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درپی ارسال پیامی با موضوع اخطار زلزله برای برخی از 
شــهروندان تهرانی، دستگاه های مختلفی از جمله سازمان 
مدیریت بحران کشور، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، شــرکت همراه اول، سازمان 
امدادونجــات جمعیــت هالل احمــر، پلیس فتــا، مرکز 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، وزارت ارتباطات و ... با رد این 
موضوع توضیحاتی را درباره پیام اخطاری ارسال شده ارائه 

کردند.
به گزارش ایســنا، حوالی ظهر دیروز پیامی که به نظر 
می رســد تحت سیستم عامل تلفن های همراه ارسال شده 
باشد، بر روی گوشی تلفن همراه برخی از شهروندان ظاهر 
شــد. این پیام کــه با عنوان اخطار زلزله بر روی گوشــی 
تلفن همراه برخی از شــهروندان نمایش داده شــده بود، 
دارای چنین محتوایی بود: هشــدار زلزله؛ آرام باشید و به 

پناهگاهی در اطراف بروید«
پیگیری خبرنگار ایسنا از سازمان مدیریت بحران کشور 
حاکی از آن است که چنین پیامی صحت نداشته و جعلی 
است. محمدحسن نامی، رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشور در گفت وگو با ایسنا با جعلی دانستن این پیام گفت: 
» امکان پیش بینی زلزله وجود ندارد و چنین پیامی اساسا 

جعلی است و شهروندان نباید به آن توجه کنند.«
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور با بیان اینکه 
شــهروندان نباید نگــران این پیــام باشــند، اظهارکرد:  
درخواست من از شهروندان این است که بابت دریافت این 
پیام دچار نگرانی و ترس نشده و خونسردی خود را حفظ 
کنند. تاکید می کنم که اساسا امکان اینکه بتوان زلزله را از 
چند ساعت قبل از وقوع پیش بینی کرد وجود ندارد واز این 

رو کامال واضح است که این پیام جعلی است.«
مهدی ولیپــور، رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر نیز در گفت وگو با ایســنا با جعلی دانستن این 
پیام گفت: » اینکه شــهروندان همواره باید آمادگی نسبی 
دربرابر زلزله داشته باشند، امر مهمی است، اما توجه داشته 
باشید که زلزله قابل پیش بینی نیست و از این رو این پیام 
کامال جعلی است. شــهروندان نگرانی از این بابت نداشته 

باشند.«
وی ادامه داد:  »با توجه به اینکه این پیام جعلی اســت، 
اساســا آماده باش ویژه ای نیز برای زلزلــه در تهران برای 
امدادگران سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر صادر 

نشده است.«
مدیریت بحران تهران:  هیچ مورد غیرعادی

برای زلزله وجود ندارد
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران نیز این موضوع را تکذیب کرد. او در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه به نظر می رسد این یک اقدام شیطنت 
آمیز برای تهیج و تحریک افکار عمومی باشــد، گفت: » از 
مــردم عزیز این می خواهم که به این پیام توجهی نکنند و 
خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند. ما علیرغم جعلی 
بودن این پیام، باز هم جهت اطمینان بیشتر لرزه های اخیر 
در محدوده تهران را بررســی کردیم که بیانگر این بود که 

هیچ مورد غیرعادی وجود ندارد.«
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
با تاکید بر اینکه این پیام جعلی اســت، خاطرنشان کرد:» 
هیچ سامانه ای در کشور ما وجود ندارد که زلزله را ساعت ها 
قبل از وقوع پیش بینی کند، به همین دلیل نیز واضح است 

که این پیام جعلی و شیطنت آمیز است. «
پیامک همراه اول و تکذیب هشدار زلزله

سامانه همراه اول نیز با ارسال پیامک انبوه ، اعالم کرد: 
»اگر پیام هشــدار زلزله دریافت کرده اید، این پیام صحت 

ندارد.«
همراه اول اطالعیه ای ضمن عذرخواهی از مشــترکان 
خود اعالم کرد هیچگونه هک یا نفوذی در شــبکه صورت 
نگرفته و این پیــام به دلیل خطای یک تیم تحقیقاتی در 
ارسال پیام تست ســرویس جدید هشدار بالیای طبیعی 

بوده اســت که  تیم تحقیقاتی که در حال تست سرویس 
هشــدار بالیای طبیعی بوده به اشتباه پیام را برای جمعی 

از مشترکان همراه اول در شهر تهران ارسال کرده است.
همچنین مدیرکل ارتباطات همراه اول ضمن عذرخواهی 
از مشترکینی که به اشتباه این پیامک را دریافت کرده اند، 
گفت: »این نوید را می دهم که هیچگونه هک و نفوذی در 
شبکه اتفاق نیفتاده است و این موضوع متاسفانه به دلیل 
خطــای تیم تحقیقاتی که بر روی قابلیت هشــدار بالیای 
طبیعی سیل یا زلزله کار می کردند، اتفاق افتاده است. قرار 
بود این پیامک صرفا برای تیم تحقیقاتی ارســال شود، اما 

به دلیل اشتباه برای برخی مشترکین ارسال شده است.«
توضیحات پلیس فتا درباره هشدار زلزله

ســرهنگ پاشــایی معــاون اجتماعی پلیــس فتا نیز 
درباره چگونگی ارســال پیام هشــدار به برخی از کاربران 
تلفن همراه، با رد این موضــوع گفت: »یک قابلیتی روی 
گوشــی های تلفن همراه به نام ارائه هشــدارهای ضروری 

وجود دارد که فقط به اینترنت نیاز دارد. 
این قابلیت هم برای این اســت کــه اگر خدایی نکرده 
بچه ای در منطقه جغرافیایی خاص گم شده یا طوفان هر 
اتفاق دیگری که رخ داده،  پلیس یا شــهرداری بتواند یک 
پیام هشداری ارســال کند که این پیام هشداری براساس 
قابلیتی که روی تلفن همراه قرار دارد، به افراد ارسال شده 

و آن را می بینند.«
وی با بیان اینکه این پیام می تواند شــیطنت باشد که 
منشاء آن باید مورد رســیدگی قرار گیرد اضافه کرد: »به 
طور قطعــی اعالم می کنیم که هیچگونــه تهدیدی برای 
هموطنــان عزیز وجود ندارد. این می تواند شــیطنت یک 

کاربر باشد یا هک باشد. 

این قابلیتی اســت که روی گوشی تلفن همراه اندروید 
به خصوص گوشی های سامسونگ وجود دارد و عمدتا هم 
دارندگان این نوع گوشی ها این پیامک را دریافت کرده اند. 
یک آیکونی وجود دارد به نام هشدار در زمان های بحرانی 
که این هشــدار را سازمان هشدار دهنده ارائه می دهد که 
در کشور ما اصوال به صورت پیامک ارائه می شود. این اقدام 
می تواند یک شــیطنت یا هک باشد که باید بررسی بیشتر 

شده و رسیدگی شود.«
ژئوفیزیک: هیچ وضعیت غیرعادی گزارش نشده است

مرکز ژئوفیزیک دانشــگاه تهران نیــز در اطالعیه ای با 
عنــوان »فوری و مهــم« اعالم کرد: »نظر بــه اینکه بنا بر 
اطالع واصلــه، امــروز ۱۶ آذر ۱۴۰۱ پیامی تحت عنوان 
هشــدار زلزله از طریــق خطوط موبایلی بــرای برخی از 
مشــترکین ارسال شده اســت، مرکز لرزه نگاری کشوری 
مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ضمن تکذیب این پیام 
اعالم می کند که هیچگونه وضعیت غیرعادی در خصوص 
وقوع زمین لرزه در هیچ منطقه کشــور تا لحظه درج این 

پیام مشاهده نشده است.«
رئیس مرکز لرزه نگاری: هشدار زمین لرزه  به 

سازمان مدیریت بحران ارسال می شود نه اشخاص
اســماعیل بایرام نژاد، رئیس مرکز لرزه نگاری کشور با 
تاکید بر اینکه زلزله قابل پیش بینی نیست، به ایسنا گفت: 
»در سال های اخیر سامانه های هشدار سریع زلزله در دنیا 
عرضه شــده که تاکنون در ایران کاربردی نشده است و ما 
در صــورت وقوع ناهنجاری در منطقه، اطالعات الزم را به 
ســازمان های مدیریت بحران اعالم می کنیم و هرگز برای 

اشخاص پیامی صادر نمی کنیم و نخواهیم کرد.«
وی با تاکید بر اینکه هشــدار و پیام وقوع زلزله از سوی 

این مرکز صادر نشــده است و هرگز چنین هشدارهایی را 
منتشــر نخواهیم کرد، افزود: »این هشــدار از جانب این 
مرکز نبوده اســت. این هشــدار درحالی صادر شده است 
که زلزله قابل پیش بینی نیســت که بخواهیم پیام هشدار 
صادر کنیم. سیستم های هشدار سریع زلزله در دنیا عرضه 
شده که تاکنون این سیســتم ها در ایران راه اندازی نشده 
است و راه اندازی این سیســتم ها در دستورکار شهرداری 

قرار دارد.«
رئیس مرکز لرزه نگاری کشــور خاطرنشــان کرد: »این 
سامانه ها در زمان وقوع زلزله کاربرد دارند و در بازه زمانی 
۱۰ تــا ۱۵ ثانیه قبل از وقوع زلزلــه اخطارهایی را صادر 
می کنند و بر اســاس این اخطارها، شــیرهای گاز به طور 
خودکار قطع می شــود. البته این سامانه ها هنوز در ایران 
کاربردی نشده است،ما چنین هشدارهایی را امروز از طریق 
گوشی های موبایل صادر نکرده و نخواهیم کرد؛ چرا که در 
صورتی که فعالیت های لرزه ای غیر عادی را در هر منطقه 
از کشور مشاهده کنیم، بر اساس سوابق لرزه ای هر منطقه، 
صرفا به ســازمان های مدیریت بحران اعــالم می کنیم تا 

آمادگی الزم را داشته باشند.«
بایرام نژاد خاطر نشان کرد: »این اقدام، پیش بینی زلزله 
قلمداد نمی شود، ضمن آنکه ما هرگز با اشخاص سر و کار 
نداریم که بخواهیم از طریق گوشــی های همراه، هشداری 

صادر کنیم.«
اخالل در شبکه تلفن همراه، دلیل ارسال پیام

حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران 
نیز انتشــار پیامک هشدار وقوع زلزله در پایتخت را جعلی 
دانست و گفت: » طبق تاکید سازمان مدیریت بحران کشور 
این پیامک کذب است و توجیه صحیح ندارد. این پیامک 
جعلی به دنبال اختالل در شبکه تلفن همراه منتشر شده 
اســت.« وی گفت: »از مردم می خواهیم به این پیام توجه 
نکنند و از منازل به دلیل هشدار زلزله خارج نشوند. قطعاً 
در صورت بروز خطر اخبار صحیح از خبرگزاری های رسمی 

کشور منتشر می شود.«
توضیحات وزارت کشور: اشکال فنی بود

ســید مجید میر احمدی، معاون وزیر کشور نیز درباره 
ارســال پیامک هشــدار زلزله گفت: »طبق تحقیقاتی که 
انجام دادیم که البته به زودی مســئوالن مرتبط با آن هم 
اطالعیه ای را صادر می کنند، تیم تحقیقاتی شــبکه همراه 
اول در حال یک اقدام فنی بوده اند که برای شرایط بحرانی 
مانند ســیل و زلزله بتوانند پیام هشداری را برای موارد و 

جاهایی که الزم است، ارسال کنند.
ایــن تیم در گروه فنی خودشــان در حال آماده کردن 
این موارد بودند که می خواســتند به صورت آزمایشی در 
گروه خودشان این پیام را ارسال کنند که بر اثر یک غفلت 
فنی برای یک تعدادی از شهروندان مان نیز این پیام ارسال 

می شود.«
میر احمدی گفت: »بنابراین نه مساله هک مطرح است 
و نه مساله خاص امنیتی بوده است، بلکه یک اشتباه فنی 
بوده که در اطالعیه ای که صــادر می کنند، آن را توضیح 

می دهند.
قطعا اشــتباه بدی بــوده و این موضوع هــم از طریق 

دستگاه های ذی ربط در حال پیگیری است.«
دستور وزیر ارتباطات درپی پیام هشدار زلزله

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پی ارســال »پیام 
هشدار زلزله« دستور پیگیری موضوع و برخورد با مقصرین 

احتمالی را داد. 
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم 
کرد:»در پی خطای انسانی بخش تحقیق و توسعه اپراتور 
همراه اول در فعال کردن ســامانه هشــدار و ارسال »پیام 
هشــدار زلزله« برای تعدادی از مشــترکین این اپراتور در 
شهر تهران و ایجاد نگرانی برای برخی از هموطنان، عیسی 
زارع پور وزیر ارتباطات دستور پیگیری موضوع و برخورد با 

مقصرین احتمالی را داد.«

پیام»هشدارزلزله«رویتلفنهایهمراهتهرانیها! قتل دانش آموز دبستانی با ضربات چاقو
رئیس حوزه قضایی شهرســتان رابر با تایید خبر قتل یک دختربچه ۹ ســاله 
روستایی در این شهرستان بیان کرد: در این خصوص یک متهم بازداشت شده 
است.قاضی منصور بالغی اینانلو در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ظهر روز 
۱۵ آذر ساعت ۱۲:۴۵ پس از دریافت گزارش از مرجع انتظامی درباره وقوع یک 
فقره قتل، بالفاصله بر اساس وظایف قانونی در محل حادثه حاضر و متاسفانه با 
پیکر یک دختر بچه ۹ساله مواجه شدم که بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیده بود. 
وی افزود: بی درنگ با دستور مقام قضایی تحقیقات اولیه آغاز و در ادامه مشخص 
شد این دانش آموز پس از بازگشت از مدرسه در منزلشان به قتل رسیده است.

این مســئول قضایی تصریح کرد:پدر مقتول در بازجویی های اولیه، همسرش را 
مظنون اصلی این جنایت و حادثه تلخ معرفی کرده اســت. وی افزود:تحقیقات 
تکمیلی در این زمینه ادامه دارد و اظهارنظر قطعی در این پرونده پس از جمع 
آوری مســتندات و آشکار شدن تمام زوایای پرونده از طریق دادگستری استان 
کرمان اطالع رسانی خواهد شد. بنا بر این گزارش، براساس اظهارات اهالی محل، 
این دانش آموز به هویت »ک« به دست مادرش که از اختالل روانی رنج می برده، 

در روستای کشکوئیه در حومه شهر رابر به قتل رسیده است.

قاچاقچی لباس زنانه ۷ میلیارد ریال جریمه شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از محکومیت ۷ میلیارد ریالی عامل قاچاق 
لباس زنانه خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات 
سازمان تعزیرات حکومتی، غالمرضا ساالری گفت: با کشف محموله لباس زنانه 
قاچاق از یک اتوبوس، گزارش تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع 
شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: با رسیدگی پرونده در شعبه 
تعزیرات حکومتی شهرســتان آباده و احراز تخلف، متهم به پرداخت ۷ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط محموله مکشوفه محکوم شد.

بازداشت 2 مرد در یک قدمی گنج در جاجرم
فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم از دســتگیری دو حفار غیر مجاز در این 
شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا، رضا قندی فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم 
با اشاره به اینکه با تالش و سرعت عمل دستگیری دو حفار غیرمجاز در جاجرم 
ماموران، محل حفاری مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در همین رابطه ۲ حفار 
غیر مجاز که به منظور تاراج آثار باستانی اقدام به حفاری می کردند دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل شــدند.وی با بیان اینکه در بازرسی از متهمان یک دستگاه 

فلزیاب نیز کشف شد.

قاتل موبایل فروش اسالمشهری اعدام شد
حکم قصاص متهم به قتل موبایل فروش اسالمشهری اجرا شد.به گزارش رکنا، 
متهم به قتل موبایل فروش اسالمشــهری صبح دیروز در محوطه زندان رجایی 
شهر کرج به دار مجازات آویخته شد.این در حالی است که پیش تر قرار بود حکم 

این متهم در مالعام اجرا شود.

شگرد قاچاق مواد به زندان شرق ایران لو رفت  
اعضــای یک باند که با بلعیــدن مواد  مخدر مقدار زیادی مــواد  را وارد یکی از 
زندان ها کرده بودند با هوشــیاری مأموران لو رفتند.بــه گزارش رکنا، از مدتی 
قبل مأموران زندان یکی از اســتان های شرقی کشور به اطالعاتی دست یافتند 
که از قاچاق مواد مخدر به زندان حکایت داشــت. اطالعات به دست آمده نشان 
می داد اعضای یک باند حرفه ای با کمک زندانیانی که به مرخصی می روند و در 
حال رفت  و آمد به زندان هستند مواد  مخدر را وارد زندان کرده و به قیمت های 
گزافی می فروشــند. در این شرایط تحقیقات گسترده ای برای شناسایی اعضای 
این باند و عامالن ورود مواد  مخدر به زندان آغاز شد. هرچند قاچاقچیان احتیاط 
زیادی به خرج دادند تا نقشه شــان برمال نشود، اما سرانجام مأموران با استفاده 
از ســرنخ هایی که به دســت آورده بودند، موفق شدند اعضای این شبکه قاچاق 
مواد  مخدر را  شناسایی کنند.حجت االسالم والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز 
حفاظت و اطالعات قوه قضائیه روز دوشــنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، 
از دســتگیری اعضای این باند به اتهام وارد کردن مواد  مخدر به زندان خبر داد 
و گفت: اعضای این شــبکه، ۷ نفر هســتند که از طریق بلعیدن بسته های مواد 
 مخدر قصد وارد کردن بیش از ۵کیلوگرم مواد  مخدر را به زندان داشــتند، اما با 

هوشیاری مأموران دستگیر شدند.

کشف جسد مرد ناشناس در شمال تهران 
یک ســارق که می خواست از پست برق سرقت کند، دچار برق گرفتگی شد.به 
گزارش رکنا، همزمان با کشــف جســد مرد ناشــناس کنار پست برق در یکی 
از پارک های تهران فرضیه برق گرفتگی هنگام ســرقت از ســوی پلیس مطرح 
شد.شامگاه شنبه نگهبان پارکی در شمال تهران ، در حال گشت بود که با جسد 
مرد جوانی کنار جعبه پست برق داخل پارک مواجه شد. بالفاصله موضوع را به 
پلیس اعالم کرد و بدین ترتیب تیم بررســی صحنه جرم، راهی محل شدند.در 
معاینات اولیه متخصصان پزشکی قانونی علت اولیه مرگ را برق گرفتگی اعالم 
کردند. همچنین در بررسی میدانی ابزار و وسایل سرقت از پست برق کنار جسد 
پیدا شد. بنابراین فرضیه برق گرفتگی هنگام سرقت از پست برق مطرح شد. در 
بازرســی از جیب های مرد ناشناس، مدرکی که هویت او را برمال کند به دست 
نیامد. به دســتور بازپرس جنایی جســد برای مشخص شدن هویت به پزشکی 

قانونی منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.  

2 طایفه در مالیر مسلحانه به جان هم افتادند 
فرمانده انتظامی مالیر گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی 
از روســتاهای مالیر، ۲ نفر به قتل رسیدند.به گزارش، سرهنگ احمد ساکی 
فرمانده انتظامی مالیر گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر وقوع درگیری دسته جمعی در یکی از روستاهای شهرستان مالیر، بالفاصله 
ماموران کالنتری ۱۵ اسالمشــهر آق گل به محل درگیری اعزام شدند.فرمانده 
انتظامی مالیر ادامه داد: در بررسی های به عمل آمده توسط ماموران مشخص 
شــد که درگیری به علت وجود اختالفات قبلی مالــی بین ۲ طایفه رخ داده 
است.سرهنگ ساکی اظهار داشــت: به علت این درگیری ۲ مرد حدود ۳۵ و 
۵۰ ســاله با سالح گرم به قتل رسیدند و ۳ نفر نیز مجروح شدند که بالفاصله 
برای درمان به بیمارســتان منتقل شدند.ســرهنگ ساکی با اشاره به اینکه از 
نزاع کنندگان یک قبضه سالح جنگی، ۲ قبضه سالح شکاری و تعدادی قمه ، 

چوب و چماق کشف شد.

زن، راز مرد مسافرکش نما را فاش کرد 
فرمانده انتظامی صومعه ســرا از دســتگیری ســارق مســافرکش نما در این 
شهرستان خبر داد.فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه ماموران 
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات و بررسی سرنخ های به دست آمده، یک متهم 
سابقه دار را در این خصوص شناسایی کردند، بیان داشت: متهم با هماهنگی 
قضایی در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و ضمن کشف مقداری 
طالجات ســرقتی، خودروی بکار رفته در سرقت هم توسط ماموران انتظامی 
توقیف شــد.این مقام انتظامی افزود: متهم ۴۰ ساله در تحقیقات پلیس به ۲ 
فقره سرقت طال و اشیای قیمتی با تهدید سالح سرد و زورگیری تحت پوشش 

مسافرکش اعتراف کرد.

کارچاق کن هایی که 100 میلیون 
حق مشاوره می گرفتند

رئیس کل دادگستری گلستان از پلمب ۱۰ موسسه غیرمجاز حقوقی در گرگان 
خبرداد.به گزارش رکنا از گلســتان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این 
موسســه ها بدون داشتن تخصص و مجوز، مشــاوره های حقوقی به مراجعان 
می دادند و پول های هنگفت می گرفتند.حیدر آسیابی افزود: حفاظت اطالعات 
دادگستری اســتان برای شناسایی و برخورد با موسسه های حقوقی غیرمجاز 
،طرح پایش این موسســه ها را در دستور کار دارد و این ۱۰ موسسه در قالب 

همین طرح شناسایی و پلمب شد.
آسیابی افزود: در برخی از  این موسسه های حقوقی پلمب شده، با دادن وعده 
حل تضمینی مشکل مراجعان و مشــاوره های حقوقی اشتباه ، از مراجعان تا 
۱۰۰ میلیون تومان پول می گرفتند. وی ادامه داد: برخی از این موسســه ها به 
محل تردد کارچاق کن ها تبدیل شــده بود. رئیس کل دادگستری گلستان از 
مردم خواست: برای دریافت خدمات حقوقی به وکال و یا موسسه های حقوقی 

دارای مجوز از قوه قضائیه مراجعه کنند.

اخبار کوتاه

با دســتگیری پنج عضــو باند معروف بــه »کوالج« در 
مشهد، تالش پلیس برای به دام انداختن سرکرده فراری 
و دیگر اعضای باند ســرقت محتویات داخل خودروهای 
پراید در حالی ادامه دارد که زنان معتاد بیشترین اعضای 
این باند حرفه ای را تشــکیل می دهند! به گزارش رکنا، 
سیر صعودی دســتبرد به محتویات داخل خودروهای 
مدل پایین در شرق مشهد و تشکیل پرونده های مختلف 
در مراکــز انتظامی، موضوعی بود کــه فرمانده انتظامی 
مشــهد در بازدیدهای میدانی و سرزده از کالنتری ها، بر 
آن مهر تایید زد و از نیروهای انتظامی خواست با اجرای 
طرح های ویژه در حوزه اســتحفاظی برای شناســایی و 
دســتگیری ســارقان اقدام کنند.با صدور این دستور، 
پرونده های ســرقت محتویات خــودرو دوباره بازخوانی 
شــد و دوربین های مدار بســته و ترافیکی شــهر مورد 
بازبینی هــای دقیق تر قرار گرفــت تا این که در یکی از 
صحنه های ســرقت، تصویر تاریکی از یک »مرد« دیده 
شــد که چند متر آن طرف تر نیز زنانی در حال عبور از 

محل سرقت بودند.
با استخراج این تصاویر از دوربین های ترافیکی، تحقیقات 
پلیس به صورت عملیات نامحسوس میدانی آغاز شد. در 
همین حال چند نفر از اهالی محل های وقوع سرقت در 
شــهرک طرق تایید کردند که زنان مذکور را به همراه 
آن مرد دیده اند، امــا تصور کرده اند که آن ها عضو یک 

خانواده هســتند! با این ســرنخ مهم، گروه ورزیده ای از 
نیروهای تخصصی کالنتری طرق مشــهد، به سرپرستی 
سرگرد ســید امیر موســوی )رئیس کالنتری( تشکیل 
شد و عملیات ردزنی ســارقان در حالی ادامه یافت که 
بررســی ها نشان داد بیشــتر اعضای باند سرقت ، زنان 

آسیب پذیر و معتاد هستند!
آنها با اســتفاده از تجربیات تخصصی ســرهنگ احمد 
نگهبان )رئیس پلیس مشــهد( به تقویت گشــت های 
نامحسوس پرداختند و از سوی دیگر رصدهای اطالعاتی 
را با شــیوه های فنی و پلیســی ادامه دادنــد تا این که 
مشــخص شد مرد ۳۵ ساله ای به همراه چند زن جوان 
و در ســاعات گرگ و میش ســپیده دم، به خودروهای 
پراید پارک شــده در حاشیه خیابان ها دستبرد می زنند. 
به همین دلیل گشــت های بامــدادی وارد کوچه پس 
کوچه های شــهرک شدند و به صورت چراغ خاموش به 

گشت زنی ادامه دادند. 
طولی نکشــید که ساعت ۴ بامداد سیزدهم آذر، یکی از 
افسران گشت از طریق منابع و مخبران محلی از حضور 
دو زن جوان مطلع شد که به طرز مشکوکی وارد خیابان 
شهید رشیدیان شدند و مشخصات آنان با زنانی مطابقت 
داشــت که از تصاویر دوربین های ترافیکی »چهره زنی« 

شده بودند. این گونه بود که بی درنگ خودروی  گشت 
عازم محل مذکور شد. نیروهای انتظامی در یک عملیات 
غافلگیرانه و هماهنگ دو زن ۴۰ و ۳۵ ســاله را هنگام 

سرقت لوازم داخلی پراید دستگیر کردند.
با انتقال دو ســارق به مقر انتظامی، کوله پشتی همراه 
آنان بازرســی و مقداری اموال ســرقتی به همراه ابزار 
ســرقت و تعداد زیادی کلید و شــاه کلید از آنان کشف 

شد.
دو زن یاد شده که در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرمی 
بودند و ادعا می کردند برای ورزش صبحگاهی از خیابان 
در حال عبــور بودند، پس از بازجویی های فنی به ناچار 
خــود را عضــو باند » کوالج « معرفــی کردند و به این 
ترتیب راز سرقت های محتویات داخل خودرو فاش شد. 
»شیرین« و »مریم« به افســران بازجو گفتند،سرکرده 
باند، مرد ۳۵ ساله ای معروف به »کوالج« است که قبل 
از حضور نیروهای گشت از محل سرقت گریخت؛ چرا که 
او قبل از ما از ورود خودروی گشــت انتظامی به خیابان 

مطلع شده بود!
»کوالج« دزدی ســابقه دار و حرفه ای اســت که زنان 
معتاد را برای انجام ســرقت ها بــه کار می گیرد و افراد 

دیگری نیز عضو این باند هستند! 

در پی اعترافات متهمــان، بالفاصله گروه ویژه عملیاتی 
کالنتــری طرق بــا هماهنگی قاضــی »صادقی« برای 
دستگیری دیگر اعضای باند وارد عمل شدند و دو پاتوق 
تبهکاران در خیابان های شــهرک طــرق را به محاصره 

درآوردند. 
ســرکردگان این پاتوق ها نیز دو زن دیگر از اعضای باند 
»کوالج« بودند که با دســتگیری آنــان مقادیر دیگری 
اموال سرقتی و همچنین ۳.۵ کیلوگرم زعفران و مدارک 

هویتی و اعتباری کشف و ضبط شد.
در ادامــه عملیات نیز مرد جوانی به نام »محمد« به دام 
افتاد که از ســارقان سابقه دار و حرفه ای عضو این باند 
تبهکاری است. در بازرسی از مخفیگاه وی هم دوچرخه 
و اموال سرقتی دیگر شــامل لوازم منزل و تعدادی دی 
وی دی به دســت آمد که بیانگر دستبردهای برخی از 
اعضای باند به منازل شهروندان است، بنابراین تحقیقات 
گسترده پلیس مشهد برای دستگیری »کوالج« و دیگر 
اعضای مرتبط با ایــن باند در حالی ادامه دارد که ورود 
مجریــان قانون به تاریکخانه جرایــم این باند تبهکاری 
نشان می دهد، سرکرده سابقه دار باند، زنان آسیب پذیر 
و معتاد را برای دســتبرد به خودروها به کار می گیرد تا 
شهروندان هنگام ارتکاب جرم به آنان مشکوک نشوند و 
عامالن ســرقت ها را اعضای یک خانواده تصور کنند که 

در حال  عبور از کوچه و خیابان هستند!

اعضای باند کوالج در مشهد به دام افتادند 

پسر جوان که متهم اســت در یک دعوای 
مســتانه مرتکب قتل شده در دادگاه مدعی 
شــد ناخواســته باعث مرگ دوستش شده 
اســت. رســیدگی به این پرونده از آخرین 
روز های ســال گذشته و با گزارش درگیری 
خونین چند پسر جوان در یکی از محله های 
قرچک در دســتور کار پلیس قرار گرفت. با 
حضور مأموران در محل مشخص شد در این 
درگیری پسری جوان به نام علیرضا با ضربه 
چاقو مجروح و پس از انتقال به بیمارســتان 
براثر شــدت خون ریزی جان باخته اســت. 
بــا تحقیق از افراد حاضــر در این درگیری 
مشخص شــد که عامل این قتل پسری به 
نام میثم اســت که بازداشت شد. میثم در 
تحقیقــات گفت : چند ماه قبل من و دو نفر 
از دوســتانم در یک مغازه در حال ساندویچ 
خوردن بودیم که پســری به نام حسین به 
آنجا آمد و شــروع به فحاشی کرد. یکی از 
دوســتانم به نام اکبر بــه او اعتراض کرد و 
خواســت به خانه برود. حسین همان شب 
بیهوش شــد و پدرش از ما به خاطر کتک 
زدن پسرش شــکایت کرد. قرار بود به این 
ادعا در دادگاه رســیدگی شود و حسین از 

علیرضا ــ مقتول ــ خواسته بود در دادگاه 
شــهادت بدهد. روز حادثه بــا علیرضا قرار 
گذاشــتم تا درباره شهادتش صحبت کنیم 
که صحبت های مان به درگیری کشید. من 
هــم با چاقو ضربه ای به پــای او زدم و فکر 
نمی کــردم این ضربه باعث مرگش شــود. 
دادســرای قرچک بعد از رسیدگی به هر دو 
پرونده با صدور کیفرخواســت، آن را برای 
محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران 
ارسال کرد که متهمان در شعبه دوم دادگاه 

پای میز محاکمه قرار گرفتند.
ابتدای جلسه مادر مقتول برای قاتل پسرش 
درخواست قصاص کرد. حسین هم با طرح 
شکایت گفت: در ساندویچی بودیم که سه 
نفر مرا از مغازه بیرون بردند و دیگر چیزی 
نفهمیــدم. رئیــس دادگاه در ادامه از میثم 
خواســت از خود دفاع کند که او بعد از قرار 
گرفتــن در جایگاه گفت: اتهام قتل را قبول 
دارم، اما عمدی نبود. روز حادثه از ســر کار 
به خانه آمدم و با دوستم مشروب خوردیم. 
بــا اکبر تماس گرفتم و خواســتم ســراغ 
علیرضــا برویم و با او صحبــت کنیم تا به 
دادگاه نرود و شهادت ندهد. وقتی اکبر آمد، 

با علیرضا تمــاس گرفتم. او در پارک محله 
بود کــه به آنجا رفتیم. علیرضا با دیدن من 
از دوستانش جدا شد و سمتم آمد. در حال 
صحبت بودیم که اکبر شروع به فحاشی کرد 
و دوســتان علیرضا سمت ما آمدند. علیرضا 
یک سیلی به من زد و فکر کرد دروغ گفتم 
که برای صحبت آمده ام. من هم به او سیلی 

زدم و دست به یقه شدیم. 
در این لحظه دوستان او را دیدم که سمت 
ما می آمدند. دست شان چاقو بود. برای دفاع 
از خودم چاقویی که همراه داشتم را بیرون 
آوردم که همان لحظه دوستان علیرضا به ما 
رسیدند و او را هل دادند که روی من افتاد و 
چاقو در پایش فرو رفت.رئیس دادگاه سپس 
از متهم خواســت صحنه ضربه به مقتول را 
بازســازی کند که او نحوه در دست داشتن 
چاقــو و ضربه بــه مقتول را تشــریح کرد. 
پس از بازســازی صحنه قتل، قاضی گفت: 
بر اســاس گزارش پزشــکی قانونی چاقو از 
ناحیه کشاله وارد پا شــده و در ادامه تیغه 
آن به حفره شــکمی رسیده و باعث پارگی 

روده شده است.
این گزارش با ادعای شــما همخوانی ندارد. 

در تحقیقــات مقدماتی چند بــار به ضربه 
زدن بــه مقتول اعتــراف کردید، االن چه 
می گویید؟ متهم به قتل: قبول دارم که 

گفتم ضربه زدم.
منظــورم همین بــود کــه االن گفتم. اگر 
می خواســتم او را بزنم ســر و صورتش را 

می زدم نه پایش را.
رئیس دادگاه: قبول داری مشروب خوردی؟ 

متهم به قتل: بله.
حسین  شکایت  درباره  دادگاه:  رئیس 
چه دفاعی داری؟ متهم به قتل: حســین 

قبل از این که به ساندویچی بیاید دعوا کرده 
و لباسش پاره بود. 

مــا ضربه ای به ســرش نزدیــم. فقط اکبر 
اعتراض کرد که اینجا زن و بچه رد می شوند 

فحش نده.
در ادامــه دادگاه، دو متهم دیگر پرونده در 
جایگاه قــرار گرفتند و با تکرار صحبت های 
میثم درباره حســین گفتنــد؛ ضربه ای به 
پســر نوجوان نزدیم که به خاطر آن به کما 
برود. پس از دفاعیات متهمان و و کالی آنها، 

قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

قتل ناخواسته دوست در دعوای مستانه


