراســان رضوی گفت: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان در اقدامی اطالعاتی به سرنخ هایی 
از قاچاق مواد مخدر در محموله های میوه که به وســیله 

خودروهای کامیون به مشهد منتقل  شد، دست یافتند.
وی افــزود: مأموران پس از تحقیقــات و ردزنی، کامیون 

حامل بار خیار را در پلیس راه باغچه توقیف کردند. 
مولوی نســب ادامه داد: در این عملیات راننده 39 ساله 
دســتگیر و در بازرســی ازکامیون 267 کیلوگرم تریاک 

کشف شد. 
وی گفت: تیم دیگری از مأموران همزمان دو سوداگر مرگ 

را که منتظر کامیون در مشهد بودند، دستگیر کردند. 

تصادف زنجیره ای در مشهد 
حادثه آفرید

ایرنا: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مشهد از واژگونی 
خودروی وانت و برخورد6 دســتگاه خودرو با یکدیگر در 

زیرگذر شهید فهمیده این شهر خبر داد. 
آتشپاد دوم حســن جعفری افزود: بامداد دیروز خودروی 
وانت حامل کلم و کاهو در ابتدای زیرگذر شهید فهمیده 

به سمت میدان سپاد واژگون شد.
وی با اشاره به انتقال این خودرو توسط جرثقیل به حاشیه 
جاده ادامه داد: پس از این حادثه یک دســتگاه خودروی 
مینی بوس به دلیل لغزندگی سطح جاده در همین مسیر 
تعادل خود را از دســت داد و به حالت عمودی متوقف و 

مسیر مسدود شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: در این هنگام 
یک دستگاه کمپرسی بشدت با مینی بوس برخورد کرد و 

مینی بوس از وسط مچاله شد.
وی با اشاره به خالی بودن مینی بوس از مسافر افزود: در 
ادامه یک دســتگاه وانت یدک کش، یک دستگاه اتوبوس 

و دو دستگاه سواری پراید نیز با یکدیگر برخورد کردند.
جعفــری ادامه داد: در ایــن تصادف زنجیــره ای چهار 
سرنشین خودروی پراید مصدوم و محبوس شده بودند که 

توسط آتش نشانان به بیرون منتقل شدند.

هشدار

وقتی به برخی اطالعات خصوصی زندگی آن دختر از طریق 
شبکه های اجتماعی تلفن همراه دست یافتم، دچار وسوسه 

شدم تا با او ارتباط برقرار کنم.
مرد 42 ســاله ای که به اتهام اخاذی از طریق شــبکه های 
اجتماعی توســط کارآگاهان پلیس فتای خراسان رضوي 
دستگیر شده بود، با ابراز پشیمانی از عمل مجرمانه خود به 
مشاور پلیس فتا گفت: مدتی پیش در یکی از خیابان های 
مشهد تردد می کردم که زن جوانی با نگرانی از من خواست 
تلفن همراهم را برای یک تماس کوتاه در اختیارش بگذارم. 
آن زن به من گفت: با خواهرش که دانشــجو است در این 
محل قرار گذاشته، اما شارژ تلفن همراهش تمام شده و او 
از اینکه خواهرش تأخیر کرده نگران است. من هم گوشی ام 
را در اختیارش گذاشــتم، وقتی آن زن پس از گفت وگو با 
خواهرش گوشــی را به من باز گرداند، متوجه شدم خواهر 

او عضو یکی از شــبکه های اجتماعی است. آن روز شماره 
تماس را ذخیره کردم و سپس با معرفی خودم به عنوان یک 
دختر دانشجو، مطالب ادبی زیبایی را برایش می فرستادم. 
آن دختر که تحت تأثیر جمالت ادبی قرار گرفته بود، مرا به 
عضویت شبکه اجتماعی گروه دوستان خود درآورد من هم 
با ارسال عکس یک خانم خوش چهره به جای تصویر خودم، 
او را فریب دادم و بدین ترتیب موفق شــدم از پیام های او 
اطالعاتی از زندگی خصوصی اش به دست آورم. سپس دچار 
وسوسه های شیطانی شدم تا با او ارتباط برقرار کنم، ولی او 
بــه محل قرار نیامد من هم که احتمال می دادم او فهمیده 
باشد من یک مرد هســتم، در تماس های بعدی »ثریا« را 
تهدید کردم پیامک های شخصی اش را برای پدرش ارسال 
خواهم کرد. من ضمن این تهدید، به ثریا گفتم برای پنهان 
مانــدن این اطالعات چــاره ای ندارد جــز آنکه 2 میلیون 

تومان به من بپردازد. او هم که خیلی از افشــای مســایل 
خصوصی خودش ترسیده بود قبول کرد و من چند روز به 
او مهلــت دادم. ثریا که دیگر به حقیقت ماجرا پی برده بود 
و می دانست که من می توانم این اطالعات را در شبکه های 
دیگر اجتماعی منتشــر کنم و یا آن ها را برای خانواده اش 
بفرستم با مراجعه به پلیس فتا از من شکایت کرد. من که 
برای دریافت پول لحظه شــماری می کردم به طرف محل 
قراری که با او گذاشته بودم، حرکت کردم، اما ناگهان خودم 
را در محاصره مأموران پلیس فتا دیدم و دستگیر شدم. حاال 
هم از این کاربسیار پشــیمانم، زیرا از اعتماد یک شهروند 
سوءاستفاده کردم و دچار وسوسه های شیطانی شدم. اکنون 
با خودم می اندیشم اگر همسر یا خواهر من هم این گونه به 
فرد غریبه ای برای یک تماس تلفنی اعتماد می کرد و به این 

روز دچار می شد، من چه واکنشی نشان می دادم.

تماس از گوشی غریبه!

قدس: در پی درج گزارشی با عنوان »ماجرای 
گروگان گیری جسد در یک بیمارستان« که 
روز گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، 
مدیــرکل دفترنظارت و اعتباربخشــی امور 
درمان وزارت بهداشــت از احضار مسؤوالن 
بیمارســتان تحت پوشش دانشــگاه آزاد به 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

برای توضیحات بیشتر خبر داد.
سیدمحمدحســین میردهقان اظهار داشت: 

براســاس بخشــنامه ای که 31 تیر ماه سال 
گذشــته از ســوی معاونت درمــان وزارت 
بهداشــت به معاونت درمان دانشــگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است، 
»بیمارســتان ها باید از نگهداری متوفیان در 
بیمارستان به هر علت از جمله ناتوانی مالی 
خودداری کنند و دانشگاه های علوم پزشکی 
در صورت برخورد با چنین مواردی، موظف به 
برخورد قانونی با بیمارستان متخلف هستند«.

وی درباره تأخیر در تحویل متوفی در یکی از 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه آزاد در 
مشهد نیز گفت: تیم نظارت بر درمان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به  محض اطالع از چنین 
موضوعی، شــب هنگام در بیمارستان حاضر 
شــده و دســتور تحویل متوفی را به رئیس 
بیمارســتان ابالغ می کند کــه پیکر متوفی 
نیز صبح همان روز به بستگان بیمار تحویل 

می شود.

میردهقــان با تأکیــد بر اینکــه تخلف این 
بیمارســتان در تحویل نــدادن متوفی احراز 
شــده اســت، از احضار مدیرعامل و مسؤول 
فنی این بیمارستان به معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد خبر داد و خاطرنشان 
کــرد: در کمیته ای که بــه همین منظور در 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد تشکیل شده 
است، امروز درباره برخورد با تخلف مسؤوالن 

این بیمارستان تصمیم گیری خواهد شد.

یک روز پس از درج گزارش» قــدس«  رخ داد

احضار مسؤوالن بیمارستان  دانشگاه آزاد در پی گروگان گیری جسد 

برگزاری مانور امداد و نجات در مشهدزاویه تصویر

سوژه از شما / پیگیری از ما
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