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فرمانده انتظامی شهرستان بناب از توقیف یک دستگاه خودرو سواری حامل 55هزار عدد مواد محترقه خبر داد .به گزارش  باشگاه خبرنگاران ،الهوردیان گفت:
در پی کسب خبری مبنی بر حمل مواد محترقهتوسطپژو،405شناساییوتوقیفآندردستورکارمامورانقرارگرفت .ویافزود:مامورانهنگامگشت،خودروی
حامل بار قاچاق را در یکی از محورهای مواصالتی مشاهده و آن را متوقف کردند و در بازرسی خودرو  55هزار عدد انواع مواد محترقه خطرناک کشف کردند.

فرد مسلح  6نفر از اعضای  2خانواده را کشت

خط زرد
توصیه های الزم در خصوص پیشگیری
از تخلفات «چک» ()4
*در تمام مدت استفاده از دسته چک  ،مندرجات متن آن را
در ته چک بنویسید.
*هویت شخصی را که از او چک مسافرتی در یافت می کنید
از روی مدارک معتبر کام ً
ال احراز و نشانی و شماره تلفن وی
را در پشت چک یادداشت کنید .
*ب��ا امتحان چک در مقابل دستگاه ها و خودکارهای
مخصوص از اصل بودن کاغذ چک اطمینان حاصل کنید.
پلیس پیشگیری

انتقام جوییخونین دراراک
قاتل انتقام جو  6نفر از اعضای  2خ��ان��واده را در اراک به قتل رساند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،سرهنگ خلج معاون اجتماعی نیروی انتظامی
استان مرکزی گفت :این حادثه در دو مرحله ساعت  ۵و  ۴۵دقیقه و  ۶و ۴۶
دقیقه در خیابان انقالب و خیابان  ۳۰متری کوی علی بن ابیطالب(ع) شهر
اراک اتفاق افتاد .وی ادامه داد :در تیراندازی خیابان انقالب دو زن و یک مرد
و در تیراندازی  ۳۰متری نیز یک زن و یک مرد جان باختند که یکی از آنان از
ماموران نیروی انتظامی استان مرکزی است .وی ادامه داد :مجروحان حادثه

کشف  55هزار عدد مواد محترقه
خطرناک در بناب
تیراندازی یک پسر نوجوان  15ساله ،دختر  25ساله و دو پسر جوان  33و
 35ساله هستند که در این میان حال دختر  25ساله و پسر  33ساله وخیم
گزارش شده است که یکی از این مجروحان شامگاه روز گذشته در بیمارستان
درگذشت .خلج افزود:یکی از دو عوامل این تیراندازی فردی سابقه داراست
که صبح چهارشنبه به قصد انتقام جویی با حمله به یک منزل مسکونی دو نفر را
که علیه او شهادت داده اند به ضرب گلوله می کشد و به سرعت به محله دیگری
از شهر اراک می رود و همسر دوم و کودک خردسالش را نیز به قتل می رساند.
به گفته منابع بیمارستانی در این حادثه عجیب یک مامور نیروی انتظامی جزو
جان باختگان است .معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان مرکزی علت این
حادثه را تسویه حساب شخصی دانست و گفت :تحقیقات بیشتر در حال انجام
است.قاتل در قتل ها ،از سالح های کالشینکف و قمه استفاده کرده و یک
قبضه کلت کمری هم به همراه داشته است .بر اساس مدارک موجود قاتل از

 عامل جنایت مسلحانه اعتراف کرد:

زن جوان ونزوئالیی هنگامی که قصد داشت شوهر خود
را درون چمدانی از زندان فراری دهد بازداشت شد.

از میان خبرها
بازیکن امیدهای نفت تهران درگذشت
امیرحسین مرادی بازیکن تیم امید نفت تهران که به دلیل
گاز گرفتگی در بیمارستان بستری شده بود ،درگذشت.
به گ��زارش ایسنا ،امیرحسین م��رادی کاپیتان تیم امید
نفت تهران که حدود یک ماه و نیم پیش بر اثر گازگرفتگی
در بیمارستان یاس سپید بستری شده بود ،روزگذشته
درگذشت.این اتفاق درحالی افتاد که مرادی حدود دو
هفته پیش از حالت کما خارج شده بود .پیش از این دو
تن از دوستان مرادی که همراه او دچار گاز گرفتگی شده
بودند،جان خود را از دست داده بودند.

کالهبرداری با چک متوفی از دو قالی باف
توکلی-با شکایت دو نفر مبنی بر کالهبرداری فردی که از
طریق شبکه های اجتماعی در زمینه خرید و فروش قالی ،
و ...فعالیت می کرد  ،در بررسی های انجام شده ماموران
مشخص شد فرد کالهبردار پس از تبلیغات گسترده در
یکی از شبکه های اجتماعی بنا به درخواست فروشندگان
قالی دست ب��اف  در روز تعطیل ،اق��دام به خرید دو تخته
قالی به ارزش  9میلیون تومان از یک قالی باف و همچنین
دو تخته قالی نفیس دیگر به ارزش   76میلیون تومان از
فرد دیگری کرده و در قبال آن چکی به مبلغ  85میلیون
تومان به تاریخ دو روز بعد ارائه داده است .فرمانده انتظامی
شهرستان«راور» گفت:شاکیانپسازمراجعهبهبانکبرای
دریافت پول دریافتند که چک ارائه شده ،مربوط به شخصی
متوفی است که به سرقت رفته است .سرهنگ میرزایی
گفت  :ماموران این کالهبردار را در شهر کرمان دستگیر
کردند و دستگیری همدستان وی در دستور کار قرار دارد.

زنی که دزد شد!!!

متهمان سابقه دار و دارای هویت مشخص و متواری است و پارسال نیز یک نفر
را کشته بود .قاتل شامگاه روز گذشته دستگیر شد.

اعتیاد را ترککردم تاخواهرم را بکشم!!

مقتول قبل از مرگ قاتل خود را لو داد
سیدخلیل سجادپور -جوان  28ساله ای که آخر
پاییز سال گذشته و در یک جنایت مسلحانه مرد 38
ساله ای را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود پس از
یک سال تالش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی در حالی که تغییر چهره داده بود در
شیراز دستگیر شد و ضمن اعتراف به ارتکاب جنایت
مسلحانه گفت :برای گرفتن انتقام شلیک کردم! به
گزارش اختصاصی خراسان ،ظهر بیست و نهم آذر بود
که صدای شلیک چند گلوله در زمین های کشاورزی،
چند تن از اهالی روستای زاک را به سمت محل شلیک
کشاند .آنان در حالی با پیکر نیمه جان تراکتورسوار
 38ساله روبه رو شدند که آثار اصابت  2گلوله بر بدن
وی خودنمایی می کرد .دقایقی بعد مجروح این حادثه
به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافت و تحت
عمل جراحی قرار گرفت .این مرد که هنوز نیمه جان
بود به اطرافیانش گفت :اگر زنده نماندم بدانید که
«احمد-ف» به سوی من شلیک کرد! گزارش خراسان
حاکی است :در حالی که هنوز عده ای در مرکز درمانی
نگران وضعیت وخیم «مهدی -خ» بودند ناگهان خبر
رسیدکهمردیسواربرپژو 206سفیدرنگبهروستای
زاک رفته و پس از شلیک به شیشه بنگاه ،گلوله ای نیز
به در خانه مجروح بستری در بیمارستان شلیک کرده
است .این در حالی بود که «مهدی-خ»  2روز بعد از
این حادثه بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله از سالح
شکاری جان سپرد و بدین ترتیب پرونده ای جنایی
روی میز قاضی علی اکبر صفائیان (قاضی ویژه قتل
عمد در زمان وقوع حادثه) گشوده شد و اما بررسی های
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
بیانگر آن بود که متهم تحت تعقیب به مکان نامعلومی

در امتداد تاریکی

عامل قتل «به خاطر حرف مردم» معترف شد

شلیک برای انتقام!

حادثه در قاب
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گریخته است .بنابراین گزارش ،رئیس پلیس آگاهی
خراسان رض��وی درب��اره پیگیری این پرونده جنایی
به خراسان گفت :تحقیقات کارآگاهان با توجه به
اظهارات مجروح حادثه که فردی به نام «احمد-ب» را
عامل شلیک گلوله معرفی کرده بود ،نشان داد که وی
و افراد دیگری از بستگانش اختالفاتی با «مهدی-خ»
داشته اند که پرونده آنان در حال رسیدگی در مجتمع
قضاییشهیدکامیابمشهدبودبههمیندلیلباصدور
دستورات ویژه قضایی ،این فرد تحت تعقیب پلیس قرار
گرفت تا این که چند روز قبل کارآگاهان به فرماندهی
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی
آگاهی) به اطالعاتی دست یافتند که نشان می داد
متهم تحت تعقیب با تغییر چهره در شیراز به زندگی
مخفیانه خود ادامه می دهد .سرهنگ کارآگاه «حمید
رزمخواه» افزود :بالفاصله اقدامات اطالعاتی و پلیسی
در این باره آغاز شد و کارآگاهان با صدور دستور نیابت
قضایی از قاضی احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد)
عازم شیراز شدند .این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان
کرد:کارآگاهانپسازچندساعترصدهایاطالعاتی
موفق شدند «احمد-ف» را در حالی که با نام مستعار در
یک کارگاه مبل سازی مشغول تخلیه بار بود شناسایی
و او را دستگیر کنند .وی تصریح کرد :این فرد که تغییر
چهره داده بود در همان بازجویی های اولیه به ارتکاب
قتل اعتراف کرد و گفت :مدتی قبل از وقوع این حادثه
مقتولمنوچندتنازبستگانمراباشلیکگلولهمجروح
کردهبوداماوقتیدیدماوباسپردنوثیقهبهدادسراآزاد
شد دیگر تحمل نکردم و برای گرفتن انتقام دست به
سالح ب��ردم! «سرهنگ رزم��خ��واه» اف��زود :تحقیقات
پلیس درب��اره همدستان متهم همچنان ادامه دارد.

سجادپور -جوان 24ساله ای که خواهرش را در مشهد
به قتل رسانده بود  24ساعت بعد از ارتکاب جنایت در
چنگ کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی گرفتار
شد و گفت :اعتیاد را ترک کردم تا خواهرم را بکشم!!به
گزارش خراسان ،شب سه شنبه گذشته ،شهروندان در
تماسباپلیس 110ازمرگمشکوکزن 21سالهایدر
منطقهاسماعیلآبادمشهدخبردادندوعنوانکردندکه
اطرافیانمتوفیقصددارندبیسروصدا،جسداورادفن
کنند .در پی دریافت این خبر ماموران کالنتری سپاد به
محلحادثهعزیمتکردندوباتاییددرستیخبر،مراتبرا
بهقاضیویژهقتلعمداطالعدادند.دقایقیازنیمهشب
گذشته بود که قاضی احمدی نژاد به همراه کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم محل
شدند و به بررسی در این باره پرداختند :آثار کبودی زیر
گلوی زن  21ساله نشان می داد که وی به قتل رسیده
است این درحالی بود که هیچ مردی در منزل مسکونی
مذکور حضور نداشت بنابراین به دستور مقام قضایی،
کارآگاهان چند تن از اطرافیان متوفی را در حالی
بازداشت کردند که شواهد نشان می داد قبل از کشف
جسد ،برادر متوفی با سمند سفید رنگ و در حالی که
بسیار مضطرب بود از محل حادثه گریخته است.گزارش
خراسان حاکی اس��ت :فرضیه اصلی پلیس در حالی
رنگ واقعیت گرفت که مادر متوفی پرده از ماجرای فرار
دخترش از منزل برداشت و گفت :هنگامی که وارد خانه
شدم پسرم هراسان از خانه فرار کرد .با این اظهارات و به
دستور قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب
مشهد گروهی از ک��ارآگ��اه��ان به سرپرستی سرگرد
سلطانیان (افسر پرونده) وارد عمل شدند و تحقیقات
خود را برای دستگیری متهم فراری آغاز کردند .رئیس
پلیسآگاهیخراسانرضویدربارهچگونگیدستگیری
این متهم به خراسان گفت :با تکمیل اطالعات درباره

این جنایت ،کارآگاهان با
ردیابیهایپلیسیوتجزیه
و تحلیل های کارشناسی،
موفق شدند محل اختفای
متهم را شناسایی کنند.
سرهنگ کارآگاه «حمید
رزمخواه» افزود :متهم این پرونده در کمتر از  24ساعت
پس از وقوع قتل در منطقه اسماعیل آباد و درحالی که
حیرانوسرگردانبود،دستگیروبهپلیسآگاهیهدایت
شد .وی اضافه کرد :متهم در بازجویی ها ضمن اعتراف
صریح به ارتکاب قتل گفت :خواهرم چند بار از منزل
فرار کرده بود به همین دلیل از مدت ها قبل تصمیم به
قتل او گرفته ب��ودم چرا که از حرف های م��ردم خسته
شده بودم و دیگر نمی توانستم این حرف ها را که درباره
خواهرم می زدند تحمل کنم تا این که آخرین بار حدود2
ماه قبل بود که او دوباره از خانه فرار کرد و به همراه یک
جوان دیگر به شمال کشور رفت .من هم به مرکز ترک
اعتیاد رفتم تا اعتیادم را ترک کنم چون نمی توانستم
درحالی که معتاد هستم زندان را تحمل کنم .وقتی 3
روز قبل از مرکز ترک اعتیاد بیرون آمدم ،خواهرم نیز به
منزل بازگشته بود روز حادثه نیز وقتی وارد خانه شدم
او از حمام بیرون آمد من هم بالفاصله او را به اتاق خواب
کشاندم و با شالی که دور گردنش بود خفه اش کردم.
پس از آن و برای این که صحنه سازی کنم که او بر اثر
بخار یا گاز حمام جان باخته است پیکرش را تا کنار حمام
کشاندم اما در همین هنگام صدای پای مادرم را شنیدم
که از پله ها باال میآمد .من که ترسیده بودم بالفاصله
از خانه فرار کردم و با سمند سفید رنگ پدرم فرار کردم
که چند ساعت قبل به بهانه رفتن به جایی از او به امانت
گرفته ب��ودم! این مقام انتظامی تصریح کرد :بررسی
های بیشتر درب��اره این جنایت همچنان ادام��ه دارد.

ای ک��اش م���ادرم کمی ب��ه فکر م��ن ه��م ب��ود و م��را تنها
نمیگذاشت .هر وقت به گذشته ام می اندیشم ابتدا...
زن جوانی که به اتهام سرقت و کیف قاپی دستگیر شده است
در تشریح ماجرای سرقت هایش به مشاور مددکار اجتماعی
کالنتری سناباد مشهد گفت :از م��دت ها قبل ای��ن ک��ار را
انجام می دهم .تازه وارد دبیرستان شده بودم که پدر و مادرم
اختالفاتشدیدیبایکدیگرداشتند.هیچگاهدرسنخواندم
و فقط برای این که شاهد جر و بحث های پدر معتادم با مادرم
نباشم به مدرسه می رفتم و آن جا با دوستانی شبیه خودم به
صحبت درباره مشکالتم می نشستم .تا این که یک روز پس
از بازگشت از مدرسه مادرم را در خانه ندیدم فهمیدم که او ما
را ترک کرده و مرا به پدرم سپرده است.روز بعد این موضوع را
با محیا ،همکالسی ام درمیان گذاشتم و تصمیم گرفتیم که
دیگر به مدرسه نرویم .از این رو از صبح با محیا در خیابان های
شهرپرسهمیزدیموبادیدنزرقوبرقمغازههاوجیبخالی،
تصمیم گرفتیم دست به سرقت از فروشگاه لباس بزنیم تا سر
و وضع خودمان را مرتب کنیم .چرا که پدر و برادر محیا سارق
زورگیر بودند و اکنون برادرش در آخرین زورگیری دستگیر
شده و در زن��دان به سر می برد و پدرش هم به دلیل اعتیاد
شدیدخانهنشینشدهاست.صبحزودمحیابهسراغممیآمد
و دو نفری ابتدا دوربین مغازه ها را بررسی می کردیم و در یک
فرصت مناسب وسایل و پوشاک مورد عالقه مان را سرقت
میکردیم و سریع از آن محل دور می شدیم .در مدت کوتاهی
با سرقت هایی که انجام دادیم وسایل مورد احتیاج خودمان را
فراهم کردیم و دیگر به پول نقد نیاز داشتیم .از آن جا که پدرم
اعتیادشدیدیبهموادمخدرداشتبهفکرتامینخرجومخارج
زندگیافتادموازطرفیهمپدرمهیچاهمیتیبهمننمیداد
به همین خاطر با همفکری محیا شروع به سرقت از مسافران
اتوبوسهایشهریکردیم.باپولیکهشبهابهپدرممیدادم
اوخوشحالمیشدونهتنهامراتنبیهوسرزنشنمیکردبلکه
می گفت این پول حق ماست.کم کم پدرم به فکر شوهر دادن
من افتاد تا این که پسر یکی از دوستانش مرا خواستگاری
کرد و با هم ازدواج کردیم .همسرم نیز به موادمخدر صنعتی
(شیشه)اعتیادداشتوباشروعزندگیمشترکبدبختیهایم
دوچندان شد و هر شب در پی توهمات همسرم کتک حسابی
می خ��وردم .این گونه بود که من هم ب��رای فراموش کردن
مشکالت و تلخ کامی های زندگی در کنار همسرم شروع به
مصرف موادمخدر کردم .از این پس باید به سرقت هایم ادامه
میدادمتاهزینههایاعتیادخودموهمسرمرانیزتامینکنم.
تااینکهیکروزهنگامسرقتشناساییودستگیرشدمومدتی
رادرزندانتحملکیفرکردم.درحالیکهاعتیادمراترککرده
بودم و هیچ اطالعی از همسرم نداشتم از زندان آزاد شدم و به
خانه پدرم برگشتم .با دیدن اوضاع بد پدرم به ناچار دوباره به
سرقت روی آوردم تا این که بار دیگر دستگیر شدم و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کشف  146کیلو هروئین و شیشه
توکلی -پلیس رفسنجان باخبر شد  چند نفر در حومه
شهرستان اقدام به نگهداری و توزیع مواد مخدر صنعتی
م��ی کنند .ب��ا ان��ج��ام اق��دام��ات م��ام��وران مشخص شد
قاچاقچیان اهل افغانستان هستند و مخفیگاه آن ها
شناسایی شد .جانشین فرماندهی انتظامی رفسنجان
اف��زود :مأموران وارد مخفیگاه متهمان شدند و در این
عملیات سرکرده باند و همدستش را دستگیر کردند.
سرهنگ خلیلی افزود :در بازرسی از مخفیگاه متهمان
 143کیلوگرم هروئین 3،کیلوگرم شیشه ،یک قبضه
اسلحه و ...کشف شد و متهمان دستگیر شدند.
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