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رانش زمین در میانمار
قربانی گرفت

رانش زمین در مناطق شمالی میانمار حداقل پنج کشته و سه زخمی بر جا گذاشت .به گزارش ایسنا ،رانش زمین در پی بارندگیهای
شدید و سیل آسا در این منطقه منجر به تخریب تعدادی خانه شده است .مقامات محلی اعالم کردند که ساکنان دیگر این منطقه به نواحی
امنتر منتقل شدهاند .به گزارش شینهوا ،عملیات انتقال زخمیها به مراکز درمانی محلی نیز انجام شده است.

...

ازمیان خبرها
ناکامی قاچاقچیان
در انتقال  ۹۹کیلوگرم حشیش
توکلی  -پلیس ،سوداگران مرگ را در انتقال ۹۹کیلوگرم
حشیش ناکام گذاشت.
مدیر حوزه فضایی فاریاب در جنوب کرمان گفت :ماموران
انتظامی با فعالیت هــای اطالعاتی و پلیسی از وجود
یک محموله مواد مخدر در این شهرستان باخبر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما ،ســاالری افزود:با حکم قضایی،
دستگیری قاچاقچیان در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد:درعملیات پلیس عالوه برکشف ۹۹
کیلوگرم حشیش،دو قاچاقچی دستگیر شدند و دو خودرو
نیز توقیف شد.

سیالب ،جان  3نفر را
در رودسر گیالن گرفت

...

همدستیآقاوخانممهندسبرایسرقتازمردانمجرد
ماموران پلیس ،دختر و پسر تحصیلکرده و معتادی را
که اقدام به سرقت فرشهای ابریشمی گران قیمت از
خانه مردی جوان کرده بودند ،دستگیر کردند.
به گزارش ایسنا ،چندی پیش ماموران کالنتری ۱۱۸
ستارخان از فعالیت یک زن و مرد سابقهدار در حوزه
استحفاظی خود با خبر شدند و رسیدگی به موضوع را
در دستور کار خود قرار دادند.
در تحقیقات ماموران مشخص شد که این زن و مرد جوان
هر دو اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه
و هروئین دارند و تا کنون چندین بار اقدام به سرقت
اموال گران بها از خانه مردان مجرد کردهاند که پرونده
چند فقره از آن ها نیز در حال رسیدگی است.
در ادامه تحقیقات ،ماموران متوجه شدند که این افراد
قصد فروش اموال سرقتی را دارند و با کسب مجوز از
مقام قضایی برای دستگیری این افراد وارد عمل شدند
و این زن و مرد جوان را در حالی که قصد فروش دو تخته
فرش ابریشمی نفیس و تعدادی اقالم آنتیک به یک
مالخر داشتند ،دستگیر و به کالنتری منتقل کردند.

با انتقال دو متهم به کالنتری ،تحقیقات آغــاز شد و
ماموران در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند که هر دو
متهم دارای تحصیالت دانشگاهی و مهندس هستند.
متهم زن دستگیر شده به نام مهری که حدود  ۳۰سال
سن داشت در اعترافات خود به ماموران گفت که مدرک
کارشناسی معماری دارد امــا از حــدود  ۲۰سالگی
مصرف مواد مخدر را آغاز کرده است.
این متهم که به گفته خودش چندین بار قصد ترک مواد
مخدر را داشته اما موفق نشده ،به ماموران گفت :در یک
شرکت معماری مشغول به کار بودم اما به دلیل اعتیاد
به مصرف شیشه و هروئین اخــراج شدم .خانواده ام
نیز با اعتیاد من کنار نیامدند و در همین شرایط در یک
مهمانی با پوریا آشنا شدم .پوریا هم معتاد به مصرف
شیشه بود و از همین جا بود که رابطه ما شکل گرفت.
پوریا همدست مهری نیز که مهندس برق و معتاد به
مصرف مواد مخدر است ،در این باره به ماموران گفت:
مهری به عنوان طعمه ،سوار خــودروی مردان دارای
وضعیت مالی خوب می شد و پس از طرح دوستی با

آنان وارد خانه این افراد می شد .در
آخرین سرقت نیز با همین شیوه،
مهری با مردی حــدودا  ۳۷ساله که
چندین تخته فرش ابریشمی نفیس
و اشیای گرانقیمت آنتیک در خانه
اش داشت ،طرح دوستی ریخت و پس
از حضور در خانه او در نوشیدنیاش
مواد خواب آور ریخت و سپس با من
تماس گرفت و با کمک هم اشیای
گرا نقیمت را از خــانــه وی خــارج
کردیم اما قبل از آن که آن را به فروش
برسانیم ،دستگیر شدیم.
سرهنگ علیرضا شعبانپور ،رئیس کالنتری ۱۱۸
ستارخان با تایید این خبر به ایسنا گفت :این افراد که
در روز  ۲۲خرداد ماه دستگیر شدند ،در اعترافات خود
ادعا کردند که با کمک فردی دیگر اقدام به جعل فاکتور
برای اشیای مسروقه می کردند تا با قیمت باالتری آن را
به فروش برسانند و پس از آن نیز درآمد آن را خرج خرید

درامتدادتاریکی

شناسنامه سیاه !

مواد مخدر می کردند.
وی با بیان این که برای این افراد پرونده ای تشکیل شد
و آنان به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند،
گفت :بررسی ارزش ریالی اموال مسروقه نشان داد
که تنها دو تخته فرش ابریشمی مسروقه بیش از ۴۰
میلیون تومان ارزش دارند.

اعترافاتوحشتناکقاتلفراری

معاون هماهنگی امــور عمرانی استاندار گیالن گفت:
سیالب در منطقه اشکورات رودسر در شرق استان ،جان
سه نفر (دو زن و یک کودک) را گرفت.
حجت شعبانپور روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با
ایرنا افزود :روز جمعه گذشته حدود ساعت  5عصر ،رگبار
شدیدی در منطقه اشکورات رودسر به مدت  20دقیقه
بارید که موجب وقوع سیالب و رانش زمین در جاده فرعی
رحیم آباد به سمت لشکان به طول چند صد متر و جاده
روستایی کاکرود شد.
وی اظهار کرد :این سیالب چهار خانه روستایی را که در
بستر رودخانه قرار داشتند ،با خود برد و موجب مرگ سه نفر
شد .همچنین به گفته افراد بومی منطقه ،سیالب تعدادی
از خودروهای گردشگران را نیز با خود برده است.

توقیف محموله بزرگ شیشه در تایلند
پلیستایلنداعالمکردیکمحمولهموادمخدرحاویحدود
 ۹میلیون قرص مت آمفتامین و  ۳۰۰کیلوگرم ماده مخدر
شیشه در شهر شمالی چیانگ مای کشف شد.
به گزارش ایسنا ،پلیس تایلند در حالی یک قاچاقچی بزرگ
مواد مخدر را با محموله ای به ارزش حدود  ۳۰۳هزار دالر
دستگیر کرد که این قاچاقچی در تالش برای انتقال این
محموله بزرگ مت آمفتامین و شیشه از مرز میانمار به
استان مرکزی آیوتایا در تایلند بوده است.
پنج نفر دیگر نیز به دلیل قاچاق این محموله مواد مخدر
دستگیر شده اند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،پلیس تایلند اعالم کرده
این قاچاقچی از سال  ۲۰۱۰میالدی به دلیل جرایم مواد
مخدر تحت تعقیب بوده است.

کشف  104کیلوگرم حشیش در نائین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ،از کشف
 104کیلو و  900گرم حشیش در بازرسی از یک سواری
توسط مأموران یگان تکاوری پلیس اصفهان خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ سید تقی حسینی اظهار کرد:
شامگاه چهارشنبه مأموران یگان تکاوری پلیس اصفهان
حینگشتزنیدریکیازمناطقشهرستان"نائین"متوجه
شدند یک خودرو به صورت چراغ خاموش و با سرعت باال
خالف جهت حرکت میکند که بالفاصله وارد عمل شدند.
وی افزود :مأموران با رعایت کلیه جوانب احتیاط ،دستور
ایست صادر کردند که راننده به دستور مأموران توجهی
نکرد و با سرعت باالیی متواری شد.
سرهنگ حسینی اضافه کرد :پس از چندین بار اخطار
به راننده خــودرو و با رعایت قانون بهکارگیری سالح و
تیراندازی ،سرانجام این خودرو متوقف و در بازرسی از آن
 ۱۰۴کیلو و  ۹۰۰گرم حشیش کشف شد.
این مقام انتظامی بیان کرد :راننده خــودرو با استفاده
از تاریکی شب و وسعت منطقه بیابانی متواری شد که
اقدامات الزم برای دستگیری او انجام شده است.
رئیس پلیس مــبــارزه بــا مــواد مخدر اصفهان در پایان
خاطرنشان کــرد :نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و
قاچاقچیان مواد افیونی برخورد قاطع و قانونی میکند و
اجازه جوالن و سرکشی را به آنان نخواهد داد.

مرگ  ۶تن در تصادف جاده ای هند
پلیس هند از کشته شدن دست کم شش تن در تصادف
یک خودروی سواری شخصی با یک اتوبوس مسافربری در
جنوب غربی ایالت کارناتاکا خبر داد.
به گزارش ایسنا ،یک مقام پلیس هند اعالم کرد در این
تصادف جادهای شش تن از جمله یک کودک هفت ساله که
همگی از سرنشینان خودروی سواری بودند ،کشته شدند.
پس از این حادثه تیم های پلیس و امداد بالفاصله به محل
تصادف اعزام شدند اما پنج تن در محل حادثه فوت کردند
و یک تن دیگر در مسیر اعزام به بیمارستان جان خود را از
دست داد.
دستورالعمل های مربوط به رسیدگی به این تصادف
توسط پلیس صادر شده و تحقیقات الزم برای تعیین علت
دقیق حادثه در حال انجام است.
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معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از دستگیری فــردی که درکمتر از  ۲۴ساعت پس از
آشنایی اقدام به کشتن هم اتاقی خود در منطقه  ۱۳آبان
کرده بود ،خبر داد.
به گزارش میزان ،ساعت  ۷:۳۰صبح روز  ۲۹فروردین
ماه امسال از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰به
کالنتری  ۱۶۸سیزده آبــان اعــام شد که اهالی یک
مجتمع مسکونی در خیابان رجایی از استشمام بوی
زننده ای از داخل واحد هشتم ساختمان در طبقه سوم
اعالم شکایت و نارضایتی کرده اند که با حضور مأموران
در محل و تأیید خبر اولیه ،هماهنگیهای الزم انجام و
پس از ورود به داخل واحد مسکونی مد نظر ،جسد متعلق
به صاحبخانه به هویت مشخص متولد  ۱۳۴۶در داخل
اتاق خواب و در حالی که از ناحیه قفسه سینه هدف اصابت
ضربات جسم تیز قرار گرفته بود ،کشف شد.
با کشف جسد و با دستور مقام قضایی ،رسیدگی به پرونده
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت و آنان در تحقیقات اولیه از اهالی ساختمان
و همچنین اعضای خانواده مقتول ،متوجه شدند که
مقتول در زمینه خرید و فروش امالک فعالیت داشته و در
این آپارتمان به صورت مجردی زندگی می کرده و بنا بر
اظهارات اعضای خانواده و همسایگان با هیچ فردی نیز
اختالف مالی یا شخصی نداشته است.
در چنین شرایطی و در بررسی به عمل آمده توسط تیم
بررسی صحنه اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ،
دست نوشتهای به دست آمد که محتویات آن حکایت از

آن داشت که مقتول در تاریخ  ۲۲فروردین ماه اقدام به
گرفتن یک هم اتاقی برای خود کرده است در حالی که
اهالی ساختمان و همچنین اعضای خانواده مقتول از آن

بی اطالع بودند.
با شناسایی جوانی  ۲۵ساله به نام مهرداد .الف .به عنوان
هم اتاقی مقتول ،دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان
قرار گرفت و در نهایت با انجام اقدامات ویژه پلیسی ،در
ساعت  ۱۷دیروز در محدوده میدان رسالت ،وی در حین
اقدام به فرار از منزل یکی از دوستان پدری اش دستگیر و
به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شد.
متهم پس از دستگیری صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف
کرد و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :به دنبال کار و
خانه بودم ،پس از مراجعه به دفتر امالک مقتول ،این فرد
از من شماره تماس گرفت وگفت خبرت میکنم .پس از
چند ساعت مقتول با من تماس گرفت و گفت که به بنگاه
امالک او مراجعه کنم .داخل بنگاه ،مقتول به من گفت
که اگر دنبال کار میگردم همین جا مشغول به کار شوم و
برای سکونت نیز میتوانم شبها به خانه او بروم.
وی ادامه داد :پس از توافق بر سر کار و محل اقامت ،با
مقتول توافق کردیم تا من مبلغ یک میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان به عنوان ودیعه و ماهانه نیز مبلغ ۱۰۰هزار تومان به
عنوان اجاره پرداخت کنم و حتی یک قرارداد دست نوشته
نیز میان ما دو نفر تنظیم شد .پس از تنظیم قرارداد ،همان
شب  ۲۲فروردین ماه به خانه مقتول رفتم و طی همین
مدت کوتاه درباره نحوه کار در بنگاه صحبت کردیم و شب
همان جا خوابیدم .حدود ساعت  ۶:۳۰ناگهان مقتول
باالی سرم آمد و مرا بیدار کرد.
متهم در توضیح بیشتر گفت :مقتول بی هیچ دلیلی مرا

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب زاهدان تشریح کرد:

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا خبرداد

جنایت مسلحانه زورگیر در پوشش گدایی

خراسان -یک زن به قصد سرقت در زاهدان به قتل
رســیــد .رئیس کل دادگـــاه هــای عمومی و انقالب
زاهدان درباره جزئیات این حادثه به خبرنگار خراسان
گفت :بررسیها نشان میدهد ساعت  11ظهر پنج
شنبه گذشته هنگامی که این خانم از بیمارستان امام
علی(ع) به سمت خودروی خود می رفت مردی گدا
برای دریافت کمک به او مراجعه و هنگامی که خانم در
خودرو را باز کرد کیف او را کشید که با مقاومت خانم
مواجه شد و سر انجام روی زمین افتاد« .محمد علی
حمیدیان» ادامه داد :مرد پس از مقاومت زن ابتدا با
اسلحه شلیک هوایی کرد و با ادامــه مقاومت خانم،
مرد مذکور به سینه او شلیک کرد و سپس با خودروی

مجبور کرد که وسایل خود را جمع کنم تا مرا از خانه بیرون
کند .حتی تهدید کرد که به پلیس زنگ میزند و من که
تعجب کرده بودم ،علت این رفتار را جویا شدم و نهایتا
خواهش کردم که او مبلغ یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
مرا پس دهد تا من نیز خانه اش را ترک کنم اما مقتول گفت
پولی از من دریافت نکرده است و با یکدیگر مشاجره لفظی
کردیم که ناگهان مقتول چند سیلی به صورتم زد و تهدید
کرد زمانی که بیدار شد نباید داخل خانهاش باشم و پس از
آن به داخل اتاق خواب رفت و مجددا خوابید .در حالی که
مقتول در اتاق خواب دراز کشیده بود ،به داخل آشپزخانه
رفتم و چاقویی برداشتم ،قصد ترساندنش را داشتم تا
پولم را پس بگیرم؛ اما مقتول با من درگیر شد وشروع به
فحاشی کرد؛ ناگهان با چاقو چند ضربه به مقتول زدم و
او روی زمین افتاد .به سرعت از خانه خارج شدم .چاقو
را داخل جوی آب انداختم و به سرعت از محل دور شدم.
طی این مدت به عنوان کارگر رستوران یا پیک موتوری کار
میکردم و شبها نیز برای استراحت و خواب به خانه یکی
از دوستان پدرم میرفتم.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با تایید این خبرگفت:
با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ،قرار
بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای
عمومی و انقالب شهرری صادر شد و متهم برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

بازداشت  ۷۰۰نفر در ارتباط با سایتهای شرطبندی
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری
پلیس فتا از بــازداشــت  ٧٠٠نفر در ارتــبــاط با
سایتهای شرطبندی خبر داد.
به گزارش مهر ،علی نیک نفس اظهار کرد :پلیس
فتا ضمن بستن پنج هــزار وبسایت شر طبندی
فــعــال ٧٠٠ ،نفر را در ایــن بــاره بــازداشــت کــرده
است.
وی با بیان این که در این زمینه  ۷۵۰پرونده تشکیل
شده است و  ٧٠٠متهم دستگیر و تحویل مقامهای
قضایی شــد هانــد ،افـــزود ٣٧ :میلیارد تــومــان در
حسا بهای سایتهای قمار بوده که مسدود شده
است.

مقتول از محل فرار کرد .وی تصریح کرد :با توجه به
این که گوشی خانم در خودرو جا مانده بود پلیس آن را
ردیابی کرد و خودروی سرقت شده را در حاشیه شهر
یافت که تالش برای دستگیری متهم به قتل ادامه
دارد .وی اظهار کرد :تحقیقات نشان می دهد مظنون
به قتل قصد کشتن راننده را نداشت و ســارق بود.
به گفته وی متهم مذکور متواری است اما مسئوالن
انتظامی و قضایی به دنبال پیگیری این ماجرا هستند.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش زاهدان نیز درباره
این حادثه گفت :راننده خودرو مرحومه «ناهید میر»
دبیر معارف اسالمی مدرسه حضرت مریم ناحیه ۲
آموزش و پرورش زاهدان بود.

نیک نفس با اشاره به این که بسیاری از وبسایتهای
شر طبندی در ایران "کالهبرداری" نیز میکنند،
گفت :این وبسایتها مبالغی را که از کاربرها برای
قمار میگیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرطبندی
به حساب افراد مدنظرشان میریزند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری
پلیس فتا تصریح کرد :با توجه به قرار گرفتن در ایام
برگزاری جام جهانی ،پدیده شرط بندی و قمار در
کشور افزایش یافته است که به خانواده ها توصیه می
کنیم نظارت الزم را بر فرزندان خود داشته باشند
و همچنین مــوارد مشکوک را به پلیس فتا اطالع
دهند.

ماجرای فیلم شکنجه یک معلول
مسئوالن بهزیستی استان اصفهان از وجود معلولی که
توسط خواهر خود شکنجه می شد ،اظهار بی اطالعی
کردند.
به گــزارش رکنا ،طی روزهـــای اخیر در شبکههای
مجازی ،تصاویر و فیلمهایی درباره شکنجه شدن یکی
از مددجویان معلول استان اصفهان که تا کنون در منزل
نگهداری میشد و مستمری بگیر بهزیستی بود ،منتشر
شده است .بر اساس اخبار منتشر شده در شبکههای
مجازی ،معلول ذهنی به نام «مهدی» به مدت شش ماه
توسط خواهر خود و مرد میان سالی به نام «م.ع» شکنجه
شده است.
ماجرا از آن جا شــروع شد که «م.ع» با اغفال خواهر
مهدی (معلول ذهنی) وارد زندگی وی می شود و با
وجود مخالفت پدر خانواده ،به خانه آن ها رفت و آمد
می کند.
«م.ع» بــا طــرح نیت ساختگی کمک بــه خــانــواده و
همچنین سر کار بردن پسر معلول ذهنی ،راه رفت و آمد
و معاشرت خود با این خانواده را هموار کرده بود.

شکنجههای«م.ع»در ابتدا پدر خانواده را از پای درآورد و
در نهایت به فوت وی پس از آزار و اذیت طوالنی منجر شد
و در فاصله کوتاهی مادر مهدی نیز در اثر شدت جراحات
متهم با همدستی دختر خودشان فوت میکند.
جزئیات اخبار منتشر شده دربــاره این معلول آزاری،
حاکی از این موضوع است که در روز مراسم تدفین و
تشییع پیکر مادر مهدی ،اقوام وی با دیدن آثار سوختگی
یدربدنمتوفیبهمرگاومشکوکمیشوند
وشکستگ 
و موضوع را به پلیس و پزشکی قانونی اطالع می دهند.
ریختن سرب داغ ،روغن داغ و آب جوش روی سر و بدن
مهدی از طرف«م.ع» و خواهر او (مهری) و وادار کردن
مهدی و مادرش به گدایی و تکدی گری ،تنها بخشی از
اتهاماتی است که در اخبار روزهای اخیر به متهم مذکور
نسبت داده شده است.
در فرصتی مناسب ،یکی از اقوام مهدی ،گوشی دختر
خانواده را برای لحظاتی مشاهده میکند و از پیامهای
وی با (م.ع) در خصوص شکنجه معلول فوق و پدر و
مادرش برای کشتن آن ها و پس از آن تصاحب اموالشان

اطالع پیدا میکند.
گفته میشود مهری و «م.ع» هم
اکنون توسط پلیس دستگیر و
بازداشت شده اند و برای رهایی
«م.ع» از زندان وثیقه دو میلیارد
تومانی صادر و مهدی پسر معلول
خــانــواده نیز بــه یکی از مراکز
بهزیستی استان اصفهان منتقل
شده است.
▪هیچ مددجویی با مشخصات
فوق به بهزیستی منتقل نشده
است

خبرنگار رکنا ،موضوع این پرونده و وضعیت مهدی را
از بهزیستی استان اصفهان پیگیری کرد که مسئوالن
بهزیستی این استان از وجود مهدی اظهار بی اطالعی
کردند .مجتبی ناجی معاون امور اجتماعی بهزیستی
استان اصفهان در تشریح جزئیات فعلی مددجوی فوق،

اظهار کرد :تا کنون چنین مددجویی به مراکز نگهداری
از معلوالن استان انتقال داده نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد :بنده اطالعی از وضعیت این
مددجو نــدارم و از پیگیر یهای انجام شده از مراکز
احتمالی استان اصفهان نیز تاکنون نتیجهای حاصل
نشده است.

عامالن زورگیری از اتباع خارجی به دام افتادند
با تالش کالنتری جوادیه تهران پارس ،دو سارق که از
اتباع افغان زورگیری می کردند دستگیر شدند.
سرهنگ غالمرضا یوسفوند رئیس کالنتری ۱۲۶جوادیه
تهران پارس در گفت وگو با مهر با بیان این مطلب گفت:
در روزهای اخیر ،سرقت هایی از اتباع افغان به کالنتری
گزارش شده بود؛ این سرقت ها عمدتا در بوستان های
منطقه صــورت می گرفت و قربانی ها هم اتباع افغان
بودند.
وی افــزود :به همین منظور ،یک تیم تجسس تشکیل و

مشخص شد که سارقان عمدتا در ساعات ابتدایی شب
از اتباع افغان که عموما کارگران ساختمانی بودند و برای
استراحت و قدم زدن به بوستان ها مراجعه می کردند،
اقدام به زورگیری و سرقت می کنند.
سرهنگ یوسفوند اضافه کرد :این دو سارق با تهدید چاقو،
وجوه نقد و گوشی های تلفن این کارگران را به سرقت
می بردند.
رئیس کالنتری جوادیه تهران پــارس در ادامــه گفت:
متاسفانه به دلیل فضای رعب و وحشتی که این دو سارق

ایجاد می کردند ،چهره آن ها در خاطر اتباع افغان نمی
ماند و همین موضوع کار را برای شناسایی دشوارتر می
کرد.
وی ادامه داد :تا این که ساعت  ۲۱در پارک پلیس همان
منطقه اعالم سرقت به کالنتری گزارش شد و ماموران به
سرعت گشت خود را به محل حادثه رساندند .با حضور
ماموران پلیس مشخص شد که دو سارق ،اموال دو افغان
را پس از تهدید و ضرب و شتم به سرقت برده اند.
سرهنگ یوسفوند اضافه کرد :یکی از شهروندان که در

بوستان حضور داشت ،به شرح واقعه پرداخت و عالوه بر
بیان مشخصات دو سارق اعالم کرد که آن ها با یک موتور
سیکلت با مشخصات ذکر شده از محل متواری شدند.
رئیس کالنتری جوادیه افزود :با توجه به مشخصات موتور
و سارقان جست و جو آغاز شد و سرانجام دو سارق در
یک بوستان رویت شدند اما به محض مشاهده نیروهای
کالنتری ،از محل گریختند.
وی گفت :پس از تعقیب و گریز هر دو سارق که سابقه دار
هم بودند دستگیر شدند و از آن ها چاقو و قمه کشف شد.

وقتی شناسنامه «لطیف» را در یک فرصت مناسب به چنگ
آوردم و آن را ورق زدم چیزی نمانده بود که قلبم از حرکت
بایستد یعنی من به همین راحتی فریب خورده بودم؟! اتاق
دور سرم می چرخید ،باورم نمی شد که دل باخته کسی
بودم که دوبار ازدواج کرده و نام دو فرزند  10و  12ساله
نیز بر شناسنامه سیاه شده اش نقش بسته بود .با آن چه
می دیدم دستانم به لرزه افتاد تا این که ...
دختر 14ساله که با تالش پلیس و همکاری دختر خاله اش
از چنگ مردی حیله گر رها شده بود ،در حالی که بیان می
کرد نمی دانستم با این رفتارهای ساده لوحانه زندگی خود
و خانواده ام را نابود می کنم ،به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری نجفی مشهد گفت :در کالس نهم مقطع اول
متوسطه تحصیل می کردم و جزو دانش آمــوزان ممتاز
مدرسه بودم اما داشتن یک گوشی تلفن هوشمند برایم به
آرزو تبدیل شده بود چرا که وقتی دوستانم به طور پنهانی
گوشی های خودشان را به یکدیگر نشان می دادند یا از
شبکههایاجتماعیسخنمیگفتند،حسکنجکاویمن
نیز برانگیخته می شد تا بدانم در این شبکه های اجتماعی
چه می گــذرد .با وجود این خانواده ام به شدت با خرید
گوشی مخالفت می کردند تا این که روزی یک دستگاه
گوشی بدون استفاده ای را که در منزل داشتیم در میان
لوازم شخصی ام پنهان کردم و با پول های توجیبی ام یک
سیم کارت خریدم .این گونه بود که به طور مخفیانه و دور
از چشم پدر و مادرم وارد تلگرام شدم.
در همین روزها جوانی که خود را ساکن یکی از روستاهای
شمال کشور معرفی می کــرد ،پیامکی عاشقانه برایم
فرستاد .من که دیگر همه افکارم درگیر پیامک او شده
بود پاسخش را دادم و بدین ترتیب ارتباط من و لطیف در
حالی آغاز شد که او خود را جوانی  23ساله و مجرد معرفی
کرده بود.
حدود دو ماه از این ارتباط تلفنی می گذشت تا این که روزی
از من خواست خودم را آماده رفتن به شمال کشور بکنم.
او می گفت بلیت سفر تهیه کرده و قصد دارد با من ازدواج
کند .من هم که نوجوانی ناآگاه بودم و ذهنم در شبکه های
اجتماعی منحرف شده بود بعد از تعطیلی مدرسه به محل
قرار با او رفتم اما آن چه را می دیدم باورم نمی شد.
لطیف مردی زشت رو و مسن بود اما نمی دانم چرا باز
هم به او اعتماد کردم ،او در پایانه مسافربری گفت« :اگر
کسی درباره نسبت ما سوال کرد بگویم خواهرزاده لطیف
هستم!»
او مرا نزد خانواده اش در یک روستای دور دست برد و 10
روز مرا در آن جا پنهان کرد بدون آن که با خانواده ام تماسی
داشته باشم .در این مدت فقط چند بار با دخترخاله ام
تماس گرفتم ولی می ترسیدم خانواده ام از ماجرا مطلع
شوند .خواهران لطیف مرا به آرایشگاه بردند و قرار بود به
عقد موقت لطیف دربیایم.
با شنیدن این حرف به لطیف مشکوک شدم چرا که شنیده
بودم دختران صیغه نمی شوند به همین خاطر وقتی همه
از خانه بیرون رفتند در خانه آن ها به جست و جو پرداختم
تا این که شناسنامه لطیف را پیدا کردم .او دو فرزند دختر
داشت و خودش هم  40ساله بود .وحشت زده قصد فرار
داشتم اما در آن روستا وسیله نقلیه ای وجود نداشت تا این
که خانواده ام با تالش پلیس و همکاری دختر خاله ام مرا
پیدا کردند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

جزئیات تازه از دستگیری
سارقان طالفروشی یاسوج
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:
سارقان طالفروشی یاسوج با تالش شبانهروزی دستگیر
شدند .به گــزارش ایسنا ،حجت االســام والمسلمین
«غالمرضا مزارعی» افــزود :دستگیری سارقان حاصل
تالش شبانهروزی دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی استان
و سربازان گمنام حضرت ولی عصر(عج)است.
وی اظهار کرد :سه سارق طی یک نقشه از پیش طراحی
شده با استفاده از خلوتی بــازار و شرایط جوی بارانی و
تغییر پوشش ،ساعت  14روز 30دی ماه سال گذشته
اقدام به قتل یکی از فروشندگان طالفروشی رضوی هنگام
بازگشت به منزلش در شهر یاسوج کردند .رئیس کل
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:
سارقان ابتدا با ربودن طالفروش ،وی را به خارج از شهر
یاسوج بردند و با اسلحه به قتل رساندند و با برداشتن کلید
و ریموت کنترل مغازه و تغییر پوشش ،وارد مغازه شدند
و مقداری از طالهای مغازه را به سرقت بردند و متواری
شدند .مزارعی با بیان اینکه هیچ گونه ردی از سارقان در
دست نبود ،تصریح کرد :از لحظه وقوع حادثه ،این پرونده
با مدیریت دادگستری استان ،دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان و همکاری نیروهای پلیس آگاهی و اطالعات و
پیگیریهای شخص فرماندهی انتظامی استان در دستور
کار قضایی ،امنیتی ،اطالعاتی و پلیسی ویژه قرار گرفت و
روز پنج شنبه 24 ،خرداد ماه  ،سارقان دستگیر شدند و به
سرقت اموال مسروقه اعتراف کردند .وی با اشاره به اینکه
در خصوص میزان اموال مسروقه و کشف آن اخبار تکمیلی
اعالم خواهد شد ،ادامه داد :در همین باره از دادستان
محترم عمومی و انقالب مرکز استان ،سردار فرماندهی
انتظامی استان ،پلیس آگاهی و اطالعات و سربازان گمنام
امام زمان(عج) تقدیر و تشکر میکنم .این سارقان  30دی
ماه سال  1396در اقدامی مرتکب سرقت از طالفروشی و
قتل طالفروش در یاسوج شدند.

سوختگی  5نفر در آتش سوزی یک منزل
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدوم شدن پنج نفر
بر اثر حریق یک باب منزل مسکونی در شوشتر خبر داد.
مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان اورژانــس کشور در
گفتوگو با فارس گفت :در پی اعالم خبری مبنی بر حریق
یک منزل مسکونی در شوشتر ،خیابان سادات به مرکز
،115بالفاصلهدودستگاهآمبوالنسبهمحل اعزام شدندو
اقدامات اولیه را انجام دادند .وی افزود :بعد از بررسی های
اولیه مصدوم شدن پنج نفر با  50تا  80درصد سوختگی
مشخص شد که به بیمارستان های الهادی و خاتم شوشتر
انتقال یافتند.
CMYK

