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تیراندازي پلیس
براي دستگیري سارق
 شرق :رئیس کالنتري  ۱۳۰نازيآباد از دستگیري
ســارق خودرو در محــدوده خیابــان میثاقي در
تعقیب و گریز پلیســي خبر داد .ســرهنگ رسول
جهاني در تشــریح این خبر بیان کرد :ساعت پنج
بامداد جمعه گذشته مأموران حین گشتزنيهاي
شــبانه خود به مردی جوان مشکوك شدند که در
حــال بازکردن دِر خودروي پرایــدي بود .وي بیان
کرد :در ادامه مرد جوان با دیدن مأموران متواري
شد و به همین دلیل مأموران به دنبال او رفتند اما
ســارق که پیاده بود ،از راه غیرماشینرو متواري و
به همین دلیل مأمور مجبور شــد پیاده به تعقیب
او بپردازد .رئیس کالنتري  ۱۳۰نازيآباد ادامه داد:
در تعقیــب و گریز و پس از ایســتدادن مأمور به
متهم ،او نایســتاد تا اینکه مأمــور انتظامي مجبور
به شــلیك دو تیر هوایي شــد اما متهم باز هم به
دویدن خود ادامه داد تا اینکه باالخره مأمور گشت
موفق به دســتگیري متهم ۴۰ساله شد .وي ادامه
داد :با بردن متهم به کالنتري مشــخص شــد که
او سارق لوازم خودرو اســت و دِر خودروي پراید
مذکور را نیز تخریب کرده بود تا بتواند لوازم داخل
آن را ســرقت کند .وي افــزود :صاحب خودروي
پراید نیز با حضور در کالنتري از متهم شکایت کرد
و وي با تشــکیل پرونده به مقــام قضائي معرفي
شــد .این مقام انتظامي تصریح کرد :متهم تاکنون
به  ۲۰فقره سرقت اعتراف کرده است و تالشهاي
پلیســي براي شناســایي بقیه مالباختگان جریان
دارد و شــهروندان ميتوانند براي شناسایي متهم
به کالنتري مراجعه کنند.

دختر متهم به آدمربایي ،قرباني اخاذي اینترنتي بود
شرق :شیوه خواهر و برادر براي حل موضوع مزاحمت به جراحت با اصابت
گلوله خواهر و بازداشت برادر منجر شد.
به گزارش خبرنگار مــا ،چندي قبل مردي به پلیس آگاهي مراجعه کرد
و از تــالش زن و مــردي براي ربودن خود خبر داد .پــس از تحقیقات اولیه
پرونده براي کسب تکلیف به دادســراي جنایي تهران فرستاده شد و شاکي
در تحقیقات تکمیلي به بازپرس رضواني که ریاست شعبه هشتم را برعهده
دارد ،گفــت :افرادي که ميخواهند من را بدزدند با دوســتم اختالف دارند،
امــا چــون او را پیدا نميکنند با من قــرار گذاشــتند .او در ادامه گفت :آنها
یکبار تالشــي ناموفق براي ربودن من داشــتند ،االن هم دوباره ميخواهند
این کار را بکنند.
در پي این گفتههاي مرد جوان او آموزشهاي الزم را دید و سر قرار رفت.
در محل قرار وقتي زن و مرد به سراغ شاکي رفتند ،او شروع به دادوفریاد
کرد تا مردم دورشــان جمع شوند و امکان فرار سریع آدمربایان از آنها گرفته
و فرصت مداخله پلیس فراهم شود .در ادامه زن و مرد به هر نحوي که بود

دستگیری سارق زورگیر
 شــرق :ســارق زورگیر محله مولوی با  ۱۰فقره
ســرقت در مخفیگاهش دســتگیر شــد .سرهنگ
»محمدرضــا منصوری« ،رئیــس کالنتری مولوی،
گفت :با وقوع چند فقره زورگیری از سوی راکب و
دو ترکنشین یک دستگاه موتورسیکلت ،شناسایی
و دســتگیری ســارقان در دســتور کار قرار گرفت.
رئیــس کالنتری مولــوی بیان کــرد :در تحقیقات
پلیســی مخفیگاه راکــب موتورســیکلت در یک
رســتوران شناســایی و تیمی از مأموران کالنتری
برای دســتگیری متهم اعزام و موفق شدند در یک
عملیات ضربتی سارق را در مخفیگاهش دستگیر
و موتورســیکلت وی را که جلوی رســتوران پارک
شده بود ،توقیف کنند .وی بیان کرد :متهم که منکر
هرگونه جرم ارتکابی بود ،تحت بازرسی بدنی قرار
گرفت و از وی دو قبضه ســالح سرد و دو دستگاه
گوشی مسروقه کشف شد .سرهنگ موسوی افزود:
متهم پس از انتقال به کالنتری به  ۳۰فقره سرقت
بــه شــیوه زورگیری بــا همکاری دو همدســتش
اعتراف کرد و تحقیقات پلیســی درباره شناســایی
سایر همدستان وی و مالباختگان ادامه دارد.

دستگیری سارق لوازم خودروهای
داخل پارکینگ
 شرق :سارق لوازم خودرو با  ۳۰فقره سرقت به
دام افتاد .سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« ،سرکالنتر
هفتم تهران ،گفت :با وقوع چندین فقره ســرقت
مشابه در محدوده کالنتریهای نازیآباد و خزانه،
تیمی از مأموران سرکالنتری ،دستگیری و شناسایی
ســارق یا ســارقان را در دســتور کار قــرار دادند.
سرکالنتر هفتم با بیان اینکه سارق از خودروهایی
ســرقت میکرد که داخل پارکینگهای خصوصی
بودند ،تصریح کرد :در تحقیقات میدانی ،مشخص
شد ســرقتها به وسیله یک نفر انجام شده است
و ردپای یکی از سارقان حرفهای نیز به دست آمد.
این مقام انتظامــی تصریح کرد :تصویری از چهره
سارق در اختیار گشــتهای انتظامی سرکالنتری
قرار گرفت و گشــتزنیهای هدفمند در ســطح
ســرکالنتری آغاز شــد تا اینکه مأموران تجسس
کالنتری  ۱۳۰نازیآباد ،موفق شــدند ســارق را در
تردد شهری مشــاهده و بالفاصله وی را دستگیر
کنند .وی بــا بیان اینکه متهم در ســرکالنتری به
 ۳۰فقره ســرقت اعتراف کرد ،گفت :در این زمینه
تعدادی از مالباختگان تاکنون شناسایی شدهاند.

از بیــن جمعیت راهي براي فرار پیدا کردند و پس از آن بود که تعقیبوگریز
آنها و پلیس آغاز شــد که در نهایت با شــلیک تیر هوایي و پس از آن هدف
قرارگرفتن زن ماجرا ادامه پیدا کرد .باوجوداین متهمان تحت تعقیب موفق
به فرار شــدند ،اما زماني که قصد مراجعه به بیمارســتان میالد را داشتند،
شناسایي و دستگیر شدند.
در بازجویيهای اولیه مشخص شــد متهمان خواهر و برادر هستند.
پس از آن خواهر براي مداوا به بیمارســتان منتقل شد و برادر هم تحت
نظر قــرار گرفت تا به مقام قضائي معرفي شــود .مرد جوان در حضور
بازپــرس رضواني گفــت :مدتي قبــل خواهرم به من گفــت که مردي
مزاحم او شــده است و با برداشتن عکسهاي پروفایل او تهدید کرده که
عکسهایش را در اینترنت منتشر ميکند و اگر هم ميخواهد این اتفاق
نیفتد خواهــرم باید به او پول بدهد .خواهرم هــم دو میلیون تومان به
حســاب او ریخته بود ،اما مزاحمتها ادامه داشت تا اینکه فرد مزاحم
درخواســت یک میلیــون تومان دیگر کرده و گفته بــود خواهرم باید به

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﻗﺖﻫﺎى ﺳﺮﯾﺎﻟﻰ ﺑﺮادران دوﻗﻠﻮ
شــرق :دو برادر دوقلو که با همکاری دوستشــان،
دست به ســرقتهای ســریالی موتورهای سنگین
میزدند ،دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،مأموران عملیات کالنتری
مشیریه شب پنجشــنبه هفته گذشته ،در جریان یک
درگیری مقابل بنگاه امالکی قرار گرفتند و ســریع با
اعزام به این محل تحقیقات اولیه را آغاز کردند.
در محل مشــخص شــد ماجرا یــک درگیری
ســاده نیســت؛ مرد جوانی ادعا کــرد دو کارمند
بنگاه امالک که برادران دوقلوی ۱۸ساله و پسران
صاحب بنگاه هستند ،از او سرقت کردهاند.

دستگیري حسین ماکاراني
حین دزدی
 شرق :مردي ۲۹ساله معروف به حسین ماکاراني،
به اتهام ســرقت لوازم داخل خودرو دســتگیر شد.
ســاعت چهــار و نیم بامــداد دیروز مأمــوران حین
گشــتزنيهاي خود به مردی جوان برخورد کردند
که از پارکینــگ خانهاي در نازیآباد خارج شــد اما
بــا دیدن مأموران به داخل خانه بازگشــت .مأموران
کالنتري وارد عمل شــده و با بررسي این فرد متوجه
شدند که او در حال سرقت از سه خودروي پاركشده
شامل دو پژو و یك دستگاه ال ،۹۰در پارکینگ همان
خانهای بوده که از آن خارج شــده اســت .در ادامه
متهم معروف به حســین ماکاراني کــه از بزهکاران
معروف منطقه نازيآباد اســت ،بــه کالنتری منتقل
شــد و صراحتا به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و گفت
همان سه فقره سرقت را انجام داده است .در ادامه
مشخص شــد حسین ماکاراني با استفاده از شاهکلید
یــا کارت درهاي خانهها را باز ميکــرد و وقتي وارد
خانه ميشــد با تخریب دِر ماشینها به سرقت لوازم
صوتي و اموال داخل خودرو اقدام ميکرد.
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با انتقــال طرفین درگیــری به کالنتری ،شــاکی
توضیح داد ۲۹ :آذر ســوار بر موتورســیکلت بنتلی
قرمزرنگ  ۳۰۰سیســی در اتوبان باقری به ســمت
پاییــن رانندگــی میکردم کــه یک موتورســیکلت
ســهترکه مانــع حرکــت من شــد و وقتــی آنها از
موتورســیکلت خود پیاده شــدند ،با قمه مرا تهدید
کردند و به من گفتند تو با خواهر ما رابطه داشتهای
اما این ماجرا واقعیت نداشــت .آنها از من خواستند
که با خواهرشــان رودررو شــوم تــا واقعیت ماجرا
مشــخص شــود .من که به خودم اطمینان داشتم،
قبول کردم با خواهر آنها روبهرو شوم؛ به این ترتیب
دو برادر با موتورسیکلت خود راه افتادند و نفر سوم

دیــدن او برود .خواهرم هم این کار را کــرده بود ،ولي وقتي مرد مزاحم
تالش کرد به خواهرم تعرض کند ،او موفق به فرار شد.
ایــن متهم ادامه داد :آنموقع بود که من در جریان ماجرا قرار گرفتم
و با بررســي موضوع فهمیدم محلي که خواهرم به آنجا رفته بود خانه
پیرمردي است که مزاحم و پدرش در آنجا کار ميکنند و حسابي هم که
پول به آن واریز شده متعلق به مردي است که از ما شکایت کرده است.
براي همین با شــاکي تماس گرفتیم و از او خواســتیم پول را پس بدهد.
او درمجموع  ۳۰۰هزار تومان به ما پس داد و روزي که دســتگیر شدیم،
قرار بود  ۷۰۰هزار تومان دیگر بدهد که با پلیس آمد و این اتفاقات افتاد.
در ادامــه مرد شــاکي مورد تحقیــق قرار گرفت و گفت :دوســتم از من
شمارهحســاب خواســت و من هم به او دادم ،در جریان نبودم که چرا قرار
است پول بگیرد.
درحالحاضر تحقیقات با بازداشت متهم مرد و تحتنظربودن خواهر او
ادامه دارد و بازپرس نیز دستور دستگیري دوست فراري را صادر کرده است.

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮاى ﺳﺮﻗﺖ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
شــرق :اعضای باندی کــه با شــگردی خاص و
پیچیــده از فروشــگاههای لــوازم خانگی دزدی
میکردند ،دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما ،چنــدی پیش مردی با
مراجعــه به کالنتری  ۱۵۰تهرانســر ،مأموران را در
جریان سرقت از مغازه لوازم خانگی خود گذاشت.
بــا توجه بــه اینکه قبل از این نیز ســرقت با چنین
شــیوهای رخ داده بود ،رســیدگی به این ماجرا در
دستور کار ویژه قرار گرفت.
یکی از مالباختگان درباره نحوه سرقت توضیح
داد :مردی ۵۰ســاله به مغازه مــن آمد و با ادعای
اینکــه قصد دارد لوازم خانگی
بخــرد ،عکســی از اجنــاس
موردنظرش انداخت .در ادامه
با بیان اینکه باید عکسها را به
همسرش نشان دهد ،بیعانهای
 ۱۵۰هزارتومانــی بــه مــن
پرداخت و محــل را ترک کرد.
مرد ۵۰ساله که شــماره تلفن
من را گرفته بــود ،بعد از چند
ســاعت تماس گرفت و از من
خواست کاالهای موردنظرش
را برای او به آدرسی در همان
حوالی ارسال کنم .با توجه به
اینکه این فــرد بیعانه داده بود ،من اطمینان کردم
و با این شــرط که راننده وانت پس از رســیدن به
محل پول را دریافت خواهد کرد ،جنس مورد نظر
را برای متهم فرستادم.
این مــرد ادامه داد :راننده وانت وقتی به محل
رسید با یک زن و مرد حدودا ۴۰ساله و متهم اصلی
روبهرو شــد و آنها کاالی خانگی مورد نظرشان را
از ماشــین پیاده کردند .ســپس متهم زن ،دو بسته
شــبیه به پول واقعی را به راننــده وانت داد و به
این شکل اطمینانش را جلب کرد .در ادامه ،متهم
اصلــی به بهانه اینکه برای پرداخت بقیه پول باید
پای دســتگاه عابربانک برود ،سوار وانت شد و او را

پشــت موتورسیکلت من نشســت و خودم هم ترک
موتورم نشســتم و بهســمت خانه خواهر سه متهم
حرکت کردیم .وقتی به پــارک مصطفی تهرانپارس
رســیدیم ،متهمان من را از موتور پیــاده کردند و با
کتکزدن من تمامی اموال ارزشمندم مانند موبایلم
را گرفتند و موتورسیکلت را نیز به سرقت بردند.
مالباختــه همچنیــن گفــت بــرای پیداکــردن
موتــورش شــکایتی را در کالنتــری ثبــت کــرد و
درحالیکه در زمینه آیتی فعالیت داشت ،روزهای
زیــادی را مرخصــی گرفت تا موتورش را با گشــتن
در شــهر پیدا کنــد و به همین دلیل شــغلش را نیز
از دســت داد تا اینکــه باالخره
موتــورش را جلــوی امالک پدر
دو متهم اصلی پرونده پیدا کرد.
دو برادر دوقلــو که چارهای جز
اعتراف نداشــتند ،عنوان کردند
برای تفریح و شــادی دست به
این کار زدهاند.
در ادامه رسیدگی به این پرونده،
شــاکی اعــالم کــرد در ازای
دریافت موتورش و مبلغی پول
اعالم گذشــت خواهد کرد ،اما
مأمــوران عملیــات کالنتری که
به ایــن ماجرا مشــکوک بودند،
تصمیم به فراخوان شکاتی گرفتند که با همین شیوه
هدف سرقت در شرق تهران قرار گرفته بودند.
از شــکات ۱۰ ،نفــر در رودررویــی اولیــه بــا
متهمــان آنها را شناســایی کردند .یکی از شــکات
که پیکموتوری بود مدعی شــد متهمــان موتور او
بههمــراه یک ســاعت مارکدار ،گوشــی و یکونیم
میلیون تومان پول را به سرقت بردهاند.
ســرهنگ سیدامین موســویپور ،رئیس کالنتری
 ۱۶۹مشــیریه تهــران ،دربــاره این پرونــده گفت :با
مشخصشدن این موضوعات در پرونده ،متهم سوم
که دوســت برادران دوقلو است ،بازداشت و پرونده
به دادسرای ناحیه  ۳۴تهران ارجاع شد.

تا جلوی پاســاژی در همان حوالی برد .ســپس با
ادعای اینکه دســتگاه عابربانک داخل پاساژ است،
از وانت پیاده شــد و فرار کرد .با گذشت حدود ۱۵
دقیقــه ،وقتی که راننده وانت با بررســی پولهای
نقد متوجه شد بســتههای پول فقط کاغذ هستند،
من را در جریان موضوع قرار داد و مشــخص شــد
پاســاژ موردنظر دو در دارد و متهم از در دوم فرار
کرده است.
مأموران در جریان رسیدگی به پرونده ،خودروی
ســمند بژ رنگی را که متهمان وسایل سرقتی را در
آن میگذاشــتند ،شناســایی کردند و روز شنبه در

شــرق :درگیری دو مرد پیازفروش بر سر اختالف قیمت صدتومانی زد و
خورد خونینی را رقم زد که منجر به قتل یکی از آنها شد.
به گزارش خبرنگار ما ،این پرونده خرداد  ۹۵تشــکیل شــد و یکی از
شــهروندان در تماس با پلیس خبر داد درگیری در منطقه دولتآباد رخ
داده اســت .زمانیکه مأمــوران تحقیقات خود را آغاز کردند مشــخص
شــد یکی از طرفین درگیری به نام کامران مجروح شده و سپس جانش
را از دســت داده اســت .مرد ضارب به نام محســن بازداشت شد .او در
تحقیقات بــه قتل اعتراف کرد و گفت :من و کامران هر دو ســر خیابان
ســبزیجات و پیاز میفروختیم .من پیاز را صد تومــان ارزانتر از کامران
میفروختــم و او از این مســئله ناراحت بود .ما ســر این موضوع با هم
درگیر شدیم او به ســمت من حمله کرد و خواست مرا بزند که من هم
ســیخی را که در دست داشــتم ،به طرفش گرفتم که به بدنش برخورد
کرد و باعث مرگش شــد .من اصال نمیخواستم او را بکشم و فقط برای
دفاع از خودم این کار را کردم.
بــا توجه به گفتههای این مرد و اعترافش به قتل کامران و شــکایت
اولیایدم و ســایر مــدارک موجود در پرونده ،کیفرخواســت علیه متهم
صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفت .در
جلسه رســیدگی به پرونده که در شعبه سوم برگزار شد ،متهم ادعا کرد
برای دفاع از خودش مرتکب قتل شــده است ،با این حال قضات او را به
قصاص محکوم کردند.
دیوان عالی کشــور حکم صادره را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی
به شعبه همعرض فرستاده شد .متهم اینبار در شعبه  ۱۰دادگاه کیفری

حالی که پنــج متهم با اســتفاده از این خودرو در
حال تردد بودند ،شناسایی و بازداشت شدند.
ســرهنگ جلیــل موقوفــهای ،جانشــین
رئیسپلیس پیشــگیری پایتخت ،دراینباره گفت:
متهمان که شــامل یــک زن و چهار مرد هســتند،
صراحتا به سرقتها با انگیزه تهیه پول مواد مخدر
مصرفیشان اعتراف کردند و از محل سکونتشان
نیز یک دســتگاه ظرفشــویی بوش به همراه یک
دستگاه تلویزیون ۵۵اینچی کشف و ضبط شد.
بنابر این گزارش ،تاکنون ســه شــاکی شناسایی
شــدهاند و تحقیقــات برای مشخصشــدن همه
حقایق پرونده جریان دارد.

کامران معترض بود که چرا من این کار را میکنم و میگفت اینجا محله
من است ،تو آمدهای و پیاز را ارزانتر میفروشی و مردم به من معترض
میشــوند و مشــتریها از تو خرید میکنند؛ سر این موضوع با من درگیر
میشــد .روز حادثه هم با عصبانیت آمد و به من حمله کرد و گفت باید
بــروی و نباید اینجــا کار کنی .من هم قبول نکــردم و گفتم به تو ربطی
ندارد .او جعبه بزرگی برداشــت و به من حمله کرد و میخواســت آن
را به من بزند .من هم ســیخی را که دســت داشتم و وسیله کار بود ،به
ســمتش گرفتم همینطورکه حمله کرد و به سمت من آمد ،سیخ وارد
بدنش شــد .من بهعمد ســیخ را به بدنش نزدم؛ فقط خواستم از خودم
دفاع کنم.
متهــم گفت :برای اتفاقی که افتاده اســت متأســفم و به اولیایدم
تسلیت میگویم ،اما این واقعیت است که من قصدی برای کشتن فرزند
آنها نداشــتم و پسرشان به من حمله کرد و شاهدانی که آنجا بودند هم
دیدند که چه اتفاقی افتاد.
بعد از گفتههای متهم ،وکیل مدافع او در جایگاه قرار گرفت .او نیز به
موضوع دفاع مشروع موکلش اشاره کرد و گفت :موکل من برای نجات
جان خودش دســت به قتل زده اســت ،ضمن اینکه اصال منظور او قتل
نبوده و میخواســته مقتول را از خودش دور کند و نظر دیوان هم نشان
میدهد که گفتههای او درست است.
در ادامه ،متهم برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت
و تأکید کرد که قصد دفاع از خودش را داشــته اســت .با پایان جلســه
دادگاه ،قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
 ۵کشته در تیراندازی در ایالت لوئیزیانا
 در پی وقوع حادثه تیراندازی در نزدیکی شــهر
»نیواورلئــان« در ایالت لوئیزیانا ،واقــع در آمریکا،
حداقــل پنج نفر جان باختند .منابع محلی از وقوع
تیراندازی در دو قصبه از ایالت »لوئیزیانا« در آمریکا
خبر دادند .به نوشــته رسانههای آمریکایی به نقل
از مقامات امنیتی منطقه ،در این تیراندازی حداقل
پنج نفر جان خود را از دست دادهاند.
مظنون این تیراندازی که مرد جوان  ۲۱سالهای
به نام »داکوتا تریوت« معرفی شده ،دستگیر نشده
و هنوز متواری اســت .مقامات دولتی میگویند او
مســلح و خطرناک اســت .پلیس آمریکا میگوید
کــه دو نفر از جانباختگان ،والدیــن داکوتا تریوت،

تیرانــداز این حادثه هســتند کــه در اتاقخواب به
قتل رســیدهاند .ایــن تیراندازیها بامداد یکشــنبه
نشــن« و »لیوینگســتون« در
در قصبههــای »اَ ِس ِ
 ۱۱۳کیلومتری غرب شــهر »نیواورلئــان« ،واقع در
ایالــت لوئیزیانا رخ داد که ســه قربانــی در قصبه
لیوینگستون و دو قربانی در قصبه اسنشن بودند.
این در حالی اســت که تحقیقات نشریه پزشکی
نیوانگلند نشــان میدهند که در ســال  ،۲۰۱۶مرگ
کودکان و نوجوانان به دنبال شــلیک گلوله ،دومین
عامل مرگ رده ســنی کودکان و نوجوانان یک تا ۱۹
سال در آمریکاست.
همچنین طبق یک بررسی و تحلیل جدید توسط
»مرکــز کنترل و جلوگیــری از مرگومیر غیرعادی«

موسوم به  ،CDCدر یک سال گذشته نزدیک به ۴۰
هزار نفر در ایاالت متحده بر اثر شلیک گلوله کشته
شــدهاند که باالترین میزان در چند دهه گذشته به
شمار میرود.
کاهش امیدها برای نجات مفقودان حادثه
سد شکسته در برزیل
 مقامات داخلــی برزیل اعالم کردند که شــمار
قربانیــان حادثــه شکســتن ســد در یــک معدن
سنگآهن در این کشــور تاکنون به  ۴۰نفر رسیده و
حدود  ۳۰۰نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
در این حادثه که عصــر روز جمعه اتفاق افتاد،
شکستن ســدی در ایالت »میناسگرایس« موجب

رﺧﺪاد

انهدام باند  ۶نفره سارقان خودرو
 شرق :اعضای باند شش نفره سارقان خودروها
دستگیر شــدند و تاکنون  ۲۱خودروی مسروقه از
آنها کشــف شده اســت .سرهنگ شــمسالدین
میرزکــی ،معاون مبــارزه با وســایل نقلیه پلیس
آگاهــی تهران گفــت :با وقوع چند فقره ســرقت
مشابه در شــهر تهران و کشفنشدن خودروهای
مسروقه ،شناسایی و دســتگیری سارق یا سارقان
در دســتور کار قرار گرفت و مأموران موفق شدند
پنــج نفر از ســارقان حرفــهای را در ایــن زمینه
دســتگیر کنند و تحت بازجویــی اولیه قرار دهند.
این مقام انتظامی تصریح کرد :در ادامه تحقیقات
پلیســی  ۲۱دستگاه خودروي مســروقه سند نمره
کشــف و مشخص شــد که نفر ششم اعضای باند
که متهم اصلی خودروهای مســروقه ســند نمره
اســت ،در شهرستان کوهدشت ساکن است و یک
گاراژ اوراقي در آن شهرســتان دارد .معاون مبارزه
با وســایل نقلیه پلیس آگاهی تهران با اشــاره به
اینکه مأموران با اخذ نیابت قضائی به شهرســتان
کوهدشــت اعزام شدند و گاراژ او را تحت مراقبت
قرار دادند ،ادامه داد :در این تحقیقات مشــخص
شــد متهم بهنــدرت بــه گاراژ اوراقــی مراجعه
میکند .او با بیان شناســایی مخفیــگاه متهم در
کوهدشت ،عنوان کرد :مدتی مخفیگاه دوم سارق
ششــم نیز تحت نظر گرفته شــد تا اینکه مأموران
موفق شدند متهم را در حال خروج با یک دستگاه
خودروی سواری دســتگیر کنند .سرهنگ میرزکی
گفــت :متهم بالفاصله دســتگیر و خــودروی او
توقیف شد که مشــخص شد خودروی او نیز سند
نمره و مســروقه اســت .این مقام مسئول افزود:
متهــم اصلی پرونــده به تهران منتقل شــد و به
همراه ســایر متهمان برای سیر مراحل قانونی در
اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

سارقان زورگیر به دام افتادند

درﮔﯿﺮى ﻣﺮگﺑﺎر  2ﻓﺮوﺷﻨﺪه دورهﮔﺮد ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎرى
استان تهران محاکمه شــد .او دوباره گفت اگر به کامران ضربه نمیزد،
کامران او را میکشت و او برای دفاع از خودش این کار را کرده است.
هرچند بار دیگر متهم به قصاص محکوم شــد ،رأی صادره برای بار
دوم در دیوان عالی کشور نقض شد و اینبار پرونده در شعبه دوم دادگاه
کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
متهم روز گذشــته پای میز محاکمه رفت .بعد از اینکه کیفرخواست
علیه او خوانده شــد و دادســرا بر قاتلبودن متهم اصرار کرد ،اولیایدم
در جایگاه حاضر شــدند و درخواســت صدور حکم قصاص کردند .پدر
مقتول گفت :پســرم  ۲۲ساله بود ،من درحالیکه بهشدت مریض بودم و
فقر مالی هم داشــتم ،او را بزرگ کردم .خیلی برایش زحمت کشیدم ،او
پســر بســیار خوبی بود ،کار میکرد و خرجی خانواده را میداد .همیشه
رعایــت حال من را میکرد .من درخواســت قصــاص دارم چون متهم
چندباری با پســرم درگیر شده بود ،اما پسرم برای رعایت حال من چیزی
نمیگفت .چرا دیوان عالی کشــور میگوید متهم از خودش دفاع کرده
اســت؟ شاهدان گفتهاند که او سیخ را دور دســتش پیچانده و به سینه
پسر من فرو کرده است .این چطور دفاع مشروعی است؟ من قبول ندارم
و درخواســت قصاص دارم .این مرد ادامه داد :ما شاهد هم داشتیم اما
متهم آنها را تهدید و وادارشان کرده است سکوت کنند .او پسرم را کشته
و من هم درخواست قصاص او را دارم.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت .او گفــت :من اتهام قتل را قبول
دارم .من به کامران ضربه زدم و او را کشــتم ،اما برای دفاع از خودم این
کار را کــردم .ماجرا این بود که من پیاز را صد تومان ارزانتر میفروختم.
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شد حجم عظیمی از گلوالی به سمت مناطقی در
جنوبشرق برزیل سرازیر شود .مقامات آتشنشان
پس از جستوجو در میان گلوالی به منظور یافتن
قربانیان ایــن حادثه مهیب ،تاکنون شــمار تلفات
حادثــه را  ۴۰نفر اعالم کردهاند .هرچند این نگرانی
وجود دارد که تعداد قربانیان افزایش پیدا کند ،زیرا
با گذشــت زمان احتمال زندهیافتــن حادثهدیدگان
وجود ندارد .در میان مفقودان این حادثه  ۲۰۰کارگر
معدن سنگآهن نیز وجود دارند که در زمان وقوع
حادثه در محل حضور داشتند.
علت شکستن این سد در کنار معدن سنگآهنی
که به بزرگترین شــرکت اســتخراج معدن برزیل
تعلق دارد ،معلوم نشده است.

 شــرق :دو ســارق که بــهزور کارت عابربانک
فردی را ســرقت و از حســاب او مبلغ  ۱۲میلیون
تومان برداشت کرده بودند ،دستگیر شدند .ساعت
 ۱۸روز اول مهر شخصی به نام ولیاﷲ با مراجعه
به کالنتری  ۱۶۱ابــوذر اعالم کرد در حال رفتن به
ســمت منزل بودم که دو نفر موتورسوار از پشت
ســر به من نزدیک و پس از توقف به ســمت من
حملهور شــدند و بــا تهدید چاقــو عابربانک مرا
ســرقت کردند و به اجبار رمــز آن را از من گرفتند
و بعد از آن هم بهســرعت از محل متواری شدند.
او گفــت :این پرونده از طریــق کالنتری  ۱۶۱ابوذر
به پایگاه هشــتم ارجاع و با توجه به حساســیت
موضوع در دســتور کار قرار داده شد .با بررسیها
و تحقیقات انجامشده بعد از این سرقت ،سارقان
در همان روز بــا حضور در پاســاژ عالءالدین یک
عدد گوشــی همراه با کارت مالباخته و با نام او و
بعد از آن یک دســتگاه هوندا  ۱۲۵جمعا به مبلغ
 ۱۲میلیون تومان خریداری کردند .با بهدستآمدن
سرنخهای مختلف از تردد ســارقان و پاتوقهای
یکی از سارقان در نهایت این سارق به نام محسن
در نهم دیماه ســال جــاری در قهوهخانهای در
محدوده امامزاده حســن دســتگیر و بــه پایگاه
هشــتم انتقال داده شــد که با توجه به اعترافات
محســن در همان روز همدســت او به نام مهدی
در خیابان فالح شناســایی و در عملیاتی ضربتی
دستگیر شد .ســارقان که حدودا  ۲۰ساله هستند
در اعترافــات خود اعالم کردند پس از ســرقت از
آنجایی که شماره رمز کارت را از مالباخته گرفته
بودند ســریع یک دســتگاه موتورســیکلت و یک
دســتگاه موبایل خریداری کردنــد .آنها همچنین
گفتند هرگز باور نمیکردند که پلیس دستگیرشان
کند .سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی ،رئیس پایگاه
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اشاره به اینکه
به اتهامات این سارقان در شعبه  ۵بازپرسی ناحیه
 ۳۴تهران رســیدگی میشود ،بیان کرد :تحقیقات
از این ســارقان در پایگاه هشــتم پلیــس آگاهی
همچنان ادامه دارد.

اعتراف  ۲جوان معتاد
به  ۵۷فقره سرقت
 فرمانده انتظامی اســتان ســمنان از دستگیری
دو معتاد ســابقهدار با اعتراف به  ۵۷فقره سرقت
ادوات کشــاورزی و لوازم خودرویــی به ارزش یک
میلیارد ریال در شهرســتان گرمسار خبر داد .سردار
روحاالمین قاسمی اظهار کرد :نیمههای شب شنبه
مأموران انتظامی بخش ایوانکی شهرستان گرمسار
به یک دستگاه خودروی مزدا دوکابین با دو سرنشین
مظنون شــدند و آن را متوقف کردند .او افزود :پس
از بررســیهای مقدماتی و کنترل سوابق سرنشینان
و خودرو مشــخص شد خودروی مزدا چند روز قبل
در تهران ســرقت شــده است .ســردار قاسمی به
انتقال دو متهم  ۳۶و  ۳۴ســاله به کالنتری اشــاره
و اضافــه کــرد :در بازجوییهــای تخصصی که با
هماهنگی قاضی دادســرا انجام شــد ،متهمان به
 ۵۷فقره ســرقت اعتراف کردند .او افزود :ســارقان
در ماههای اخیر با حضور در شهرســتان گرمسار و
حوالی آن به لوازم داخل خودرو ،ادوات و تجهیزات
کشاورزی و اموال خصوصی شهروندان دستبرد زده
بودند .فرمانده انتظامی استان سمنان ارزش ریالی
پروندههای کشفشده را یک میلیارد ریال اعالم کرد
و گفت :مجرمان پس از تکمیل پرونده به دادســرا
معرفی شدند.

