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اعتراف به قتل خواهر معتاد
 شــرق :مردی که خواهرش را به دلیل اختالف بر
ســر اعتیاد او به قتل رسانده است ،در بازجوییها به
جرمش اعتراف کرد .کارآگاهان پلیس آگاهی استان
خوزستان وقتی از قتل زنی جوان در خانهاش مطلع
شــدند ،به آنجا رفتند و تحقیقات را آغاز کردند .آنها
جســد مقتول را در حالی یافتند که سرش خونآلود
بــود و شــکی وجود نداشــت که او به قتل رســیده
اســت .نشــانههای موجود در صحنه جرم حکایت
از آن داشــت که مقتول به نام رویــا در زمان قتل در
خانه تنها بوده که فــردی او را غافلگیر کرد و به کام
مرگ کشانده است .درهای خانه کامال سالم بود و از
طرفی نشانهای دال بر اینکه دزدی انجام شده است،
وجود نداشت .همین دو سرنخ کافی بود تا کارآگاهان
مطمئن شوند رویا به دست فردی آشنا و با انگیزههای
شخصی کشته شده است .بعد از این جسد به پزشکی
قانونی انتقال یافت تالش برای شناسایی قاتل ادامه
پیدا کرد و باالخره افسران جنایی به شواهدی دست
یافتند که نشان میداد رویا با برادر خود به نام رامین
بهشدت اختالف داشت .در این میان سرنخهای دیگر
نیز حضور رامین در محل قتل را هنگام وقوع حادثه
تأیید کرد به همین دلیل مرد جوان بازداشــت شد .او
که ابتــدا وانمود میکرد از ماجــرای قتل خواهرش
چیزی نمیداند ،در بازجوییهای تکمیلی به ارتکاب
قتل اعتراف کرد .متهم به کارآگاهان گفت» :خواهرم
قبال معتاد بود و همین مســئله باعث شده بود با او
بهشدت اختالف داشته باشم .ما بارها با هم درگیری
لفظی داشــتیم و هر دفعه موضوع حلنشــده باقی
میمانــد تا اینکــه روز حادثــه دوباره وقتــی با هم
صحبت کردیم ،همان مســائل قدیمی سر باز کرد و
جروبحث شروع شــد .من که بهشدت عصبانی شده
بودم و متوجــه رفتار و کارهایم نبودم ،ناگهان چوبی
را که زمین افتاده بود ،برداشــتم و با آن به رویا حمله
کردم .در همان حالت خشم چند ضربه به سر او زدم
و وقتی به خــودم آمدم که خواهــرم غرق در خون
روی زمین افتاده بود و دیگر نفس نمیکشید .خیلی
ترسیده بودم و نمیدانستم باید چهکار کنم به همین
دلیــل ترجیح دادم از محل قتل دور شــوم .حاال هم
از کاری که کردهام خیلی پشــیمان هستم«.بنا بر این
گــزارش ،متهم بعد از اینکــه اعترافاتش را نزد مقام
قضائی نیز تکرار کرد ،با دســتور او روانه زندان شد تا
تحقیقات درباره این پرونده ادامه یابد.

شهادت یک مرزبان
در درگیری با قاچاقچیان
 یک مرزبــان در درگیری مرزبانــان با قاچاقچیان
مــواد مخــدر در مرز میرجاوه به شــهادت رســید.
شــامگاه دوشــنبه در درگیــری یگان تــکاوری ۱۲۸
میرجاوه با قاچاقچیان مواد مخدر ســتوان دوم اکبر
معصومینژاد به درجه رفیع شــهادت نائل آمد .او
اهل اراک ،متأهل و صاحب دو فرزند بود.

توفان در تهران  ۱۸نفر را مصدوم کرد
 در پی وزش باد شــدید دوشنبهشــب در استان
تهــران ۱۸ ،نفر دچار مصدومیت شــدند .به گزارش
اورژانــس تهــران ،وزش باد شــدید با ســرعت ۸۳
کیلومتر در ســاعت در اســتان تهــران  ۱۸مصدوم
داشت که از این تعداد پنج نفر پس از درمان اولیه با
آمبوالنس به بیمارستان منتقل و سایر مصدومان نیز
در محل درمان شدند.
علت مصدومیت این افراد سقوط دکل ،درخت و
ریزش سنگ گزارش شده است.
به گزارش ایرنا ،توفان دوشنبهشــب در اســتان
تهران با آذرخش همراه بود که این وضعیت بیشــتر
مناطــق پایتخت بهویژه در مناطــق جنوبی ،مرکزی
و شــرقی را دربــر گرفت و در برخی نقــاط همراه با
بارش پراکنده باران بود .هنوز گزارش رسمی از میزان
خســارتهای این توفان اعالم نشده ،اما وزش توفان
در شهر تهران به حدی بود که سبب قطع شاخههای
بســیاری از درختان و تخریب برخی تابلوهای سطح
شهر شــد .همچنین برخورد آذرخش با زمین همراه
با توفان شــدید دوشنبهشــب در ورامین سبب بروز
آتشسوزی در بخش وســیعی از مزارع گندم و جو
این شهرستان شد.

دستگیری سارق حرفهای
 ســارق ســابقهداری که اقدام بــه  ۴۳فقره
سرقت از اماکن خصوصی و مغازه در شهرستان
اهواز کرده بود ،بهدســت پلیس آگاهی دستگیر
شد.
ســردار »حیدر عبــاسزاده« ،فرمانــده انتظامی
استان خوزستان ،اظهار کرد :در پی وقوع چندین فقره
ســرقت از اماکن خصوصی و مغازه در شهرســتان
اهواز ،تیم ویــژهای از کارآگاهان پلیس آگاهی برای
رســیدگی به ایــن پرونده تشــکیل شــد و مأموران
تحقیقات خود را در زمینه شناسایی سارق یا سارقان
آغاز کردند.
ایــن مقــام انتظامی اســتان خوزســتان گفت:
کارآگاهان پلیــس آگاهی پس از انجــام تحقیقات
تخصصی متهم را که از سارقان حرفهای و سابقهدار
بود ،شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی در
یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش در شهرســتان
اهــواز دســتگیر کردنــد .او تصریح کــرد :متهم در
بازجوییهــای پلیس بــه  ۴۳فقره انواع ســرقت از
قبیل  ۱۸فقره سرقت مغازه۱۵ ،فقره سرقت از اماکن
خصوصی ،سه فقره سرقت از اماکن دولتی و هفت
فقره کیفقاپی در شهر اهواز اعتراف کرد.
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محاکمه متهم ردیف دوم قتل بنیتا
شــرق :پرونده مرگ دلخراش بنیتا ،دختر هشــتماهه
تهرانــی ،در حالی دوباره به جریان افتاد که قرار اســت
متهم ردیف اول آن بهزودی قصاص شود.
به گزارش خبرنگار ما ،این پرونده روز گذشته به خاطر
نقض حکم متهم ردیف دوم از ســوی دیوانعالی کشور
دوباره در شــعبه  ۱۰دادگاه کیفری اســتان تهران مورد
رســیدگی قرار گرفت .متهم که مدعی است روز حادثه
بدترین روز زندگیاش بود ،یک بار دیگر آنچه اتفاق افتاد
را توضیح داد و گفت موضوع وجود بچه در ماشــین را
به یکی از دوســتانش گفته بود تا او خانواده بنیتا را خبر
کند اما دوستش هم سه روز بعد ماجرا را اطالع داد .در
ابتدای جلسه محاکمه نماینده دادستان در جایگاه حاضر
شد و در توضیح کیفرخواست گفت :متهم به نام مسعود
با همدســتی جوانی بــه نام محمد که پیــش از این در
شعبه  ۹مورد محاکمه قرار گرفته و به قصاص محکوم
شده اســت ،کودکی به نام بنیتا را ربوده و باعث مرگ او
شــدهاند .از آنجا که متهم اصلی پرونده محمد اســت،
عمل متهم حاضر در دادگاه از نظر دادســتانی معاونت
در قتل اســت و خواستار رسیدگی به این پرونده هستیم.
مسعود ۳۷ســاله پیش از این در شعبه  ۹دادگاه کیفری
اســتان تهران به  ۱۳ســال زندان ۱۱۱ ،ضربه شالق و دو
سال تبعید محکوم شده بود که دیوانعالی کشور حکم
صادره را درســت تشــخیص نداد .در ادامه این جلسه
مســعود روبهروی قضات ایســتاد و گفت :من و محمد
برای خرید مواد مخدر همراه هم از پاکدشت به تهران
آمده بودیم .مــا در خیابان قدم میزدیــم تا در فرصت
مناسب ســراغ فروشنده مواد برویم اما یکباره محمد به
ســمت یک ماشین روشن دوید و سوار آن شد .من شاهد

قاتل :میخواهم اعدام شوم
جلسه صلح و سازش برای گذشت پدر و مادر بنیتا از قصاص عامل قتل روز گذشته در دادسرای جنایی
تهران برگزار شــد و درحالیکه پدر متهم اصرار میکرد اولیایدم رضایت بدهند؛ اما متهم میخواســت
قصاص شــود.در این جلســه پدر و مادر بنیتا ،متهم و پدر متهم حضور داشتند .ابتدا پدر متهم گفت :من
میتوانم دیهای بیشــتر از دیه قانونــی هم بدهم؛ اما به زمان نیاز دارم .قصاص فرزند من فرزند شــما را
بازنمیگرداند و درخواســت دارم گذشــت کنید و به من زمان دهید تا کاری بکنم که زخمهای شما التیام
یابد .من روزهای بســیار ســختی را میگذرانم.در این هنگام متهم گفت :بگذارید من اعدام شوم .اگر هم
آزاد شوم ،چیزی در زندگیام عوض نمیشود .من آدم بیهودهای هستم.پدر و مادر بنیتا در تمام مدت این
جلسه فقط سکوت کردند و فقط به گفتههای متهم و پدرش گوش میدادند .در نهایت قرار شد اولیایدم
درباره گفتههای پدر متهم فکر کنند و تصمیم خود را بگیرند.براساس گزارش خبرنگار ما ،تفاضل دیه زن و
مرد که در پرونده بنیتا باید از سوی اولیایدم پرداخت میشد ،براساس ماده  ۴۲۸قانون مجازات اسالمی
از بیتالمال پرداخت میشــود .براســاس این قانون در قتلهایی که احساســات عمومــی را جریحهدار
میکند؛ درصورتیکه برای اجرای حکم نیاز به پرداخت تفاضل دیه داشــته باشــد ،با موافقت رئیس قوه
قضائیه میتوان این تفاضل دیه را از بیتالمال به حساب اولیایدم متهم پرداخت کرد تا حکم اجرا شود.
ماجــرا بــودم و از بیتابیهای مرد راننده و همســرش
که برای بازکردن در پارکینگ خانهشــان از ماشین پیاده
شــده بودند ،فهمیدم داخل ماشــین یک بچه قرار دارد.
به همین خاطر وقتی محمد ســوار ماشین از محل دور
شــد ،با او تماس گرفتم و از او خواســتم بچه را به یک
آژانس تحویل دهد .من خودم هم همان شــب ماجرا را
به دوستم مسعود گفتم اما مسعود چند روز بعد پلیس
را خبر کرد و جنازه بچه در ماشــین پیدا شــد .وی ادامه
داد :اصال قرار نبود محمد دست به سرقت ماشین بزند.
او وقتی ماشین روشــن و بدون سرنشین را دید ،وسوسه
شد و به ســمت آن رفت .محمد از اموال سرقتی غیر از

یک بند سبز کیف چیزی به من نداد .وی گفت :من خودم
پدر دو فرزند هستم .آن روز بدترین روز زندگیام بود .من
هیچ وقت فکر نمیکردم کاری که محمد کرده ،موجب
کشتهشــدن یک بچه بیگناه شــود و ما فکر میکردیم
کسی بچه را پیدا و به او کمک میکند .به خاطر اعتیادی
که داشــتم جرئت نکردم خودم ماجرا را به پلیس اطالع
دهــم .میدانــم اگر زودتر پلیــس را باخبــر میکردم یا
آدرس جایی که محمد ماشــین را آنجا رها کرده بود ،به
پلیس میدادم ،شــاید دختربچه زنده میماند اما بعد از
دســتگیری مواد را کنار گذاشتم و حاال پاک هستم .مدتی
است در شــهرداری کار و شــبها زبالهها را جمعآوری

میکنم .روزها هم در مغازه پدرم مشــغول به کار هستم
و برای خانوادهام روزی حــالل درمیآورم .باور کنید من
در ســرقت و ربودن بچه هیچ دخالتی نداشــتم .با پایان
دفاعیات این متهم هیئت قضائی وارد شــور شــد تا رأی
صادر کند .گزارش خبرنگار ما حاکی است چند روز قبل
اسماعیلی رئیس دادگستری تهران در مصاحبهای اعالم
کرد عامل قتل بنیتا بعد از پایــان ماه مبارک رمضان پای
چوبه دار خواهد رفت .براســاس گزارش پرونده ،خودرو
پدر بنیتا بیســتونهم تیرماه سال گذشته وقتی او خودرو
را بــا درهای باز رها کرد و به دنبال همســرش رفت تا او
را صدا بزند درحالیکه کودک هشــتماهه روی صندلی
عقب خودرو خوابیده بود ،ســرقت شــد .تالش پلیس و
انتشار اخبار مربوط به ربودهشــدن این کودک در فضای
مجازی هم نتوانست کمکی کند تا اینکه تماسی از سوی
فردی ناشــناس با پدر بنیتا گرفته شد و به او اطالع دادند
ماشینش در منطقهای در پاکدشت رها شده است .جنازه
بنیتا درحالیکه از شــدت گرما ،گرسنگی و تشنگی روی
صندلی خودرو جان ســپرده بود ،در یکی از خیابانهای
پاکدشت پیدا شد .بررسیها نشان داد کسی که با پدر بنیتا
تماس گرفته فردی به نام مسعود از دوستان عامل اصلی
این سرقت اســت .پلیس با همکاری مسعود ،رد مجرم
سابقهدار را که مرتکب این سرقت شده و به تازگی با قرار
وثیقه از زندان آزاد شــده بود ،پیدا کرد .محمد به سرقت
خودرو از مشیریه و رهاکردن آن و دختربچه در پاکدشت
اعتراف کرد .این متهم در شــعبه نهم دادگاه کیفری یک
استان پای میز محاکمه ایستاد و با حکم قضائی به اعدام،
 ۵۱سال زندان ۱۱۱ ،ضربه شالق و دو سال تبعید محکوم
و رأی صادره در دیوانعالی کشور تأیید شد.

ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺄﻣﻮران ﻗﻼﺑﻰ از ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ
شــرق :ســارقانی که با مراجعه به محل اقامت گردشگران خارجی در
پوشش مأمور اقدام به سرقت وجوه نقد از آنها میکردند ،دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما ،در پی وقوع ســرقتهای مشــابه از اتباع و
گردشــگران خارجی ،پروندهای دراینباره تشکیل شد و رسیدگی ویژه به
آن در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
در تحقیقات بهعملآمده از شــاکیان و مالباختگان مشــخص شــد
گروهی از ســارقان با اســتفاده از انــواع خودروهای ســواری ،در قالب
گروههای ســهنفره به محل اقامت و تردد گردشــگران خارجی مراجعه
و ضمن معرفی خود بهعنوان مأمور ،به بهانه بررســی ارزهای خارجی
آنان به شــیوه کفزنی اقدام به سرقت کرده و بالفاصله از محل متواری
شــدهاند .کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی با توجه به شیوه و شگرد
ســرقتها و بهرهگیری از سوابق موجود از مجرمان سابقهدار ،موفق به
شناسایی ســه متهم سابقهدار شــدند که پیش از این نیز بارها به اتهام
ارتکاب جرائم مرتبط با جعل عناوین دولتی بهویژه ســرقتهایی تحت
پوشــش مأمور دستگیر و روانه زندان شده بودند .متهمان شناساییشده
پدر  ۵۸ســاله و دو پســر او از طایفه فیوج بودند .در ادامه مشخص شد
پدر خانواده از مجرمان ســابقهدار و حرفهای است که از سوی دستگاه
قضائی به  ۳۰ســال زندان قطعــی محکوم و حدود  ۱۰ســال پیش به

صورت غیرقانونی از کشــور خارج شــده بود .مأموران ضمن شناســایی
مخفیگاه متهمان در اســتان البرز و انجام هماهنگی با مقام قضائی ،هر
سه متهم را دســتگیر و در بازرسی از مخفیگاههای آنها ،اموال زیادی را
شــامل دهها قطعه سکه طال ،مقدار قابلتوجهی ارزهای خارجی شامل
دالر ،یــورو و پولهای رایج بیش از  ۳۰کشــور جمعا بــه ارزش تقریبی
 ۵۰۰میلیون تومان به همراه ســه دستگاه بیســیم دستی و انواع سالح
ســرد کشف کردند .ســرهنگ یاراحمدی ،سرپرست پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،با اشــاره به اینکه متهمان پس از دستگیری به دهها فقره سرقت

 5ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺮاى ﻣﺮدى ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮد
شرق :مرد میانسالی که برای بازنشستگی پیش از موعد
اقدام بــه کودکربایی کرده بود ،نمیدانســت این حقه
میتواند محکومیت سنگینی برایش در پی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما ،رسیدگی به این پرونده بهدنبال
شــکایت مردی جوان آغاز شد .او گفت مردی میانسال
که نظامی اســت ،در همســایگی ما زندگــی میکند .او
رفتارهای عجیبی دارد و گاهی اوقات در پلهها داد و فریاد
راه میاندازد .روز گذشــته پسر هفتسالهام درحالیکه
گریه میکرد ،به خانه آمد و گفت مرد همسایه او را بهزور
به خانهاش برده و او را آزار داده است.
مرد شــاکی گفت :پسرم خیلی ترسیده است و دیگر

شــرق :رئیس کالنتری  ۱۰۸نواب از دستگیری سارق
ســابقهداری خبر داد که بهطور تخصصی به سرقت
آکواریــوم میپرداخــت و خــودش هــم آکواریوم
گرانقیمتی داشت.
در ســهماهه اخیــر ،چنــد فقــره ســرقت از
آکواریومهای جدید که لوازم آنتیک و گرانقیمتی در
آنها وجود داشت ،به کالنتری  ۱۰۸نواب گزارش شد.
در تحقیقات اولیه مشــخص شد خود آکواریومهای
مســروقه حــدود  ۸۰۰هزارتومــان ارزش دارد ،اما
گیاهان آبزی و دســتگاههای داخل آکواریوم ممکن
اســت تا چهــار میلیون نیز ارزش داشــته باشــند و
این هزینهها بدون ماهیهایی اســت کــه انواع آن
قیمتهــای متفاوتــی دارد .مغازهدارانی که از آنها

از خانه بیرون نمیرود .مرد همســایه چند سالی است
که در ســاختمان ما زندگی میکنــد و گاهی رفتارهای
عجیب داشت ،اما من هیچوقت فکر نمیکردم او دست
به چنین کاری بزند.
بهدنبال شــکایت این مرد ،پسر خردسال به پزشکی
قانونی معرفی شد اما آثاری از آزارواذیت گزارش نشد.
مرد میانسال بازداشت شد و آزار پسر خردسال را انکار
کرد ،اما این سؤال همچنان برای پلیس باقی بود که او
چرا دســت به چنین کاری زده است .متهم در پاسخ به
این ســؤال گفت :تنها راهی که بتوانم بازنشسته شوم و
حقوقم را کامل بگیریم این بود که خودم را به مریضی

ﺳﺎرﻗﻰ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ آﮐﻮارﯾﻮم ﺑﻮد
سرقت شــده بود ،در تحقیقات پلیس گفتند معموال
آکواریمهــا و لــوازم داخل آن را بــرای جلب توجه
مشــتری بیرون مغازه میگذاریــم ،اما ماهیها را به
دلیل شــرایط خــاص و نبود امــکان جابهجایی ،در
مغازه نگهداری میکنیم.
در بررســیهای دوربینهای مداربسته مشخص
شد فردی حدود ۲۵ســاله در همه سرقتها دست
داشــته است .شکات نیز توضیح دادند :قبل از وقوع
ســرقتها ،ســارق به ما مراجعه کرد و قیمتها را
پرسید و به دلیل تنوع ماهیها ،مرتب سؤال میکرد

آﺗﺶﺳﻮزى در ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
ســتونی از دود در فــرودگاه فرانکفــورت آلمــان،
مســافران و بدرقهکنندگان را سراسیمه کرد .آتشگرفتن
یک خودروی کِشــنده هواپیما روز دوشنبه به هواپیمای
ایرباس لوفتهانزا بهشــدت آســیب زد و در پی آن ۱۰
نفر زخمــی شــدند .آتشگرفتن این خودروی کشــنده
هواپیما ســبب شد که حریق به هواپیما نیز سرایت کند.
خودروهای آتشنشــانی فرودگاه بهســرعت خود را به
محل حریق رسانده و پس از  ۱۰دقیقه موفق شدند آتش
را خاموش کنند .به گزارش دویچهوله ،خودروی کشنده
هواپیما ســاعت حدود هشــت صبح هواپیمای ایرباس
مــدل  A 300-340را به گیت پرواز هدایت میکرد که
دچار آتشسوزی شــد .مسافران آماده سوارشدن به این
هواپیما و پرواز به ســوی فیالدلفیا بودند .یک سخنگوی

شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعالم کرد که خوشبختانه
در زمان حادثه ،مســافر یا خدمهای در هواپیما نبوده اما
 ۱۰نفــر از خدمه فــرودگاه که در نزدیکــی محل حادثه
حضور داشتند ،به مشکالت تنفسی دچار و به بیمارستان
منتقل شدند .میزان خسارتهای ناشی از این آتشسوزی
هنوز مشخص نشده ،اما ســخنگوی شرکت لوفتهانزا
گفت خســارتهای بســیاری در پی این حادثه به وجود
آمده اســت ،زیرا به دلیل حرارت زیاد شــعلههای آتش
به بدنه هواپیما آســیب رســانده و دود ایجادشــده به
درون هواپیما ســرایت کرده است .هم خودروی کشنده
هواپیما و هم هواپیمای ایرباس به ناوگان خطوط هوایی
شرکت هواپیمایی لوفتهانزا تعلق داشتند .هنوز دلیل
آتشگرفتن خودروی کشنده هواپیما مشخص نیست.

و حواس ما به پاسخگویی به او متمرکز شده بود.
در بررســی گفتههای شــاکیان و تطبیــق آنها با
فیلمها ،مشــخص شــد در اکثر موارد سارق حوالی
غــروب به داخــل مغازهها رفته و پس از ســؤاالت
مکرر ،زمانی که مغازه شــلوغ شــده ،از آنجا بیرون
آمــده و بــا ســرقت آکواریومهایــی کــه تجهیزات
بهروزتری داشتهاند ،از محل متواری شده است.
متهم چندی پیش قصد ســرقت داشت ،اما یکی
از مشــتریان متوجه رفتار مشکوک او شده و با فریاد
دزد دزد ،دیگــران را در جریان قــرار داد و در نهایت

رﺧﺪاد

شهادت مأمور مجروحشده در حادثه
حمله به خودروی حامل زندانیان
 یکی از مأموران زخمی شــده در حادثه حمله به
خودروی حامل زندانیان در جاده رامشــیر  -رامهرمز
به شــهادت رسید .روز یکشنبه در حمله مسلحانهای
که به ماشین حمل زندانیان در جاده رامشیر-رامهرمز
به منظور متواریدادن متهمان صورت گرفت ،دو نفر
از نیروهای انتظامی زخمی شــدند .علی قاســمپور،
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی خوزســتان،
دراینباره اظهار کرد :یکی از مأموران زخمیشــده در
حادثه حملــه به خودروی حامــل زندانیان در جاده
رامشــیر  -رامهرمز به شهادت رســید .وی دراینباره
گفت ۲۰ :خرداد دو نفر از نیروهای انتظامی شهرستان
رامشــیر در حین انتقال متهمان از رامشــیر به زندان
رامهرمز به وسیله برادر متهم شرور با هویت )م_ن(
در بیــن راه مورد اصابت گلوله قــرار گرفتند .معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزســتان عنوان کرد:
به علت شــدت جراحــات وارده گروهبان یکم »نوید
حقیقتشــناس« در بیمارســتان امام اهواز به درجه
رفیع شهادت نائل آمد .قاسمپور با بیان اینکه متهمان
موفق به فرار نشدند ،گفت :سالح کلت کمری سارق و
موتورسیکلت شرور در زمان درگیری از سوی شهید که
راننده بوده با ضربه به فرد مهاجم کشف و ضبط شد.
وی افزود :گروهبان حقیقتشناس با آنکه چهار گلوله
به بدنش اصابت کرده بود ،متهمان را با همان خودرو
بــه زندان تحویل داد و اجازه فــراریدادن متهمان را
نداد .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان
بیان کــرد :درحال شناســایی مخفیــگاه متهم برای
دستگیری او هستیم و نتیجه متعاقبا اعالم میشود.

دستگیری سارق منزل با  ۱۷شاهکلید

از اتباع و گردشگران خارجی در سطح شهر تهران ،اعتراف کردند ،گفت:
تحقیقات برای شناســایی دیگــر جرائم ارتکابی آنها و همچنین ســایر
شــاکیان و مالباختگان در دســتور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار دارد .سرپرســت پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشــان کرد:
در زمان مراجعه گردشــگران خارجی به کشور ،راهنمای گروههای آنها،
باید در تمامی مراحل ،همراه این افراد باشد و در صورت حضور انفرادی
گردشگران در سطح شــهر ،آموزشهای الزم به آنها در برخورد با افراد
ناشناس ارائه شود.

بزنم و از ادارهای که برایش کار میکردم ،بازنشســتگی
بگیــرم .آنها گفتند که من ســالمم و میتوانم کار کنم
و اگــر زودتــر از موعد بازنشســته شــوم ،حقوق کامل
نمیدهند .در تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شــدم
تنها راه این اســت که خودم را بیمار روانی نشان دهم،
چون بیماری جسمی هم نداشتم .بنابراین مدتی بود در
محل زندگیام کارهایی میکردم که به نظر برســد من
بیمار روانیام تا وقتی برای تحقیق آمدند همســایهها
به آنها بگویند من بیماری دارم و بتوانم بازنشسته شوم.
پســربچه را هم به همین دلیل بــهزور به خانه بردم و
وقتی ترسید رهایش کردم.
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او روز گذشــته در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک
اســتان تهــران پای میــز محاکمه ایســتاد و گفت :من
نظامیام .از شــغلم خســته شــده بودم بههمیندلیل
چندبار درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد دادم
اما قبــول نکردند .بنابراین تصمیــم گرفتم خودم را به
دیوانگــی بزنم .من به همین علــت دو نفر از بچههای
همســایهمان را دزدیدم و به خانه بردم اما هیچیک از
آنها را آزار ندادم .میخواســتم کاری کنم تا همسایهها
شهادت دهند من دیوانهام و بتوانم از کارکردن خالص
شــوم .در پایان جلســه هیئــت قضائــی او را به اتهام
آدمربایی به پنج سال زندان محکوم کرد.

ایــن مرد با کمک مردم دســتگیر شــد .در ادامه در
بازرســی از خانــه متهم در منطقــه هفتچنار ،یک
آکواریــوم الکچری با قیمت تقریبی ۱۶میلیون تومان
پیدا شــد که فقــط یک ماهــی آن دو میلیون تومان
ارزش داشت.
متهم در اعترافهای خــود گفت :من از کودکی
عاشــق ماهی و آکواریوم بودم و به همین دلیل این
سرقتها را انجام میدادم .قطعات خوب و ارزشمند
آکواریومهای مســروقه را خودم برمیداشتم و بقیه
اکواریومها را بــه قیمت تقریبــی دو میلیون تومان
فروختهام و تا االن هم  ۱۰سرقت انجام دادهام.
در ادامه تحقیقات ،مشخص شد این سارق مدتی
قبل نیز با جرمی مشابه به زندان رفته است.

 فرمانــده یــگان انتظامی مترو ،از دســتگیری یک
ســارق منــزل ،در ایســتگاه مصلی متــروی پایتخت
خبر داد .ســرهنگ علی راقی گفت :در بررســیهای
صورتگرفتــه در ایســتگاه متروی مصلــی مأموران
متوجه رفتار مشکوک مسافری شدند که سعی میکرد
وسایل همراهش را از دید آنها مخفی کند .وی گفت:
با انتقال متهم به ایســتگاه پلیس از کوله همراه وی
یک عدد دوربین عکاســی ،یک دســتگاه چرخگوشت
و همچنین  ۱۷شــاهکلید برای بازکردن درهای منازل
و شــش عدد پیچگوشتی کشف شــد .فرمانده یگان
انتظامی مترو گفت :متهم برای بررسی بیشتر و تشکیل
پرونده به کالنتری انتقال داده شد.

کشف جسد مثلهشده
 دادســتان عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر
از کشف جســد مثلهشــده در گونی و تشکیل پرونده
قضائی برای شناســایی قاتل در شهرستان اسالمشهر
خبر داد .یونس اســدیمقدم بیان کرد :روز دوشــنبه
یک جسد مثلهشــده در دو گونی در اسالمشهر کشف
شــد که به محض اطالع ،بازپرس ویژه قتل در صحنه
حاضر شــد و دســتورات قضائی الزم را صــادر کرد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر گفت:
جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد و پرونده برای
شناسایی قاتل در حال رسیدگی است.

کالهبرداری بهبهانه برندهشدن
در مسابقه
 جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اردبیل از کشف
کالهبــرداری دومیلیــارد و ۵۰۰میلیونــی بــه بهانــه
برندهشدن در مســابقه پژوهشگران جوان و دستگیری
یــک متهــم حرفــهای خبــر داد .ســرهنگ »رحیــم
ســروری« اظهار کرد :بهدنبال دریافت یک فقره پرونده
کالهبرداری دومیلیــارد و۵۰۰میلیــون ریالی بهبهانه
برندهشــدن در مســابقه باشگاه پژوهشــگران جوان،
بررســی بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس
فتای اســتان اردبیل قرار گرفت .او با اشاره به اینکه در
بررســیهای تخصصی کارآگاهان پلیس فتا مشخص
شــد در پرونــده کالهبــرداری وعــده دریافــت جایزه
۷۵میلیون ریالی و سفر به عتبات عالیات داده میشد،
افزود :با جمعبندی دالیل و مستندات ،کارآگاهان پلیس
فتا متهم را شناسایی کردند و موفق شدند با هماهنگی
مقــام قضائی او را در تهران دســتگیر کنند .جانشــین
فرمانده انتظامی اســتان اردبیل با اشــاره به اعترافات
کالهبردار به جرم ارتکابی گفت :متهم در بازجوییهای
پلیســی به کالهبرداری دومیلیارد و ۵۰۰میلیون ریالی
از شــهروندان چهار استان کشور اعتراف کرد و  ۱۳عدد
کارت بانکی و تعدادی سیمکارت از او کشف شد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ /ﻛﺪ /۱۰/۲۵/۰۰ﻑ
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ )ﺷﻤﺎﺭﻩ  /۳۵ﻡ ﺝ( ۹۷ /

نوب

ت دوم

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات نصب و تغییر قطر  ۲۹۰۰رشته انشعاب آب در اقطار مختلف در شهرستانهای ساوجبالغ ،
نظرآباد  ،طالقان و منطقه کمالشهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه  ۵در رشته آب واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ تضمیین  ۲۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت  ،ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی می باشد .
مهلت تحویل اســناد مناقصه :تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  ۹۷/۰۴/۱۶و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب وفاضاب استان البرز می
باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  ۱۴:۳۰روزیکشنبه ۹۷/۰۴ /۱۷خواهد بود.
قیمت فروش اسناد مناقصه  :مبلغ  ۵۰۰/۰۰۰ریال واریزی به حساب شماره  ۰۱۰۴۹۵۸۸۰۵۰۰۷بانک ملی شعبه مرکزی کرج )بنام آب و فاضالب استان البرز (
داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  ۹۷/۰۳/۲۳تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۰با دردست داشتن معرفی
نامه به دفتر قراردادهای شــرکت آب و فاضالب اســتان البرز واقع در کرج – انتهای بلوار شــهید چمران – ساختمان شماره یک مراجعه نمایند  .تلفن
تماس۰۲۶-۳۲۱۱۷۱۱۰ :
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  ،به آدرس )  ( iets.mporg.irمراجعه نمایید .
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ(

