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اب دستگیری «موش صحرایی» لو رفت

راز باند مخوف « مارکوپولوها »
آدم رابیی ،دستربد به طالفرویش ،زورگیری و  ...تهنا بخیش از جرایم اعضای این ابند خطرانک است

سجادپور  -با دستگیری اعضای یک باند رفتند اما با آن که حدود  7کیلوگرم طال در گاو
مخوف زورگــیــری و آدم ربایی مشخص شد صندوق بود ،آن ها نتوانستندآن را باز کنند به
کــه جــوانــی مــعــروف بــه «مـــوش صحرایی» همین دلیل با تخریب دوربین های مدار بسته،
سرکردگی این باند را به عهده دارد و آن ها کیس رایانه را برداشتند و از محل گریختند.
مانند«مارکوپولو»بهبسیاریازشهرهایایران آن ها در بین راه شاگرد طالفروشی را که بین
دو صندلی فشار داده بودند ،بیرون آوردند
سفر کرده و مرتکب جرایم خشن شده اند
و در حال فــرار روی سنگفرش خیابان پرت
کردند و ...
▪آدم ربایی در مشهد
پرونده باند مخوف مارکوپولوهای ایــران از گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است:
پنجم اردیبهشت گذشته زمانی در دستور کار دقایقی بعد زنگ تلفن پلیس  110به صدا
پلیس قرار گرفت که سه جوان ماسک زده وارد درآمد و ماجرای آدم ربایی گزارش شد که با
طالفروشی در خیابان چمن مشهد شدند .توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و صدور
شاگرد مغازه که از نحوه ورود آن ها به شدت دستورات ویژه ای از سوی سردار محمد کاظم
ترسیده بود ناخودآگاه تلفن همراهش را به تقوی (فرمانده انتظامی خراسان رضوی)
دستگرفت.جوانانمذکورکهبهدلیلخرابی پیگیری ایــن پــرونــده به گــروه ورزیــــدهای از
قفل در طالفروشی با لگد در را باز کرده بودند کارآگاهانعملیاتویژهپلیسآگاهیخراسان
با دیدنتلفنهمراه،احتمالدادندکهنوجوان رضوی سپرده شد.
 17ساله (شاگرد طالفروشی) ارتباط آنالین این گونه بود که جلسه تجزیه وتحلیل ماجرای
با پلیس دارد به همین دلیل بی درنگ نقشه دستبرد به طالفروشی ،شبانه در حضور
خود را تغییر دادنــد .آن ها که به لهجه عربی سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس
سخن می گفتند با اشاره های رمزی به یکدیگر آگاهی) برگزار شد و همه ابعاد و زوایای
این حادثه وحشتناک در حالی زیر ذره
فهماندند که شیوه سرقت تغییر کرده است.
بنابراین با پرسیدن قیمت طال و بررسی اوضاع بین کنکاش های پلیسی قــرار گرفت
و احوال مغازه طالفروشی که برخالف قوانین که شاگرد زخمی طالفروش نتوانست
کرونایی باز بود ،از مغازه خارج شدند و درون مشخصات کاملی از سارقان ارائه دهد.
خودروی ساینای سفیدرنگ سرقتی به انتظار بنابراین گروه تخصصی از کارآگاهان
با هدایت سرهنگ «جــان دیزآوندی»
نشستند.
شــاگــرد طالفروشی کــه مشغول بــازی پلی (رئــیــس اداره عملیات ویــژه آگاهی)
استیشن بود ،پس از مدتی در مغازه را قفل کرد تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز
تا به منزلش برود اما هنوز مسافت زیــادی را کردند .کارآگاهان در اولین شاخه از
طی نکرده بود که ناگهان ساینا سواران در یک بررسی های میدانی متوجه شدند که
مکان خلوت چاقو را زیر گلوی نوجوان مذکور سارقان از خودرویی با پالک سرقتی
گذاشتند و او را درون خودرو انداختند.
برای آدم ربایی و دستبرد به طالفروشی اموال مسروقه کشف شده از متهمان
سارقان با تیغه وحشتناک چاقو چند جای بدن استفاده کرده اند چرا که بررسی دوربین
شاگرد طالفروشی را زخمی کردند و با تهدید های ترافیکی نشان داد پالک های نصب شده گزارش خراسان حاکی است ،با به دست آمدن
به مرگ ،کلید قفل های مغازه را از او گرفتند روی خودروی ساینا مربوط به یک خودروی این اطالعات بی درنگ عملیات میدانی آغاز
و درحالی دو نفر از دزدان نقابدار با دستکش راناست .این اطالعات مقدماتی بیانگر آن بود و مشخص شد که خودروی مذکور در اختیار
وارد طالفروشی شدند که سرکرده معروف که پلیس با یک گروه تبهکاری حرفه ای روبه مسافران یکی از مهمان پذیرهای خیابان
به «موش صحرایی» داخل خــودرو همچنان رو شده است به همین دلیل و با تدابیر سردار امــام رضــا(ع) بــوده اســت .با ادامــه تحقیقات
نوجوان را تهدید می کرد .او به دنبال کلید و سرتیپتقوی،شیوههایاطالعاتیوعملیاتی که به بررسی سوئیت اجــاره ای و اظهارات
رنگ و بوی دیگری گرفت و مدیر مهمان پذیر کشیده بــود ،مشخصات
کارآگاهان به فناوری های احتمالی سارقان به دست آمد و بدین ترتیب
نوین و تجهیزات پیشرفته بانک اطالعاتی مسافران از راه آهن و فرودگاه
نیز زیر ذره بین واکاوی های پلیس قرار گرفت
پلیسیمجهزشدند.
بـــه گـــــزارش خـــراســـان ،اما با رسیدن به نام جــوان معروف به «موش
اثــربــرداری از صحنه جرم صحرایی» که قبال از متهمان پرونده زورگیری
و بررسی تخصصی پالک های خیابانی مقابل بانک ها با شیوه پنچر
خــودروهــا ،کارآگاهان را کردنخودرویمشتریانبانکبود،اینپرونده
به سوی یک مغازه لوکس حساس تر شد چرا که باند «موش صحرایی» از
فروشی (تزیینات خودرو) سارقان سابقه دار و حرفه ای بودند که سال ها
در بـــولـــوار حـــر عــامــلــی قبل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر
کشاند تا ایــن که باالخره شده بودند.
تصویری از شاگرد طال فروشی که زخمی شده است
مشخصات کامل خودروی در نهایت تطبیق چهره هــای متهمان در
رمز گاو صندوق بود ولی نوجوان که فقط کلید ساینا به دست آمد اما ادامه تحقیقات نشان داد بانک اطالعاتی مجرمان نشان داد سه سارق
مغازه را در دست داشت مدعی شد که کلید سه جوان ،خودروی مذکور را در یک تصادف خطرناکباقر،مصطفیوعزیزنامدارندوازیک
و رمز گاوصندوق را ندارد! در همین حال دو ساختگی در بولوار آزادی مشهد و با گذاشتن فامیل هستند .براساس این گزارش ،با دستور
عضو دیگر باند ،مقداری از طالهای زیر ویترین چاقو زیر گلوی راننده ،زورگیری کرده اند .سرهنگشفیعزاده،گروههایپلیسیدرچند
و وجه نقد را سرقت کردند و سراغ گاوصندوق وقتی مالک ساینا به پلیس آگاهی دعوت شد شاخه اطالعاتی و عملیاتی تقسیم شدند و

کوتاه از حوادث
*ایسنا/مراسمتشییعوخاکسپاریپیکرشهید«سجاددالمن»مامور
انتظامی کالنتری صفی آباد دزفول که در تیراندازی افراد مسلح به
گشتاینکالنتریدرساعت ۲۳شنبهشب( ۹مردادماه)،براثراصابت
گلولهوشدتجراحاتبهشهادترسیدهبود،روزگذشتهدرشهرستان
هایشوشوکرخهبرگزارشد.
*توکلی /قاضیابراهیمسلیمانیدادستانعمومیوانقالبشهرستان
عنبرآباد گفت :بامداد روز گذشته با تالش و میانجی گری مسئوالن
قضایی،جوانیکهبهدلیلارتکابقتلعمدبهقصاصمحکومشدهبود،
لحظهکوتاهیپسازاجرایحکمصادره،باگذشتوبخششخانواده
مقتول از مرگ نجات یافت و به زندگی برگشت .وی از این عمل خیر و
خداپسندانهخانوادهنیکوکارعنبرآبادیقدردانیکرد.
*ایرنا /کمالی مدیرکل پزشکی قانونی همدان از جان باختن دو نفر
طی 72ساعتگذشتهدرشهرستانمالیربراثرغرقشدگیخبرداد.
*پلیس فتا /سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت از
شناساییودستگیریخریداروفروشندهقرصهایکمیابدرفضای
مجازیوکشفبیشاز ۲هزاردوزازانواعاینداروهاخبرداد.
*مهر /هاشمیوسفی مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
شهر یاسوج از مصدوم شدن زن و شوهر در پی انفجار چاه فاضالب
خانگیدریکشنبهشبخبرداد.
*کرمانی /غالمرضایی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فهرج
گفت :ابتدای هفته جاری  ،شکارچی غیرمجاز و متخلفی که اقدام به
انتشار تصویر خود در کنار یک سر تشی (جوجه تیغی)در شبکههای
اجتماعیکردهبود،باهمکاریپلیسفتاشناساییودستگیر شد.
*باشگاه خبرنگاران جوان /رئیس پلیس فتای پایتخت درباره شرط
بندیافرادبرایبازیهایالمپیکتوکیوهشدارداد.
*ایسنا/آتشسوزیدرجنگلهاینزدیکشهرپاتراسواقعدر۲۱۰
کیلومتری غرب آتن ،پایتخت یونان که از روز شنبه آغاز شده تا کنون
هشتنفرراراهیبیمارستانوساکنانپنجروستاراآوارهکردهاست.

عکس ها از خراسان

در تشریح ماجرا گفت :چهارم اردیبهشت،
سرنشینانیکدستگاهپژو 405سفیدرنگبا
ایجاد صحنه تصادف مرا تهدید به مرگ کردند
و خودرو و تلفن همراهم را ربودند اما روز بعد
خــودروی ساینا در حالی که شیشه های آن
شکسته بود در شهرک پانیذ مشهد کشف شد.
بنابراین گروه تخصصی کارآگاهان ،عملیات
شناسایی پــژو  405و سرنشینان آن را در
دستور کار قــرار دادنــد اما تحقیقات پلیسی
روی  300خودرو با مشخصات مذکور ،نشان
داد که خودروی پژو نیز با پالک های سرقتی
از چهارراه شهدا در حال تردد بوده است .پس
از به بن بست رسیدن عملیات مذکور ،جلسات
کارشناسیبااستفادهازتجربیاترئیسپلیس
آگاهی ادامه یافت و به بررسی دوربین های
مداربسته محلی کشید تا این که مشخص شد
خودروی پژو  405به مدت پنج روز در خیابان
امام رضا(ع) تردد داشته است.

متهمان

تحقیقاتگستردهایرابهسرپرستیسرهنگ
دوم همتی ادامه دادند تا این که مشخصات
کامل پژو  405در حالی روی پرونده «موش
صحرایی» نصب شد که ترددهای جاده ای
دزدان مخوف در اســتــان هــای دیگر
کشور بــه چشم مــی خــورد و آن هــا با
نصب پالک های سرقتی روی خودرو
به شهرهای دیگر نیز رفته اند .با توجه
به شناخت قبلی کارآگاهان از دزدان
مذکور بی درنگ شاخه ای از عملیات
به اهواز کشید به همین دلیل گروهی
از کارآگاهان با دریافت نیابت قضایی
از ســوی قاضی «گــلــدانــی» (بــازپــرس
شعبه  408دادسرای عمومی و انقالب
مشهد) عــازم اهــواز شدند و مخفیگاه
سارقان را شناسایی کردند اما بررسی
های پوششی و نامحسوس بیانگر آن
بود که یکی از خودروهای تحت تعقیب
در جاده های خارج از خوزستان در حال
حرکت است  ،به همین دلیل و با دستور
مستقیم سردار محمدکاظم تقوی (سکاندار
امنیت خراسان رضوی) ادامه عملیات به جاده
های استان زنجان رسید .رصدهای اطالعاتی
دیگر نیز به تعقیب خودروی حامل سارقان در
جاده های بین شهری کشیده بود و دزدان زیر
چتر اطالعاتی کارآگاهان عملیات ویژه پلیس
آگاهی خراسان رضوی قرار داشتند اما زمانی
که کارآگاهان به زنجان رسیدند ،سارقان به
سمت شهر گردشگری «سرعین» واقــع در
استان اردبیل حرکت کردند .در این هنگام
احتمال سرقت مسلحانه در سرعین قوت
گرفت و نگرانی در چهره کارآگاهان پدیدار
شد چراکه تحقیقات نامحسوس کارآگاهان
در اهواز به سرنخ هایی رسید که نشان می داد
سارقان قصد دستبرد به یک طالفروشی دیگر
را دارنــد  ،این گونه بود که بی سیم ها به کار
افتاد و ماجرای دزدان تحت تعقیب با رمزهای
پلیسی به همه مراکز انتظامی گزارش شد .از
سوی دیگر و در حالی که عملیات کارآگاهان
وارد مرحله جدیدی شده بود با درایت و تدابیر
قاضی محمدحسین درودی (دادستان مرکز
خراسان رضوی) هماهنگی های قضایی برای
گسترشعملیاتکارآگاهاندرشهرهایدیگر
کشور صورت گرفت و در راستای تعامالت بین

هنانچین
بیشاز ۳۰۰قرابینسیلدراستان ِ
شمارجانباختگانوقوعسیالباخیر
در چین به  ۳۰۲تن افزایش یافت .به
گــزارش ایسنا ،مقامات محلی چین
اعــام کردند :شمار قربانیان وقوع
سیالب در استان هنان به  ۳۰۲تن

افزایشیافتهوهمچنینازوضعیت۵۰
نفر دیگر خبری در دست نیست .گفته
شده در «ژنگژو» مرکز استان هنان آمار
قربانیان سیل به ۲۹۲تن رسیده و۴۷
نفرمفقودهستند.

افزایش جان ابختگان آتش سوزی
در مناطق جنگیل ترکیه به  ۸نفر
مجموع قربانیان آتــش ســوزی های
جنگلیاخیردرترکیهتاکنونهشتنفر
اعالم شده و گزارش ها حاکی است که
مناطق ساحلی همچنان درگیر حریق
هستند .به گــزارش ایسنا ،نیروهای
آتش نشان برای ششمین روز متوالی
است که در تالش برای مهار شعله های
آتش در مناطق جنوبی ترکیه هستند.
شهرها و روستاهای تفریحی ساحلی
همچنان گرفتار آتش هستند و تاکنون
هشت تن در این آتش سوزی ها جان
خود را از دست داده اند .وزیر بهداشت
ترکیه روز یک شنبه ،از جان باختن دو
تن دیگر در پی وقوع آتش سوزی خبر
داد و افزود ۱۰ :نفر دیگر نیز به دلیل

جراحت در بیمارستان تحت درمان
هستند .مقامات ترکیه اعالم کردهاند:
بیش از  ۱۰۰حریق گــزارش شده در
کشور طی شش روز گذشته مهار شده
است .هرچند ،آتش سوزی ها در برخی
مناطق همچنان ادامه دارد و به همین
دلیل مناطق مسکونی و هتل ها تخلیه
شــده انــد .به گــزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری رویترز ،از روز چهارشنبه
هزاران نفر از ساکنان مناطق گرفتار در
آتش خانه های خود را ترک کرده اند.
همچنین نیروهای بومی و تیم های
پشتیبانازکشورهایدیگربهنیروهای
آتش نشان برای اطفای حریق کمک
میکنند.

استانی،ماجرایباندمخوف«موشصحرایی»
که دیگر به «مارکو پولوهای ایــران» معروف
شده بودند به مراکز پلیس آگاهی و دادسرای
سرعین اعالم شد .هنوز خودروی کارآگاهان
خراسان رضوی با سرعت آسفالت جاده ها
را در می نوردید که سه عضو باند سرقت به
محاصره پلیس سرعین درآمدند .این در حالی
بــود که موقعیت سارقان لحظه به لحظه از
سوی کارآگاهان عملیات ویژه رصد می شد.
به گزارش خراسان ،باالخره اعضای این باند
مخوف با رسیدن کارآگاهان خراسان رضوی
به سرعین ،در چنگ قانون گرفتار شدند و در
بازرسی از خودروی آنان مقدار 100گرم طال،
 500گرم بدلیجات و یک دستگاه دوربین
حرفه ای کشف شد .با انتقال متهمان به پلیس
آگاهی خراسان رضوی ،بازجویی از آنان در
حالی به شیوه تخصصی آغاز شد که بررسی
های مقدماتی نشان داد سه عضو باند از استان
های دیگر کشور نیز تحت تعقیب قرار دارند.
آنان در اولین مرحله از بازجویی ها اعتراف
کردند قبال با شگرد پنچر کردن خودروهای
مشتریان بانک ها ،وجوه نقد را به سرقت می
بردند اما با شیوع کرونا و در دسترس نبودن
پــول نقد ،شگرد سرقت هــای خــود را تغییر
داده اند.
سرکرده باند «مارکوپولوهای ایران» اعتراف
کرد که در حال ساخت ساختمان  250متری
در اهواز است و برای ادامه ساخت و ساز نیاز
به پــول داشته به همین دلیل نقشه سرقت
از طالفروشی ها را کشیده اســت .او گفت:
قــرار بــود به یک طالفروشی در سرعین هم
دستبرد بزنیم که دستگیر شدیم اما طالهای
کشف شده را از درون خودروهای پارک شده
مقابل مجتمع آبی در سرعین سرقت کرده
ایم .این مجرمان خطرناک که با پرداخت پول
از شاکیان مشهدی رضایت گرفتند همچنین
به آدم ربایی و دستبرد به طالفروشی خیابان
چمن ،زورگیری خودروی ساینا و سرقت های
متعدد پالک های انتظامی ،معترف شدند
بنابراین گــزارش ،با توجه به احتمال وقوع
سرقت های دیگر در شهرهای مختلف کشور
توسط اعضای باند مخوف «مارکوپولوهای
ایران» و با صدور قرارهای قانونی ،تحقیقات
همچنان ادامه دارد.

بدهی ۴۰۰هزارتوماینمنجربهقتلشد
فرماندهانتظامیمیانهگفت:بدهی۴۰۰
هزار تومانی منجر به قتل یک مرد ۳۲
ساله در این شهرستان شد .به گزارش
مهر،سرهنگمحمدتقیسلطانیافزود:
متأسفانه در ایــن درگــیــری یک جوان

 ۳۲ساله بر اثر اصابت شیء نوک تیز به
سینهوشکمبهقتلرسید.ویادامهداد:
مأموران پلیس شهرستان در کمتر از دو
ساعتقاتل ۲۵سالهراکهازاقواممقتول
استشناساییودستگیرکردند.

دستگیری اعضای ابند سارقان هنگام اوراق
قطعات خودروهای رسقیت در ویال
توکلی   /اعضای بــانــد چــهــار نفره
سارقان حرفهای هنگام اوراق قطعات
خ ــودر وه ــای ســرقــتــی ،در عملیات
نیروهای انتظامی به دام افتادند .به
گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی
شهرستان کرمان دراین باره گفت :به
دنبال افزایش وقوع سرقت خودرو در
شهر کرمان ،تالش گسترده نیروهای
پلیس بــرای شناسایی و دستگیری
ســارقــان خــودرو آغــاز شد.سرهنگ
مهدی پورامینایی افــزود:مــامــوران
کالنتری  ۱۸با تحقیقات هدفمند
و بــررس ـیهــای جــامــع میدانی و در
عملیاتی منسجم و غافلگیرانه موفق
بــه بــازداشــت چهار ســارق حرفهای

هنگام اوراق قطعات خــودر وهــای
سرقتی در یکی از روستاهای اطراف
شهر کرمان شــدنــد.وی ادامــه داد:
متهمان با سرقت خودروها در کرمان،
آ نها را به یکی از روستاهای اطراف
شهر انتقال و در یک ویال،فعالیت
مجرمانه خــود را انجام م ـیدادنــد و
ضمن اوراق قطعات ،اقدام به فروش
آن ها میکردند .فرمانده انتظامی
شهرستان کرمان گفت :سارقان در
بازجوییهای پلیسی بــه ســه فقره
سرقت خ ــودرو اعــتــراف کــردنــد و از
مخفیگاه آنــان ،قطعات یک دستگاه
خـــودروی سرقتی پــرایــد و مــدارک
شناسایی مالک آن کشف شد.
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فریب با وعده ازدواج!
او وقتی با وعده ازدواج مرا فریب داد و به بهانه
عقد موقت از روابط خصوصی مان فیلم و عکس
گرفت ،دیگر رفتارش به کلی تغییر کرد و مرا تحت
فشار قرار داد که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 30ساله ای
است که برای جلوگیری از آبروریزی وحشتناک
وارد کالنتری شده بود .او با بیان این که دیگر
تحمل اخــاذی های جوانی حیله گر را نــدارد،
به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت :پدرم کارگر ساختمانی است و به زحمت
هزینه های زندگی ما را تامین می کند .من هم
تا کالس سوم راهنمایی درس خواندم و پس از
آن ترک تحصیل کــردم چرا که دوســت داشتم
وارد بازار کار شوم و درآمدی داشته باشم .ابتدا
در چند جا شغلی پیدا کردم اما همه این مشاغل
موقتی بود و بعد از مدتی بیکار می شدم تا این
که از طریق یکی از دوستانم در یک مرکز خیریه
معروف به عنوان مددکار معرفی شدم و کارم
را در آن جا آغاز کردم  .من در محیط کار روحیه
آرامی داشتم تا این که یک روز یکی از همکارانم
نزد من آمد و گفت که جوان خیری که به این مرکز
رفت و آمد می کند ،قصد ازدواج با شما را دارد.
او سپس از من خواست شماره تلفن منزل مان را
برای انجام مقدمات خواستگاری در اختیارش
بگذارم .من هم به اعتماد همکارم شماره تلفنم
را به او دادم اما «نــادر» مدعی شد که باید ابتدا
شماره تلفن همراهم را به او بدهم تا کمی بیشتر
با هم آشنا شویم و بعد با خانواده ام تماس بگیرد.
آن زمان من که دختری 24ساله بودم و به ازدواج
می اندیشیدم ،شماره تلفن همراهم را به او دادم
و این گونه رابطه من ونادر شروع شد .در حالی که
آرام آرام وابستگی عاطفی به او پیدا کرده بودم
تازه متوجه شدم که نادر چهار سال از من کوچک
تر است به همین دلیل تصمیم گرفتم به این رابطه
پایان بدهم اما او آن قدر با چرب زبانی و مهربانی
مرا تحت تاثیر کالم و رفتارش قرار داده بود که
نتوانستم عاقالنه فکر کنم و تصمیم درستی
بگیرم .من درگیر یک رابطه احساسی و هوس
آلود بودم و به راحتی نمی توانستم به این ماجرا
پایان بدهم.
خالصه این آشنایی و روابط پنهانی در حالی دو
سال طول کشید که من نمی دانستم چه نامی
بر این ارتباط غیراخالقی بگذارم .در این شرایط
و با اصــرار زیــاد نــادر را مجبور کــردم مرا به عقد
موقت خودش در آورد .از آن روز به بعد دیدارهای
مخفیانه ما با وعده برگزاری مراسم عروسی و
ازدواج علنی بسیار نزدیک تر شد تا حدی که او
آشکارا از ارتباط خصوصی ما فیلم و عکس می
گرفت.
در طول شش سال گذشته او نه تنها همه حقوق و
درآمدم را از من می گرفت بلکه مبلغ 20میلیون
تومان پس اندازم را با چرب زبانی و حیله گری و
به بهانه های مختلف از من گرفت به طوری که
دیگر حتی هزینه های رفت و آمد به محل کارم
را نیز نداشتم .در این وضعیت بود که رفتارهای
نادر به کلی تغییر کرد واز من خواست مقداری
طال برایش ببرم .وقتی در برابر این خواسته اش
مقاومتکردم،بابیشرمیتهدیدمکردکهعکس
ها و فیلم ها را برای خانواده ام می فرستد .با این
جمالت ترس از یک آبروریزی وحشتناک سراسر
وجودم را فرا گرفت .به ناچار طالهای مادرم را
در یک فرصت مناسب سرقت کردم و به او دادم
ولی نــادر به این مبالغ قانع نشد .مستأصل و
حیران مانده بودم و به همین دلیل پنج میلیون
تومان دیگر نیز از یکی از آشنایانم قرض کردم تا از
انتشار آن فیلم های زشت جلوگیری کنم و آبرویم
نزد خانواده ام حفظ شود ولی باز هم نادر قانع
نشد و تقاضای مبالغ بیشتری کرد .این بود که به
ناچار به کالنتری آمدم تا خودم را از این مخمصه
هولناک نجات بدهم و از این رسوایی جلوگیری
کنم اما ای کاش...
شایان ذکــر اســت ،با صــدور دستوری از سوی
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد)
رسیدگی به پرونده این دختر جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

خاموشی  ۲۳۶دستگاه رمز ارز
غیر مجاز درخرماپزان بم
توکلی /رئیس اداره بــرق شهرستان بــم از
شناسایی و کشف  ۲۳۶دستگاه غیر مجاز رمز
ارز در ایــن شهرستان با همکاری دادستانی
و نیروی انتظامی خبرداد و گفت :این تعداد
دستگاه ،بیش از  ۵۵۰کیلو وات مصرف برق
غیر مجاز داشته که دو مورد آن از تعرفه صنعتی
و بقیه از اشــتــراک خانگی بــوده اســت .حمزه
صدیقی با اشاره به خسارت یک میلیارد و ۱۰۰
میلیون تومانی ایــن دستگاه هــای غیر مجاز
افزود :این دستگاههای رمز ارز ،تاثیر مستقیم بر
کاهش ولتاژ دارند و موجب خاموشیهای پایدار
وخسارت به لــواز م سایر مشترکان می شوند.
وی ادامه داد :تاکنون هیچ گونه مجوزی برای
استخراج دستگاه رمز ارز در شهرستان بم صادر
نشده است.

