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دستگیری سارقان زورگیر
در کمتر ازنیم ساعت
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...
خط زرد

دستگیری مردی که آپارتمانش را به آتش کشید

پیشگیری از سرقت منزل()۴
* منزل خود را به سیستم های امنیتی هشداردهنده زمان
سرقت مجهز کنید.
*همسایه بانی(یعنی سپردن خانه به افراد مطمئن و امین
در محل) از بستگان و آشنایان قابل اعتماد بخواهید در
زمــان مسافرت به صــورت مستمر از خانه شما سرکشی
کنند(همسایه سپاری).
*طال و جواهر و وجوه نقد خود را به صندوق امانات بانک ها
بسپارید و از همراه بردن زیورآالت و اشیای قیمتی و اسناد و
مدارک غیر ضروری خودداری کنید .

سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...

کوتاه از حوادث
ساجدی
* ماموران کالنتری آبکوه مشهد زن جوانی را دستگیر
کردند که با ادعای واریز اینترنتی وجه خرید به حساب
فروشندگان از مغازه دارهای مشهد کالهبرداری می کرد.
این زن تاکنون به پنج فقره کالهبرداری از فروشندگان
مــواد خــوراکــی ،میوه فــروشــی ،قــنــادی و حتی تاکسی
تلفنیها اعتراف کرده است.
* ماموران کالنتری نجفی مشهد دو نوجوان موتورسوار
گوشی قاپ را به دام انداختند که پس از سرقت گوشی یک
شهروند ،با خودروی پارک شده برخورد کردند و در نهایت
با سرقت یک دستگاه موتورسیکلت دیگر به فرار خود ادامه
دادند اما پلیس با ردزنی موتورسیکلت به جا مانده موفق به
دستگیری آنان شد.

2تن سیم و کابل سرقتی درکارگاه ضایعاتی
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف دو
تن سیم و کابل برق مسروقه از یک کارگاه ضایعاتی در
عملیات ماموران انتظامی خبر داد .به گزارش خبرنگارما،
سرهنگ محمدرضا فداء گفت :در پی گــزارش چندین
فقره سرقت سیم و کابل برق در شهر کرمان ،ماموران
کالنتری 19موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود
قرار دادند.
وی افـــزود :مــامــوران این کالنتری با انجام تحقیقات
میدانی و اقدامات اطالعاتی توانستند یک کارگاه ضایعاتی
را که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشت،
شناسایی کنند .این مسئول انتظامی اظهار کرد :در همین
باره ماموران پس از کسب اجازه از مقام قضایی در یک
اقدام ضربتی در بازرسی از این کارگاه دو تن سیم و کابل
برق مسروقه را کشف و یک متهم و مالخر سابقه دار را
دستگیر کردند .وی خاطرنشان کرد :متهم که در رویارویی
با شواهد و مدارک موجود چارهای جز بیان حقیقت نداشت
به جرم انتسابی در خصوص خرید این اموال از سارقان
اعتراف کرد.وی همچنین با اشاره به دستگیری دو سارق
ویک مالخر سیم و کابل برق توسط ماموران کالنتری 20
کرمان ،گفت :سارقان به 30فقره سرقت اعتراف کردند
که برخی اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان کشف شد.

کشف اسکناسهای جعلی در امارات

پلیس امــارات از کشف و ضبط بیش از  ۴۶هــزار درهم
اسکناس جعلی در شیخنشین «شــارجــه» خبر داد .به
گزارش ایسنا ،پلیس امــارات در گزارشی اعالم کرد که
نیروهای اطالعاتی موفق به کشف و ضبط بیش از ۴۶
هزار درهم اسکناس جعلی در شیخ نشین راس الخیمه
شدند که دونفر نیز به اتهام جعل و حمل اسکنا سهای
جعلی دستگیر شدهاند .براساس این گزارش ،تمامی این
پولهای جعلی اسکناس های ۱۰۰و  ۲۰۰درهمی بودند
و متهمان پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کردند.
بنابر این گزارش ،پلیس امارات تابعیت متهمان را از اتباع
یکی از کشورهای آسیایی اعالم کرد.

توضیحات پلیس درباره کشف جسد یک زن
در شهر دلوار بوشهر
در پی کشف یک جسد و یک زن در حال مرگ در صبح روز
چهارشنبه  ۲۸فروردین ماه در محدوده شهر دلوار از توابع
شهرستان تنگستان و یکی از جاد ههای اطراف ،روابط
عمومی پلیس بوشهر توضیحاتی را در راستای تنویر افکار
عمومی ارائه کرده است.
به گــزارش ایسنا ،پیکرهای کشف شده هیچ ارتباطی
با یکدیگر ندارند و این دو حادثه کام ً
ال اتفاقی به شکل
همزمان در محدودههای ذکر شده رخ داده است .هویت
هر دو فرد پیدا شده بالفاصله توسط پلیس شناسایی
شده است و ضمن اطالع به خانواده آن ها موارد الزم در
اختیارشان قرار گرفت.
یکی از زنهایی که به ظاهر جان باخته بود دارای عالیم
حیاتی است که در یکی از مراکز درمانی تحت مــداوا و
مراقبتهای پزشکی است ،ولی زن دوم متأسفانه فوت
کرده است .علت هر دو حادثه غیرامنیتی بوده است و
کارآگاهان کشف جرم پلیس آگاهی در حال بررسیهای
تخصصی هستند و به محض تکمیل تحقیقات در صورت
لزوم اطالع رسانی خواهد شد.
روابــــط عــمــومــی پلیس بــوشــهــر از مـــردم خــواســت از
گمانهزنیهای غیر دقیق و انتشار شایعات غیر واقعی در
این زمینه خودداری کنند.

زن قاچاقچی در کیانشهر در طرح برخورد پلیس با
عوامل افیونی همراه با یک کیلو و  200گرم هروئین
دستگیر شد.
بــه گــــزارش رکــنــا ،رئــیــس پــلــیــس مــبــارزه بــا مــواد
مخدر فاتب اعالم کرد :مأموران پلیس پایگاه پنجم
این پلیس در راستای طرح برخورد با عوامل مواد
افیونی (معتادان متجاهر و خرده فروشان) در مناطق
شوش ،مولوی و هرندی و در اقدامی غافلگیرکننده
خانمی با هویت«س.ب» را در مخفیگاهش در شهرک
کیانشهر رصد و با رعایت موازین قانونی دستگیر
کردند.

بود.بهگزارشایسنا،یکافسرپلیساعالمکردهاینمرد
دیروز (چهارشنبه) پیش از طلوع آفتاب واحد آپارتمانی
خودرادرشهر"جینگجو" واقعدرجنوبشرقی"سئول"
به آتش کشیده و زمانی که ساکنان دیگر آپارتمان برای
فرار از آتشسوزی به راهپلهها گریختند با چاقو به آنها
حمله کرده است .طی این حمله پنج نفر از جمله یک
دختربچه  ۱۲ساله کشته شد و  ۱۳نفر دیگر زخمی
شدند .به گفته این افسر پلیس ،مرد مهاجم دلیل انجام
این کار را "دستمزدهای عقبافتاده" خود اعالم کرده
است .بنابر گزارش رویترز ،ماموران آتشنشانی موفق
بهمهارآتشسوزیآپارتماناینمجرم کرهایشدهاند.

وحشت از ایدز!

از خانه مجردی متهم مقدار یک کیلو و ۲۰۰گــرم
هروئین در بسته های آماده فروش به دست آمد که به
همراه مالک آن به مقر پلیس منتقل شد.

با دستگیری متهم فراری یک پرونده جنایی

«کیمیای»جادوگرهم لو رفت

سجادپور -با دستگیری «کیمیا» (متهم فراری پرونده
جنایت جادوگر) زوایای پنهان دیگری از ماجرای قتل
هولناک مرد  47ساله در مشهد فاش شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،زن  33ساله ای به نام
«کیمیا» که در پرونده «جنایت با ترفند جادوگری» تحت
تعقیب کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی قرار داشت ،با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) از
شمال کشور به مشهد هدایت شد و حلقه های قانون بر
دستانش گره خورد.
این زن جوان که ابتدا خود را بی خبر از ماجرای جنایت
نشان می داد و مدعی بود بی گناه است وقتی شواهد و
دالیل انکارناپذیر را روی میز دید ،با چشمانی متعجب
لب به اعتراف گشود و زوایای پنهان این پرونده جنایی را
درحضور قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب
مشهد و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی فاش کرد.
او گفت :بــرادرم علی (متهم ردیف اول) آخرین فرزند
خانواده است و همه ما عالقه زیادی به او داشتیم به طوری
که هیچ کس نمی توانست او را ناراحت کند« .علی» هر
خواسته ای که داشــت ،برایش انجام می دادیــم تا این
که از آشنایی خود با زن جوانی به نام «سارا» سخن گفت
البته آن زمان او این زن را با نام «شادی» به ما معرفی کرد
و مدعی شد که قصد ازدواج با او را دارد .برادرم حدود
پنج سال قبل و از طریق شبکه های اجتماعی با «سارا»
آشنا شده بود و با یکدیگر ارتباط داشتند .در آن روزها
هیچ کس در خانواده ما نمی دانست که «سارا» متاهل
است و به همین دلیل هم احترام زیــادی برایش قائل

...

درامتدادتاریکی

راز سیاه خانه مجردی زن جوان در کیانشهر

عکس از خراسان

...

ازمیان خبرها

پلیسکرهجنوبیازدستگیریمردی ۴۲سال هخبرداده
ش کشیدن آپارتمانش ،پنج نفری را
است که پس از به آت 
کهقصدفرارازآتشداشتندباضرباتچاقوازپایدرآورده

بودیم تا «علی» از ما ناراحت نشود! آرام آرام همه خانواده
از موضوع مطلع شدند تا این که اواخر آذر سال گذشته،
برادر  24ساله ام ،سارا را به شمال کشور آورد و شب را
در منزل ما بودند .همسر من هم از ماجرای عالقه آن ها
به یکدیگر اطالع داشت به همین دلیل هم بدون هیچ
گونه اعتراضی ،آن ها را پذیرفت .شب هنگام برادرم راز
عجیبی را فاش کرد و به من گفت که «سارا» متاهل است و
همسرش او را طالق نمی دهد! و سپس ادامه داد :همسر
«سارا» به روابط پنهانی ما در حالی مشکوک شده است

که قصد دارد آزمایش های پزشکی را در این باره انجام
بدهد و اگر این موضوع لو برود هر دو نفر ما سنگسار می
شویم چرا که من و سارا کودک خردسالی نیز داریم! او
این دروغ های ساختگی را طوری بیان می کرد که من به
راحتی باور کردم! متهم ردیف سوم پرونده جنایی جادوگر
اضافه کرد :برادرم و سارا از قبل نقشه قتل ناصر (همسر
سارا) را طراحی کرده بودند به همین دلیل آن شب چنین
وانمود کردند که اگر شوهر سارا را سر به نیست نکنیم
او ما را لو می دهد و ما سنگسار و اعدام می شویم! و در
ادامه از من خواستند در ماجرای کشتن ناصر با آن ها
همکاری کنم! من هم که نمی توانستم از برادرم بگذرم
به ناچار قبول کردم و سپس به بهانه مسافرت سه نفری
به مشهد آمدیم و در یک مهمانپذیر در خیابان طبرسی
مشهد اقامت کردیم.
البته قبل از حرکت از شمال کشور ،برادرم اسلحه ای
را که خریده بود با خود برداشت و ســارا آن را در خانه
خودشان مخفی کرد.
روز بعد« ،سارا» با یکی از آشنایانش تماس گرفت و ما با
راننده ای که سارا او را می شناخت و از قبل هم با او در
ارتباط بود به مناطقی از مشهد سر زدیم تا محل کشتن
او را پیدا کنیم که در نهایت به کارگاه مخروبه ای در جاده
مشهد -سرخس رسیدیم و همه ما آن مکان را تایید کردیم
تا سارا و علی او را به بهانه آشنایی با یک پیر مرتاض و
جادوگر به آن محل بکشانند.
شبی که قرار بود طبق نقشه از پیش طراحی شده ،ناصر را
به کارگاه مخروبه بکشانیم «سارا» اسلحه را از خانه اش به
مهمانپذیر آورد و برادرم آن را برداشت و به محل قرار رفت
مدتی بعد با شماره گوشی تلفن من تماس گرفت که همه
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چیز آماده است! سارا به جای من گوشی تلفن مرا پاسخ
داد و سپس با همسرش تماس گرفت تا قرار مالقات با
«جادوگر» را قطعی کند.
بعد از این ماجرا سارا با خودروی سانتافه خودش ،ناصر را
به میدان آزادی رساند و او هم با کرایه یک خودرو سرقرار
رفت اما وقتی علی با ما تماس گرفت که کار تمام شده و
ما باید به نزد او برویم ،با یک خودرو به فاصله حدود یک
کیلومتری محل قتل رفتیم که علی گفت :اسلحه هنگام
قتل گیر کرده است و او مجبور شده با بلوکه سیمانی ناصر
را به قتل برساند .بعد از آن هم به مهمانپذیر بازگشتیم و
مدارک را در سرویس بهداشتی مهمانپذیر آتش زدیم و
علی ساک ناصر را نیز درون سطل زباله انداخت.
کیمیای پرونده جنایی جادوگر ادامه داد :بعد از این ماجرا
سارا به منزلش رفت و فرزندانش را به خانه مادرش برد و
حدود ساعت یک بامداد دوباره به مهمانپذیر بازگشت.
روز بعد وقتی دختر سارا تماس گرفت که احتماال برای
پدرش حادثه ای رخ داده است ،علی ترسید و با اولین
پرواز هواپیما به تهران رفت و من هم اسلحه را برداشتم و
به همراه سارا به تهران رفتم .بعد از چند روز هم اسلحه را
به شمال کشور بردم و مشغول زندگی ام شدم که ناگهان
فهمیدم برادرم و سارا دستگیر شده اند این گونه بود که
کارآگاهان اداره جنایی به سراغم آمدند و مرا نیز دستگیر
کردند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،کیمیای 33
ساله با صدور دستوری از سوی قاضی میرزایی بازداشت
شد تا بررسی های بیشتر توسط سرگرد وحید حمیدفر
(افسر پرونده) و زیرنظر سرهنگ سلطانیان (رئیس دایره
قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی) ادامه یابد.

سردارپاکپور:آبدرخوزستانتثبیتشدهاست
وزارت نفت:هیچگونه نشتی در هورالعظیم نداشتهایم

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با تکذیب احتمال
وقوع سیالب دوباره در حمیدیه گفت :آب در شهرهای
استان خوزستان تثبیت شده و شرایط در کنترل است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه ،سردار
سرتیپ پاسدار «محمد پاکپور» اظهار کرد :وضعیت در
استان های لرستان و خوزستان روز به روز بهتر می شود.
وی با اشاره به اهمیت پایداری جوی در استان های سیل
زده تاکید کرد :اکنون وضعیت شهر پلدختر به یک ثبات
نسبی رسیده و گل و الی از خیابان ها و خانه ها جمع آوری
شده است .پس از جمع آوری کامل گل و الی الزم است
خیابان ها شسته شود که این اقدامات نیز به تدریج در حال
انجام است .فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره آخرین
وضعیتمناطقسیلزدهدراستانخوزستانتصریحکرد:
در خوزستان به طور کلی آب تثبیت شده است ودر صورت
تداوم شرایط جوی کنونی و عدم بارش مجدد جای نگرانی
نیست .سردار پاکپور تاکید کرد :وضعیت آب در شهرهای
سوسنگرد  ،اهواز  ،هویزه و منطقه عین دو تثبیت شده
است و نگرانی خاصی نداریم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تکذیب شایعات اخیر
ایجادشدهدرفضایمجازیدربارهشهرحمیدیهواحتمال
وقوع سیالب مجدد در روستاهای اطراف این شهر گفت:
این موضوع در روزهــای اول بوده و هم اکنون این شهر
مشکلی ندارد.
به گزارش ایرنا ،افزایش بارش ها از اول فروردین در کشور
و افزایش آورد آب از استان های باالدست به پشت سدهای
خوزستان و در نتیجه رهاسازی آب از سد کرخه و دز باعث
طغیان رودخانه های دز ،کرخه و کارون و جاری شدن
سیالب در مناطق پایین دست استان شده است.
بیش از  210روستا و  6شهر در استان خوزستان به دلیل

خطر آب گرفتگی و سیل ناشی از طغیان
رودخــانــه ها تخلیه شــده انــد که امــداد
رسانی هوایی و زمینی به سیل زدگان
ادامه دارد.

حــدود  ۲۰۰میلیون متر مکعب حجم
خالی داریم و حدود  ۴متر از ارتفاع سد
خالی است.محمد سبزهزاری مدیرکل
هواشناسی خوزستان نیز در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :بررسی نقشههای
پیشیابی نشان دهنده ورود دو سامانه
بارشی از اواســط وقت امــروز تا اواسط
هفته آینده به خوزستان است.

▪بستن  10چاه نفتی در اطراف
هورالعظیم

در همین حــال ،ایسنا گــزارش داد :با
تقویت دو سامانه بارشی در خوزستان
و شدت گرفتن احتمال وقوع سیالبی
دیگر با افــزایــش دبــی رودخــانــه هایی
همچون کرخه و کارون ،سیل بندهای
اطراف اهواز تقویت شد و شماری دیگر
از روستاهای شادگان و کارون دستور
تخلیه گرفتند.نورالدین بازگیر ،معاون
توسعه و بهره برداری سدهای سازمان
آب و بــرق خوزستان هم گفت :سدهای خوزستان از
نظر ایمنی و پــایــداری هیچ مشکلی ندارند و مــردم به
شایعات توجه نکنند.وی در خصوص باال آمدن سطح آب
کارون در روزهای اخیر گفت :به ما اعالم شده است که
بارندگیهایی خواهیمداشت.اغلبسدهایمایاظرفیت
شان پر شده یا در حال پر شدن است و به همین دلیل ما
باید هم پایین دست و هم باال دست را مدیریت کنیم .ما
تا حدی که بتوانیم شرایط را کنترل کنیم ،ظرفیت خالی
داریم .بازگیر با بیان این که در سطح اهواز دبی رودخانه
یک دبی کنترل شده است ،افزود :دبی کارون سه هزار
و  ۱۶۵متر مکعب بر ثانیه است .همه تالش ما این است
که این دبی بیشتر نشود مگر این که سیالبهای خاصی
داشته باشیم که مجبور شویم خروجیها را افزایش دهیم

علت آتشسوزی کلیسای نوتردام هنوز مشخص نیست
روز دوشنبه کلیسای قدیمی نــوتــردام در مقابل
چشم جهانیان در آتش سوخت و در پی این حادثه
نظریات مختلفی مبنی بر دسیسهآمیز بودن علت این
آتشسوزی در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،مقامات محلی میگویند که علت این
حادثه در دست بررسی است و هنوز به طور دقیق عامل
آن مشخص نشده اما مقامات فرانسه در همان ساعات
اول آتش سوزی اعالم کردند که احتماال آتشسوزی
به دنبال حادثهای طی عملیات بازسازی و ترمیم
کلیسا رخ داده است .اگرچه مقامات احتمال عمدی
بودن آتشسوزی و همچنین انگیزه های احتمالی
تروریستی را رد کردهاند اما این تکذیبیه از گردش
اطالعات غلط و شایعهها در فضای مجازی جلوگیری
نکرده است .در حالی که برخی در رسانهها و فضاهای
مجازی شایعه عمدی بودن این آتشسوزی را منتشر
میکنند ،برخی دیگر نیز اعالم کرد هاند که ادعای
عمدی بودن این حادثه تنها "شایعهای غیر قابل اثبات"
است .همچنین در زمانی که کلیسای نوتردام در حال
سوختن بود ،یکی از مهمانان برنامه فاکسنیوز با
" ۱۱سپتامب ِر فرانسه" نامیدن این حادثه ،علت آن را
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تعمدی دانست که بعد این اظهارات از سوی مجری
برنامه تکذیب شد.
بــســیــاری دی ــگ ــر نــیــز یـــک مــقــالــه مــنــتــشــر شــده
در ســــال  ۲۰۱۶مـــیـــادی از ســــوی روزنـــامـــه
تــلــگــراف را بــازنــشــر ک ــردن ــد و آن را ب ــا حــادثــه
آتـــشســـوزی کــلــیــســای جــامــع قــدیــمــی نــوتــردام
پــاریــس و تعمدی ب ــودن علت ایــن حادثه مرتبط
دانستند .بنا بر گ ــزارش یـــوا سای ت ــودی ،پس از
این اتفاق روزنامه تلگراف به منظور آن که نامرتبط
بودن این مقاله را با آتشسوزی اخیر ثابت کند ،آن را
ب هرو زرسانی کرد.

▪ هیچگونه نشتی در هورالعظیم
نداشتهایم

که اکنون هیچ برنامهای برای افزایش خروجیها از کرخه،
دز و گتوند نداریم.
وی تصریح کرد :خروجی کرخه در روزهای گذشته حدود
 ۲۵۰۰متر مکعب بر ثانیه بوده که حاال به  ۱۵۰۰متر
مکعب بر ثانیه رسیده است .حوضه کرخه طول زیادی
دارد و افت ورودی ما کم است .تمام سدهای روی کارون
هماهنگ شده کار میکنند و دبی خروجی سدها کنترل
شده است .در نهایت نیز یک دبی کنترل شده به سمت
اهــواز میآید.معاون توسعه و بهره ب ــرداری سدهای
سازمان آب و برق خوزستان در خصوص حجم خالی
سدهای استان گفت :در سد دز حدود  ۳۵۰میلیون متر
مکعب حجم خالی داریم .از نظر ارتفاع خالی نیز حدود
 ۱۴متر ارتفاع خالی در سد وجود دارد .در سد کرخه

در این میان تورج دهقانی ،مدیرعامل
شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان
این که هیچ مانعی برای گردش آب در
این تاالب وجود نــدارد ،گفت :با توجه
به بسته شدن حدود  ۱۰چاه به دلیل
باال آمدن سطح آب هورالعظیم ،میزان تولید نفت حدود
 ۲۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.به گزارش
ایسنا ،دهقانی اظهار کرد :به هیچ وجه در هیچ کدام از
حوضچههای تاالب هورالعظیم نشتی نفت وجود نداشته
است و صحبتهای مطرحشده در خصوص نشت نفت در
تاالب کذب است.وی افزود :لکههای سیاهی که در برخی
از تصاویر نشان داده میشود ،جلبکهای درون هور است
و هیچگونه نشتی نفتی در تاالب نداشتهایم .در همین
حال ،رئیس پلیس راه خوزستان از ادامه ممنوعیت تردد
در محور اهواز – آبادان خبر داد و افزود :شدت عبور آب از
این جاده بسیار زیاد است و احتمال حادثه وجود دارد .از
سوی دیگر فرماندار اهواز از ترمیم پل تخریب شده محور
ارتباطی اهواز  -خرمشهر و بازگشایی این جاده خبر داد.

شوخی خلبان بالگرد و دختر جوان ،گردن پسر کرجی را قطع کرد!
شوخی خلبان بالگرد جایروپلین در جشن تولد
دخترجوانی باعث مرگ تــازه دامــاد جــوان در مرکز
آمــوزشــی و پــرواز بالگرد کمالشهر شــد .به گــزارش
خبرنگار جنایی رکنا ،صبح روز جمعه  23فروردین
امسال پسر جوانی برای برگزاری جشن تولد نامزدش
به مرکز آموزشی بالگرد در کمالشهر کرج مراجعه کرد.
وی همراه همسرش پای در این مرکز آموزشی و پرواز
گذاشت و پس از اجاره یک بالگرد جایروپلین ،ابتدا
شروع به گرفتن عکس یادگاری در کنار این بالگرد دو
نفره کردند و سپس تازه داماد همراه خلبان سوار بر
بالگرد جایروپلین شد .پسرجوان به نام آرمین پس از
چند دقیقه پرواز در آسمان کرج همراه خلبان به زمین
نشست و این بار نوبت تازه عروس بود که سوار بر بالگرد
شود .دخترجوان و خلبان سوار بر جایروپلین بر آسمان
کرج پرواز کردند و تازه داماد در مرکز آموزشی شاهد
پرواز همسرش در آسمان بود که پس از لحظاتی خلبان
با درمیان گذاشتن موضوع به دختر جوان که در کابین
نشسته بود و برای شیطنت و شوخی هیجانانگیز به
سمت پسر جــوان می رود که از روی زمین نظاره گر
بالگرد بود که ناگهان در زمان دور زدن بالگرد و به خاطر

بیشازحدپایینبودنجایروپلین،ملخکبالگردبهسر
تازه داماد می خورد و همین کافی بود تا صحنه تلخ و
مرگباری در روز جشن تولد نوعروس رقم زده شود .در
این حادثه ملخ بالگرد سر آرمین را از تنش جدا کرد و
همین حادثه کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس استان
البرز برای تحقیقات ویژه وارد عمل شوند .سرهنگ
نادربیگی ،رئیس پلیس آگاهی استان البرز درباره این
خبر به رکنا گفت :خلبان این پرواز دردسرساز به دستور
مقام قضایی در بازداشت پلیس قرار دارد و تحقیقات تا
اعالمنظریهکارشناسانسازمانهواپیماییادامهدارد.

با خــودم عهد کــرده ام که اگر از این مخمصه رها شوم و
قانون مجازات کمی برایم در نظر بگیرد ،دیگر اعتیادم را
کنار بگذارم و دست به کار خالفی نزنم تا سرنوشت دختر
نوجوانم به تباهی کشیده نشود چراکه او اکنون در حالی
خواستگار دارد که دستبندهای آهنین قانون بر دستان
من گره خورده است و ...
زن  31ساله ای که به اتهام همدستی در سرقت های
برادرش توسط مأموران انتظامی و با صدور دستوری از
سوی قاضی شریعت یار (معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی) دستگیر شده است با بیان این جمالت در تشریح
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
الهیه گفت15 :سال بیشتر نداشتم که با «اکبر» ازدواج
کــردم .آن زمان در یکی از روستاهای درگز زندگی می
کردیم و امکانات زیادی برای تحصیل وجود نداشت ،به
همین دلیل من هیچ وقت مدرسه نرفتم و بی سواد باقی
ماندم .پدرم زمین کشاورزی داشت و ما از همان دوران
کودکی به امور خانه داری و کمک به پدرم مشغول بودیم.
«اکبر» هم از اهالی همان روستا بود که در نهایت با یکدیگر
ازدواج کردیم اما او خیلی زود استعمال موادمخدر سنتی را
رها کرد و به مصرف شیشه و کریستال روی آورد .مدتی بعد
هم سرنگ به دست گرفت و معتاد تزریقی شد .دیگر نمی
توانستم این شرایط را تحمل کنم چرا که او مدام در کوچه و
خیابان تلوتلو خوران داخل جوی آب می افتاد و دیگر نقطه
سالمی در بدنش برای تزریق موادمخدر وجود نداشت.
من هم که از آلوده شدن به ایدز وحشت داشتم همه حق و
حقوقاتم را بخشیدم تا دختر یک ساله ام را از این وضعیت
نجات بدهم.
این گونه بود که دخترم را برداشتم و راهی مشهد شدم.
در این جا برای گــذران زندگی به امور نظافت در منازل
مردم پرداختم اما نتوانستم برای دخترم شناسنامه بگیرم.
مدتی بعد همسر سابقم به زندان افتاد و من هم به دنبال
تصادف با یک خودرو خانه نشین شدم .در مدت دو ماهی
که استراحت مطلق داشتم به پیشنهاد یکی از دوستانم و
برای تسکین دردهایم به مصرف موادمخدر از نوع شیره و
تریاک روی آوردم.
خالصه12 ،سال از ماجرای طالقم می گذشت که روزی
یکی از دوستانم با دیدن شرایط زندگی من پیشنهاد کرد
با برادر 30ساله اش ازدواج کنم .من هم که 12سال رنج و
سختی را تحمل کرده بودم و از سوی دیگر نیز دخترم بزرگ
شده بود ،پیشنهاد او را پذیرفتم و با «عمران» ازدواج کردم تا
حداقل سایه مردی باالی سرم باشد .ولی مدتی بعد متوجه
شدم که «عمران» هم معتاد شده است اما چاره ای جز ادامه
زندگی با او نداشتم چرا که خودم نیز معتاد بودم و نمی
توانستم هزینه های زندگی ام را تامین کنم.
از آن جایی که همسرم دوست داشت تا فرزندی داشته
باشیم ،من هم از سه ماه قبل باردار شدم و زندگی آرامی را
تجربه می کردم تا این که ناگهان ماموران انتظامی با حکم
قضایی وارد منزلم شدند و بسیاری از لوازم و وسایلی را که
برادرم در منزل ما گذاشته بود به کالنتری آوردند .این جا
بود که فهمیدم اموال مذکور سرقتی است و برادرم آن ها
را از مردم سرقت کرده بود .اگرچه می دانستم برادرم از راه
سرقت و فروش لوازم مسروقه زندگی اش را می گذراند،
اما به ما گفته بود این لوازم را خریده است و به طور امانت در
منزل ما بماند تا آن ها را بفروشد .چراکه برادرم در نزدیکی
منزل ما زندگی می کند و بعد از آن که به جرم سرقت توسط
نیروهای تجسس کالنتری الهیه مشهد دستگیر شد به
همدستیمندرپنهانکردنلوازمسرقتیاعترافکردو...
شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیس کالنتری الهیه) تحقیقات بیشتر درباره این پرونده
سرقت با صدور دستور قضایی ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دزد گوشی های الکچری
را شناسایی کنید
مرد جوانی که از موبایل فروش
ها سرقت می کرد دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،در ساعت  9شب
یازدهم بهمن ماه سال گذشته
طی تماس با مرکز فوریتهای
پلیسی  110خبر دستگیری
فردی به هویت «امیرحسین  .م»
توسط شهروندان به کالنتری  119مهرآباد اعالم شد.
پس از وصول پرونده  ،متهم در تحقیقات صورت گرفته به
کارآگاهان اظهار کرد :به بهانه خرید گوشی تلفن همراه به
فروشگاههایعرضهموبایلمراجعهوازفروشندهدرخواست
چندین گوشی گران قیمت ( اپل – سامسونگ ) می کردم و
با استفاده از شلوغی فروشگاه در زمان مناسب گوشی گران
قیمت را سرقت می کردم و از محل متواری میشدم .در
تحقیقات مقدماتی کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی،
با مراجعه به بانک اطالعاتی مجرمان مشخص شد متهم
" امیر حسین  .م" دارای سوابق کیفری متعددی در زمینه
سرقت است .در ادامه بررسیها وی صراحتا به چهار فقره
سرقت از فروشگاههای موبایل فروشی اقرار کرد و تعدادی
از مال باختگان نیز شناسایی شدند .مرکز اطالع رسانی
پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این خبر گزارش داد :به
منظورشناساییسایرمالباختگاناحتمالیکهبااینشیوه
وشگردموردسرقتقرارگرفتهاندتصویربدونپوششمتهم
با دستور بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای ناحیه 10
تهران منتشر می شود و شهروندانی که موفق به شناسایی
وی می شوند میتوانند برای اقدامات بعدی با شماره تلفن
 63957760تماس بگیرند.
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