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مراقبمشاورانامالککالهبردارباشید
سرپرســت پلیــس آگاهــی تهــران
بزرگ دربــاره کالهبرداری برخی
افــراد ســودجو در پوشــش اجاره
امــاک بــه شــهروندان هشــدار
داد.به گزارش «ایران» ســرهنگ
حمیدرضا یاراحمدی گفت:
بــا توجه بــه فرارســیدن
زمــان نقل و انتقاالت

در بازار اجاره مســکن بویژه در کالنشــهر تهران
و درخواســت گروهی از شــهروندان بــرای اجاره
خانه با شرایط رهن کامل ،برخی از کالهبرداران
در پوشــش بنــگاه امــاک و تحت عنــوان اجاره
مســکن با شــرایط رهــن کامل مبالــغ هنگفتی
کالهبــرداری میکننــد؛ بنابرایــن شــهروندان و
صاحبانبنگاههایامالکبایددرهنگامتنظیم
سنداجارهنامهواحدهایمسکونینهایتدقت

رابرایشناساییهویتواقعیافرادبهکارگیرند.
تعدادیازافرادکالهبردارباحضوردربنگ اههای
امالک و در پوشــش اجاره مسکن ،پس از جلب
اعتمــاد بنــگاهداران با شــرایط پرداخــت اجاره
ماهیانهباال،خانهموردنظرراازصاحبحقیقی
آن تحویل گرفته و پس از گذشت مدت کوتاهی
ی دیگر ،همان خانه را با رهن باال
دوباره در بنگاه 
اجاره میدهند .این گــروه از افراد کالهبردار ،در

پوششبنگاههایمسکنوازطریقانتشارآگهی
رهن خانه در روزنامههای کثیراالنتشار اقدام به
شناسایی گروهی از شهروندان میکنند که قصد
اجاره مسکن با شــرایط رهن کامل را دارند و در
ادامه با شناسایی طعمههای خود ،تحت عنوان
صاحبخانــه بــا آنها قرارداد بســته و بــا دریافت
رهن باال که خواســته اصلی کالهبرداران است،
خانه را اجاره داده و بالفاصله متواری میشوند.

بنگاههای معامالت امالک بدون مجوز قانونی
و نبــود نظــارت کافــی در این خصــوص یکی از
دالیل اصلی بروز این گونه کالهبرداریهاست.
صاحبــان بنگاههــا بایــد بــا مســئولیتپذیری
بیشــتری فعالیت کنند و یکی از راههای کاهش
آمار این نوع کالهبرداریها اســتفاده مشــاوران
امــاک از کارشناســان معتبــر و وارد بــه امــور
حقوقی و ملکی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ:

چرخه دستگیری معتادان معیوب است
گروه حوادث

مرجان همایونی
خبرنگار

شلیک مرگبار

دو پلیس به متهم فراری

گروه حــوادث -معصومه مرادپــور /دو
افســر پلیــس کــه در جریــان تعقیــب
متهــم فــراری اورا بــا شــلیک گلوله به
قتل رسانده بودند صبح دیروز با توجه
بــه رضایت اولیــای دم با حکم قضات
شعبه یازدهم به پرداخت دیه محکوم
شــدند.به گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونــده از
چهار ســال پیــش بهدنبال دســتگیری
متهــم فــراری در خیابــان بهارســتان
تهــران شــروع شــد .مأمــوران پلیــس
وقتی نتوانســتند متهم را دستگیر کنند
با وجود شــلیک هوایی ودســتور ایست
به طــرف متهم برای توقف او شــلیک
مــی کنند که دو گلولــه به دو پای متهم
اصابــت مــی کند.بــا انتقــال متهــم به
بیمارســتان در اثر عمــق خونریزی وی
جان باخت ودو افســر پلیــس به اتهام
قتل عمد بازداشت شدند .این دو افسر
قبل از محاکمه با جلب رضایت اولیای
دم صبــح دیــروز پــای میــز محاکمــه
ایستادند وبا شرح ماجرا اظهار داشتند:
قصد ما از شــلیک ،تســلیم متهم بوده
وبــرای همین به پای او شــلیک کردیم
نمــی دانســتیم این متهــم در اثــر این
شــلیک جانــش را ازدســت میدهــد.
پس از اظهــارات دو متهم قضات وارد
شور شده وبا توجه به نتیجه کمیسیون
کارشناسان پزشــکی قانونی ودفاعیات
دو متهــم پرونده و رضایــت اولیای دم
هــر دو متهــم از قتــل عمــد تبرئــه وبه
قتل شــبه عمد وپرداخت دیه محکوم
شدند.

ایران

دستگیری اعضای  8باند و کشف بیش
از  2تــن مــواد مخــدر ،آمــار کشــفیات
پلیــس مبارزه بــا مواد مخــدر تهران در
چند ماه گذشته است.سرهنگ محمد
بخشــنده  -رئیــس پلیــس مبــارزه بــا
مواد مخــدر تهران بــزرگ -ظهر دیروز
در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه از
تاریــخ  15فروردیــن  8بانــد در ســطح
شــهر تهــران شناســایی و منهدم شــده
اســت ،گفت :در این مدت دو تن و 192
کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر ،مرفیــن،
تریــاک ،حشــیش ،گل و گــراس کشــف
شــده اســت.در مجموع  9هــزار و 265
متهم نیز شناســایی و دســتگیر شدند و
آمار نشان دهنده افزایش  85درصدی
دستگیریها نســبت بهمدت مشابه در
سال گذشــته اســت.وی با بیان اینکه 6
هــزار و  464نفــر از ایــن افــراد معتادان
متجاهر بودند گفت :با توجه به ظرفیت
مراکز نگهداری معتادان بیش از  6ماه
نمیتــوان معتــادان دســتگیر شــده را
نگــه داشــت و به ناچــار آزاد میشــوند
امــا دوباره همان معتــادان وارد چرخه
میشوند و ما آنها را شناسایی ،دستگیر
و ســاماندهی میکنیــم .ظرفیــت الزم
برای نگهداری معتادان در پایتخت 15
هــزار نفر اســت و  7هزار نفــر در چرخه
بازپــروری هســتند و ما تقاضــا داریم تا
ظرفیت را افزایش دهند.
پاکسازی  98درصدی نقاط آلوده
بخشنده با بیان اینکه پلیس مبارزه
با مواد مخدر در گشتهای شبانهروزی
نقاط آلوده پایتخــت از جمله اتوبانها
و حوزه شــمال شــهر را پایش میکنند،
اضافــه کــرد 98 :درصــد از مناطــق یاد
شــده پاکســازی شــده و معتادانــی کــه
دستگیر میشوند اگر ظرفیت نگهداری
در مراکــز وجود داشــته باشــد آنها را به
آنجــا منتقل میکننــد اما اگــر ظرفیت
نباشــد مجبوریم آنها را بــه گرمخانهها
ببریم.منطقه هرندی را در پایین شــهر
پاکسازی کردیم اما هنوز برخی از نقاط

همانند شــوش و مولوی باید پاکســازی
شــوند و مأموران پلیس شبانهروز برای
پاکســازی تــاش میکننــد .در راســتای
شناســایی مــواد فروشــان بیــش از 5
نفــر از فروشــندگان گــراس و گل کــه در
شــمال شــهر تهران فعالیت میکردند
شناسایی و دستگیر و از آنها  10کیلوگرم
مواد کشــف و ضبط شد.به گفته رئیس
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهــران
بــزرگ بیش از  132زن در حوزه فروش
مواد مخدر از  15فروردین ماه شناسایی
و دستگیر شدند.
دستگیری مواد فروشان اطراف مدارس
پایتخت
رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر
تهــران بزرگ بــا اشــاره به دســتگیری
بیــش از  30مــواد فــروش در حاشــیه
مدارس پایتخت گفت :پاکســازیهای
الزم در ایــن مناطــق انجــام شــده و ما
توانســتهایم تا به امروز حــدود  30الی
 40نفر را که خــرده فروش مواد مخدر
بودنــد در حاشــیه مــدارس شناســایی
و دســتگیر کنیــم 5 .بانــد کــه در ســه
مــاه و نیــم اخیــر در پایتخت متالشــی
شــدند در زمینــه خرید و فــروش ماده
مخــدر «گل» در فضــای مجــازی
فعالیت میکردنــد .اعضای این باند،
تحصیلکرده بودند.

توگو با متهمان
گف 
مشــتری هایتــان را چطــور شناســایی
میکردیــد؟در تلگــرام ،واتــس اپ و
اینســتاگرام گــروه و صفحــه داشــتیم و
مشتریها را آنجا شناسایی میکردیم.
مــواد را چطــور تحویــل مشــتریها
میدادید؟چند موتور ســوار را اســتخدام
کــرده بودیم که بعضی از آنها از ماجرا با
خبربودند.امابعضیهاهمنمیدانستند
و به آدرسی که میدادیم میرفتند.
احتمــال نمیدادیــد ایــن پیکهــای
موتوری شــما را لو دهند؟آدرس دقیقی
از مــا نداشــتند در محلــی نزدیکــی
خانهمــان بــا آنها قــرار میگذاشــتیم و
بســتهها را تحویــل شــان میدادیــم و
مشتریها نیز آدرس محل زندگیشان
را نمیدادنــد .آنهــا هــم در پــارک یــا
مقابــل ســاختمانی معــروف در محل
قرار میگذاشــتند و بســتهها را دریافت
میکردند.
گل (مــواد مخــدر) را از کجــا تهیــه
میکردید؟باغچــه کوچکــی در اطــراف
تهــران داشــتیم کــه گلهــا را بــا توجــه
بــه درخواســت مشــتری هایمــان آنجا
پرورش میدادیم.؛ درآمدش بد نبود.
قیمــت گل چنــد است؟بســتهای 30
هــزار تومــان میفروختیــم .البته چون
خودمان تولیــد میکردیم تخفیف هم

داشت.
سیمکارتهای  300میلیونی
روی صورتش پــر از آثار چاقو و قمه
است که به گفته خودش برای ترساندن
دیگــران و البته در جــواب نامردیهای
دیگــران خودزنــی کرده اســت .ســه بار
بازداشــت شــده که یک مرتبه به خاطر
مواد مخدر  4ســال حبس کشیده است
دوبــار دیگــر را هم به خاطر شــرارت به
دام افتاده است.
چرا دســتگیر شــدی؟ مــواد را گرمی 80
هزار تومان میخریدم و  90هزار تومان
میفروختــم .البتــه دالر کــه گــران شــد
قیمتهــا هم باال رفت و شیشــه گرمی
 120هزار تومان شد.
برای مــا خرده فروشها کــه بعد از
 5دســت جنس بــه ما میرســد درآمد
زیــادی نــدارد امــا سردســتهها و بــه
اصطالح شاخهای مافیا درآمد هایشان
کالن اســت .کســانی که کیلویــی با یک
تلفن خرید و فروش میکنند.
درست است که سیم کارت فروشندگان
مــواد بــا ارزش اســت و قیمــت باالیی
دارد؟اینجــا مثــل ژاپــن نیســت کــه
ســیمکارت بهــا داشــته باشــد .اینجــا
مشــتری از روی صدا جنــس میخرد و
اگــر تماس بگیــرد و صدای مرا نشــنود
تمــاس را فــوراً قطــع میکنــد .البتــه

باخت  130میلیون تومانی
در سایت شرط بندی

دو مــرد همدانی که با شــرکت در ســایت قمار و
شــرط بندی ،یک میلیــارد و  300میلیــون ریال
از دارایــی خــود را باختــه بودنــد بــرای شــکایت
راهی پلیس فتا شدند.سرهنگ فیروز سرخوش
نهــاد -رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل
اطالعات همدان  -به ایرنا گفت :برخی از افراد
بــا سوءاســتفاده از بســتر فضــای مجــازی اقدام
ط بنــدی و قمار
بــه راهانــدازی ســایتهای شــر 
میکنند.
وی با بیان اینکه در این ســایتها اغلب روی
ط بندی میشود،
نتیجه رقابتهای ورزشــی شر 
گفــت :با توجه به قرار گرفتــن در بازیهای جام
جهانــی ،تنــور ایــن گونــه شــرطبندیهــا داغتر
است .این افراد بیشــتر درصدد به دام انداختن
جوانــان و نوجوانــان و ترغیــب آنهــا بــه کســب
پولهــای بــادآورده و هنگفت و یک شــبه پولدار
شــدن هستند .بســیاری از افرادی که در دام این
ســایتها میافتند ابتدا بــر این باورند که پس از
ط بندی و کســب درآمــد کافی براحتی
چند شــر 

از ایــن ســایت خــارج میشــوند در حالــی کــه از
اعتیادآور بودن قمار آگاهی ندارند.
مدیــران ایــن ســایتها ابتــدا از قربانیــان
درخواســت وجــه کــرده ســپس بــه آنهــا اجــازه
پیشبینی نتایج بازی را میدهند.
افراد سودجو برای جذب مشتری ،بهصورت
صوری افرادی را بهعنوان برنده اعالم میکنند.
یکــی از شــاکیان پرونــده شــرط بنــدی800 ،
میلیون ریال از دارایی خود را از دست داده است
و طبــق بررســیهای صــورت گرفته یــک صراف
برای گردش مالی اقدام به راهاندازی سایت قمار
کــرده و پس از واریز شــدن وجوه به حســاب اش،
یشود.
متواری م 
همچنین شهروند دیگری  500میلیون ریال
ط بندی از
از دارایــی خــود را در ایــن ســایت شــر 
دست داد.سرهنگ سرخوش نهاد تأکید کرد :با
توجه به جعلی و غیر قانونی بودن این سایتها
هیچگونه اطمینانی از بازگشت وجوه واریزی به
حسابهای اعالم شده نیست.

دختر کوچولوی باهوش زن سارق را لو داد

گــروه حوادث /زن جوان که برای ســرقت طالهای دختر بچه؛ قصد ربودن او را داشــت ،با فریادهای
دختر کوچولو و کمک مردم به دام افتاد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،پنجشنبه گذشته کسانی که در یکی از بوستانهای شرق تهران
بودند متوجه صدای فریادهای دختری شــدند .دخترک با فریاد از مردم کمک میخواست و زمانی
که آنها خود را به محل رساندند متوجه شدند که زن جوان قصد ربودن دختر کوچولو را داشته است.
بالفاصله این زن از ســوی مردم دســتگیر شــد و با اعالم موضوع به پلیس وی را تحویل مأموران
دادند .پس از انتقال متهم به کالنتری وی در بازجوییها گفت :وقتی که دختر  6ساله را تنها در پارک
دیدم وسوسه شدم تا طالهای او را سرقت کنم .برای همین تصمیم گرفتم ابتدا او را ب ه جای خلوتی
ببــرم و بعــد طالهایــش را بدزدم .بدین ترتیب زن جوان بازداشــت شــد و برای تحقیقات بیشــتر در
اختیار دادسرا قرار گرفت.

فروشــندگان کالن فرق دارند .آنها ســیم
کارت هایشــان  200تا  300میلیون است.
آن هم به خاطر اینکه مشــتری هایشــان
را از روی صــدا نمیشناســند و بــا
واســطه هســتند .البته ما خرده پاها نیز
درآمدمان گاهی بد نیست.
جای چاقــو روی گــردن و صورتت برای
چیســت؟ اراذل و اوبــاش بایــد ایــن
ویژگیها را داشته باشند .خالکوبی هم
بــرای مــا ایرانیهــا چیز عجیبی اســت
وگرنــه تمــام فوتبالیســتها و بازیکنان
مطرح جهان بدن شــان پــراز خالکوبی
اســت؛ برای آنها ایراد نیســت آن وقت
برای ما ایراد دارد.
بــا ایــن حســاب وحیــد مــرادی -
شــرور معــروف  -و دوســتانش را
میشناســی؟بله ،وحید مرادی را همه
ایران میشــناختند .بیشــتر این افراد را
میشناسم.
از کارهایت پشــیمان نیستی؟دزدی که
نمیکنم .من مواد نفروشــم یکی دیگر
مواد میفروشد .حتی برخی عطاریها
خیلی راحت شیشــه و مواد را در اختیار
مــردم قرار میدهنــد .این را هــم لطفاً
بنویســید کــه وقتــی شــرافتمندانه کار
میکنی امــا پیمانکار پولت را نمیدهد
چــکار باید کــرد .هر چی باشــه از دزدی
که بهتره.

ازدواج کرد های؟مگــر دیوانــهام کــه
ازدواج کنــم .برای چه بــروم با دختری
ازدواج کنــم کــه بایــد ماهی یــک مانتو
برایش بخرم که  500هزار تومان پولش
است .زن خرج دارد و دست و پاگیر هم
هست نمیشود براحتی خالف کنی.
مشــتری هایــت را چطــور شناســایی
یکردی؟کاری ندارد ،یکی بشناسد به
م 
دیگران هــم معرفی میکند .البته قبل
از اینکــه تلگــرام فیلتر شــود یک ســری
مشتری هایم تلگرامی بودند.
مهریه ویرانگر
 1370ســکه مهریــه همســرش
کرده اســت و عــروس خانــم زمانی که
قیمــت ســکه رو بــه افزایش رفــت قید
زندگــی را زد و بــه دادگاه خانواده رفت
و مهریهاش را اجرا گذاشت .کامبیز هم
یا باید ســکههای مهریه را پرداخت می
کرد یــا به زنــدان میرفت.او هــم برای
تهیه سکهها به خالف کشیده شد.
اعتیــاد داری؟ 7ســال قبــل داشــتم اما
ترک کردم و ســالم شدم .شنیده اید که
میگوینــد زن بــد آدم را نابــود میکند.
حکایت زندگی من اســت .همسرم مرا
نابود کرد و باعث شــد تا بعد از  7ســال
پاکی دوباره بروم ســراغ مواد آن هم نه
مصرف بلکه فروشش.
چرا؟ مگر همسرت چکار کرده بود؟ترک
که کــردم مغازهای بــرای خودم گرفتم
و مشــغول بــه کار فروش لباس شــدم.
بعــد ازدواج کــردم و مهریــه 1370
سکهای همســرم را پذیرفتم همه چیز
خــوب بود تــا دو مــاه بعــد از ازدواج که
ناگهــان قیمــت دالر و ســکه بــاال رفت.
او هم که شــرایط را اینطــور دید بدون
هیچ اختالفی بــه دادگاه خانواده رفت
و مهریــهاش را بــه اجــرا گذاشــت .قرار
شــد ماهــی دو تــا ســکه بدهم .مــن که
توانایی پرداخت دو تا ســکه در یک ماه
را نداشتم تصمیم گرفتم دست به کار
خالف بزنم کم کم با دیدن بســتههای
شیشــه وسوسه شــدم و دوباره به سراغ
مــواد رفتــم .یکــی دیگــر از دالیلــی کــه
باعث شد به سراغ مواد بروم فراموش
کردن نامردی همسرم بود.

 8بار قصاص

مجازات قاتل سریالی زنان گیالن
مــرد جنایتــکار کــه بــا
همدستی همسر دومش
 8زن را در شــهرهای
اســتان گیــان بــه قتــل
رســانده بــود از ســوی
قاضــی دادگاه کیفــری به
 8بــار قصــاص محکــوم
شــد .احمــد ســیاوشپور
رئیــس کل دادگســتریاســتان گیالن -بــه میزان
گفت :متهم مــرد پرونده
بــه جــرم  ۸فقــره قتل عمد زن مســلمان به  ۸فقــره قصاص نفس محکوم شــد که اولیای
دم مقتوالن براساس قانون مجازات اسالمی میتوانند او را قصاص کنند.این مرد به جرم
جنایــت بــر میت  ۶نفــر از مقتوالن به  ۶فقره یک دهم دیه کامــل در حق مقتوالن و  ۶فقره
 ۱۰۰ضربــه شــاق تعزیری و همچنین به جرم  ۸فقره ســرقت طالی مقتــوالن به مجازات
 ۸فقره ســه ســال حبس و  ۸فقره یکصد ضربه شــاق تعزیری و رد اموال مســروقه درحق
خانواده مقتوالن محکوم شــد.رئیس کل دادگســتری اســتان در ادامه به شــرح محکومیت
متهــم زن پرونده پرداخت و بیان داشــت :متهم زن پرونده بــه جرم معاونت در یک فقره
قتل به  ۱۲سال حبس تعزیری و به جرم مورد معامله قرار دادن  ۴فقره طالی مقتوالن به ۴
فقره  ۴سال حبس و  ۴فقره  ۸۰ضربه شالق محکوم شد .در خصوص سایر اتهامات متهم
زن پرونــده نیز رأی برائت صادر شــد .رأی صادره ظــرف  ۲۰روز از تاریخ ابالغ ،قابل تجدید
نظرخواهــی در دیوان عالی کشــور خواهــد بود.این مرد جنایتکار از ســال  1387و زمانی که
فقط  31سال داشت ،نخستین جنایت خود را مرتکب شده و بعد از قتل زن میانسالی جسد
او را به انباری خانه پدریاش برده و در آنجا دفن کرده بود .قتلهای دوم و سوم این مرد در
اردیبهشــت و خرداد سال  1388رخ داد.مرد جنایتکار پس از آنکه از همسر اولش صاحب
یک فرزند شــد بهمدت  4ســال دســت بــه جنایت نزد اما بــار دیگر در ســال  1395جنایات
هولناک خود را از ســر گرفت و در مدت یک ســال  4زن دیگر را قربانی نیت شــیطانی خود
کــرد .وی در تمــام این مدت مدام محل زندگی خود را تغییر میداد و ســعی داشــت ردی
از خــود بــر جا نگذارد تا اینکه ســرانجام در اواخر فروردین  96در تله پلیس گرفتار شــد و به
همراه همدستش که همسر صیغهایاش بود در یکی از محالت شهر رشت بازداشت شد.

صدور کیفرخواست
مقصران مرگ مأمور بانک

گروه حوادث /کیفرخواست مربی تیراندازی که در مرگ
مأمور بانک مقصر شــناخته شده است از سوی بازپرس
اخبار
پرونــده صادر شــد.به گزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
رسیدگی به این پرونده از  8خرداد سال گذشته آغاز شد  .در این پرونده یکی از
مأموران خودروی حمل پول بانک در جریان تمرین تیراندازی مورد اصابت
گلوله قرار گرفت و جان باخت .بهدنبال مرگ مأمور جوان بازپرس محســن
مدیرروســتا و تیــم تحقیــق وارد عمل شــدند.با بررســیهای صــورت گرفته
مشخص شد که شلیک گلوله از سوی مربی تیراندازی ،درجریان تمرین به
مأمور جوان اصابت کرده و او را به کام مرگ کشانده است .بدین ترتیب به
دســتور بازپرس شعبه ششم دادســرای امور جنایی تهران مربی تیراندازی
برای انجام تحقیقات به دادســرا احضار شــد .در تحقیقات مشــخص شــد
او بنــا بر درخواســت ارگانهای مختلــف ،افرادی را که نیاز به حمل ســاح
دارنــد آموزش مــیداده و روز حادثه نیــز برای آموزش مأمــوران خودروی
حمــل پــول بانک رفته بــوده که هنگام آمــوزش ،تیری به یکــی از مأموران
اصابت میکند.برای مشــخص شدن عامالن این حادثه کمیسیونی در این
خصوص تشــکیل شــد و بررســیها نشــان داد که مربی تیراندازی در مرگ
مرد جوان  50درصد مقصر اســت و  50درصد نیز بانک بهعنوان شــخص
حقوقی مقصر شــناخته شــد .بدین ترتیب کیفرخواســت این پرونده صادر
شد تا متهمان در دادگاه کیفری محاکمه شوند.

کشف جسد در جوی آب

گروه حوادث /جسد مرد ناشناس داخل جوی آب درحالی پیدا شد
که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
بهگــزارش خبرنگار جنایــی «ایران» ،ســاعت  6:20بعد از ظهر
 18تیــر مأمــوران کالنتــری  132نبــرد در تماس مردمــی در جریان
کشف جسدی داخل جوی آب در خیابان شاه آبادی – محالتی قرار
گرفتند.بــه دنبال اعــام این خبر موضوع به بازپرس کشــیک قتل
پایتخــت و تیم تحقیق اعالم شــد .با حضــور بازپرس جنایی و تیم
بررســی صحنه جرم در محل حادثه آنها با جســد مردی  30ساله
مواجه شدند.معاینات اولیه متخصصان پزشکی قانونی حکایت از
قتل با ضربات متعدد جسمی نوک تیز مانند چاقو داشت .از زمان
مرگ حدود  3ساعت میگذشت .از سویی در بررسیهای میدانی
مشخص شد که جنایت در محل دیگری رخ داده و عامل یا عامالن
قتــل ،جســد را بــه آن محــل منتقــل کردهاند.جنازه مرد ناشــناس
برای مشخص شدن هویت و علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی
منتقل شــد و کارآگاهــان اداره دهم آگاهی تحقیقات خــود را برای
افشای راز این جنایت ادامه دادند.

 3مسافرکش نما پای میز محاکمه

گــروه حــوادث /ســه متهم ســوار بــر یــک خــودرو بهعنــوان مســافرکش راه
میافتادنــد و با تهدید به مرگ از مســافران اخاذی میکردند ،این متهمان
صبح دیروز در شعبه 5دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستادند.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این ماجرا از ســال 94
بهدنبال شــکایت یــک مرد جوان به اداره پلیس آگاهی شــروع شــد .وی در
بازجویــی بهکارآگاهــان گفت :چند وقــت پیش هنگامی که در دماوند ســوار
یــک خــودروی پراید با ســه سرنشــین شــدم حوالــی آبســرد یکــی از آنان با
گذاشتن تیغه چاقو زیر گلویم از من خواست هر چه دارم در اختیارش قرار
دهم ،این سه تن شروع به کتک زدن من کردند و با دیدن گشت پلیس پس
از دزدیــدن دو گوشــی تلفن همراه کارتهای عابر بانــک و پول هایم مرا در
گوشه خیابان رها کردند و از محل گریختند.
این ســه نفر با سوءاســتفاده از کارت های بانکیام اقــدام به کالهبرداری
کردنــد تــا اینکــه چند نفــر تهدیدم کردنــد که اگــر پولشــان را برنگردانم مرا
میدزدند و شــکنجهام میکنند .به همین خاطر مجبور شــدم شکایت کنم.
کارآگاهــان دایــره مبــارزه بــا ســرقت دو تــن از متهمــان را دســتگیر کردند و
ســومین متهم هم توانســت از شاکیان پرونده رضایت بگیرد و بعد خودش
را بــه اداره پلیس معرفی کند.صبح دیروز هر ســه متهم پرونده از زندان به
شــعبه پنجــم دادگاه کیفری که به ریاســت قاضی بابایــی و باحضور قاضی
ســاجدی مستشار دادگاه تشــکیل جلســه داده بود انتقال یافتند تا محاکمه
شــوند .هر ســه متهم به نام یاســر ،فرید و داوود که 25ســاله هســتند اظهار
پشــیمانی کردند و خواســتار عفو و بخشش شــدند و در پایان جلسه ،قضات
برای صدور حکم وارد شور شدند.

دزدی برای خرید خودروهای لوکس

گــروه حــوادث /پســر جــوان کــه عاشــق خودروهــای لوکــس بود
تصمیــم گرفــت بــا پولهایــی کــه از راه دزدی بهدســت میآورد
بــه آرزویش تحقق بخشــد.به گــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»؛

ســاعت  ۱۱:۳۰شــب  18تیر مأمــوران کالنتری  130نــازی آباد در
جریــان درگیری یک زن و مرد در مجتمعی مســکونی در خیابان
نیــک نــام قرار گرفتنــد .با حضور مأمــوران ،زن جــوان که زخمی
شــده بــود ،گفت :من مدیر ســاختمان هســتم در خانــه بودم که
یکــی از همســایهها زنگ زد و گفت مرد غریبــهای را جلوی واحد
طبقه اول دیده اســت .فوری به پایین آمدم و دیدم جوانی کیف
به دست در حال خروج از آپارتمان است .وقتی علت حضورش
را پرسیدم به سمت من حمله ور شد.
بــا اطالعاتی که این زن در اختیار مأموران قرار داد ،بالفاصله
طــرح مهــار اجــرا و متهم  24ســاله دســتگیر شــد .از داخل کیف
سارق مقدار زیادی طال به قیمت حدوداً  ۱۰۰میلیون تومان و نیز
یک دستگاه هارد رایانه و مدارک هویتی کشف شد.
متهــم جوان در تحقیقات اولیه گفت :من عاشــق خودروهای
لوکــس بودم امــا از آنجایی که توانایی مالی بــرای خرید این نوع
خودرو را نداشتم تصمیم به سرقت گرفتم .به قدری به این نوع
خودروها عالقه داشــتم که هر کجا خودروی لوکســی میدیدم از
صاحبــان آنها میخواســتم اجازه دهند تا با ماشینشــان عکس
بیندازم.سرهنگ رسول جهانی رئیس کالنتری  ۱۳۰نازی آباد در
پایــان ایــن خبر گفت :متهم بــرای ادامه تحقیقــات با هماهنگی
قضایی در اختیار پایگاه هفتم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

