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رئیــس پایگاه یکــم پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری 
ســارق سابقه دار منزل خبر داد که با ترتیب دادن نقشه ای 
اموال بــا ارزش منزل پدر نامزد خــود را ربوده و با فروش 
آن یک دســتگاه خودروی پژو 206 خریده بود. ســرهنگ 
کارآگاه »ســعید دالوند« بیان داشــت: بیست و سوم آبان 
ماه پرونده ای تحت عنوان ســرقت منزل در کالنتری 101 
تجریش تشکیل شد و حسب دستور مقام قضائی برای پی 
جویی و کشف جرم پرونده در اختیار دایره مبارزه با سرقت 
منزل پایگاه یکم قرار گرفت.به گزارش رکنا، وی عنوان کرد: 
شــاکی در تحقیقات بعمل آمده اظهار داشت؛ ساعت 11 
روز 20 آبان ماه برای انجام امورات شــخصی به شهرستان 
عزیمت و هنگام بازگشــت پس از ورود به منزل و مراجعه 
دخترم جهت بازی با کنسول بازی متوجه فقدان آن شد که 
زمانیکه که موضوع را با من در میان گذاشت در بررسیهای 
بیشتر متوجه شــدیم به جز کنسول بازی اموال دیگری از 
قبیل دوربین عکاسی، گاوصندوق حاوی طالجات، مدارک، 
تعدادی ساعت مچی برند و گرانقیمت و... به ارزش تقریبی 
5 میلیارد ریال به سرقت رفته است و با ساعت برند پدرزنم 
توانستم پژو خریداری کنم. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
مراتب کشــف و پی جویی پرونده در دستور کار این یگان 
قرار گرفت و پس از حضور در محل و بررسی صحنه سرقت 
مشــخص گردید ســرقت بدون هیچگونه تخریب صورت 

گرفته اســت لذا تصاویر دوربین مدار بســته ســاختمان 
از بدو خروج شــاکی مورد پایش قرار گرفت که مشــخص 
گردید در ســاعت 20 همان روز مردی نســبتا قد بلند با 
پوشــش کامل صورت با استفاده از ریموت درب پارکینگ 

وارد ســاختمان شده و پس از گذشت حدود یک ساعت از 
طریق آسانســور اقدام به خارج کردن گاو صندوق و اموال 
دیگر از ســاختمان کرده و با یک دستگاه خودرو پژو پرشیا 
از محل متواری می شــود. رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 

تهران ابراز داشت: با توجه به تصاویر صحنه جرم تحقیقات 
در خصوص اعضای خانواده شــاکی و افــراد مرتبط با آنها 
انجام و پس از بررسی های کارآگاهان مشخص گردید نامزد 
دختر شــاکی به اسم سیامک که از ســارقان سابقه دار در 
زمینه سرقت منزل می باشد مرتکب سرقت شده و با فروش 
اموال مسروقه یک دستگاه خودروی پژو 206 خریده است. 
ســرهنگ دالوند افزود: پس از هماهنگی هی قضائی متهم 
در یک عملیات موفقیت آمیز دســتگیر و به پلیس آگاهی 
منتقل شد. این مقام پلیســی بیان داشت:سیامک در بدو 
بازجویی منکر ســرقت از منزل شاکی شــده که در ادامه 
پس از بازرســی منزل متهم بخشی از اموال شاکی از قبیل 
طالجات – مدارک – تعدادی ســاعت مچی و گاو صندوق 
تخریب شده که در انباری منزل وی بود کشف شد که پس 
از مواجهه متهم با اموال مکشــوفه لب به اعتراف گشود و 
اظهار داشــت زمانی که با دختر شاکی آشنا شدم در یک 
فرصت مناســب اقدام به تکثیر ریموت و کلید درب منزل 
شــاکی کردم و چندین مرتبه در فرصت های مناسب که از 
عدم حضور اعضای خانواده در منزل مطلع می شــدم اقدام 
به ورود به منزل و سرقت اموال می کردم. رئیس پایگاه یکم 
پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: با اعتراف صریح سیامک 
به بزه انتســابی و معرفی سه مالخر اموال سرقتی، مالخران 

دستگیر و طی صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

واکنشپلیسفتابهپروندهبازیکنگابنیگلگهرحمله به خانه پدرزن برای دزدی
معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا گفت: مــا تمام اطالعات درخواســتی 
فدراســیون فوتبال را در اختیار این ســازمان قرار دادیم و خود فدراسیون 

موظف به اطالع رسانی است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ پاشــایی گفت: فدراسیون 
فوتبال از ما اســتعالمی درباره بازیکن گابنی گلگهر سیرجان خواست و ما 
تمامی اطالعات را در اختیارشــان گذاشتیم.به گفته معاون اجتماعی پلیس 
فتا ناجا، چون فدراسیون فوتبال خواهان بود، اطالع رسانی آن نیز با همین 
ســازمان است و ما هیچ اطالعاتی به نهاد یا فرد دیگری از جمله طرفداران 

استقالل و گل گهر نداده ایم. 
ســرهنگ پاشــایی گفت: اینکه فدراســیون تمام اطالعات را دارد و اطالع 
رســانی انجام نمی دهد مربوط به ما نمی شــود و خودشان باید پاسخگوی 
افکار عمومی باشند.پیش تر فدراسیون فوتبال کشور استفاده از این بازیکن 
گابنی در تیم گلگهر ســیرجان را غیرقانونی دانســته و کمیته انضباطی در 

حکمی ۷ امتیاز از این تیم کسر کرده بود.

عکسخونینازجنگلبانگلستانی
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان از ضرب و شتم 
جنگلبان گلســتانی در جنگل قرق و مصدوم شــدن وی خبر داد. سرهنگ 
گلبینی گفت: نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی در حین گشت و مراقبت 
در جنگل قرق با توجه به تذکر به دامدار متخلف مورد ضرب و شتم با سالح 

سرد قرار گرفت. 
به گزارش رکنا، او می گوید: این جنگلبان دچار مصدومیت از ناحیه ســر و 

دست شد.
ســرهنگ گلبینــی گفت: جنگلبان مصــدوم برای طی مراحــل درمان به 
بیمارســتان پنج آذر منتقل شــد.او گفت: فرد خاطی دستگیر و برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شــد.از ابتدای امســال تاکنون 1۳ 
جنگلبان حین گشت و مراقبت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.این حوادث، 
مربوط به شهرستان های گالیکش، آزادشهر، رامیان، علی آبادکتول، گرگان، 

کردکوی و بندرگز بوده است.

زورگیریجواننخبهدرخیابانهایتهران
مرد جوان که به اتهام زورگیری دستگیر شده مدعی است تحصیالت عالیه 
و دانشگاهی است.به گزارش رکنا، گزارش های مربوط به زورگیری مردجوان 
در برخــی از مناطق تهران باعث شــد مأموران پلیس پیشــگیری پایتخت 
عملیات گســترده ای را برای شناســایی او و هم دستانش آغاز کنند.خیلی 
زود تحقیقات پلیس به نتیجه رســید و مردجوان با هم دستانش شناسایی 

و دستگیر شد.
وقتی مردجوان که به اتهام زورگیری در جریان طرح رعد پلیس پیشگیری 
دستگیر شد اظهارات عجیب و غریبی داشت.او در اعترافاتش گفت: همیشه 
به ســراغ آقایان می رفتیم و از افرادی که داشتند سرقت می کردیم. حاال یا 
پول بود، یا گوشی یا ماشین.مردجوان ادامه داد: من لیسانس طراحی نقشه 

دارم و 5 دیپلم گرفته ام.

دستگیریعاملهتکحرمتبهتندیس
امامخمینی)ره(دراردستان

فرماندار اردستان گفت: عامل اهانت به تندیس امام خمینی)ره( در اردستان 
و خسارت به اموال عمومی دستگیر شده است.حمیدرضا تأملی، اظهار کرد: 
صبح روز گذشــته براساس گزارش واصله، شــاهد اهانت و تخریب تندیس 
امام خمینی)ره( در میدان اصلی شــهر اردستان و مخدوش کردن تعدادی 
از تابلوهای خیابــان اصلی بودیم.به گزارش رکنا، وی افزود: به همین دلیل 
مراجع انتظامی در اولین فرصت تحقیقات خود را درباره موضوع آغاز کردند 
که با تــالش و پیگیری نیروهای انتظامی در کوتاه ترین زمان ممکن، متهم 
شناســایی و تحویل مراجع قضایی شــد و با قرار مشخص در اختیار زندان 

نائین قرار گرفت.
فرماندار اردســتان با بیان اینکه تحقیقات روی ابعــاد پرونده ادامه دارد و 
تفهیم اتهامات الزم صورت گرفته اســت، خاطرنشان کرد: به زودی فرآیند 
رســیدگی قضایی به موضوع دنبال خواهد شد.تأملی خاطرنشان کرد: متهم 
دارای سابقه مصرف مواد مخدر بوده است و در حال حاضر امکان گمانه زنی 
خاصــی را نمی تــوان در مورد انگیزه و دلیل این رفتارهــا از فرد مورد نظر 

داشته باشیم.

راهزنانکامیونهایجادهبروجن-خوزستان
دستگیرشدند

فرمانده انتظامی شهرســتان بروجن گفت: 5 ســارق که به اشکال مختلف 
در حین حرکــت از کامیون های چادری و یا روباز ســرقت کرده و موجب 
اخــالل در تردد رانندگان حمل کاال در جاده بروجن به خوزســتان شــده 
بودند، دســتگیر شــدند.به گزارش رکنا، سرهنگ مســلم احمدی افزود: با 
ردیابــی تخصصی مأموران پلیس آگاهی مخفیگاه ایــن افراد که اهل یکی 
از استان های همجوار هستند در بروجن شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه 
دســتگیر شدند.وی گفت: از مخفیگاه این سارقان یخچال، جاروبرقی، برنج، 

کابل برق و لوازم و تجهیزات الکتریکی و... کشف و توقیف شده است.

خودسوزیپدرجلویچشمفرزندانش
دربنیادمسکنایالم

یک شــهروندی ایالمی با مراجعه به بنیاد مسکن اســتان ایالم مقابل این 
اداره دست به خودسوزی زد.به گزارش ایلنا از ایالم، یک شهروند ایالمی به 
همراه دو فرزندش که به بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان ایالم مراجعه 
کرده بود خودســوزی کرد. دلیل این اقدام را عدم همکاری این نهاد عنوان 
شــده و این شــهروند ایالمی جلوی دیدگان دو فرزندش خودسوزی کرده 
اســت.این شخص به یکی از بیمارستان های شــهر ایالم منتقل شده است. 
تالش هــای خبرنگار ایلنا برای پیگیری خبر از مدیرکل بنیاد مســکن ایالم 

بی نتیجه ماند.

دستگیرییکشرورسابقهداردرنظرآباد
فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از دستگیری شروری که با قدرت  نمایی 
باعث بی نظمی و اخالل در امنیت عمومی شــهر نظرآباد شده بود، خبرداد.

به گزارش ایســنا، سرهنگ فرج اله اسدالهی گفت: در پی ایجاد بی نظمی و 
رعب و وحشــت توسط یک شرور سابقه دار در سطح شهر نظرآباد، بررسی 
موضوع در دســتور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرســتان قرار 
گرفت.این مقام انتظامی با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام 
اقدامات پلیســی و اشرافیت اطالعاتی پس از هماهنگی قضائی، شرور مورد 
نظر را شناســایی وطی عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دســتگیر 
کردند گفت: در بازرسی از محل دستگیری این فرد مخل نظم و امنیت چند 
قبضه سالح سرد کشف شد.سرهنگ اسدالهی در ادامه بیان کرد: این شرور 
ســابقه دار پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع 
قضائی قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرســتان نظرآباد با هشدار به مخالن 
نظــم و امنیت عمومی از عزم جدی پلیس برای برخورد با هرگونه ناامنی و 
شرارت در سطح شهرســتان خبر داد و خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان 
خط قرمز پلیس اســت و برخورد با برهم زنندگان آسایش و آرامش مردم با 

جدیت در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.

دستگیریشکارچیانغیرمجازدرعجبشیر
ماموران یگان حفاظت محیط زیست عجبشیراز دستگیری تعدای شکارچی 
غیرمجاز در این شهرســتان خبر داد. مجید صابــری ضمن اعالم این خبر 
گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان تعدادی شکارچی 
غیرمجاز را در حین شــروع به شــکار در روســتای چوپانکره از توابع این 
شهرستان دســتگیر و از آنها سه قبضه اسلحه ی شکاری و 21 عدد فشنگ 
شکاری کشف و ضبط شد. وی افزود: این متخلفان پس از ضبط ادوات شکار 
و تکمیل پرونده به مقامات قضایی تحویل داده شــدند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیســت آذربایجان شرقی، وی از مردم 
طبیعت دوســت شهرستان درخواســت کرد تا در صورت مشاهده هر گونه 

تخلف زیست محیطی مراتب را به این اداره اطالع دهند.

اخبار کوتاه

تصاویر دوربین های مداربســته خیابان راز ناپدید شــدن 
مهنــدس جوان را فاش کردنــد.10 روز قبل دختر جوانی 
هراســان قدم در اداره آگاهی گذاشــت و از ناپدید شدن 
برادرش خبر داد.وی گفت: ایمان، مهندس شــیمی است، 
برای رفتن به محل کارش خانه را ترک کرد. بعد از ساعتی 
با تلفن همراهش تماس گرفتــم اما خاموش بود. با محل 
کارش تماس گرفتم و آنها گفتند که ایمان آن روز به سرکار 
نیامده اســت. برای یافتن برادرم به سراغ دوست و فامیل 
رفتم اما کســی از او خبر نداشت در نهایت تصمیم گرفتم 
که موضوع را به پلیس خبر دهم.به گزارش رکنا، با شکایت 
دختر جوان، تحقیقات به دســتور بازپرس عظیم سهرابی 
آغاز شــد و کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی پایتخت 
بررســی های خود برای یافتن مرد 45 ساله را آغاز کردند. 

در نخستین گام دوربین های مداربسته اطراف خانه ایمان 
مورد بازبینی قرار گرفت. در تصاویر دوربین ها مشخص شد 
وقتی مهندس از خانه خارج شده تا سوار خودرواش شود، 
مرد جوانی به ســراغش رفته اســت و پس از گفت وگویی 
کوتاه مرد جوان ســوار بر خودروی مقتول شده و محل را 
ترک کرده بودند.کلید راز ناپدید شــدن ایمان در دستان 
مرد ناشناس بود و تحقیقات روی شناسایی او متمرکز شد. 
در ادامه بررســی ها، یکی از دوســتان ایمان، مرد جوان را 
شناسایی کرد و بدین ترتیب پس از هماهنگی های قضایی، 
مأموران راهی خانه تنها مظنون پرونده به نام شهاب شدند. 

شهاب در تحقیقات اولیه مدعی بود که از سرنوشت ایمان 
بی اطالع اســت، اما زمانی که با مدارک و شــواهد پلیس 
روبه رو شــد، به قتل اعتراف کرد: قصدم کشــتن او نبود، 
ایمان را از مدتی قبل می شــناختم، او بارها پشت سر من 
حرف زده بود به ایمان چند بار تذکر داده بودم اما بی فایده 
بود و همچنان کار خودش را انجام می داد، به همین خاطر 

تصمیم گرفتم با او جدی صحبت کنم.
روز حادثه به مقابل خانه اش رفتم و از آنجایی که می دانستم 
چه ســاعتی از خانه خارج می شود، منتظر ایستادم. وقتی 
از خانه خارج شــد برای صحبت ســوار ماشینش شدم اما 

بین راه بحث مان شد و ناخواسته دستم به سمت چاقویی 
کــه داخل خودرو بود، رفت و به ایمان ضربه ای زدم. وقتی 
زخمی شــد، پشــت فرمان نشستم می خواســتم او را به 
بیمارســتان ببرم اما در مسیر متوجه شدم که دیگر نفس 

نمی کشد. 
ترسیده بودم و به همین دلیل به سمت منطقه کوهستانی 
وردیــج رفتم و جســد را در همان حوالی رهــا کردم. در 
این مدت خیلی عذاب وجدان داشــتم، بــا این حال فکر 
نمی کــردم که راز این جنایت هرگز برمال شــود.با اعتراف 
مرد ۳5 ســاله، کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی راهی 
وردیج شــده و جسد مقتول را کشف کردند. تحقیقات در 
رابطه با این جنایت به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای 

امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

2 مرد در جشــن تولد شــبانه یک باغ در باقرشــهر پس 
مصرف مشــروبات الکلی درگیرشدند و هدف شلیک گلوله 
قرار گرفتند. این درگیری از باقرشــهر تا شــرق تهران به 
دلیل انتقامگیری ادامه داشت.به گزارش رکنا، 18 دی ماه 
امســال، مجروح شدن 2 جوان از ناحیه چشم و پا به دلیل 
تیراندازی در جشن تولد در یک باغ داخل باقرشهر از سوی 
پرسنل بیمارســتان به ماموران پلیس گزارش داده شد.با 
اعالم این خبر تیمی از مأموران کالنتری 121 ســلیمانیه 
با توجه بــه اینکه 2 جــوان به بیمارســتانی در نزدیکی 
کالنتری منتقل شــده بودند با دســتور بازپرس دادسرای 
کهریزک راهی بیمارســتان شــدند و تحقیقات ابتدایی را 
برای شناسایی و دستگیری عامالن حادثه آغاز کردند.روند 
تحقیقات میدانی نشان داد، 2 جوان تهرانی پس از مصرف 

مشــروبات الکلی در جشن تولد با چند جوان دیگر درگیر 
شدند و هدف شــلیک گلوله قرار گرفتند. ماموران پلیس 
پــس از دریافت این اطالعات با تحقیقــات از افراد حاضر 
در جشــن تولد و اقدامات اطالعاتی چهره و هویت متهم 
اصلی این پرونده را در تهران شناســایی کردند. تحقیقات 
برای دســتگیری متهم ادامه داشت تا اینکه پنجشنبه 2۳ 
دی ماه، ماموران کالنتری 121 ســلیمانیه در جریان قمه 
کشی و تیراندازی به یک امالک توسط 2 شرور در خیابان 
لرستان قرار گرفتند.تیم عملیات کالنتری 121 سلیمانیه با 
دستور بازپرس دادسرای کهریزک تحقیقات را آغاز کردند 

و متوجه شــدند 2 شــرور در جشــن تولدی در باقر شهر 
حضور داشتند و به دلیل انتقام جویی به این بنگاه مسکن 
حمله کردند که به دلیل فوت پدر صاحب بنگاه کســی در 

آنجا حضور نداشت.
مامــوران کالنتری ســلیمانیه بــا بازبینــی دوربین های 
مداربســته و تحقیقــات از صاحب امالک متوجه شــدند 
متهمان با کلت کمری تیراندازی کرده و پس از شرارت با 
خودرو 206 پالک مخدوش پابه فرار گذاشتند.تیم عملیات 
کالنتری پس از شناســایی مخفیگاه متهمان با هماهنگی 
بازپرس دادســرای کهریزک در یک عملیات ضربتی پس 

از چند ســاعت تعقیب و مراقبت 2 شرور را دستگیر و به 
کالنتــری منتقل کردند.متهمان پس از انتقال به کالنتری 
121 ســلیمانیه در بازجویی های اولیــه به جرم حمله به 
بنگاه مسکن با کلت کمری و قمه اعتراف و انگیزه خود را 
انتقامجویی از افراد حاضر در درگیری جشن تولد داخل باغ 
در باقرشهر عنوان کردند.ماموران کالنتری پس دستگیری 
2 مرد انتقامجو در گام بعدی با تحقیقات میدانی یک هفته 
بعد 2۷ دی ماه، عامل اصلی تیراندازی در جشــن تولد باغ 
باقرشهر را پس از خروج از محله دولت آباد با یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر کردند.بنابراین گزارش، متهمان پس از 
اعترافاتشان برای سیرمراحل قانونی به دادسرای کهریزک 
منتقل شــدند و تحقیقات در خصوص این پرونده توسط 

مقام قضایی ادامه دارد.

دوربینهایمداربستهرازجنایترافاشکردند

جشنتولدبهخاکوخونکشیدهشد

پرونده شلیک اشــتباهی پلیس در اهواز که باعث مرگ 
زنی جوان شــده بود، با اتهام قتل شــبه عمد به دادگاه 
فرستاده شد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل 
کشور گفت: براســاس اظهارنظر بازپرس و بررسی های 
صحنه حادثه، 9 مهر امســال چندین سرقت به صورت 
زورگیری در اهواز رخ می دهد. یکی از آنها خانمی بود که 
به کالنتری مراجعه و اعالم کرد که سارقان طالجات او را 
زورگیری کردند و سوار بر پژوپارس سفید از محل متواری 
شدند. به گزارش رکنا، مورد دیگری هم مبنی بر زورگیری 
گزارش شد و به همین دلیل مأموران به دنبال دستگیری 
سارقان به پژوپارس سفیدرنگی برخورد کردند که ظاهرا 
مشــابه خودروی ســارقان بود.حجت االسالم احمدرضا 
پورخاقــان ادامه داد: مأموران این خودرو را از طریق یک 
خودروی نیروی انتظامی و دو خودروی شخصی تعقیب 
می کنند که عملیــات تعقیب و گریز حــدود 800متر 
بیشــتر نبوده است. ظاهراً راننده خودرو به ایست پلیس 
توجه نمی کند و بعد از شلیک 2 تا ۳تیر هوایی همچنان 
ماشین متوقف نمی شود. متعاقب آن یک تیر مستقیم از 

شیشه عقب به  خودرو شلیک می شود که به یک خانم در 
این ماشین اصابت می کند و درجا کشته می شود.رئیس 
ســازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور افزود: وقتی 
ماشین متوقف می شود مأموران مشاهده می کنند که یک 
زن و شوهر با بچه ای 2ساله در این خودرو بوده اند و راننده 
ادعا می کند که متوجه ایست پلیس نشده است. مأموران 
هم تصور می کنند که چون شیشه های خودرو دودی بوده 
و به فرمان ایست هم توجهی نکرده، همان ماشین حامل 
سارقان بوده است. حجت االسالم پورخاقان گفت: در هر 
حال راننده می گوید که متوجــه صدای تیرهای هوایی 
نشده و فکر هم نمی کرده کسی در تعقیبش باشد و زمانی 
متوجه می شود که تیر به همسرش خورده بود. وی افزود: 
در راســتای انجام وظایف ذاتی و کشف جرم، بازپرس ما 
در صحنه حاضر و کارشناسی ها انجام شد.در نهایت هم 
پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به عنوان قتل شبه عمد 
با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارسال شد و پرونده در 
حال رســیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح اهواز 

است، ما هم منتظر صدور حکم بدوی هستیم.

یک عابر 16 ســاله در اثر برخورد با یک مینی بوس در 
بزرگراه لشگری جان خود را از دست داد که کارشناسان 
پلیس عدم توجــه به جلو راننده را علــت این حادثه 
معرفی کردند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به 
نقــل از رئیس اداره تصادفات پلیــس راهور تهران در 
ســاعت 8 صبح دیروز و در پی گزارش مرکز فوریت ها 
پلیسی 110 مبنی بر تصادف یک دستگاه مینی بوس 
با عابر پیاده 16 ساله در محدوده بزرگراه لشگری مقابل 
پمپ گاز، بالفاصله تیم کارشناســی منطقه 21 پلیس 

راهور فاتب در محل حادثه حاضر می شوند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت 
گفت: عدم توجه به جلو از سوی راننده این مینی بوس 
نیز باعث شــده تا راننده دیگر نتواند خودروی خود را 
کنترل کرده و در مواجه با عابر دیگر کاری از دســتش 
برنیامده و با وی به شدت برخورد می نماید. این جوان 
بدلیل شــدت جراحات وارده فوت کرد. از سوی دیگر، 
اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت از برخورد شــدید 
ســواری پژو با عابر پیاده و فوت عابر در بزرگراه نیایش 

خبــر داد.به گزارش مرکز اطالع رســانی پلیس راهور 
تهران، ســرهنگ علی همه خانی گفت: در ســاعت 5 
صبــح امروز و در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 
110 مبنی تصادف یک دستگاه سواری پژو با عابر پیاده 
در مسیر بزرگراه نیایش به سمت غرب چمران بالفاصله 
تیم کارشناســی منطقه 2 پلیس راهور فاتب در محل 
حادثه حاضر می شوند.به گفته معاون آموزش وفرهنگ 
ترافیک پلیس این عابر پیــاده که قصد عبور از عرض 
بزرگراه را داشــته بدون توجه به خطرات ناشی از این 
کار اقدام به عبور از عــرض بزرگراه می نماید و در این 
حین راننده پژو این عابر را ناگهان مقابل خود می بیند و 
راننده دیگر نتوانست خودروی خود را به موقع متوقف 
کرده و در اثر شــدت ضربه وارده عابر در محل حادثه 
فوت می کند.ســرهنگ همه خانی گفت: چنانچه قصد 
عبور از بزرگراه ها را داشــته و اگر با پل های عابر پیاده 
فاصله دارند هیچ گاه اقــدام به تردد از عرض اتوبان ها 
و بزرگراه هــا ننمایند و همیشــه از پل های عابر پیاده 

استفاده نمایند.

فوتعابر۱۶سالهبراثرتصادفبامینیبوستصمیمبازپرسبرایقتلزناهوازیباشلیکپلیس

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دســتگیری سارقان اماکن 
خصوصی، آموزشــگاه ها و مــدارس غیردولتی با اعتراف به 
150 فقره سرقت خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد 
نادربیگی گفــت: در پی ارجاع چندین پرونده ســرقت از 
آموزشگاه ها و مدارس غیردولتی در مناطق غربی شهرستان 
کرج به پایگاه دوم پلیس آگاهی، شناســایی و دستگیری 
ســارقان در دســتورکار کارآگاهان قرار گرفت.وی افزود: 
بررسی های اولیه حاکی از این بود که سارقان در یک گروه 
دو نفره به وسیله یک دســتگاه خودروی پراید فاقد پالک 
ابتدا آموزشگاه های مســتقر در مناطق خلوت را شناسایی 

کرده و در نیمه های شب از روی دیوار وارد اماکن خصوصی، 
آموزشــگاه ها و مدارس غیر دولتی شده و اقدام به سرقت 
لوازمــی از قبیل دینام و پمپ کولر، شــیرآالت و ضایعات 
آهنی می کنند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار کرد: 
در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی- اطالعاتی، رد 
پای یکی از ســارقان ســابقه دار را در این پرونده مشاهده 
کرده و با بررســی موضوع متوجه شــدند که وی به جرم 
سرقت دســتگیر و در حال حاضر در زندان به سر می برد.

این مقام انتظامی با اشــاره به انجــام هماهنگی قضائی و 
انتقال متهم به پایــگاه دوم پلیس آگاهی، گفت: متهم در 

تحقیقات تکمیلی ابتدا منکر انجام هرگونه سرقت بود، اما با 
مشــاهده مستندات پلیس لب به اعتارف گشوده و به 150 
فقره سرقت از اماکن خصوصی، آموزشگاه های خصوصی و 
مدارس غیر دولتی با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.
سرهنگ نادربیگی با اشاره به دستگیری همدست متهم در 
شهر کرج، تصریح کرد: در ادامه تحقیقات سه مالخر اموال 
مســروقه نیز در شهرســتان های کرج و فردیس شناسایی 
و دستگیر شــدند.رئیس پلیس آگاهی اســتان البرزادامه 
داد:کارشناســان ارزش اموالی که توسط این باند به سرقت 
رفته است را حدود دو میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد 

می کنند.سرهنگ نادربیگی در پایان با اشاره به ادامه تالش 
کارآگاهان برای شناســایی مالباختگان پرونده خاطرنشان 
کرد: استفاده از تجهیرات به روز و مدرن، از به سرقت رفتن 

اموال شهروندان پیشگیری می کند.

سارقانمدارسوآموزشگاههایالبرزبهدامافتادند

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: باید ظهور و بروز بیشتری 
برای زنان پلیس مهیا کنیم.به گزارش ایلنا، سردار حسین 
رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ در همایش »پلیس زن 
فاطمی« گفت: پلیس هــای زن گمنامانه فعالیت می کنند. 
زنان پلیــس با حجاب و عفاف و پاکدامنی خدمات فراوانی 
ارایه می دهند و در خانه نیز فعالیت می کنند.رئیس پلیس 
تهران بزرگ خاطر نشــان کرد: این نهایت کم لطفی است 
که نگوییم انقالب چه هویتی را به زنان داده اســت. امروز 
زنان ما در عرصه های مختلف اجتماعی با رعایت شــیونات 

اســالمی حضور موفق و موثــر دارند.رحیمی تصریح کرد: 
شــاید کمتر کســی بداند متخصص ترین نیروهای پلیس 
زنانی هستند که در بخش تشــخیص هویت با استفاده از 
تجهیزات مدرن، جرایم را کشــف می کنند همکاران پلیس 
زن در بخش مشــاوره با اقدامات مدبرانه هزاران پرونده را 

حل کرده اند.ســردار رحیمی خاطرنشــان کرد: حدود ۷0 
درصد از پرونده هایی که به کالنتری وارد می شود در همین 

دوایر مشاوره بررسی می شود.
متخصص ترین کارشناسان تصادفات همکاران پلیس زن ما 
هســتند.وی ادامه داد: بحث حیــا و عفاف در جامعه مورد 

هدف دشــمن قرار گرفته و به دنبال ترویج بی حیایی و بی 
حجابی هستند. 

صدهــا نفر از همکاران ما در دفاع از حیا و عفاف و شــرف 
جامعه اقدام شبانه روزی انجام می دهند ما باید پلیس زن را 
از ظهور و بروز بیشتری برخوردار کنیم و نباید تالشهای آنها 
گمنامانه بماند. نیمی از اقشار جامعه ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم زنان هســتند.یکی از موضوعاتی که به طور جدی 
مورد توجه ما است حضور پلیس زن است و زنان پلیس باید 

در عرصه های مختلف اظهار وجود کنند.

رئیسپلیستهرانبزرگ:

ظهوروبروززنانپلیسبایدبیشترشود

دادرس شــعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی دادگستری 
صومعه سرا اجازه ازدواج دختر 1۳ساله روستایی با پسر 25 
ساله را صادر نکرد.به گزارش رکنا، سیدحسین موسوی فر 
در تشریح این ماجرا گفت: حدود یک ماه قبل مرد جوانی 
به همــراه دختر بچه ای بــه این شــعبه مراجعه کرده و 
خواهان دریافت حکم دادگاه برای ازدواج فرزندش شد.پدر 
این دختر که از ساکنان یکی از روستاهای صومعه سرا بود 

گفت پســر 25 ساله ای که در تهران کار می کند و شغل و 
درآمد خوبی دارد به خواستگاری دخترش آمده و به دلیل 
عالقه ای که بین آنها وجود دارد با این ازدواج موافق است. 
امــا چون هنوز 6 ماه به تولد 1۳ ســالگی دخترش مانده 
اســت باید اجازه دادگاه را بگیرند.قاضی موسوی فر ادامه 
داد: از آنجا که طبق ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختر 
زیر 1۳ ســال به غیر از اذن ولــی نیاز به حکم دادگاه نیز 
دارد بنده موضوع را بررســی کردم ســاعت ها با پدر این 
دختر، خواســتگارش و خود دختر نوجوان صحبت کرده 
و متوجه شــدم خودش نیز به این ازدواج تمایل دارد اما 
تمایل وی بیشــتر جنبه احساســی و عاطفی داشت و از 

روی آگاهی نبود.
بنابراین رأی به عدم ایــن ازدواج دادم، چرا که وی هنوز 
کودک است و آمادگی روحی و عاطفی برای پذیرش نقش 

همســری و احتماالً مادری را ندارد و بی تردید چند سال 
دیگر از این ازدواج پشیمان می شود.این قاضی دادگستری 
در پاســخ به این ســؤال که چرا این خانــواده بر ازدواج 
دخترشــان در این سن اصرار داشــتند، گفت: متأسفانه 
ازدواج در ســنین کودکــی در برخی مناطق کشــورمان 
یک رسم دیرینه و عرف اســت.در واقع خانواده ها تسلیم 
مقتضیات مکانی می شــوند و این رسم سالیان سال است 

که در خانواده ها تکرار می شود.
من برای صدور این رأی ســاعت ها و روزها وقت گذاشتم 
و تمام جوانب ماجرا را بررســی کردیم از یک سو بیم این 
می رفت کــه در صورت صادر نکردن حکــم ازدواج، این 
دختر و پســر فرار کنند و در بدتریــن حالت ممکن بود 
سرنوشــتی همانند رومینا دختر نوجوان تالشی پیدا کند 
که پدرش او را به دلیل فرار با پسر مورد عالقه اش به قتل 

رســاند اما از سوی دیگر این احتمال را که قوی تر نیز بود 
پیش بینی کردم که در صورت ازدواج وی چند سال دیگر 
و زمانی که به ســن 18 ســالگی یا باالتر برســد از اقدام 
خود پشــیمان شــود و تصمیم دیگری بگیرد که به طور 
قطع مشکالت بیشتری برای وی به همراه خواهد داشت.
موسوی فر با امید به اینکه شاید صدور این حکم تلنگری 
برای این خانواده باشــد، گفت: امیدوارم صدور این حکم 
باعث شود حداقل این دختر و خانواده اش بیشتر فکر کنند 
و همین فرصتی که تا رســیدن وی به سن قانونی وجود 
دارد زمانی برای گرفتن تصمیم بهتری باشد.مطابق قانون 
مدنی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به سن 1۳ 
ســال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال 
تمام شمســی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت 

با تشخیص دادگاه صالح است.
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