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خبر
توسطکمیتهامدادامامخمینی(ره)
شهرستانتایبادانجامشد

اعزام کاروان زائران نور به زیارت ملکوتی
آقا علی ابن موسی الرضا (ع)

تایباد  -خبرنگارق�دس  :در ایام پربرکت
دهه کرامت وس��الروز والدت با س��عادت آقا
علی ابن موس��ی الرضا (ع) یکصد وبیست نفر
از سالمندان تشیع وتسنن طرح شهید رجایی
مددجویان تحت پوش��ش کمیته امداد امام
خمینی (ره ) شهرس��تان مرزی تایباد با سه
دس��تگاه اتوبوس عازم زیارت بارگاه ملکوتی
ومنور رضوی شدند.
غالمرض��ا التفاتی مدی��ر کمیته ام��داد امام
خمینی ( ره )شهرس��تان تایباد در مراس��م
بدرقه این کاروان گف��ت  :کاروان وحدت که
درآن جمع زیادی از برادران وخواهران تسنن
وتش��یع شهرس��تان حضوردارند طی مدت
دوروز عالوه بر زیارت ب��ارگاه منور وملکوتی
آقا علی ابن موس��ی الرضا(ع) یک وعده ناهار
را مهمان خوان پر خی��ر وبرکت آن امام همام
بوده واز فیوضات معنوی این س��فر بهره مند
خواهند شد.
«فیروزه» رئیس شورای اسالمی
شهر بجنورد شد

بجن�ورد -خبرن�گار قدس :در ش��صت و
ششمين جلسه شوراي اسالمي شهر بجنورد
که با حضور تمام اعضا برگزار شد ،هیأت رئیسه
شوراي شهر تعيين شد.
در این جلس��ه رضا فيروزه ب��ا اکثريت آرا
ریاست شورای اسالمی این شهر را به مدت
یک سال عهدهدار ش��د.همچنین از سوی
اعضای ش��ورا  ،اعظم السادات افشين فر به
عنوان نایب رئیس ش��ورای اس�لامی شهر
بجنورد تعیین شد.
حس��ين پيلتن به عنوان خزانه دار و سيد
جليل کش��ميري منش��ي اول وس��یده
صبری س��یدی نیز به عنوان منشی دوم
با رای اعضای شورای اسالمی شهر انتخاب
شدند.
کمبود قاضی در گناباد برطرف میشود

وزیر جه��اد كش��اورزي در
جمع کشاورزان و مسؤوالن
شهرستان بجستان با تأکید
بر تالش برای رفع مشکالت
کشاورزان اظهار داشت :امروز مشکل اصلی
و معضل بزرگ آب است و با توجه به اینکه
سرلوحه همه مسایل محس��وب می شود،
کمب��ود آب در بجس��تان برایمان ملموس
است.
وی گف��ت :مش��کالت کش��اورزان ای��ن
شهرستان را در پایتخت مورد بررسی قرار
داده و هیأت ویژهای را مام��ور میکنیم تا
موارد مطرح شده را بررسی و درصدد رفع
آنها برآییم.
مهن��دس حجت��ی با توج��ه ب��ه اظهارات
کشاورزان و کمبود ماشین آالت در منطقه
اظهار داشت :ماش��ین آالت به مقدار مورد
نیاز در کش��ور وج��ود دارد و در این زمینه
س��عی میکنیم نیاز شهرس��تان برآورده
شود.
وزیر جهاد كش��اورزي با بی��ان اینکه ما از
جنس مردم هس��تیم و درد کش��اورزان را
حس میکنیم ،گفت :برای رفع مش��کالت
خ��ون دل میخوری��م و از خداوند کمک
میخواهیم ب��رای برطرف کردن مس��ایل
یاریمان کند.
فرماندار بجس��تان در ابتدای جلسه با ارایه
گزارشی از وضعیت کشاورزی در بجستان
گف��ت :موفقیتهای دول��ت یازدهم در یک
سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست و
در زمینه کشاورزی اعالم قیمت نهادههای
دامی یکی از کارهای خوبی بوده که انجام
شده و امروز با توجه به اینکه اشتغال در این
شهرستان مبتنی بر کشاورزی است و بیش
از  80درصد مردم این شهرستان از طریق
کش��اورزی ارتزاق می کنند ،نیاز به توجه
جدی به نیازهای این قشر زحمتکش است.
وی گف��ت :مهمتری��ن مش��کل وج��ود
واسطههاست که  80درصد سود کشاورزی
را نصیب خود میکنند و الزم اس��ت دست
آنها کوتاه و محصوالت به صورت مستقیم
عرضه شود.
حس��ین جمش��یدی نبود س��ردخانه در
بجستان را یکی دیگر از مشکالت اعالم کرد
و اظهار داشت :اگر سردخانه باشد ،انارکاران
مجبور نیستند محصول خود را با عجله و به

قیمت پایین به بازار عرضه کنند.
وی  14سال خشکسالی را فاجعهای جبران
ناشدنی عنوان کرد و اظهار داشت :میانگین
بارندگی  129میلیمتر و در سال گذشته 80
میلیمتر باعث شده که اکثر قنوات خشک و
یا با کاهش شدید آب مواجه شوند و چاههای
عمی��ق و نیمه عمیق افت ش��دید آب پیدا
کنند و دام��داران به دلی��ل کاهش علوفه،
دامهای خود را با قیمت پایین بفروش��ند،
بنابراین دولت الزم اس��ت با توجه جدی به
کشاورزان کمک کنند.
دکتر رجایی نماینده شهرستانهای گناباد
و بجس��تان نیز از نبود س��ردخانه و صنایع

شود.
بازدید وزیر جهاد كشاورزي از شهرستان
مه والت

همچنین وزیر جهاد كش��اورزي با حضور
امام جمعه ،فرماندار و جمعی از مس��ؤوالن
کشوری ،استانی و محلی ،از شرکت طوس
داشت در مه والت بازدید کرد و مشکالت
درختان پسته و انار را از نزدیک مورد بررسی
قرار داد.
محمود حجت��ی وزیر جهاد كش��اورزي از
اعطای  85درص��د اعتب��ارات بالعوض به
ازای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار هر

بـــرش

امس�ال  13هزار میلیارد ریال از منابع بخش کش�اورزی به اجرای سیستم
آبیاری تحت فشار تخصیص یافته است
تبدیلی فرآوری و بسته بندی انار و زعفران
در منطقه سخن گفت و افزود :کارخانه رب
ان��ار و آب انار میتواند به کش��اورزان برای
اس��تفاده بیش��تر از انار بخصوص انارهای
درجه دو و سه کمک کند.
وی گفت :زعف��ران کاران به دلیل نبود آب
مجبورند زمینهای خ��ود را با تانکر آبیاری
کنند که نه تنها مقرون به صرفه نیست ،بلکه
متضرر میشوند.
دکتر رجایی معضل آب آشامیدنی را یکی
دیگر از مشکالت مهم مردم بجستان دانست
که علی رغم هزینه باال برای دس��تگاههای
تازه افتتاح ش��ده الزم اس��ت در دراز مدت
آب شرب وارد خانههای مردم شود و امید
است در دولت دکتر روحانی این مهم محقق

هکتار از اراضی کشاورزی خبر داد و گفت:
امسال  13هزار میلیارد ریال از منابع بخش
کشاورزی به اجرای سیستم آبیاری تحت
فشار تخصیص یافته است.
وی افزود :سهم خراس��ان رضوي از اجرای
آبیاری تحت فشار در سال جاری  20هزار
هکتار است.
حجتی افزود :با توج��ه به بحرانی بودن آب
در مه والت ،باید با اس��تفاده از شیوه نوین
آبیاری تحت فشار در باغها و مزارع ،مصرف
بیش از ح��د و هدر رف��ت آب را به حداقل
رساند تا در درازمدت از ذخایر و سفرههای
زیرزمینی استفاده کرد.
حجتی با اشاره به کم بودن بیمه محصوالت
کش��اورزی اضافه کرد :بیم��ه محصوالت

طبس  -خبرنگار قدس:دو سرباز اهل روستای
محمد از توابع بخش دس��تگردان طب��س که در
منطقه سراوان خدمت میکردند هنگام مأموریت
در سانحه تصادف جان خود را از دست دادند.
به گفته سیداحمد حقانی ،بخشدار دستگردان این
سربازان به نامهای رسول مرادیان عشقی و علیرضا
مقدم حین انجام مأموریت در منطقه مرزی سراوان،
جان خود را از دست دادند.
وی اظهار داشت :آنها در تعقیب یک تانکر سوخت
بودند که تانکر یادش��ده پ��س از برخ��ورد با یک
دستگاه تریلر منفجر شد که در این انفجار آنان هم
جان خود را از دست دادند.

کشاورزی برخالف سایر بیمهها که تجاری
هس��تند ،حمایتی اس��ت و با وجود اینکه
دولت ساالنه  100میلیارد تومان در بخش
بیمه هزینه می کند ،در تالش است سطح
پوشش بیمه را افزایش دهد تا بدین ترتیب
س��هم تولید کننده به حداقل برسد و سهم
دولت افزایش یابد.
وزیر جهاد كش��اورزي ادامه داد :در رابطه
با تغیی��ر کاربری اراض��ی در زمینهایی که
سالها بی کشت و زرع بوده ،کمیسیونهای
منطقهای در مواردی ک��ه زمین خواری و
سوداگری نباشد و به کشاورزی ضربه نزند،
همکاری الزم را داشته باشند.
علی حاجی عرب در جلس��ه شورای اداری
مه والت خطاب به وزیر جهاد كش��اورزي
افزود :برای انتقال آب شرب ازدشت ازغند
به ش��هر فیض آباد س��ه حلقه چاه حفاری
ش��ده و تاکنون هفت کیلومتر لوله گذاری
انجام شده است و لوله گذاری  14کیلومتر
از مس��یر انتقال آب به شهر فیض آباد باقی
مانده که در این زمینه نیازمند کمک دولت
هستیم.
فرماندار م��ه والت ادام��ه داد :عملیات
احداث سایت اداری شهرس��تان از چند
سال پیش آغاز شده و تاکنون  50درصد
پیشرفت فیزیکی داشته ،اما برای تکمیل
این پروژه باید اعتبارات ویژهای تخصیص
یابد.
نماینده مردم شهرستانهای مه والت ،تربت
حیدریه و زاوه در مجلس ش��وراي اسالمي
با بی��ان این ک��ه در حال حاض��ر جمعیت
روستاها از  75درصد به  30درصد کاهش
یافته اس��ت ،اظهار داش��ت :تقویت بخش
کش��اورزی عامل مهم��ی در جلوگیری از
مهاجرت روستاییان است.
ابوالقاسم خسروی افزود :تقویت کشاورزی
و دامداری در روستاها از مهمترین عواملی
است که عالوه بر اشتغالزایی برای جوانان،
سبب جلوگیری از رش��د بی رویه حاشیه
نشینی در شهرها میشود.
خس��روی با بیان اینکه احی��ای قنوات در
روس��تاها نیازمند مدیریت جهادی دولت
تدبیر و امید اس��ت ،خاطرنشان کرد :قنات
حدود  50روستا در سه شهرستان مه والت،
تربت حیدریه و زاوه بسته شده که با مبالغ
اندکی احیا میشود.

انفجار مخزن خودرو در جایگاه سی.ان.جی
در مشهد

محسن رحیمی عنبران :انفجار در جایگاه عرضه
گاز سی.ان.جی واقع در بولوار حافظ مشهد باعث
تخریب دو خودرو و مجروح شدن چهار نفر شد.
حس��ین خاکپور مدیر روابط عمومی آتش نشانی

مشهد گفت  :یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
حین س��وختگیری در این جایگاه ناگهان منفجر
شد که در پی آن راننده و سه نفر دیگر از سرنشینان
خودروهای مجاور زخمی شدند.
وی گفت :بر اثر این حادثه خس��اراتی به خودروی
پژو و یک دستگاه تاکسی که در مجاور آن مشغول
سوختگیری بود ،وارد شد.
وی علت این حادثه را غیراس��تاندارد بودن مخزن
س��وخت گاز پژو  405اعالم و بیان کرد :به دنبال
اطالع از این حادثه ،آتش نشانان ایستگاه 27آتش
نشانی مش��هد در محل حاضر ش��دند و اقدامهای
ایمنی الزم را انجام دادند.
همچنین دکتر وفایی نژادمدیر حوادث و فوریتهای
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار ما گفت
این حادث��ه چهار مجروح داش��ت ک��ه همگی به
بیمارستان فارابی مشهد منتقل شدند.
هالکت  5قاچاقچی مسلح در حوزه استحفاظی
هنگ مرزی تایباد

قدس :فرمانده مرزبانی خراسان رضوي از هالکت
 5قاچاقچی و کشف  30کیلوگرم مواد مخدر توسط
مرزداران هنگ مرزی تایباد خبر داد.
سرتیپ دوم پاسدار محمدکاظم تقوی در تشریح
این خبر گفت :در پ��ی اخبار واصله به هنگ مرزی
تایباد ،مبنی بر ورود مواد مخدر توسط اشرار مسلح
از حوزه اس��تحفاظی این هنگ مرزی ،موضوع در
دستور کار اطالعاتی و عملیاتی مرزداران این هنگ
قرار گرفت.
وی افزود :مرزداران هن��گ مرزی تایباد در مبادی
ورودی احتمالی اشرار کمین و به محض مشاهده با
سوداگران مرگ درگیر شدند.
س��ردار تقوی خاطرنش��ان کرد :در این درگیری
مرزداران هنگ تایباد در عملیاتی موفق ،توانستند
 5نفر از قاچاقچیان مسلح مواد مخدر را به هالکت
برسانند.
وی گف��ت :م��رزداران هنگ مرزی تایب��اد هنگام
پاکس��ازی محل درگی��ری ،افزون ب��ر هالکت 5
قاچاقچی مسلح 30 ،کیلوگرم مواد مخدر 2 ،قبضه
سالح کالش به همراه مقادیری مهمات و تجهیزات
فنی کشف کردند.

معاونبهداشت،درمانوتوانبخشیجمعیتهاللاحمرکشور:

بخشپاراکلینیکیهاللاحمرخراسانشمالیتجهیزمیشود

بجنورد  -خبرنگار قدس:
مع��اون بهداش��ت ،درمان و
توانبخش��ی جمعیت هالل
احمر کش��ور به تجهیز مرکز
پاراکلینیکی هالل احمر خراس��ان شمالی
در کنار کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
تأکید کرد.
س��یدرضا رئیس کرمی ،در سفر یک روزه
خود به خراس��ان ش��مالی ،ضمن بازدید
از مراک��ز درمانی هالل احم��ر ،راه اندازی
و به��ره ب��رداری از کلینی��ک تخصصی و
فوق تخصص��ی را در مجموعه هالل احمر
خراسان شمالی که با همکاری بین بخشی
هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی استان
محقق ش��ده اس��ت ،ارزش��مند و موجب

رضایتمن��دی مردم و کاه��ش هزینههای
مراجعان توصیف کرد و اف��زود :این مرکز
برای مردم خراسان شمالی سودمند است

و ما به دنبال تأمین منافع مردم هستیم و با
همکاری مسؤوالن استان مصمم به تجهیز
مرکز پاراکلینیکی می باشیم.

وی فض��ای کنونی کش��ور را ب��رای تفاهم و
همکاری می��ان دانش��گاه علوم پزش��کی و
هالل احمر مناس��ب عنوان کرد و گفت :هر
دو دس��تگاه باید از این فرص��ت طالیی برای
تکمیل و همپوشانی خدمات به مردم حتی در
پایگاههای اورژانس و امدادی استفاده کنند.
معاون بهداش��ت ،درم��ان و توانبخش��ی
جمعیت ه�لال احمر کش��ور همچنین از
اراده این معاونت بر توسعه واحد توانبخشی
کنونی و ایجاد یک مرکز جامع توانبخشی
در هالل احمر خراسان شمالی تأکید کرد.
سیدرضا رئیس کرمی نیاز اس��تان به این
بخش را یادآور شد و از مسؤوالن استانی نیز
برای تأمین و تجهیز این مرکز درخواست
کمک کرد.

انهدام باند سرقت دوچرخهها در سبزوار

جزئیاتانفجارمهیبگازشهریدرمشهد؛ 5کشتهو 7مجروح

محسن رحیمی عنبران:
عملیات یازده ساعته صدها
نیروی امدادی در مش��هد با
خارج کردن جن��ازه پنج نفر
از زیر آوار در س��اعت  22پنجشنبه شب
پایان یافت.
به گ��زارش خبرنگار ما ،ح��دود  11صبح
پنجش��نبه بر اثر انفجاری به علت نشت
گاز شهری در منطقه بولوار طبرسی چهار
واحد مسکونی دو طبقه تخریب و تا شعاع
 50مت��ری منازل زیادی دچار خس��ارت
شدند.
به دنبال این موضوع به سرعت گروههایی

از ایستگاه شماره 44آتش نشانی به محل
حادثه اعزام ش��دند و با مش��اهده شدت
خرابیها و احتم��ال وجود اف��راد زیادی
زیر آوار ،از طریق ش��بکه بح��ران ،حادثه
را به تمامی نیروهای امدادی شهر مشهد
گزارش دادند.
در این راس��تا بیش از  100آتش نش��ان
به همراه گروه های ام��دادی هالل احمر،
اورژانس و نیروی انتظامی در محل حاضر
شدند و عملیات جست وجو را برای نجات
افراد زیر آوار آغاز کردند.
حس��ن جعفری مدیر عامل آتش نشانی
مش��هد در این باره گفت :ای��ن انفجار به

حدی مهی��ب بود که باع��ث تخریب صد
درصدی چهار واحد مسکونی شد و حدود
 25واحد مسکونی دیگر نیز دچار آسیب
شدند.
وی افزود :همچنین سگهای زنده یاب به
محل آورده شدند تا به عملیات کاوش برای
پیدا کردن افراد زیر آوارکمک کنند.
همچنی��ن دکتروفایی ن��ژاد رئیس مرکز
مدیریت ح��وادث و فوریتهای پزش��کی
دانش��گاه علوم پزش��کی خراسان رضوی
درباره این حادثه ب��ه خبرنگار ما گفت :در
این حادث��ه بیش از هفت مص��دوم از زیر
آوار بیرون کشیده ش��دند و توسط عوامل

اورژانس به بیمارستانهای مختلف جهت
سیر مراحل درمانی اعزام شدند.
همچنی��ن مس��عود ظهوری��ان ،معاون
عملیات آتش نش��انی ش��هر مش��هد در
مصاحبه خود با خبرن��گار ماکه در محل
حادثه حاضر ش��ده بود ،گفت :پس از یک
عملیات 11ساعته در ساعت  22پنجشنبه
گذشته متاس��فانه پیکر بی جان اعضای
یک خانواده پنج نفره ش��امل دو کودک و
یک زن و مرد و یک پیرم��رد که به دلیل
شدت انفجار جان خود را از دست دادند ،از
زیر آوار خارج و تحویل مقامهای انتظامی
حاضر در محل شدند.

عکسها :محسن رحیمی عنبران

گناباد  -خبرنگار ق�دس :قائم مقام معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
گفت :برای حل بخش��ی از مشکالت دستگاه
قضایی هزار قاضی ک��ه فرایند جذب آنها طی
شده اس��ت در سراس��ر کش��ور به کار گرفته
میشوند.
مه��دی امی��ری اصفهانی روز پنجش��نبه در
حاش��یه کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران
در گناباد در گفت وگو با خبرنگاران افزود :هم
اینک  11هزار قاضی در بخشهای مختلف قوه
قضاییه مشغول فعالیت هستند و طبق برنامه
پنجم توسعه باید ساالنه  800قاضی آموزش
دیده و فرآیند جذبشان انجام شود.
وی گفت :هرچند جذب و به کارگیری قاضی
تا حدودی مشکالت را کاهش می دهد ،ولی
راه حل نهایی نیس��ت ،بلکه باید زمینه وقوع
جرم را کاهش داد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیش��گیری از
وقوع جرم قوه قضایی��ه درخصوص تأمین
قاضی برای دادگس��تری گناباد نیز اظهار
داش��ت :با توجه ب��ه درخواس��تهای مکرر
مسؤوالن این شهرستان بویژه امام جمعه،
این موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد
شد.

مشکالتکشاورزانبجستانومه والتدرپایتختبررسیمیشود
بجستان و مه والت -خبرنگاران قدس

پولدارای ش��یکّان
ُ
یَک قوم��ی ِدرِم ک��ه ا َزی
پیکّانایِ ک��ه هَروَخت از تهران میه به مِشَ ��د،
مای اینج��ه ب ُمانه ،از هَم
عوض ایکه بیه خِ نه ُ
ِ
فورودگا سیخَ کی مِره به یَکی از هُتالیِ مَکُش
فت حرمِ.
مَرگِمایِ تو خیابون ام��ام رضا که چِ ِ
هفته جولوتَ��رَم که واز آمَد به مِشَ ��د ،هرچی
اصرار کِردُم بی��ه خِ نَما ،قِبول نِکِ��ر ُد واز رَفت
هَمو هتل گیرونِ  .دیروز که ِکلّ��ه ظهر خِ نَما
زنگ َدرِما
بو ِد ُم داش��تِم ناهار مُخوردِم ،ناسَ ن ِ
خوردِگ .وَرخاستُم دَر ِر واز کِردُم دیدُ م هَمی
پش��ت َدرِ .واچُ رتیدُ ُم
ِ
قومِما چِ مِدون به دست
گفتُم یره تو َمگِر هت��ل ن ِبودی؟ اینجه چیکار
مُکُنی؟ گفتِگ ِذل ّه رِفتُم .مو غِلط ب ُکُ نُم دِگه تو
فت حرم.
تابستون بیام مِشَ دُ بُرُم ای هتالیِ چِ ِ
از هَم روزی که ل ِنگُم ِر گذاشتُم تو هتل ،هَم دَم
به دِقه برقایِ ای هت��لُ هَمّ ه خیابونِ امام رضا
قَطه .هَرچیَم زنگ ِم ِزن َن اداره برق ،مِگه اونجه
ش��ولوغُ َزوّاریِ بِرِیهَمی قَطی برق طِبیعیه .تو
ای گَرمایَم ک��ه ب ُدونِ برق نه مِش��ه یَک کول ُر
پنکه ای روش��ن کِر ُد نه یَک قُ��رت آبِ خُ نُک
از یخچال خورد .ایبود که دِگه ن َ ِتنِستُم طاقت
بیا ُر ُم وَرخاستُم آمَدُ م خِ نه شما.
حاال مویِ مَ��ش غضنف��ر مون��دُ م وَختی تو
تابس��تون با قَطی برقِ خیابون ام��ام رضا که
َزوّاری تری��ن جایِ مِشَ �� ِد ایج��ور نامَقبول از
َزوّارایِ آقا پذیرایی مُکُ نِم ،بعد ت ِوقع ِدرِم ُزوّاری
که ِدرَن از گرمایِ جهنمی مِمیرَن به ش��هرِما
بِگَن شه ِر بهشت؟!

 2سرباز طبسی در سانحه تصادف
در سراوان جان خود را از دست دادند

وزیرجهادكشاورزيدرسفربهدوشهرستاندرخراسانرضوي:

سين .ترش

مشغضنفرو
قطع برق خیابان امام رضا

(ع)

در شهر

ق�دس :پلی��س س��بزوار با انه��دام باند س��رقت
دوچرخهها پرده از  12سرقت برداشت.
فرمانده انتظامی س��بزوار با اعالم این خبر گفت:
در پی چند فقره س��رقت دوچرخه از مجتمعهای
مسکونی در محدوده خیابان دانشگاه ،سی متری
رازی ،خیاب��ان جهان س��بزوار پرون��دهای در این
ارتباط تشکیل شد.
س��رهنگ آزادواری اف��زود :در بررس��ی اظهارات
تعدادی از مالباختگان و صحنههای سرقت توسط
مأموران دایره تجسس کالنتری  11مشخص شد
سارقان شبانه با استفاده از کلید وارد مجتمع شده و
دوچرخهها را از داخل حیاط سرقت می کردند.
مأموران پس از چند روز کنترل نامحسوس محدوده
سرقتهای صورت گرفته و یک سری کار اطالعاتی
فردی سابقه دار  30ساله را شناسایی و به صورت
نامحسوس تحت نظر گرفتند.
وی ادامه داد :مأموران س��رانجام او را حین فروش
یک دس��تگاه دوچرخه س��رقتی به فردی مالخر
دستگیر و برای بررس��ی بیش��تر به مقر انتظامی
منتقل کردند.
مته��م در بازجوییهای به عمل آمده با مش��اهده
ادله و مستندات پلیس��ی به دست آمده به سرقت
دوچرخهها با همدستی فردی به نام مرتضی (32
ساله) و فروش آنها به سه مالخر اعتراف کرد.
مأموران کالنتری  11پس از یک سری تحقیقات
میدانی محل اختفای همدست سارق را شناسایی
و وی را ب��ا هماهنگی مقام قضایی دس��تگیر و در
بازرسی از مخفیگاه آنها  5دستگاه دوچرخه سرقتی
کشف کردند.

