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 18.6میلیون تومان
خالفی خودروی 206

فرماندهیانتظامیشهرستانممسنیازتوقیفیکدستگاهخودرویپژو 206باخالفی 18.6میلیونتوماندرآنشهرستان
خبرداد.بهگزارش پایگاهخبریپلیس،سرهنگمحمدعبادینژادافزود:براساسماده 8قانونرسیدگیبهتخلفاترانندگی
در صورتی که مبلغ تخلف به ده میلیون ریال برسد وراننده نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند ،خودرو توقیف خواهد شد.

شکایت دختر ۲۰ساله4 ،شیطان صفت را به دام انداخت

خط زرد

قوانین رانندگی در مه()1
-1قبل از حرکت در مه حتما چ��راغ ها،شیشه
ها،پنجره ها و آینه ها را بررسی و از سالم و بی نقص
بودن آن ها اطمینان حاصل کنید تا بتوانید ببینید
و دیده شوید.
-2اگر قابلیت دید(میدان دید)شما کمتر از 100
متر است.چراغ های مه شکن را روشن کنید.
-3در شرایط ایجاد بخار روی شیشه از برف پاک
کن و حرارت بخاری استفاده کنید.
-4هوایگرمراازمنافذشیشهجلوخارجویاشیشه
را به وسیله یک پارچه خشک تمیز کنید.
پايگاه خبری پليس

 4شیطان صفت که با ضرب و جرح و تهدید،
مبادرت به آزار و اذیت دختر  ۲۰ساله کرده
بودند با تالش مأموران پلیس آگاهی به دام
افتادند.به گزارش فارس ،در  2دی ماه جاری
خانم جوانی با مراجعه به کالنتری اعالم کرد که
توسط 4جوانموردآزارواذیتقرارگرفتهاست.
با تشکیل پرونده  ،شاکی به پزشکی قانونی
اعزام شد که پس از تأیید به دستور بازپرس شعبه
هفتم دادس��رای عمومی و انقالب شهرری در
اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت.شاکی به کارآگاهان گفت :حدود
دو هفته پیش از وقوع حادثه ،از آژانس نزدیک

خانه درخواست یک دستگاه خودرو کردم .آن
روز راننده آژانس بدون هرگونه صحبتی مرا به
منزل خواهرم رساند  ،اما پس از چند روز ،راننده
را چندین بار در اطراف خانه مشاهده کردم.
نهایتا یک روز راننده(وحید )نزد من آمد و مدعی
شد که به من عالقه مند شده و قصد ازدواج با
مرا دارد.سرانجام من به صحبت هایش اعتماد
کردم و همین موضوع باعث شد چندین نوبت با
او مالقات کنم.روز حادثه وحید به بهانه اینکه
قصد دارد مرا به م��ادر و مادربزرگش معرفی
کند ،مرا به خانه ای در دولت آباد برد اما زمانی
که وارد خانه شدم3،جوان قوی هیکل در داخل

درامتدادتاریکی
خانه حضور داشتند ! کارآگاهان با راهنمایی
شاکیبهشناساییمحلوقوعجرمودستگیری
سیروس  .ج اقدام کردند.در ادامه ،کارآگاهان
با شناسایی محل تردد وحید  .الف در میدان
اصلی شهرری ،وی را نیز سوار بر یک دستگاه
خ��ودروی  206دستگیر کردند.با اعتراف
صریح آن ها به ضرب و جرح ،تهدید و آزار و اذیت
شاکی  ،دو متهم دیگر پرونده به نام های مهدی
 .ر و امیر  .ع شناسایی و نیز دستگیر شدند.
سرهنگ کارآگاه حسین زارع ،رئیس پایگاه
نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر
گفت :هر  4متهم صراحتا به آزار و اذیت شاکی

فقط خود را می دیدم!

اعتراف کرده و تحقیقات در خصوص متهمان
پرونده تکمیل و قرار قانونی از سوی بازپرس
محترم پرونده صادر شده و  4متهم به همراه
پرونده در اختیار شعبه ششم دادگاه کیفری یک
استان تهران قرار گرفتند.

بعد از ظهر روز گذشته در مشهد رخ داد

ازمیان خبرها

نزاع خونین با یک کشته و 3مجروح

آزادی کودک  8ساله
از چنگال آدم ربایان

کشف یک تن و  900کیلو تریاک
اززیر بار هندوانه

یک تن و  900کیلو تریاک جاسازی شده در زیر
ب��ار هندوانه طی یک عملیات موفق پلیسی در
شهرستانجاسککشفشد.سردارعزیزا...ملکی
فرمانده انتظامی هرمزگان  ،در گفت و گو با پایگاه
خبری پلیس ،گفت :ماموران پاسگاه شهید نوروزی
جاسک دوشنبه به یک دستگاه کامیون مشکوک
شدند و آن را متوقف کردند.وی افزود :ماموران در
بررسی از مدارک راننده و بارنامه به دلیل استرس
زیاد و ضد و نقیض گویی راننده  ،خودرو را برای
بررسی بیشتر به یگان انتظامی منتقل کردند.در
بازرسی کامیون ،یک تن و 900کیلو گرم تریاک که
زیر بار هندوانه جاسازی شده بود کشف شد.

دستگیریقاتلیکهخواهرخودراکشت

رئیس دادگستری شهرستان فردیس با اشاره به
اقدام دو برادر در به قتل رساندن خواهرشان در این
شهرستان از بازداشت یکی از عوامل این جنایت
خبر داد.به گزارش ایرنا ،مقصود عبدی روزگذشته
افزود :هفته گذشته دو برادر وارد منزل پدری خود
در منطقه کریم آباد مشکین دشت شدند و با سالح
گرم به تیراندازی به سمت خواهران خود اقدام
کردند که در اثر اصابت گلوله به سریکی از آن ها ،
وی در دم جان باخت.وی با اشاره به اظهارات مادر
مقتول ،افزود :برادران پس از اقدام به قتل از صحنه
متواری شدند.وی درب��اره شرایط خواهر دیگر
قاتالناظهارکرد:ویاکنون در بیمارستان بستری
است.این مقام قضایی انگیزه این جنایت را مسائل
اخالقی عنوان کرد و درباره پیگیری و سرانجام این
پرونده گفت :یکی از برادرها اکنون بازداشت شده
و دیگری متواری است.

سواالت بازجویی بود در اظهاراتی به قاضی ویژه
قتل عمد گفت :حدود ساعت 1:30بعدازظهر بود
کهبرادرم(مقتول)بامنتماسگرفتوگفت«:باتو
کار ضروری دارم سریع خودت را به ما برسان!»من
هم بالفاصله پیش برادرم رفتم و سپس چند نفری
مقابل مغازه ای رفتیم که برادر خانم برادرم آنجا
بود .وقتی با خ��ودروی س��واری به محل رسیدیم
ناگهان چند نفر با چوب و چماق به سوی ما حمله
ور شدند که در این درگیری ،برادرم و من مجروح
شدیم .گ��زارش خراسان حاکی اس��ت :با توجه
به این که مقام قضایی احتمال درگیری و ایجاد
اخالل در نظم عمومی را می داد دستور داد تا 2
مصدوم دیگر این حادثه در مکان دیگری بستری
شوند .از سوی دیگر نیز با انتقال جسد مقتول به
پزشکی قانونی ،قاضی حسینی عازم محل نزاع
شد و بدین ترتیب بررسی ها در این باره ادامه یافت.
تحقیقات بیشتر نشان داد :علی (مقتول) به خاطر

دستگیری دوکالهبرداربا 300فقره جعلروادید
پلیس آگاهی استان با دستگیری 2کالهبردار،
پرده از  300فقره جعل روادید در شهر مشهد
برداشت.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،رئیس
پلیس آگاهی خراسان رض��وی گفت :در پی
شکایتتعدادیازمدیرانآژانسهایمسافرتی
شهر مشهد مبنی بر کالهبرداری از آن ها با
تهیه روادید جعلی مأموران وارد عمل شدند.
سرهنگ حسین بیدمشکی ،افزود :در بررسی
اظهارات شاکی پرونده مشخص شد فردی که
با  5آژانس مسافرتی در خصوص تهیه روادید
و بلیت های خارج از کشور همکاری می کرده،
پس از جلب اعتماد مدیران دفاتر ،همزمان با
اعزام خیل گسترده زائران حسینی به عتبات
عالیات و تقاضای باالی صدور روادی��د؛ از این
فرد تقاضای همکاری می کند که متهم با تهیه

روادیدهای جعلی بیش از  10میلیارد ریال از
آن ها بابت  300روادی��د جعلی کالهبرداری
کرده است .وی ادام��ه داد :کارآگاهان اداره
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی با
همکاری شاکیان پرونده چهره فرضی متهم را
ترسیم و عملیات گسترده ای را برای شناسایی
و دستگیری او آغاز کردند .سرهنگ بیدمشکی
تصریح کرد :گروه رسیدگی کننده سرانجام
او را شناسایی و دستگیر کردند .وی گفت:
متهم در بازجویی لب به اعتراف گشود و به
جعل روادیدها با همکاری فردی دیگر اعتراف
کرد که همدست وی نیز دستگیر شد .رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل
قانونی روانه زندان شدند.

نجات  4معلم روستای مرزی گرفتار در برف و کوالک
سخنگوی سازمان ام��داد و نجات هالل احمر
از نجات  4معلم روستای مرزی گرفتار در برف و
کوالک خبر داد .مرتضوی در گفتوگو با میزان
دربارهآخرینوضعیتمفقودشدن 4معلمدربرف
وکوالکدرروستایمرزیاظهارکرد:امدادگران
ساعت  11:10دقیقه در جریان مفقود شدن 4
معلم در جاده سلماس در حوالی روستای مرزی

(کورهرش)آذربایجانغربیدربرفوکوالکقرار
گرفتندوبالفاصلهعملیاتنجاتآغازشد.ویدر
ادامهبابیاناینمطلبکهامدادگرانمکان 4معلم
راشناساییکردهوبهکمکآنهاشتافتند،گفت:
معلمان گرفتار در برف و کوالک نجات یافتند ،اما
به دلیل وضعیت جوی هوا عملیات نجات تا زمان
دریافتخبر بهپایاننرسیدهبود.

حادثه در قاب

hosseinzadeh@khorasannews.com
ایمیل برای دریافت عکس مخاطبان

عکس :تزئینی

  با ت�لاش ک��ارآگ��اه��ان پلیس آگاهی سیستان و
بلوچستان ک��ودک 8ساله رب��وده شده از چنگال
آدم ربایان در زاهدان آزاد شد .سرهنگ ابراهیم
مالشاهی درگفتوگوبا پایگاهخبریپلیسگفت:
در پی دریافت نیابت قضائی از شهرستان "بم" در
خصوص آدم ربایی ک��ودک 8ساله ،کارآگاهان
پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.رئیس
پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان افزود:
کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی دو
متهم سابقه دار را در این زمینه دستگیر کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه این دو متهم در تحقیقات
منکر انجام هر گونه جرمی شدند ،گفت :در نهایت
دو فرد آدم ربا به ربودن کودک 8ساله اعتراف کرده
ومامورانباشناساییمحلاختفایاینکودک،وی
راآزادکردند.رئیسپلیسآگاهیاستانسیستانو
بلوچستانبااشارهبهاینکهتحقیقاتپلیسدررابطه
با علت و انگیزه وقوع جرم ادامه دارد ،خاطر نشان
کرد :کودک ربوده شده پس از آزادی از چنگال آدم
ربایان به خانواده اش تحویل داده شد.

سیدخلیل سجادپور -درگیری خونین با چاقو و
چماق در مشهد یک کشته و  3مجروح برجای
گذاشت .به گ��زارش خ��راس��ان ،بعداز ظهر روز
گذشته زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا
درآم��د و ماموران کالنتری کاظم آب��اد مشهد از
درگیری خونینی خبر دادند که طی آن جوانی به
نام علی اکبر با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده
بود .به دنبال دریافت این خبر و با توجه به اهمیت
موضوع ،بالفاصله قاضی سیدجواد حسینی به
همراه عوامل بررسی صحنه جرم و کارآگاهان
اداره جنایی عازم بیمارستان طالقانی شدند.
جسد مربوط به جوانی حدودا  28ساله بود که آثار
ضربات متعدد چاقو بر قسمت های مختلف بدنش
خودنمایی می کرد .بررسی های مقدماتی بیانگر
آن بود که برادر مقتول و  2تن دیگر از طرف مقابل
نزاع نیز مجروح شده اند و در مرکز درمانی بستری
هستند .ب��رادر مقتول که قادر به پاسخ دادن به

برخی مسائل خانوادگی با برادر زنش اختالف
داش��ت و به همین خاطر تلفنی با او به مشاجره
پرداخت و سپس عنوان کرد که «همانجا بمانید
تا من بیایم!» علی سپس با برادر و دیگر بستگان
و دوستانش تماس گرفته و از آن ها می خواهد به
دوست آباد بیایند .دقایقی بعد درحالی چند نفر
سوار بر خودرو مقابل مغازه ای در دوست آباد توقف
می کنند که طرف های مقابل نیز با چوب و چماق
و چاقو منتظر آن ها بودند .لحظاتی بعد درگیری
خونینی شکل گرفت و طرفین به جان هم افتادند
که در این میان 3نفر بر اثر اصابت جسم سخت و

نوک تیز نقش بر زمین شدند .بنابراین گزارش،
دیگران با دیدن وضعیت وخیم مجروحان ،آنان را
به مرکز درمانی منتقل کردند اما تالش پزشکان
برای نجات یکی از مصدومان به نتیجه نرسید و
علی جوان 28ساله بر اثر عوارض ناشی از اصابت
چاقو جان سپرد .این درحالی است که عامالن
و شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی متواری
شده اند و تحقیقات پلیس با صدور دستورات ویژه
ای از سوی قاضی شعبه  211دادسرای عمومی
و انقالب مشهد برای دستگیری آنان و همچنین
برادر خانم مقتول همچنان ادامه دارد.

کشف بیشاز2هزارفشنگ جنگی درمشهد
رحمانی – سربازان گمنام امام زمان (عج) طی یک
عملیات پیچیده دو عامل فروش مهمات جنگی را
در مشهد شناسایی و دستگیر کردند .به گزار ش
خراسان  ،سربازان گمنام امام زمان (عج)  2سر
شاخه فروش فشنگ را شناسایی کردند که در
مشهد به خرید  ،فروش و نگهداری ادوات ممنوعه
نظامی اق��دام ک��رده بودند .بنا بر ای��ن گ��زارش
ماموران وزارت اطالعات خراسان رضوی پس از
هماهنگی های قضایی  2محل نگهداری فشنگ
های جنگی کالش و کلت را در مشهد محاصره و

متهمان را دستگیر کردند .دربازرسی در مجموع
2هزار و 260عدد فشنگ جنگی به همراه یک
قبضه سالح کلت کپسولی کشف و ضبط شد  .دو
متهم به همراه پرونده مطروحه دوشنبه گذشته به
شعبه 902دادسرای انقالب مشهد منتقل شدند
و اتهاماتشان توسط بازپرس شعبه مورد رسیدگی
قرار گرفت .درحالی متهمان با دستور قضایی
در پایان جلسه دادرسی راهی زندان شدند که
تحقیقات قضایی همچنان برای شناسایی دیگر
عوامل دخیل در پرونده مذکور ادامه دارد .

زورگیر :زنجیر را با گفتن کلمه رمز دورگردن مالباخته انداختیم
عقیل رحمانی – یکی از  2زورگ��ی��ر خشنی که
حین تست فنی خودروی هیوندایی موفق شده
بودخودرورابهسرقتببرددرآخریندفاعیاتخود
درمقابلمیزعدالت،تمامیاتهاماتشراپذیرفت.
دو زورگیر با مالک خ��ودروی هیوندایی تماس
گرفتندوخودراخریدارخودرومعرفیکردهوبرای
بازدید از خودرو قرار گذاشتند .پس از حضور در
محل قرار که حوالی خیابان شهید نامجو بود یکی
از آن ها به بهانه تست فنی خ��ودرو پشت فرمان
نشست وحرکت کرد و بعد از چند دقیقه گفت
خودرو خوب است .
همزمان با گفتن «خ���ودرو خ��وب اس��ت» فردی
که پشت سر مالباخته نشسته ب��ود زنجیری را
دور گردن او گره زد و شروع به کشیدن آن کرد
و راننده هم با افشانه فلفل به فروشنده حمله ور
شد.مالباخته که متوجه ماجرا شده بود قبل از
آنکه جان خود را از دست بدهد در خودرو را باز
کرد و خودش را از خ��ودروی در حال حرکت به
بیرون پرت ک��رد.در ادام��ه با مطرح شدن ماجرا
در شعبه  203دادسرای مشهد ،بازپرس ترابیان

دستوردستگیری متهمان راصادر کرد تا اینکه
با کشف خودرو در نیشابور یکی از عوامل اصلی
زورگیری خشن دستگیر و پای میز محاکمه آورده
شد .بنا بر این گزارش مالباخته قبل از برگزاری
جلسه آخرین دف��اع متهم در مواجهه حضوری
با متهم  ،ضمن شناسایی او گفت  :هنگامی که
زنجیر را دور گردن من انداختند هرچه به آن ها
اصرار کردم رهایم کنید گوششان بدهکار نبود
حتی گفتم داخل داشبورد پول نقد وجود دارد،
اما فایده ای نداشت و آن ها می گفتند اوچهره ما را
دیده و باید بکشیمش ..در مقابل اظهاراتشاکی،
متهم هم گفت« :خودرو خوب است» رمز ما برای
اجرای نقشه و انداختن زنجیر دور گردن مالباخته
و به سرقت بردن خودرو بود .او همچنین اعتراف
کرد ما قبل از آنکه فروشنده خودش را به بیرون
پرت کند گوشی تلفن همراهش را نیز به سرقت
بردهبودیم.اینگزارشحاکیاستمتهمدوشنبه
گذشتهبرایآخریندفاعمقابلمیزعدالتایستاد
و با قبول اتهامات مطروحه مدعی شد این ها همه
نقشه همدست فراری من است .

یک رمال حرفه ای در شازند دستگیر شد

 /94442146ف

 /94442977ب

13

برخوردکامیون موجبسقوطپرایدجایزهدرشهرستاننکاشد-ایسنا

فرمانده انتظامی شهرستان
شازند ،از دستگیری یک رمال
حرفه ای در این شهرستان خبر
داد.ب��ه گ��زارش ایرنا ،سرهنگ
احمدرضا چگینی اف���زود :در
پی شکایت های مردمی مبنی
بر اینکه فردی با سوء استفاده
از اح��س��اس��ات ش��ه��رون��دان ،به
رم��ال��ی و ت��روی��ج خ��راف��ه گرایی
وکالهبرداری اق��دام می کند،
موضوع به صورت ویژه در دستور

ک��ار پلیس ای��ن شهرستان قرار
گرفت.وی بیان کرد :ماموران
ب��ا تحقیقات محلی  ،کنترل و
مراقبت ،این فرد را شناسایی و
دستگیر کردند .در روند بررسی
حساب ه��ای بانکی ای��ن ف��رد و
تحقیقات بیشتر مشخص شد
متهم با ادع��ای بخت گشایی،
طلسم شکنی ،مهر و محبت،
ازدواج و حتی ک��ارگ��ش��ای��ی و
استخدام  ،مبالغ زیادی از مردم

دری��اف��ت میک��رده اس��ت که در
بازرسی از منزل متهم مقادیر
ق��اب��ل توجهی ت��ری��اک و تعداد
زی��ادی کتابچه دعانویسی ،دو
عدد طلسم فلزی و تعداد زیادی
دس��ت نوشته مختلف رمالی
کشف و ضبط شد.
چگینی اف��زود  :متهم به همراه
موارد مکشوفه با تشکیل پرونده
برایسیرمراحلقانونیبهمراجع
قضاییمعرفیشد.

انفجار مرگبار دیگ
بخار در شرق پاکستان

رسانههای داخلی پاکستان از
وقوع انفجار مرگبا ِر دیگ بخار
در کارخانهای واقع در شرق این
کشور خبر دادند.
ب���ه گ�����زارش ای��س��ن��ا در ای��ن
ح��ادث��ه ک��ه صبح سهشنبه در

یکی از مناطق شهر «پنجاب»
ات��ف��اق اف��ت��اد دی��گ ب��خ��ار یک
ک��ارخ��ان��ه منفجر ش��د و ای��ن
حادثه دستکم 8کشته برجا
گ��ذاش��ت .همچنین  15نفر
دیگر نیز مجروح شدند.

روزیکهخطاببههمسرمفریادمیزدمدیگرخسته
شده ام و طالق تنها راه نجاتم از این زندگی نکبت بار
است کاش لحظه ای غرورم را زیر پا می گذاشتم و
تنها خودم را نمی دیدم .در حالی از این کلمه تنفر
آمیز به عنوان راه نجات نام می بردم که تلخ و شیرین
روزگار را چشیده بودم و موهایم به سپیدی گراییده
بود ،اما حاال درمی یابم که بزرگان بی دلیل نگفته
اند« :تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است»...
مرد  48ساله که در جست و جوی راه��ی درست
ب��رای سامان بخشیدن به زندگی آشفته و رفع
مشکالت خانوادگی اش راهی کالنتری کاظم آباد
مشهد شده بود در حالی که عنوان می کرد هیچ
وقت هنگام درگیری و مشاجره های خانوادگی
با همسرم نتوانستم به سرنوشت  4فرزندم فکر
کنم به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :وقتی
به سن  18سالگی رسیدم تصمیم گرفتم با چند
تن از دوستان هم سن و سال خودم عازم خدمت
سربازی شوم اما وقتی دفترچه راهنمای سربازی
را مطالعه کردم و شرایط معافیت از خدمت سربازی
را جویا شدم دریافتم که به خاطر تک فرزند بودن و
نگهداری از پدر و مادر کهنسالم می توانم از خدمت
سربازی معاف ش��وم .این گونه بود که تصمیم به
ازدواج گرفتم و به خواستگاری دختری رفتم که
از حدود چند ماه قبل با او آشنا شده بودم .آن قدر
زیبایی شهناز مرا تحت تأثیر قرار داده بود که همه
بدخلقی ها و رفتارهای خشن او را نادیده می گرفتم
اگر چه زندگی خود را خیلی ساده آغاز کردیم اما
رفتارهای عصبی و الفاظ توهین آمیز برای همسرم
امری عادی بود.نصیحت های من هیچ تأثیری در
تغییر این رفتارها نداشت به طوری که زندگی ما
روز به روز سردتر و بی روح تر می شد و مشاجرات و
درگیری های ما شدت می گرفت .با آن که در طول
 17سال زندگی صاحب  4فرزند شده بودیم دیگر
تحملبداخالقیهایاورانداشتم.ایندرحالیبود
کههنگامدرگیریومشاجرهتنهاخودمرامیدیدمو
توجهی به وضعیت روحی و روانی فرزندانم نداشتم.
باالخره کاسه صبرم لبریز شد تا این که  3سال قبل
شهناز را طالق دادم و حضانت فرزندانم را پذیرفتم.
چند ماه بعد از این ماجرا با زنی که مطلقه بود و
فرزندی نداشت آشنا شدم و تصمیم به ازدواج مجدد
گرفتم اگر چه سعیده در ابتدا قبول کرد از فرزندانم
مراقبت کند و آن ها را دوست داشته باشد ،اما آرام
آرام رابطه او با فرزندانم تیره شد به طوری که عنوان
کرد دیگر نمی تواند در کنار فرزندانم زندگی کند
به ناچار فرزندانم را منزل مادرم بردم تا سعیده در
شرایط مناسبی قرار گیرد ولی باز هم نتوانستم این
مشکلرارفعکنموکاریکنمکهسعیدهبتواندجای
مادر فرزندانم را پر کند این گونه بود که ازدواج دومم
هم با شکست رو به رو شد و او را نیز طالق دادم این
در حالی است که فرزندانم دچار مشکالت روحی
و روانی شدیدی شده اند به طوری که دختر بزرگم
تحصیل در دانشگاه را رها کرده و 3فرزند دیگرم نیز
نهتنهاترکتحصیلکردهاندبلکهبهافرادیخشنو
شرور تبدیل شده اند .کاش...

ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

رفع تصرف30هکتار
از اراضی ملی کرمان
ت��وک��ل��ی 30 -هکتار از اراض����ی ملی و طبیعی
ک��رم��ان از زم��ی��ن خ����واران ب��ازپ��س گرفته و رفع
تصرف شد .فرماندار کرمان گفت :این زمین ها
و اراض���ی در منطقه ماهان ق��رار داشته که زمین
خ��واران با حصارکشی و ساخت و س��از ،اق��دام به
تصرف  ،قطعه بندی وخرید و ف��روش آن ها کرده
بودند  .توحیدیافزود :طیدو  روز  گذشته عملیات
تخریب ساخت و ساز غیر قانونی و آزادسازی بیش
از  30هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان
کرمان  با حضورنمایندگان دادگستری ،نیروی
انتظامی و جهاد کشاورزی انجام ش��د .وی اظهار
کرد  :این اراض��ی که به صورت  غیرقانونی تغییر
کاربری داده شده بود به کاربری اصلی بازگردانده
شد  .وی خاطر نشان کرد  :از سال  گذشته  تاکنون
با همکاری دستگاه قضایی از تصرف و یا تغییر
غیرقانونی کاربری حدود  900هکتار از زمین های
ملی یا کشاورزی  کرمان  جلوگیری شده است.

دستگیری اوباش سابقه دار
ت��وک��ل��ی  -در پ��ی  دری��اف��ت گ���زارش هایی  مبنی
ب��ر ای��ن ک��ه ی��ک نفر از اراذل و اوب���اش ،اق���دام به
تخریب 4خودروکرده،وباعثایجادرعبووحشت
درشهروندان  سیرجانی  شده اس��ت بالفاصله
موضوعدردستورکار   پلیسقرارگرفت  کهدرادامه
ماموران   با انجام اقدامات   اطالعاتی و فنی  متهم
را شناسایی و دستگیر کردند  .ایران نژاد فرمانده
انتظامی سیرجان گفت :این مجرم از افراد سابقه
دار بود که در تحقیقات و بازجویی های فنی به جرم
خود اعتراف و انگیزه خود را ایجاد رعب و وحشت در
بین اهالی منطقه عنوان کرد.
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