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کشف جسد  11کودک
داخل جعبه های بسته بندی شده
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ازمیان خبرها

یکی از پرستاران بخش پرستاری تنها بیمارستان سوانح
و سوختگی بندر گناوه جزئیات جدیدی از سوختگی
دختر بچه ای هفت ساله اعالم کرد .به گزارش ایلنا ،شب
یک شنبه گذشته خبری مبنی بر کودکآزاری یک دختر
بچه هفت ساله با آب جوش توسط پدرش در بندر گناوه
در فضای مجازی منتشر شد .یکی از پرستاران بخش
پرستاری تنها بیمارستان سوانح و سوختگی بندر گناوه در
گفتوگو با ایلنا ،ضمن تایید سوختگی این کودک ،گفت:
شب یک شنبه گذشته این کودک به همراه خانواده خود
به بیمارستان مراجعه کرده و بعد از رسیدگی و پانسمان
از بیمارستان مرخص شده است .وی افزود :این کودک
حدود  ۴درصد سوختگی داشته که هنوز مشخص نیست
چه عاملی باعث سوختگی وی شده است .عالوه براین
هیچ اطالعاتی در این خصوص که این کودک توسط چه
کسی دچار سوختگی شده در دست نیست.

قتل زن میان سال روستایی
درپی اختالفات خانوادگی
توکلی -قاتل جوان درحالی درمخفیگاهش در چنگ
قانون گرفتارشدکه درپی اختالفات خانوادگی اقدام به
قتل زن میان سالی با هویت «الف-ر» درروستای دوبنه
ازتوابع شهرستان جیرفت کرده بود.
دادستان عمومی وانقالب جیرفت روزگذشته گفت:این
قاتل 24ساله در شهریورماه امسال به دلیل اختالف
خانوادگی وازروی احساسات به صورت خودسرانه بایک
قبضه سالح شکاری غیرمجاز اقدام به تیراندازی وقتل
کرده وازمحل حادثه متواری شده بود.
به گزارش خبرنگارما ،قاضی سالمی افزود :بالفاصله پس
ازوقوع حادثه بازپرس ویژه قتل به همراه ماموران پلیس
آگاهی درمحل حادثه حاضروتحقیقات میدانی انجام و
قاتل شناسایی شد.
ایــن مقام قضایی خاطرنشان کــرد :باتوجه به اهمیت
موضوع رسیدگی به پرونده دردستورکاردادستانی
قرار گرفت ودستورقضایی الزم برای دستگیری متهم
صادرشدوسرانجام شامگاه گذشته قاتل در مخفیگاهش
درسیرجان توسط پلیس آگاهی دستگیرشد.

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری مردی نظافتچی
که از طریق سایتهای شرط بندی و پیشبینی بازیهای
آنالین اقدام به تخلیه حساب مال باختگان کرده بود،
خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با ایسنا دراین باره
گفت :درپی شکایت تعدادی از مال باختگان در فضای
مجازی و مراجعه آن ها به دادس ــرای مبارزه با جرایم
رایانهای ،پروندهای با موضوع کالهبرداری در دادسرا
تشکیل شد و برای ادامه رسیدگی در اختیار پلیس فتا
قرارگرفت.
وی با بیان این که دربررسی پروندهها مشخص شد فردی
از طریق ارتباط با کاربران در سایتهای شرط بندی و
پیش بینی بازی های آنالین اقدام به تخلیه حسابهای
بانکی آنــان کــرده اســت ،افــزود :در تحقیقات تکمیلی
مشخص شد که متهم با مهندسی اجتماعی ،ارزهــای
الکترونیکی را برای پول شویی و از بین بردن رد پولها
در سایتهای مذکور استفاده و با سوءاستفاده از اعتماد
کاربران و گرفتن اطالعات کارت عابربانک آن ها ،حساب
بانکی مال باختگان را خالی کرده است.
رئیس پلیس فتای پایتخت افزود :در تحقیقات ماموران
مشخص شد که متهم به عنوان خدمه نظافتی در مناطق
شمال تهران سکونت دارد که مخفیگاه وی شناسایی و این
فرد بادستور مقام قضایی دستگیر شد.
کاظمی با اشاره به تشکیل پرونده برای این فرد ،گفت:
متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شد.
وی به شهروندان هشدار داد که از عضویت در سایتهای
شرط بندی بپرهیزند و در صورت مواجهه با برنامههای
پیش بینی فوتبال ،مراقب وعدهها و جوایز اغفال کننده
این گونه سایت ها باشند.

تصادف مرگبار با  4کشته
در جاده میاندوآب -بوکان

مــدیــرعــامــل ســازمــان آتــش نشانی و خــدمــات ایمنی
شهرداری میاندوآب گفت :در تصادف صبح دیــروز در
جاده میاندوآب به بوکان چهار نفر کشته و دو نفر زخمی
شدند.
یادگار لندنیان در گفتوگو با ایسنا افزود :ماموران
ایستگاه شماره یک سازمان آتش نشانی پس از کسب
اطــاع از طریق سامانه  125از برخورد یک دستگاه
خــودروی پژو با کمپرسی در جــاده بوکان نرسیده به
کارخانه سیمان ،به سرعت به محل اعــزام شدند و با
همکاری نیروهای هــال احمر و در حضور نیروهای
انتظامی اقدام به اجرای عملیات امداد و نجات و انتقال
مصدومان و فوتی ها به بیمارستان کردند.
وی گفت :در این حادثه سه نفر در دم جان باختند و یک
نفر هم در بیمارستان فوت کرده است و دو نفر دیگر با
جراحات بسیار به بیمارستان عباسی منتقل شدند.
ســرگــرد مــقــدم ،رئیس پلیس راه مــیــانــدوآب هــم علت
تصادف را گردش به چپ به طرز غلط خودروی سواری
اعالم کرد.

بازیگر سرشناس تئاتر در سناریوی مرموزی در خانهاش
تسلیم مرگ شــد .روز پنج شنبه  19مهرماه امسال
ماموران کالنتری  18آبادان در جریان مرگ مرموز مرد

جوانی در خانهاش قرار گرفتند وتیمی از ماموران برای
بررسی موضوع در محل حاضر شدند .به گزارش رکنا،
ماموران با حضور در منطقه ذوالفقاری با جسد مرد
جوانی که با یک شال خود را حلق آویز کرده بود روبه رو
شدند .ماموران در تحقیقات میدانی پی بردند که مهدی
پورشعبان یکی از بازیگران سرشناس تئاتر در آبادان
است که عصر پنج شنبه برای اجــرای تئاتر باید روی
صحنه می رفت که دوستانش قبل از اجرا برای تمرین

با وی تماس گرفتند اما مرد جوان پاسخ گوی تماس ها
نبود تا این که همکارانش با حضور در خانه بازیگر تئاتر
با جسد حلق آویز شده وی روبه رو شدند.
ماموران در تجسس های میدانی پی بردند که مهدی
دو بار ازدواج کرده و صاحب چهار فرزند است و مدتی
است که در منطقه ذوالفقاری زندگی می کند و احتمال
میرود به خاطر مشکالت خانوادگی دست به این اقدام
مرگبار زده است .یکی ازدوستان این بازیگر تئاتر به

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد:

دستگیریعاملاختالساز 2شعبهبانکدرمشهد

سیدخلیل سجادپور -رئیس سابق یکی از شعبه های
بانک تجارت در مشهد که از حدود یک سال قبل به اتهام
اختالس میلیاردی با سندسازی های صــوری تحت
تعقیب پلیس قرار داشت با صدور دستورات ویژه ای از
سوی سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی
و پیگیری های شبانه کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی ،در چنگ قانون گرفتار شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی روز گذشته در
گفتوگویی اختصاصی با خــراســان درحــالــی که به
گوشههایی از فعالیت های کارآگاهان پلیس آگاهی
اشاره می کرد از دستگیری عامل اختالس میلیاردی
خبر داد و در تشریح این ماجرا گفت :حدود یک سال
قبل ،بخش های نظارتی بانک تجارت با بررسی اسناد و
مدارک یکی از شعبه های این بانک ،متوجه سندسازی
بــرای تسهیالت چند صد میلیونی و بــرداشــت های
غیرقانونی با شیوه های مختلف شدند که رقم های
آن از یک میلیارد تومان نیز فراتر رفته بود! سرهنگ
کــارآگــاه حسین بیات مختاری افــزود :پس از آن که
ماجرای اختالس برمال شد ،رئیس شعبه بانک که متهم
به اختالس میلیاردی بود به مکان نامعلومی گریخت.
بنابراین واحدهای نظارتی بانک مذکور که با هوشیاری
و حساسیت ویژه ای این پرونده را پیگیری می کردند با
اعالم شکایتی در پلیس آگاهی  ،خواستار دستگیری
متهم و بازگرداندن وجوه مذکور به بانک شدند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :با توجه به اهمیت
موضوع ،این پرونده در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی
پلیسآگاهیخراسانرضویوزیرنظرمستقیمسرهنگ
حسین محمدی (رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصادی)
مورد بررسی های دقیق قرار گرفت .وی اضافه کرد:
بررسی های کارآگاهان بیانگر آن بود که متهم که حدود

 18سال سابقه کار در بانک را دارد ،از مدتی قبل به
سمت رئیس شعبه بولوار کالهدوز منصوب شده بود که
با استفاده از برخی شیوه های خاص و سندسازی های
صوری ،اقدام به برداشت های غیرقانونی و اختالس
کرده است او پس از آن که به ریاست شعبه بولوار مصالی
مشهد نیز انتخاب شد به شگردهای خود برای تشکیل
پروندههای صوری و برداشت غیرقانونی از حساب ها
اقدام کرد.
سرهنگ بیات مختاری با اشــاره به این که تحقیقات
نشان می داد متهم به شمال کشور گریخته است،
خاطرنشان کرد :کارآگاهان با صدور دستورات ویژه
قضایی همچنان در پی ردیابی های اطالعاتی بودند تا

درامتدادتاریکی

رکنا گفت :ساعت  3بامداد با مهدی صحبت کردم و
از من خواست تا از کربال برای او یک انگشتر و خاک
کربال بیاورم و هیچ مشکلی در زندگی اش نداشت که
بخواهد دست به خودکشی بزند و وقتی شنیدم مهدی
دست به خودکشی زده بــاورش برایم سخت بود .بنا
بر این گزارش ،تحقیقات پلیسی برای بررسی و علت
این اقدام مرگبار در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
آبادان قرار دارد.

سرنخی از مخفیگاه متهم فراری به دست آورند اما او با
تغییر وضعیت و مکان های اختفا ،هربار در نقطه دیگری
مشاهده می شد تا این که هفته گذشته ،کارآگاهان
در پی به کارگیری تدابیر سرهنگ ابراهیم قربان زاده
(سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضــوی) و
همچنین کسب دستورات ویــژه ای از مقام قضایی،
شیوه عملیات را تغییر دادند و با توسل به شگردهای
اطالعاتی ،متهم فراری را به مشهد کشاندند .این مرد
 40ساله که به یک مجتمع مسکونی  16واحــدی در
منطقه بولوار صیاد شیرازی رفته بــود ،سپیده دم به
طور ناگهانی در محاصره کارآگاهان اداره مبارزه با
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار

عکس تزیینی است

کالهبرداری آقای نظافتچی
در سایتهای شرط بندی
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آزار دختر  7ساله با آب جوش
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گرفت و در حالی که هنوز خواب آلود و حیرت زده بود
در چنگ پلیس گرفتار شد .سرهنگ کارآگاه حسین
بیات مختاری ادامه داد :با انتقال متهم مذکور به مقر
انتظامی ،وی مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت و
ادعا کرد که به نام دوستانش که در یک شرکت خصوصی
فعالیت داشتند تسهیالتی را دریافت کرده و اقساط
آنها را نپرداخته است.
این مقام انتظامی افــزود :متهم ادعــا می کند که در
 25فقره سندسازی های صوری حدود یک میلیارد و
 300میلیون تومان از حساب ها برداشت کرده است
اما مسئوالن بانک این مبلغ را حــدود یک میلیارد و
 800میلیون تومان ذکر می کنند .رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی تصریح کرد :متهم مذکور که از موقعیت
شغلی خود در دو شعبه از بانک های مشهد سوءاستفاده
کــرده است دربــاره پول های اختالس شده نیز ادعا
میکند که بیشتر مبالغ را برای پرداخت بدهی هایش
استفاده کرده است.
وی با اشاره به توسل متهم به شگردهای غیرقانونی دیگر
برای برداشت از حساب ها خاطرنشان کرد :تحقیقات
گسترده در این بــاره با دستور سرپرست فرماندهی
انتظامی استان خراسان رضوی و کشف همه ابعاد این
پرونده همچنان ادامه دارد.

درخواست شناسایی پسری که از سوی پدرش ربوده شد
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی تهران بــزرگ از
شهروندان خواست پسربچه ای را که از سوی پدرش
ربوده شده است ،شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ بابک نمک شناس در توضیح
این خبر گفت ۲۴:خردادماه امسال پروندهای با موضوع
فقدان پسربچه ای پنج ساله به نام کارن از شعبه چهارم
بازپرسی دادســرای ناحیه  ۲۷تهران به اداره یازدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد .مادر کارن پس
از حضور در اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت  :با توجه به مشکل
شدید خانوادگی که با همسرم و اعضای خانوادهاش

پیدا کردهام ،حضانت پسرم به نام کارن از سوی دادگاه
به من داده شد.
روز چهارشنبه طی قرا ِر دادگاه  ،پسرم را در کالنتری
تحویل پدرش دادم و پدر کارن باید پسرم را روز پنجشنبه
باز می گرداند اما روز پنج شنبه طی تماس تلفنی مرا
تهدید کرد که دیگر پسرم را نخواهم دید و قصد دارد تا
کارن را از کشور خارج کند و از آن زمان تاکنون دیگر نه
از کارن و نه از پدرش هیچ اطالعی ندارم.
نمک شناس افــزود :کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ در ادامه رسیدگی به این پرونده و
در مراجعه به محل سکونت پدر کارن در منطقه صادقیه

تهران اطالع پیدا کردند که پدر کارن با طرح و برنامه
قبلی از محل سکونتش متواری شده است و هیچ کدام
از اعضای خانواده او نیز اطالعی از وی ندارند.
وی گفت :در ادامه رسیدگی به این پرونده ،هماهنگی
الزم با بازپرس پرونده برای انتشار تصویر کارن انجام
شد ،لذا از تمامی شهروندانی که موفق به شناسایی
تصویر کارن شدند و اطالعی از محل سکونت وی دارند
درخواست می شود تا هرگونه اطالعات خود را در این
خصوص از طریق شماره تماس  ۵۱۰۵۵۵۱۱در
اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار دهند.

پلیس به دنبال ضلع سوم مثلث مرگبار عشقی
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از شهروندان خواست فردی را که اقدام به قتل یکی از
دوستان دختر مورد عالقهاش کرده بود ،شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا ،حوالی ساعت  ۱۷روز یازدهم دی ماه
سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰
وقوع یک فقره نزاع و درگیری در خیابان نبرد ،خیابان
عالمه شمالی به کالنتری  ۱۳۲نبرد اعــام شد که با
حضور مأموران در محل مشخص شد جوانی  ۲۶ساله
به علت اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه سینه وگردن
به قتل رسیده است .بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ و قاضی کشیک ویژه قتل
اعالم شد.
در ادامه پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل شد
و برای ادامه رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرارگرفت .مادر مقتول در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :در خانه بودیم که پسرم حدود ساعت
 ۱۵از خواب بیدار شد ،گوشی تلفن همراه پسرم زنگ
خورد و او با عصبانیت شروع به صحبت کرد .پس از آن
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پسرم از خانه بیرون رفت .پرسیدم کجا می روی که گفت
چیز مهمی نیست .از اوخواستم که بگذارد تا برادرش نیز
با او بیاید اما گفت که این موضوع به خودش مربوط است.
چند دقیقه ای از رفتن پسرم نگذشته بود که صدای فریاد
و داد و بیداد از داخل کوچه آمد .وقتی به بیرون از خانه
رفتم  ،پسرم را خون آلود مشاهده کردم که روی زمین
افتاده و پس از رسیدن اورژانس به من اعالم شد که پسرم
فوت کرده است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطالع پیدا کردند
که مقتول شب قبل از جنایت با یکی از دوستانش به نام
آرش درگیر شده و برابر اظهارات شاهدان صحنه جنایت
در زمان درگیری منجر به جنایت آرش نیز حضور داشته
است ؛ بالفاصله محل سکونت آرش در همان محدوده
وقوع جنایت شناسایی و او در تاریخ دوازدهم دی ماه ۹۶
دستگیرشد.
آرش پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
به ماموران گفت :در درگیری حضور داشته اما در وقوع
جنایت دخالتی نداشته و جنایت توسط یکی از دوستان

مقتول به نام بهزاد انجام شده است .او در خصوص علت
درگیری میان مقتول و بهزاد به کارآگاهان گفت :مقتول
از چندی پیش با دختر جوانی آشنا شده بود که گویا بهزاد
نیز با همین دختر سابقه دوستی داشت .همین موضوع
سرآغاز اختالف و در ادامه درگیری آن ها شده بود تا این
که روز جنایت  ،بهزاد با مقتول تماس گرفت و از او خواست
تا برای صحبت به پارک داخل محل بیاید .هنوز صحبت
بین مقتول و بهزاد آغاز نشده بود که درگیری آن ها شروع
شد .من قصد پایان دادن به درگیری را داشتم که ناگهان
مقتول روی زمین افتاد و بهزاد با موتورسیکلت از محل
متواری شد.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر
گفت :در ادامه اقدامات پلیسی ،کارآگاهان اداره دهم با
شناسایی محل کار متهم اصلی پرونده در منطقه شمال
شهرتهرانکهبهعنوانپیکموتورییکرستورانفعالیت
داشت و همچنین محل سکونتش در خیابان نبرد ،اطالع

پیدا کردند که وی پس از ارتکاب جنایت متواری شده
و پس از آن هیچ اطالعی از وی در دست نیست؛ لذا در
ادامه رسیدگی به پرونده و با هماهنگی بازپرس شعبه سوم
دادسرای ناحیه  ۲۷تهران ،دستور انتشار بدون پوشش
تصویر متهم صادر شده است.
وی از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر
متهم پرونده شدند یا اطالعاتی در خصوص مخفیگاه
یا محل های تردد این شخص دارند خواست تا هرگونه
اطالعات خود را در این خصوص از طریق شماره تماس
 ۵۱۰۵۵۴۳۷در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قراردهند.

سربار پدر و مادرم بودم و آن ها مرا در مخارج زندگی یاری
می کردند با وجود این باز هم برای پرداخت اجاره بها دچار
مشکل می شدم دیگر چاره ای نداشتم تا در میان سالی باز
هم نزد خانواده ام بازگردم چرا که بعد از طالق مشکالت
زیادی پیدا کرده بودم تا این که به پیشنهاد برادرم به عقد
پیرمردی درآمدم که در بستر بیماری قرار داشت و ...
زن  50ساله ای که بــرای شکایت از فــرزنــدان همسر
مرحومش راهــی کالنتری شــده بــود درحالی که بیان
میکرد آن ها حق مرا تضییع می کنند در شرح سرگذشت
خود به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت 27 :سال قبل با جوانی پای سفره عقد نشستم که
شغل و درآمد خوبی داشت همه اطرافیانم به ازدواج من
با آن جوان غبطه می خوردند و من هم خودم را دختری
خوشبخت می دانستم مدتی بعد زندگی مشترکمان را در
تهران آغاز کردیم و همسرم همه امکانات را برایم فراهم
کرد اما طولی نکشید که دشمنان دوست نما دور و برش را
گرفتند و او را به دام اعتیاد کشاندند به همین دلیل خیلی
زود سرنوشت من نیز تغییر کرد چرا که همسرم موقعیت
شغلی حساسی داشــت و مدیرانش به محض این که از
ماجرای اعتیادش آگاه شدند او را از کار اخراج کردند و
بدین ترتیب زندگی ما در مسیر سقوط افتاد آن زمان در
منطقه باالی شهر تهران زندگی می کردیم و در حالی که
صاحب دو فرزند شده بودیم با کمک همسایگان به عنوان
سرایدار یک خانه شروع به کار کردیم با وجود این همسرم
به تن پروری عادت کرده بود و من به ناچار همه کارهای
سرایداری را به تنهایی انجام می دادم ولی روزگارمان
به سختی می گذشت و من نمی توانستم عالوه بر تامین
هزینه های زندگی مخارج اعتیاد همسرم را نیز بپردازم
این بود که دیگر چاره ای جز طالق نیافتم و درحالی که
دست فرزندانم را گرفته بودم خجالت زده و شرمنده به
مشهد بازگشتم ابتدا سعی کردم به طور مستقل در مشهد
زندگی کنم تا سربار خانواده ام نشوم اما تالش هایم
بی فایده بود چرا که نمی توانستم به راحتی هزینه های
زندگی را تامین کنم باالخره با هر سختی بود دخترم را
سروسامان دادم و با رفتن پسرم به خدمت سربازی ،خودم
نیز نزد پدر و مادرم بازگشتم تا حداقل اجاره بهای منزل را
پرداخت نکنم در شرایط بدی ،روزگار می گذراندم تا این
که شش ماه قبل به پیشنهاد برادرم به عقد پیرمرد بیماری
درآمدم که دچار زخم بستر شده بود .آن روز شرط کردیم
چشم داشتی به اموال پیرمرد نداشته باشم اما بعد از مرگ
او حقوقش را دریافت کنم همه فرزندانش با این شرط
موافقت کردند و من هم عاشقانه به پرستاری از پیرمرد
پرداختم به طوری که طی دو ماه زخم بسترهایش بهبود
یافت و او بسیار از من راضی بود ولی در این میان یکی از
فرزندان پیرمرد که معتاد بود خیلی مرا اذیت می کرد و
با توهین و فحاشی آزارم می داد به طوری که مجبور شدم
از او شکایت کنم اگرچه باز هم از شکایتم گذشتم ولی آن
ها خانه پدری شان را به فروش گذاشتند و مرا دوباره آواره
کردند در این شرایط یکی از فرزندانش همسرم را نزد
خودش به شهرستان برد اما حاال که همسرم فوت کرده
است و من برای گرفتن حق و حقوقم به اداره ذی ربط
مراجعه کردم فهمیدم که فرزندان مرحوم با ادعای این که
من منزل همسرم را ترک کرده ام اجازه نمی دهند حقوق
او را دریافت کنم درحالی که عقدنامه محضری من و شرط
ازدواجم خالف گفته های آنان است و  ...حاال نمی دانم
باچه رویی دوباره باید نزد خانواده ام بازگردم.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دستگیری سارق حرفهای
در نوفل لوشاتو
رئیس کالنتری  ۱۰۹بهارستان از دستگیری یک سارق
سابقه دار در این محدوده خبر داد.
سرهنگ کیومرث حسنوند اظهار کرد :عصر روز شنبه
گذشته ماموران گشت انتظامی این کالنتری در حال
گشت در خیابان نوفل لوشاتو بودند که سارقی در حال
سرقت از یک خودرو توجه آ نها را جلب کرد ،در همین
راستا ماموران رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند و برای دستگیری وی اقدام کردند.
وی افزود :این متهم ،دستگیر شد و با اموال مسروقهای که
همراه داشت به کالنتری انتقال یافت و با انجام بازجوییها
در کالنتری به جرم خود مبنی بر سرقت از خودروهای
شهروندان اعتراف کرد و همچنین در بررسی های انجام
شده مشخص شد تا کنون  ۱۴فقره سابقه سرقت دارد.
حسنوند ادامه داد :مالک خودروی مسروقه نیز که یکی از
کسبه همان محدوده بود ،شناسایی و به کالنتری دعوت
شد و با تحقیقات انجام شده هفت تن از مال باختگان
که اموالشان از سوی این سارق به سرقت رفته بود ،به
کالنتری دعوت شدند و اموال خود را شناسایی و از سارق
شکایت کردند ،متهم نیز پس از تکمیل پرونده برای
تحقیقات بیشتر به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل شد.

کارچاق کن ها به پایان خط رسیدند

تــوکــلــی -دادس ــت ــان عمومی وانــقــاب شهرستان
قلعهگنج ازدستگیری دوکارچاق کن دراین شهرستان
خبردادوگفت  :متهمان درازای دریافت پول ،ادعای
اثرگذاریبرروندپروندههادردستگاهقضاییراداشتند.
بهگزارش خبرنگارما ،قاضیسجادافشارمنشافزود:این
افــرادبــاادعــای ایــن که بامجموعه قضایی شهرستان
درارتباطهستندومیتوانندروندپروندهرابهنفعصاحب

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یکی از پروندههای تشکیل شده در دادگاه تغییر دهند از
مردمتقاضایوجهنقدمیکردند.اینمقامقضاییضمن
تشکرازتالشهایحفاظتواطالعاتدادگستریاستان
کرماندربارهشناساییاینافرادکالهبردار،تصریحکرد:
متهمان پس ازدستگیری به اتهام ادعــای اعمال نفوذ
برخالف حق ومقررات و تحصیل مال ازطریق نامشروع
تفهیماتهاموباقراروثیقهروانهزندانشدند.
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