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مرگ دختر  15ساله بر اثر انفجار مین
در دهلران

جانشین فرماندهی انتظامی دهلران از انفجار مین در روستای «نصر» و مرگ یک دختر نوجوان 15ساله خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
«مجتبی مهدیان» اظهار کرد :ساعت  14:30دیروز برخورد دختری  15ساله از خانواده یکی از عشایر کوچ رو روستای «نصر» منطقه «دشت
عباس» شهرستان دهلران با مین ضد نفر ،مرگ وی را رقم زد .وی اضافه کرد :علت این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است.

...

ازمیان خبرها
«شراب مرگ» در مشگین شهر
هم قربانی گرفت

مدیر مرکز حــوادث و فوریت های پزشکی
استان اردبیل گفت :بر اثر مصرف مشروبات
الکلی دست ساز در مشگین شهر  23نفر
مسموم شدند و دو تن جان خود را از دست
دادنــد .دکتر مجید غریبانی در گفتوگو
بــا ایسنا توضیح داد :بــه دنــبــال مصرف
مشروبات الکلیدستساز در مشگینشهر
 23نفر مسموم شــده ،دو تن فــوت کرده
اند و یک نفر نابینا شده اســت .وی اعالم
کرد :آمار دقیق این حادثه از طریق مرکز
حــــوادث و فــوری ـتهــای پزشکی استان
اردبیل اعالم میشود .دادستان عمومی
و انقالب مشگینشهر نیز پیش از ایــن از
مسمومیت چهارنفر و مرگ یک نفر بر اثر
مصرفمشروبات الکلی دستساز در این
شهرستان خبر داده بــود .طاهر رسولی
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :به دنبال
مــصــرف مــشــروبــات الــکــلـیدسـتســاز در
مشگینشهر که شب شنبه گذشته به وقوع
پیوست ،چهار نفر مسموم شدند و یک نفر
جان خود را از دست داد .از این تعداد نیز یک
نفر دچار مرگ مغزی شده و فرد دیگری نیز
مشکل حاد بینایی پیدا کرده است.

اعترافیکسارقبه45فقرهسرقتگوشیازفروشگاههایمشهد
ساجدی -سارق سابقه دار تحت تعقیب پلیس
به  45فقره گوشی قاپی از فروشگاه های مشهد
اعتراف کرد.
بــه گـــزارش پــایــگــاه خــبــری پلیس ،سرهنگ
«اکبر آقابیگی» با اعالم این خبر گفت :در پی
گـــزارش کــش روزنـــی سریالی از مــغــازه های
مختلف در حــوزه استحفاظی کالنتری های
37، 35،29،21،18،16و  40مشهد

دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع صادر
شد .فرمانده انتظامی مشهد افزود :بررسی های
اولیه پلیس با توجه به سرنخ های موجود نشان
می داد ،مــردی  45ساله با همدستی فردی
جوان با یک دستگاه موتورسیکلت به مغازه ها
مراجعه می کنند و پس از سرگرم کردن فروشنده
ها ،گوشی تلفن همراه آن ها را به سرقت می برند
و از صحنه متواری می شوند.

وی گفت :تیم هــای دای ــره تجسس کالنتری
نجفی مشهد در پیگیری این پرونده توانستند
عامل اصلی سرقت های سریالی را چهره زنی
و شناسایی کنند .سرهنگ آقابیگی افــزود:
ماموران کالنتری نجفی ،متهم  45ساله پرونده
را که از چهار ســال قبل کارآگاهان پلیس در
تعقیب او هستند ،در عملیاتی مشترک با پلیس
آگاهی استان و با اقدام های گسترده اطالعاتی

تحقیقات در این باره ادامه دارد .این مقام مسئول
پلیس آگاهی تصریح کرد :در آخرین اقدامات
قضایی نیز قاضی ویژه قتل عمد دستور انتشار
تصاویر موتورسوارانی را که مظنون به این جنایت
هستند ،در روزنامه خراسان صادر کرد تا مانند
همیشه ،شهروندان به یــاری پلیس بشتابند و
اطالعات خــود را با شماره تلفن هــای  110یا
 21825200و  21825290یا تلفن همراه
 09370099571در میان بگذارند.
شایان ذکر است ،عصر روز پنج شنبه پانزدهم
شهریور گذشته ،طلبه مشهدی که حــدود 27
سال داشت ،سوار بر یک دستگاه پیکان در کوچه
باغ عنبر حرکت می کرد که ناگهان موتورسواری
به بهانه پرسیدن آدرس وی را متوقف کرد و ضربه
کارد را به قفسه سینه طلبه جوان در پشت فرمان

ن

خودرو فرود آورد .لحظاتی بعد مجروح این حادثه
با کمک شهروندان به مرکز درمانی انتقال یافت
اما تالش های کــادر درمانی بیمارستان برای
نجات وی به نتیجه نرسید و طلبه مذکور بر اثر
عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد.
گــــزارش خــراســان حــاکــی اســـت ،بــا تشکیل
پروند های در شعبه  208دادســرای عمومی و
انقالب مشهد ،تحقیقات برای شناسایی عامل
این جنایت با صدور دستوراتی از سوی قاضی
احمدی نژاد آغاز شد که رصدهای اطالعاتی
همچنان ادامه دارد.

 3800روستایی در کرمان
درمحاصره سیل
تــوکــلــی -درپـــی بـــارش هــای بـــاران روز
جمعه درجنوب وشرق استان کرمان،سه
هـــزارو 800روستایی درمحاصره سیل
قرارگرفتند .مدیرکل مدیریت بحران
استانداری کرمان گفت :دربــارش شدید
ب ــاران دراســتــان بیشترین خــســارات به
شهرستان کهنوج ورودبارجنوب وارد شده
ومنازل شهرکهنوج به علت بارش 80میلی
متری دچارخسارت وآب گرفتگی شده
است.مجید سعیدی وضــع روستاهای
شهرستان های رودبارجنوب و ریگان را
بحرانی اعالم کردوافزود :هم اکنون 13
روستا در رودبار جنوب وسه روستا درریگان
دچار آب گرفتگی شده و در محاصره سیل
است .معاون امدادو نجات جمعیت هالل
احمر استان کرمان هم ازامــدادرســانــی
به12روستای سیل زده در مناطق جنوبی
این استان خبرداد وگفت :امدادرسانی به
این مناطق همچنان ادامه دارد.به گزارش
خبرنگار ما ،حیدری پور افزود :بارش های
روز جمعه در جنوب کرمان باعث وقوع سیل
و آب گرفتگی در شهرستان های ارزوئیه،
کهنوج ،رودبار جنوب و ریگان شد.
وی با اشاره به این که  128خانوار گرفتار
سیل و آب گرفتگی شدند ،خاطرنشان
کرد 46 :نیروی امدادی و پرسنل در قالب
 9تیم بــه منظور امــدادرســانــی بــه حادثه
دیدگان از دوروز گذشته در محل حضور
یافتند .وی با اشــاره به  640حادثه دیده
در  12شهر و روســتــا در مناطق جنوب
اســتــان تصریح ک ــرد :تــاکــنــون بــه شهر و
روســتــاهــای چیل آب ــاد ،ســـاالری ،عشایر
قاسمی ،عشایر منظری ،تهمینه ،شهرک
بندکو و کهنوج امدادرسانی شده است و در
روستاهای علی آباد  800متری ،همتآباد
چــاه ملک ،توکل آبــاد ،کارگاه جهاد ،پل
توکل آبــاد در شهرستان ریگان و رودبــار
جنوب امدادرسانی ادامه دارد.براساس
این گزارش ،بازگشایی راه های روستایی
خسارت دیده از سیالب در جنوب استان
کرمان آغاز شده است.
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مظنون موتور سوار در کوچه باغ عنبر

متهمان مظنون به قتل را شناسایی و به پلیس اطالع دهید

 1000فقره سرقت در کارنامه سیاه یک دزد
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی
پایتخت از دستگیری یک سارق سابقه دار لوازم
داخلی خودرو در جنوب تهران با اعتراف به بیش
از هزار فقره سرقت خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ کارآگاه شمسالدین
میرزکی در تشریح این خبر گفت :در یازدهمین
روز از بــهــمــن مـــاه ام ــس ــال حــســب شکایت
شهروندان ،ماموران کالنتری  ۱۵۲خانی آبادنو
پروند های را در خصوص سرقت لــوازم داخلی
خــودرو تشکیل دادنــد .پس از تحقیقات اولیه
پرونده برای تحقیقات بیشتر و دستگیری متهم
در اختیار کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان اداره  ۲۰پلیس آگاهی
پایتخت ،با انجام تحقیقات در این خصوص موفق
شدند ســارق مذکور را شناسایی کنند و تحت
تعقیب قرار دهند .وی افزود :در تحقیقات انجام

شده مشخص شد که این متهم به نام (حمید) از
سال  ۹۵با تعویض پالک اصلی خــودروی خود
با پالک های مسروقه ،اقــدام به سرقت لوازم
داخلی خودرو در محدودههای جنوب تهران می
کرده و در این خصوص چند بار نیز دستگیر شده
و به زندان افتاده است اما هر بار پس از رهایی با
تغییر شیوه و شگرد ،مجدد اقدام به سرقت می
کرده است.
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی
پایتخت ،با اشاره به این مطلب که کارآگاهان در
بررسیهای تکمیلی موفق به شناسایی مخفیگاه
سارق شدند ،گفت :با هماهنگی از سوی مرجع
قضایی ،تیمی از کارآگاهان اداره بیستم پلیس
آگاهی ،به مخفیگاه متهم واقع در محله خانی
آباد نو اعزام شدند و این متهم را در مخفیگاهش
دستگیر کردند.
وی اظهار کــرد :متهم بــرای تحقیقات به اداره

ماجرای دستگیری عامل انجام طب سوزنی غیرمجاز
توکلی -عامل انجام طب سوزنی غیرمجاز
در سیرجان به چنگ پلیس افتاد .فرمانده
انتظامی سیرجان گفت :فردی که دریک واحد
مسکونی اقدام به برخی جراحی های سطحی
وطب سوزنی غیر مجازمی کرد،دستگیرشد.
بــه گــــزارش خــبــرنــگــارمــا ،ســرهــنــگ"ایــران
نژاد"درتشریحاینخبرافزود:درپیطرحشکایت
ادارهبهداشتسیرجاندرزمینهفعالیتدرمانی
بــدون پروانه یک نفردرمنزل شخصی خود،
بررسی موضوع دردستورکار پلیس قرارگرفت.

ویبیانکرد:مامورانپلیسامنیتعمومیپس
از بررسی موضوع به همراه کارشناسان شبکه
بهداشت و با دستورمقام قضایی به این مکان
مراجعهومشاهدهکردندفردیدرمنزلشبدون
پروانه طبابت ورعایت نکردن نکات بهداشتی
اقــدام به جراحی و طب سوزنی می کند.وی
خاطرنشانکرد:اینمتهمدستگیرواینمکانبا
دستورمقامقضاییپلمبوادواتجراحی،مهرو
مدارک پزشکی نیز توسط کارشناسان شبکه
بهداشتودرمانتوقیفشد.

 ۲۰منتقل شد و به کارآگاهان گفت که با سرقت
دو پــاک از دو خــودرو و نصب ایــن پــاک ها به
صورت نوبتی روی خودروی خود ،برای سرقت در
محلههای جنوبی تهران می رفته و هر بار به شیوه
کج کردن کالف در خودرو یا با استفاده از پیچ
گوشتی اقدام به تخریب درهای خودرو میکرده و
لوازم و اموال خودرو را به سرقت می برده و پس از
سرقت ،اموال مسروقه را به مالخران در محدوده
خالزیر می فروخته است و آن ها اموال مسروقه را
با دو دستگاه خودروی نیسان به شهرستانهای
شمالی تهران منتقل می کرده و می فروخته اند.
میرزکی ،با اشاره به این که متهم سه بار سابقه
انتقال به زندان به جرم سرقت و ضرب و جرح و
درگیری دارد و آخرین بار در سال  ۹۵از زندان
آزاد شده و مجدد به سراغ تبهکاری های خود
رفته است ،تصریح کرد :این متهم سابقه دار در
تحقیقات انجام شده به هزار فقره سرقت لوازم

داخلی خــودرو اعــتــراف کــرده اســت و تاکنون
مالخران امــوال مسروقه به همراه خودروهای
نیسان که اموال مسروقه را به شهرستان های
شمالی تهران منتقل می کردند ،دستگیر شده
اند.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی
پایتخت ،معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه
پلیس آگاهی پایتخت ،در پایان با اشاره به این
مطلب کــه تحقیقات درخــصــوص شناسایی
همدستان احتمالی این سارق در حال انجام
اســت ،خاطرنشان کــرد :این متهم تا کنون به
هزار فقره سرقت اعتراف کرده ولی با توجه به
سوابق وی احتمال دارد که میزان سرقتها
بیش از این باشد .بنابر دستور دادیار شعبه دوم
دادیاری ناحیه  ۳۴تهران ،پرونده این متهم در
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد تا نتیجه
تحقیقات تکمیل شود.

پلیس ،برگزار کننده فشن شوی جنجالی را احضار کرد
بعد از فیلم پر سر و صدای سالن مد و لباس
در تهران طبق تازهترین اخبار رسیده ،صفحه
اینستاگرام فرد برگزار کننده این مراسم بسته
شدهونیرویانتظامیشخصمتخلفرااحضار
کردهاست.بهگزارشمهر،عالوهبربستهشدن
صفحه مسئول برگزار کننده این فشن شوی
جنجالی ،خبرنگار مهر مطلع شد که نیروی
انتظامی بانی این مراسم را نیز احضار کرده
است .پیش از این ،حمید قبادی دبیر کارگروه
مد و لباس وزارت ارشاد اعالم کرده بود که از
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درامتدادتاریکی

و ردزنیهای دقیق دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی مشهد اظهار کرد :متهم پرونده
که به مواد مخدر اعتیاد دارد در برابر ادله موجود
راهی جز بیان حقیقت ندید و در تحقیقات اولیه
تاکنون به  45فقره کش روزنــی گوشی های
تلفن همراه اعتراف کرده و چهار مالخر اموال
مسروقه را که تبعه خارجی هستند ،به پلیس
معرفی کرده است.

پلیسدرجستوجویعاملقتلطلبهمشهدی

سیدخلیل سجادپور -کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگــاهــی خــراســان رضـــوی همچنان به
رصدهای اطالعاتی برای دستگیری عامل قتل
طلبه جوان مشهدی ادامه می دهند.
بهگزارشخراسان،یکمقامآگاهدرپلیسآگاهی
خراسان رضوی دربــاره آخرین اقدامات پلیس
درخصوص قتل طلبه جوان مشهدی به خراسان
گفت :رصدهای اطالعاتی و جمع آوری اسناد
و مدارک مستند در این پرونده جنایی با صدور
دستورات ویژه قضایی همچنان ادامه دارد .وی
افزود :بعد از درج خبر و تصاویر متهمان به قتل
که  16دی در روزنامه خراسان به چاپ رسید،
برخی از شهروندان اطالعاتی را در اختیار پلیس
قرار دادند که این موارد به صورت جداگانه مورد
بررسی و کنکاش های اطالعاتی قرار گرفت و
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مراجع ذی صالح قانونی خواسته تا با مؤسسه،
فرد برگزار کننده و اسپانسر مراسم برخورد
قانونی صورت بگیرد.

نقشه ناشیانه!
دو ســارق مسلح بــه طــور ناگهانی داخــل
خودروام نشستند که یکی از آن ها اسلحه
آمــاده شلیک را روی شقیقه ام گذاشت و
از من خواست حرکت کنم .من هم که به
شدت ترسیده بودم و پاهایم می لرزید ،پدال
گاز را فشردم اما بعد از طی چند کیلومتر،
در یک لحظه در خودروی در حال حرکت
را گشودم و خودم را به پایین پرت کردم و...
این ها بخشی از اظهارات راننده پرایدی بود
که حساسیت ماجرای پرونده اش رئیس
کالنتری الهیه مشهد را در نیمه شب به
کالنتری کشانده بود.
این مرد جوان که مدعی بود به سختی از
چنگ دزدان مسلح گریخته و به کالنتری
پناه آورده است درباره چگونگی وقوع این
حادثه به سرهنگ «توفیق حاجی زاده»
گــفــت :ســاعــت  7شــب بــا یــکــی از تــوزیــع
کنندگان مواد مخدر تماس گرفتم تا مقدار
کمی تریاک برای مصرف روزانه ام از او بخرم
به همین دلیل دقایقی بعد سوار بر خودرو
به محل قــرارمــان واقــع در اطــراف میدان
نمایشگاه بین المللی مشهد رفتم و داخل
خــودرو منتظر ماندم ولــی ناگهان فردی
که با او تماس گرفته بودم به همراه جوان
دیگری داخل خودروام نشستند و با تهدید
اسلحه مــرا وادار به حرکت کردند که در
مسیر حرکت خودم را از پشت فرمان پایین
انداختم و به کالنتری آمدم.
اظهارات این راننده معتاد در حالی ظن
رئیس کالنتری را برانگیخته بود که حتی
لباس های او ذره ای خاکی نشده بود تا این
که طرح چند سوال تخصصی و فنی ،راننده
پراید را به تناقض گویی انــداخــت .او در
پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت پنج
ساعت از وقوع حادثه و در ساعت  12شب
به کالنتری مراجعه کرده اید ،گفت :کمی
مشکالت شخصی داشتم به همین دلیل
دیر به کالنتری آمدم تا سرقت مسلحانه را
اطالع بدهم ولی آدرس و شماره تلفن فرد
مسلح را دارم.
وقتی رئیس کالنتری از این جوان معتاد
خواست تا با تلفن همراهش با متهم پرونده
تماس بگیرد ،ادعا کرد که تلفن اش «شارژ
پولی» ندارد! در این لحظه مقام انتظامی
پرسید چگونه مبلغ اندکی بــرای خرید
شارژ تلفن همراهت نداشتی! آن وقت می
خواستی مــواد مخدر بخری؟ مــرد جوان
گفت :مبلغ  10هــزار تــومــان داشــتــم اما
در فاصله سرقت مسلحانه تا زمانی که به
کالنتری آمدم خرج کردم و...
این تناقض گویی هر لحظه با ادامه سواالت
بیشتر می شد تا ایــن که جــواد معتاد در
تنگنای بازجویی ها قرار گرفت و به ناچار
حقیقت ماجرا را فاش کرد .او گفت :از چند
سال قبل که به دام اعتیاد افتادم ،روزگارم
سیاه شد به طوری که همه چیزم را از دست
دادم و دیگر کسی به من اعتماد نداشت.
آن قدر بــرای تامین هزینه های اعتیادم
دچــار مشکل شــده بــودم کــه حتی پولی
بــرای خرید یک وعــده مصرف موادمخدر
نداشتم .خــرده فروشان مــواد مخدر نیز
به خاطر بدهکاری هایم به من مواد نمی
دادند تا این که مجبور شدم خودروی برادر
بزرگ ترم را سرقت کنم و با آن نزد فروشنده
موادمخدر بروم تا چنین وانمود شود که به
دلیل خرید پراید اندکی در تنگنای مالی
هستم اما وقتی سوار بر آن خودرو به منزل
دوستم رفتم هزینه مــوادمــخــدری را که
مصرف کردم به او نپرداختم در حالی که
مبالغی نیز از گذشته به او بدهکار بودم.
این بود که دوستم خودرو را گرو نگه داشت
تا بدهکاری ام را به او بــپــردازم .من هم
که می ترسیم ماجرا لو برود و نتوانم مبلغ
بدهکاری را بپردازم در یک لحظه نقشه
سرقت مسلحانه را طرح کردم تا این گونه
نه تنها از پرداخت بدهی هایم فــرار کنم
بلکه برادرم نیز متوجه گرو گذاشتن خودرو
نشود اما نمی دانستم که تنها با چند سوال
در کالنتری همه چیز لو می رود چرا که
احساس می کردم وقتی ماجرای سرقت
مسلحانه را مطرح کنم پلیس بالفاصله وارد
عمل می شود و خودرو را پس می گیرد.
درخــور یـــادآوری اســت ،با ثبت اظهارات
واقعی و ساختگی بودن ماجرا ،پرونده ای
برای طی دیگر مراحل قانونی تشکیل شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

