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رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری جیب بر حرفه ای خطوط مترو و بی آر تی که پس از سرقت دهها فقره گوشی تلفن همراه
آن ها را برای فروش از طریق مرزهای شرقی کشور خارج کرده بود ،خبر داد.وی از کلیه شکات ومال باختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم
شدند دعوت کرد تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران در میدان حر – انتهای خیابان 12فروردین مراجعه کنند.
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ازمیان خبرها
شهادت محیط بان قلعه گنجی در درگیری
با متخلفان شکار  
توکلی -محیط بــان شهرستان قلعه گنج حین  انجام
ماموریت و درگیری با متخلفان به پدر شهیدش پیوست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت:
محیط بان مهدی احمدی نیک  از کارکنان اداره محیط
زیست  شهرستان قلعه گنج ،شامگاه جمعه  در پی اجرای
ماموریت سازمانی وعملیات تعقیب و گریزو درگیری با
متخلفان  به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
به گــزارش خبرنگارما ،جزینی زاده افــزود :متخلفان  با
اقــدام سریع یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام  قضایی
شهرستان  شدند.
وی تصریح کرد :شهید احمدی نیک فرزند شهید بزرگوار
دوران دفاع مقدس مراد احمدی نیک از نیروهای زبده،
کارآمد و فعال منطقه بودکه در جهت حفظ انفال الهی و
طبیعی از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
مــدیــرکــل حــفــاظــت محیط زیــســت اســتــان کــرمــان با
اشاره  به  این که120   شهید  وده ها جانباز در راه حفظ
طبیعت ایــران عزیز و اسالمیمان تقدیم محیط زیست
شدهاند ،خاطرنشان کرد :متخلفان  صید وشکار به خاطر
انتفاعی کوچک ودست انــدازی به انفال طبیعی والهی
در اوج قساوت  ،دست  به این اعمال ناجوانمردانه می
زنند .وی درپایان  ضمن  تشکر از دادستان وکادر قضایی
شهرستان قلعه گنج به متخلفان هشدار داد :دست از
شرارت بردارند و با طبیعت به مهربانی رفتارکنند و در غیر
این صورت منتظر شدیدترین برخوردها برابر قانون باشند.

راننده  2خودروی سواری در قزوین طعمه
آتش شدند
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت :راننده دو دستگاه
سواری پراید و نیسان بر اثر برخورد با هم در جاده قدیم ضیاء
آباد  -ابهر دچار سانحه شدند و در آتش سوختند.
ســرهــنــگ نـــصـــرا ...بــیــگــلــری روز شــنــبــه در گــفــت و
گــو بــا ایــرنــا افــــزود :جمعه شــب گــذشــتــه در کیلومتر
 29جــاده قدیم ضیاءآباد  -ابهر سه دستگاه ســواری
پ ــرای ــد ،نــیــســان و پـــژو  405بــا هــم ب ــرخ ــورد کــردنــد.
این مسئول انتظامی ادامه داد :ماموران پلیس راه بالفاصله
پس از وقوع حادثه به محل اعزام می شوند و مشاهده می
کنند که سواری پراید با نیسان در این حادثه دچار حریق
شده است و متاسفانه راننده هر دو وسیله نقلیه که سرنشین
دیگری نیز نداشتند ،جــان خــود را از دســت داده اند.
به گفته سرهنگ بیگلری ،علت این حادثه انحراف به چپ
سواری پراید نسبت به دو وسیله نقلیه دیگر بوده است.

دستگیری صادرکننده
اموال مسروقه

...

رانندگی مستانه در سحرگاهان تهران رقم زد

درامتدادتاریکی

خون سرخ5کارگر فضای سبز رویآسفالت بزرگراه
سجادپور -راننده مستی که به خاطر مصرف مشروبات
الکلی حالت طبیعی نداشت ،پنج کارگر فضای سبز
تهران را به کام مرگ فرستاد .رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بــزرگ دربــاره این حادثه خونین به
خراسان گفت :ساعت حدود  6:40بامداد امروز (روز
گذشته) یک دستگاه خودرو سواری پژو که سه سرنشین
دختر و پسر داشت در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید
بابایی در حرکت بود که ناگهان راننده کنترل خودرو را از
دست داد و با انحراف از مسیر به حاشیه بزرگراه کشیده

شد .سردار مهماندار افــزود :در همین حال خودروی
مذکور با شش نفر از کارگران فضای سبز شهرداری
برخورد کرد که منتظر سرویس کنار فضای سبز نشسته
بودند.ویبااشارهبهمرگپنجنفرازکارگرانفضایسبز
دراینحادثهمرگباراضافهکرد:بالفاصلهبعدازوقوعاین
تصادف ،ماموران راهنمایی و رانندگی در محل حادثه
حضور یافتند و به بررسی موضوع پرداختند .سردار
مهماندار تصریح کرد :متاسفانه در آزمایش ها مشخص
شد که راننده و سرنشینان خودروی پژو حالت طبیعی

نداشتند و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند .وی با
بیان این که ناتوانی راننده به دلیل مصرف مشروبات
الکلیعلتاصلیاینحادثهتلخاست،خاطرنشانکرد:
در کشور ما عالوه بر مجازات های قانونی که عامالن این
گونه حوادث محکوم می شوند پلیس نیز طبق قانون
گواهی نامه رانندگان مست را به مدت شش ماه توقیف
می کند که پس از طی مراحل قانونی و شرکت راننده
در کالس های آموزشی و همچنین پرداخت جریمه
سنگین،دوبارهگواهینامهفردخاطیبهویبازگردانده

او عاشق خواهرم بود!

میشود.رئیسپلیسراهنماییورانندگیتهرانبزرگ
اضافه کرد :در حالی که در کشورهای دیگر گواهی نامه
رانندگانی که مشروبات الکلی مصرف کرده باشند در
همانتخلفاولابطالمیشودوبایداینشیوهدرکشور
ما نیز با اصالح قانونی اجرایی شود.

با اعتراف به بیش از  100فقره سرقت در مشهد لو رفت

«مگس»پشتپردهزورگیریهایمخوف

سیدخلیل ســجــادپــور -ب ــا مــتــاشــی شـــدن باند
زورگیریهای گسترده و ترسناک در مشهد مشخص شد
که در پس پرده سرقت های کیف قاپی و گوشی دزدی،
مالخر فــراری معروف به «مگس» قــرار دارد که فقط به
صورت تلفنی اعضای باند را برای فروش گوشی های
سرقتی هدایت می کند!
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای پرونده معروف
به «مگس» از پنجم مــرداد زمانی وارد مرحله عملیاتی
شد که ماموران تجسس کالنتری سپاد مشهد از مدتی
قبل عملیات ردزنــی و رصدهای اطالعاتی را با صدور
دستورات ویــژه ای از سوی قاضی سیدجواد حسینی
(معاون دادستان مشهد) آغاز کرده بودند .شاخه عملیاتی
دستگیری اعضای ایــن باند با هدایت سرگرد اربــاب
(جانشین کالنتری سپاد) در حالی به اجــرا درآمــد که
دزدان مخوف سوار بر موتورسیکلت هوندا طی یک شب
و با تهدید به مرگ طعمه های خود با چاقو و استفاده از
شوکر ،کیف دو زن جوان را در بولوار بهارستان و سپاد
ربودند .ماموران دایره تجسس که در شاخه اطالعاتی
این عملیات ،سعی داشتند همه اعضای باند را شناسایی
کنند باز هم ردپای جوان معتادی به نام «حیدر» را در دو
سرقت مذکور مشاهده کردند چرا که شاکیان مشخصاتی
را که از زورگیران موتورسوار ارائه می دادند با اطالعات
جمع آوری شــده از ســوی مــامــوران انتظامی مطابقت
داشــت بنابراین ماموران تجسس بالفاصله به تجزیه و
تحلیل اطالعات پرداختند و سپس با صدور دستور ویژه
ای از ســوی سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی
مشهد ،عملیات محاصره مخفیگاه اعضای باند را آغاز
کردند .گزارش خراسان حاکی است :ماموران تجسس
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کالنتری که به سرپرستی ستوان دوم آریایی و با استفاده از
مخبران و منابع اطالعاتی به ردزنی متهم اصلی پرداخته
بودند ،با بسیج امکانات و همراهی ماموران اطالعات
کالنتری ،موفق شدند مخفیگاه «حیدر» را در منطقه
پنجتن مشهد شناسایی کنند و به محاصره درآورنــد اما
تحقیقات غیرمحسوس آنان در محل نشان داد که متهم
درمخفیگاهحضورنداردبههمیندلیلگروهویژهعملیاتی
به دو گــروه تقسیم شدند و یکی از گــروه ها به پیگیری
سرنخ دیگری پرداختند که در عملیات اطالعاتی به آن
رسیده بودند .سرنخ مربوط به یک خودرو پژو  405بود
که احتمال تردد متهم با آن وجود داشت اما هنوز ماموران
از پنجتن خارج نشده بودند که با خودروی مذکور روبه رو
شدند« .حیدر» که سوار بر خودرو بود با مشاهده ماموران

پدال گاز را فشرد تا از چنگ نیروهای انتظامی بگریزد اما
ماموران که نباید تنها سرنخ پرونده را از دست می دادند
با هوشیاری کامل به تعقیب خودرو پرداختند تا این که
مدتی بعد «حیدر» خود را از پژو پایین انداخت و پیاده پا به
فرار گذاشت .او به دستورها و اخطارهای ممتد پلیس و
فرمان های «ایست» هم توجهی نمی کرد به همین خاطر،
سرپرست گروه عملیاتی فرمان تیراندازی هوایی را صادر
کرد .شلیک گلوله ها فضای سکوت بولوار پنجتن را می
شکافت که سارق فراری خود را به داخل منزلی انداخت
که در آن باز بود و صاحبخانه هم کنار منزل حضور داشت
زمانی که متهم با فشار و سماجت در حال بستن در حیاط
بود ناگهان یکی از نیروهای عملیاتی کتف خود را الی در
قرارداد .او اگرچه از ناحیه بازو و کتف مصدوم شده و درد
امانش را بریده بود اما نگذاشت دزد فراری در منزل را
ببندد و لحظاتی بعد با رسیدن دیگر نیروها ،حلقه های
قانون بر دستان دزد موتورسوار گره خورد .در بازرسی
از داخــل خــودروی «حیدر» یک دستگاه شوکر کشف
شد و او برای انجام بازجویی به کالنتری انتقال یافت.
در همان دقایق اولیه بازجویی حدود  15نفر از شاکیان
وارد کالنتری شدند و زورگیر مخوف را شناسایی کردند.
شاکیان اظهار کردند که اگرچه متهم دستگیر شده را
شناسایی کرده اند اما افراد دیگری نیز همراه وی بودند
کهسواربرموتورسیکلتباچاقووشوکرسرقتمیکردند.
گــزارش خراسان حاکی است :با اضافه شدن شاکیان
و احتمال سرقت هــای بیشتر توسط اعضای ایــن باند
خطرناک ،قاضی سید جــواد حسینی دستور بازرسی
مخفی گاه متهم را صادر کرد و بدین ترتیب ماموران دوباره
به منطقه پنجتن بازگشتند آنان در حال بازرسی از مکان
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هایاحتمالیاختفایلوازمسرقتیبودندکهناگهانیکی
از نیروهای انتظامی سالح کلت کمری گازی را به همراه
دو عدد دستکش پالستیکی از زیر سطل زباله کشف کرد و
این گونه روند پیگیری پرونده جدی تر شد چرا که احتمال
سرقت های مسلحانه نیز به وجود آمد.
بــنــابــرایــن گـــــزارش ،مـــامـــوران انــتــظــامــی همچنین
موتورسیکلت هوندایی را که در سرقت ها از آن استفاده
می شد نیز از منزل یکی از بستگان متهم کشف کردند و با
مستندات موجود به بازجویی های تخصصی پرداختند.
«حیدر» که سعی می کرد ماموران را در بازجویی ها گمراه
کند وقتی در برابر شواهد انکارناپذیر قرار گرفت ،گفت:
من حداقل روزی یک بار کیف یا موبایل قاپی می کردم و
هر دستگاه گوشی تلفن همراه را به مبلغ 200هزار تومان
به فردی می فروختم که معروف به «مگس» است.اما او هر
بار به صورت تلفنی هماهنگ می کرد و اکنون خبری از
او ندارم! ولی افراد دیگر هم برای «مگس» کار می کنند.
«حیدر» ادامه داد :مخارج اعتیادم را از راه زورگیری و
فروش گوشی ها تامین می کنم و تاکنون بیش از 100
فقره سرقت در مناطق رسالت ،گاز ،جاده قدیم ،سپاد،
شهید چراغچی  ،خواجه ربیع و دیگر مناطق شهر انجام
داده ام .معاون دادستان مشهد با قدردانی از نیروهای
کالنتری سپاد مشهد به خراسان گفت :با توجه به اهمیت
موضوع ،دستور بازداشت و دستگیری اعضای دیگر این
باند صادر شده است و احتمال می رود این افراد در سرقت
های زیــادی دخیل باشند .قاضی سید جــواد حسینی
تاکید کرد :تاکنون برخی از شاکیان پرونده از زورگیری
های ترسناک اعضای باند سخن گفته اند که بررسی ها
همچنان ادامه دارد.

قتل تازه داماد ،به دلیل بازگشت دیرهنگام عروس به خانه
رئیس کالنتری  116مولوی از دستگیری پسری 17
ساله که اقدام به قتل داماد خانوادهشان کرده بود ،خبر
داد.سرهنگمحمدقربانمنصوریدرگفتوگوباایسنا،
دراین باره گفت :حوالی ساعت  2:25بامداد دیروز
خبر وقوع نزاع و درگیری به مرکز فوریتهای پلیسی
 110اطــاع داده شد که درپــی آن عوامل کالنتری
 116مولوی به خیابان مولوی اعزام شدند .وی گفت:
با حضور مأموران مشخص شد که درگیری میان دو تن
از اتباع کشور افغانستان رخ داده و درپی آن پسری 17
سالهباداماد 23سالهخانوادهشاندرگیرشدهوباچاقو
ضرباتیرابهاوواردکردهکهبهمرگاومنجر شدهاست.
منصوری با اشاره به حضور بازپرس ویژه قتل در محل

افزود :عوامل کالنتری این پسر را بازداشت کرده اند و
او در اعترافات اولیهاش گفت که حدود یک سال است
خواهرشبهعقداینمرددرآمدهبوداماهنوزبهخانهخود
نرفتهبودندوبایدمطابقباقوانینخانهپدریخواهرش
شبهازودبهخانهمیآمده،امادامادخانوادهخواهرش
را دیروقت به خانه بازگردانده است .رئیس کالنتری
 116مولوی با بیان این که این افراد از قبل نیز دارای
سابقه اختالف و درگیری بودند ،اظهارکرد :جسد با
دستورمقامقضاییبهپزشکیقانونیمنتقلشدومتهم
نیزدرحالیکهازناحیهدستوسینهدچارآسیبدیدگی
شدهبودبهبیمارستانمنتقلشدتاپسازآنبهجرمش
رسیدگیشود.

زورگیران خشن تهران دستگیر شدند
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری گروهی از سارقان خشن که اقدام به
زورگیری از افراد رهگذر و عابران پیاده کرده بودند ،خبر
داد .به گزارش ایسنا ،در ادامه اقدامات پلیس آگاهی در
برخورد با سارقان خشن ،کارآگاهان اداره پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ اطالع یافتند که یکی از متهمان
تحت تعقیب این اداره به نام مسعود  27ساله که از اواخر
سال گذشته و پس از دستگیری گروهی از سارقان خشن
و زورگیر تحت تعقیب قرار گرفته بود ،به تازگی اقدام
به تشکیل گروه جدیدی از سارقان به عنف کرده است.
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی با اطمینان از صحت
اطالعات به دست آمده و با بهرهگیری از سوابق مسعود
اقدامبهشناساییمحلترددویدرقهوهخانههایمنطقه

سلطانآبادکردندوبهمنظورشناساییدیگراعضایگروه
جدیدسارقان،اینمحلراتحتمراقبتهاینامحسوس
پلیسی قرار دادند و موفق به شناسایی شش عضو دیگر
این گروه از سارقان زورگیر شدند .همزمان با شناسایی
تمامی اعضای این گــروه از سارقان خشن در منطقه
سلطانآبادووقوعسرقتهایمشابهزورگیریدرتهران،
تصاویر بهدست آمده از متهمان از سوی دهها مال باخته
مورد شناسایی قرارگرفت و بالفاصله کارآگاهان اداره
پنجم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهرستان
های اسالمشهر و بهارستان اعزام شدند و کلیه متهمان
دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شدند .متهمان دستگیر شده به سرقت های به عنف و
زورگیری اعتراف کردند.

این بار شکایت کرده ام تا به قاضی ثابت کنم که همسرم
شایستگی حضانت فرزندانم را ندارد شاید بتوانم با اثبات
صالحیت نداشتن همسرم ،فرزندانم را نزد خودم نگه دارم
و از او طالق بگیرم چرا که دیگر امنیت جانی ندارم و ...
زن  27ساله که از همسرش به اتهام ضرب و جرح عمدی
و توهین و فحاشی شکایت کرده است در حالی که بیان
می کــرد دیگر از رفتارهای غیرعادی و زشــت همسرم
خسته شده ام ،به کارشناس و مشاور اجتماعی کالنتری
سپاد مشهد افــزود 12 :سال قبل پسر همسایه خواهرم
از من خواستگاری کرد من هم که بعد از پایان تحصیالت
ابتدایی ترک تحصیل کرده بودم به خواستگاری او پاسخ
مثبت دادم و بدین ترتیب زندگی مشترک من و جمشید
آغاز شد اما هنوز مدت زیادی از ازدواج ما نگذشته بود که
روزی حرف های خواهرم روح و روانم را به هم ریخت تازه
فهمیدم که جمشید عاشق خواهرم شده بود اما مدتی بعد
متوجه می شود که خواهرم متاهل است با وجود این او
نمی تواند خواهرم را فراموش کند و زمانی که متوجه می
شود او خواهر مجردی دارد به خواستگاری من می آید تا
از این طریق به خواهرم نزدیک شود .آن روز از حرف های
خواهرم فهمیدم که جمشید با توسل به حیله و نیرنگ قصد
داشته با خواهرم ارتباط برقرار کند اما با مخالفت شدید او
روبه رو می شود.
این گونه بود که خواهرم مرا در جریان ماجرا قرار داد وقتی
من موضوع را با همسرم در میان گذاشتم او نه تنها قضیه
را انکار کرد بلکه با ایجاد سر و صدا و کتک زدن من سعی
کرد سرپوشی بر رفتار زشتش بگذارد از آن ماجرا به بعد
دیگر بدبختی های من شروع شد چرا که همسرم با مصرف
مشروبات الکلی خود را در شرایط غیرعادی قرار می دهد
تا بتواند رفتارهای زشتش را توجیه کند او به هیچ کدام از
اخالقیات اسالمی و حتی انسانی پایبند نیست همسرم
گاهی چنان رفتارهای شرم آوری را در حضور دختر 10
ساله و پسر  9ساله ام انجام می دهد که من حتی از بیان آن
خجالت می کشم .کار او به جایی رسیده است که حتی در
کوچه و خیابان حرکات آزاردهنده از خود بروز می دهد که
هیچ کس تحمل دیدن این صحنه های زشت را ندارد .به
خاطر همین رفتارها بود که سه سال پیش از او طالق گرفتم
اما این جدایی بیشتر از چند ماه طول نکشید چرا که با این
شرایط نمی توانستم فرزندانم را به دست همسرم بسپارم
و از سوی دیگر نیز خانواده ام حاضر به پذیرش بچه هایم
نبودند .من که دیگر چاره ای نداشتم دوباره نزد جمشید
بازگشتم اما او نه تنها بیشتر کتکم می زد بلکه هزینه های
زندگی را هم نمی پرداخت و من مجبور بودم فقط با پول
یارانه زندگی کنم با وجود این به تازگی متوجه شدم او با
زنان خیابانی نیز ارتباط دارد و همان درآمد اندکش را برای
آن ها هزینه می کند دیگر حاضر به ادامه این زندگی نیستم
ولی برای فرزندانم نگرانم چرا که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 2کشتهو6زخمی  
در واژگونی پراید و وانت آریسان
توکلی -واژگونی پراید ووانــت آریسان  در   بم و راور دو
کشته و شش زخمی برجا گذاشت.
رئیس پلیس راه استان  کرمان از واژگونی سواری  پراید  با
یک كشته و  پنج زخمی   خبر داد.
به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ " نجفی" اظهارکرد  :در
پی اعــام مركز فوریت هــای پلیس  110در زمینه یك
فقره  واژگونی در كیلومتر " 25بیزن" از توابع شهرستان
بم بالفاصله گشت پلیس راه برای بررسی حادثه به محل
اعزام شد.
وی افــزود :ماموران پس از بررسی صحنه دریافتند یك
دستگاه سواری پراید به علت ناتوانی راننده  دركنترل
وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیر مجاز از مسیر خود منحرف
و واژگون شده است.وی بیان کرد :در این حادثه راننده
خودرو در دم فوت کرد و پنج سرنشین دیگر خودرو نیز به
شدت مجروح و روانه بیمارستان شدند  .
گزارش خراسان حاکی است واژگونی یك دستگاه وانت
آریسان در محور راور – دیهوک ،هم یک كشته و یك مجروح
بر جا گذاشت.به گفته سرگرد خواجه پور این خودرو در
25كیلومتری محور راور به سمت مشهد از مسیر خود
منحرف و به شدت با دهانه پل برخورد و واژگون شد  .وی
افـــزود:در ایــن حادثه سرنشین خــودرو به دلیل شدت
جراحات وارد شده در دم فوت کرد و راننده این خودرو
که زخمی شده بود برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
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