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ریانووستی ،دیمیتری پسکوف گفت :برگزار کننده مناقصه فروش ساعت  ،مبلغ یک میلیون یورو از خریدار دریافت کرده است حال آن که مدل های
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خط زرد
پیشگیری از آتش سوزی در منزل

...

ازمیان خبرها
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

منتظر نظریه تکمیلی پزشکی قانونی
درباره علت تامه قتل «آتنا» هستیم

رئــیــس کــل دادگــســتــری
اســتــان اردب ــی ــل گفت:
هــنــوز نــظــریــه تکمیلی
پزشکی قانونی دربــاره
عــلــت تــامــه قــتــل آتــنــا به
دســـــتمـــــان نــرســیــده
اســـت.حـــجـــتاالســـام
والمسلمین محمدعلی
قــاصــدی در گفتوگو با
ایسنا ،دربــاره وضعیت پرونده قتل آتنا اصالنی ،اظهار
کرد :نظریه اولیه پزشکی قانونی برای ما ارسال شد ،ولی
نظریه تکمیلی پزشکی قانونی درباره علت تامه قتل به
دستمان نرسیده است.وی افزود :هر زمان نظریه پزشکی
قانونی به دستمان برسد ،کیفرخواست پرونده صادر می
شود.بر اساس این گزارش ،رئیس کل دادگستری استان
اردبیل  28تیرماه با اشاره به اعترا فهای قاتل آتنا به
جرایم دیگر به ایسنا گفته بود :هم اکنون به پرونده جرایم
دیگر رسیدگی نمیشود و اولویت با پرونده قتل آتناست.
وی یادآور شد :پرونده قتل آتنا اصالنی در مرحله تحقیقات
تکمیلی است.رئیس کل دادگستری استان اردبیل تاکید
کرد :سعی میکنیم در اولین فرصت تحقیقات را کامل و
برای اجرای مجازات اقدام کنیم.آتنا اصالنی کودک 7
ساله اهل پارس آباد مغان حدود یک ماه پیش برای دیدن
پــدرش از خانه خــارج شد و به خانه بازنگشت تا اینکه
حدود  10روز پیش ،پلیس جسد او را در خانه مظنونی که
بازداشت شده بود ،پیدا کرد.

ُ
برادرکشی در جنوب تهران
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری مردی که در جریان یک نزاع خانوادگی
ب ــرادرش را به قتل رســانــده بــود ،خبر داد.ب ــه گــزارش
ایسنا ،در ساعت  21:30بیست و هشتم تیرماه امسال
از طریق مرکز اورژانس ،جوانی که از ناحیه گردن مورد
اصــابــت ضــربــات چاقو قــرار گرفته بــود بــه بیمارستان
امیرالمؤمنین منتقل شد که بالفاصله اقدامات درمانی
از ســوی تیم پزشکی انجام شــد؛ امــا با توجه به شدت
جراحات وارده  ،جوان مصدوم بهنام بهرام  28ساله جان
خود را از دست داد.با اعالم خبر مرگ جوان مصدوم به
مأموران انتظامی حاضر در بیمارستان ،تحقیقات اولیه از
همراهان متوفی انجام و برادر مقتول به نام مصطفی30
ساله که بههمراه همسر خواهرش بهنام احمد 40ساله
در بیمارستان حضور داشت  ،در اظهارات اولیه گفت:
بههمراه بــرادرم در نزدیکی محل سکونتمان واقــع در
منطقه مرتضی گرد – خیابان ولیعصر در حال تردد بودیم
که سرنشینان دودستگاه موتورسیکلت به قصد زورگیری
به سمت من حملهور شدند ،برادرم در برابر آن ها مقاومت
کرد و مورد اصابت ضربات چاقوی آن ها قرار گرفت و
پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد .باتشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور رئیس شعبه
 101دادگاه عمومی بخش آفتاب ،پرونده برای رسیدگی
در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت .با آغاز تحقیقات پلیسی ،کارآگاهان اطالع
پیداکردند که در محدوده زمانی ساعت  21تا  22روز
حادثه هیچ گونه گزارشی مبنی بر زورگیری منجر به
ضرب و جرح به کالنتری  171مصطفی خمینی اعالم
نشده اما در همان ساعت و تاریخ  ،گزارش نزاع و درگیری
خانوادگی دقیقا به نشانی محل سکونت مقتول و برادرش
واقع در منطقه مرتضی گرد – خیابان ولیعصر به کالنتری
اعــام شــده است.باتوجه به اطالعات بهدست آمــده،
تحقیقات از خانواده مقتول به ویژه برادرمقتول دردستور
کار کارآگاهان قرارگرفت و برادر مقتول همچنان همان
اظهارات اولیه اش مبنی بر زورگیری از وی و برادرش را
مطرح کرد ،اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت که
بــرادرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.برادر
مقتول که به مصرف موادمخدر اعتیاد داشت  ،پس از
اعتراف به ارتکاب جنایت و قتل برادرش در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :برادرم داخل خانه بود که من به منزل
آمــدم ،او در حال مصرف مــواد مخدر بود که با یکدیگر
مشاجره کردیم و برادرم شروع به فحاشی کرد و من نیز با
چاقوی آشپزخانه چندین ضربه بهاو زدم .مادرم قصد جدا
کردن ما را داشت اما قادر به این کار نبود و زمانی که برادرم
روی زمین افتاد ،بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را
به بیمارستان منتقل کردیم اما پس از چند ساعت فوت
کرد .براساس اعالم مرکز اطال عرسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :باتوجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت،
قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر شد و متهم
برای انجام تحقیقات تکمیلی دراختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نمای کامپوزیت هتل ،عامل تسریع در آتش سوزی بود

عکس ها :صادق ذباح

آموزش نکات پیشگیرانه و توصیه های ایمنی سازمان آتش
نشانی مشهد
هنگام وقوع آتش سوزی در منزل ،سرعت عمل هنگام رو به
رو شدن با آتش سوزی ،برای نجات جان خود و مصدومان
احتمالی ،بسیار ضروری است .همان طور که می دانید
آتش خیلی سریع پخش می شود ،بنابراین بالفاصله آتش
نشانی و اورژانس را مطلع کنید و اطالعات کاملی در مورد
حادثه به آنها بدهید.
 – 1سعی کنید افراد داخل ساختمان به ویژه کودکان و
افراد سالخورده را از محل حریق به سرعت خارج کنید.
 – 2شماره های امدادی به ویژه 125را در معرض دید افراد
خانواده قرار دهید تا همه افراد هنگام بروز حادثه بتوانند به
موقع با سازمان آتش نشانی تماس بگیرند.
 – 3شیر اصلی گاز و برق ساختمان را هنگام خــروج از
ساختمان قطع کنید.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

کالهبرداری میلیون یورویی
با فروش ساعت«پوتین»

تکرارحادثه برج سلمان ؛این باردرهتل 20طبقه نیمه ساز
ساجدی-آتشسوزی گسترده هتل  20طبقه در حال
ساخت در مشهد که به دلیل جنس نمای آن به سرعت
فراگیر شد و موجی از نگرانیها را در پی داشت؛ با تالش
نفس گیر بیش از  200آتش نشان مهار شد.طبق اعالم
آتش نشانی مشهد ،چند آتش نشان در این حادثه مصدوم
شده اند اما خوشبختانه به کارگران آسیبی نرسیده
است.به گزارش پایگاه خبری  125؛ آتشسوزی در این
مجموعه اقامتی در حال ساخت که به دلیل گستردگی
هنوز مشخص نیست از کــدام طبقه آغــاز شــده اســت ،
بخش وسیعی از این ساختمان بــزرگ را در برگرفت و
باعث نگرانی مردم و مسئوالن شد به طوری که فرماندار
مشهد نیز در محل آتش سوزی حضور یافت .مدیر عامل
آتش نشانی مشهد در تشریح جزئیات این آتش سوزی
گفت  :پس از گسترش آتش در این ساختمان بلند مرتبه
 ،حریق در ساعت  12:26به آتش نشانی گزارش و بخش
اعظمی از توان آتشنشانی مشهد برای کنترل حریق این
مجموعه اقامتی اعزام شد و با تکیه بر خودروهای اطفای
حریق سنگین ،نردبان و تانکر آب ،عملیات اطفای حریق
در دستور کار قرار گرفت .به گفته آتشپاد " حسن جعفری
" بیش از  65خودروی آتشنشانی با  200آتش نشان در
محل حادثه مستقر و در عملیاتی ضربتی ،موفق به اطفای
حریق شدند .وی با اشاره به تحت کنترل درآمدن آتش در
همان لحظات اولیه تصریح کرد  :همزمان با پیشروی آتش
در برخی نقاط ،اطفای حریق در برخی نقاط دیگر موفق
بود اما شدت آتش باعث شد تا این مناطق از ساختمان
نیز دوباره دستخوش آتشسوزی شود و بر اساس آخرین
گزارشها بخش وسیعی از این مجموعه گرفتار آتش شد
.آتشپاد حسن جعفری ،مدیرعامل آتش نشانی مشهد با
تاکید بر اطفای کامل آتش گفت  :خوشبختانه هیچ آسیب
دیدهای نداشتیم و تنها چند تن از اعضای آتش نشانی
مصدوم شدند .مدیر عامل آتش نشانی مشهد با اشاره به
این که آتش نشانان در حال عملیات کاوش هستند،گفت
 :به دلیل گستردگی آتش سوزی ،تشخیص علت وقوع

آن نیازمند بررسی های بیشتر است  .مهر نیز گزارش داد
شدت آتش سوزی به حدی بود که بیش از  ۱۰طبقه از این
ساختمان  20طبقه را درگیر کرده بود .ارزیابی اولیه
کارشناسان نشان می دهد آتش سوزی از نمای طبقه
باالیی آغاز شده و به کل ساختمان سرایت کرده است.
▪با مقصران برخورد قضایی می شود

در همین حال یک مقام قضایی از برخورد قاطع با خاطیان
و مقصران حادثه آتش سوزی در هتل  20طبقه مشهد
خبرداد.قاضی حیدری که در محل وقوع حادثه حضور
یافته بود ،گفت :جانمایی ساخت هتل  20طبقه طوری
بودکهامکانامداد رسانیاز 2ضلعخیابانامکاننداشت
واگرمجوزساختاینبرجبدونرعایتاصولایمنیصادر
شده باشد ،مسئوالن امر باید پاسخگو باشند .وی با اشاره
به ضد حریق نبودن نمای کامپوزیت این برج نیز تصریح

عامل توهین به مقدسات درفضای مجازی دستگیرشد
رئیس پلیس فتای غرب استان تهران از شناسایی و
دستگیری عامل توهین به مقدسات در فضای مجازی
خبر داد.به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی
پلیس فتا ،سرهنگ حــاج علی صالحی گفت :برابر
رصــد صــورت گرفته در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد
شخصی مطالبی را با موضوع توهین به مقدسات و ایجاد
شبهات به قصد تشویش اذهان عمومی در گرو ههای
مختلف یکی از شبکههای اجتماعی منتشر میکند.
وی ادامه داد :کارشناسان اداره مبارزه با جرایم پلیس
فتا با به کارگیری روشهای فنی و شگردهای تخصصی،
متهم را درکمتر از 24ساعت در شهرستان رباط کریم
شناسایی و پس از کسب تکلیف قضایی در یک عملیات
پلیسی دستگیر کردند.سرهنگ صالحی اضافه کرد:
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متهم دستگیر شده در بازجوییهای فنی ماموران پلیس
فتا با مشاهده ادله دیجیتال جرم و غیر قابل انکار ،به
بزه انتسابی اعتراف و بیان کرد :دانشجو هستم و فقط
از روی کنجکاوی و برای سرگرمی ،این اعمال را انجام
دادم و هرگز فکر نمیکردم پلیس فتا مرا دستگیر کند.
این مقام انتظامی خاطرنشا نکرد :با توجه به ظهور
شبکههای اجتماعی موبایلی و افزایش فعالیت کاربران،
ضرورت دارد کاربران با رعایت اخالق سایبری برای
اشاعه فرهنگ اصیل ایــرانــی اسالمی تــاش کنند.
صالحی افــزود :ترویج منکر در فضای سایبری ممنوع
است و پلیس فتا با نظارت مستمر و شبانه روزی در این
فضا درصدد برقراری امنیت و آرامش روانی شهروندان
خواهد بود و ضمن شناسایی مجرمان فضای سایبری،
بدون هیچ گونه اغماضی ،با آن ها برخورد خواهد کرد.

بر اثر اشتعال مصالح ساختمانی دچار حریق شد .این
ساختمان نیمه کاره ،حدود یک ساعت در آتش سوخت و
سرانجام با تالش آتشنشانها آتش مهار شد ،اما دود آن
تا ساعت ها در فضا دیده می شد.او ادامه داد :هتل روتانا
که از مجموعه هتل های زنجیرهای است ،قرار بود توسط
سرمایهگذار ایرانی تا یک سال و نیم دیگر به بهرهبرداری
برسد .این هتل با توجه به نمای آن که کامپوزیت ،یونولیت
و مصالح اشتعا لزا بوده ،بر اثر جرقه گرفتار آتش شده
است.رئیس اتحادیه هتل داران خراسان رضوی اضافه
کرد:هنوز کارشناسان درباره علت وقوع آتشسوزی نظر
دقیقیاعالمنکردهاندوعلتبیانشدهبراساساطالعات
شاهدان و کارکنان حاضر در محل است.قانعی گفت :در
این آتشسوزی کسی آسیب جانی ندیده است.

کرد :شواهد موجود و بررسی های اولیه حاکی از آن است
که نمای ساختمان ضدحریق نبود به همین دلیل پس از
جمع آوری اسناد و دالیل کارشناسی  ،با قصورفرد یا افراد
برخورد قا نونی صورت می گیرد .معاون دادستان مشهد
در پایان از حضور ماموران یگان ویژه در محل حادثه برای
امداد رسانی بهتر قدردانی کرد.
▪رئیس اتحادیه هتل داران خراسان :نمای کامپوزیت،
عامل تسریع در آتشسوزی

رئیس اتحادیه هتل داران خراسان رضوی گفت :آتش
سوزی هتل نیمه ساخته روتانای مشهد ،به علت اشتعال
مصالح ساختمانی بوده که خوشبختانه خسارات جانی
نداشته است.محمد قانعی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :ساختمان هتل در حال ساخت روتانا ،روز شنبه

جستجو برای یافتن  3گردشگر مفقوددر دزفول
جست وجــو بــرای یافتن سه نفر که درقــالــب یک تور
گــردشــگــری در منطقه چــال کندی در رودخــانــه دز
دزفــول ،دچار حادثه شده بودند ،از نخستین ساعات
صبح شنبه از سر گرفته شد 19 .گردشگر که پنج شنبه
هفته گذشته از اهواز به دزفول سفر کرده بودند هنگام
شنا در منطقه چال کندی دزفــول دچــار حادثه شدند
که  2نفر از آن ها بر اثر غرق شدن در رودخانه دز جان
باختند و  14نفر نجات یافتند و سه نفر مفقود شدند.
شهرداردزفولروزشنبهبهخبرنگارایرناگفت:هماکنون
کلیهنیروهایامدادیبرایجستوجویسهنفریکهدر
حادثه چال کندی مفقود شده اند بسیج شده و از طریق
زمینی  ،هوایی و نیز مسیر رودخانه دز در حال جست
وجو هستند .کرمی نژاد افزود:به همین منظور  2گروه
کوهنوردی و سه گروه آتش نشانی رصد منطقه را در روز

سوم حادثه آغاز کردند ضمن این که یک فروند بالگرد نیز
ازاهوازبهمامورانامدادیمیپیونددتاکارجستوجودر
منطقهراانجامدهد.ویاضافهکرد:هنوزمطمئننیستیم
افرادمفقودشدهدرمنطقهمدنظرهستندیاخیربههمین
منظورکلیهنیروهابهجستوجوخواهندپرداختتااثری
از مفقود شدگان پیدا کنند .رئیس جمعیت هالل احمر
دزفــول نیز به ایرنا گفت:در نشستی که در شهرداری
دزفولبرگزارشد،مقررشدسهنفرازمنطقهکولخرسان
از راه زمینی به منطقه ای که حادثه اتفاق افتاده و افرادی
نیز از مسیر رودخانه به منطقه بروند تا مسیر به صورت
دقیق تری جست وجو شود .عظیم رضای مرساق افزود:
 2گروه پهپادی هم صبح دیروز به منطقه اعزام شدند و
در حال جست وجو هستند که امیدواریم هرچه سریعتر
نشانه ای از افراد مفقود شده پیدا شود.

...

درامتداد روشنایی

عشق رانندگی

دیوانه وار به رانندگی عالقه داشتم .نشستن پشت فرمان
خودرو و رانندگی در خیابان ها به آرزویی بزرگ برایم تبدیل
شده بود .وقتی بانوان جوانی را می دیدم که با خیالی
آسوده در کوچه پس کوچه های شهر رانندگی می کنند ،آه
از نهادم بلند می شد و با حسرت می گفتم آیا روزی من هم
رانندگی خواهم کرد؟ این بود که در آرزوی راننده شدن
گرفتار دام های شیطانی شدم و ...
زن جــوان درحالی که از دستگیری آن مرد شیاد توسط
ماموران انتظامی خیلی خوشحال بود ،دربــاره چگونگی
وقوعماجرابهکارشناساجتماعیکالنتریقاسمآبادمشهد
گفت :اگرچه در زمینه رانندگی استعدادی نداشتم اما
تصمیم گرفتم به هر طریق ممکن ،رانندگی را یاد بگیرم .از
سوی دیگر فهمیده بودم که رانندگان سرویس های مدارس
دخترانه ماهیانه یک میلیون تومان درآمد دارند و من می
توانم با گرفتن گواهینامه ،کمک خرجی برای خانواده ام
باشمچراکههمسرمدرآمدبسیارمحدودیداشت.بههمین
خاطر در یکی از آموزشگاه ها ثبت نام کردم و پس از  7بار
باالخره در آزمون کتبی قبول شدم اما نتوانستم گواهینامه
بگیرم چرا که هر بار در آزمون عملی رد می شدم تا این که
روزی در حال رفتن به منزل با راننده آژانس تلفنی مشورت
کردم و از او خواستم برای قبولی در آزمون راهنمایی ام کند.
او گفت نگران نباش! آشنایی دارم که می تواند گواهینامه را
بدون آزمون برایت بگیرد .گویی روزنه های امید در دلم پیدا
شد ،بالفاصله شماره تلفنش را گرفتم و از خودرو پیاده شدم.
روز بعد به محض این که همسرم از خانه بیرون رفت با شماره
راننده آژانــس تماس گرفتم .او گفت با آشنایش صحبت
کرده اما فعال باید یک میلیون تومان بپردازم و سپس از من
خواست برای تحویل چک های مسافرتی قرار بگذارم ولی
من تاکید کردم نمیخواهم همسرم در جریان قرار گیرد به
همین خاطر یک میلیون تومان از خواهرم که طالهایش را
فروخته بود ،قرض کردم تا بعد با کمک راننده آژانس برای
همسر خواهرم هم گواهینامه بگیریم .روز بعد وقتی راننده
مذکور برای گرفتن پاکت پول ها سر قرار آمد ،نگاه معناداری
به من کرد و هنگام گرفتن پاکت دستم را فشرد و به تمجید از
زیبایی من پرداخت ،من هم که توقع چنین کاری را نداشتم
با اخم هایم به او فهماندم که رفتار زشتش را کنار بگذارد اما
او با بیان این که قصد بدی ندارد ،گفت :وقتی گواهینامه
گرفتی باید کسی باشد که چند جلسه ای را با او تمرین کنی
بنابراین باید رابطه ما نزدیک تر شود .من هم به عشق گرفتن
گواهینامه این موضوع را نادیده گرفتم .تا این که دوباره
«اسحاق» با من تماس گرفت تا برای آموزش رانندگی به
خارج از شهر برویم .اگرچه آن روز خیلی خوشحال بودم اما
از رفتارهای زننده «اسحاق» عذاب وجدان داشتم .وقتی به
منزل بازگشتم و دیدم که همسرم چشم انتظار من نشسته
است ،توبه کردم و باگریه ای از سر ندامت همه اتفاقات را
برای همسرم بازگو کردم ولی اسحاق دیگر تلفنش را پاسخ
نمی داد .وقتی با آژانس تلفنی تماس گرفتم فهمیدم که او
با آن جا تسویه حساب کرده و به مکان دیگری رفته است،
این بود که با کمک همسرم از آن مرد شیاد شکایت کردیم
و ماموران تجسس کالنتری او را در کمتر از  4ساعت به دام
انداختند .اما ای کاش...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

معاون دادستان مشهد از دستگیری اعضای یک باند خبر داد:

خرید وفروشکنتورهای برق دربنگاه امالک!
سیدخلیل سجادپور 3 -عضو یک باند که کنتورهای
شرکت برق را به طور غیرقانونی با تنظیم یک قرارداد و به
صورت تضمینی به باغ ویالداران می فروختند با صدور
دستورات ویژه قضایی در مشهد دستگیر شدند .معاون
دادستان مشهد روز گذشته ضمن تشریح این ماجرا
در گفت وگویی اختصاصی با خراسان گفت :ماموران
عملیات ویژه پلیس مشهد با همکاری یکی از واحدهای
نظارتی شرکت برق افرادی را دستگیر کردند که در زمینه
خرید و فروش غیرقانونی کنتورهای برق و نصب آن در باغ
ویالها فعالیت داشتند .قاضی سید جواد حسینی افزود:
 3عضو این باند در حالی دستگیر شدند که قصد داشتند
یک کنتور  3فاز را به مبلغ  20میلیون تومان در بنگاه
امالک به فروش برسانند اما عوامل انتظامی با همکاری
یکی از واحدهای نظارتی شرکت برق وارد عمل شدند.
قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده های جرایم خاص
اضافه کرد :بررسی های مقدماتی بیانگر آن است که
یکی از اعضای باند به عنوان فروشنده کنتورهای برق،
قــراردادی را تنظیم و تعهد می کرد که هرگونه مشکل
در ادارات دولتی بــرای نصب و بهره بــرداری از کنتور
مذکور را رفع می کند .رئیس حوزه  4قضایی مشهد ادامه
داد :اعترافات اولیه متهمان نشان می دهد که برخی از
کنتورهایی را که آنها با همین شیوه و به طور غیرقانونی
به افــراد فروخته اند در حال بهره بــرداری است و حتی
قبوض استفاده برق هم برای آن ها صادر شده است .این
ادعاها همچنان به طور ویژه درحال بررسی است چرا که

کارشناسان شرکت برق عنوان می کنند در مکان های
مذکور مجوزی برای نصب کنتور صادر نشده است و باید
ابتدا جهاد کشاورزی موضوع باغ ویالها را بررسی و مجوز
صادر کند تا خدمات دیگر مانند برق به آنان ارائه شود.
قاضی حسینی با بیان این که  2تن از دستگیر شدگان
بنگاه دار هستند ،خاطرنشان کرد :کنتورهای مذکور در
منطقه جاده ابلق خرید و فروش شده اند که تالش برای
شناسایی دیگر عوامل مرتبط با این باند همچنان ادامه

فرمانده انتظامی استان سمنان

اعتراف دزدان 16ساله به 70فقره سرقت درسمنان
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری  2سارق
 16ساله و کشف  70فقره سرقت لوازم داخل خودرو
به ارزش حدود یک میلیارد ریال در شهرستان دامغان
خبرداد.به گزارش میزان ،سردار روح االمین قاسمی
افزود :در پی وقوع سرقت لوازم داخل خودرو و اعالم
شکایت چند تن از شهروندان دامغانی مبنی بر سرقت
لــوازم داخــل خــودرو ،مــدارک شناسایی ،وجــه نقد،
ضبط و باند و ...کارآگاهان پلیس آگاهی ،پیگیری
های ویژه خود را برای کشف این سرقتها آغازکردند.
سردار قاسمی افزود :بررسیها ادامه داشت تا این که
همزمان با تحقیقات کارآگاهان ،وقوع یک فقره سرقت
نافرجام وسایل داخل خودرو به پلیس گزارش شد.وی
ادامه داد :سرانجام با بهره مندی از فناوریهای نوین و
شگردهای خاص پلیسی ،کارآگاهان شعبه دوم مبارزه

با سرقت ،موفق به کشف پرونده شدند.این مسئول
انتظامی گفت :عامالن این سرقتها دو نوجوان ۱۶
ساله دامغانی بودند که پس از هماهنگی با مرجع
قضایی در عملیاتهای جداگانه دستگیرشدند و تحت
بازجویی قرارگرفتند.به گفته سردار قاسمی ،این دو
متهم ،پسر عمه و پسر دایــی هستند که با همدستی
یکدیگر مرتکب  ۷۰فقره سرقت وسایل داخل خودرو
شده اند.وی خاطرنشان کرد :این دو نوجوان در ساعات
خلوت روز و پاسی از شب ،اقدام به سرقت می کردند.
آن ها تفریح و رفع مشکالت مالی را انگیزه خود اعالم
کرده اند.سردار قاسمی ،ارزش ریالی اموال به سرقت
رفته در این پرونده را حدود  ۹۷۰میلیون تومان اعالم
و اضافه کرد :یک مالخر نیز در همین راستا شناسایی و
دستگیرشده است.

دارد .معاون دادستان مشهد در پاسخ به سوال خراسان
که آیا ردپایی از برخی افــراد دولتی در خرید و فروش
کنتورهای مذکور وجود دارد یا خیر؟ نیز گفت :متهمان
پرونده امروز (دیروز) در یک عملیات غافلگیرانه و با صدور
دستورات ویژه قضایی دستگیر شده اند و بازجویی از
آنان به تازگی شروع شده است اما در عین حال با توجه به
اهمیت ماجرا و دستورات ویژه دادستان مرکز خراسان
رضوی برای پیگیری جدی پرونده ،با هر فردی در هر پست

و مقام دولتی و غیردولتی
برخورد قاطعی خواهیم
داشت و این موضوع را به
طور کامل ریشه یابی می
کنیم.گزارش خراسان
حــاکــی اس ــت :در همین
حــال فــرمــانــده انتظامی
مشهد نیز در گفت و گو با
خراسان به اعترافات اولیه متهمان اشاره کرد و گفت2 :
فرد بنگاه دار مدعی هستند که فقط به عنوان «واسطه»
برای فروش کنتور و تنظیم قرارداد اقدام می کردند و متهم
دیگر پرونده کنتورها را برای فروش و نصب تحویل میداد.
سرهنگ محمد بوستانی اضافه کرد :به محض کسب
خبری در زمینه خرید و فروش و نصب کنتورهای برق به
صورت غیرقانونی در باغ ویالهای جاده ابلق ،بالفاصله
گروه زبده ای از ماموران عملیات ویژه با هماهنگی ها و
کسب مجوز قضایی ،عملیات دستگیری این افراد را آغاز
کردند که این عملیات همچنان ادامه دارد.این مقام ارشد
انتظامی تصریح کرد :تناقض گویی های متهمان پرونده
موجب شده است تا از آنــان بازجویی های تخصصی و
فنی شود زیــرا موضوع سرقت را برخی عوامل پرونده
نیز مطرح کرده اند و باید همه این موارد با دقت بررسی
شود .سرهنگ بوستانی گفت :با این حال در صورتی که
افراد دیگری نیز در این ماجرا نقش داشته باشند با صدور
دستورات قضایی دستگیر و بازجویی خواهند شد.

تعداد بازداشتی های درگیری پتک باغملک خوزستان
به  80نفر رسید
دادستان عمومی و انقالب شهرستان باغملک گفت:
تــعــداد عــوامــل اصلی بــازداشــت شــده در درگــیــری 2
طایفه محمدی و موسایی در منطقه پتک باغملک
خوزستان به  80نفر رسید.فیروز کیان پــور اتابکی
روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کــرد :از
یک مــاه پیش دستگیری محرکان درگــیــری خونین
این  2طایفه ،توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی
آغاز شد که در مرحله نخست  40نفر دستگیر شدند و
اکنون تعداد بازداشت شدگان به  80نفر رسیده است.
وی با بیان این که این افراد در شهرستان های باغملک
و رامهرمز بازداشت و به شهرستان رامهرمز منتقل شده
اند ،گفت :افرادی که بازداشت شدند در زندان هستند
و محاکمه اولیه آن ها انجام شده است .دادستان عمومی
و انقالب شهرستان باغملک با اشاره به این که سپاه و

نیروی انتظامی همچنان در حال تعقیب افراد دخیل در
این درگیری ها هستند ،گفت :با حضور سپاه و نیروی
انتظامی در باغملک و رامهرمز ،وضعیت منطقه آرام
است و درگیری جدیدی بین این  2طایفه رخ نداده است.
وی افزود :به افرادی از این  2طایفه که پتک باغملک را
ترک کرده اند اجازه ورود به این منطقه داده نمی شود.
درگیری بین  2طایفه محمدی و موسایی در باغملک که
بر سر یک قطعه زمین زراعی از چند سال قبل آغاز شده
بود  ،از سال  1394شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.
اهالی این  2طایفه در بیش از  9روستای باغملک و 2
روستای رامهرمز ساکن هستند .وقوع چندین درگیری
خونین بین اهالی این  2طایفه تاکنون  18کشته و ده ها
زخمی برجا گذاشته و موجب آواره شدن برخی از اهالی
شده است.

...
اخبار

ماجرای دزدی که آدم ربا شد!
دزد خودرو وقتی ماشین را از مقابل پارکینگ می ربود،
نمی دانست دختر 8ماهه ای داخل خودروست .به گزارش
میزان ،ساعت  11:30روز پنج شنبه فــردی در تماس
با پلیس از ربــوده شدن دختر  8ماهه اش پس از سرقت
خودرو خبر داد .بال فاصله ماموران کالنتری  169مشیریه
به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.
مرد جوان در شکایتش به ماموران گفت :به همراه دختر
هشت ماهه ام که داخل خودرو بود در حال بیرون رفتن از
خانه بودیم .برای بستن در پارکینگ از خودرو خارج شدم
که در همان لحظه مرد جوانی پشت خــودروام نشست.
این مرد ادامه داد :خود را روی کاپوت خودرو انداختم اما
فایده ای نداشت و سارق خودرو را به همراه دختر  8ماهه
ام به سرقت برد .با ثبت این شکایت با توجه به وقوع آدم
ربایی ،پرونده برای تحقیقات بیشتر با توجه به حساسیت
موضوع به اداره یازدهم پلیس آگاهی ارجاع شد .هم اکنون
کارآگاهان پلیس مبارزه با آدم ربایی ،تحقیقاتشان را برای
یافتن کودک  8ماهه آغاز کرده اند.

با دستگیری متهمان مشخص شد
دزدان فروشگاه های بازار تهران  4زن بودند
رئیس کالنتری  113بازار از دستگیری  4زن که در قالب
یک باند به سرقت اجناس( کش روی) مغازه هــای آن
محدوده می پرداختند ،خبر داد.سرهنگ امیر هوشنگ
امیری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :در پی شکایت
تعدادی از کسبه و مغازه داران بازار تهران و حوالی آن،
مبنی بر سرقت اجناس مغازه آنان ،تیمی از عوامل تجسس
کالنتری به محل های سرقت اعزام شدند و در تحقیقات
میدانی مشخص شد که تعدادی سارق زن پس از ورود
به مغازه های شلوغ اقــدام به سرقت اجناس می کنند.
وی با اشاره به شناسایی چهره متهمان با استفاده از روش
های پلیسی اظهار کرد :تصویر سارقان در اختیار ماموران
کالنتری گذاشته شد و پس از چند روز هر چهار سارق در
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
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