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کشف مواد غذایی فاسد درگراش

فرمانده انتظامی گراش از کشف یک هزار و 500کیلوگرم مواد
غذایی تاریخ گذشته و فاسد در این شهرستان خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه
سرهنگ محمدجواد اسالمیمهر در گف 
خبری پلیس با اعالم این خبر ،اظهار داشــت :مأموران انتظامی
این شهرســتان از فعالیــت غیرقانونی فــردی در جمع آوری
مواد غذایی خارجی تاریخ گذشــته از نوع شــکالت ،نوشیدنی،
بیسکویت و ...در منزلش مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه
در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :مأموران ضمن هماهنگی قضائی به محل مورد نظر
اعزام و در بازرسی از آن مکان ،موفق به کشف یک هزار و 500
کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم
دســتگیر و تحویل مراجع قضائی شدخاطرنشان کرد :برابر نظر
کارشناسان بهداشــت ،ارزش اموال مکشوفه 500میلبون ریال
برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان گراش تصریح کرد :با دستگیری
این متهم مشــخص شــد وی با وارد کردن مواد غذایی فاسد
از کشــورهای حوزه خلیج فــارس بهصورت قاچــاق ،اقدام به
دســتکاری و به روز کردن تاریخ مصــرف آنها میکرده که با
اقدام بــه موقع مأموران این مواد قبل از ورود به چرخه مصرف
توقیف شد.

برادرکشــی بعد از قهر همسر

مرد میانسال که همسرش از خانه قهر کرده بود به سراغ برادرش
رفت تا او را واســطه آشــتی کند اما وقتی دید برادرش دخالتی
نمیکند او را با شلیک گلوله کشت.
ساعت  ۱۲شب جمعه ۱۷اسفند کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی
استان البرز در جریان قتل مرد ۴۰سالهای قرار گرفتند.
از آنجایی که مرد جوان بهنام فرید با شلیک گلوله به قتل رسیده
بود ،بالفاصله تحقیقات از فردی که فرید را به بیمارستان منتقل
کرده بود آغاز شد .در بررسیها مشخص شد که عامل این جنایت
احمــد ،برادر فرید بوده که پس از قتل متواری شــده اســت .با
بهدست آمدن هویت متهم ،کارآگاهان جنایی وارد عمل شده و در
کمتر از ۸ساعت پس از قتل ،احمد را درحالی که در خیابانهای
اطراف خانهاش در حال پرسه زدن بود دستگیر کردند.
مرد ۵۲ســاله در همان تحقیقات اولیه به قتــل برادرش اعتراف
کرد و گفت :حدود ۲۵سال اســت که ازدواج کردهام ،اما خانواده
همسرم دســت از دخالتهایشان برنمیدارند .دخالتهای آنها به
قدری ادامه داشت که یک ســال قبل تصمیم گرفتم از آنها زهر
چشم بگیرم .برای همین اسلحهای خریدم و حتی تصمیم داشتم
مادرزنم را هم به قتل برســانم .تا اینکــه چند روز قبل دوباره با
دخالتهای مادرزنم ،همسرم قهر کرد و به خانه آنها رفت.
او ادامه داد :ســاعت ۹شــب حادثه به همراه یکی از دوستانم به
خانه برادر کوچکم رفتم و از او خواســتم که با همســرم صحبت
کنــد و از او بخواهد که به خانه برگردد .من برای برادرم کارهای
زیادی انجام داده بودم و فکر میکردم به خاطر جبران خوبیهایم
که شــده به من کمک میکند .اما او قبول نکرد و گفت دخالتی
نمیکنــد .من هم او را تهدید کردم که تا فــردا صبح به او وقت
میدهم که همســرم را به خانه برگردانــد در غیر اینصورت او و
خانوادهاش را میکشم.
اما برادرم گفت نمیتوانم این کار را انجام دهم .من هم اسلحهای
را که به همراه داشتم از جیبم درآوردم و خواستم به سمت برادرم
شلیک کنم .اما دوستم که همراه من بود و شاهد ماجرا ،از پشت
سر دستم را گرفت تا مانع شلیک شود اما من دستم را چرخاندم
و تیر از اسلحه شلیک شد و به قفسه سینه برادرم اصابت کرد .بعد
از آن هم فرار کردم اما ساعاتی بعد دستگیر شدم.
سرهنگ نادر بیگی ،رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اعالم این
خبر گفت :متهم با قرار بازداشــت موقت روانه بازداشــتگاه شد و
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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از قتل مادر و مادربزرگم پشیمان نیستم
پســری جــوان کــه بهدلیــل اختالفات
خانوادگی مــادر و مادربزرگش را به قتل
رســانده اســت درحالی در انتظار جلسه
دادگاه به ســر میبــرد کــه در آخرین
بازجوییها گفته از این جنایت پشــیمان
نیست.
رسیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد
که اهالی خیابانی در شــیراز در تماس با
مرکز فوریتهای پلیســی گفتند از خانه
همسایهشــان صدای داد و فریاد به گوش
میرسد و به نظر میرسد اتفاق تلخی رخ
داده است .مأموران دقایقی بعد خود را به
محل حادثه رساندند .این درحالی بود که
در همان ابتدا مشــخص شد اهالی محل
جوانی را که لباسش خونآلود بود در حال
فرار از خانه موردنظر مشاهده کردهاند.
مأموران وقتــی داخل خانه رفتند خود را
در برابر اجساد غرق در خون دو زن دیدند
و موضوع را به کارآگاهان ویژه قتل اطالع
دادند.
به این ترتیب تیمیاز کارآگاهان همراه با
متخصصان بررسی صحنه جرم و پزشکی
قانونــی در محل حادثه حاضر شــدند و
بررسیهای خود را آغاز کردند .در همان
معاینههای اولیه از اجســاد معلوم شــد
دو زن بــر اثر اصابت ضربــات چاقو دچار
خونریزی شدید شده و جان سپردهاند.
کارآگاهــان در ادامه پــی بردند مقتوالن
مادر و دختری هســتند که با هم زندگی

فرمانده انتظامی خرمبید از کشــف 9کیلو و 750گرم تریاک و
دستگیری 2قاچاقچی در آن شهرستان خبر داد.
توگو بــا خبرنگار پایگاه خبری
ســرهنگ حمید جوکار در گف 
پلیس بیان کرد :در راستای تشدید اقدامات انتظامی و برخورد
جدی با قاچاقچیان مواد مخــدر و درپی اخبار واصله مبنی بر
اینکه قاچاقچیان قصد جابجایی و انتقال مقادیری مواد مخدر با
یک دستگاه پراید را دارند.
وی افزود :موضوع در دســتور کار مأموران قرار گرفت و پس از
هماهنگــی قضائی و برنامه ریزی دقیق ،محل مورد نظر به طور
نامحسوس تحت کنترل و مراقبت قرار گرفت که با شگردهای
خاص پلیسی پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ،خودرو پراید
را توقیف کردند.
ســرهنگ جوکار تصریح کرد :مأموران موفق شدند در بازرسی
از ایــن خودرو ،مقدار 9کیلو و 750گرم تریاک کشــف و 2نفر
قاچاقچی را دستگیر کنند.

کشف 100کیلوگرم تریاک درشیراز

دلبریهایی که پشت پرده شومی داشت
شــراره و ناهید با دلبریهایشــان مــردان را در دام مخوفی
میکشاندند.
بــه گزارش اختصاصی رکنا ،پســر جوانی در ادعاهایش گفت:
در خیابان بودم که دو زوج موتورســوار به ســمتم آمدند .در
نگاه نخســت فکر نمیکردم آنها زورگیر باشند تا اینکه یکی
از موتورسوارها جلوی پایم ایستاد و دختر جوانی که الغراندام
بود ،با پرسیدن آدرس باعث شد سر جایم بایستم.
وی افزود :هنوز صحبتهای دختر جوان تمام نشده بود که پسر
جوانی همراه یک دختر ســوار موتور به سمتم آمدند و پس از
پیاده شدن پســر از موتورش به سمتم حمله کرد و در همین
لحظه پســر دیگر نیز که با موتورش جلوی راهم را گرفته بود،
به کمک همدســتش آمد و پس از کتککاری با تهدید چاقو
خواستند تا ساکت باشم.
این جوان وحشتزده ادامه داد :در همین لحظه یکی از دخترها
ی کردن جیبها ،سرقت گوشی
به ســمتم آمد و شروع به خال 
موبایلم کرد و سپس همگی آنها سوار موتور پا به فرار گذاشتند.
در ســرقت دیگری که ردپای این 4زن و مرد به دســت آمد،
مرد فریبخوردهای گفت :سوار خودرو وقتی دو دختر جوان را
کنار خیابان دیدم ،وسوسه شده و وی را سوار کردم .هنوز چند
ی نرفته بودم که دو مرد جوان دستور ایست دادند .ترسیده
قدم 
بودم .آنها خود را مأمور معرفی کرده و برای اینکه دســتگیرم
نکنند ،از من باجگیری و ســرقت کردند ،بعد در برابر دیدگانم
دو دختر جوان را سوار خودرویشان کرده و با خود بردند ،بعد
فهمیدم که آنها همگی دزد بودند.
در این مرحله مأموران آلبوم مجرمان ســابقهدار را پیشروی
طعمههای این باند قرار دادند و همین کافی بود تا تصویر یکی
از زورگیران شناسایی شود.
ردیابیهای پلیس برای دستگیری دزد اصلی که یک بار به خاطر

سرقت به زندان افتاده بود ،کلید زده شد و مأموران در تحقیقات
پلیسی موفق شدند پاتوق عبدالله را در یکی از محلههای ارومیه
ردزنــی کنند و بدین ترتیب وی را بهصورت نامحســوس زیر
نظر قرار دهند .این دزد که نمیدانســت مأمــوران وی را زیر
نظر دارند ،پس از حضور در جمع دوستانش در قهوهخانه سوار
موتور به سمت مخفیگاهش رفت .عصر یکشنبه دوم شهریورماه
سال جاری ،زورگیر سابقهدار به مخفیگاهش رفت و مأموران با
تجسسهای فنی اطالع یافتند دیگر همدستان وی نیز در آنجا
حضور دارند و عملیات غافلگیرانه پلیس کافی بود تا این 4زن و
مرد زورگیر دستگیر شوند.
این تبهکاران که ابتدا شــوکه شــده و ســعی داشــتند خود
را بیگناه نشــان دهند ،وقتی پیبردند هیچ شــکی در زمینه
زورگیریهای آنان نیست ،چارهای جز اعتراف ندیدند .منصور
یکی دیگر از اعضای این باند به پلیس گفت :سالهاست صادق

که رئیس باند اســت را میشناسم تا اینکه وی پیشنهاد داد تا
برای پولدار شــدن دزدی کنیم .ابتدا قبول نکردم ،ولی وقتی
دیدم کاری برای پولدار شدن ندارم ،تصمیم به این کار گرفتم.
او پیشنهاد داد 2دختری که با ما آشنا بود را وارد باندمان کنیم.
آنها را طعمه قرار داده و از کســانی که این دختران را ســوار
خودروهایشــان میکنند ،در نقش مأمور یا برادر و همسران
آنها باجگیری کنیم.
وی افزود :وقتی تصمیم به اجرای نقشــهمان گرفتیم 2 ،دختر
جــوان را در جریان قرار دادیم .عجیــب اینکه آنها با اطالع از
نقشــه زورگیری اصرار کردند که با ما همــکاری کنند و پول
خوبی به جیب بزنند .دو نوع شگرد داشتیم یا سوار موتور سراغ
طعمهها رفته و در محلههای خلوت با تهدید چاقو دســت به
سرقت میزدیم یا دو دختر سوار خودروها میشدند و ما دست
به کار میشدیم و احتمال میدادیم مردان از ترس آبرویشان
شــکایتی نخواهند کرد .دو دختر جوان که وسوسه شده و وارد
این باند شــده بودند نیز پذیرفتنــد در زورگیریها با صادق و
منصور همراه بودهاند .ناهید به پلیس گفت :وقتی متوجه شدیم
که دو مرد میخواهنــد دزدی کنند ،من هم که بیکار بودم و
درآمدی نداشــتم ،به این فکر افتــادم که با آنها همکاری کنم
که دوستم شراره نیز با پیشــنهاد من پذیرفت تا در سرقتها
همراهیمان کند.
وی افــزود :پس از شناســایی طعمههایمان یا به بهانه آدرس
پرسیدن به آنها نزدیک میشدیم و درحالیکه سرگرم صحبت
بودیم ،صادق و شــراره وارد عمل میشدند که ابتدا صادق به
طعمهمان حمله میکرد و سپس منصوربه کمکش میرفت یا
اینکه من و ستاره سوار خودروی مردان جوان شده و منصور و
صادق در نقش مأمور یا برادر یا شوهرانمان سد راه آنان شده
و به باجگیری دست میزدند.

فرمانده انتظامی اســتان از توقیف 2دســتگاه خودرو و کشف
100کیلوگرم تریاک در شیراز خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس بیان کرد :در راســتای مأموریتهــای محوله و مبارزه با
قاچاقچیان ،مأموران انتظامی پلیس امنیت اخالقی اســتان با
انجام یک ســری کارهای اطالعاتی و پلیســی از حمل و جابه
جایی مقــداری مواد مخدر مطلع و موضوع را در دســتور کار
خود قرار دادند.
وی افزود :در همین رابطه مأموران به یکی از خیابانهای شیراز
اعزام و 2دســتگاه سواری زانتیا و سمند که در حال جابه جایی
مواد مخدر بودند را شناسایی و سریعا وارد عمل شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه مأموران در یک عملیات ضربتی
موفق شدند هر 2دستگاه خودرو را توقیف و یک نفر قاچاقچی
را دستگیر کنند خاطرنشــان کرد :در بازرسی از آن خودروها،
100کیلوگرم تریاک کشف شد.
سردار گودرزی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده برای سیر
مراحــل قانونی تحویل مراجع قضائی شــد تأکید کرد :مبارزه
بیامان با قاچاقچیان بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار
دارد و نیروی انتظامی استان فارس اجازه جوالن و سرکشی به
ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی نخواهد داد و با آنان
برابر قانون برخورد قاطع میکند.

سواری تیبا عابر پیاده را به کام مرگ
فرستاد

عاقبت پیامکهای خون آلود

جنایت هولناک در پاتوق معتادان!

کارآگاهان پلیس آگاهی خراســان رضوی با صدور دستورات ویژه
قضایــی ،در حالی به ســرنخهایی از وقوع یک جنایت هولناک در
مشهد رسیدند که پس از 14روز تالش شبانهروزی ،در نهایت روز
گذشته جسد دفن شده مرد ضایعات فروش را از حیاط یک منزل
مسکونی در شهرک مهرگان بیرون کشیدند.
زن میان سالی ششم اسفند با مراجعه به دایره فقدانیهای پلیس
آگاهی خراســان رضوی از پلیس برای یافتن شــوهر گمشدهاش
کمک خواســت .او به کارآگاهان گفت :همســرم که یک دستگاه
پراید دارد و ضایعات خرید و فروش میکند از صبح یکم اسفند از
منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است.
این زن ادامه داد :چون همســرم برخی از شــبها را نیز به منزل
نمیآمد و اوقاتش را در پاتوقهای معتادان میگذراند ،ابتدا موضوع
را جــدی نگرفتم اما وقتی دیدم که چند روز از ماجرا گذشــت و
نتوانستم اثری از او بیابم به ناچار دست به دامان پلیس شدم.
گزارش خراسان حاکی است ،به دنبال اظهارات این زن میان سال
و با دستور سرهنگ غالمیثانی (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی) پروندهای در دایره فقدانیها تشکیل شد و بدین
ترتیب تحقیقات گســترده کارآگاهان برای یافتن سرنخی از مرد
57ساله گمشده ادامه یافت تا اینکه چند روز بعد خودروی پراید
جلیل (مرد گمشــده) در بولوار کشمیری شهرک مهرگان مشهد
درحالی که بالصاحب رها شده بود ،کشف شد و اینگونه سرنخها
به سوی ارتکاب جنایت کشید.
بنابراین گزارش ،با توجه به اهمیت موضوع ،قاضی کاظم میرزایی
(قاضی ویژه قتل عمد مشــهد) رسیدگی به این پرونده را به عهده
گرفــت و در اولین مرحله از صدور دســتورات ویــژه قضایی ،از
کارآگاهان خواست تا وضعیت منازل اطراف محل رهاشدن خودرو
را بررسی کنند .در این میان کارآگاهان به منزلی که پاتوق معتادان
بود درحالی مشــکوک شدند که هیچکس آنجا حضور نداشت به
همین دلیل قاضی میرزایی دســتور ورود به منزل مذکور را صادر
کرد و از کارآگاهان خواســت با شیوههای تخصصی و فنی هرگونه
تغییرات احتمالی در منزل را جدی بگیرند.
در اثنای این بررسیهای ویژه ناگهان گوشهای از حیاط که گویی
به تازگی ســیمان شده بود ،توجه کارآگاهان را جلب کرد و آنها
با کندن چند ســانتی متر از محل یاد شده به جسد مرد 57ساله
رسیدند و اینگونه راز گم شدن مرد ضایعات فروش درحالی فاش
شــد که تحقیقات برای شناســایی عامل یا عامالن دفن جسد و
همچنین تعیین علت مرگ ادامه دارد.

میکردند .از آنجا که هیچ سرقتی از محل
جنایت انجام نشــده و نشــانهای از ورود
فــردی غریبه به این منــزل موجود نبود
شکی باقی نماند که این قتل یک جنایت
خانوادگی است که با انگیزههای شخصی
رقم خورده است.
افسران جنایی سعی کردند با کنکاش در
زندگی مقتــوالن ردی از قاتل یا قاتالن
به دست بیاورند .آنها پی بردند زن جوان
با اینکه فرزند پســری داشت مدتی قبل
بهدلیــل اختالفات خانوادگی از شــوهر
خود جدا شــده بــود و همــراه مادرش
زندگی میکــرد .همچنین معلوم شــد
پســر او بهتازگی به این خانه نقل مکان
کرده و همراه مادر و مادربزرگش زندگی

میکرد .ایــن در حالی بود که هیچ اثری
از این پســر 18ســاله وجود نداشت و او
از زمان قتل ناپدید شــده بود .وقتی این
اطالعات در کنار حرفهای همســایهها
که جوانــی را در حــال فرار مشــاهده
کرده بودنــد ،قرار گرفت ،پســر نوجوان
به نام کامــران بهعنــوان مظنون اصلی
قتل شــناخته و تحقیقات برای ردیابی و
دستگیری او آغاز شد.
کارآگاهان خیلی زود توانســتند متهم را
بازداشــت کنند .او ابتدا وانمــود کرد از
قتــل مادر و مادربزرگــش اطالعی ندارد
اما از البهالی حرفهایش کام ً
ال پیدا بود
که موضوعی بــزرگ را پنهان میکند .به
همین دلیــل بازجویی از او ادامه یافت تا

اینکــه باالخره کامران به ارتکاب جنایت
اقرار کرد.
متهم گفــت :وقتی پدر و مــادرم از هم
جدا شدند من نزد پدرم رفتم اما در آنجا
مشکالت زیادی داشتم و زندگیام کام ً
ال
به هم ریخته بــود تا اینکه بعد از مدتی
مــادرم به من پیشــنهاد داد با او زندگی
کنم .مــادرم گفت از نظر مالــی نیز مرا
کام ً
ال تأمین میکند و مسئله خاصی رخ
نخواهد داد اما از وقتی به خانه آنها رفتم
اوضاع هیچ تغییری نکرد و من مشــکل
مالی داشــتم و زندگیام اص ً
ال روی روال
نبود .شب حادثه سر این موضوع با مادرم
جر و بحث کــردم .مادربزرگم جلو آمد و
مداخله کرد همین هم باعث شد درگیری
شــدیدتر شــود .من درحالیکه عصبانی
بودم بــا چاقو به آنها حملــه کردم و هر
دو نفرشــان را کشــتم .بعد هم از خانه
ی که کردهام
فرار کردم و حاال هم از کار 
پشیمان نیستم و تصورم این است که آن
دو باید کشته میشدند.
متهم در ادامــه تحقیقات صحنه جنایت
را بازســازی و بار دیگر بر پشیماننبودن
تأکید کرد.
در نهایت متهم روانه زندان شد و پرونده
او بعد از صدور کیفرخواســت در اختیار
قضات دادگاه کیفری اســتان فارس قرار
گرفت و کامران بهزودی پای میز محاکمه
میرود.

پراید حامل تریاک در دام پلیس خرمبید

میخواهــم به آنهایــی که بیماری دیگر آزاری دارند و ســعی
میکنند با ایجاد مزاحمتهای تلفنی یا پیامکی به نیتهای شوم
خودشان برســند به صراحت بگویم که لحظهای بیندیشند اگر
فرد دیگری با خواهر یا مادرخودشــان چنین رفتاری بکند چه
حالی خواهند داشــت و چگونه میتوانند در برابر موضوعی که
زندگیشان را در آستانه متالشی شدن قرار میدهد سکوت کنند
اگرچه تأکید میکنم باز هم متوســل شــدن به قانون بهترین و
مناسب ترین راه حل مشکل است تا مانند من دستشان به خون
آلوده نشود.
جوان 26ســالهای که به اتهام جنایت مسلحانه در یک فروشگاه
مــواد غذایی و بعد از 34ماه فرار با صدور دســتورات ویژهای از
سوی قاضی کاظم میرزایی دستگیر شده است پس از آن که به
سؤاالت سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس دایره قتل عمد پلیس
آگاهی خراسان رضوی) درباره چگونگی وقوع جنایت پاسخ داد
در تشریح سرگذشت خود نیز گفت :در یک خانواده 9نفره و در
روستای هندل آباد مشــهد زندگی میکردم .پدرم مانند خیلی
دیگر از اهالی روستا به شغل دامداری و کشاورزی مشغول بود.
آن زمان بعد از آن که مقطع راهنمایی را به پایان رســاندم دیگر
ادامــه تحصیل نــدادم چرا که برای ورود به دبیرســتان باید به

 ۲تبهکار
چطور از
دادسرا
فرار کردند

روســتای ســد کارده میرفتم که فاصله زیادی با ما داشت و از
ســوی دیگر نیز پدرم در امور دامداری دســت تنها بود و من با
وجود عالقه زیادی که به ادامه تحصیل داشــتم درس و مدرسه
را رهــا کردم و گله گوســفندان را به کــوه و بیابان بردم در آن
سن و سال با گله گوســفندان مشغول بودم و کمتر با دوستانم
دور هم مینشســتیم اوایل وقتی در دورهم نشینیها ،دوستانم
مشــروبات الکلی مصرف میکردند من خودم را کنار میکشیدم
به طوری که حتی به مشروبات الکلی نگاه هم نمیکردم اما وقتی
خدمت ســربازیام در جنوب کشــور به پایان رسید و دوباره به
روستا برگشتم ،روزی در جمع پنج نفره دوستانم قرار گرفتم که
مقداری مشروبات الکلی دستساز به همراه داشتند.
آن روز آنها مرا در تنگنای اخالقی قرار دادند و اصرار میکردند
که بدون من آنها هم لب به مشروب نمیزنند خالصه دیگر در
برابر اصرارهایشــان تاب نیاوردم و در کنار آنان مقداری مشروب
نوشــیدم اما این سرآغاز ســقوط من شد تا جاییکه دیگر آنها
مشــروبات الکلی دستســاز را میخریدند و هربار که از کوه به
روستا بازمیگشتم بساط شبنشینی به راه میانداختند با وجود
این بیشــتر عمرم را در کوه و دره و دشت و بیابان به همراه گله
گوســفندان میگذراندم حتی زمستانها نیز داخل نمد چوپانی

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت گفت :این متهم
که با دستبند از دادســرا متواری شده بودند ،پس
از دســتگیری به کالنتری محل دستگیری منتقل
شدند.
سرهنگ جلیل موقوفهای به تشریح این خبر پرداخت
و گفت :نیمه شــب چهاردهمین روز از اسفند ماه
امسال ،مأموران گشت انتظامی کالنتری  ۱۱۳بازار
در حال گشــت زنی در محدوده استحفاظی خود
بودند که در یک ســاختمان نیمهکاره ۲مرد را در
حال تردد مشاهده کرده در حالی که سعی داشتند
با یک کاپشن روی دستهایشان را بپوشانند.
وی افزود :این وضعیت توجه مأموران را جلب کرده
و به ســمت آنها تغییر مســیر دادند که در همان
لحظه این مردان مشــکوک اقدام بــه فرار کردند
که در همان نگاه اول مشــخص شــد هر دو با یک
رشته دســتبند به هم وصل شدهاند که این مسئله

میخوابیدم و ماهی دو روز برای اســتحمام به روســتا میآمدم
این درحالی بــود که دو خواهر و دو برادرم ازدواج کرده بودند و
برادرانم در امور کشاورزی به پدرم کمک میکردند من هم قصد
ازدواج داشــتم ولی با آنکه به خواستگاری دو دختر هم رفتیم
به توافق نرســیدیم تا اینکه پنج ماه قبــل از وقوع این حادثه
تلخ ( )1395.2.29پیامک زشــت و توهین آمیزی از سوی فرد
ناشناسی برای برادرم ارسال شد.
آن پیامک حاوی جمالت زننده مربوط به زن برادرم میشد که
به تازگی ازدواج کــرده بودند؛ این پیامهای زجرآور که همراه با
فحاشــی ناموسی بود هر روز بیشتر میشــد به طوری که همه
اعضای خانواده درگیر این ماجرا شــده بودند و زندگی برادرم در
آســتانه نابودی قرار گرفته بود به حدی که دیگر به طالق فکر
میکردند در همین زمان من با ارســال پیامکهای جداگانه آن
فرد ناشناس را شــناختم که یکی از اهالی روستا بود اگرچه آن
جوان که ح -ر نام دارد به من هم فحاشــی میکرد ولی تصمیم
گرفتم او را با اســلحه بترســانم چرا که ماجرای پیامکهای او
آبروی خانوادگی ما را برده بود اما وقتی به فروشگاه مواد غذایی
او رفتم با افراد دیگری هم درگیر شدم که داخل فروشگاه بودند
در این میان با شلیک گلوله مرد 41ساله بیگناهی کشته شد

بــه تعقیب آنها منجر شــد و در نهایت چند قدم
آنســوتر هر ۲متوقف و برای تحقیقات به احتمال
فرار از زندان یا مقر انتظامی ،به کالنتری  ۱۱۳بازار
منتقل شدند.
این مقام انتظامی عنوان داشــت :در بررســیهای
انجام شــده مشخص شــد که این ۲مرد هر دو به
جرم سرقت موتورسیکلت از سوی مأموران
کالنتری  ۱۰۱تجریش بازداشت شدهاند که
در یک فرصت مناسب توانستهاند از دادسرا
متواری شوند ،اما ،چون دستبند به دست
داشــتند برای مخفی شــدن به مخفیگاه
یکی از دوستانشان مراجعه کرده بودند که
از بخت آنها کســی در مخفیگاه نبوده و
مجبور شــدند در خیابانهای اطراف بازار
سرگردان باشند تا اینکه از سوی مأموران
شناسایی شدهاند.

ســرهنگ موقوفهای تصریــح کــرد :متهمان در
بازجوییهای انجام شــده خود به جرم خود مبنی
بر سرقت موتورسیکلت و جیببری اعتراف کرده و
پس از صورتجلسه و تشکیل پرونده برای ادامه روند
بررسی به کالنتری  ۱۰۱تجریش منتقل شدند تا در
این خصوص رسیدگی به پرونده آنها انجام شود.

رئیس پلیس راه شمالی استان از برخورد یک دستگاه تیبا با یک
نفر عابر پیاده درشهرک فجر خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
سرهنگ عبدالهاشمدهقانیدر گف 
پلیــس گفت :درپی دریافت خبری مبنی بر حادثه رانندگی در
شهرک فجر ،بالفاصله مأموران به همراه دیگر نیروهای امدادی
ی اعزام شدند.
برای بررسی موضوع به محل اعالم 
ســرهنگ دهقانی افزود :مأموران با حضور در محل مشــاهده
کردند یک دســتگاه تیبا با یک نفر عابر پیاده برخورد کرده که
براثر این سانحه ،عابر در دم فوت کرده است.
رئیس پلیس راه شمالی استان تصریح کرد :کارشناس علت این
تصادف را عدم توجه به جلو از جانب راننده تیبا اعالم کردند.

دستگیری 245معتاد متجاهر درشیراز

فرمانده انتظامی شــیراز از دســتگیری 245معتــاد متجاهر و
کارتن خواب در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در 24ساعت
گذشته خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
سرهنگ دالور القاصی مهر در گف 
پلیس در تشــریح این خبر گفت :در راستای اجرای طرح ارتقا
امنیت اجتماعــی ،مأموران انتظامی شــیراز در قالب تیمهای
عملیاتی ،طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با معتادان را در
24ساعت گذشته در این شهرستان اجرا کردند.
سرهنگ القاصی مهر با اشــاره به اینکه مأموران با هماهنگی
مراجع قضائی موفق به دستگیری 245معتاد متجاهر و کارتن
خواب شدند تصریح کرد :معتادان برای درمان و بازگشت دوباره
به زندگی تحویل کمپ شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه این طرحها با هدف پاکســازی
مناطق حاشیهای شهر از وجود معتادان ،همچنان به قوت خود
باقی اســت تصریح کرد :امیدواریم با اجرای این طرحها بتوانیم
امنیت نســبی را در شیراز فراهم و از وقوع سرقتهای احتمالی
جلوگیری کنیم.

