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اب اعرتافات دزدان سابقه دار مشخص شد

سرقتهاییکدقیقهایتاگشودنقفلهایپدال!
سجادپور -در یک عملیات ضربتی و هماهنگ
پلیس مشهد که در راستای مبارزه با دزدان
خیابانیصورتگرفت،رازسرقتهاییکدقیقه
ای باتری تا گشودن قفل های پدال خودروها
فاش شد .به گــزارش اختصاصی خراسان ،در
این عملیات بامدادی که به صورت همزمان در
مناطقی از شهر مشهد و با صدور دستوری ویژه
از سوی سرهنگ عباس صارمی ساداتی (رئیس
پلیس مشهد) آغاز شد ،گروه های مشترکی از
نیروهای گشت ،تجسس و اطالعات وارد عمل
شدندوتعدادیازسارقانحرفهایوسابقهداررا
درحالیبهدامانداختندکهرازدههافقرهسرقت
درمشهدبرمالشد.
▪سرقتباتریدریکدقیقه!

خبر

وعدهبرندهشدنخودرویخارجی
دامیبرایکالهبرداریسایبری
کارشناسان پلیس فتای تهران از شگرد جدید
کالهبرداران با ترفند "وعده برنده شدن خودروی
خارجی" خبر دادنــد .به گــزارش صــدا و سیما،
به تازگی پیامی جعلی از سوی افــراد ناشناس
بــا عــنــوان یــک شرکت بــازرگــانــی کــه در یکی از
کشورهای همسایه مستقر است برای برخی از
شهروندانارسالشدهاستکهازآنهادرخواست
داشــتــه بــرای دریــافــت خـــودروی خــارجــی خود
که قیمت باالیی دارد مبلغی را به عنوان هزینه
ترخیص به حساب فردی ناشناس واریــز کنند.
ایــن مــوضــوع یــک شــگــرد کــاهــبــردارانــه است
که مجرم با عناوین مختلف نظیر برنده شدن
در قرعه کشی خــودرو یا معرفی خود به عنوان
فــردی ثروتمند و خیر که قصد دارد مبالغی را
بــرای کمک به نیازمندان داخــل کشور هزینه
کند ،با کــاربــران فضای مجازی ارتباط برقرار
کرده و با ارسال تصاویری از مدارک جعلی نظیر
تصویر گذرنامه ،فاکتور رسمی ،سند گمرک و ...
سعی در جلب اعتماد افراد ساده اندیش دارد.
با توجه به ایــن که در همه ایــن شگردها مجرم
در نهایت سعی دارد به بهانههای مختلف نظیر
پرداخت هزینه گمرک و انتقال خودرو به داخل
کشور از شهروندان پولی را دریافت کند و از این
طریق کالهبرداری میکند ،به شهروندان توصیه
میکنیمدرصورتمواجههبااینگونهافرادبههیچ
عنوان به آنها اعتماد نکنند و هیچ گونه وجه یا
اطالعات شخصی خود را برای آنان ارسال نکنند.

حادثه در قاب

*رکنا /فیلمی از سقوط پل عابر در تهران منتشر
شده است .در این فیلم دیده می شود که تریلی
با بــاز شــدن کانترش و ارتــفــاع گرفتن آن ،پل
عابر پیاده را درو کرده است و با سقوط پل روی
خودروها آن ها مچاله شده اند! یک خودروی
پراید به صورت کامل از بین رفته است.

▪دستگیریدزدانسرگردان

در ادامه این عملیات ،گروه دیگری از نیروهای
کالنتری قاسم آباد موفق به دستگیری دو سارق
 38و 35سالهشدندکهباترییکخودرویپراید
را از خیابان دکتر حسابی سرقت کرده بودند.
تحقیقاتپلیسنشانداددوسارقجوانکهبابه
صدا درآمدن آژیر دزدگیر پراید گریخته بودند در
حالیدرخیاباناندیشهبهدامنیروهایانتظامی

افتادند که یک باتری سرقتی به همراه داشتند.
یکی از متهمان این پرونده گفت :من از منطقه
صدفبهمنزلدوستمآمدمکهاوپیشنهادسرقت
دادمنهمقبولکردمامادرحالپرسهزنیبودیم
کهبهدامنیروهایکالنتریقاسمآبادافتادیم.
▪سرقتخودروهایدارایقفلپدال!

گزارش اختصاصی خراسان حاکی است گروه
ویژهایازنیروهایورزیدهکالنتریسجادمشهد
نیزکهبهفرماندهیسرهنگاحمدمجدی(رئیس
کالنتری)دراینعملیاتضربتیحضورداشتند
درساعت 6:30صبحسارقیرادرخیابانامامت
 19به دام انداختند که یک باتری را زیر کاپشن
خودپنهانکردهبود.اینجوان 37سالهدرحالی
بهسرقتباتریاعترافکردکهنیروهایعملیاتی
در کوچه های اطراف خودروی پرایدی را دیدند
که چرخ های آن داخل جوی آب افتاده بود! دزد
جواندربازجوییهایتخصصیگفت:بههمراه
یکی از دوستانم که متواری شده خودرویی را از
خیابان کوثر جنوبی سرقت کردیم تا با استفاده
از آن به خودروهای دیگر دستبرد بزنیم! اگرچه
خــودروی پراید دارای قفل پــدال بــود امــا ما به

▪سرقتتابلوهایشهری

گزارش خراسان همچنین حاکی است ماموران
کالنتری سجاد در ادامــه این عملیات فرد 32
سالهایرادرتقاطعخیابانخیاموسجاددستگیر
کردندکهتابلوهایترافیکیراحملمیکرد.این
جوان که خود را ضایعات جمع کن می خواند در
بازجویی ها به سرقت تابلوهای ترافیکی اعتراف
کردوبادستورمقامقضاییروانهزندانشد.
▪مـــاجـــرای دزدی کــه بــه مــحــل سرقت
بازگشت!

ماموران کالنتری سجاد درحال جست و جو و

عکس ها از خراسان

گزارشخراسانحاکیاست،نیروهایکارآزموده
کالنتری قاسم آبــاد مشهد کــه بــا فرماندهی
سرهنگ علی معطری (رئیس کالنتری) وارد
اینعملیاتضربتیشدهبودندوبسیاریازنقاط
حوزه استحفاظی را زیر نظر داشتند ناگهان در
ساعت 5:40بامداد در خیابان «راستی» ،جوان
معتادی را مشاهده کردند که کیسه مشکوکی را
حملمیکردمامورانکهاحتمالمیدادنددرون
کیسهلوازمسرقتیباشد،بیدرنگجوانمذکور
رادرحالیدستگیرکردندکهاوبادیدننیروهای
انتظامیپابهفرارگذاشت.مامورانبالفاصلهاین
جوان را شناسایی کردند چرا که او چند بار دیگر
درسهماهگذشتهوبهاتهامسرقتباتریخودروها
دستگیر شده بود .در همین حال و در بازرسی از
درونکیسهدوعددباتریبههمراهآچارمخصوص
بازکردنپیچومهرههایبستباتریکشفوظن
پلیسبهیقینتبدیلشدکهاوهمچنانبهسرقت
باتری در این منطقه ادامه می دهد .متهم مذکور
که در دایره تجسس کالنتری و زیر نظر سرهنگ
کافیان(رئیسدایرهتجسس)موردبازجوییهای
تخصصیقرارگرفتهبود،درحالیکهبیانمیکرد
به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد ،پدرش را به
عنوانهمدستخودشدرسرقتهامعرفیکرد
وگفت:پدرمچهار ماهقبلاززندانآزادشدومن و
اودوبارهسرقتهایمانرابایکدیگرشروعکردیم

چرا که پدرم نیز معتاد
اســت و ب ــرای تامین
هزینه هــای اعتیاد
دســت به سرقت می
زند! امشب هم با هم
بودیم که پــدرم برای
اســتــراحــت بــه منزل
رفــت و مــن هــم قصد
داشــتــم بــاتــری های
سرقتی را به فروش
برسانمکهدستگیرشدم.بهگزارشخراسان،در
پیاعترافاتمتهم،بالفاصلهنیروهایتجسسبا
هماهنگیهایقضاییبرایدستگیریپدرسارق
دستگیر شده اعزام شدند و او را در یک عملیات
غافلگیرانه به دام انداختند .این متهم که پیمان
نام دارد در همان بازجویی های اولیه به سرقت
های باتری اعتراف کرد و گفت :از تاریکی شب و
خلوتبودنخیابانهااستفادهمیکردیموچون
از قبل در حرفه مکانیکی تبحر داشتم در کمتر
از یک دقیقه در خودرو را می گشودم و باتری را
سرقت می کردم .وی به سرقت در مناطق بولوار
شهیدفالحی،راستیوشاهداعترافکردوبهاین
ترتیبتحقیقاتدراینبارهادامهیافت.

راحــتــی قفل پــدال
را نیز باز کردیم ولی
در خیابان امامت به
خاطر استرسی که
داشتیم چــرخ های
پراید درون جوی آب
افتاد و نتوانستیم دو
نفری آن را از داخل
جــوی خـــارج کنیم
به همین دلیل هم
باتریآنرابرداشتیمکهدرمسیرحرکتبهسوی
منزلبهدامنیروهایانتظامیافتادیمودوستماز
آن جا گریخت ،این سارق که به کریستال اعتیاد
دارد و از یک سال قبل از زندان آزاد شده است
در حالی روانــه زنــدان شد که چهار فقره سابقه
زورگیری،سرقتمحتویاتخودرووموبایلقاپی
را در کارنامه سیاه خود یدک می کشد .شایان
ذکراستتالشپلیسبرایدستگیریهمدست
فراریویادامهدارد.

ردیابی های اطالعاتی سارقی بودند که به یک
دستگاهپژو 206دستبردزدهوکیفحاویلپ
تاپ و تبلت را سرقت کرده بود .آن ها مشغول
بررسی چهره نگاری این دزد از دوربین های
مداربستهبودندکهناگهانشاکیپروندهسارق
جوان را در اطراف محل سرقت مشاهده کرد و
با پلیس تماس گرفت .به همین دلیل نیروهای
انتظامی بالفاصله عازم خیابان سجاد شدند
و سارق جوان را با ردزنی های اطالعاتی در
خیابان آزادی  21دستگیر کردند .این دزد
 40ساله در بازجویی ها گفت :از بولوار سجاد
عبور می کردم که کیف حاوی لپ تاپ را از روی
صندلیجلویپژوسرقتکردموتحویلدوستم
دادم! با راهنمایی این سارق سابقه دار اموال
سرقتی در منطقه خین عرب مشهد کشف شد
و تحقیقات در این باره ادامه یافت.
▪نزاع مسلحانه به کشف ما ینر انجامید!

براساس گــزارش اختصاصی خــراســان ،در
راســتــای ایــن عملیات هماهنگ ،ماجرای
شرارت و نزاع مسلحانه نیز با صدور دستورات
ویژهایازسویقاضیفرهمندنیاموردپیگیری
قرار گرفت .نیروهای کالنتری آبکوه مشهد به
اخباری دست یافتند که نشان می داد افرادی
با استفاده از سالح های سرد و گرم (وینچستر
و کلت) شرارت های عجیبی را در محله ای از
بولوارتوسبهراهانداختهاند.باتوجهبهاهمیت
و حساسیت موضوع گروه زبده ای از نیروهای
اطالعات کالنتری به فرماندهی سرهنگ
محمدعلی محمدی (رئیس کالنتری) وارد
عمل شدند و با مجوز قاضی فرهمندنیا ،محل
اختفای متهمان را به محاصره درآوردنــد اما
جــوان  32ساله ای به نــام «م -ف» بــا دیدن
ماموران در حیاط را به گونه ای کوبید و فرار
کــرد که انگشت یکی از نیروهای انتظامی
الی در ماند و به شدت آسیب دید .ماموران
انتظامی در بازرسی از این مخفیگاه  ،تعدادی
شمشیر ،قمه ،افشانه ،چماق و شش دستگاه
ماینر (دستگاه تولید بیت کوین) کشف کردند
که بررسی ها در این باره همچنان ادامه دارد.

اقدام هوشمندانه دختر جوان برای فرار از تعرض راننده مسافربر نما
رئــیــس پلیس پیشگیری تــهــران بـــزرگ از
دستگیری راننده یک دستگاه خودروی پراید
که قصد داشت در پوشش مسافربر دختری
جوان را مورد تعرض و آزار قرار دهد ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جلیل موقوفهای
در اینباره گفت :روز سه شنبه دختری حدود
 ۲۲ساله با حضور در کالنتری  ۱۴۴جوادیه
تهرانپارس اعالم کرد که از دست رانندهای
شیطا نصفت فــرار کــرده و این راننده قصد
آزار و اذیت او را داشته است .این دختر جوان
در اظــهــارات خــود بــه مــامــوران گفت کــه از

خیابان تهراننو به مقصد خیابان اتحاد ،برای
رفتن به محل کــارش ســوار بر یک دستگاه
خــودروی پراید مسافربر شده اما راننده در
میان راه ،به سمت جاده تلو تغییر مسیر داده
و به اعترا ضهای این دختر جوان نیز توجه
نکرده است .وی با اشاره به شیوه شاکی برای
فرار از دست متهم گفت :شاکی برای آن که
از سوی راننده مورد آزار و اذیت قرار نگیرد،
پس از مطلع شدن از قصد و نیت راننده ابتدا
با او طرح دوستی ریخته اما در همان هنگام در
پیامکی مدیر شرکت خود را از موضوع پیش

اعترافسرکردهباندسرقتاحشامبهدزدی ۲۱۰گوسفند
توکلی /سرکرده باند سرقت احشام شمال
کرمان در عملیات پلیس آگاهی شهرستان
اناردستگیرشد  .فرماندهانتظامیشهرستان
اناردراینبارهگفت:درپی افزایشسرقتها
از دامــــداری هــای سطح شهرستان انــار
دستگیری ســارق یا سارقان در دستور کار
ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت .سرهنگ
رضا خلیلی نــژاد افــزود :ماموران پلیس با
تالششبانهروزیوانجاماقداماتاطالعاتی
دریافتند که اعضای یک باند پس از سرقت
از ایــن شهرستان و دیگر شهرستان های
شمالی استان کرمان احشام سرقتی را به
قصد قاچاق به استان هــای مــرزی جنوب
و شرق کشور منتقل می کنند .وی ادامه

پرونده زن متأهلی که با همدستی یک مرد،
همسرش را به قتل رسانده بود ،در شعبه 2
دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی
قرارگرفت.
به گــزارش ایــران ،حدود یک سال قبل مرد
سالخوردهای به اداره پلیس رفت و گفت:
عروسم سیما به من خبر داد که چند روزی
است پسرم سعید به خانه نیامده .عروسم
گفت سعید قرار بوده به مسافرت برود و 20
میلیون تومان هم پول همراهش بوده است.
بــا توجه بــه شکایت پــدر سعید ،مــأمــوران
تحقیقاتشانراآغازکردندوباتوجهبهتناقض
گوییهای سیما او بــازداشــت شــد .وی در
بازجوییهالببهاعترافگشودوگفت:رابطه
من و سعید خوب نبود و او مدام اذیتم میکرد

داد :در تحقیقات بعدی نیروهای پلیس،
سرکرده ایــن باند شناسایی و در عملیات
غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و تعداد
 ۱۱راس گوسفند سرقتی نیز کشف شد.
اینمسئولانتظامی بااشارهبهاینکهتالش
برای دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه
دارد ،افزود :این سارق در مواجهه با مدارک
و مستندات پلیس بــه سرقت  ۲۱۰راس
گوسفند با همدستی دو نفر دیگر اعتراف
کــرد که پس از تشکیل پــرونــده بــرای سیر
مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.
وی ادامه داد :برابر نظر کارشناسان ،ارزش
ریالیاینتعدادگوسفندسرقتی۱۰ ،میلیارد
ریالبرآوردشدهاست.

آمده با خبر و موقعیت مکانی زنده خود را از
طریق تلفن همراه برای او ارسال کرده بود.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود:
دختر جوان بعد از ارسال موقعیت مکانی خود
و اطمینان از این که مدیر شرکت از این موضوع
مطلع شده و به زودی به محل میرسد ،خود را
از خودروی پراید به پایین پرتاب کرد ،اما راننده
موفق شده بود که کیف این دختر را از دست
وی بکشد و پس از سرقت متواری شود.
وی خاطر نشان کــرد :پــرونــده در ابــتــدا به
پلیس آگاهی اما در ادامه به کالنتری ۱۴۴

االغ سواران گراش بازداشت شدند
کلیپی از چند جــوان که ســوار بر االغ و
قاطر شبانه در خیابا نهای شهر گراش
استان فارس در حال تردد بودند در فضای
مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شد
که این عمل به تشخیص مجریان قانون و
دستگاه قضایی حرکتی نامتعارف و خالف
محدودیت های کرونایی محسوب و دستور
احضار و بازداشت آن ها صادر شد.
به گزارش ایرنا ،دادستان عمومی و انقالب
شهرستان گراش اعالم کرد :تاکنون سه
نفر از این افراد بازداشت شده اند و احضار
هشت نفر دیگر در دستور کــار دستگاه
قضایی است.
سعید کــشــاورز افـــزود :پلیس اطالعات

قتلشوهرابهمدسیتمستأجرجنایتکار

وقتی با سهراب آشنا شدم برای او درددل
کردم و گفتم که از دست شوهرم ناراحتم او
هم با طرح نقشهای شوهرم را به قتل رساند.
با اعتراف سیما ،سهراب بازداشت شد و با
پذیرشاتهامقتلگفت:منبهخاطرعالقهای
که به سیما داشتم مرتکب قتل شــدم .من
مستأجر خانه پدر سیما هستم .او برایم از
شوهرشگفتکهآزارشمیداد،امابهخاطر
فرزندشحاضربهجدایینبودبههمیندلیل
منعصبانیشدموتصمیمگرفتمشوهرشرا
بکشم .شب حادثه طبق نقشهای که با سیما
کشیده بودیم ،او مقداری قرص خواب آور به
سعیددادکهبیهوششد.بعدازآنمنوسیما
سعیدراسوارماشینکردیموبهبیابانبردیمو
درآنجاباواردکردنضرباتچاقواورابهقتل

حکیمیه ارجــاع شد و ماموران این کالنتری
رأسا ضمن رصد دوربینهای محدوده وقوع
جــرم ،خ ــودروی پراید  ۱۱۱و رانــنــده آن را
شناساییوپسازهماهنگیبامقامقضاییاین
فرد را در منطقه تهرانپارس دستگیر کردند.
موقوفهای با بیان این که متهم این پرونده
متاهل و  ۳۷ساله اســت و پس از انتقال به
کالنتری به جرم خود مبنی بر قصد تعرض به
دختر جوان اعتراف کرد ،افــزود :در نهایت،
پرونده به همراه متهم و خودرو تحویل پلیس
آگاهی تهران بزرگ شد.

رساندیم.بعدهمجسدشرادرگودالیکهاز
قبلکندهبودیمانداختیموازآنجاگریختیم.
پسازکشفجسدوانجامآزمایشهایعلمی
و تأیید هویت مقتول ،سیما به اتهام معاونت
در قتل و سهراب به اتهام مباشرت در قتل و
هر دو به اتهام رابطه نامشروع مجرم شناخته
شدند و پرونده بــرای رسیدگی به شعبه 2
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم
درخواست صــدور حکم قصاص و مجازات
برای هر دو متهم کردند .بعد از آن سهراب
به جایگاه رفت و منکر قتل عمد شد و گفت
چــاقــو را سیما بــه شــوهــرش زد .متهم در
پاسخ به این ســؤال که چرا در بازجوییها
گفته بــودی ضربات چاقو را تو زدی گفت:

شهرستان گراش نیز موظف شده است که
همه این افراد را در کمترین زمان ممکن
دستگیر و به دادستانی احضار کند.
وی ادامــه داد :حرکت ایــن افــراد که به
نوعی ابراز نگرانی از مصوبه ستاد مدیریت
کرونای شهرستان مبنی بر تردد نکردن
شبانه بنا به اظهاراتشان بــوده ،عالوه بر
نقض قانون در حقیقت حرکتی نامتعارف
و برخالف عرف جامعه و شان مردم فهیم
شهرستان گراش بوده است.
کشاورز گفت :حرکات این افراد بر اساس
مــاده  ۶۱۸قانون مجازات اسالمی یک
رفتار غیرمتعارف شناخته شده و با مسببان
نیز برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.

چــون سیما به من گفته بــود برایم رضایت
م ـیگــیــرد .گفته ب ــود خـــــودرو و یکی از
واحدهای آپارتمان پدرش را میفروشد و از
پدرشوهرشرضایتمیگیرد.وقتیمندیدم
او با دروغ من را مجاب به پذیرش جرم قتل
کرده و هیچ کاری هم برای من انجام نداده
تصمیم گرفتم واقعیت را به دادگــاه بگویم.
درادامهسیمابهجایگاهرفتوباردحرفهای
سهراب گفت :قبول دارم با سهراب در قتل
شوهرم همکاری کردم اما وقتی همسرم را
بیرون بردیم او سعید را با چاقو کشت .من
در قتل نقشی نداشتم و فقط در انداختن
شــوهــرم بــه گــــودال بــه او کــمــک کـــردم.
پس از اظهارات متهمان ،قضات برای صدور
حکمواردشورشدند.
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النه وحشت!
وقتی شماره تلفن را از روی سایت دیوار برداشتم،
خیلی خوشحال بودم .احساس می کردم با کاری
کهپیداکردهامدیگرمیتوانمهزینههایتحصیل
و مخارج زندگی ام را تامین کنم اما وقتی پا به
درون آن خانه مجردی گذاشتم ناگهان ...
دختر 19ساله ای که مدعی بود در جست و جوی
یافتن یک شغل ،مورد اغفال و حیله گری یک
جوان شیاد قرار گرفته است ،درباره چگونگی
وقــوع این حادثه تاسف بار به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :پدرم
اوضاع مالی خوبی نداشت .من هم که دانشجو
بودم خجالت می کشیدم هزینه های تحصیلم را
به دوش خانواده ام بیندازم چرا که به جز من چند
خواهر و برادرم نیز به کمک پدرم نیاز داشتند.
این بود که تصمیم گرفتم حداقل کــاری برای
خودم پیدا کنم تا بتوانم بخشی از مخارج را تامین
کنم .به همین دلیل شماره تلفنی را از سایت
دیــوار برداشتم که فــردی بــرای امــور نظافتی و
پرستاری از یک کودک قصد استخدام زن جوان
را داشت .بنابراین با آن فرد تماس گرفتم .او که
به دروغ خود را دارای شغل مهمی معرفی می
کرد ،نشانی منزل (محل کار) را به من داد و من
هم عــازم آن نشانی شــدم .وقتی پا به درون آن
خانه گذاشتم محیط را بسیار مشکوک یافتم چرا
که آن جا یک خانه مجردی بود و به جز یک اجاق
تک شعله و چند تکه لوازم فرسوده چیز دیگری
وجود نداشت .با دیدن این وضعیت خیلی نگران
شدم و پرسیدم پس کودکی که قرار است از او
نگهداری کنم کجاست؟! آن جوان در حالی که
بیان می کرد کــودک در منزل خواهرم است،
به من پیشنهاد ارتباط غیراخالقی داد .وقتی
پیشنهاد او را نپذیرفتم ناگهان در منزل را قفل
کردوباحالتیتهدیدآمیزگفتاگرسروصداکنی
آبرویت را می برم .بعد از این ماجرا و در حالی که
سکوت کرده بودم به بهانه صرف ناهار مرا بیرون
بــرد و خــودش از محل متواری شــد .من هم به
کالنتری آمدم تا از او شکایت کنم .با آن که پدرم
مردی بازنشسته است و در خانواده ای پرجمعیت
زندگی می کنم ،هرگز دوست ندارم خانواده ام
در سختی قرار بگیرند ،به همین خاطر چند بار
به عنوان فروشنده در فروشگاه های مختلف کار
کرده ام اما این بار این حادثه تلخ برایم رخ داد و ...
شایان ذکــر اســت ،با صــدور دستوری از سوی
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد)
بالفاصله نیروهای اطالعات کالنتری وارد عمل
شدند و جوان مورد ادعای این دختر را دستگیر
کردند اما آن جوان با رد ادعاهای شاکی پرونده
مدعی شد قبال با شاکی آشنا شده و او با پیشنهاد
رابطه غیراخالقی پا به خانه مجردی اش گذاشته
اما وقتی اختالفاتی بین ما بر سر مسائل مالی به
وجود آمد از من شکایت کرده است.
اگرچه متهم این پرونده برای بررسی ادعاهایش
و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی معرفی شد،
اما کاش خیران و مراکز حمایتی برای شناسایی
خانواده های آسیب پذیر تالش بیشتری انجام
دهند تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

کوتاه از حوادث
*مهر/سرهنگنادرمرادیمعاوننظارتبراماکن
عمومی تهران بزرگ گفت :در پی انتشار کلیپی
مبنی بر این که داخل یک دستگاه خودروی وانت
فردی با باز کردن بستههای تاریخ گذشته قارچ
اقدام به پخش کردن قارچ ها در بستههای تازه و از
بینبردنپلمبهای آنهاکرده،اینفردشناسایی
ودستگیرشد.
*مهر /سردارغالمرضاجعفری فرماندهانتظامی
هرمزگان گفت :با هوشیاری و تالش همه جانبه
پلیسهرمزگان،قاچاقچیانازانتقال ۲تنو۱۷۴
کیلوموادافیونیناکامماندند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان /سرهنگ سعید
راستی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ از دستگیری متهمی که در فضای
مجازی فروش سالح شکاری غیر مجاز را تبلیغ
میکرد ،خبر داد و افــزود :در بررسیهای بیشتر
از مخفیگاهمتهمدرمحدودهافسریهدوقبضهسالح
شکاریبههمراهدوهزارساچمهکشفشد.
* ایسنا /سرهنگ شیخ نــژاد فرمانده انتظامی
ارومیهازوقوعتیراندازیمردیبههمسرشدریکی
ازخیابانهایارومیهوزخمیشدنزنخبرداد.
*کرمانی /فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:
با پشتیبانی اطالعاتی پلیس استان البرز ،بیش از
۳۸۹کیلوگرمموادافیونی شامل تریاکو حشیش
انبارشده دریکمنزل،درعملیاتپلیسشهرستان
جیرفتکشفشدوسهمتهمدستگیرشدند.
*باشگاه خبرنگاران جوان /سرهنگ کارآگاه
هوشنگ کاکاوندی رئیس پایگاه هفتم پلیس
آگاهی از دستگیری یک سارق منزل و کشف چهار
فقرهسرقتخبرداد.
*رکنا /سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی
شهرستان داراب از شناسایی و دستگیری
عامل تیراندازی در مجتمع کارخانه سیمان این
شهرستانخبرداد.

