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سال سی و پنجم

 ۱۰۷حلقه چاه غیرمجاز ُپر شد
مدیرامورآبناحیهسبزوارگفت ۱۰۷:حلقهچاهغیرمجاز
در شهرستانهای ســبــزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
داورزن و ششتمد در حوزه عملکرد امور آب ناحیه سبزوار
از ابتدای امسال مسدود شده است.
محمد ثابتیمقدم ،مدیر امــور آب ناحیه ســبــزوار به
باشگاه خبرنگاران گفت ۱۰۷ :حلقه چــاه غیرمجاز در

هشدار

خراسان رضوی
عقیل رحــمــانــی بــا نــد
 1 1ن ـ ـفـ ــرهای ب ــا ن ــام «س ــرب ــاز»
ک ــه اقـ ـ ــدام ب ــه اجـ ـ ــاره ام ــاک
شهروندان در نقاط مختلف
شهرمشهدوگلبهارمیکردند
و در ادامه امالک اجارهای را به
رهن واگــذار میکردند ،در حالی متالشی شد که
متهمان پرونده با این روش بیش از 6میلیارد تومان
درآمد نامشروع کسب کرده بودند.
با گزارش مأموران پلیس از اقدامهای باند حرفهای
کالهبرداری در حوزه امالک به دستگاه قضایی،
پروندهای در یکی از شعبههای بازپرسی دادسرای
ناحیه 2مشهد باز و موضوع توسط قاضی شعبه
مــورد بررسی دقیق قــرار گرفت .تحقیقات اولیه
بــازپــرس پــرونــده در دادس ــرای ناحیه 2مشهد از
گستردگی جرایم در حوزه خرید و فروش مال غیر
توسط سرکردههای این باند حکایت داشت .مقام
قضایی ضمن صدور دستورات ویژه برای شناسایی
و دستگیری سرشاخههای اصلی ماجرا همزمان
تمامی روشهــا و ابعاد کالهبرداری اعضای باند
«سرباز» را مورد بررسی و تحقیق قرار داد.
در ایــن میان مشخص شــد ،باند مــذکــور دارای
 11عضو اســت کــه هــر کــدام در طــراحــی و اجــرای
نقشههای کالهبرداری و سرکیسه کــردن مردم
نقش تعریف شدهای بر عهدهشان است.

◾

◾سربازهای باند فقط چشم میگفتند

برخی از آنهــا در مرحله ابتدایی کار و در زمینه
شناسایی امــاک اجـ ــارهای و صحبت بــا مالک
نقش ایفا میکردند به گونهای که در پوششهای
مختلفیماننداعضاییکخانوادهامالکاجارهای
شهروندان را قولنامه و پس از آن همان امالک را
در بازه زمانی چندروزه که داخل آن خانه مستقر

شماره 9711

شهرستانهای سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب ،داورزن
و ششتمد در حــوزه عملکرد امــور آب ناحیه سبزوار از
ابتدای امسال مسدود شده است .این چاههای غیرمجاز
با تالش کارشناسان حقوقی و دریافت دستور قضایی
بسته شده است.
وی در ادامه تصریح کرد :در سالهای گذشته برداشت

 ۵۰درصدازشبکهانتقالآبدرمرزفرسودگی

مدیرعامل شرکت آبو فاضالب خراسان رضوی
گفت :نوسازی هر کیلومتر شبکه انتقال آب به طور
متوسط به ۵۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که
عددی معادل7هزار و500میلیارد تومان میشود

ویژهنامه 4090

بیرویه آب سبب افت سطح آبهای زیرزمینی در منطقه
شــده کــه انــســداد چــاههــای غیرمجاز نقش مــؤثــری در
جلوگیری از افت آبهای زیرزمینی دارد.
مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت :در مدت پنج سال اخیر
عملیات انسداد هزار و  ۵۰۰حلقه چاه غیرمجاز توسط
امور آب ناحیه سبزوار انجام شده و در این مدت7میلیون

که اعتبارات دولتی پاسخگوی این نیاز نیست.
به گزارش ایسنا ،وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت
تمام شده آب سه برابر تعرفه است نوسازی
تأسیسات صورت نخواهد گرفت ،تصریح کرد :طول
شبکه خط انتقال آب در خراسان رضوی حدود

تحقیقات برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد

 130شاکی در پرونده
باندکالهبرداری«سرباز»

میشدند ،با ادعای مالکیت ،به رهن میدادند و از
هر نفر میلیونها تومان وجه دریافت میکردند و
یک باره ناپدید میشدند.
در این باند برخی افــراد که در الیههای پایین قرار
داشتند «ســربــاز» نــام داشتند و باید دستورات
سرکردههای باند را اجرا میکردند .نکته دیگری که
بازپرس پرونده در حین اقدامهای دقیق قضایی به
آن پی برد این بود که اعضای این باند کالهبرداری
دامنه اقــدامهــای مجرمانهشان تا شهر گلبهار
هم گسترده شــده و تعدادی از متهمان پرونده

با استفاده از چکهای آزاد و ...اقــدام به خرید
واحدهای مسکونی کرده و پس از معامله و در اندک
فاصله زمانی با درج آگهی فروش زیر قیمت امالکی
که هنوز سند رسمی آنها صادر نشده ،مشتری
برای خانهها پیدا کرده و پس از توافق ،قسمتی از
وجه معامله را دریافت کرده و متواری میشدند.
ثبت پرونده در شعبه بازپرسی مورد اشاره موجب
شد مالباختهها برای پیگیری و احقاق حقوق از
دست رفتهشان راهی عدلیه شوند ،در حالی که
هر روز بر تعداد شکات پرونده افــزوده میشد و

مترمکعب آب از این طریق صرفهجویی شده است.
ثابتی مقدم ادامه داد :برای جلوگیری از برداشت بیرویه
آبهای زیرزمینی همه چاههای دارای پروانه کشاورزی
این منطقه مجهز به شمارشگر هوشمند شدهاند که
این موضوع بیش از  ۲۰درصد حجم برداشت آبهای
زیرزمینی را کاهش داده است.

۳۰هزار کیلومتر است که۵۰درصد این خطوط
یعنی معادل۱۵هزار کیلومتر عمری باالی۲۵
سال داشته و در مرز فرسودگی قرار دارد .نوسازی
هر کیلومتر شبکه انتقال آب به طور متوسط به
۵۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که عددی معادل

تعداد آنها به مرز  130نفر رسید ،مأموران پلیس
هویت تمامی اعضای باند را که در میان آنها دو
زن هم دیــده میشد شناسایی و با دستور مقام
قضایی عملیات دستگیری اعضای باند «سرباز»
را آغاز کردند.

◾

◾ 8عملیات برای دستگیری هشت نفر
به این واسطه محل حضور هشت نفر از اعضای
باند سرباز در نقاط مختلف شهر به محاصره
مأموران درآمد و متهمان پرونده یکی پس از دیگری
بازداشت و پس از طی شدن روال انتظامی پرونده
با دستور قاضی دادسرای ناحیه 2مشهد به شعبه
بازپرسی منتقل شدند و سه نفر دیگر از اعضای
باند در حال حاضر متواری هستند و با توجه به
سرنخهای موجود در پرونده راهی برای فرار آنها
وجود ندارد و به زودی دستگیر خواهند شد.
نکته عجیب دیگر این بود که ز نهــای عضو باند
با دیدن یک آگهی استخدام منشی در «دیوار»
وارد این بازی شوم شده بودند ،این افــراد که نیاز
مادی داشتند با اندکی تأمل میتوانستند از دام
کالهبرداران فرار کنند ولی این گونه نشد.
شکات پرونده که تاکنون بیش از 6میلیارد تومان از
دست دادهاند ،با شناسایی عامالن کالهبرداری از
مقام قضایی خواستار در نظر گرفتن اشد مجازات
برای آنها شدند.
در ادامه متهمان راهی زندان شدند تا دیگر مراحل
قضایی پرونده هم طی شــود .اما نکته مهم این
پرونده که باید از سوی مالکان و صاحبان خانههای
خالی در نظر گرفته شود این است که تا حد امکان
خرید و فروش و رهن و اجاره واحدهای آپارتمانی
خود را در مراکز قانونی انجام دهند تا در صورتی که
ایرادی در فرایند باشد توسط کارشناسان مربوط
شناسایی شود.

خبر
روز

7هزار و500میلیارد تومان میشود که اعتبارات
دولتی پاسخگوی این نیاز نیست .در حال حاضر
متوسط قیمت یک مترمکعب آب ۸۰۰تومان و برای
روستاییان ۴۰۰تومان است و این در حالی است که
قیمت یک آب معدنی نیملیتری4هزار تومان است.

خبر
کشف  47دستگاه
موتورسیکلت و خودرو سرقتی

فــرمــانــده انــتــظــامــی مشهد از اجـ ــرای طــرح
ارتقای امنیت اجتماعی و کشف 47دستگاه
موتورسیکلت و خودرو سرقتی و  118فقره انواع
سرقت در شهر مشهد خبر داد.
به گزارش قدس ،سرهنگ حسین دهقانپور در
تشریح این خبر بیان کرد :طرح ارتقای امنیت
اجتماعی با هــدف پــاکســازی نقاط آلــوده و
جرمخیز ،شناسایی و دستگیری سارقان و
جمعآوری معتادان متجاهر در شهر مشهد
به مرحله اجرا درآمد.
فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد :در این
طــرح مــأمــوران انتظامی با تشکیل تیمهای
وی ــژه عملیاتی بــا شناسایی بــرخــی مناطق
آلــوده و جرمخیز موفق به کشف  10دستگاه
موتورسیکلت و  37دستگاه خودرو سرقتی،
 118فقره انواع سرقت و دستگیری  164متهم
به سرقت شدند.
سرهنگ دهقانپور با اشاره به کشف یک کیلو
و  39گرم انواع مواد مخدر در اجرای این طرح،
اظهار کــرد :در این طرح  19معتاد متجاهر و
 17توزیعکننده مواد افیونی نیز جمعآوری و
دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مشهد در پــایــان بــا بیان
اینكه پلیس با تمام توان در راستای تأمین
نظم و امنیت ،ارتقای احساس امنیت مردم
و خدمت به آنان تالش میكند ،از شهروندان
خواست در صورت مشاهده موارد مشكوك
مــراتــب را بــه مركز فــوریـتهــای پلیسی 110
اعالم کنند.

دستگیری
عامل تخریب
درختان تاغ

سرهنگ
حسینعلیزاده،
فرمانده انتظامی
شهرستان نیشابور
به صداوسیما گفت:
عامل تخریب و
سرقت درختان
تاغ در بیابانهای
بخش میانجلگه
شهرستان نیشابور
در حالی دستگیر شد
که از محل اختفای
او حدود  3تن چوب
متعلق به درختان
مذکور کشف شد.
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