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شوك اختصاصی
ایست پشت چراغ قرمز

ادامه از صفحه -11
انگار سابقه كيفري زيادي داشتي؟
بل��ه 3 ،ب��ار تا حاال ب��ه ج��رم كيفقاپي و
زورگي��ري و س��رقتهاي خش��ن ب��ه زندان
افتادهام.
از چند سالگي دزد شدي؟
نخستين بار  20ساله بودم.
وكيل داشتي؟
بله.
ت توبهنامه بنويسي؟
او گف 
خير ،فقط زحمت رس��اندن توبه نامهام به
دس��ت مقامهاي قضايي را كشيد .آدم خوبي
است و خيلي تالش كرد.
چه زماني توبهنامه نوشتي؟
تقريب��اً  4ماه پيش براي قاضي صلواتي در
دادگاه انقالب و اجراي احكام ،توبهنامه نوشتم
كه به شكرخدا مرا مورد عفو قرار دادند.
چه كس�ي به ت�و گفت ك�ه توبهنامه
بنويسي؟
مددكار زندان ورئيس زندان گفت كه يك
توبهنامه براي دس��تگاه قضايي بنويسم كه به
امي��د خدا قبول كنند چون فهميده بودند كه
پش��يمانم .بعد با خواندن كتاب قانون خودم
توبهنامه را نوشتم و وكيلم به دادگاه ارائه داد.
چه حسي داري؟
حس خيلي خوبي دارم احس��اس ميكنم
دوباره متولد شدهام .به لطف خدا و مسئوالن
قضایی مسئول پرونده دوباره فرصت زندگي
پيدا كردم.
آزاد شوي چه ميكني؟
هيچي حتي از چراغقرمز هم رد نميشوم،
س��رم را مياندازم پايين تا س��ايهام باالي سر
زن و بچهام باشد .به سر زمينهاي كشاورزي
ك��ه اطراف ته��ران (ورامي��ن) دارم ميروم و
كشاورزي ميكنم.
بعد از آزادي نياز به حمايت داري؟
نه ،نياز به حمايت ندارم .فقط از مسئوالن
تقاض��ا دارم كه م��را ب��ه آغوش خان��وادهام
بازگردانند كه باالي سر دخترم باشم كه وقتي
در مدرسه همكالسيهايش ميپرسند پدرت
كجاست؟ خجالت نكشد و مجبور نشود دروغ
بگويد كه سركار رفته و زود برميگردد.
آخري�ن مالقاتت با خان�وادهات كي
بود؟
عصر يك روز پيش از اعدام با همه اعضاي
خانوادهام مالقات كردم كه وصيتنامهام را هم
نوشتم .س��پس با دختر و همسرم كه بيتابي
ميكردند مالقات حضوري داشتم.
چه كس�ي ب�ه ت�و خب�ر داد توبهات
پذيرفته شده است؟
مس��ئوالن آمدن��د و گفتند خ��دا كمكت
كرده و توبهات پذيرفته شده است.
عكسالعم�ل خان�وادهات بع�د از
شنيدن آن چه بود؟
همه اعضاي خانوادهام از خوشحالي زياد از
هوش رفتند و سپس از همه تشكر كردند.
بع�د از اينك�ه ب�ه زندان بازگش�تي
برخوردها با تو چگونه بود؟
همه زندانيان خوش��حال بودن��د ،مرتب
صلوات ميفرستادند.
تأثير اين اتفاق چه بود؟
احساس ميكنم به خدا نزديكتر شدهام و
به فكر جبران همه اشتباهاتم هستم.
از ترس اعدام توبه كردي؟
نه از ترس اعدام توبه نكردم خواستم خدا من
را ببخشد و اگر امكان دارد فرصت ديگري به من
بدهد كه برگردم و زن و بچهام را شاد كنم.
از روزي كه دس�تگير شدي صورتت
را جلوي همه دوربينها ميپوش�اندي،
دليلش چه بود؟
از ترس آبرو ،از ترس شناخته نشدن .چون
كس��ي نميدانس��ت من خالفكارم  .به خاطر
دختر و همسرم كه كسي نفهمد من بودم.
موتورسوار ماهري هستي؟
با وجود چاقيام كه ارثي است موتورسوار
خوبي هس��تم تا جايي كه در ش��هربازي هم
موتورسواري ميكردم.
توصيهاي براي جوانان داري؟
خالف نكنن��د .من آخر خالفه��ا بودم و
ديديد كه چه ش��د .باز هم خدا به زن و بچهام
رحم ك��رد و اجازه داد كه برگ��ردم به آغوش
خانوادهام.
حرف آخر؟
از همه مس��ئوالن كه به من كمك كردند
كه اين حكم اجرا نش��ود و من فرصت دوباره
داشته باشم .به هر كس��ي كه مرا ميشناسد
ميگويم كه خ�لاف نكند چون آخر و عاقبت
ندارد فق��ط بدنامي و زندان اس��ت ،كارگري
كنند اما روزي حالل دربياورند.

خمپاره عمل نكرده
در اتوبان امام علي (ع)
يك گلوله خمپاره عم��ل نكرده در اتوبان
امام علي (ع) كشف و خنثي شد.
به گزارش می��زان ،يك گلوله عمل نكرده
خمپ��اره  81ميليمتري در اتوب��ان امام علي
(ع) ،تقاط��ع ش��هيد گمنام كش��ف و خنثي
ش��د .اين گلوله خمپاره به نظر ميرسد مدت
زيادي درون زمين بوده و بتازگي سر از خاك
بيرون آورده است.

رهاييقاتلبرادرناتنيازمجازاتاعدام

گروه ش�وك :عامل يك جنايت خانوادگ�ي كه در يك قدمي
مجازات مرگ قرار داشت مورد عفو و بخشش قرار گرفت.
 14تيرماه سال  88مأموران پليس مالرد در جريان جنايتي در يكي از
كارخانههاي ساخت فيبر صفادشت قرار گرفتند.
تيم جنايي با حضور در اين كارخانه با جس��د پسر جواني به نام عيوض
روبهرو شد كه با ضربات جسم سنگين به سرش كشته شده بود.
بررسيهاي مقدماتي نش��ان داد قرباني از كارگران اين كارخانه بوده
و ب��ا برادر ناتنياش محمد و دايي محمد در آنجا كار و همانجا هم زندگي
ميكردند.
از آنجايي كه قتل در نيمههاي ش��ب به وقوع پيوسته و قرباني در بستر
خواب از پاي درآمده بود ،كارآگاهان به محمد و دايياش مشكوك شدند
و آنان را تحت بازجويي قرار دادند.
محمد كه در بازجوييها دچار تناقضگويي ش��ده بود ،لب به اعتراف
گشود و پرده از راز جنايت هولناك برادر ناتنياش برداشت و گفت :مدتي
ب��ود كه با ب��رادرم و داييام در اين كارخانه مش��غول به كار ش��ده بوديم،
اما برادرم هميش��ه رفتارهاي خيلي بدي داش��ت .به س��توه آمده بودم و
نميدانستم چهكار كنم .از او كينه به دل گرفتم و هميشه به انتقامجويي
فكر ميكردم.
وي افزود :ش��ب حادثه او باز با من بدرفتاري كرد خيلي به خشم آمده
بودم .وقتي رفت خوابيد از فرصت استفاده كرده و نيمههاي شب چكشي

را كه در آن حوالي بود برداش��تم و به سراغش رفتم و چند ضربه به سرش
زدم .وقت��ي به خود آمدم ديدم كه او را كش��تهام .از ت��رس فرار كردم و به
داييام زن��گ زدم و گفتم عيوض را كش��تم اما داييام م��را قانع كرد كه
برگردم .وقتي به كارخانه بازگشتم پليس را باخبر كرديم.
محمد با اين اقرار به خاطر قتل برادر ناتنياش در ش��عبه  113دادگاه
كيفري استان تهران تحت محاكمه قرار گرفت و به درخواست خانوادهاش
به قصاص نفس محكوم شد.
اما پيش از اينكه حكم قصاص قاتل در ش��عبه ديوانعالي كش��ور تأييد
ش��ود ،اولي��اي دم از خونخواهي خود گذش��ت كردند و به پس��ر كوچك
خانواده زندگي دوباره بخشيدند.
صبح ديروز محمد در ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به
رياس��ت قاضي قربانزاده و دو قاضي مستش��ار تنها از جنبه عمومي جرم
تحت محاكمه قرار گرفت.
محمد وقتي در جايگاه ايستاد ،گفت :قبول دارم كه برادرم را كشتهام
اما باور كنيد آن شب تنها ميخواستم وي را بترسانم چرا كه از رفتارهاي
او به س��توه آمده بودم نميدانستم چهكار كنم .ناخواسته برادرم را كشتم
اكنون نيز بشدت پشيمانم.
بنابراين گزارش ،در پايان س��ه قاضي عاليرتبه با هم وارد ش��ور شدند
و محمد را با احتس��اب ايام بازداشتي تنها به لحاظ جنبه عمومي جرم به
زندان محكوم كردند.

پليس جنايي تهران رازگشايي كرد

قتل زن ثروتمند در بازگشت از سوئيس
گروه شوك -رامين حسيني :ثروت ميليوني
زن تنه�ا كه در بازگش�ت از س�وئيس با مردي
رابطه دوس�تي برق�رار كرده ب�ود وي را قرباني
جنايتي تلخ كرد.
س��اعت  4و  30دقیق��ه عصر  31مرداد ماه س��ال
جاری مأموران کالنتری  142کن در جریان پیدا شدن
جسد زنی در زیر سایه درخت کاج فضای سبز منطقه
کوهس��ار قرار گرفتند و خیلی زود تیم��ی از مأموران
برای بررسی این ماجرا وارد عمل شدند.
بررس��يها نش��ان داد زن  44س��الهاي قربان��ي
سرنوشتي مرگبار ش��ده و خيلي زود تيمي از مأموران
اداره  10پلی��س آگاهی تهران هم��راه با بازپرس مدیر
روستا به تجسسهاي تخصصي پرداختند.
بررسیهای ابتدایی تیم پزش��کی قانونی در محل
حادثه نشان از آن داشت که قربانی جنایت خفه شده و
نزدیک  24ساعت از زمان مرگ وی گذشته است.
 3روز پ��س از جنایت بود ك��ه زن جوانی با مراجعه
به دادس��رای امور جنایی تهران از گم شدن خواهر 44
ساله اش خبر داد.
این زن ب��ه بازپرس مدیر روس��تا گف��ت :خواهرم
سالها در کشور سوئیس زندگی می کرد تا اینکه پس
از بازگش��ت به ایران برای زندگی به خانه ای در منطقه
کن رفت و به تنهایی زندگی می کرد.
وی اف��زود :از  3روز پيش هر چه ب��ا خواهرم به نام
بنفش��ه تماس گرفتم ج��واب نداد و ب��ه همین خاطر
همراه برادرم که کلید خانه خواهرم را داشت از کرج به
تهران آمدیم و زمانی که وارد خانه شدیم دیدم گوشی
موبایلش در خانه است اما هیچ ردی از خواهرم نبود.
نگران بودم چون خواهرم کس��ی را نداش��ت که به
خان��هاش رفته باش��د به همین خاطر ب��ه بانک رفتم و
متوجه ش��دم ک��ه  2روز پيش  180میلی��ون تومان از
حساب خواهرم برداشت شده است.
بازپرس مدیر روس��تا با توجه ب��ه اطالعاتی که زن
جوان از خواهر گمش��دهاش داده بود دستور داد تا وی
به پزشکی قانونی رفته و جسد خواهرش بنفشه که در
منطقه کوهسار پیدا شده بود را شناسایی کرد.
همی��ن کافی بود تا تیم پلیس��ی برای شناس��ایی
عام�لان جنایت ،خواه��ر جوان را تح��ت تحقیق قرار
دهند و وقتي مشخص ش��د از حساب بنفشه برداشت
میلیونی ش��ده اس��ت تحقيق��ات ب��راي رديابي هاي
تخصصي آغاز شد.
کارآگاهان با کاوشهای پلیسی پی بردند که بنفشه
با پسر جوانی به نام صمد دوست بوده که کارهای خرید
خانه را نی��ز برای وی انجام م��ی داده و پس از جنایت
دیگر کسی اطالعی از سرنوشت وی ندارد.
بدین ترتیب تجسسها ،برای دستگیری صمد 22
ساله آغاز شد و کارآگاهان با ردیابیهای پلیسی پس از
 4ماه موفق شدند پسر جوان که زندگی پنهانی در کرج
داشت را در عملیات پلیسی دستگیر کنند.
صمد که هنوز باور نداش��ت دستگیر شود در همان
تحقیق��ات ابتدایی لب به اعتراف گش��ود و به مأموران
گفت :یک مغازه س��اندویچی در منطقه کن داشتم که
بنفش��ه بارها برای خرید به مغازه ام آمد تا اینکه با هم
آشنا شدیم و خیلی زود به هم اعتماد کردیم و یک روز
برای تعمیر تلویزیون به خانه اش رفتم و از آن زمان به
بعد رابطه دوستي داشتيم.
وی افزود :بنفش��ه پول زیادی داش��ت و هر بار که
میخواست خرید کند کارت بانکی اش را به من میداد

سوختگي  3عضو خانواده
در انفجار پيكنيك
س��ه عضو ی��ک خان��واده بر اث��ر انفجار
پیکنیک دچار سوختگي شديد شدند.اين
حادثه در محله منطقه فوتبال اراك رخ داد.
در ای��ن حادثه پدر برای گ��رم کردن حمام
اقدام به روشن کردن پیکنیک میکند که
به علت نش��تی گاز ،پیکنیک منفجر شده و
خانه دچار حریق میشود.در این حادثه پدر
و دو کودک چهار و دو ساله دچار سوختگی
از ناحیه دست و صورت شدهاند.

شــــــوک امروز

ریزش معدن  3نفر را
زندهبهگور کرد
كيفقاپی از زنان در كاليفرنيا
افسر امريكايي زن و مردي را كشت

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

مدیرعامل آتشنشانی تهران عنوان كرد

افزایش آتشسوزيها در پايتخت

 48خانه در مازندران مورد دستبرد قرار گرفته بود

محاصره دزدان حرفهاي
در ويالي ساحلي

آتشسوزي ها در شش ماهه اول سال جاری
نسبت به سال گذش��ته افزایش پیدا کرده است.
سعید ش��ریفزاده مديرعامل آتشنشاني تهران
صبح دي��روز گف��ت :میانگی��ن زمان رس��یدن
آتشنش��انی به محل حریق با توج��ه به افزایش
ایستگاهها به  4دقیقه و  25ثانیه رسیده است .وی
با بیان اینکه هنوز نتوانس��تهایم بازاریان را مجاب
کنیم ک��ه در حریم تردد م��ردم ،اجناس خود را
نچینند ،اظهار کرد :در زمینه تغییر کاربریهای غیرمجاز نیز با مشکالتی روبهرو هستیم.
به عنوان نمونه در مناطق  18و  4برخی خانههای مس��کونی تبدیل به کارگاه ش��دهاند،
برخ��ی از بخشهای منطقه  12نیز خالی از س��کنه و تبدیل به انبار یا تولیدی پوش��اک
شدند .در واقع بیاحتیاطی شهروندان علت افزایش حریق است .مدیرعامل آتشنشانی
تهران با بیان اینکه بیش��ترین حریقها در ش��ش ماهه اول سال جاری در منطقه  18رخ
داده اس��ت ،اظهار کرد :این حریقها در یافتآباد و ش��هرک ولیعصر گزارش شده است.
منطقه  4نیز پس از منطقه  18بیشترین حریقها را داشته که در بلوار دالوران و تکاوران
بیش��تر شاهد آنها بودهایم .وی با تأکید بر ضرورت توجه به علم و دانش فنی در حوزه کار
آتش نشانی گفت :جامعه علمی کش��ور باید در این زمینه گامهای موثری بردارد .عالوه
بر آن الزم اس��ت آنقدر فرهنگسازی شود که همه ش��هروندان مسئولیت پذیر باشند و
از مس��ائل ایمنی گریزان نباش��ند .به همین منظور اولین همایش آتش نشانی و ایمنی
ش��هری را در  14و  15بهمن ماه در مرکز همایشهای دانش��گاه ش��هید بهشتی برگزار
میکنیم و از سخنرانان افتتاحیه می توان به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ،محمد
باقر قالیباف ش��هردار تهران و مدیر عامل س��ازمان ملی استاندارد اش��اره کرد كه در آن
ارتقاي نظام مديريت ايمني و آتشنشاني يكي از اهداف مهم است و آتشسوزي خيابان
جمهوري و پمپ بنزين كميل نيز مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.

شهادت يك پليس و هالكت  3قاچاقچي در مرز

تا برایش خریدهاي خانه را انجام دهم و چون بیش��تر
اوقات پیش او بودم مغازهام را بستم تا راحت باشم.
پ��س از چند ماه با هزینه بنفش��ه به س��فر خارجی
رفتی��م و هم��ه چیز بخوبی می گذش��ت ام��ا وقتی به
خودم آمدم دیدم دوس��تی با بنفش��ه آینده ای ندارد و
قصد داش��تم به این آشنایی پایان دهم که موضوع را با
دوستم حسین مطرح کردم.
پس��ر ج��وان ادام��ه داد :حس��ین ک��ه ب��ه خاطر
بیماریهای  2بچه اش در وضعیت مالی س��ختی قرار
دارد وقتی ماج��را را فهمید پیش��نهاد داد تا پولهای
میلیونی بنفشه را سرقت کنیم تا هر دو زندگی راحتی
داش��ته باش��یم .وی گفت :روز حادثه من و حسین در
پارک بودیم و با بنفشه تماس گرفتم که به پارک بیاید
تا با هم به یک میهمانی برویم.
وقتی بنفشه وارد پارک شد من دستانش را گرفتم و
حسین با دست گردن او را فشار داد که من ترسیدم و پا
به فرار گذاشتم و نمی دانستم چه اتفاقی افتاده تا اینکه
حس��ین به من زنگ زد و گفت بنفشه را کشته و کارت
بانک��یاش را به زن جوانی داده تا با آن دالر بخرد و پس
از آن  70میلیون تومان سهم من شد.
کارآگاهان در این مرحله برای دس��تگیری حسین
وارد عمل شدند و با گذشت یک ماه روز پنجشنبه سوم
دی ماه مخفیگاه مجرم فراری در خرم آباد ردزنی شد و
مأموران در عملیاتی ویژه وی را دستگیر کردند.
حس��ین وقتی دید دوس��تش پ��رده از راز جنایت
میلیونی برداش��ته راهی جز اعت��راف پیش روی خود
ندید و به مأموران گفت :من قصد داشتم بنفشه را خفه
کنم تا پولدار شوم اما وقتی وارد پارک شد صمد او را به
قتل رساند و کارت بانکی و رمز آن را به من داد تا پولها
را برداشت کنم.
وی اف��زود :کارت بانکی را به یک زن دادم و برایمان
دالر خرید که  70میلیون تومان به حساب صمد واریز
کردم و بقیه پول را برای خودم برداشتم.
بنا به این گزارش ،بازپرس مدیر روس��تا از ش��عبه
ششم دادسرای امور جنایی تهران با توجه به اعترافات
ای��ن  2جنایتکار دس��تور داد تا صمد و حس��ین برای
تحقیقات بیش��تر در اختیار مأم��وران اداره  10پلیس
آگاهی ته��ران قرار گیرن��د تا پ��رده از راز این جنایت
میلیونی برداشته شود.

ریزش معدن  3نفر را زندهبهگور کرد
گروه ش�وك :در پي رانش زمين و ريزش معدن در ميانمار  3نفر زندهبهگور شدند.
به گزارش خبرگزاري شينهوا ،پس از رانش زمين ديواره سنگي معدن در هپاكانت واقع
در ايالت كاچين فروريخت و  3نفر را به كام خود كش��يد .بوميان منطقه نگران هستند
كه تعداد افراد ناپديد ش��ده بيش��تر از اين  3تن باشد و امدادگران به همراه آتشنشانان
در ح��ال جس��توجو براي يافت��ن ردي از اين افراد هس��تند .به
گفته يكي از امدادگران هنوز زود اس��ت كه متوجه شويم در اين
حادث��ه چند تن زير آوار ماندهاند .اين درحالي اس��ت كه احتمال
ريزش دوباره س��نگها وجود دارد و اين موضوع عمليات امداد را
با دش��واري روبهرو كرده اس��ت .حادثه در نزديكي معدن سنگ
يشم در ميانمار اتفاق افتاده است .سنگ گرانقيمت يشم سبز در
جهان طرفداران زيادي دارد .اين س��نگ فوقالعاده شفاف بوده و
در چين به سنگ زیبا ش��هرت دارد .براساس آمار ،كشور ميانمار
در سال  2014ميالدي توانسته از طريق استخراج سنگ يشم 31
ميليارد دالر درآمد داشته باشد.

تصادف زنجيرهاي در آزادراه قزوين  -زنجان
تصادف زنجيرهاي در آزادراه قزوين – زنجان ترافيك شبانه
را رقم زد .در اين س��انحه كه ساعت  21ش��ب شنبه در حوالي
شهر ضياءآباد تاكستان رخ داد پنج خودرو با هم برخورد كردند
و باعث ترافيك دوساعته در اين محور شدند .به گفته شاهدان،
در اي��ن حادثه ابت��دا يك كاميون به عل��ت بيتوجهي به جلو از
پش��ت به يك كاميونت برخورد كرد و واژگون ش��د .ش��اهدان
ميگويند :به علت ترافيك ناشي از اين تصادف ،دقايقي بعد يك
كاميونت از پش��ت با يك خودروي سواري برخورد كرد و باعث
شد خودروي سواري هم با يك خودروي ديگر برخورد كند.

گروه ش�وك  -حس�ين خان�ي :رد
برجاي مان�ده از خ�ودروي دزدان راز
اقدامهاي يكي از بزرگترين شبكههاي
خالفكاري در مازندران را فاش كرد.
اعضاي اين باند دزدان شبرو با اقدامهاي
خ��ود ج��وي از ناآرام��ي در ميان م��ردم و
ساكنان ش��هرهاي مختلف استان مازندران
بهوج��ود آورده بود .اقدامهاي پليس آگاهي
مازندران ب��راي رديابي اعض��اي اين باند به
دنبال دريافت گزارشهايي از وقوع س��رقت
در خانههاي اعياني و مرفه نش��ين شهرهاي
مختلف در دستور كار قرار گرفت.
بر اس��اس اين ش��كايتها اين گ��روه از
دزدان با طراح��ي نقش��ههاي ماهرانهاي با
اطمين��ان از خالي بودن خانهها با تجهيزاتي
كه همراه داش��تند وارد آنجا شده و اموال با
ارزش موجود را به سرقت ميبردند.
بنا بر اين گزارشها يك��ي از مالباختهها
درب��اره س��رقت رخ داده در خان��هاش ب��ه
مأم��وران گفت :براي چند روز به مس��افرت
رفتيم .با توجه به اينكه خانهام را با تجهيزات
ايمني مثل درهاي ضد س��رقت مجهز كرده
بودم خيالم راحت بود اما وقتي برگش��تم در
كمال تعجب متوجه شدم دزدان در غياب ما
در را برش زده و وارد خانه شدهاند .آنان همه
وس��ايل خانه را با خود برده بودند .مالباخته
ديگ��ري نيز ادعا كرد براي چند س��اعتي به
ميهماني رفته بودم .وقتي به خانهام مراجعه
كردم در كمال تعجب متوجه ش��دم قفل در
ورودي خانه شكسته و اموال موجود در خانه
نيس��ت .با توجه به اين اظهارات و اطالعاتي
كه آنان درباره ساعت و نحوه وقوع سرقتها
در اختي��ار پليس قرار داده بودند مأموران به
بررسي صحنه وقوع حادثه دست زده و اقدام
ب��ه مطالعه دقي��ق روي نحوه ورود و ش��كل
انجام سرقت از سوي دزدان كردند.
در جريان اين بررس��يها بود كه ردي از
يك خودرو به دس��ت آمد كه با رد الستيك
خودروي صاحب ساختمان متفاوت بود .بنا
بر اين عمليات تجسس كارآگاهان روي اين
سرنخ متمركز شد.
بدين ترتيب با بررسي دوربينهاي مدار
بسته نصب شده در س��اختمانهاي اطراف

محل وقوع س��رقت ،پليس توانست ردي از
يك نيسان به دس��ت آورد كه احتمال داده
ميشد از س��وي دزدان در س��رقتها مورد
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .با اين نش��اني
مأم��وران آگاه��ي تحقيقات خ��ود را براي
شناس��ايي صاحب اين خودرو در دستور كار
قرار دادند تا اينكه مش��خص شد خودرويي
با اين مش��خصات در يكي از شهرهاي غربي
مازندران در حال تردد ديده شده است.
بن��ا بر اي��ن گ��زارش ،مأم��وران مناطق
مختلف اين ش��هر س��احلي را تحت كنترل
نامحس��وس خود قرار دادند تا اينكه متوجه
ش��دند اين خودرو ب��ه خان��هاي وياليي در
نزديكي س��احل رفت و آم��د دارد .در حالي
ك��ه عمليات ق��دم به قدم مأم��وران براي به
دام انداختن دزدان ادامه داشت،پليس اين
ويالي ساحلي را زير نظر گرفت و دريافت كه
عدهاي مرد جوان رفت و آمدهاي مشكوكي
به اين خانه وياليي دارند.
س��رهنگ «احمدرضا رس��تمي» رئيس
پليس آگاهي اس��تان مازندران ،در اين باره
به خبرنگار ما گفت :در پي وقوع چند سرقت
خانه در شهر س��اري و سرقت جواهرآالت و
اش��ياي قيمتي خانهها ،موضوع در دس��تور
كار وي��ژه كارآگاهان و كارشناس��ان پليس
آگاهي قرار گرفت .مأموران با انجام اقدامات
اطالعاتي و تحقيقات پليس��ي رد خودروي
متهمان را در يك س��رقت خانه شناس��ايي
كردند .آنان در ادامه تحقيقات موفق شدند،
مخفي��گاه دزدان را در ي��ك ويالي اجارهاي
واقع در يكي از ش��هرهاي س��احلي استان،
شناسايي كنند .مأموران با هماهنگي قضايي
و تش��كيل تيمهاي ويژه عملياتي در اقدامي
غافلگيران��ه ضمن محاصره مح��ل اختفاي
دزدان ،ب��ا ورود ب��ه خان��ه ،هم��ه دزدان به
نامهاي «محمد»« ،مصطفي»« ،مجتبي»،
«احمد» و «بهروز» را دستگير كردند.
مأم��وران در بازرس��ي از مح��ل اختفاي
دزدان موفق به كش��ف مقادير زيادي اموال
س��رقتي ش��امل جواهرآالت و گوشيهاي
تلفن همراه ش��دند .رس��تمي عنوان داشت:
متهمان در تحقيق��ات و بازجوييهاي فني
پليس به بيش از  48سرقت اعتراف كردند.

آتشسوزي در كاليفرنياي امريكا
گروه ش�وك :مبارزه باآتش در جنگلها و بوتهزارهاي
كاليفرنيا تبديل به چالش��ي بزرگ براي آتشنش��انان شده
است.
به گزارش خبرگزاري شينهوا ،وزش باد باعث گستردگي
آتشسوزي شده كه از روز ش��نبه ادامه دارد و باعث نگراني
مقامهاي امريكايي شده است.
به عقيده آتشنش��انان آتشس��وزي طي  3روز آينده به
طرف بزرگراههاي مهم و مناطق مسكوني در حركت خواهد
ب��ود ،به همين دليل از مردم خواس��تهاند تا منطقه را تخليه
كنند .درحال حاضر شش��صد آتشنش��ان براي مهار آتش
تالش ميكنند.
فرد بوريس رئيس آتشنش��انان منطقه ونتورا ميگويد:
تاكنون آتشنشانان موفق شدهاند كمتر از  10درصد از آتش
را مهار كنند .با توجه به ميزان بادها و شرايط موجود احتمال
ميرود آتشسوزي طي  3روز آينده ادامه داشته باشد.

مرزبانان هنگ مرزی زابل با قاچاقچیان درگير شدند كه  3سوداگر مرگ به هالكت
رس��يدند و يك مأمور شهيد ش��د .فرمانده مرزبانی سیس��تان و بلوچستان به آخرین
جزئیات درگیری مرزداران هنگ مرزی زابل با قاچاقچیان اشاره کرد و گفت :متأسفانه
در این درگیری یکی از مأموران جان بر کف مرزبانی به شهادت رسید .سردار رهامبخش
حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان به بیان جزئیات درگیری مرزداران هنگ
مرزی زابل با قاچاقچیان مس��لح در مرزهای ش��مالی سیستان و بلوچستان پرداخت و
اظهار داشت :مرزداران هنگ مرزی زابل با اشراف اطالعاتی از فعالیت قاچاقچیان مسلح
در نقطه صفر مرزی و قصد آنها برای ورود به داخل کشور آگاه شده و پس از سازماندهی
مأموران ،تمهیدات الزم برای متوقف س��اختن آنها در دس��تور کار قرار گرفت .فرمانده
مرزبانی سیستان و بلوچس��تان تصریح کرد :مرزداران هنگ مرزی زابل در درگیری با
اشرار مس��لح توانستند با به هالکت رساندن سه نفر و دستگیری دو نفر از آنها قریب به
 500کیلو مواد مخدر از نوع هروئین و تریاک را کش��ف کنند .وی گفت :از قاچاقچیان
مسلح مقداری س�لاح و مهمات نیز کشف شد .فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان
تصریح کرد :متأس��فانه در این درگیری یک مأمور از مرزداران جان بر کف سیس��تان و
بلوچس��تان به نام استوار دوم مهدی رضایی که با رش��ادت وصفناپذیري برای امنیت
هموطنان با قاچاقچیان به مبارزه پرداخته بود به شهادت رسید.

اين گزارش پرهيجان تكذيب شد

شايعه حمله سگ وحشي به دختران روستايي
گروه ش�وك :خبر ش��جاعت دختر روس��تايي در صحنه حمله سگ وحشي از
س��وي محيطزيست استان سيستان و بلوچس��تان تكذيب شد .در چند روز گذشته
گزارش��ي با عنوان «دختري كه س��گ وحش��ي را از پا درآورد» در فضاي مجازي و
روي سايتها س��ر و صداي زيادي به پا كرد .در اين گزارش كه با استناد به اظهارات
«حسن ذاتي كيخا» رئيس اداره حفاظت محيطزيست نيكشهر بيان شده ،اينگونه
اعالم ش��ده دختري  21ساله از روستاي سراهنگي از توابع نيكشهر دو دختر  7و 11
س��اله را كه هدف حمله سگ شكاري قرار گرفته بودند ،نجات داده و با اينكه خودش
زخمي شده توانسته سگ را با ضربات سنگ بكشد .سراواني ،مسئول روابط عمومي
س��ازمان محيطزيست سيستان و بلوچستان با تكذيب اين خبر به شوك گفت :اين
خب��ر صحت ندارد و نميدانيم چه كس��ي و با چه انگيزهاي چنين خبري را انتش��ار
داده است .با رئيس اداره حفاظت محيطزيست نيكشهر صحبت كردهام و او هرگونه
مصاحبهاي در اين باره با رس��انهها را تكذيب كرده است .وي افزود :سال گذشته نيز
ش��بيه اين اتفاق افت��اده بود اما حتي آن اتفاق نيز چندان ج��دي نبود آن زمان خبر
درباره حمله گرگ به مردم بود كه ش��خص فرماندار نيكشهر و رئيس اداره حفاظت
محيطزيست براي بررسي موضوع در محل حاضر شدند كه مشخص شد چند سگ
بودهاند كه آس��يبي هم به كس��ي نزدهاند .ما در حال بررسي موضوع هستيم تا عامل
انتشار اين خبر و عكس دروغين آن را هر چه زودتر پيدا كنيم.

بازداشت دزد  14ساله پايتخت

دزد  14س��اله تهران که اقدام به س��رقت از مغازهها میکرد ،دستگیر شد .در پی
بروز چندین س��رقت از داخل مغازه ها در خيابان شمش��يري ته��ران ،پروندهای در
کالنتری  119مهرآباد جنوبی تش��کیل ش��د و رس��یدگی به موضوع در دستور کار
مأموران تجسس این یگان قرار گرفت .در ادامه تیمی متشکل از معاونت پیشگیری
و تجسس براي دستگیری دزد مغازهها و کشف اموال سرقتي وارد عمل شدند و پس
از بازبینی فیلم ضبط شده وقوع سرقت ،توسط دوربین مداربسته یکی از مغازهها به
ردپای دزدي نوجوان و  ۱۴ساله رس��یدند .سپس با به کارگیری شیوه نوین پلیسی
و اطالعات��ی مخفيگاه اين دزد در خیابان قزوین به دس��ت آمد و وي در یک عملیات
ویژه پلیسی دستگیر و به سرقت اعتراف كرد و اظهار داشت که  ۵۰۰هزار تومان پول
سرقتي در حال حاضر در داخل خانه وی است.

افسر امريكايي زن و مردي را كشت
گروه ش�وك :پليس امريكايي
در شيكاگو با شليك گلوله يك زن و
مرد سياهپوست را كشت.
قب��ل از تيران��دازي اين افس��ر
پليس گزارش��ي دريافت كرده بود
مبني بر اينكه چن��د تن در خيابان
دست به آشوب زدهاند و باعث بروز
درگيري ش��دهاند .به همين خاطر
روانه محل حادثه شده و در جريان
تيراندازي هر دو را كش��ته اس��ت.
براس��اس مدارك موجود ،جوان مقتول «كوينتو نيولگريتر» نام داش��ت و هويت زن سياهپوست هم به نام «بتي
جونز» شناسايي شده است .اين تيراندازي در ساعت  4/25دقيقه صبح روز شنبه پنجم آذر به وقت محلي اتفاق
افتاده اس��ت .افسر پليس شيكاگو گفته زن كشته شده  55ساله بود كه در حين تيراندازي به جوان سياهپوست
به طور تصادفي كشته شده است.

كيفقاپی از زنان در كاليفرنيا
گروه ش�وك :پليس كاليفرنيا مرد جواني را به جرم كيفقاپي از زنان دستگير
ك��رد .متهم «آدم پتي بون» در مناطق مختلف كاليفرنيا پرس��ه ميزد و در فرصت
مناسب از زنان كيفقاپي ميكرد .گروهبان پليس «تاكر هوي» ميگويد :متهم در
نزديكي منطقه س��اكرامنتو در حين ارتكاب جرم دستگير شده است .گزارشهايي
در دست داشتيم كه اين جوان سفيدپوست گاهي با نيمتنه برهنه از زنان كيفقاپي
ميكند و پس از دستگيري متوجه شديم كه سارق مسلح نيز هست .در حال حاضر
اين جوان با قرار وثيقه  250هزار دالري راهي زندان ش��ده اس��ت .متهم انگيزهاش
را براي س��رقت با بدني نيمه برهنه بيان نكرده اس��ت .متهم قبل از زندان تحت نظر
روانپزشكان قرار گرفت.

