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کشف بیش از  2میلیون یوروی جعلی
در دبی

پلیس امارات از کشف و ضبط بیش از دو میلیون و  915هزار یوروی جعلی در شیخ نشین دبی خبر داد .به گزارش ایسنا ،پلیس فرودگاه دبی موفق به
کشف اسکناسهای جعلی از یکی از مسافران پرواز ایتالیا به دبی شد .براساس این گزارش ،تمامی اسکناسهای جعلی  500یورویی بود که مجموع این
اسکناسهای جعلی حدود دو میلیون و  915هزار یورو بود .متهم  51ساله تبعه یکی از کشورهای آفریقایی است که دیروز در دادگاه دبی حضور یافت.

...

ازمیان خبرها
در خرم آباد رخ داد

درگیری مسلحانه خونین مقابل بیمارستان
شهدای عشایر
درگیری مسلحانه در مقابل بیمارستان شهدای عشایر
11مــجــروح برجای گذاشت .به گــزارش گــروه حــوادث
رکنا ،عباس آزادی با اشــاره به بــروز درگیری مسلحانه
مقابل بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد اظهار کرد:
این درگیری در محوطه درونی بیمارستان نبوده و مقابل
بیمارستان رخ داده است.
▪ادامه درگیری روزهای گذشته به درگیری مسلحانه
منجر شد

وی با بیان این که این افراد دو روز پیش نیز درگیری داشته
اند ،تصریح کرد :در جریان درگیری مسلحانه دیروز سه نفر
تیر خورده اند که در بیمارستان بستری هستند و وضعیت
آن ها مشخص شده است.
رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با تاکید بر این
که این درگیری مسلحانه در ادامه درگیری چند روز پیش
این افراد رخ داده است ،افزود :هم اکنون آرامش بر فضای
اطراف بیمارستان حاکم است و مشکلی وجود ندارد.
▪دادستانی به فوریت وارد عمل شد

آزادی با اشاره به این که با دادستان خرم آباد نیز صحبت
کرده ام که خوشبختانه به فوریت وارد عمل شدند و سرعت
عملشان خوب بود ،ادامه داد :بقیه افرادی که در درگیری
مشارکت داشته انــد نیز دستگیر شــده انــد .وی افــزود:
همچنین پنج نفر در جریان این درگیری ها به وسیله چاقو
مصدوم شده اند .وقوع این حادثه از سوی مسئوالن در
دست بررسی است.

اخاذی از باشگاه بدنسازی بانوان در تبریز
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجا نشرقی
از ادعای مدیر یک باشگاه بدنسازی مبنی بر اخاذی از
این باشگاه توسط یک فرد ناشناس در زمان ورزش بانوان
خبر داد.
سرهنگ «هاشم شعفی» در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح
این خبر گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110
مبنی بر اخاذی از یک باشگاه بدنسازی در تبریز ،بالفاصله
مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افــزود :با حضور مأموران و در تحقیقات اولیه مدیر
باشگاه ادعا کرد که در زمان ورزش بانوان یک فرد ناشناس
وارد باشگاه شده و با تهدید مدیر باشگاه مبلغ پنج میلیون
ریال از وی اخاذی کرده و از محل متواری شده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی،
اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر
اخاذی با سالح گرم از این باشگاه را تایید نکرد.
به گفته شعفی ،تالش پلیس برای دستگیری متهم فراری
ادامه دارد.

کشف ۹۲هزار لیتر سوخت قاچاق
در ایست پلیس
توکلی -در سه عملیات اطالعاتی و ایست بازرسی پلیس،
 ۹۲هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودبــار جنوب ،روز گذشته
از کشف محموله  ۳۲هزار لیتری سوخت قاچاق در این
شهرستان خبر داد .به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ رضا
فیروزبخت گفت :مــامــوران پاسگاه انتظامی عملیاتی
زهکلوت حین کنترل خودروهای عبوری در محور رودبار به
ایرانشهر یک دستگاه کامیون حامل  ۳۲هزار لیتر گازوئیل
قاچاق را توقیف و دو نفر قاچاقچی را دستگیر کردند .وی
تصریح کرد :فــراورده های نفتی و سوخت سرمایه ملی و
متعلق به بیت المال است و در شرایط کنونی نیاز است به
طور صحیح استفاده و با جدیت حفظ شود.
این گزارش حاکی است فرمانده انتظامی بم هم گفت :در
دوعملیاتاطالعاتیوایستبازرسی ۶۰هزارلیترسوخت
قاچاق از دو تانکر تریلر در بم کشف و ضبط شد.
سرهنگ نجفی افــزود :درایــن زمینه چهارنفر دستگیر
و به مقام قضایی تحویل شدند .وی خاطرنشان کرد:
قاچاقچیان این دو محموله را از استان های اصفهان و
شیراز به مقصد سیستان و بلوچستان حمل می کردند.

عابر بانک ،تلفن همراه و پیامک
سه ضلع  اصلی کالهبرداری تلفنی
توکلی -تلفن همراه ،پیامک و عابر بانک سه ضلع اصلی
کالهبرداری تلفنی است و کالهبرداران با سوء استفاده از
نا آگاهی مردم خیلی راحت حسابهای بانکی آنها را به
بهانههایمختلف  خالیمیکنند.
رئیس پلیس فتای استان کرمان در این باره اظهار کرد:
برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد با به دست آوردن
اطالعات محرمانه کارت بانکی رخ میدهد به طوری که
در شش ماه ابتدایی امسال این جرم در صدر پروندههای
تشکیلشدهدرپلیسفتایایناستانبودهاست   .بهگزارش
خبرنگارما،سرهنگ  یادگارنژادافزود:برداشتغیرمجازاز
حساب بانکی افراد و کالهبرداری با موضوع برنده شدن در
قرعه کشی و مسابقات معتبر و مواردی از این قبیل اگر چه
شیوه و شگرد قدیمی است ولی همچنان قربانی میگیرد و
پروندههای زیادی در دستگاه قضا و پلیس فتا در زمینه  این
جرمتشکیلمیشود.
وی تصریح ک ــرد :مــجــرمــان  بــرای بــه دســت آوردن این
اطالعات با ارســال پیامک از طریق تلفن همراه از طریق
شبکههای اجتماعی یا تماس تلفنی که با قربانی میگیرند
اعــام میکنند کــه شما بــه صــورت تصادفی بــرنــده یک
سفرزیارتی یا مبلغ چند میلیون تومان وجه نقد شده اید
و سرانجام  خودشان را از طرف یک سازمان معروف معرفی
میکنندوبرایواریزاینوجهاطالعاتحساببانکیافرادرا
درخواستمیکنند.ویبیانکرد :بیشترمردممیداننداگر
قرار باشد پولی به حسابشان واریز شود،ارائه شماره حساب
یا کارت بانکی کافی است و نیازی به دادن دیگر اطالعات
محرمانهنیستودرحقیقتباهوشیاریوآگاهیدربارهاین
موضوع اطالعات حساب خود را به صورت تلفنی در اختیار
افــراد سودجو قرار نمی دهند .وی در پایان از کشف ۸۵
درصدی جرایم اینترنتی اقتصادی در این استان خبرداد و
خاطرنشانکرد:بیشترازنیمیازتخلفاتوجرایماینترنتی
بهحوزهاقتصادیبرمیگرددکهبیشترآنهاباتالشپلیس
فتاکشفوبامجرمانبرخوردقانونیمیشود.

سرپرستپلیسخراسانرضویتشریحکرد
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کالهبرداریمیلیاردیدرنمایندگیبدونمجوزخودرو
سیدخلیل سجادپور -کلیددار امنیت خراسان
رضوی در حالی ماجرای کالهبرداری های میلیاردی
در یکی از نمایندگی های لغو مجوز شده فروش خودرو
در مشهد را فاش کرد که همه متهمان این پرونده
دستگیر شدهاند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،صبح روز گذشته
خبرنگاران رسانه های گروهی در حالی به مناسبت
هفته نیروی انتظامی به خداقوتی سبزپوشان سخت
کوش رفتند که سرپرست پلیس خراسان رضوی با
چهره ای گشاده زانو به زانوی آنان نشست و خدمت
به مجاوران و زائران آقا علی بن موسی الرضا(ع) را
نعمتی بی بدیل دانست.
سرهنگ ابراهیم قربان زاده که امروز کوله بار تجربیات
عملیاتی و مدیریتی خــود را بــر مسند فرماندهی
انتظامی خراسان رضوی گشوده است ،اعتماد مردم
به پلیس را بزرگ ترین و زیباترین هدیه الهی ذکر کرد
و گفت :پلیس در برابر مــردم خاضع و خدمت گزار
است اما در برخورد با مجرمان و مخالن امنیت ،هیبت
و اقتدار را به رخ می کشد تا مردم همواره در آسایش و
آرامش روزگار را سپری کنند.
این فرمانده سپیدموی که سال هاست عرصه امنیت
را میدان داری می کند ،امــروز نیز از تــاش پلیس
برای کاهش جرایم خشن سخن گفت و افزود :پلیس،
وقوع جرایم خشن را که موجب احساس ناامنی می
شود هرگز بر نمی تابد ،به همین دلیل همه امکانات
در حوزه انتظامی به کار گرفته شده است تا عالوه بر
پیشگیری ،برخورد قاطعانه ای نیز با این گونه مجرمان
صورت گیرد که در این باره آمار کشفیات و دستگیری
ها رشد 12درصدی را نشان می دهد.
به گفته سرهنگ قربان زاده ،طرح های امنیت محله

محور که در مناطق مختلف شهر توسط خدمت گزاران
مــردم در حــوزه های انتظامی به اجــرا در می آیــد ،با
قوت و قدرت تمام ادامه خواهد داشت به طوری که
دیگر هیچ خالفکاری عرضه عرض اندام در محله را
نداشته باشد.
مقام ارشد انتظامی استان خراسان رضوی در حالی
که هفته نیروی انتظامی را بهانه ای بــرای خدمت
مضاعف به مردم می دانست ،گریزی هم به بیش از
200مأموریت نیروی انتظامی زد که مأموران در حال
اجرای آن هستند و با آن که ساعت های بی خوابی در
عملیات های مختلف چشمان شان را سرخ کرده اما
به عشق آسایش مردم و امنیت شهر ،خاضعانه جان
فشانی می کنند.
سرپرست فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی،
نورافکنی هم به تاریکخانه مجرمان حرفه ای انداخت
و تصریح کرد :امروز با پیشرفت های علمی و فناوری
هــای نوین ،شگرد مجرمان نیز بــرای ارتکاب جرم
پیچیده تر می شود اما پلیس همواره در تکاپوی علمی

است و با تجزیه و تحلیل های کارشناسی
و استفاده از علوم پلیسی روز دنیا ،اجازه
عــرض انــدام به خطرناک ترین و پیچیده
ترین مغزهای مجرمان نیز نخواهد داد.
وی افزایش 23درصــدی کشفیات مواد
مخدر را نمونه ای از تالش های اطالعاتی
و عملیاتی پلیس خراسان رضوی ذکر کرد
و افــزود :طی چند روز گذشته سه هــزار و
500کیلوگرم تریاک و هروئین فشرده
که از دو باند حرفه ای قاچاق کشف شد
تنها بخش کوچکی از خودگذشتگی های
مأموران انتظامی است.
وی بــه رشــد دستگیری هــا در مــبــارزه با
مظاهر علنی فساد نیز اشاره کرد و گفت :پلیس عالوه
بر هوشیاری در برابر شبیخون های فرهنگی دشمن،
با عوامل اشاعه فساد نیز برخورد قاطعی می کند تا
جوانان این مرز و بوم در دام اهریمن های مرموز قرار
نگیرند که برخورد با این گونه جرایم تاکنون رشد 31
درصدی داشته است.
سرهنگ ابراهیم قربان زاده همچنین از هماهنگی
های الزم برای برخورد قاطعانه با برخی سایت های
واسطه گر که امنیت اقتصادی کشور را نشانه رفته اند
خبر داد و گفت :در این خصوص باید مدعی العموم
وارد شود اما پلیس هم در حال جمع آوری اطالعات
واسناد و مدارک است که در آینده نزدیک نتیجه این
فعالیت ها به اطالع مردم می رسد.
این فرمانده با تجربه با اشاره به فرمایش های مقام
معظم رهبری برای برخورد با عامالن احتکار ارزاق
عمومی مــردم نیز گفت :پلیس تاکنون انبارهای
متعددی از احتکار کاال را به ارزش  207میلیارد تومان

کشف کرده است و به این روند همچنان ادامه خواهد
داد تا آنانی که در این شرایط اقتصادی کشور آب به
آسیاب دشمن می ریزند ،به پنجه عدالت سپرده شوند.
ســرپــرســت پلیس خــراســان رضـــوی همچنین از
دستگیری چهار متهم پرونده کالهبرداری میلیاردی
در یکی از نمایندگی های فروش خودرو در مشهد خبر
داد و خاطرنشان کرد :دستگیری این گونه مجرمان
در کوتاه ترین زمــان ممکن  ،تنها نمونه کوچکی از
تالشهای فرزندان مردم در نیروی انتظامی است.
وی در تشریح برخی از جزئیات این پرونده گفت:
اعضای این باند خانوادگی ،اقدامات خود را از ابتدای
امسال با ثبت نام خودروهای گران قیمت در حالی
آغاز کرده بودند که این نمایندگی لغو امتیاز شده بود
و تاکنون بیش از  60شاکی دارد.
سرهنگ ابراهیم قربان زاده تصریح کرد :اگرچه وقتی
متقاضیان کــارت را وارد دستگاه کــارت خــوان می
کردند نام آن شرکت باالی رسید درج می شد اما در
واقع همه پول از رقم های حدود  50تا  100میلیون
به حساب شخصی خانوادگی متهمان واریز می شد با
وجود این آن ها نتوانستند به وعده های تحویل خودرو
عمل کنند و با امــروز و فرداکردن ،متقاضیان را در
دوراهی سرگردانی گذاشته بودند تا این که با شکایت
تعداد زیادی از شهروندان به اتهام کالهبرداری های
میلیاردی ،یک مرد و سه زن در این پرونده با صدور
دستورات ویژه قضایی دستگیر شدند که تحقیقات از
آنان آغاز شده است.
این طالیه دار عرصه امنیت ،در پایان این گفت وگو،
توجه شهروندان به توصیه های پلیسی را خواستار
شد تا هوشیاری شهروندان در برابر خالفکاران موجب
کاهش جرم و مجرم شود.

 3کشته و  38مصدوم در واژگونی اتوبوس دانشآموزان در جاده تبریز
مدیرعامل جمعیت هال لاحمر آذربایجا نشرقی
گفت :واژگــونــی اتــوبــوس دانــش آمـــوزان در تبریز
سه کشته و  ۳۸مصدوم در پی داشت.
به گــزارش ایلنا ،سعید کنعانی عصر روز گذشته با
اشاره به واژگون شدن اتوبوس حامل دانشآموزان
تبریزی گفت :اورژانس استان برای رسیدگی به این
امور و حمل مصدومان از ما کمک خواست زیرا تعداد
مصدومان بسیار زیــاد بــوده اســت .تا این لحظه سه
نفر فوت شده اند و مصدومان نیز به بیمارستان امام
رضــا(ع) در تبریز منتقل شدند.وی افــزود :در میان
کشته شدگان دو نفر دانش آموز و یک نفر بزرگ سال
به چشم می خــورد .تعداد کل سرنشینان اتوبوس
 ۴۱نفر بوده اند که سه نفر کشته و  ۳۸نفر مصدوم
شدهاند .عالوه بر این تمامی مصدومان به بیمارستان
سینا ،امام رضا و شهدای تبریز منتقل شدهاند.
وی با اشاره به دلیل تصادف گفت :هم اکنون دلیل
تصادف بهطور دقیق مشخص نشده است اما از آن
جا که در آن مناطق بارندگی آغاز شده علت تصادف
بارندگی و لغزندگی جاده گزارش شده است .تا به این
لحظه از وضعیت جسمانی راننده هم اطالعی نداریم.
مدیرعامل جمعیت هال لاحمر آذربایجا نشرقی در
پایان گفت :این حادثه در یک کیلومتری تبریز و در
اوایــل اتوبان کسایی رخ داده است .این اتوبوس از

به این بیمارستا نها رفتهاند و حال دیگر مصدومان
تقریبا خوب گزارش شده است .
به گزارش ایلنا ،این دانشآموزان در مقطع دبیرستان
بودند و از اردوی راهیان نور باز میگشتند.
▪ توضیحات مدیرکل فرهنگی وهنری ،اردوها و
فضاهای پرورشی

سمت بوستانآباد حرکت کرده بود و وارد تبریز شد.
شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر نیز در گفت و گو با ایسنا ،درباره
حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در تبریز
گفت :این حادثه ساعت  ۲بعد از ظهر رخ داد و ساعت

 ۲:۱۰به ما اعالم شد که سه تیم عملیاتی و یک تیم
واکنش سریع جمعیت هالل احمر برای رسیدگی به
وضعیت حادثه دیدگان به محل اعزام شدند.
براساس این گــزارش ،معاون درمان وزیر بهداشت
به همراه استاندار برای بررسی وضعیت مصدومان

به گزارش ایسنا ،علی رمضانی مدیرکل فرهنگی و
هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و
پرورش ،بارش باران و لغزندگی جاده را عامل تصادف
اتــوبــوس حامل دانــش آمـــوزان بستان آبــاد استان
آذربایجان شرقی اعالم و بیان کرد :این اتوبوس که
حامل ۴۰نفر دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه و
در حال حرکت به منطقه تمرچین آذربایجان غربی
بود بر اثر بارش باران و لغزندگی جاده در ورودی شهر
تبریز دچار سانحه شد.
وی افزود :در این حادثه متاسفانه یک خانم مربی نیز
که نماینده سپاه بود جان خود را از دست داد  .
رمضانی تصریح کرد :این اتوبوس همه مجوزهای
الزم را داشت و تحت نظارت سامانه کنترل اردوها
اقدام به حرکت کرده بود و ناظر اردو نیز در اتوبوس
حضور داشته و از این نظر هیچ قصوری صورت نگرفته
است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد

کشفسرقتها 4درصد افزایشیافت
سجادپور-اگرچهطبقآمارهایموجودبرخیسرقتهای
خرد طی چند ماه گذشته افزایش داشت اما در مجموع و با
تالششبانهروزیکارآگاهانپلیسآگاهیخراسانرضوی،
کشفیات پرونده های سرقت ،رشد 4درصدی را نشان می
دهد .رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی که از چند ماه
گذشتهبرصندلیریاستپلیسآگاهیاستانتکیهزدهاست
ازآغازطرحهایویژهباتدابیرسرپرستفرماندهیانتظامی
استانخراسانرضویبرایمبارزهباانواعسرقتهاوجرایم
خردوکالنخبردادودرگفتوگویاختصاصیباخراسان
افزود:امروزنیروهایپلیسآگاهیاستانبادستوراتویژه
سرهنگ قربانزاده ،تالش خود را مضاعف کرده اند تا با
اجرای طرح های خاص به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر،
امنیتوآسایشمردمرخنماییکند.
ویبااشارهبهاینکهبیشترعامالنسرقتهایخردمعتاد
هستند و برای تامین هزینه های اعتیاد به جرم روی می
آورند ،مقابله با این پدیده شوم را نیازمند یک عزم عمومی و
همکاری گسترده نهادهای ذی ربط دانست و گفت :وقوع
حتی یک فقره سرقت بــرای پلیس خبری ناگوار است و
کارآگاهانپروندههایسرقتراکهموجباحساسناامنی
می شود به طور ویژه رسیدگی می کنند اما گاهی یک فرد
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معتادبهدههاخودرودستبردمیزند بهدلیلاینکهبرخی
رانندگاننکاتایمنیوامنیتیرارعایتنکردهاند.سرهنگ
حسینبیاتمختاریافزود:اگردراینخصوصشهروندان
با دقت نکات امنیتی و توصیه های پلیسی را رعایت کنند،
آمار این گونه سرقت ها به شدت کاهش می یابد همان طور
کهاکنونباارائهبستههایپیشنهادیوهمکاریبانکهاو
طالفروشیهاجرایممسلحانهدراینصنوف تقریبابهصفر
رسیده است .این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :رویکرد
پلیس در مبارزه با جرم در مرحله اول اقدامات پیشگیرانه
است به طــوری که این اقدامات با حضور کارآگاهان در
مدارسومساجدوبیاننکاتهشداریادامهدارد.سرهنگ
بیات مختاری ،به اجرای طرح های ویژه در حاشیه شهر با
نظارت مستقیم سرهنگ قربانزاده نیز اشاره کرد و افزود:
نیروهای تخصصی پلیس آگاهی در کنار دیگر نیروهای
انتظامی ،طرح های ویژه ای را برای مبارزه با انواع جرایم و
به ویژه سرقت اجرا می کنند که در این زمینه موفقیت های
چشمگیرینیزبهدستآمدهاست.ویبهقدمت 144ساله
پلیسآگاهیاشارهکردوگفت:نامپلیسآگاهیدرابتدای
تاسیس «دفترمسروقات» بود که بعدها برخی از ماموریت
های آن مانند مواد مخدر شکل تخصصی گرفت و از این
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پلیسجداشد.اینمقامارشدانتظامیکهردایسبزپلیس
راافتخاریبرایخودمیدانددرادامهاینگفتوگوتصریح
کرد :حس اعتماد مردم به نیروهای آگاهی موجب شده
است تا برخی از شهروندان اصرار کنندکه پرونده آنان در
پلیس آگاهی رسیدگی شود درحالی که جرایم و رسیدگی
به جرم در حوزه انتظامی و تخصصی تعریف شده است و ما
بهخاطرایناعتمادبرخودمیبالیم.ویرشد 30درصدی
کشفیاتدرحوزهجرایماقتصادیرانتیجهعزمجدیپلیس
برای برخورد قاطعانه با این گونه جرایم دانست و گفت :به
فرمان رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا ،گروه های
عملیاتیپلیسآگاهیهموارهبرایمبارزهبااحتکاردرحالت
آمادهباشهستندوتاکنوننیزصدهامیلیاردریالکاالهای
احتکارشدهکشفشدهوبهچرخهتوزیعبازگشتهاست.
سرهنگبیاتمختاریبرخوردباموسساتمالیغیرمجاز
در مشهد را نمونه ای از فعالیت های شبانه روزی پلیس
آگاهی ذکر کرد و افزود :عالوه بر این ها پلیس آگاهی در
زمینهجرایمبینالمللی(اینترپل)وهمچنینجرایمسازمان
یافتهداخلیوخارجی،اقداماتچشمگیریداشتهاست.
ویکارشناسی 19هزاروسیلهنقلیهطییکسالوانگشت
نگاری  284هزار نفر از متقاضیان و درخواست های دیگر

نهادها و سازمان ها را نیز از فعالیت های بخش تشخیص
هویتپلیسآگاهیدانستواضافهکرد:امروزپلیسآگاهی
یک نیروی کامال علمی و تخصصی است که با آزمایشگاه
های مجهز در زمینه ادله های الکترونیک و بررسی صحنه
هایجرمفعالیتمیکند.سرهنگبیاتمختاریدرپایان
این مصاحبه ضمن قدردانی از ابراز لطف مردم به مناسبت
هفته نیروی انتظامی ،افزایش کشفیات  3درصدی انواع
جرایم در حوزه پلیس آگاهی را مدیون همراهی و همکاری
آنان دانست و گفت :امیدواریم خدمت گزارانی شایسته
برایمردمباشیم.

...

درامتدادتاریکی

ماجرای دزد دوچرخه
نمی دانم چرا سرنوشت من به میله های زندان گره خورده
است اگرچه خودم عامل اصلی انحراف از مسیر درست
زندگی هستم اما شرایط خانوادگی و دیگر روابط اجتماعی
نیز نقش مهمی در خالفکاری های من داشته است .خوب
به خاطر دارم روزی که اسکناس های  200 ،100و 500
تومانی های مچاله شده را در دست مادرم دیدم فریاد زدم
گدایی می کنی؟! او گریه کرد و ...
جوان  37ساله سابقه داری که این بار نیز به اتهام سرقت
دوچرخه توسط نیروهای زبده تجسس کالنتری الهیه
مشهد دستگیر شده است در حالی که اعتیاد ،طالق و فقر را
عاملهمهبدبختیهایشمیدانستدرتشریحسرگذشت
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری الهیه مشهد
گفت :هنوز چهار بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود که مهر
«بچه طالق» بر پیشانی ام خورد .آن زمان که پدر و مادرم
از یکدیگر جدا شدند معنی طالق را نمی فهمیدم .پدرم
تاجر الستیک بود و وضعیت مالی خوبی داشت به همین
دلیل حضانت دو خواهرم را به عهده گرفت که هر کدام
از آن ها اکنون ازدواج کرده اند و موقعیت های اجتماعی
خوبی دارند .اما من که کوچک تر بودم نزد مادر خانه دارم
ماندم چرا که نمی توانستم در آن سن و سال از مادرم جدا
شوم مدتی بعد مادرم عاشق مرد دیگری شد و با هم ازدواج
کردند .از آن روز به بعد پدرم به طور کلی ما را طرد کرد و هیچ
پولی برای تامین هزینه های زندگی ما نپرداخت .با وجود
این من نزد مادرم ماندم تا این که خواهر ناتنی ام به دنیا آمد
اما هنوز چند سال از ازدواج مادرم نگذشته بود که ناپدری
ام به جرم کالهبرداری دستگیر و روانه زندان شد .به همین
دلیل مادرم به ناچار در منازل مردم کارگری می کرد تا
هزینه های زندگی مان را تامین کند تا جایی که به بیماری
کبد مبتال شد و توان کار کردن را از دست داد .آن روزها
من در مقطع دبیرستان ترک تحصیل کردم تا با کارگری
کمک خرج مادرم باشم .مدتی با پیمانکاران شرکت آب و
فاضالب کار می کردم اما وقتی آن پیمانکار پروژه دیگری را
در شهرستان بر عهده گرفت من هم بیکار شدم .در همین
روزها بود که با وسوسه دوستانم به مصرف مواد مخدر روی
آوردم .دیگر نمی توانستم درآمــدی داشته باشم تا این
که روزی اسکناس های مچاله شده  200 ،100و 500
تومانی را در دست مادرم دیدم و در حالی که شوکه شده
بودم فریاد زدم «گدایی می کنی؟!» او گریه کنان گفت:
این ها کمک های اهالی مسجد است تازه فهمیدم مادرم
با کمک خیرین محل روزگار می گذراند ولی من هم معتاد
شده بودم و هیچ کاری از دستم برنمی آمد .چهار سال قبل
با دختر عمویم ازدواج کردم اما او وقتی ماجرای اعتیادم را
فهمید در همان دوران نامزدی از من طالق گرفت از سوی
دیگر من که نمی توانستم هزینه های اعتیادم را تامین کنم
به سرقت از داخل خودروها روی آوردم ولی خیلی زود
دستگیر و روانه زندان شدم .پس از آزادی از زندان باز هم
بیکار بودم و بر اثر رفاقت با همان دوستان قدیمی دوباره
به اعتیاد روی آوردم تا این که این بار ماموران تجسس مرا
با یک دوچرخه سرقتی دستگیر کردند حاال هم اگرچه
سرنوشتم به میله های زندان گره خورده است اما نگران
مادر بیمارم هستم که فقر و بدبختی پشت خانه اش سرک
می کشد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی خبرداد

عامالن دستبرد به طالفروشی
در تهران دستگیر شدند

رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
کلیه متهمان پرونده سرقت بیش از سه کیلوگرم طال از
مغازه طالفروشی در منطقه بازار تهران و دستگیری متهم
اصلی پرونده پس از ورود غیرقانونی به کشور خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ حمدا ...علیزاده اظهار کرد:در
پیوصولپروندهایازکالنتری ۱۱۳بازارباموضوع"سرقت
مغازهطالفروشی"،شاکیپروندهدرپایگاههفتمپلیسآگاهی
تهرانبزرگحاضرشدوبیانکردکهبیشازسهکیلوگرمطال
ازمغازهویسرقتشدهاست.بابررسیتصاویربهدستآمده
از دوربینهای مداربسته مغازه طالفروشی مشخص شد که
یکیازشاگردانمغازهطالفروشیبهناممحسن( ۲۶ساله)
در چندین مرحله اقدام به سرقت طال از داخل مغازه کرده
و هم اکنون نیز از ایران خارج و به کشور یونان متواری شده
است .با وجود متواری شدن متهم اصلی پرونده ،کارآگاهان
پایگاههفتمباانجامتحقیقاتپلیسیاطالعیافتندکهمحسن
پس از انجام سرقت ،زمان کافی برای فروش تمام طالهای
مسروقه را نداشته و به همین علت دو تن از دوستان خود را
در ازای شراکت در پول حاصل از فروش طالهای مسروقه،
مسئول فروش طالها کرده و در ادامه این دو نفر به نامهای
اکبرونعمتشناساییودستگیرشدندودرتحقیقاتپلیسی

بیانکردندکهطالهایمسروقهرابهدوخریداراموالمسروقه
فروختندکهایندونفرنیزطیدوعملیاتجداگانهدرمحدوده
بازارشناسایی،دستگیروبهپایگاههفتمپلیسآگاهیتهران
بزرگ منتقل شدند .سرهنگ کارآگاه حمدا ...علیزاده با
اعالم خبر دستگیری متهم اصلی پرونده گفت:در ادامه
رسیدگیبهپروندهوباکشفقسمتقابلتوجهیازطالهای
مسروقه ،کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
اطالعپیداکردندکهمتهماصلیپروندهبهتازگیوبهصورت
غیرقانونی به ایران بازگشته و هم اکنون در شهرستان خوی
از توابع شهرستان ارومیه حضور دارد؛ بنابراین بالفاصله
نیابت قضایی از دستگاه قضایی اخذ شد و کارآگاهان پایگاه
هفتم به شهرستان ارومیه اعزام و در تاریخ یازدهم مهرماه
موفق به دستگیری متهم اصلی پرونده شدند .هم اکنون
نیز متهم اصلی پرونده در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار دارد و تحقیقات از وی برای تکمیل پرونده
دردستورکاراست.
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