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شرط بندی برای کفترپرانی

در سقف ویال

گروه حــوادث /مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب اســتان تهران
یــک تن و  272کیلوگرم انواع موادمخدر در شهرســتانهای این اســتان
کشف کردند.
ســردار «کیــوان ظهیــری» فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران
درتشــریح ایــن خبــر گفت :در  72ســاعت گذشــته بــا تالشهــا و اقدام
تخصصــی مأمــوران پلیــس
مبــارزه بــا موادمخــدر غــرب
اســتان تهــران 150 ،نفر توزیع
کننــده و  8نفــر قاچاقچــی
موادمخدر دستگیر و یک تن و
 272کیلوگرم انواع موادمخدر
نیز کشف شد.
فرمانــده انتظامــی غــرب
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه
عملیات آخر در شهرســتان شهریار بیان داشت :مأموران پلیس مبارزه
با موادمخدر در ســاعت  12شب سهشــنبه ،برابر اخبار بهدست آمده با
ورود به باغی در شهرستان شهریار ،در بازرسی ازمحل  300کیلو مرفین
و  150کیلوگرم تریاک که بهطرز ماهرانهای در ســقف ویال جاســاز شــده
بود ،کشف کردند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تمامی متهمان پس از تکمیل
پرونــده به دادســرا معرفی شــدند ،از شــهروندان خواســت :در صورت
مشاهده موارد مشکوک ،موضوع را با شماره تلفن  110به پلیس اطالع
دهند و در دستگیری سوداگران مرگ ،پلیس را یاری کنند.

دستگیری  381سارق در صاعقه پلیس

گروه حوادث /هفتمین مرحله از طرح صاعقه پلیس پیشگیری تهران
با دستگیری  381سارق ،قاپ زن و زورگیر پایان یافت.
ســردار «حســین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بــزرگ با بیان
ایــن خبــر گفــت :در اجــرای هفتمیــن مرحلــه طــرح صاعقــه پلیــس
پیشگیری  345سارق و  36قاپ زن و زورگیر دستگیر شدند.
وی با اشاره به کشف و جمعآوری  457قبضه سالح سرد نامتعارف
از قبیل قمه ،شمشــیر و اســلحه شــکاری غیر مجاز افزود :در این طرح
 17نفر از اراذل و اوباش و حامالن سالح سرد و گرم نیز دستگیر شدند
و  26دســتگاه خودروی مسروقه و  32دســتگاه موتورسیکلت مسروقه
نیز کشف شد.
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انکار آزار دختر جوان

شکار دوست

در دادگاه

گروه حوادث /دو پســر شــرور که با ســوء استفاده از
ســادگی یک دختر کمتوان ذهنی وی را مورد آزار
و اذیت قرار داده بودند در دادگاه محاکمه شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،حدود
 6مــاه قبــل زن جوانــی بــا مراجعــه بــه پلیــس از
پســر جوانــی بهنام بهنام بــه اتهــام آزار دختر 22
ســالهاش شــکایت کرد و گفت :من کارمند هستم
و دو فرزند دارم پســرم مشــکلی ندارد اما دخترم
کــه  22ســاله اســت کمــی ناتوانــی ذهنــی دارد و
خیلی باید از او مراقبت کنم .در تمام این سالها
مراقبــش بــودم و بــا اینکــه عالقــهای بــه درس و
مدرســه نداشــت با این حال انقدر تالش کردم تا
توانست دیپلمش را بگیرد.
زن جــوان گفــت :مدتــی قبــل متوجــه شــدم
دختــرم با پســری به نــام بهنــام تلفنــی صحبت
میکنــد خیلــی ترســیدم و نگران شــدم به همین
خاطــر بــا یــک مشــاور صحبــت کــردم و او به من
گفــت اجازه بدهم زیــر نظر خودم بــه این ارتباط
ادامــه دهد .من هــم قبول کــردم و چندباری هم
همدیگــر را در حضــور خودم مالقــات کردند .اما
چنــد هفتهای که گذشــت یک روز دختــرم به من
گفــت بهنام مقابــل خانه مان آمــده و میخواهد
او را ببینــد من هم گفتم برو و زود برگرد اما وقتی
دخترم رفت دیگر برنگشت .چند ساعتی گذشت
و هــر چه با تلفن همراه دخترم تماس میگرفتم
خاموش بود وحشــت زده بــا بهنام تماس گرفتم
و گفتــم که دختــرم را برگرداند چند ســاعت بعد
وقتــی دخترم به خانه برگشــت در کمــال ناباوری

متوجه شــدم دخترم را بــه قرچک ورامین و خانه
یکــی از دوســتانش بــرده و مــورد آزار و اذیت قرار
داده است.
محاکمه متهمان
با این شــکایت دختر جوان به پزشکی قانونی
معرفی شــد و کارشناسان آزار و اذیت وی را تأیید
کردند.
به این ترتیب بهنام و دوســتش سعید ردیابی
و بازداشــت شــدند و در شــعبه  ۱۲دادگاه کیفــری
یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در جلســه دیــروز ابتــدا دختــر جــوان بــه بیان
ماجرا پرداخت و گفت :وقتی با بهنام آشــنا شدم
او بــه مــن خیلــی محبــت میکــرد چندبــاری در
حضــور مادرم حرف زدیــم و همدیگر را دیدیم تا
اینکــه یک روز به من گفت باید تنها بیرون بیایی.
گفــت برایم یک جفت کفش کتانی خریده اســت
کــه میخواهــد بــه مــن بدهــد .اول قبــول نکردم
امــا تهدیدم کــرد و من هــم رفتم .وقتی ســر قرار
رفتــم کفشهــای کتانی را بــه مــن داد و بعد هم
گفــت میخواهــد مــرا با یکی از دوســتانش آشــنا
کنــد .میگفــت دوســت صمیمــی اش ســعید
میخواهــد مــرا ببیند و اگــر از من خوشــش بیاید
بــه خواســتگاریام میآیــد و میتوانیــم ازدواج
کنیم .من هم ســوار موتور بهنام شــدم و او مرا به
خانه دوســتش در قرچک ورامین برد اما در آنجا
دوستش مرا آزار داد .چند ساعت بعد هم بهنام
آمد و مرا به خانه خودش در تهران برد و در آنجا
او هــم مانند دوســتش مــرا آزار و اذیــت کرد بعد

به جای کبک

هــم مرا کتــک زد و به من گفت دیگر مرا دوســت
ندارد و نمیخواهد مرا ببیند.
مــادر این دختــر در ادامه از دادگاه خواســت تا
بــرای هر دو پســر جــوان اشــد مجــازات را در نظر
بگیرند.
سپس بهنام که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی
قضــات ایســتاد و منکر اتهامش شــد و گفت خود
ایــن دختر به من گفته بــود میخواهد ازدواج کند
و اگر پسر خوبی پیدا شود با او عروسی میکند من
هم دوســتم را بــه او معرفی کــردم و او را بردم تا
همدیگــر را ببیننــد از بقیه اتفاقات هــم بیخبرم
خودم هم هیچ ارتباطی با او نداشتهام .
در ادامه جلســه دادگاه ســعید نیز گفت :قبول
دارم دختر جوان چند ســاعت در خانهام بود ،اما
من به پیشنهاد خودش با او رابطه برقرار کردم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا برای
این پرونده حکم صادر کنند.

قاتل پسر کفاش
گــروه حــوادث /عامــل قتــل پســر
کفــاش پــس از  13ســال زندگــی با
کابــوس مــرگ ســرانجام از ســوی
اولیای دم بخشیده شد و به زندگی
برگشت.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث
«ایــران»؛ ایــن پرونــده از بهمــن
ســال  87با گزارش ناپدید شــدن
پســر جوانی بهنام امید در دســتور
کار پلیس قرار گرفت .پدر امید به
مأموران گفت :پســرم در تولیدی
کفــش کار میکنــد و از دیــروز
ســاعت  6عصر که بــا موتورش از
خانه خارج شــد دیگر برنگشــت.
چند ســاعت بعد مرد ناشناســی
تمــاس گرفــت و گفــت تلفــن
همراه پســرت و موتورش دســت
من است و آدرســی داد تا به آنجا
بروم .من باور کردم و به مالقاتش
در اسالمشــهر رفتــم امــا او نیامد
تلفــن همراه پســرم نیــز خاموش
بــود تا صبح صبــر کردیــم و وقتی
خبری از امید نشــد بــه پلیس خبر
دادیم.

ëëکشف جسد کنار باغ انگور
پس از شکایت مرد میانسال در
حالی که تحقیقات آغاز شده بود 8
روز بعــد رهگذری بــا پلیس تماس
گرفت و از کشف جسدی درحوالی
روســتای مهران آبــاد و در نزدیکی
باغ انگور و ریل راهآهن خبر داد.
بهدنبال گزارش کشــف جســد،
کارآگاهان اداره آگاهی اسالمشــهر
بالفاصلــه راهــی محــل شــده و بــا
جسد پســر جوانی مواجه شدند که
بــا ضربات چاقــو از پا درآمــده بود.
پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود
 9روز قبــل اعــام کــرد و باتوجه به
شباهت جسد کشف شــده با امید،
این احتمال رفت که جنازه متعلق
به پسر ناپدید شده باشد .از خانواده
امید خواســته شــد برای شناســایی
جســد بــه پزشــکی قانونــی بروند و
آنها بــا حضــور در پزشــکی قانونی
جسد پسرشان را شناسایی کردند.
ëëدستگیری متهم
در ادامه بررسیها مشخص شد
مقتول آخرین بار با پسری  24ساله

به نام بابک قرار داشــته اســت .از
ســویی در تحقیقات مشــخص شد
که موتور و گوشی تلفن همراه امید
در اختیار بابک است.
با مشخص شــدن این موضوع
و احتمال دست داشــتن بابک در
این جنایت ،پســر جوان  22اسفند
ســال  87در خانه یکــی از اقوامش
بازداشــت شــد .بابک در مواجهه
با مدارک و شــواهد پلیســی به قتل
اعتراف کرد.
او گفت 5 :سال قبل در تولیدی
کفش مشــغول بهکار شــدم و امید
نیــز در آنجــا کار میکــرد .مــا باهم
دوســت شــدیم و در ایــن میــان
مقــداری پــول از مقتــول قــرض
گرفتــم ،اما نتوانســتم ایــن پول را
برگردانــم ،مقتــول هــم پولــش را
میخواست .درنهایت روز حادثه
با او در محلی خلوت قرار گذاشتم.
میخواســتم با امید صحبت کنم
و از او مهلت بگیرم تــا بتوانم پول
را بــه او برگردانــم .امــا قرارمان به
دعوا ختم شد و از روی عصبانیت،

سرقت  500میلیونی
سماورها از سمساری

گروه حــوادث /ســه مــرد و یک زن
که با دســتبرد به مغازه سمساری،
ســماورهای عتیقه روسی به ارزش
 500میلیون تومان را ســرقت کرده
بودند ،دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،یازدهــم فروردیــن
پرونــدهای بــا موضــوع ســرقت از
مغــازه سمســاری در کالنتــری
سیدخندان تشــکیل و با هماهنگی
بــا مرجــع قضایی بــرای رســیدگی
تخصصی به پایــگاه چهارم پلیس
آگاهــی فرســتاده شــد .شــاکی در
تحقیقــات اظهــار داشــت ،نهــم
فروردین مغازه سمســاریام مورد
ســرقت قــرار گرفتــه و ســارقان بــا
دســتگاه هــوا بــرش قفل مغــازه را
بریــده و موفق به ســرقت تعدادی
ســماور زغالــی روســی قدیمــی به
ارزش حــدود پنــج میلیــارد ریــال
شدهاند.
پــس از انجــام تحقیــق از
شــاکی و بررســی فیلم ضبط شــده
دوربینهــای مداربســته تصاویری
از لحظه سرقت و سارقان بهدست

آمــد و یــک هفتــه بعــد از ســرقت
مغــازه در هجدهــم فروردیــن ماه
مأمــوران پلیس این پایــگاه مردی
را کــه شــباهت زیــادی بــا یکــی از
ســارقان سمســاری داشــت در
خیابان وحیدیه بــه اتهام ولگردی
و مظنون به سرقت اماکن دستگیر
کردنــد و در اختیــار پلیــس آگاهــی
قرار دادند.
ســرهنگ کارآگاه ســعید
مجیــدی ،رئیــس پایــگاه چهــارم
پلیــس آگاهــی در تشــریح ایــن
پرونــده گفت :پس از تحویل متهم
بــه پلیــس آگاهــی و بــا توجــه بــه
اینکه فیلمهای دوربین مداربســته
مغــازه سمســاری در حال بررســی
بودند مشخصات حبیب با تصویر
یکــی از ســارقان موجــود در فیلــم
و عکــس ســرقت مغــازه مطابقت
داشــت کــه از متهم تحقیق شــد و
وی بــه جرم ســرقت اعتــراف کرد.
حبیــب در بازجویی تکمیلی اظهار
داشت ،ســرقت را با همدستی سه
تن از دوستانم به نامهای سیامک
– امیــر و نازنیــن انجــام دادم کــه

گروه حوادث /شــکارچی کبک که همراه دوســتش برای شــکار به
کوههــای اطراف مرودشــت شــیراز رفته بود به جای شــکار پرنده
دوستش را به قتل رساند.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث «ایــران» ،روز سهشــنبه مأموران
انتظامــی مرودشــت از طریــق مرکــز فوریتهــای پلیســی  ۱۱۰از
کشــف یــک جســد در «تنگ چاهــوردی» ایــن شهرســتان با خبر
شــده و بــرای بررســی موضوع بــه محل حادثــه اعزام شــدند .در
بررســیهای اولیه و تحقیق از اهالی محل مشخص شد که جسد
متعلــق بــه مــردی  ۴۹ســاله اســت کــه صبــح همــان روز همراه
دوســت  19ســالهاش برای شــکار بــه این منطقــه رفته بــود اما با
شــلیک گلوله اســلحه شــکاری به قتل رسیده اســت .از آنجا که از
دوســت وی اثری نبود این احتمال قوت گرفت که وی به دســت
دوســتش کشــته شــده باشــد .بنابراین تحقیقات برای یافتن پسر
جــوان آغاز شــد و مأموران انتظامی بــا اقدامات فنی و تخصصی
و گشــتزنی در اطــراف محل وقــوع جرم ،موفق شــدند در کمتر از
 ۱۲ســاعت متهــم را شناســایی و او را در مخفیگاهــش در اطراف
کوه دستگیر کنند.
سرهنگ فرشید زینلی فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت
فــارس در تشــریح این خبر گفــت :متهم در بازجویــی اولیه بیان
کرد که برای شــکار پرندگان به همراه دوستش با  ۲قبضه اسلحه
شــکاری به کوه رفتــه بودند اما با توجه به پوشــش گیاهی منطقه
از هم جدا شــدند .پســر جوان دقایقی بعد متوجــه تکان خوردن
بوتهای شــده و به خیال اینکه پشــتش کبک اســت به ســمت آن
تیراندازی کــرده اما زمانی که برای برداشــتن کبک نزدیکتر رفته
متوجــه شــده که دوســتش را در حالــی که روی زمین برای شــکار
خوابیده بود ،به اشتباه هدف گرفته و وی جان باخته است.
این مقام انتظامی گفت :متهم به قتل با دستور مقام قضایی
روانه زندان شد.

زن آرایشگر
همدست سارقان بود

از چوبه دار نجات یافت

اخـــــــبار

جاساز  450کیلو مواد مخدر

پاورقی

محمد بلوری /در شماره قبل خواندید که :نخستین فرودگاه تهران یکصد
ســال پیش در منطقه قلع ه مرغی احداث شــد و با راهاندازی این فرودگاه
بسرعت آبادی در این منطقه رونق گرفت.
در میــان مهاجــران روز افــزون که برای کار و ســکونت بــه این منطقه
میرفتند جمعی از کبوتر بازان معروف نیز در این منطقه ســاکن شــدند و
مسابقات پر خطر کبوتر بازی را راه انداختند...
در ایــن میان خلبانــان و متخصصان هواپیمــای خارجی هم به این
منطقه رفت و آمد میکردند یا برای مدتی ســاکن منطقه میشــدند و
البتــه قاچاقچیانــی نیز بودند که وســایل عیشوعشــرت آنهــا را فراهم
میکردنــد و در محلههای مختلف ،قماربازی و پیاله فروشــی و عیشو
عشرت به راه میافتاد.
مردم بومی ،ســالخوردگان و میانســالها با نفرت و نفرین خارجیان
و مهاجــران طمــاع و ســوداگر را طالیــه داران کفــر و انحــراف جوانــان
میدانســتند ،پســرهای مهاجری هم بودند که از سربیکاری در روستاها
برای دستفروشی یا پادویی رو به شهرک قلعهمرغی میآوردند بهجای
تنبان و پیراهن بییقه ،شلوار پاچهگشاد و پیرهن گل منگلی با یقهچاک
دار میپوشیدند و موهای روغن زده سرشان را به تقلید از درجه داران و
مکانیسینهای خارجی ،بغل تراش میکردند.
برخی از دختران مهاجر هم اگر به ضرب و زور خانواده پای دار قالی
مینشســتند ،دیگر ســقز و قنــدرون نمیجویدند و چانههایشــان را در
جویدن آدامسهای جور واجور خارجی با تقتق شــانههای فرش بافی
در پای دار قالی هماهنگ میکردند.
آن روز عصــر مشــتریان قهوهخانــه کالف موضــوع جالبــی را بــرای
گردانــدن ماســوره چانههــا داشــتند .در سایهســار درخت پیر مــراد ،دو
پیرمرد گرم گفتوگو با هم بودند.
خبرداری؟ فردا شب آسمون قلعهمرغی را کفتربازها قرق میکنند.کیها گرو بستن؟ با چند کفتر؟شعبون قصاب و مهدی کفترباز ،هر کدوم با  10کفتر.مردی صورت اســتخوانی ،ســر نی پیــچ قلیان را به گــودی گونهاش
مالید وگفت:
کسی چه میدونه هنوز که بروز ندادند.دیگــری گفــت :آقــا رحیم تو میگــی طوری میشــه؟ با هم سرشــاخ
نشن؟ کار به قمهکشی و دعوا بکشه؟ شعبان از اون جرزنهاست .حکماً
دوز و کلکی تو کارشه که مسابقه کفترپرونی را ببره.
***
رئیس پاســگاه یله داده بود به پشــتی صندلی و داشــت ســیگار دود
میکــرد .اســتوار چاق و چلــهای وارد اتاق شــد و در برابر رئیس پاســگاه
شــق و رق ایســتاد .صــورت شــیرهای گوشــتآلودش خیس عــرق بود.
نفسنفسمی زد و شکم برآمدهاش لمبه میخورد.
در خدمتم قربانرئیس پاسگاه ،نگاه مهربانی به استوار کرد و با ته لهجهای زابلی گفت:
 -عامــو خــان نایــب شــنیدی کــه فــردا ســحری شــعبان قصــاب با
پهلوان مهدی مســابقه کفترپرونی داره میندازه .از فردا شــب گشــتیها
را زیادشــون میکنی .خودت هم تا صبح به گشــتیها سرکشی میکنی.
مواظب باش نوچههای شعبان شر به پا نکنند .هرکس که گردن کلفتی
کرد و شرارت به پا کرد ،بگیرید با پسگردنی بفرستین به پاسگاه.
استوار نایب ،سینهاش را جلو داد ،چانهاش را باال انداخت و گفت:
 -چشم ،اطاعت قربان ،نمیذارم کسی نتق بکشد.
ســتوان جوان ،پک عمیقی به سیگار نصفه نیمهاش زد که یگ گوله
آتش ،مثل دانه سرخ توتفرنگی روی نوک سیگارش درخشید.
صــورت آفتــاب ســوخته ســتوان در رؤیایــی تلــخ و شــیرین حالــت
افســردهای گرفت کــه در عمق وجودش ،خشــنودش میکــرد .به چهره
مهربــان اســتوارخان نایــب خیــره مانــده بــود و شــباهتهایی از وجنات
پدرش را در چشــمهای درشــت ،چانه پهن و ســبیلهای آویخته اســتوار
جســتوجو میکــرد تا خاطــرات دوران کودکی خود را به یــاد بیاورد .پدر
ستوان جوان هم استواری بود که در یک پاسگاه مرزی بلوچستان خدمت
میکرد تا اینکه به دست قاچاقچیان مسلح مواد مخدر کشته شد...
ادامه پنج شنبه آینده
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مــن بــا چاقویــی که داشــتم بــه او
ضربــه زدم .بعد هــم از ترس اینکه
گرفتار شوم جسد را به نزدیکی باغ
انگوری انتقال دادم.
ëëبخشش قبل از چوبه دار
متهم پــس از اعتراف بــه قتل و
بازسازی صحنه جنایت ،در شعبه
 74دادگاه کیفــری اســتان تهــران
پای میز محاکمه رفــت .باتوجه به
درخواست قصاص متهم از سوی
اولیــای دم ،قضــات دادگاه او را به
قصاص محکوم کردند.
در حالی که پرونده این جنایت
پــس از تأییــد حکــم در دیوانعالی
کشــور برای اجرا به دادســرای امور
جنایــی پایتخت ارجاع شــده بود،
واحــد صلــح وســازش دادســرای
امور جنایی پایتخت به سرپرستی
محمد شــهریاری وارد عمل شدند.
چندیــن جلســه بــرای رضایــت
تشکیل شــد و در نهایت اولیای دم
به خاطر رضــای خدا و حرمت ماه
مبــارک رمضــان از قصــاص قاتل
پسرشان گذشتند.

گــروه حــوادث /آتشســوزی در بــازار
خشــکبار مصــای مشــهد بــا تــاش 100
آتشنشان پس از ساعتی مهار شد.
چهــار ســماور را مــن بــردم و بــه
شــخصی به نام کامــران ضایعاتی
فروختم و بقیه ســماورها را نیز آن
 3نفر بردهاند.
با انجــام تحقیقات و هماهنگی
بــا مرجــع قضایــی در گام بعــدی
کامران در منزلــش واقع در میدان
تســلیحات دســتگیر و دو ســماور
روسی قدیمی از منزل متهم کشف
شــد که در بازجویی اعالم کرد ســه
عــدد ســماور را بــه مبلــغ شــش
میلیون تومان خریده است.
رئیــس پایــگاه چهــارم پلیــس
آگاهــی گفت :طــی هماهنگی الزم
و در یــک عملیات ضربتی توســط
اکیپــی از کارآگاهــان یکــی دیگــر از
اعضــای باند به نام ســیامک مورد
شناســایی و دســتگیر شــد کــه پس
از انتقــال او بــه پلیــس آگاهــی بــه
جرم خود اعتــراف کرد که با انجام
تحقیقــات هــر ســه متهم از ســوی
شــعبه دهم دادیــاری روانه زندان
شــدند و اقدامــات برای شناســایی
و دســتگیری سایر ســارقان و کشف
اموال ادامه دارد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان
آتشنشــانی مشــهد ،ســاعت ۲۱:۳۰
سهشــنبه  ۷اردیبهشــت در پی حریق
بــازار خشــکبار مصــای مشــهد ۱۰۰
آتشنشــان بــه همــراه  ۲۸خــودروی
سبک و سنگین و تانکرهای پشتیبانی
اطفــای حریق به محــل حادثه اعزام
شدند .در بررســی اولیه مشخص شد
تعــدادی از مغازههــای بافت مرکزی
بــازار دچار حریق شــده که با ســرعت
عمــل آتشنشــانان حریق مهار شــد
و از ســرایت آتــش بــه ســایر نقــاط
جلوگیــری به عمل آمــد .علت دقیق
وقــوع آتشســوزی و میزان خســارت
توســط کارشناســان در دســت بررسی
است.
 ëëضرب و جرح  2امدادگر
ساعتی بعد از این حادثه آتش سوزی
شهردار مشهد در پست اینستاگرامی خود
از ضرب و شتم دو آتشنشان مشهدی در
این مأموریت خبر داد.
به گزارش فــارس ،محمدرضا کالیی،
شــهردار مشــهد درباره آتشســوزی بازار
خشکبار در بلوار مصالی مشهد نوشت:
«هنگام رسیدن به محل حادثه ،حریق

گروه حوادث /زن آرایشگر با معرفی مشتریان آرایشگاه که گوشی گرانقیمت
داشتند ،از همدستانش میخواست تا از آنها سرقت کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار
حــوادث «ایران» ،ســرهنگ
موقوفــهای ،رئیــس پلیــس
پیشــگیری پایتخــت در
تشــریح ایــن خبــر گفــت:
بــه دنبال وقــوع چنــد فقره
موبایلقاپی در سطح محله
نواب ،اکیپهــای ویژهای از
تیم عملیات کالنتری نواب
موضــوع را به صــورت ویژه
در دســتور کار قــرار دادنــد.
پــس از چندیــن روز کار اطالعاتــی ،مأموران کالنتری  108نواب با اســتفاده از
شــگردهای خاص پلیســی ســرنخهایی از یک متهم را به دست آورده و پس
از هماهنگــی قضایی طی یک عملیات ســه متهم شــامل یــک زن و  2مرد را
دستگیر کردند.
متهمــان در تحقیقات تخصصی پلیس به جــرم خود اعتراف کردند و در
ادامه مشــخص شــد نحوه کار متهمان به این صورت بوده که خانم سارق در
قالب آرایشگر در یک آرایشگاه کار میکرده اما با شناسایی گوشی گرانقیمت
مشــتریان موضوع را به دو مرد ســارق که با موتورســیکلت بیرون از آرایشگاه
در کمیــن بودنــد ،اطالعرســانی کرده و ســارقان به محض خروج مشــتری از
آرایشگاه اقدام به سرقت موبایل از مالباختگان میکردند.
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهران بــزرگ گفــت :در این عملیــات  ۵٠فقره
ســرقت موبایلقاپی توســط این باند کشف شــد و متهمان برای سیر مراحل
قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

بازار خشکبار مشهد در آتش

تــا حد زیــادی کنترلشـــــــده بود و
همــکاران آتشنشــان درگیــر
دودگرفتگــی شــدید و کامــل
کــردن اقدامــــــــات ایمنــی
بودنــد.امــا موضوعــی که
واقعاً برایم ناراحتکننده
بــود ،گــزارش همکارانــم
در آتشنشــانی بــود.
بعــد از تحقیــق متوجــه
شــدم کــه فــردی ســاعت
 ۲۱:۳۱بــا مرکــز فرماندهــی
 ۱۲۵تمــاس میگیــرد و خبــر
از حریــق انبارهــا میدهــد .ســاعت
 ۲۱:۳۳یعنــی دو دقیقه بعد دو دســتگاه
خودروی آتشنشــان به محل میرسند و
با مشــاهده گســتردگی حریق درخواست
نیــروی کمکی میکننــد که  ۲۵خــودرو از
 ۱۶ایســتگاه مجاور ظرف  ۶دقیقه بعد به
محل میرسند.
نکتــه ناراحتکننــده اینکــه مالــکان
محــل زمانــی کــه بــه محــل میرســند و
حجــم باالی حریــق را میبینند با ادعای
اینکــه آتشنشــانان دیـــــــــر رســیدند بــه
سمت همکاران ما حملهور شدند و بویژه
دو نفــر از آتشنشــانهای باتجربه احمد

صفاییــان و امیــر ناظر آبادی را بهشــدت
مورد ضرب و شتم قرار میدهند.
واقعاً این اتفاق را نمیتوانم درک
کنم؛ حتی به فرض اینکه همکاران ما
بــه هر دلیلی دچار تأخیر شــده بودند
کــه اینطور نبــوده و نیروهــا ظرف دو
دقیقه بــه محل حادثه رســیدند ،چرا
چنین برخوردی باید شکل بگیرد؟
وظیفــه خــودم میدانــم از همــه
همکاران آتشنشــان بابت رفتارهای
اینچنینی عذرخواهــــــــــــــی کنم».

