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گانطــاقمیخواهد مژ
مورد  را  همسرجوانش  پیش  روز  چند  که  پیرمردی  ]شهروند[  
ضرب و شتم قرار داده بود، از سوی پلیس بازداشت شد. این شوهر 
  هشتادوسه ساله در اقدامی خشن زن جوان بیست وهشت ساله اش 
را با چوب به باد کتک گرفته بود. شدت جراحات وارد شده به این زن 
جوان به  حدی بود که برای مداوا و درمان در بیمارستان بستری شد. 
مژگان مهدوی ظهر روز یکشنبه از بیمارستان مرخص شده و از  سوی 
انتقال  با حکم قضائی و  از دستگیری شوهر خشن  دیگر پلیس هم 
او به زندان خبر داده است. علت این درگیری اختالفات  خانوادگی و 
مشاجره ای بوده که بین این زن و شوهر درگرفته است.  اما خانواده این 
زن جوان می گویند پیش از این هم بارها از  سوی همسرش کتک خورده 

و حتی چند بار هم از سوی شوهرش در خانه زندانی شده است .
به  رودبار ظهر دیروز  انتظامی  فرمانده  سرهنگ حمیدرضا فیضی، 
رسانه ها اعالم کرد زن جوان  به دلیل خوب کارنکردن در  مزرعه و باغ 
همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، که در این حادثه پیرمرد 
سالخورده با چوب دستی و لوله پالستیکی  ضربات شدیدی را به بدن و 

صورت همسرش وارد می کند. 
آن طور که این مقام انتظامی می گوید با هماهنگی های انجام شده از 
 سوی مقامات قضائی پیرمرد ضارب دستگیر و برای سیر مراحل قانونی 
تحویل مقامات قضائی شد و درحال حاضر هم با  صدور قرار بازداشت، 

روانه زندان شده است .
کرمان خبر  و  آبادان  روز جمعه در میانه جنایت های تکان دهنده 

این حادثه دلخراش هم رسانه ای شد. ظاهرا درگیری بین زن و  شوهر تا 
جایی پیش رفته که زن جوان از ترس جانش از خانه فرار می کند و به خانه 
همسایه  پناه می برد و بعد هم به دلیل شدت  جراحت به بیمارستان 
رودبار منتقل می شود. کادر درمانی هم بالفاصله او را مورد معاینه قرار 
می دهند و بعد هم بستری می  شود. برادر این زن در توضیح جزئیات 
بیشتر این حادثه به »شهروند« می گوید: »خواهرم نمی تواند قدم از قدم 
بردارد. چندبار  از سر و ستون فقراتش عکسبرداری شد. به ما گفتند که 
شکستگی استخوان ندارد اما همه بدن او کبود است. دندان هایش 
هم به  شدت آسیب دیده، چشم و صورتش به حدی ورم کرده که اصال 
نمی تواند جایی را ببیند. با این حال بیمارستان او را مرخص کرد  و االن هم  

پیش خودمان است .«
مژگان چند سال قبل با این مرد ازدواج کرد و با وجود اختالف سنی 
زیاد صاحب یک پسر به نام اسماعیل شد. اسماعیل االن سه ساله 
است. آن طور که برادر مژگان می گوید اسماعیل هم همراه مادرش به 
خانه پدری آمده: »ما فقط طالق خواهرم را می  خواهیم. چون شوهرش 
دست بزن دارد، بارها او را کتک زده  بود، می ترسم نوبت بعدی جنازه 
خواهرم از آن خانه بیرون  بیاید. ما وکیل گرفتیم و تا آخر پرونده هم پیگیر 
ماجرا هستیم. او باید تقاص رفتارش را با خواهرم پس بدهد. پدر و بقیه 
خانواده هم  همین تصمیم را دارند. البته هنوز هیچ کس از طرف او برای 
رضایت  وجه  هیچ  به  ما  ولی  نکرده.  مراجعه  ما  به  گرفتن  رضایت 

 نمی دهیم .  « 

]شهروند[ گرگ بیابان بعد از 9 سال فرار در تله پلیس گرفتار شد. 
شرور مسلحی که انواع جرم ها را در پرونده قضائی خود به  ثبت رسانده 
حتی  و  اینستاگرام  در  قدرت نمایی  تا  گرفته  عمد  قتل  پنج  از  است. 
عضویت در گروهک های تروریستی؛ این تبهکار  حرفه ای دو روز پیش 
وقتی از پاکستان به ایران برگشت، از سوی مأموران پلیس شناسایی و 
در مخفیگاهش در ایرانشهر دستگیر  شد. تحقیقات پلیس درباره این 

جنایتکار و بازجویی از او همچنان ادامه دارد .
گرگ بیابان از چند سال پیش، در پی شرارت های سریالی اش تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت. او که در بیابان ها دست به جنایت می زد و با 
 قدرت نمایی، رعب و وحشت ایجاد می کرد، به »گرگ بیابان« معروف 
پنج قتل  مرتکب  ایرانشهر  شهرستان  سطح  در  که  مردی  بود.  شده 
و  عکس ها  انتشار  و  نیمه سنگین  سالح های  با  او  قدرت نمایی  شد. 
کلیپ هایی در این باره در فضای مجازی، باعث  شد موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار بگیرد .
این شرور مسلح و تحت تعقیب، چند سال گذشته ضمن ارتباط با 
گروه های تروریستی معاند، با تشکیل گروهکی سعی در ناامن  جلوه 
دادن استان و بدنام کردن مذهب تشیع داشت. او در راستای رسیدن به 
اهداف خود با تیراندازی به مردم عادی، از سال   1390 تا سال 1393 مرتکب 
پنج قتل عمد مسلحانه در سطح استان شد و سپس به کشور پاکستان 
فرار کرد .تالش پلیس برای دستگیری این شرور ادامه داشت تا اینکه 
مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر مدتی قبل سرنخ هایی از حضور 

 مجدد این فرد در سطح شهرستان به دست آوردند .
سردار محمد قنبری، فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان 
درباره ماجرای دستگیری این شرور به خبرنگار »شهروند«  گفت:   »این 
شرور از سال 90 تا 93، پنج نفر را به قتل رسانده است. او بیشتر به دلیل 
سرقت و دزدی و گاهی هم برای قدرت نمایی  و اختالف مرتکب قتل شده 
است. تمام جنایت های او از سوی پلیس درحال بررسی است. او دو 

ساربان را برای سرقت شترهایشان  کشت و یک راننده کامیون را نیز برای 
سرقت کامیونش در بیابان با شلیک تیر به قتل رساند. او بعد از انجام 
این کارها و همچنین  تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای مردم منطقه و 
قدرت نمایی در اینستاگرام تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. این مجرم 
در فضای  مجازی با نشان دادن سالح های سرد و گرم خود، سعی داشت 
قدرت خود را نشان دهد و مردم را بترساند. او بعد از جنایت هایش  به 
کشور پاکستان گریخته بود و همچنان به قدرت نمایی هایش در فضای 
انجام  با  با تالش شبانه روزی پلیس  و  ادامه می داد. سرانجام  مجازی 
یک سری اقدامات تخصصی، مخفیگاه این شرور در یکی از روستاهای 
و  ضربتی  عملیاتی  در  متهم  جمعه  روز  و  شناسایی  ایرانشهر  حومه 

غافلگیرانه دستگیر شد .«
پیکاب  نیسان  خودروی  دستگاه  یک  توقیف  به  اشاره  با  قنبری 
متعلق به این شرور و کشف یک قبضه کلت کمری و مقادیری  مهمات 
جنگی در بازرسی از مخفیگاه او ادامه داد: »این شرور با تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی  معرفی شد .«

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت وگو با »شهروند« جزئیات دستگیری مجرم سابقه دار ایرانشهر را فاش کرد

»گــرگبیابان« پایانفرار

دستگیری سر باند های قاچاق 
موادمخدر قبل از خروج از کشور

از  نفر  پنج  هرمزگان  مرزبانان  ]شهروند[ 
سرباند های قاچاق موادمخدر را قبل از خروج از 
کردند.  دستگیر  و  شناسایی  کشور  مرز های 
مرزبانان استان با انجام اقدامات اطالعاتی مطلع 
شدند که پنج نفر از سرباند ها و سرشبکه های 
قاچاق موادمخدر قصد خروج غیرمجاز از مرز های 
خشکی کشور به مقصد کشور پاکستان را دارند. 
این افراد که پس از شناسایی و متالشی شدن باند 
آنها توسط مرزبانان استان در شهرستان بندرلنگه 
انجام اقدامات اطالعاتی  با  متواری شده بودند، 
شناسایی شدند و تحت رصد قرار گرفتند. مرزبانان 
زمان  از  نامحسوس،  مراقبت های  و  تعقیب  با 
خروج این افراد مطلع شدند و با حضور در ایست و 
بازرسی »لیردف« در شهرستان جاسک، متهمان 
و  شناسایی  پارس  سواری  خودروی  یک  با  را 
دستگیر کردند. افراد دستگیرشده به اتهام حمل 
و جابه جایی ۸۸۸ کیلوگرم موادمخدر و همکاری با 
باند های حمل موادمخدر پس از تشکیل پرونده 

راهی دادسرا شدند.

اسید زوج جوان را کشت
]شهروند[ زوج جوان در اثر استفاده نادرست 
از اسید در مرند جان باختند. صبح شنبه گزارش 
بیهوشی زن و شوهری  در خانه شان در محله 
خیام شهر مرند به مرکز فوریت های پلیسی 110 
اطالع داده شد. پس از حضور مأموران در محل 
مشخص شد که این زوج جوان به علت استفاده 
نادرست از اسید و مواد گندزدا در چاه فاضالب، 
در خانه خود بیهوش شده اند. مرد سی وهشت 
ساله در همان محل فوت و زن سی وپنج ساله 
تبریز  سینای  بیمارستان  به  وخیم  حال  با  نیز 
منتقل شد که متاسفانه در بیمارستان جان خود 

را از دست داد.

 عامالن جنایت طالفروش خاشی 
در چنگ پلیس

]شهروند[ چهار نفر از عوامل قتل طالفروش 
نیروی  مأموران  تالش  با  روز  از ۴۵  پس  خاشی 
انتظامی و عوامل امنیتی این شهرستان دستگیر 
شدند. در ماه رمضان امسال از یک طالفروشی در 
یامین  نام  به  آن  صاحب  و  شد  سرقت  خاش 
شهنوازی که جوانی بیست وچهار ساله بود، در 
جریان این سرقت مسلحانه به قتل رسید. پس از 
مدت ها کار کارشناسی نیروی انتظامی، این افراد 

شامگاه شنبه دستگیر شدند. «

شلیک مرگبار پدر به صورت پسرش 
قتل  به  منجر  خانوادگی  اختالف  ]شهروند[ 
پسر بروجنی به دست پدرش شد. پس از اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر کشف جسد 
مأموران  سیاسرد،  تفریحگاه  جاده  حاشیه  در 
انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام 
شدند. پس از بررسی جسد و شناسایی هویت 
و  سر  ناحیه  از  که  ساله  بیست وهفت  جوان 
صورت مورد اصابت اسلحه جنگی قرار گرفته بود، 
مأموران به پدر خانواده مظنون شدند. درنتیجه 
بازجویی های فنی و تخصصی کارآگاهان و پس از 
ورود به محل حادثه و بررسی شواهد، پدر خانواده 
کمری  اسلحه  از  استفاده  با  خود  پسر  قتل  به 
شاه کش اعتراف کرد. این فرد در اعترافاتش با 
اشاره به درگیری شدید بر اثر اختالف خانوادگی در 
شامگاه شنبه گفت که فرزند خود را از ناحیه سر و 
صورت مورد اصابت گلوله قرار داده و در حوالی 
تکمیل  با  است.  کرده  رها  سیاسرد  جاده 
تحقیقات مأموران، قاتل در کمتر از سه ساعت 
روانه  جنگی  اسلحه  توقیف  از  پس  و  دستگیر 

زندان شد.

نجات در ارتفاعات بیابانک سرخه
]شهروند[ تیم واکنش سریع هالل احمر  دو 
بیابانک سرخه  ارتفاعات  را در  گمشده  گردشگر 
نجات داد. غروب روز شنبه مفقودی  دو نفر در محور 
سرخه   سمنان، فرعی بیابانک، ارتفاعات کوه سره به 
هالل احمر گزارش شد. بالفاصله تیم واکنش سریع 
هالل  احمر متشکل از سه نفر به محل حادثه اعزام 
شد. یکی از این گردشگران  آسیب دیده بود که 
اورژانس هوایی او را به مراکز  درمانی انتقال داد. 
عملیات ساعت 9و ۲۲ دقیقه صبح  یکشنبه با نجات 

این دو مفقودی خاتمه یافت . 

 رهایی گروگان نوجوان 
پس از 48 روز اسارت

گاهی  گاهان پلیس آ ]شهروند[ با تالش کارآ
دستگیری  با  و  سیستان وبلوچستان  استان 
چهار آدم ربا، نوجوان سیزده ساله پس از ۴۸روز 
اسارت  از چنگال آدم ربایان آزاد شد و به آغوش 
اردیبهشت  دوازدهم  بازگشت .  خانواده 
نوجوانی  ربایش  اعالم  پی  در  جاری،  ماه سال 
  سیزده ساله در محدوده خیابان »آزادگان« شهر 
زاهدان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
با  حضور  گرفت .  قرار  استان  گاهی  آ پلیس 
گاهی در صحنه و با تحقیقات  گاهان پلیس آ کارآ
شد  مشخص  محل،  در  گرفته  صورت  میدانی 
چهارسرنشین خودروی  پژو ۴0۵ با سر و صورتی 
پوشیده و با تهدید سالح سرد این نوجوان را به 
زور سوار خودروی خود کرده و به سرعت از محل 
 متواری شده اند  . انگیزه آدم ربایان از ربایش این 
نوجوان اخاذی از خانواده او بود. یک روز بعد از 
او  با  خانواده  آدم ربایان  نوجوان،  این  ربایش 
مبلغ  او  کردن  آزاد  قبال  در  و  گرفتند  تماس 
پلیس  درخواست  کردند  . تالش  دالر  300 هزار 
و  دستگیری  شده  ربوده  فرد  رهایی  برای 
با  مأموران  اینکه  تا  داشت  ادامه  آدم ربایان 
جمع آوری سرنخ های موجود و انجام یک سری 
را  آدم ربایان  یکی  از  هویت  تخصصی  اقدامات 
مشخص و چند روز قبل با هماهنگی قضائی در 
دستگیر  را  او  غافلگیرانه  و  ضربتی  عملیاتی 
کردند. با  دستگیری این فرد عالوه برمشخص 
شدن محل اختفای نوجوان ربوده شده، هویت 
سه همدست دیگر او نیز روشن شد.  سرانجام 
با  گاهی  آ پلیس  ویژه  عملیات  تیم های   شنبه 
و  ضربتی  عملیاتی  در  قضائی  هماهنگی 
دستگیری  با  و  شدند  عمل  وارد  غافلگیرانه 
 آدم ربایان، نوجوان ربوده شده را پس از ۴۸ روز 
اسارت صحیح و سالم از چنگال آنها آزاد کردند . 
خودروی پژو ۴0۵ استفاده شده  در این آدم ربایی 
نیز توقیف شد. متهمان با تشکیل پرونده برای 
معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر 

شدند. 

انهدام باند جعل نسخه های پزشکی   
با  که  چهارنفره  باند  اعضای  ]شهروند[ 
استفاده از نسخه جعلی دارو های کمیاب را تهیه 
می کردند و در بازار آزاد می فروختند، به آخر خط 

 رسیدند. 
سوی  از  پرونده ای  ماه  فروردین     اواخر 
 6 ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرس 
تهران به دادخواهی یکی از دانشگاه های علوم 
 پزشکی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه سوم 
پرونده  شد  . مفاد  ارجاع  تهران  گاهی  آ پلیس 
آن بود که افرادی با در دست  داشتن  حاکی از 
نسخه پزشکی جعلی به دانشگاه علوم پزشکی 
مراجعه و تقاضای داروهای کمیاب برای بیماران 

خاص کرده اند.
ح این موضوع، پرونده به صورت ویژه در   با طر
کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  تیم  کار  دستور 
پایگاه سوم قرار گرفت و مراقبت های ویژه آغاز 
اینکه  تا  آمد  در  کنترل  تحت  افراد،  تردد  شد . 
برای  که  را  جوانی  مرد  شدند  موفق  گاهان  کارآ
خرید داروی کمیاب با در  دست داشتن نسخه 
جعلی به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده 
دستگیری  با  کنند .  دستگیر  و  شناسایی  بود، 
نخستین متهم پرونده دو  تن از همدستانش 
که در بیرون از دانشگاه درحال پرسه زنی بودند 
هم  دستگیر شدند  . با انتقال متهمان به پایگاه 
سابقه  متهم  سه  که  هر  شد  مشخص  سوم 
اعتیاد دارند و به ازای دریافت وجهی به دانشگاه 
علوم پزشکی مراجعه می کردند و با تهیه داروی 
کمیاب با نسخه جعلی،  دارو را در اختیار سرکرده 
داشتند،  اظهار  متهمان  می دادند .  قرار  باند 
سرکرده سی ونه ساله باند، نسخه های جعلی را 
تهیه می کرده و  در اختیار آنان قرار می داده است . 
سرکرده  مخفیگاه  پلیسی،  تحقیقات  ادامه  در 
با  و  شناسایی  شریعتی  خیابان  حوالی  در  باند 
مخفیگاهش  در  متهم  قضائی  هماهنگی  های 
دستگیر شد و پس از انتقال به پایگاه سوم این 
پلیس به جرم ارتکابی اعتراف و اظهار کرد، با تهیه 
 داروهای کمیاب با نسخه جعلی آنها را به قیمت 
است.   می فروخته  عبوری  افراد  به  بازار  در  آزاد 
اشاره  به  با  گاهی  آ پلیس  سوم  پایگاه   رئیس 
اینکه ارزش ریالی اعمال مجرمانه متهم نیاز به 
بررسی جامعی دارد،گفت: »متهم اصلی پرونده 
گاهی قرار دارد  با دستور قضائی در اختیار پلیس  آ
و سایر متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان 

شدند.«

مکثذره بین

برادر زن جوانی که از سوی همسر 83ساله اش شکنجه شده بود به »شهروند« گفت:

  این شــرور مسلح از  ســال 90، پنج نفر را به قتل رسانده بود

برادر مژگان: خواهرم 
چند سال قبل با این مرد 
هشتاد و سه ساله ازدواج 
کرد و با وجود اختالف 
سنی زیاد صاحب یک 
پسر به نام اسماعیل شد. 
اسماعیل االن سه سال 
است. اسماعیل هم همراه 
مادرش به خانه پدری آمده 
است

سردار قنبری: متهم بیشتر 
به دلیل سرقت و دزدی و 
گاهی هم برای قدرت نمایی 
 و اختالف مرتکب قتل شده 
است. تمام جنایت های او از 
سوی پلیس درحال بررسی 
است. او دو ساربان را برای 
سرقت شترهایشان  کشت 
و یک راننده کامیون را نیز 
برای سرقت کامیونش در 
بیابان با شلیک تیر به قتل 
رساند. او بعد از انجام این 
کارها و همچنین  تهدید و 
ایجاد رعب و وحشت برای 
مردم منطقه و قدرت نمایی 
در اینستاگرام تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفت

تصویر زن جوان پس از ضرب و شتم از سوی همسرشمژگان به همراه  برادر و فرزندش


