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خيابان ه�اي  از  يك�ي  در  دست س�از  نارنج�ك  ك�ردن  پرت�اب 
شهرس�تان آم�ل ب�ه چن�د خ�ودروي پ�ارك ش�ده آس�يب رس�اند. 
اين حادثه روز گذشته در خيابان آيت اهلل كاشاني اين شهر در مجاورت باشگاه ورزشي كاله 
اتفاق افتاد. اسماعيل پهلوان، رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل به ايرنا گفت: براساس 
گفته شاهدان، سرنشينان خودروي عبوري با پرتاب نارنجك دست ساز حادثه را رقم زده و 
گريخته اند. وي افزود: دوربين هاي مدار بسته اطراف ورزشگاه و باشگاه كاله، تصوير خودرو در 

حال حركت و انداختن ترقه را ثبت كردند كه تحقيقات پليس در اين باره جريان دارد. 

رئي�س كالنت�ري 164 قائ�م از بازداش�ت دو س�ارق پي�كان س�وار خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ حسين مافي توضيح داد: چند روز قبل زن جواني به مركز 
فوريت هاي پليس 110 خبر داد مرد رهگذري ساك نوزادش را سرقت كرده است. وقتي 
مأموران كالنتري 164 قائم در محل حاضر شدند زن جوان گفت: لحظاتي قبل خودروي 
خودم را مقابل خانه پارك كردم. داشتم وسايل داخل صندوق را به داخل ساختمان مي بردم 
كه ناگهان مرد رهگذري ساك ن��وزادم را از دستم قاپيد و فرار كرد. او گفت: داخل ساك 
وسايل نوزادم و گوشي اپلم بود. بعد از طرح شكايت مأموران كالنتري دست به تحقيق زدند 
و با بررسي جي پي اس گوشي تلفن همراه شاكي موفق شدند محل تردد سارق را شناسايي 
كنند. مأموران كالنتري همچنين با بررسي دوربين مداربسته محل سرقت متوجه شدند 
كه سارق بعد از فرار از محل سوار بر يك خودروي پيكان شده كه راننده منتظر او بوده است. 
آنها با بررسي شماره پالك خودروي پيكان موفق شدند راننده را كه از مجرمان سابقه دار 
بود شناسايي و بازداشت كنند. او در اولين بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و همدست 
خود را هم به پليس معرفي كرد. دو متهم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي به همين 
شيوه اعتراف كردند. سرهنگ حسين مافي گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر 

دو متهم در پليس آگاهي تهران جريان دارد. 
 

نيش زدن كودك توسط يك عقرب در اتوبوس مسافربري كه از خوزستان راهي 
قزوين شده بود سبب شد تا محموله 4هزار عقرب از بار يكي از مسافران كشف شود. 
عبدالحسين مظفري، معاون نظارت و پايش اداره محيط زيست استان قزوين توضيح 
داد: بر اساس گزارش واصله از سوي نيروي انتظامي به يگان حفاظت محيط زيست 
استان قزوين، تعدادي عق��رب از محموله جاسازي ش��ده در اتوبوسي كه در مسير 
خوزستان به قزوين در حركت بود، بيرون آمده و به داخل اتوبوس وارد شدند. يكي از 
عقرب هاي وارد شده به اتوبوس يك كودك را نيش زده و مسافران متوجه وجود اين 
محموله خطرناك شدند و پليس را از ماجرا با خبر كردند كه با حضور مأموران يگان 
حفاظت محيط زيست محموله عقرب از اتوبوس خارج و ب��ه پارك پرديسان تهران 
منتقل شد. وي افزود: فرد متخلف ادعا مي كن��د تنها به عنوان رابط و تحويل دهنده 
اين محموله خطرناك همكاري كرده است و در جريان تجارت غيرمجاز زهرگيري و 

پرورش عقرب نيست كه تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

نيش عقرب محموله را لو داد

مردي كه در ش�هر هامبورگ آلمان همس�رش را به خاطر تغيي�ر ندادن مذهبش 
با ضربات چاقو به قتل رس�انده بود با رأي دادگاه آن كش�ور به شش س�ال زندان 
محكوم ش�د. س�ال قبل اولياي دم با طرح ش�كايتي از دامادش�ان در دادس�راي 
امور جناي�ي ته�ران خواس�تار بازگرداندن مته�م و محاكم�ه در ايران ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر دي  سال قبل بود كه مردي به دادسراي امور جنايي پايتخت رفت 
و گفت دخترش كه ساكن كشور آلمان است به دست شوهرش باضربات متعدد چاقو به قتل 
رسيده است. شاكي گفت: دامادم پسر همسايه ما بود كه چند سال قبل با اصرار رضايت دادم 
با دخترم ازدواج كند. مدتي بعد او تصميم گرفت براي زندگي به آلمان برود و همراه دخترم 
راهي آلمان شد و در شهر هامبورگ زندگي شان را ش��روع كردند. زندگي خوبي داشتند و 
پس از به دنيا آمدن دخترشان زندگي آنها بهتر هم شده بود و در اين مدت هم چند باري به 
ديدن دخترم به كشور آلمان رفتم و متوجه مشكلي نشدم تا اينكه مدتي قبل فهميدم دامادم 
مذهبش را تغيير داده است و از دخترم خواسته او هم مذهبش را تغيير دهد، اما دخترم قبول 
نكرده است. وي ادامه داد: دو ماه قبل از طريق پليس آلمان متوجه شدم دامادم، دخترم را به 
قتل رسانده است و االن درخواست دارم متهم را به ايران بازگردانيد و در ايران محاكمه كنيد. 
پس از طرح اين شكايت، بررسي ها نشان داد چندي قبل مأموران پليس شهر هامبورگ با 
تماس ساكنان محله اي از قتل زن ايراني در خانه اش با خبر و راهي محل شده اند. مأموران 
دريافتند شوهر زن ايراني كه مرد 43 ساله اي بوده با سر و وضع خونين دختر خردسالش را به 
همسايه ها تحويل داده و گفته همسرش را به قتل رسانده است.  خبر ها حكايت از اين دارد در 
حالي كه پرونده قتل زن جوان هنوز در دادسراي جنايي تهران باز است دادگاه شهر هامبورگ 

مرد جوان را به جرم قتل همسرش به شش سال حبس محكوم كرده است. 
 

6 سال زندان براي مردي كه 
همسرش را در آلمان به قتل رساند 

 تخريب خودروهاي پارك شده 
با نارنجك دست ساز

بازداشت دزدان پيكان سوار

مرد كاميونداري كه عاشق هيجان سرقت بود خودروي 
برادر فوت شده اش را براي زورگيري در اختيار دو نفر 
از نوچه هايش قرار داده بود، اما با تيزهوشي بازپرس 
پرونده در دادس�را دس�تبند به دس�تانش زده شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قب��ل پسر جواني سراسيمه 
به اداره پليس رفت و از سه مرد جوان ب��ه اتهام آدم ربايي و 

زورگيري شكايت كرد. 
شاكي در توضي��ح ماجرا گف��ت: ساعتي قب��ل در يكي از 
خيابان هاي جنوبي ته��ران براي رفتن به مح��ل كار سوار 
خودروي پژو پرشيايي ش��دم كه عالوه بر رانن��ده، دو مرد 
جوان هم يكي در صندلي جلو و ديگ��ری در صندلي عقب 
نشسته بودند. راننده پس از دقايقي تغيير مسير داد كه من 
اعتراض كردم و در همين لحظه مرد جواني كه كنارم نشسته 
بود با شوكر به من حمله كرد و به من شوك قوي وارد كرد به 
طوريكه لحظاتي از حال رفتم. وقتي به هوش آمدم، فهميدم 
در دام سه مرد زورگي��ر و آدم ربا افتاده ام. آنها تمامي وسايل 
قيمتي و تلفن همراه��م را گرفتند و بعد ه��م مرا به جلوي 
دستگاه عابر بانكي بردند و با تهدي��د چاقو تمامي پول هاي 
حسابم را خالي كردند و در ادامه هم مرا در خيابان خلوتي از 

خودروشان پايين انداختند و فرار كردند. 
پس از طرح اين شكايت پرونده ب��ه دستور قاضي رضواني، 
بازپرس شعبه هش��تم دادسراي امور جناي��ي تهران براي 
شناسايي زورگيران در اختيار تيم��ي از كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران با شكايت هاي مشابهي 
روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت سه متهم در تيم هاي 
سه و دو نفري در پوشش مسافربري با خودروي پژو پرشيا از 

شهروندان زورگيري مي كنند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين پرونده ادامه داشت، مأموران 
دريافتند تلفن همراه شاكي در دست مرد ميانسالي فعال شده 
است . مرد ميانسال در تحقيقات پليسي مدعي شد كه تلفن 

همراه را از پسر خردسالش گرفته است. 
تيزهوشي بازپرس، سارق را در دادسرا به دام انداخت 
بدين ترتيب مرد ميانسال و پسر خردسالش به دستور قاضي 
رضواني براي تحقيق به دادسراي احضار شدند. وي گفت: من 
دامداري بزرگي در اطراف ته��ران دارم و وضع مالي ام خوب 
است و نيازي به گوشي سرقتي ندارم. اين گوشي مدتي قبل 
در اختيار پسر خردسالم بود كه گوشي خودم خراب شد و او 

گوشي را به عنوان هديه به من داد و من هم روشن كردم. 
پسر خردس��ال هم در تحقيق��ات گفت: مدت��ي قبل برادر 
ناتني ام به نام جمشيد اين گوشي را به من داد و من با آن بازي 
مي كردم. او گفت كه از دوستانش براي من خريده است و االن 

جلوي در دادسرا منتظر من و پدرم است . 
در ادامه بازپ��رس پرونده از پسر خردسال مش��خصات برادر 

ناتني اش را سؤال كرد كه مشخص شد وي شباهت هاي زيادي 
با يكي از زورگيران دارد. بدي��ن ترتيب باتيزهوشي بازپرس، 

سارق كه با پاي خودش به دادسرا آمده بود، بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها با تناقض گويي منكر زورگيري شد، اما 
چند روز بعد ك��ه دو نفر از نوچه هايش هنگ��ام زورگيري با 
خودروي برادر فوت شده اش ب��ه دام افتادند و به زورگيري 
اعتراف كرد. وي گفت كه مدتي است به نوچه هايش دستور 
زورگيري مي داده است و آنها با خودروي برادرش از شهروندان 

زورگيري مي كرده اند. 
چند روز قبل سه متهم براي بازجويي به دادسراي امور جنايي 
تهران منتقل شدند. سه متهم پ��س از اعتراف به دهها فقره 
زورگيري براي ادامه تحقيقات به دستور قاضي رضواني در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 
گفت وگو با سردسته باند 

معتادي ؟
نه.

چرا زورگيري مي كردي ؟ 
من عاشق هيجان زورگيري و سرقت هستم و بيشتر به خاطر 

هيجانش رفتم. 
يعني نيازي به پولش نداشتي ؟ 

نه. وضع مالي ما خ��وب است. خودم كامي��ون دارم و پدرم 
نيز دامداري بزرگي دارد. اصاًل ني��ازي به پول اموال سرقتي 

نداريم. 
چرا وقت�ي ش�ما را بازپرس بازداش�ت كرد به 

جرمت اعتراف نكردي ؟ 
فكر نمي كردم دوستانم دستگير شوند و از طرفي هم خودروي 

پژو به نام من نبود و فكر نمي كردم به اين سادگي اين راز بر 
مال شود. 

كدام راز ؟ 
واقعيتش خودرو متعلق به برادرم ب��ود. او مدتي قبل فوت 
كرد و خودرو به من رسيد، ام��ا من سند را به نام خودم نزدم 
و تصميم گرفتم خودرو را براي زورگيري در اختيار دو نفر از 

نوچه هايم قرار بدهم. 
چرا آنها قبول كردند ؟

آنها نياز به پول داشتند و قبول كردند. 
چه طوري دستگير شدند ؟ 

چند روز قبل پس��ر جواني را به عنوان مساف��ر سوار كرده 
بودند. هنگام زورگيري پسر ج��وان در مقابل آنها مقاومت 
مي كند و آنها هم مجبور مي شوند او را به شدت كتك بزنند 
كه مأموران گش��ت پليس به خودرو مش��كوك مي شود و 
دستور ايست مي دهن��د اما دوستان من ف��رار مي كنند و 
در نهايت پ��س از تعقيب و گريز طوالن��ي در حوالي جاده 

دستگير مي شوند. 
چه ش�د كه تلفن همراه س�رقتي را به پدرت 

هديه دادي ؟ 
همان يك باري كه همراه دوستانم براي زورگيري رفتم گوشي 
مسافر را من برداشتم و براي بازي به برادر كوچكم دادم. فكر 
نمي كردم او گوشي را روشن كند اما مدتي بعد كه گوشي پدرم 
خراب مي شود و برادرم گوشي را به او هديه داده بود و من هم 
ديگر حرفي نزدم. وقتي پدرم و برادر كوچكم به دادسرا احضار 
شدند پدرم از من خواست آنها را همراهي كنم كه با تيزهوشي 

بازپرس، دستبند به دستانم زده شد. 

سردسته زورگيران  با پاي خودش
 به دادسرا آمد 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت ب�ا 20 ضرب�ه چاق�و همس�ر 
صيغ�ه اي اش را ت�ا پرت�گاه م�رگ كش�انده بود پ�س 
از آزادي از زن�دان ب�راي دومي�ن ب�ار محاكم�ه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، شهريورس��ال95 مأموران پليس تهران 
هنگام گشت زني در خيابان عبدل آباد، با پيكر خونين زن جواني 
مواجه شدن��د و او را راهي بيمارستان كردن��د. زن 35 ساله كه 
سوگند نام داشت خيلي زود تحت عمل جراحي قرار گرفت و 
به طور معجزه آسايي از مرگ فاصله گرفت. او به مأموران گفت: 
»بعد از طالق با مردي به نام يزدان آشنا شدم. قرار بود با هم ازدواج 
كنيم، اما خانواده ام راضي نمي شدند. از يزدان خواستم رابطه مان 
را قطع كنيم، اما او قبول نمي كرد. روز حادثه او مرا به زور سوار 
ماشين كرد و سر اين موضوع مشاجره كرديم تا اينكه چاقو كشيد 

و 20 ضربه به من زد.«
بعد از طرح شكايت يزدان بازداشت ش��د. وي گفت: »سوگند 
همسر صيغه اي من بود و آن روز ب��ا ميل خودش سوار ماشين 
شد. او قول داده بود خانواده اش را براي ازدواج راضي كند، اما هر 
بار طفره مي رفت. روز حادثه نيز سر همين موضوع با هم درگير 

شديم و او با رفتارهايش مرا كالفه كرد و آن اتفاق رقم خورد.«
بعد از اظهارات مرد جوان، بنا به گزارش پزشكي قانوني كه اعالم 
كرده بود زن جوان يك كليه، بخشي از كبد، بخشي از روده و معده 

خود را از دس��ت داده است و جراحات سنگيني نيز داشته است 
كيفرخواست صادر و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه محاكمه شاكي در 
طرح شكايتش گفت: »متهم قصد كشتن مرا داشت به همين 

خاطر برايش درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: »به سوگند عالقه 

داشتم به همين خاطر هر كاري بود برايش انجام مي دادم. او در 
اين مدت بيش از 30 ميليون توم��ان از من پول گرفت و هرچه 
الزم داشت برايش مي خريدم. سوگند زن بدخلقي بود حتي با 
فرزندش نيز عصبي برخورد مي كرد.« متهم در خصوص صدمات 
وارده به شاكي گفت: »سوگن��د مي خواست اجاق گاز بخرد به 
همين خاطر روز حادثه براي خريد سوار ماشين شد. در مسير 
وقتي حرف ازدواج را زدم بحثمان شد و او شروع به فحاشي كرد و 
مرا كتك زد. با حمله هاي او عصباني شدم و به يك فرعي پيچيدم 

تا پياده اش كنم كه درگيري باال گرفت و اتفاقي كه نبايد افتاد.«
در پايان هيئت قضايي متهم را از آدم ربايي تبرئه و براي صدمات 
وارده به ديه و حبس محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد اما با اعتراض وكيل شاك��ي پرونده به شعبه دوم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز متهم كه با قرار وثيقه آزاد بود در همان شعبه حاضر 
شد و بعد از طرح شكايت از سوي شاكي بعد از شرح حادثه در 
آخرين دفاعش گفت: »سوگند به ميل خودش سوار ماشين شد و 
به خاطر بدرفتاري هايش دست به چاقو شدم. او مرا به بهانه ازدواج 
فريب داد و قصد اخاذي داشت. « در پايان هيئت قضايي متهم را 
بار ديگر از اتهام آدم ربايي تبرئه كرد و براي صدور حكم الزم در 

خصوص ضربات وارده  وارد شور شد. 

آزادي مرد چاقوكش پس از معلول كردن زن صيغه اي
هفته ناجا

 امنيت زائران اربعين به عهده هزار پليس
فرمانده ني��روي انتظامي گفت: در ايام اربعي��ن 30 هزار نيرو 
پليس در سه مرز شلمچه، مهران و چذابه مستقر مي شوند كه 

امنيت زائران را برعهده خواهند داشت. 
سردار حسي��ن اشت��ري روز گذشته ب��ا سفر به شه��ر قم با 
مراجع عظام تقليد ديدار كرد. رئيس پليس كش��ور در ديدار 
با آيت اهلل سيد محمد علي علوي گرگاني از مراجع تقليد افزود: 
نيروي انتظامي اين توفيق را دارد كه در نقاط مختلف كشور 
با روحيه جه��ادي به وظايف خود عمل كن��د و تأمين امنيت 
رفت و آمد زائران اربعين يكي از مهمترين مأموريت هاي اين 
نهاد است. وي ادام��ه داد: در ايام اربعين بيش از 2 ميليون نفر 
از هموطنان براي حضور در عتبات به مرزهاي كشور مراجعه 
مي كنند كه تأمي��ن امنيت اين جمعيت در ح��وزه نظامي و 
ترافيكي بر عهده نيروي انتظامي است. فرمانده ناجا همچنين 
در ديدار ب��ا آيت اهلل سيدمحمد سعيدي با اش��اره به اقدامات 
صورت گرفته از سوي پليس در عرصه امنيت اقتصادي تأكيد 
ك��رد: شناسايي 90 درص��د مفسدان و محتك��ران اقتصادي 

دستگير شده توسط نيروي انتظامي بوده است. 

 942 اخاللگر بازار ارز احضار شدند
رئيس پليس پايتخت اعالم كرد: 942 سوداگر و اخاللگر بازار 
ارز و سكه به درخواست بانك مرك��زي و با همكاري دستگاه 
قضا احضار شده اند. س��ردار حسين رحيم��ي روز يك شنبه 
در نود و دومين جلسه شوراي پنجم شهر ته��ران با اشاره به 
برخورد قاطع پليس با سوداگران ارز و سكه افزود: 147 نفر از 
دانه درشت ها و مفسدان بازار نيز شناسايي و دستگير شدند. 
همچنين 33 انبار بزرگ احتكار ك��اال طي چند وقت اخير در 
تهران كشف شده است. وي با بيان اينكه در شش ماه نخست 
امسال 900 محكوم ف��راري در تهران دستگي��ر و 442 هزار 
پرونده در پليس پيشگيري تشكيل شده است، گفت: در اين 
مدت 600 محكوم فراري نيز شناسايي و دستگير شدند. رئيس 
پليس تهران ادامه داد: شهروندان تهراني 6 ميليون تماس در 
شش ماه نخست امسال با سامان��ه 110 داشتند كه مأموران 
سه و نيم ميليون بار براي انجام مأموريت از كالنتري ها خارج 
شدند. وي با بيان اينكه به اذعان بسياري از صاحبنظران امروز 
بهترين وضع امنيتي در كشور برقرار است، گفت: پليس از نظر 
امكانات و معيشت نيروهاي خود با مشكالتي روبه رو است اما 

اين موضوع در كاركرد آنها تأثيري نداشته است. 

افزايش مأموريت به خاطر ضعف دستگاه ها 
عضو كميسي��ون شوراها و ام��ور داخلي كش��وردر مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه ني��روي انتظامي يكي از اركان 
با اقتدار نظام اس��ت بر تقويت اين نيرو ب��ا تالش نمايندگان 
مجلس تأكيد كرد. دكتر حسن كامران با بيان اينكه نيروهاي 
انتظامي با وجود كمبود امكانات از روحيه بااليي برخوردارند، 
تصريح كرد: اين مسئله نش��انگر توجه فرماندهان به موضوع 
كيفي سازي اين نيرو است و اميدواريم مجلس در بودجه هاي 
ساالنه توجه بيشتري به نيروي انتظامي داشته باشد. نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي، مديريت ضعيف در 
بخش هاي ديگر كشور را باعث افزايش مأموريت هاي نيروي 
انتظامي عنوان كرد و گف��ت: وقتي تجمعات اعتراضي شكل 
بگيرد تفكيك افراد ناهنجار و ضد انقالب با مردم عادي كاري 
بسيار سخت و پيچي��ده است كه البته ناج��ا با يك مديريت 
نرم افزاري ويژه به خوبي توانسته از عهده اين كار برآيد. عضو 
كميسيون شوراه��ا و امور داخلي كش��ور در مجلس شوراي 
اسالمي، كار ني��روي انتظامي را سخت ت��ر از ديگر نيروهاي 
مسلح برشمرد و بيان كرد: نيروهاي ديگر دشمن را رو در روي 
خود دارند، اما ناجا اين گونه نيست و بر اساس قانون بايستي 
با انواع و اقسام آسيب ها و تهديدهاي پيش روي مردم مقابله 

كند و در واقع سپر آنان باشد. 

مشاوره رايگان به تهراني ها
معاون اجتماع��ي پليس پايتخ��ت از ارائه خدمات مش��اوره 
رايگان به شهروندان تهراني در حوزه هاي روانشناسي، مسائل 
خانوادگ��ي و موضوعات حقوق��ي و انتظام��ي در طول هفته 
نيروي انتظامي خبر داد. سرهنگ مراد مرادي گفت:11 مركز 
مشاوره پليس در سطح شهر تهران خدمات مشاوره رايگان به 
شهروندان تهراني ارائه خواهن��د داد. معاون اجتماعي پليس 
تهران ادامه داد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده اين مراكز 
در حوزه هاي روانشناسي، مسائل خانوادگي و مسائل حقوقي 
و انتظامي، مش��اوره هاي رايگان را به مراجعان ارائه خواهند 
داد. وي گفت: عالوه بر اين موارد، مقرر ش��د تا ارائه خدمات 
پليس گذرنامه و ستادهاي ترخيص خودرو و موتورسيكلت و 
همچنين هيئت هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي، سه ساعت 
اف��زوده شده و اي��ن مراكز تا ساع��ت 17 خدمات خ��ود را به 

شهروندان تهراني ارائه دهند. 
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