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سارقان گاوصندوقها
دستگیر شدند
 شرق :دو نفر از ســارقان منازل در شهرک غرب
تهران دســتگیر شــدند .ســرهنگ ظهیری ،رئیس
پلیس پیشگیری پایتخت ،در تشریح این خبر گفت:
از  ۲۳ماه پیش ســرقت از منازل واقع در شــهرک
غرب و ســعادتآباد تهران شــدت گرفت تا اینکه
در روز پنجشنبه هفته گذشــته مأموران با استفاده
از شــیوه و شگردهای پلیســی در جریان شروع به
ســرقت جدیدی از سوی همین باند قرار گرفتند .او
ادامــه داد :مأموران کالنتری شــهرک غرب خیلی
ســریع به محل اعزام شــدند و با شناســایی محل
ســرقت اقدام به تعقیبوگریز پلیســی با متهمان
کردند که دو نفر از متهمان در تعقیبوگریز ســریع
پلیســی زمینگیر و دستگیر شــدند که از آنها آالت
و ادوات جرم نیز کشــف شــد .این مقــام انتظامی
افزود :پــس از انتقال دو متهم به کالنتری و انجام
تحقیقات اولیه متهمان شــروع بــه انکار کردند تا
اینکــه با دیدن مــدارک موجــود در پرونده لب به
اعتراف گشــودند .ســرهنگ ظهیری تصریح کرد:
متهمان در اعترافات خود اظهار کردند از هر خانه
حدود  ۲۰۰تا  ۸۰۰میلیون تومان ســرقت میکردند
و تا این لحظه  ۳۰شــاکی موفق به شناســایی این
ســارقان شــدهاند .او ادامه داد :یکــی از متهمان
بهتازگی و حدودا یک ماه بود که از زندان آزاد شده
بود .متهمان به انجام سرقتها اعتراف کردهاند و با
هماهنگیهای قضائی برای انجام ادامه تحقیقات
در اختیار مأموران پایــگاه دوم آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفتند .او در پایان گفت :بهتر است شهروندان
نــکات ایمنی را رعایت کرده و خانههای خود را به
سیستمهای امنیتی مجهز کنند.

ریزش پارکینگ ساختمان مسکونی
حادثه آفرید
 شــرق :ریزش ناگهانی کف پارکینگ ساختمان
مســکونی در جنتآباد جنوبی ،ســقوط خودروی
سواری را به درون گودال رقم زد .درپی ریزش کف
پارکینگ ســاختمان مسکونی و سقوط یک دستگاه
خودروی ســواری به درون گودال ،ستاد فرماندهی
آتشنشانی تهران بالفاصله ساعت  ۲۱:۵۰جمعه
آتشنشــانان را روانــه خیابــان جنتآبادجنوبی،
خیابان اللهشــرقی کرد .علی چراغی ،فرمانده تیم
آتشنشــانان اعزامی ،دراینباره اظهار کرد :پس از
رســیدن به محل حادثه یک ســاختمان مسکونی
چهار طبقه هشــت واحدی مشــاهده میشــد که
کــف پارکینــگ منفی یــک آن به دلیــل ترکیدگی
لولههــای فاضــالب و شستهشــدن زیرســاخت
پارکینگ فرو ریخته و یک دستگاه خودروی سواری
آریو از قســمت جلوی خودرو ،داخــل گودالی به
قطر و عمق ســه متر فرو رفته بــود .او ادامه داد:
فروکشکردن کف پارکینگ و بهدامافتادن خودروی
آریــو باعث ســد راه و محبوسشــدن خودروهای
دیگر در پشــت گودال شــده بود .چراغــی افزود:
آتشنشــانان بالفاصلــه ضمن ایمنســازی محل
حادثــه و فیکسکــردن خودروی ســواری و مهار
آن ،از دو قســمت باکمک جرثقیل دستی )تیفور(
و تجهیــزات مخصــوص ،عملیات بیــرونآوردن
خودرو را با استفاده از الوار آغاز کردند .این فرمانده
آتشنشــانی خاطرنشــان کرد :نیروهای عملیاتی
با مهارت هرچه تمامتــر ،خودروی بهدامافتاده در
گودال را بدون آســیب بیشــتر بیرون کشیدند و آن
را به محل امن انتقال دادند .آتشنشــانان پس از
ایمنسازی محل حادثه و کشیدن نوار احتیاط روی
دهانه چاه ،پــس از تحویل محل حادثه به عوامل
شــهرداری و مالکان ســاختمان به عملیات خود
پایان دادند.

دستگیری سارق حرفهای محتویات
داخل خودرو
 ســارق حرفهای بعد از دستگیری به  ۳۰فقره
ســرقت محتویات داخــل خودرو اعتــراف کرد و
روانه زندان شد .ســرهنگ »علیاکبر حسینپور«،
سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرستان بینالود،
در تشــریح ایــن خبــر گفــت :در پی اعــالم چند
فقره ســرقت محتویات داخل خودرو در ســطح
شهرســتان بینالود ،مأمــوران انتظامــی پیگیری
موضــوع را به صــورت ویژه در دســتور کار خود
قــرار دادند .وی افزود :مأمــوران پس از چند روز
کار میدانی و بررســی زمان وقوع سرقتها ،حین
انجــام گشــتزنیهای هدفمند در ســطح حوزه
اســتحفاظی به یــک دســتگاه خــودروی پراید
مشکوک شــدند و این خودرو را به منظور بررسی
بیشــتر متوقف کردند .این مقام انتظامی با اشاره
به اینکه مأمــوران در بازرســی از داخل صندوق
عقب مقادیری وســایل ســرقتی را کشف کردند،
تصریــح کرد :مأمــوران پس از اســتعالم خودرو
متوجــه شــدند خودروی مــورد اســتفاده متهم
نیز از شــهر مشــهد سرقت شده اســت .فرمانده
انتظامی شهرســتان بینالود با اشاره به اینکه فرد
متخلف ســابقهدار اســت ،اظهار کــرد :متهم در
بازجوییهــای بهعملآمده به  ۳۰فقره ســرقت
محتویات داخل خودرو با همدستی یک نفر دیگر
در سطح شهرســتان بینالود اعتراف کرد .سرهنگ
حسینپور با اشاره به تالش پلیس برای دستگیری
متهم دیگر این پرونده ،افزود :متهم پس از تشکیل
پرونده مقدماتی به منظور ســیر مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شد.
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همکاری مادر و پسر در قتل پدر خانواده
شرق :پسر جوانی که به خاطر اختالف پدرومادرش
و بیکاری پدرش او را به قتل رســانده است ،بعد از
محاکمه در دادگاه کیفری اســتان تهران به قصاص
محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما ،سه سال قبل خبر گمشدن
مردی میانســال به مأموران پلیس داده شد .همسر
و فرزند مقتول به مأمــوران گفتند خبر ندارند کیوان
کجا رفته اســت؛ اما از وقتی که از خانه بیرون رفت،
دیگر برنگشت.
چند روز بعــد از این ماجرا پلیس جســد مردی
را که با مشــخصات کیوان همخوانی داشــت ،پیدا
کرد .بعد از تأیید هویت جســد مشخص شد این مرد
همان کیوان است .همچنین براساس نظریه پزشکی
قانونی معلوم شــد متهم بر اثر واردشــدن ضربات
جسمی ســنگین بر ســرش جانش را از دست داده
است.
نحوه کشتهشدن کیوان نشــان میداد او قربانی
یــک انتقامگیری شــده اســت .با توجه بــه مدارک
بهدســتآمده کارآگاهان جنایی از خانــواده کیوان
بازجویی کردند .گفتههای متناقض فرزند و همســر
مقتــول ظن پلیس را برانگیخت و مأموران این دو را
بازداشت کردند.
بعد از چندین جلسه بازجویی سرانجام مهرداد،
فرزنــد کیوان ،لب بــه اعتراف گشــود و گفت :پدرم

چند ســال بود که بیکار بــود و در خانه میماند .او
هیچوقت از خانه بیرون نمیرفت؛ مگر اینکه مادرم
کاری داشــت یا قرار بود میهمانی برای مادرم بیاید.
اختالف بین آنها زیاد شــده بــود؛ بههمیندلیل هم
مادرم تصمیم به قتل پدرم گرفت.
او مدتها بود که درباره قتل پدرم با من صحبت
میکــرد و میگفت هیــچ راهی برای رهاشــدن ما
وجود ندارد؛ مگر اینکه پدرت را بکشــیم .زمانی که
این مســئله مطرح شــد ،من اول ناراحت شدم؛ اما
آنقدر مادرم از اینکه پدرم بد اســت ،برای من گفت
تا اینکه راضی شــدم مادرم را کمک کنم .روز حادثه
مادرم گفت پدرت خوابش سبک است؛ بنابراین باید
ضربه را کاری بزنی .او دمبل را روی دست من بست.
پــدرم خواب بود .من با دمبلی که روی دســتم بود،
چند ضربه پشــت سر هم به ســر پدرم زدم .مادرم
گفت آنقدر باید ضربه بزنی کــه پدرت دیگر نتواند
بلند شود.
بعــد از اعتراف این جــوان مأمــوران از مادر او
بازجویــی کردند .این زن گفت :من در قتل شــوهرم
نقشی نداشتم .من فقط میخواستم کاری کنم پسرم
گیر نیفتد .پســرم خودش با پدرش اختالف داشــت.
شــوهرم به همه گفته بود میخواهد پسرمان را به
خارج از کشور بفرستد تا او آنجا زندگی کند و همین
هم باعث شد که پسرم ناراحت شود .او نمیخواست

به خــارج برود .زمانی که تصمیــم گرفت پدرش را
بکشد ،من خبر نداشتم و بعد از قتل بود که فهمیدم
چه اتفاقی افتاده و کمک کردم پسرم جسد را خارج
کند؛ چون نمیخواستم او به دردسر بیفتد.
زمانی که مأموران خانه متهمان را بررسی کردند،
مقداری اســید و ســرنگ نیز پیدا کردند .مهرداد به
مأموران گفت :مادرم اســید خریــداری کرده بود تا
جســد را با اســید از بین ببریم و اگر الزم شــد اسید
به پدرم تزریق کنیم؛ امــا دیگر برای این کار نه زمان
داشتیم و نه اصال الزم شد که اسید را استفاده کنیم.
بعــد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت
برای این مادر و پسر ،پرونده برای رسیدگی به دادگاه
کیفری اســتان تهران فرستاده شد .در ابتدای جلسه
رسیدگی که در شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان تهران
برگزار شــد ،نماینده دادستان کیفرخواست را خواند؛
سپس پدر و مادر مقتول بهعنوان ولیدم در جایگاه
قرار گرفتند و خواســتار مجازات متهمان شدند .آنها
گفتند حاضر به گذشت از نوهشان نیستند و خواستار
مجازات عروسشان هم هستند.
در ادامــه مهرداد در جایگاه قرار گرفت .او گفت:
قبول دارم پدرم را کشتم؛ اما واقعا نمیدانم چرا این
کار را کــردم .مادرم مدام میگفت تــو باید پدرت را
بکشــی و وقتی گفتم من نمیتوانم این کار را بکنم،
گفــت که به کس دیگری اعتماد ندارد و فقط به من

اعتمــاد دارد .اگر به کس دیگــری بگوید که پدرم را
بکشد ،ما را لو میدهد .او آنقدر درباره این موضوع
گفت که من را قانع کرد این کار را بکنم.
متهم درباره اینکه چرا دمبل را به دســتش بسته
و ســپس ضربــات را به پــدرش زده اســت ،گفت:
مادرم گفت خواب پدرت ســبک است و اگر دستت
بلــرزد ،پدرت بیدار میشــود و نقشــه لــو میرود؛
بههمینخاطر هم دمبل را به دستم بست تا از دستم
نیفتد .او اسید هم خریده بود که وقتی پدرم بیهوش
شد ،اسید به بدنش تزریق کنیم که البته کار به آنجا
نرسید و قتل انجام شد .بعد هم جسد را داخل گونی
گذاشتیم و از خانه خارج کردیم.
در ادامــه زن جوان بهعنوان متهم ردیف دوم در
جایــگاه قرار گرفت .او اتهــام معاونت در قتل را رد
کرد و گفت فقط برای اینکه کمکی به پســرش کرده
باشد ،در انتقال جسد با او همکاری کرد.
این متهم گفت :شــوهرم من را اذیت میکرد؛ اما
تحمــل میکردم .موضوع این بود که مدام میگفت
بچه را میخواهد به خارج بفرستد که من و پسرم با
این کار مخالف بودیم.
قضات با پایــان گفتههای این زن و وکالی مدافع
متهمان وارد شــور شــدند و متهم ردیــف اول را به
قصــاص و متهــم ردیف دوم را به  ۱۸ســال حبس
محکوم کردند.

اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و آﺗﺶزدن ﺟﺴﺪ زن دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ
شرق :مردی که بهدلیل اختالف مالی با زنی دندانپزشک او را خفه کرده و
جسدش را به آتش کشیده بود ،دستگیر شد.
به گــزارش خبرنــگار مــا ،ســاعت  ۲۳روز بیســتم آذر از طریق مرکز
فوریتهای پلیســی  ۱۱۰وقوع آتشسوزی به کالنتری  ۱۷۶حسنآباد اعالم
و با حضور مأموران در محل که زمین کشــاورزی در منطقه فشــافویه بود،
جســد کامال سوختهای کشف و بالفاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل و
تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد.
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی و انجام بررسیهای اولیه مشخص
شد جســد متعلق به زنی است که به علت شــدت سوختگی عمال امکان
شناسایی آن وجود نداشت.
کارآگاهان همزمان با کشــف جسد سوختهشده با بررسی سوابق پرونده
افــراد مفقودشــده اطالع پیدا کردند پرونده ناپدیدشــدن زنی ۴۰ســاله در
کالنتری  ۱۲۶تهرانپارس تشکیل شــده و در حال رسیدگی است .شوهر این
زن پس از شناســایی جسد همســرش ،در اظهاراتش بیان کرد :همسرم در
یک مطب به عنوان دندانپزشک مشغول به کار بود و صبح روز بیستم آذر
نیز همچون روال همیشــگی با کرایــه آژانس به محل کارش رفت اما پس
از گذشت چند ساعت و در تماســی که با محل کارش داشتم ،همکارانش
گفتند او به آنجا نرفته است.
کارآگاهــان با شناســایی راننده آژانس اطالع پیــدا کردند که مقتول در
مسیر رفتن به محل کارش ،بهصورت تلفنی با شخصی مشاجره کرده و پس
از پایان تماس از راننده آژانس خواســته تا با تغییر مسیر ،وی را به ایستگاه
متروی جوانمرد قصاب برســاند .راننده آژانس در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :زمانی که خانم دکتر را به مقابل ایســتگاه مترو رساندم ،او سوار یک
پژو پرشــیای سفیدرنگ با یک سرنشین مرد شد و من نیز محل را ترک کردم.

اﻧﮑﺎر ﻗﺘﻞ ﻫﻢوﻃﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ
شــرق :مردی افغانســتانی که به اتهام قتل هموطنش در تهران دستگیر
شــده ،مدعی اســت قاتل نیست و نمیداند چه کســی دوستش را کشته
اســت .به گزارش خبرنگار ما ،کارآگاهان ویژه مبارزه با قتل پلیس آگاهی
تهران روز نهم شهریور از وقوع قتلی در ساختمانی در قلهک مطلع شدند
و وقتی به آنجا رفتند مشاهده کردند مردی افغانستانی در آنجا کشته شده
اســت .بررسیهای اولیه مشــخص کرد این مرد بهعنوان نگهبان در آنجا
مشــغول به کار بود ،اما غیر از این اطالعــات دیگری از مقتول و همچنین
قاتل یا قاتالن احتمالیاش وجود نداشــت .به همین دلیل کارآگاهان برای
رازگشــایی از این جنایت به سراغ تلفن همراه مقتول رفتند و با بررسی آن
متوجه شــدند متوفی آخرینبار با یکی از هموطنانش به نام نورمحمد در
تماس بوده است.
مأمــوران تصمیم گرفتند از نورمحمد درخصوص قتل تحقیق کنند ،به

همین دلیل با انجام تجســسهای ویژه نشــانی محل ســکونت او را پیدا
کردنــد ،اما وقتی بــه آنجا رفتند فهمیدند این مــرد خانهاش را ترک کرده
و از ایران به افغانســتان بازگشــته اســت .فرار نورمحمد سبب شد نام او
بهعنوان مظنون اصلی قتل ثبت شــود و کارآگاهان با این احتمال که این
مرد به ایران بازخواهد گشت منتظر ماندند تا خبری تازه به دستشان برسد.
تحقیقات در این رابطه ادامه داشــت تا اینکه پنــج روز قبل خبری به
دست پلیس رسید که نشان میداد نورمحمد دوباره وارد ایران شده است.
بهاینترتیــب محل زندگی او تحت نظر قرار گرفــت و این مرد در اقدامی
غافلگیرانه دستگیر شد .نورمحمد وقتی پشت میز بازجویی نشست ،اتهام
قتل را رد کرد و گفت اصال از مرگ هموطنش خبر نداشته است.
او گفت :من هفت ســال اســت که مرتب به ایران رفتوآمد میکنم.
اوایل در کارگاههای ساختمانی کار میکردم ،بعد از مدتی در بخش فضای

ســبز شهرداری مشغول شــدم و همانجا بود که با مقتول دوست شدم و
رابطه ما در این مدت ادامه پیدا کرد ،البته من بعد از مدتی فضای ســبز را
رها کردم و از آن بهبعد بهعنوان نظافتچی کار میکردم.
این مرد ادامه داد :من با مقتول هیچ اختالفی نداشتم و دلیلی نداشت
که بخواهم او را به قتل برسانم .نورمحمد درباره آخرین تماسش با مقتول
ادعا کرد :روز حادثه تلفن همراه من گم شده بود و من اصال نمیدانم چه
کسی با تلفنم با او تماس گرفته و چه حرفهایی زده بود.
متهــم درباره دلیل رفتنش از ایــران بعد از قتل نیز گفت :من مرتب به
افغانستان میروم و برمیگردم و این سفر هم از قبل برنامهریزی شده بود
و ربطی به قتل ندارد و من اصال در جریان قتل نبودم.
بنا بــر این گزارش ،متهم درحالحاضر در بازداشــت بهســر میبرد و
تحقیقات از او همچنان ادامه دارد.

اﻧﻬﺪام  2ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮدارى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
شــرق :فرمانده انتظامی استان خراســانرضوى از
دســتگیرى گردانندگان دو باند حرفهاى کالهبردارى
از شــهروندان با ترفند دوســتیابی و برندهشدن در
برنامه رادیویی خبر داد.
ســردار محمدکاظم تقــوى ،فرمانــده انتظامی
خراســانرضوى ،در تشــریح این خبر گفــت :در پی
گزارشهایــی مبنی بــر کالهبردارىهایی در فضاى
مجازى از شهروندان تحت عنوان سایت دوستیابی
و همچنین بــا ترفنــد برندهشــدن مالباختگان در

قرعهکشــی ،تحقیقات پلیســی دراینباره آغاز شد.
فرمانده انتظامی خراسانرضوى افزود :بررسیهاى
اولیه کارشناسان پلیس فتا نشان میداد کالهبرداران
در نقاط مختلف کشــور با این شیوه افراد سادهلوح
را فریــب داده و اقدام به برداشــتهاى غیرمجاز از
حســاب بانکی آنها کردهانــد .او خاطرنشــان کرد:
کارشناســان پلیس فتا پس از ردزنیهاى گســترده
اطالعاتــی در فضــاى مجــازى و تحقیقــات فنی و
پلیســی ،چهار عامل اصلــی یک بانــد را که تحت

عنوان دوســتیابی در شــش کانال تلگرامی نیز از
 ۹هزار شــماره کارت عابربانــک کالهبردارى کرده و
از طریق فیشینگ ،برداشــتهاى غیرمجاز زیادى را
داشــتند ،شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه این افراد
را دســتگیر کردند .سردار تقوى در ادامه از شناسایی
و دستگیری دو عامل اصلی باند کالهبردارى دیگرى
نیز کــه با همین ترفنــد اقدام به ســرقت اطالعات
حساب بانکی شهروندان میکردند ،خبر داد.
این مقام مســئول افزود :شهروندانی که با ترفند

دوســتیابی و همســریابی در تله فیشــینگ گرفتار
شــدهاند و مبالغی از حســاب بانکیشان کسر شده
اســت یا مالباختگانی که کالهبــرداران مجازى به
بهانه برندهشدن آنها را به دستگاه خودپرداز کشانده
و با ترفندى شــیادانه ،وجوهی از حساب بانکیشان
به صورت غیرمجاز برداشت کردهاند ،میتوانند براى
پیگیرى شــکایت خود هرچه سریعتر به پلیس فتای
اســتان یا شهرســتان محل زندگی خود در سراســر
کشور مراجعه کنند.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
 ۷کودک قربانی حریق در شرق مکزیکوسیتی
 مقامــات محلی مکزیک اعــالم کردند :در حادثه آتشســوزی در
شــهرک پرجمعیت »ایزتاپاالپا« واقع در شــرق »مکزیکوسیتی« هفت
کودک جان باختند.
این آتشســوزی پیش از ســاعت پنج صبــح روز جمعه به وقت
محلــی در یک کلبه کوچک ساختهشــده از ورقههای فلزی و مقوایی
رخ داد .قربانیــان این حادثه همگی کودکانی دو تا ۱۳ســاله و از یک
خانواده بودند و اجســاد آنها از سوی آتشنشانان از کلبه سوختهشده
بیرون کشیده شد.
والدین این کودکان در زمان وقوع آتش در خانه حضور نداشتند.
علت آتشسوزی در دست بررسی است .گزارشهای محلی حاکی
از آن اســت که این کودکان احتماال برای گرمکردن خود ،آتش روشن

کرده بودند که کنترل آن از دستشان خارج شد.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،شــهردار »ایزتاپاالپا« اعالم کرده که
کمپینی برای هشداردادن به ساکنان شهر نسبت به خطرات استفاده از
گاز برای گرمابخشــیدن به محیط خانهها در این زمان از سال که افت
دما وجود دارد ،راهاندازی شده است.
کودک  ۳ساله قربانی خشم پدرخواندهاش شد
 مرد ۲۸ســاله به جــرم قتل غیرعمــد فرزندخوانده سهســالهاش
دســتگیر شــد .فردی به نــام »چارلیس وایــن هومیچ« ۲۸ســاله در
مینهســوتای آمریکا به سبب کودکآزاری که به جانباختن یک کودک
سهساله منجر شد ،مجرم شناخته و حکم بازداشت او صادر شد.
گزارشهــای رســیده حاکی از آن اســت پس از تمــاس یک زن با

رﺧﺪاد

کالهبرداری با  ۲۰۷شاکی
 شــرق :فردی که دســت به کالهبردار میلیاردی
زده بود ،با  ۲۰۷شــاکی در قزوین دستگیر شد .سردار
مهدی محمــودی ،فرمانده انتظامی اســتان قزوین
اظهار کرد :درپی ارجاع حکم جلب از ســوی مراجع
قضائی اســتان کرمانشــاه به پلیس آگاهی اســتان
قزوین مبنیبر دستگیری کالهبردار میلیاردی متواری،
موضــوع به صورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت .ایــن مقام انتظامی افزود:
مأمــوران با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی پلیســی
و مراقبتهــای نامحســوس ،متهــم فــراری را در
مخفیگاهــش در قزویــن شناســایی و در عملیاتی
ضربتی دستگیر کردند .فرمانده انتظامی استان قزوین
اضافــه کرد :متهم پس از دســتگیری به مقر پلیس
منتقل شــد و در بازجویی فنی از وی به کالهبرداری
از  ۲۰۷نفر در اســتان کرمانشاه که از اعضای تعاونی
مسکن دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه بودند،
اعتــراف کرد .وی خاطرنشــان کرد :متهم دو ســال
قبل به علت کالهبرداری از اعضای تعاونی مســکن
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه از سوی مراجع
قضائی به  ۱۱ســال حبس محکوم و با قرار وثیقه ۱۷
میلیاردریالی آزاد میشود که به علت وجود شاکیان
بیشــتر برای فرار از مجازاتهای قانونی متواری شد.
سردار محمودی با اشاره به شکایت  ۲۰۷نفر به علت
کالهبرداری صــد میلیاردریالی گفــت :صبح دیروز
با تالش شــبانهروزی مأموران پلیــس آگاهی متهم
دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

پالک مخدوش ،سارق را لو داد

ســهام ،یک وام  ۶۰میلیونتومانی دریافت کــردم .پس از مدتی تصمیم به
فروش سهام خود گرفتم و بهواسطه یکی از دوستان سهام را به خانم دکتر
فروختم و او نیز همه پول ســهام را پرداخت کرد .در زمان انتقال سهام به
مقتول متوجه شــدم که انتقال قانونی ســهام فقط پس از تسویه کامل وام
دریافتی امکانپذیر است.
به همین علت از مقتول درخواست زمان کردم تا وام دریافتی را تسویه
کنم و او نیز چندین نوبت به من فرصت داد اما با این وجود نتوانســتم وام
خود را تســویه کنم تا اینکه صبح روز بیســتم آذر خانم دکتر با من تماس
گرفت و زمانی که به او گفتم هنوز اقدامی درباره تسویه وام صورت نگرفته،
تهدید کرد از من به اتهام کالهبرداری شــکایت خواهد کرد .از او خواهش
کردم تا حضورا مالقات کنیم و به پیشــنهاد من به مقابل ایســتگاه متروی
جوانمرد قصاب آمد و آنجا ســوار ماشین من شد .در طول مسیر حرکت به
ســمت محل کار خانم دکتر از او درخواست مهلت دوباره کردم اما او دیگر
حاضر به دادن فرصت نبود و مجددا تهدید خود مبنی بر طرح شــکایت را
تکرار کرد .در یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و با فشاردادن گلوی
خانم دکتر او را خفه کردم .ســپس بیهدف به مســیر خــود ادامه دادم تا
از شــهر خارج و وارد جاده منتهی به فرودگاه امام خمینی)ره( شــدم .در
نقطهای خلوت جســد را از ماشــین بیرون آوردم و با بنزین داخل صندوق
عقب ،جنازه را به آتش کشیدم و بهسرعت از محل دور شدم«.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپورگــودرزی ،معاون مبارزه بــا جرائم جنایی
پلیــس آگاهی تهران بزرگ ،با تأیید این خبر گفــت :با اعتراف صریح متهم
به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشــت موقت از سوی رئیس شعبه  ۱۰۲دادگاه
عمومی و انقالب فشافویه صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی
در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کارآگاهان با توجه به اظهارات راننده آژانس به ایســتگاه متروی جوانمرد
قصاب مراجعه کردند و با بررســی تصاویر دوربینهای مداربسته محدوده
ایستگاه موفق به شناســایی خودروی پرشیای سفیدرنگی شدند که مقتول
در حال سوارشدن به آن بود.
با شناســایی مالک خودروی پرشیا به نام ســعید )۴۵ساله( در منطقه
مشــیریه ،کارآگاهان او را دســتگیر کردند .ســعید در اظهارات اولیه منکر
هرگونه اطالع از جنایت شــد اما پس از ارائه دالیل و شواهد انکارناپذیر به
ویژه تصاویر بهدســتآمده از دوربینهای مداربسته بهناچار لب به اعتراف
گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
ســعید درباره ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت :چندی پیش سهامی
بــه مبلــغ  ۱۲۰میلیون تومان خریــداری کرده و پس از مدتی به پشــتوانه
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اورژانس و اعالم گزارشــی مبنی بر نفسنکشــیدن فرزندش ،مأموران
بالفاصله در منزل این شــخص حضــور یافتند که با صحنه یک کودک
بیجان مواجه شــدند .پس از انتقال ســریع او به بیمارستان ،فوت او
اعالم شد.
با بازجوییهای بهعملآمده از این زن ،او گفت وقتی شــیفت شب
بوده کودک را برای مراقبت نزد شــوهرش ســپرده بــود؛ اما روز بعد
متوجه بیحالی و اســتفراغهای شــدید کودک شده بهطوریکه مدام
هم از دلدرد شکایت میکرد.
طبق گــزارش کالبدشــکافی ،این کودک بــر اثر ضربــات وارده بر
شکمش فوت کرده است.
هماکنون عالوهبر مادر کودک شــوهر او نیز به جرم قتل غیرعمد در
بازداشت بهسر میبرد.

 رئیس کالنتری دولتآباد از دســتگیری سارق
لــوازم خودرویی خبر داد که با خودروی ســواری
پالک مخدوش ســرقت میکرد .ســرهنگ پیمان
احمــدی گفت :مأمــوران انتظامی ،یک دســتگاه
خــودروی ســواری را که پــالک آن مخدوش بود
مشاهده کردند و مدتی راننده را تحت تعقیب قرار
دادند .متهم به محض مشــاهده مأموران از محل
با ســرعت باالیی گریخت و سعی کرد با رانندگی
در خیابانهــای فرعی از محل متواری شــود ،اما
مأموران موفق شــدند پس از مدتی تعقیبوگریز،
خــودرو را متوقف کنند .در بازرســی از خودروی
توقیفــی ،اقالمــی از قبیل :پنل ،ضبــط خودرو و
مدارک هویتی به ســایر اشــخاص ،کشف شد .به
گفته ایــن مقام انتظامی ،متهم به ســرقت لوازم
خودرو اعتــراف کرد و با شناســایی مالباختگان
و تحویل اموال به مالباختــگان ،متهم در اختیار
مقام قضائی قرار گرفت.

دستگیری سارق حرفهای
منزل و همدستش
 رئیس پایــگاه چهــارم پلیس آگاهــی تهران
بزرگ از دســتگیری یک ســارق حرفهای منزل و
همدســتش خبر داد .ســرهنگ مرتضــی نثاری
گفت :مخفیگاه این سارقان در استان مرکزی و قم
شناسایی و معلوم شد اموالی از قبیل ساعت نقره
زنانه ،طالجات ،گوشــواره و گردنبند طال ،انگشتر
طال ،گوشواره نقره و انگشتر نقره به وسیله سارق
به سرقت رفته بود .مالباخته ارزش ریالی اموال
مســروقه را  ۱۴۰میلیون ریــال اعالم کرد و ادامه
داد :در تحقیقات پلیســی مشخص شد که سارق
یا ســارقان بدون تخریب در وارد منزل شــدهاند و
همچنین ردپای یکی از ســارقان حرفهای ســاکن
اســتان مرکزی به دســت آمد .مأموران این پایگاه
برای دستگیری متهم اعزام و موفق شدند در یک
عملیات ضربتی سارق حرفهای را در مخفیگاهش
در استان مرکزی دستگیر و به تهران منتقل کنند.
متهم اقرار کرد :با همدســتم که در شهرستان
قم ساکن اســت ،برای دیدن یکی از دوستانش به
تهران آمدم که ورودی آپارتمانی نظرمان را جلب
کرد و تصمیم به ســرقت گرفتیم و پس از سرقت
دوباره به طرف قم راهی شدیم.

کشف کالهبرداری
 ۱۷۰میلیارد ریالی
 شــرق :بانــد جاعــالن اســناد ملکــی منهدم و
کالهبرداری به ارزش  ۱۷۰میلیارد ریال کشــف شــد.
سردار محسن خانچرلی ،فرمانده انتظامی غرب استان
تهران گفت :درپی دریافت خبری مبنیبر اینکه فردی
پس از آزادی از زندان با تشکیل یک باند جعل اسناد
از طریق فروش مال غیر اقــدام به کالهبرداری کرده
اســت ،پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس
آگاهــی قرار گرفت .او افزود :مأمــوران پس از انجام
تحقیقات پلیســی و کنترل شبانهروزی محل فعالیت
متهمان ،موفق به شناســایی هشــت نفر شده و آنها
را حین خریدوفروش یک قطعه زمین با جعل اســناد
دســتگیر کردند .این مقام ارشــد انتظامی بیان کرد:
متهمان در بازجوییهای پلیس به فروش مال غیر به
متراژ پنج هزار متر ،با جعل اســناد مالکیت به ارزش
 ۱۷۰میلیــارد ریال اعتراف کردنــد .فرمانده انتظامی
غرب اســتان تهران با اشاره به اینکه اعضای این باند
به  ۱۷فقره کالهبرداری از شــهروندان در شهرستان
شــهریار اعتراف کردهاند ،بیان کــرد :متهمان پس از
تشــکیل پرونده بــه مراجع قضائی معرفی شــدند.
ســردار خانچرلی در پایان از شــهروندان خواســت:
معامالت خود را در دفاتر رسمی و معتبر انجام داده
و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با شماره
 ۱۱۰تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند.

