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یک کشته در سرقت مسلحانه طالفروشی
در خوزستان

درسرقت مسلحانه از یک طالفروشی در گتوند یک نفر کشته شد .به گزارش سایت ساعت  ،24علی خدری غریبوند افزود :سارقان ضمن سرقت طالجات،
طالفروش را نیز به ضرب گلوله مصدوم کردند .وی ادامه داد  :این مرد طالفروش به علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.فرماندار
گتوند با بیان این که سارقان پس از درگیری از محل متواری شدند ،افزود :پلیس در حال شناسایی و تعقیب و دستگیری این سارقان مسلح است.

...

ازمیان خبرها
آزادی کودک  ۶ساله از چنگ آدم ربایان
توکلی -کودک شش ساله درحالی با تالش پلیس کرمان
به آغوش خانواده اش بازگشت که هشتم آبان ماه جاری
توسط چهارمرد که به منزل این کودک وارد شده بودند
ربوده شده بود .به گزارش خبرنگار ما گروگان گیری این
دختر بچه شش ساله به پلیس شهرستان جیرفت گزارش
شد که بالفاصله تیم های تخصصی پلیس وارد عمل شدند
و تحقیقات خود را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان روز گذشته درتشریح
جزئیات این خبرگفت :با توجه به مخفی شدن گروگان
گیران در شهرکرمان ،ماموران پلیس آگاهی استان با انجام
تحقیقات تکمیلی و کار اطالعاتی موفق شدند درکمترازدو
هفته مخفیگاه مجرمان را شناسایی و طی عملیاتی پنج
متهم ازجمله یک زن را دستگیرکنند و این کودک خردسال
را به آغوش خانواده بازگردانند .سردار بنی اسدی فرافزود:
دررونــد ایــن ماجرا پنج روز پیش هم پــدرو یکی ازاقــوام
دیگراین دختر بچه نیزتوسط همین افراد گروگان گرفته
شدند که آن ها نیزازچنگ گروگانگیران آزاد شدند.این
مقام انتظامی استان کرمان خاطرنشان کرد:انگیزه این
آدم ربایی درحال بررسی است.

 2جوان موتور سوار در آبادان به قتل رسیدند
منابع آگاه در آبادان از قتل دو جوان موتورسوار توسط افراد
ناشناس با اسلحه جنگی خبر دادنــد .به گــزارش ایرنا از
منابع محلی ،این قتل حوالی ساعت  2:30بامداد دوشنبه
در جاده ساحلی اروند صغیر در جزیره مینو در حالی رخ داد
که این دو نفر سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت در حال
تردد بودند که به رگبار گلوله بسته شدند .گفته می شود
یکی از این افراد در دم جان باخت و نفر دوم پس از انتقال به
بیمارستان طالقانی آبادان بر اثر شدت جراحت جان خود
را از دست داد .عامالن این جنایت که گفته می شود سوار
بر یک دستگاه خودرو بودند از محل متواری شدند و تالش
برای شناسایی آن ها ادامه دارد.

معاون دادستان مشهد خبر داد:

ردزنیباندهای بزرگ سرقت ازانبار2مالخر
سیدخلیل سجادپور -با دستگیری دو مالخر حرفه ای،
ردزنــی باندهای بزرگ سرقت در حالی توسط ماموران
کالنتری کاظم آباد مشهد آغاز شد که تاکنون چهار تن از
دزدان حرفه ای به دام افتاده اند و لوازم سرقتی زیادی نیز
کشفشدهاست.معاوندادستانمرکزخراسانرضویدر
تشریح جزئیات این پرونده که به ردزنی چندین باند بزرگ
سرقت انجامید ،در گفت وگویی اختصاصی به خراسان
گفت :از مدتی قبل افزایش سرقت های خرد یا دستبرد به
منازل و باغ های حاشیه شهر مشهد ،موجب نگرانی برخی
ازشهروندانشدهبود.قاضیسیدهادیشریعتیارافزود:
به همین دلیل با هماهنگی سرهنگ آقابیگی (فرمانده
انتظامی مشهد) چندین گروه ویژه عملیاتی به سرپرستی
سرگردسیدقدیرحسینی(رئیسکالنتریکاظمآباد)مامور
پیگیریسرقتهایمذکورشدندچراکهاحتمالمیرفت
چندینبانددرسرقتهایمتفاوتازخودروها،منازلوباغ
هادراینماجرانقشداشتهباشند.
این مقام قضایی تصریح کرد :گروه های عملیاتی در چند
شاخهاطالعاتیواردعملشدندوبااستفادهازشگردهای
پلیسی و همچنین به کارگیری منابع و مخبران محلی،
ابتدا تحقیقات غیرمحسوس را در دستور کار قرار دادند.
وی اضافه کرد :ماموران انتظامی در ادامه بررسی های
تخصصی خود به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد
فردی در پوشش فروشگاه گوشی تلفن همراه ،با تعدادی
ازسارقاندرارتباطاتاستوازآنانگوشیهایسرقتیرا
خریداری می کند .بنابراین شاخه ای از نیروهای عملیاتی
پس از چند روز فعالیت های غیرمحسوس و پوششی،
فروشنده 50سالهرادرحالیشناساییکردندکهویمجوز
قانونی را برای خرید و فروش گوشی تلفن نیز نداشت.
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و چندین عدد باتری اتومبیل را به خریدار ضایعات فروخت
بنابرایننیروهادریکعملیاتغافلگیرانهفروشندهوخریدار
را در حالی دستگیر کردند که مشخص شد جوان 27ساله
پس از سرقت باتری خودروها ،زن جوانی را نیز به عنوان
پوشش سوار خودرو می کند تا مورد ظن پلیس قرار نگیرد و
بااینشگردباتریهایسرقتیرابهخریدارانضایعاتمی
فروشد! قاضی سید هادی شریعت یار افزود :با دستگیری
این متهمان ،سرنخ های مهمی از یک مالخر دیگر به دست
آمدکهخودرا 22سالهودانشجومعرفیمیکرد.بابازرسی
ازمنزلاینمالخردرمنطقهکشفروداموالسرقتیبسیار
زیادی مانند ،انواع موتور کولر ،پمپ های آب کشاورزی،
باتری ،دوچرخه ،دستگاه جوش  ،فرز ،دریل ،آچار و ابزار،
جک کامیون و غیره نیز کشف شد و این مالخر هم عالوه بر
اعتراف به همدستی با سارق  27ساله ،دزدان دیگری را
بهپلیسلوداد.
قاضیشریعتیاربااشارهبهاینکهباتوجهبهاهمیتماجرا
و پیگیری باندهای دیگر سرقت ،این پرونده در شعبه606
دادسرای عمومی و انقالب مشهد در حال رسیدگی است،
تصریح کرد :تاکنون حدود  30نفر از مالباختگان ،اموال
سرقتیخودراشناساییکردهاندامااحتمالکشفسرقت
های بسیار گسترده دیگر وجود دارد .این مقام قضایی با
قدردانی از تدابیر ویژه فرمانده انتظامی مشهد و همچنین
تالش های شبانه روزی نیروهای کالنتری کاظم آباد به
فرماندهی سرگرد حسینی ،اضافه کرد :تحقیقات بیشتر
بــرای ردزنــی باندهای بــزرگ سرقت همچنان با صدور
دستوراتویژهقضاییادامهدارد.ویازشهروندانخواست
برایشناساییاموالمسروقهبهکالنتریکاظمآبادمشهد
مراجعهکنند.

 ۴تن از متهمان پرونده باندهای سرقت

سرپرستمجتمعقضاییشهیدکامیابمشهدخاطرنشان
کرد:هنوزگروههایعملیاتیدیگرکهپیگیرپروندهسرقت
های قطعات خودروها بودند به تحقیقات خود ادامه می
دادند که دستور ورود نیروهای انتظامی به فروشگاه مرد
 50ساله و بازرسی انبار وی صادر شد و ماموران کالنتری
کاظم آباد درحالی تعدادی از گوشی های سرقتی را کشف
کردندکهدرهمانزمانیکیازسارقانسابقهداروحرفهای
نیزداخلفروشگاهاینمالخردرچنگپلیسگرفتارشد.
قاضی شریعت یار گفت :این سارق  35ساله در اعترافات
خود از نقش اصلی سارق  32ساله دیگری پرده برداشت و
مدعی شد که این سارق همه لوازم سرقتی خود را در منزل
زنمالخر 50سالهمخفیمیکند.
به همین دلیل گــروه های عملیاتی با کسب مجوزهای
قضایی منزل این زن را نیز بازرسی و  48قلم لوازم سرقتی
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شامل تلویزیون ،رایانه ،دوربین عکاسی ،ساعت ،تلفن
همراه،انواعشیرآالتساختمانیو...راکشفکردند.
این مقام قضایی با اشاره به دستگیری سارق  32ساله در
یک عملیات دیگر خاطرنشان کرد :با اعترافات این زن که
مدعیبودهمهلوازمسرقتیمتعلقبهعلیمتهم 32ساله
است،وینیزدستگیروبهمقرانتظامیمنتقلشدتااینکه
دربازجوییازدزدانمذکور،سرنخهاییازفعالیتیکباند
سرقتباتریدرمحدودهبولوارتوسبهدستآمدواینگونه
کارآگاهان یکی از خریداران ضایعات را درحالی شناسایی
کردندکهسارق 40سالهدیگرینیزدرارتباطبااینپرونده
وبهدنبالاعترافاتمتهماندستگیرشد.معاوندادستان
عمومی و انقالب مشهد ادامه داد :زمانی که ماموران این
خریدار ضایعات را زیرنظر گرفته بودند ،متوجه شدند که
جوان 27سالهایبایکدستگاهخودرودرمحلتوقفکرد

عکس ها از خراسان

 ۳۱کشتهو ۲۰۰مفقوددرآتشسوزیکالیفرنیا

لوازم سرقتی کشف شده از سارقان و مالخران

زورگیری در مناطق کوهستانی چالوس!
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از شناسایی و
دستگیری سارقان زورگیر در مناطق کوهستانی این
شهرستان خبر داد .به گزارش ایسنا ،عبدا ...منتظری
گفت :در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی
 110مبنی بر وقوع زورگیری وسرقت از افــرادی در
مناطقییالقیوکوهستانیشهرستانچالوس،موضوع
دردستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
ویتصریحکرد:باانجامتحقیقاتپلیسیوتقویتگشت

های انتظامی ،کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی،
چهار متهم به سرقت و زورگیری را شناسایی کردند.
فرماندهانتظامیشهرستانچالوس،خاطرنشانکرد:
با هماهنگی قضایی ماموران در عملیاتی ضربتی و
غافلگیرانهاینافرادراحینسرقتوزورگیریدستگیر
ومقادیریاموالمسروقه ازآنانکشفکردند .متهمان
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل
مرجعقضاییشدند.

منواکسید کربن  ۱۱۰مهمان عروسی را مسموم کرد
سخنگوی اورژانس کشور گفت:درجریان انتشار گاز
منواکسید کربن  ۱۱۰نفر از مهمانان یک عروسی
دچار مسمومیت شدند.
مجتبی خالدی در گفت وگو با میزان اظهار کرد :شب
یک شنبه گذشته ساعت  ۲۱:۲۶از طریق سامانه
 ۱۱۵مرکز فوریتهای پزشکی گزارش مسمومیت
تعداد زیــادی از مهمانان یک عروسی گــزارش شد
و بالفاصله شش دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه

اتوبوس آمبوالنس عازم محل شدند.
وی ادامه داد:محل حادثه یک تاالر در روستای زیوه
شهرستان ارومیه بود که با حضورامدادگران اورژانس
مشخصشد ۱۱۰نفرازمهمانانبهعلتاستنشاقگاز
منواکسید کربن دچار مسمومیت شده اند.
وی افزود ۹۸:نفر ازمصدومان این حادثه به صورت
سرپایی درمان شدند و  ۱۲نفر دیگر نیز در بیمارستان
بستری اند .

خریداران دریچههای فاضالب دستگیر شدند

مقامات محلی ایالت کالیفرنیا اعالم کردند :شمار تلفات
آتشسوز یهای جنگلی اخیر در ایــن ایالت به  ۳۱تن
افزایش یافته اســت .به گــزارش ایسنا ،مقامات محلی
کالیفرنیا با بیان این که تلفات آتشسوزیهای مهیب در
این ایالت تاکنون به  ۳۱تن افزایش یافته است ،اظهار
کردند ،همچنین از وضعیت سالمت بیش از  ۲۰۰نفر
اطالعی در دست نیست .با پیدا شدن اجساد شش نفر
دیگر در شمال ایالت کالیفرنیا شمار تلفات این حادثه به
 ۲۹تن رسید .همچنین در آتشسوزیهای مناطق جنوبی
نیز دو تن جان خود را از دست دادند .برآوردها حاکی از آن
است که  ۲۵۰هزار نفر برای نجات جان خود از سه حریق
گزارش شده در این ایالت مجبور شدهاند خانههای خود
را تخلیه کنند.
بهگزارششبکهخبریبیبیسی،باشدتگرفتنوزشباد
و احتمال گسترش هرچه بیشتر شعلههای آتش ،فرماندار
کالیفرنیا از رئیس جمهوری آمریکا درخواست کرده تا
وضعیت را "فاجعه بزرگ" اعالم کند.

عمل الغری در یزد قربانی گرفت
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به انتشار
خبری با عنوان «عمل الغری در یزد قربانی گرفت» گفت:
دالیل مرگ این زن میان سال در سازمان نظام پزشکی یزد
در حال بررسی است و بعد از نتیجهگیری رسمی اعالم
میشود .پیرو انتشار خبری مبنی بر مرگ زنی میان سال
در یکی از بیمارستانهای خصوصی استان ،روابط عمومی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به
خبرنگارایسنا-منطقهیزد ،اظهارکرد:انجامعملساکشن
یا همان الغری ران پا در یکی از بیمارستانهای خصوصی
یزد منجر به فوت زن میان سال شد  .وی با بیان اینکه این
زن هشت ساعت پس عمل جراحی و بستری شدن فوت
کرده است ،افزود :پرونده فوت وی برای بررسی به پزشکی
قانونی ارسال و دالیل علمی در حال بررسی است.
این معاونت اعالم نهایی دلیل مرگ این بیمار را مستلزم
ثبت نهایی بررسی های سازمان نظام پزشکی دانست
و گفت :خانواده متوفی بعد از اعالم رسمی دالیل مرگ
میتوانند برای شکایت اقدام کنند.
گفتنی است ،به رغم پیگیریهای مستمر ،هنوز دانشگاه
علوم پزشکی یزد هیچ اطالعات تکمیلی دیگری درباره
مشخصات این فرد اعالم نکرده است.

جانشین کالنتری  ۱۵۳شهرک ولی عصر از دستگیری
دونفر خبر داد که اق ــدام به خــریــداری دریچههای
مسروقه در شهر میکردند .به گزارش میزان ،سرهنگ
حمیدرضا رضایی اظهار کرد:در اجرای دستور قضایی
مبنی بر دستگیری خریداران دریچههای مسروقه آب،
برق و مخابرات ،تیم عملیات کالنتری برای شناسایی
افرادی که دریچههای چدنی را از سارقان میخریدند،
اقدام کردند که در این زمینه دو مالخر سابقه دار که
عمدتا سارقان بــرای فــروش امــوال مسروقه به آنها

مراجعه میکردند ،در منطقه خالزیر شناسایی شدند.
وی افزود :پس از هماهنگی قضایی ،ماموران وارد عمل
شدند و دو متهم را در گــاراژی دستگیر و  ۲۵دریچه
چدنی را با ارزش تقریبی هر کدام  ۸۰۰هزار تومان
کشف کردند.
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد :با توجه به ایــن که
امــوال کشف شده مربوط به شرکتهای مخابرات،
آبفا و شهرداری تهران است ،نمایندگان ادارات فوق
با مراجعه به مراجع قضایی برای تشکیل پرونده اقدام

کردند .سرقت این گونه امــوال (دریچههای چدنی)
بستر ساز سرقتهایی مانند سرقت کابل ،تجهیزات
مخابراتی و ...می شود که مشکالتی را همچون قطع
برق و قطع خطوط مخابراتی در پی دارد.
جانشین کالنتری اشاره کرد :با توجه به اهمیت موضوع
سرقت دریچه و آسیبهای جانی و مالی آن برای
شهروندان  ،از کلیه شهروندان درخواست داریم چنان
چه در این خصوص موردی را مشاهده کردند ،سریعا
موضوع را از طریق فوریتهای پلیسی اطالع دهند.

رئــیــس پایگاه ششم پلیس آگــاهــی تــهــران بـــزرگ ،از
دستگیری چندین سارقان در یک پرونده سرقت سه
میلیارد تومانی خبر داد وگفت:سارقان پس از سرقت اولیه
این مبلغ ،برای تصاحب پولهای مسروقه اقدام به سرقت
از یکدیگر کرده بودند.
به گزارش میزان ،سرهنگ بهزاد اختیاری اظهار کرد:
دوم آبان ماه امسال بود که جوانی  ۳۰ساله با مراجعه به
کالنتری  ۱۲۸تهران نو به ماموران اعالم کرد که توسط
یکی از دوستانش بنام مسعود مورد زورگیری قرار گرفته
و زمانی که به محل سکونت این شخص مراجعه کرده،
متوجه شده که او از محل سکونت اش متواری شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به عنف
(زورگیری) پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار پایگاه
ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پــس از حــضــور در پایگاه ششم آگــاهــی در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :چندی پیش اقــدام به
فروش یک قطعه زمین در منطقه فشم به مبلغ سه میلیارد
تومان کرده بودم که بنا به پیشنهاد یکی از دوستانم به نام
مسعود پول حاصل از فروش زمین را در خرید و فروش دالر
سرمایه گذاری کردم تا این کهمجددبنا بهپیشنهادمسعود
تصمیم گرفتم دالرهای خود را که بیش از  ۱۳۵هزار دالر
بود به فروش برسانم؛ به همین دلیل روز حادثه به همراه
مسعود و این بار برای فروش دالرها به منطقه بازار تهران
رفتم که بر خالف انتظار ناگهان مسعود در کوچهای خلوت
با تهدید چاقو اقدام به زورگیری کوله پشتی حاوی بیش از
 ۱۳۵هزار دالر کرد و از محل دور شد.
برای بازپس گیری دالرها به در منزل مسعود در منطقه
تهران نو – خیابان فرخی رفته بودم و متوجه شدم که او
متواری شده و به همین دلیل تصمیم به طرح شکایت
گرفتم.
با آغــاز رسیدگی به پــرونــده ،کارآگاهان پایگاه ششم

پلیس آگاهی با انجام اقدامات ویژه پلیسی و تحقیقات
از خــانــواده مسعود اطــاع پیدا کردند که او از چندی
پیش با خانم جوانی به نام سارا طرح دوستی و آشنایی
ریخته که با شناسایی محل سکونت ســارا در منطقه
ســهــروردی ،کــارآگــاهــان ضمن هماهنگی با بازپرس
شعبه سوم دادســرای ناحیه  ۸تهران اقدام به تحقیق از
وی کردند .سارا در تحقیقات اولیه
منکرداشتن هرگونه اطالع از مسعود
شد ،اما پس از کشف بیش از ۱۰هزار
دالر مسروقه اعتراف کرد که مسعود
پس از انجام سرقت ،این مبلغ (۱۰
هزار دالر) را به او داده و مسعود هم
اکنون در محدوده خیابان پل گیشا
در خانهای استیجاری مخفی شده
است.
بــا شناسایی مخفیگاه مسعود در
محدوده خیابان گیشا ،کارآگاهان
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران
بــزرگ به این محل مراجعه کردند
و پس از انجام چندین روز مراقبت
نامحسوس ،سرانجام پنجم آبان ماه
امسال موفق به دستگیری مسعود شدند و در بازرسی از
مخفیگاه وی نیز حدود هفت هزار دالر از پولهای مسروقه
را کشف کردند.
مسعود پس از دستگیری و انتقال به پایگاه ششم پلیس
آگاهی تهران بزرگ در خصوص سرنوشت بقیه پولهای
مسروقه به کارآگاهان گفت که خود او نیز توسط دو جوان
حدود  ۲۰ساله هدف زورگیری قرار گرفته است و قادر به
معرفی آنها ست.
مسعود در خصوص سرقت دوباره دالرهای مسروقه به
کارآگاهان گفت " :پس از انجام سرقت و متواری شدن از

با دو سرنشین جلوی مرا گرفت و سرنشینان آن با تهدید
چاقو و قمه اقدام به زورگیری و سرقت کوله پشتی حاوی
 ۱۲۰هزار دالر کردند و به سرعت از محل دور شدند .این
دو موتورسوار را قبال در یک مالقات کوتاه به همراه سعید
و آرمان دیده بودم و به همین علت اطمینان دارم که سرقت
دالرها با هماهنگی سعید و آرمان انجام شده است.
در ادامــه رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان پایگاه ششم
آگاهی با دریافت نیابت قضایی به شهرستان کرج – منطقه
فردیس رفتند و سعید و آرمان را دستگیر کردند .آن ها
در تحقیقات اولیه منکر داشتن هرگونه اطالع از سرقت

مخمصه شوم!
کاش به حرف های دوستانم گوش نمی کردم و در برابر
نصیحت های پدر و مادرم سر تسلیم فرود می آوردم .کاش
دوستانم مرا دختری عقب افتاده و متعلق به قرن بوق می
دانستند اما این گونه همه زندگی و هستی ام در معرض
تــاراج قرار نمی گرفت وقتی دوست پسرم مرا به پستوی
مغازه کشاند و ...
دختر 15ساله ای که به همراه پدرش برای شکایت از جوان
لوازم تحریر فروش وارد کالنتری شده بود با بیان این که
هنوز از شدت وحشت لحظه ای که در دام جوان شیطان
صفت افتادم به خود می لــرزم ،اشک ریــزان به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :از ابتدای
امسال با چند دختر از همکالسی هایم دوست شده بودم
که افکاری متفاوت تر از من داشتند آن ها دوستی با جنس
مخالف را موضوعی عادی و طبیعی جلوه می دادند و مرا
که دختری سر به زیر و محجبه بودم عقب افتاده خطاب
می کردند .آنها که در فضای مجازی گروه دوستی به راه
انداخته بودند مرا دختری بی عرضه می خواندند که نمی
توانم زیبایی و جذابیت ظاهری داشته باشم چرا که نمی
توانم توجه پسری را به خودم جلب کنم .آن ها آن قدر مرا
مسخره می کردند و با نیش و کنایه هایشان آزارم می دادند
که تصمیم گرفتم جایگاه خودم را در گروه دوستی آن ها
پیدا کنم به همین دلیل چادر را کنار گذاشتم و دوستانم
را به منزلمان دعوت کردم تا زیبایی هایم را به رخ آن ها
بکشم .اما آن روز وقتی دوستانم از منزل ما رفتند پدر و
مادرم با دیدن رفتارها و نوع پوشش آن ها ،مرا از دوستی
با همکالسی هایم نهی کردند و به نصیحتم پرداختند که
نباید با چنین دخترانی رفت و آمد کنم اما من که تحت تاثیر
حرف های دوستانم دچار نوعی لجبازی کودکانه و تقلید
کورکورانه شده بودم با بی احترامی پاسخ پدر و مادرم را
دادم که می خواهم حداقل در انتخاب دوست آزاد باشم
به طوری که چند هفته با پدرم قهر کردم .بعد از آن ماجرا
بــود که تصمیم گرفتم دوســت پسری پیدا کنم تا وقتی
همکالسی هایم از روابط نامتعارفشان با جنس مخالف
سخن می گویند من مثل همیشه سکوت نکنم و در برابر آن
ها کم نیاورم .در اطراف مدرسه ما فروشگاه لوازم تحریری
بود که گاهی برای خرید به آن جا می رفتم و با ابراز محبت
های شاگرد فروشنده روبه رو می شدم .این موضوع برایم
بسیار خوشایند بود چرا که دیگر می توانستم نزد دوستانم
پز بدهم و او را به عنوان دوست پسرم معرفی کنم! با آن که
مادرم هر روز بعداز تعطیلی مدرسه به دنبالم می آمد و مرا تا
منزل همراهی می کرد ولی آن روز قرار شد خودم به تنهایی
بازگردم چرا که مادرم گفته بود می خواهد خواهرم را نزد
پزشک ببرد .من هم که خوشحال شده بودم بعد از تعطیلی
مدرسه از فرصت سوءاستفاده کردم و برای دیدار «اتابک»
به مغازه اش رفتم .او که از دیدنم ابراز شادمانی می کرد از
من خواست پشت پیشخوان بروم تا راحت تر درباره آینده
با یکدیگر صحبت کنیم .من هم که با تلقین دوستانم این
گونه روابط را «مد» می دانستم وارد مغازه شدم و او به بهانه
این که کسی مزاحم گفت وگوی مان نشود در مغازه را قفل
کرد و سپس با یکی از دوستانش تلفنی تماس گرفت و در
حالی که او را به مغازه اش دعوت می کرد ،گفت :دختری را
به دام انداخته است و او هم می تواند به مغازه بیاید .وقتی
فهمیدم در چه مخمصه شومی گیر افتاده ام .جیغ کشیدم
و گریه کردم اما او مرا به پستوی مغازه اش هل داد که پایم
آسیب دیــد .در همین گیرودار صــدای شکستن شیشه
های مغازه بلند شد و اتابک هراسان خودش را به بیرون از
مغازه رساند من هم بالفاصله برخاستم و پدرم را دیدم که با
دستان خون آلودش با اتابک درگیر شده است ،با دیدن او
قوت قلب گرفتم و گریه کنان پدرم را به آغوش کشیدم تا مرا
به خاطر این اشتباه هولناک ببخشد چرا که پدرم نگرانم
شده بود و در آخرین دقایق تعطیلی خودش را به نزدیکی
مدرسه رسانده واز دور مرا دیده بود که وارد مغازه شدم و ...
حاال هم در حالی از نگاه کردن به چشمان پدرم شرم دارم
که کاش همان روز اول نصیحت هایش را می پذیرفتم.
شایان ذکر است ،به دستور سروان محمد ولیان (رئیس
کالنتری پنجتن) رسیدگی به این پرونده در دستور کار
ماموران دایره اطالعات کالنتری قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

جزئیات دستگیری زورگیران میلیاردی پایتخت
تهران ،به شهرستان کرج رفتم و در منزل مجردی دو تن از
بستگان خود (دو برادر) به نامهای سعید و آرمان مخفی
شدم .این دو برادر از مسروقه بودن دالرها اطالع داشتند
تا این که پس از گذشت بیش از  ۱۰روز مخفی شدن در
خانه آنهــا ،به قصد فروش دالرهــا از خانه خارج شدم.
هنوز از خانه دور نشده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت

...

درامتدادتاریکی

مرگ  ۳موتورسوار در جادههای کرمان
توکلی  -برخوردسهوسیلهنقلیهدرمحورریگان-رستمآباد
دو کشته و یک زخمی به جا گذاشت.
رئــیــس پلیس راه شــمــال اســتــان کــرمــان درتــشــریــح
ایــن خــبــرگــفــت:درپــی اعـــام وقـــوع یــک فــقــره تصادف
درمـــحـــور"ریـــگـــان -رســتــم آبـــــاد" بــافــاصــلــه تیمی
ازمــامــوران پلیس راه به محل اعــزام شدند.به گــزارش
خبرنگارماسرهنگ نجفی افــزود :با حضور ماموران در
صحنه تصادف مشخص شد یك دستگاه سواری پژو 405با
یک دستگاه وانت پیكان و یك دستگاه موتورسیكلت هوندا
تصادف كرده است .وی بیان کرد :دراین حادثه راكب و
ترك نشین موتورسیكلت دردم جان خود را ازدست دادند
و راننده وانت پیكان كه جوانی 39ساله بود به شدت زخمی
و به بیمارستان منتقل شد.
وی تصریح كرد:کارشناسان پلیس راه علت تصادف این
سه وسیله نقلیه راتجاوز به چپ سواری پژو 405گزارش
كرده اند .فرمانده انتظامی جیرفت هم ازجان باختن یک
موتور سواردرمحور روستایی این شهرستان بر اثر برخورد
با وانت مزدا خبرداد.
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دالرها شدند ،اما در ادامه ،با ارائه دالیل و قرائن پلیسی
به ناچار لب به اعتراف گشودند و بیان کردند که با دو تن
از دوستان خود به نامهای بیژن و بهمن موضوع دالرهای
مسروقه را مطرح و در روز سرقت ،بیژن و بهمن با اطالع
کامل از زمان خارج شدن مسعود از خانه و اطمینان از
همراه داشتن دالرها اقدام به زورگیری از مسعود کردند.
کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بــزرگ با
شناسایی محل تردد بیژن و بهمن در محدوده گیشا این
محل را تحت مراقبت پلیسی قرار دادند تا نهایتا ساعت
 ۱۱:۳۰روز یک شنبه بیستم آبان ماه اقدام به دستگیری
این دو سارق زورگیر کردند.
در زمان دستگیری ،بیژن و بهمن در حال تردد با یک
خودروی  ۲۰۶سفید رنگ شناسایی شدند که با اطالع
از حضور کارآگاهان و در حالی که مسیر حرکت آ نها
مسدود شده بــود ،با ایجاد تصادف و حمله ور شدن به
کارآگاهان قصد فرار داشتند که کارآگاهان هر چهار چرخ
خودروی آنها را هدف گلوله قرار میدهند .این دو متهم
به رغم ترکیدگی هر چهار الستیک و ناتوانی در کنترل
خودرو کماکان به فرار خود ادامه می دهند و در ادامه با
چندین خودروی پارک شده متعلق به شهروندان تصادف
میکنند .اما نهایتا با دخالت کارآگاهان مهار ،دستگیر و به
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل می شوند.
سرهنگکارآگاهبهزاداختیاری،رئیسپایگاهششمپلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :در تحقیقات از
دو متهم دستگیر شده ،آنها صراحتا به زورگیری با طرح
و نقشه قبلی اعتراف و بیان کردند که دالرهای مسروقه
را بالفاصله پس از سرقت به یکی از شهرستانها در غرب
کشور منتقل و در آن جا مخفی کردند که تحقیقات در
خصوص سرنوشت دالرهای مسروقه کماکان در دستور
کار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار دارد.

دستگاه جی پی اس باند سارقان
حرفهای خودرو را لو داد
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری گروه سارقان حرفه ای با بهره گیری از
سیستم  GPSخودرو خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی
دراینباره گفت :در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در
منطقه شرق تهران ،پروندهای مقدماتی با موضوع «سرقت
خودرو» تشکیل شد و برای ادامه رسیدگی در اختیار اداره
بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
وی افزود :با آغاز رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان اداره
بیستم اطالع پیدا کردند که مالباخته دستگاه  GPSروی
خــودروی شخصی اش نصب کرده است که بالفاصله با
بهرهگیری از این سیستم محل خودروی مسروقه در داخل
یک باغ در شهرستان بومهن شناسایی شد و کارآگاهان
اداره بیستم با دریافت نیابت قضایی به این محل مراجعه و
ضمن کشف و توقیف خودروی مسروقه اقدام به دستگیری
فردی به نام یاسر  ۳۰ساله کردند .میرزکی با اشاره به
بازجویی از متهم گفت :یاسر در اعترافاتش با معرفی
یکی از سارقان سابقهدار در زمینه سرقت خودرو و لوازم
داخل خودرو به نام «سعید» گفت که خودروی مسروقه را
از او گرفته است .در ادامه سعید نیز در شهرستان بومهن
دستگیر و به اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شد .به گفته وی سعید پس از دستگیری ،در اعترافاتش
اظهارکرد که تاکنون بیش از  ۱۰۰فقره خودرو اعم از پژو
 ، ۴۰۵پژو پارس  ،سمند  ،پراید و  ...را سرقت و پس از باز
کردن لوازم خودرو اعم از باتری  ،رادیو پخش  ،سیستم
صوتی  ،رایانه خــودرو ( ای سی یو ) و  ، ...خودروهای
مسروقه را در مکانهای خلوت رها کرده است .
وی اضافه کرد :سعید در ادامه اعترافاتش بیان کرد که
اموال مسروقه را به واسطه یکی از دوستانش به نام «حبیب»
و از طریق سایت «دیوار»به فروش رسانده است که حبیب
نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیر دیگری از
اموال مسروقه متعلق به انواع خودروها کشف شد.
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