ﺣﻮادث

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3257

ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ

تصادف زنجیرهای  ۱۰خودرو
در جاده آبعلی
 ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شــهرداری تهــران از تصــادف زنجیرهای
 ۱۰خودرو در جاده آبعلی به رودهن خبر داد.
جــالل ملکی در مورد این حادثــه اظهار کرد:
ســاعت  ۹:۰۵دیروز ،تصادفی زنجیرهای در مسیر
غرب به شــرق جاده آبعلی به رودهن به سازمان
 ۱۲۵آتشنشانی اعالم شد و بالفاصله دو ایستگاه
با امکانات کامل به محل اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شــهرداری تهران اضافه کرد :در محل مشــخص
شــد که باک گازوئیل یک خودرو کــه نخالههای
ســاختمانی را حمــل میکرد ،هنــگام دورزدن با
گاردریل برخورد کرد و ســوراخ شد و گازوئیل این
خودرو نزدیک بــه  ۳۰۰-۲۰۰متر از جاده را آلوده
کرد .از آنجایی که ریختهشــدن گازوئیل در مسیر،
کنترل خودرو را مشــکل میکند ،این مسئله باعث
شــد بیش از  ۱۰خودرو با هم برخورد کنند .وی در
ادامه گفت :این حادثه ترافیک بســیار سنگینی را
ایجاد کرده بــود و در اولین اقدام با کمک عوامل
پلیس راهور محل مسدود شد و آتشنشانان نیز با
کمــک پلیس خودرو را به محل امن انتقال دادند
و ایمنســازیهای الزم صورت گرفت و در ساعت
 ۱۰:۱۶عملیــات به پایان رســید .ملکی همچنین
توصیه کرد :رانندگان توجه داشته باشند که هرگاه
سطح خیابان یا جاده به گازوئیل آلوده بود ،تمرکز
خود را حفظ کرده و از کاهــش یا افزایش یکباره
ســرعت خودداری کنند .رانندگان ســعی کنند از
بخشهایی که آلودگی کمتــري دارد با احتیاط و
با سرعت یکنواخت عبور کنند تا تعادل خودرو از
دست آنها خارج نشود.

انهدام شبکه بزرگ سارقان مسلح
 فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچستان از
انهدام شبکه بزرگ سارقان مسلح که طعمههای
خود را از طریق ســایت دیــوار انتخاب میکردند،
خبر داد.
ســردار »محمد قنبری« گفت :با دریافت چند
مرجوعه قضائی از شــهروندان مبنی بر زورگیری
اموالشــان توسط ســارقان مســلح در شهرستان
ایرانشــهر موضوع به صورت ویژه در دســتور کار
پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود :در یکــی از ایــن پروندهها مردی
جوان که اهل و ســاکن اســتان خوزستان است،
در توضیــح ماجرای ســرقت اظهار کــرد :مدتی
پیش از طریق سایت واســطهگر اینترنتی قرار بود
تعدادی دام زنده بخرم و تمام پساندازم را برای
ســرمایهگذاری در زمینه پــرورش دام جمع کرده
بودم .بعد از مدتی از طریق سایت دیوار تبلیغات
وسوســهانگیزی را مبنی بر فروش چند رأس گاو
به قیمت بســیار پایینتر از نــرخ روز دیدم و بعد
از صحبت تلفنی با فرد فروشــنده مقرر شد برای
خرید به شهرستان ایرانشهر مراجعه کنم.
فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان تصریح
کرد :شــاکی ادامه داد با مراجعه به ســر قرار ،دو
مرد جوان ســوار بــر خودروی من شــدند و برای
مشاهده دامها به یکی از مسیرهای فرعی حاشیه
شهر ایرانشهر در حرکت بودیم که در بین راه چند
نفر دیگر نیز به آنها ملحق شدند و با ضربوشتم
و تهدیــد ســالح گــرم دســتوپایم را بســتند و
تلفنهمراه ،وجوه نقــد و کارتهای عابربانک به
مبلغ  ۸۲۰میلیون ریال را سرقت کردند و متواری
شدند.
وی بیــان کــرد :کارآگاهــان دایــره مبــارزه با
جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرســتان ایرانشهر
تالشهای خود را برای دســتگیري متهمان آغاز
کردند که همزمان گزارشهای مشــابه دیگری نیز
با همین شگرد به پلیس آگاهی ایرانشهر داده شد.
ســردار قنبری ادامه داد :کارآگاهان پلیس آگاهی
دو نفر از متهمان را با اســتفاده از شیوههای نوین
پلیســی شناسایی و در عملیات منسجم و ضربتی
در یکی از مناطق حاشیه شــهر ایرانشهر دستگیر
و در بازرســی از خودرو پراید آنها یک قبضه کلت
کمــری به همراه پنــج تیر جنگی کشــف کردند.
فرمانــده انتظامــی سیستانوبلوچســتان گفت:
متهمان جــوان که در بازجوییهــای اولیه منکر
هرگونــه جرمی بودنــد ،در نهایــت و در چندین
مرحله بازجوییهای علمی پلیس به سرقتهای
ســریالی یک شبکه بزرگ ســرقت که طعمههای
خود را از طریق ســایت دیوار از سراســر کشور به
ایرانشهر میکشاندند ،اعتراف کردند.
وی تصریح کــرد :تیم رســیدگیکننده پرونده
با اطالعات بهدســتآمده هشــت عضو دیگر این
شبکه بزرگ سرقت را که سه نفر از آنها زن بودند،
در چند عملیات مجزا دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان سیستانوبلوچستان
خاطرنشــان کــرد :متهمــان در بازجوییهــای
بهعملآمده تاکنون به  ۱۳فقره سرقت مسلحانه
از مالباختگانــی از اســتانهای یــزد ،کرمــان،
خوزســتان ،بوشهر و هرمزگان با ترفند فروش دام
زنــده به قیمــت پایین با تبلیغات در ســایتهای
واسطهگر اینترنتی اعتراف کردند.
به گفته سردار قنبری ،تحقیقات در این پرونده
همچنان ادامــه دارد درحالیکه احتمال میرود
ســرقتهای ارتکابی از ســوی اعضای این شبکه
بیشتر از این تعداد باشد.
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حبس برای  ۳مرد متهم به آزار پسربچه
شرق :مردان افغانستانی که متهم به ربودن
و آزارواذیت پســربچهای شــدهاند ،از سوی
دادگاه به حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،خرداد ســال جاری
خانواده پســری ۹ســاله به مأموران مراجعه
کردند و مدعی شــدند فرزندشان از سوی دو
مرد افغانســتانی مورد آزارواذیت قرار گرفته
اســت .آنها به پلیس گفتند فرزندشان برای
رفتن به خانه یکی از اقوام از خانوادهاش جدا
شــده بود اما وقتی به خانه برگشــت متوجه
شدند او مورد آزار قرار گرفته است.
ابتــدا مادر کودک مورد پرســش مأموران
قرار گرفت؛ او گفت :پسرم برای دیدار یکی از
اقــوام که دو کوچه با ما فاصله دارد ،از خانه
خارج شــد .یک ســاعت بعد ،وقتی برگشت
متوجه شــدم که حالش خیلی بد اســت .او
به شدت ترســیده بود .پرســیدم چه اتفاقی
افتاده ،گفت توسط سه مرد افغانستانی مورد
آزار قرار گرفته اســت .پسربچه نیز گفتههای
مادرش را تأیید کرد و گفت مردان افغانستانی
او را در یک ســاختمان نیمهکاره مورد آزار قــرار دادهاند .با توجه به این
گفتهها پســر جوان به پزشکی قانونی فرستاده شد و پروندهاش با توجه
به حساســیت موضوع در شــعبه  ۱۲دادگاه کیفری اســتان تهران مورد
رســیدگی قرار گرفت .به دستور قضات ســه مرد افغانستانی بازداشت
شدند.
آنها در بازجوییها مدعی شــدند نمیدانند پسرک درباره چه چیزي
صحبت میکند اما در نهایت به جرمشان اعتراف و قبول کردند پسربچه
را مــورد آزار قــرار دادهاند .آنهــا گفتند ما فکر نمیکردیــم این بچه به
خانوادهاش چیزی بگوید و از کرده خود پشــیمان هستیم .زمانی که سه
متهم در برابــر قضات قرار گرفتند گفتههای خود را انکار کردند و اینبار
گفتند ما در ربایش و تجاوز نقشی نداشتیم.
بعد از تکمیل تحقیقات و اعالم نظر پزشــکی قانونی جلسه رسیدگی
به این پرونده تشــکیل شد .در ابتدای جلسه کیفرخواست علیه متهمان
خوانده شــد؛ چراکه آنها عالوه بر اتهام ربایش و تجاوز به بچه ۹ســاله

اتهــام ورود غیرمجاز نیز داشــتند .بعد از قرائت کیفرخواســت شــاکی
پرونده در جایگاه حاضر شــد .پدر و مادر پســربچه از دادگاه درخواست
اشــد مجازات را برای متهمــان کردند .قضات اینبار پســربچه را مورد
پرسش قرار دادند .او گفت :من داشتم به خانه فامیلمان میرفتم؛ یکی
از متهمان که حاال هم در دادگاه حاضر است ،به من گفت در ساختمان
نیمهکارهای کــه کار میکند ،یک حیوان عجیب دارد و میتواند آن را به
من نشــان دهد؛ من هــم فکر کردم حرفش واقعی اســت و همراهش
رفتم .وقتی داخل ساختمان شدم دو مرد دیگر هم بودند و هر سه من را
مورد آزار و اذیت قرار دادند .بعد هم تهدید کردند اگر دراینباره به کسی
چیزی بگویم من را میکشند.
در ادامه نوبت به متهم ردیف اول رسید .او همه اتهاماتش را رد کرد
و گفــت :این بچه دروغ میگوید؛ ما اصــال او را ندیدیم و نمیدانیم چه
کسی است و حرفی هم با هم نزدیم .اینکه در چندساعتی که نبوده کجا
بوده اســت من خبر ندارم و پدر و مادرش باید بفهمند فرزندشــان کجا

رﺧﺪاد

بوده؛ من اصال این بچه را ندیدهام.
متهــم ردیف دوم نیز گفــت :من این بچه
را میشناسم؛ در همسایگی ساختمانی که ما
در آن سکونت داشتیم و کار میکردیم زندگی
میکــرد؛ اما اصال نمیدانم درباره چه چیزي
حرف میزنــد و چرا ما را متهــم میکند؛ ما
هیچ کاری با او نداشتیم.
گاهی خودش میآمد و به ما ســر میزد
ولی این ســرزدنها هم جلوی در ساختمان
بود .او در پاســخ به این سؤال که چرا پیش از
این گفته بود مرتکب تعرض به پسربچه شده
اســت ،گفت :من این کار را نکردم؛ گفتههای
قبلیام درســت نیســت؛ وقتی ما بازداشت
شدیم ترسیده بودیم و هرچیزی که میگفتند
قبول میکردیم؛ این حرفها درست نیست و
من قبول ندارم.
بعد از پایان گفتههــای این متهم و متهم
ردیف ســوم ،وکیل آنها در جایگاه حاضر شد؛
او گفت :پزشکی قانونی تعرض به پسربچه را
تأیید نکرده و موکالن من هم بهجز در مرحله
اولیــه دیگر چنین چیزی را اعتراف نکردهاند؛ اعتراف آنها در مرحله اول
هم به دلیل ناآگاهی آنها بوده؛ ضمن اینکه هر سه نفر کارگر افغانستانی
غیرمجاز هستند و به همین دلیل هم بسیار وحشت کرده بودند.
بــا پایان گفتههای وکیل ســه متهم بار دیگر دربــاره اتهاماتی که به
آنها وارد شــده بود ،مورد پرســش قرار گرفتند؛ آنها همه اتهامات بهجز
ورود غیرمجــاز بــه ایران را رد کردند و مدعی شــدند گفتوگوی آنها با
پسربچه یک گفتوگوی ساده بود و آنها کاری نکردهاند؛ همچنین درباره
گفتههای شــاکی درخصوص ضربوجرح نیز ادعا کردند با بچه شوخی
کردهاند و اصال او را نزدهاند.
در پایــان هیئت قضات با توجه به اینکه پزشــکی قانونی نیز تعرض
به پســربچه را رد کرده بــود و متهمان نیز این اتهــام را رد کردند ،آنها
را به خاطر اذیت پســربچه و همچنیــن ورود غیرمجاز به خاک ایران به
چهارسالونیم حبس محکوم کرد؛ ضمن اینکه متهمان بعد از گذراندن
دوران حبس از خاک ایران اخراج میشوند و باید به کشور خود بازگردند.
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شرق ۱۱ :عضــو باندی که با نظمی خاص و شگردی
قدیمی اقدام به زورگیری و ســرقت از شــهروندان
میکردند ،در حالی دســتگیر شــدند که بیش از ۶۰
شاکی برای آنها شناسایی شد.
به گزارش خبرنگار ما ،یکی از شاکیان این پرونده مرد
میانســالی است که پس از مورد دســتبردگرفتن از
سوی این افراد برای طرح شکایت به دادسرای ویژه
سرقت رفت و آنجا بود که فهمید بهغیر از او  ۶۰نفر
دیگر هم با شگردی که او مورد زورگیری قرار گرفته،
اموال خود را از دســت دادهاند .این شاکی که هفته
گذشــته به دادسرای ویژه سرقت مراجعه کرده بود،
در توضیح شــکایت خود گفــت :مدتی قبل در یکی
از خیابانهای شمال شهر با خودروی بنز مدلباالی
خود در حال حرکت بودم که ناگهان آینه ماشینم به
دست مردی خورد .من توقف کردم تا ببینم چه شده

است .وقتی پیاده شــدم آن مرد گفت چیزی نیست
آقا برو ،اما هنوز بیشتر از  ۲۰۰متر دور نشده بودم که
یک ماشــین پژو با سه سرنشین جلوی من پیچید که
یکی از آنها همان فــردی بود که با او تصادف کرده
بودم .آنها با حالتی طلبکار مدعی شدند که من پس
از تصادف قصد فرار داشــتم درحالیکه دســت فرد
عابر را شکستهام .در ادامه من گفتم پلیس بیاید.
آن ســه نفــر اول موافقت کردند کــه پلیس بیاید و
یکــی از آنها وانمود کرد به پلیــس زنگ میزند ،اما
در همیــن بین دو نفر دیگر با مــن صحبت کردند و
مدعی شــدند ماشــینم باید به پارکینگ برود ،چون
تصادف مجروح داشــته و من هم از صحنه تصادف
فرار کردهام.
آنها یک پیشــنهاد هــم برای من داشــتند و گفتند:
تنهــا راهــی که ممکن اســت ماجرا بــدون حضور

پلیس تمام شود ،این است که من دو میلیون تومان
خسارت بدهم.
این شــاکی ادامه داد :من قبول کردم و با آنها جلوی
عابربانک رفتیم و آنموقع بود که ســه مرد با تهدید
چاقو بهجــای دو میلیون ،پنج میلیون از من گرفتند.
این شکایت درحالی بود که پروندههای مشابهی هم
در دســتور کار مأموران پلیس قرار گرفت و بازپرس
نصرتی دستورات الزم را صادر کرد.
در نهایت با بررســی دوربینهای مداربســته ،یکی
از مجرمان به نام جواد شناســایی و معلوم شــد او
ســابقهای در این زمینه دارد و دو سال قبل از زندان
آزاد شــده اســت .با بهدســتآمدن این سرنخ دیگر
اعضای باند نیز شناســایی شــدند و در نهایت عصر
یکشــنبه همــه  ۱۱عضو باند شناســایی شــدند .در
تحقیقات انجامشــده مشخص شــد اعضای اصلی

باند سه نفر هستند که جواد یکی از آنهاست .این سه
مجرم ســابقهدار در زندان در یــک بند با هم تحمل
کیفــر کردند و پــس از آزادی هم بانــد مجرمانهای
تشکیل دادند.
همچنیــن در تحقیقات از اعضــای باند یک دفتر به
دســت آمد که در آن شــیفتبندی و مقدار سرقت
هریک از اعضا نوشته شده بود .با بازجویی از اعضای
باند مشخص شد سه متهم اصلی زمانی که تصمیم
به تشکیل این باند را داشتند ،افراد بیکار یا از زندان
آزادشده را با پیشنهاد درآمد خوب جذب میکردند.
ســپس به آنها آمــوزش میدادنــد .همچنین دفتر
کشفشــده برای نظم کار بوده و اعضای باند در دو
شــیفت صبح و عصر اقدام بــه زورگیری میکردند.
درحالحاضر بازپرس نصرتی دستور تحقیقات بیشتر
را صادر کرده است.

ﺗﺮﻓﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﮐﻼﻫﺒﺮدارى از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
شــرق :کالهبرداران حرفهای که اینبار در خارج از کشــور ســکونت دارند
ترفندی تازه برای فریب طعمههای خود ابداع کردهاند و کاربران اینستاگرام
را هدف قرار میدهند.
این کالهبرداری با ارسال پیام به صفحه اینستاگرام کاربران آغاز میشود.
پس از یک احوالپرســی کوتاه که البته به زبان انگلیســی اســت ،شخص
پیامدهنده خود را حســابدار یک بانک آمریکایی معرفی میکند که ســاکن
نیویورک اســت .او به مخاطبان خود میگوید» :قصد دارم شــما را وارد یک
معامله پرسود کنم .شما در کشور و منطقهای زندگی میکنید که یک نفر از
مشتریان بانکی که من برای آن کار میکنم نیز اهل آن کشور بوده است« .در
ادامــه با بردن نام آن فرد مدعی میشــود او و همه اعضای خانوادهاش در
زلزله ســال ۲۰۱۰هائیتی یا یکی از بالیای طبیعی کشته شدهاند و هیچ وارثی
برای داراییهای او شناســایی نشده و این در حالی است که متوفی در بانک
مورد نظر مبلغ کالنی ســپرده دارد .تماسگیرنده ناشــناس همچنین مدعی
میشــود هر فردی با پیروی از یک دستورالعمل مشخص میتواند صاحب
۶۰درصد این مبلغ شود.
فرد کالهبردار در ادامه طعمهاش را وسوســه میکنــد تا برای دریافت
این مبلغ دستبهکار شــود و درصورتیکه موفق به این کار شد ،ماجرا وارد
مرحلهای تازه میشود.
در این شــیوه شــخص پیامدهنده پیش از آنکه پیامی را برای طعمهاش
ارسال کند ،به صفحه اینستاگرام او وارد میشود و او را فالو و تمام پستهای
فــرد را مطالعه میکند تا از عالقهها و طرز تفکر طعمهاش آگاه شــود .در
این شیوه کالهبرداری ابتدا هیچچیز از طعمه درخواست نمیشود جز آنکه

طمع و توجه او را به تصاحب ۶۰درصد مبلغ کالن برانگیخته کنند .در ادامه
برای آنکه اعتماد فرد را جلب کنند یک شــماره تلفن با پیششــماره ایاالت
متحده آمریکا برای او ارســال میکنند .ســپس در فضای واتساپ تصویری
از پرونده حســاب بانکی فردی که مدعی مرگ و دارایی میلیونی او هستند،
برای طعمه ارسال میشود تا احتمال ورود به دام پهنشده افزایش یابد.
فرد کالهبردار در این شــگرد وقتی توانســت اعتماد طعمهاش را جلب
کنــد ،به او میگوید» :من یک آدرس ایمیل که متعلق به بانک اســت برای
شما ارسال میکنم و شما خود را به عنوان وارث فرد فوتشده معرفی کنید
و رئیس بانک از شــما میخواهد که مدارکی دال بر فامیلی خود با صاحب
حساب ارائه دهید .من این مدارک را با دقت باال تهیه و به آدرس شما ارسال
میکنم و شــما بایــد آن را برای رئیس بانک ایمیل کنیــد .پس از آن رئیس
بانک دعوتنامهای برای حضور شما در ایاالت متحده آمریکا ارسال میکند
و گفتوگوهای بیشــتر را در نیویورک با شما ادامه میدهم تا همهچیز طبق
نقشه پیش برود«.
»رضا الفتی« که در کشــور»کانادا« زندگی میکند و از نزدیک با این ترفند
شیادان مواجه شده اســت ،دراینباره میگوید» :این شیوه ،یک کالهبرداری
ســازمانیافته اســت که در کشورهای اروپایی و کشــورهای حوزه آمریکای
شــمالی ،آمریکای جنوبی و بقیه نقاط دنیا انجام میشــود .در مرحله اول
امکان دارد که به شــما پیشنهاد شــود برای تهیه مدارک که فامیلی شما با
صاحب حساب به اثبات برســد ،مبلغی را به حساب آن شخص بفرستید یا
اینکه برای اینکه پول به حســاب شما واریز شود ،یک حساب بانکی در بانک
مذکور افتتاح کنید یا اینکه شمارهحســابی را برای شخص کالهبردار ارسال

کنید .در این ســه حالت ممکن اســت مبلغی را که ارسال میکنید از دست
بدهید یا این گروه ســازمانیافته به حسابهای شما و اطالعات حساب شما
دست پیدا میکنند و تمام سپرده شما را هک کنند.
حالت دوم این اســت که ممکن اســت چنین شــخصی با مشــخصات
ذکرشده واقعی باشــد و این گروه حتی مبلغی را به حساب شما واریز کنند
و ویزای ســفر به آمریکا و حتی هزینه این ســفر را نیز برای شما بفرستند تا
شــما به آمریکا سفر کنید و تمام مبلغ را در حســابی که در بانک آمریکایی
افتتاح کردهاید ،واریز کنند و مدارک واریز این مبلغ به حســاب شما را برایتان
ارسال کنند ،در این شیوه طبیعی است که شما وسوسه شوید به آمریکا سفر
کنید که البته به آمریکا هم میرســید .اما نه نیویورک بلکه سر از زندانهای
آمریکا درمیآورید؛ چراکه این گروه کالهبردار ســازمانیافته با اطالعاتی که
از حســابهای شــما دارند ،پیش از آنکه شــما به خاک آمریکا برسید همه
موجودی حساب شما را خالی میکنند و به حساب دیگری انتقال میدهند
و حضور شما فقط به عنوان مظنون و کالهبردار به کار آنها میآید و در واقع
بهعنوان عامل کالهبرداری دســتگیر و زندانی میشــوید .در این حالت شما
نمیتوانید ثابت کنید که این کالهبرداری کار شما نبوده است؛ زیراشما فقط
با یک نام مجازی در فضای اینســتاگرام و واتســاپ آشنا شدهاید ،چت کرده
و دســتوراتش را عملی کردهاید .در نهایت هم هیچ آدرسی از کالهبرداران
ندارید و این موضوع برای پلیس قابلقبول نیســت چون شــما قربانی یک
پیشنهاد خندهآور شدهاید«.
در صورت دریافت چنیــن پیامهایی در فضای مجازی حتما با پلیس فتا
تماس بگیرید و پلیس را در جریان این نوع کالهبرداری قرار دهید.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
تعرض ۴درجهدارآمریکاییبهیکدختربچه
 چهــار درجهدار نیروی دریایــی آمریکا به تعرض
جنسی به یک دختربچه متهم شدند .چهار درجهدار
نیــروی دریایی به تجاوز جنســی به یــک دختربچه
در پایــگاه نیروی دریایی »کیتســاپ« واقــع در ایالت
واشنگتن متهم شدند .مســئوالن تحقیق این پرونده
اعالم کردند متهمان عالوه بر تجاوز جمعی ،از اقدام
خــود عکس و فیلم هم تهیه کرده بودند .بنابر اعالم
»نیویتایمز« آمریکا ،این اقدام شنبه  ۱۹سپتامبر ۲۰۱۷
رخ داده است .با وجود گذشت یک سال از این ماجرا،
رســانههای آمریکایی تاکنون اطالعــی از این پرونده
نداشتند و گزارشــی را دراینباره منتشر نکرده بودند.
قرار اســت در هفته جاری درباره ارجاع این پرونده به
دادگاه نظامی تصمیمگیری شود.

مرد مست همسر فلج خود را آتش زد
 مردی آمریکایی در حالت مستی با ریختن بنزین روی
همسر فلج خود ،او را به آتش کشید» .دالنو گرنگراث«
۵۸ساله که در یک مشاجره بر سر مسائل مالی با همسر
 ۶۱ســالهاش  ،وی را به آتش کشیده بود ،به جرم خود
اعتراف کرد» .دالنو« که به قتل درجه دوم متهم است،
ابتدا از قبول جرم خود سر باز زد ،اما با تداوم بازجوییها
اعتراف کرد که پس از مشــاجرهای سهروزه همسر ش
را به قتل رســانده اســت .پرســتار مقتول که حادثه را
گزارش کرده بود ،اظهار کرد که »کتلین« از زوال عقل و
اسکیزوفرنی رنج میبرده و قادر به حرکت نبوده است.
قاضی پرونده میگوید که تصاویر جســد سوخته بسیار
دردناک و غمانگیــز بودند و مدارک کافی علیه »دالنو«
برای محکومیتش وجود دارد.
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دستگیری کالهبرداران ۵میلیاردی
 سه کالهبردار حرفهای که با جعل امضا و سند
بیش از پنج میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند،
از سوی کارآگاهان دستگیر شدند.
ســردار »علیرضا مظاهــری« ،فرمانده نیروی
انتظامی اســتان خراسانشمالی ،با اعالم جزئیات
این خبر گفت :در پی اعالم شــش مورد شــکایت
مبنی بر اینکــه افرادی با سوءاســتفاده از اعتماد
شــهروندان اقدام به کالهبرداری به روش جعل
امضا و جعل اسناد کردهاند ،بالفاصله موضوع با
جدیت در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل
و کالهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات
فنــی و پلیســی و همچنیــن بررســی اظهارات
شــاکیان پرونده موفق به شناسایی محل اختفای
کالهبرداران شدند ،افزود :در یک اقدام غافلگیرانه
مأموران موفق شدند سه کالهبردار حرفهای را در
این زمینه دستگیر کنند.
این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه متهمان
بعد از مواجهه با مســتندات و ادله کافی به شش
فقــره کالهبرداری بــه ارزش پنجمیلیــارد و ۸۱۰
میلیون ریال اعتراف کردند ،گفت :متهمان بعد از
تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل
مقامات قضائی شدند.

دستگیری سارقی با
 ۴۰فقره سابقه سرقت
 رئیــس کالنتــری  ۱۳۱شــهرری با اشــاره به
دستگیری یک سارق تلفنهمراه در این محدوده،
گفــت :این متهم پس از دســتگیری بــه  ۴۰فقره
سرقت اعتراف کرد.
ســرهنگ »محمد کالوســی« گفــت :با وقوع
یک مورد ســرقت نافرجام تلفنهمراه از ســوی
یک موتورســوار ،تیمــی از مأمــوران این کالنتری
به محل اعزام شــدند .وی افزود :در تحقیقات از
مالباخته که یک زن بود ،مشخص شد سارق برای
ســرقت تلفنهمراه این شــهروند با یک دستگاه
موتورســیکلت ســفیدرنگ به وی حمله کرد اما
با مقاومت این شــهروند روبهرو شــده و بهناچار
از محــل گریخته اســت .این مقــام انتظامی بیان
کرد :با دریافت مشــخصات چهره و ظاهر متهم،
تعقیب و کنترل برای شناســایی و دســتگیری وی
آغــاز و در نهایت پــس از  ۲۰دقیقه تعقیبوگریز
سارق شناســایی و دستگیر شــد .رئیس کالنتری
 ۱۳۱شهرری تصریح کرد :متهم در کالنتری تحت
بازجویــی قرار گرفت که در نتیجــه به جرم خود
مبنی بر  ۴۰فقره ســرقت از شــهروندان اعتراف و
همچنین اقرار کرد که از دو ماه پیش تاکنون اقدام
به این ســرقتها میکرده است .به گفته سرهنگ
کالوســی ،پرونده متهم تکمیــل و برای تحقیقات
بیشتر در اختیار مأموران پایگاه نهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.

سقوط  ۲کارگر جوان به اعماق چاه
 رعایتنکردن اصول ایمنی هنگام کار در چاه،
مرگ یک کارگر چاهکن را در سعادتآباد رقم زد.
به دنبال تماس شــهروندان با ســامانه  ۱۲۵و
اعالم گزارشــی مبنی بر سقوط دو کارگر به داخل
چاه ۳۰متری ،ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران
بالفاصله نجات ایســتگاه  ۲۵را ساعت  ۱۲:۱۵روز
یکشــنبه به میدان فرهنگ۲۴ ،متری سعادتآباد،
کوچه دوم شــرقی اعزام کرد .جواد بداغی ،افسر
آماده منطقــه  ۲عملیات آتشنشــانی تهران که
از لحظات اولیه به همراه آتشنشــانان در محل
حادثه حضور داشــت ،دراینبــاره گفت :در محل
حادثه چاهی به عمق  ۳۰متر دیده میشد که دو
کارگر در اعماق آن گرفتار شــده و قادر به خروج
نبودند .وی افزود :آتشنشــانان بهســرعت محل
حادثــه را ایمنســازی کردند و با برپایــی کارگاه
نجات در یــک عملیات نفسگیر هــر دو کارگر را
به بیرون از چاه منتقل کردند .بداغی تصریح کرد:
در ایــن حادثه مرگ یکی از کارگــران تبعه افغان
از ســوی عوامل اورژانس تأییــد و کارگر دیگر به
مرکز درمانی منتقل شــد .کارشناســان ســازمان
آتشنشانی به صاحبان مشاغل اینچنینی توصیه
میکنند که در هنگام بروز حوادث مشابه پیش از
هر اقدامی موضوع را به سامانه  ۱۲۵اطالع دهند
زیرا ممکن است در اینگونه حوادث تلفات ناشی
از بیاحتیاطی افزایش یابد.
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ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر کرج در نظر دارد بر اســاس مجوزهای ماخوذه جایگاه  CNGتحت پوشش خود را از طریق مزایده عمومی به
شــرکتهای صالحیت دار به صورت اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ  ۱۳۹۷/۰۷/۱۱جهت دریافت اسناد مزایده
و ارائه پیشــنهادات خود با در نظر گرفتن شرایط عمومی – خصوصی و شرایط ذیل به دبیرخانه سازمان واقع در کرج – میدان استاندارد – بعد از موسسه
استاندارد – ساختمان مرکزی مراجعه یا با شــماره تلفن  ۰۲۶-۳۲۸۰۰۸۴۳تماس حاصل نمایند  -واریز مبلغ  ۳۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره  ۷۰۰۳۰۷۴۴۴۴۸نزد بانک
شهر بنام سازمان بابت خرید اسناد
 محل فروش و دریافت اسناد  :دبیرخانه سازمان آخرین مهلت قبول پیشنهادات  :روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۲ هزینه کارشناسی و نشر آگهی ها و نصب بنر بر عهده برنده مزایده خواهد بود سایر اطالعات و جزییات در اسناد منااقصه مندرج است .{¦Ë

»Ã|ËY»ÂÂ

»|ÃZmYc

»^¸Ä¿ZÌÅZ»ÄËZa¢
µZË


d¯Ã{b
{»µZËÃ|ËY

Z¯¹Zn¿Y¾uÃ{b
µZË

¿Ö¿Z



ÖÀÌ¼y¹Z»YCNGÃZ´ËZm
Ã

»ÃZ

  

  

{¶¯¢¸^»|{Ã
«    {Y{Y
µZË

 {Ô»Ã{Zm
]¸Õf»YÂ
ÖÀÌ¼y¹Z»Y

»k¯ÕY{Æ§Z»ÁZ]¶¬¿Á¶¼u½Z»ZÌË Ö¼Z¯{ZfY|Ìn

