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وعده دروغین ازدواج

دختر جوان را تا پای مرگ برد

گروه حوادث /دختر جوان که از ســوی خواســتگار قالبی مورد
اخبـار تعــرض قــرار گرفتــه بــود میخواســت خــودش را بکشــد اما
بــا کمــک خانــوادهاش از مــرگ نجــات یافت.چنــد روز قبــل
پرونــدهای از شــعبه ششــم دادگاه کیفــری یک تهران بــه اداره شــانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ فرســتاده شــد ،مبنی بر اینکه دختری  ۲۰ساله توسط جوانی
به نام علیرضا (متولد  )۱۳۷۱مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.با حضور والدین
مریم در اداره شــانزدهم ،مشخص شد که مریم با تهیه نوشیدنی مسموم اقدام
به خودکشــی کرده اما با انتقال ســریع به بیمارســتان و انجام اقدامات درمانی از
مــرگ نجات پیدا کرده و در حال حاضر در حال تکمیل اقدامات درمانی اســت.
مریــم در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت :بهمن ســال گذشــته ( )۱۳۹۷بود که
از طریــق فضای مجازی با علیرضا آشــنا شــدم؛ ابتدا ارتباط مــا در حد چند پیام
کوتاه بود تا اینکه این ارتباط هر روز بیشــتر و بیشــتر شــد .علیرضا به من پیشنهاد
ازدواج داد و مــن نیز بالفاصله پیشــنهاد او را قبول کــردم .او گفت قصد دارد مرا
به خانودهاش معرفی کند و مرا به خانهشان در محدوده فلکه دوم صادقیه برد؛
زمانی که وارد خانه شدیم ،کسی آنجا نبود میخواستم بیرون بیایم که در را قفل
کرد و مرا مورد تعرض قرار داد.
پــس از آن ماجــرا چندیــن نوبت با علیرضا صحبــت کرده و از او درخواســت
کــردم تــا به قول خودش بــرای ازدواج عمل کنــد ،اما او هر بار بهانــهای میآورد
تا اینکه دیگر تلفن همراهش خاموش شــد و پاســخ تماسهای مرا نداد؛ از یک
ســو همه چیز برایم تمام شــده بود و از سوی دیگر نیز نمیتوانستم واقعیت را با
پــدر و مــادرم در میان بگذارم و بــه همین علت تصمیم گرفتم بــه زندگی خود
پایان دهم.در ادام ه رســیدگی به پرونده ،کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی
تهــران بزرگ با شناســایی محل ســکونت علیرضا در فلکــه دوم صادقیه به این
محل اعزام شــدند و روز  23اردیبهشــت او را دســتگیر و به اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون
مبــارزه بــا جرایــم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ بــا اعالم این خبــر گفت :با
دســتگیری متهم پرونده و اعتراف صریح وی به فریب دختر جوان ،متهم برای
انجــام تحقیقــات تکمیلی در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ
قرار گرفته است.

سرباز وظیفه و دوستانش به پادگان نرسیدند

گــروه حوادث /دو پســر جوان که میخواســتند دوســت سربازشــان را بــه پادگان
برســانند به علت تصادف با یک خودروی ماک جان باختند.این ســه پسر جوان
که یکی از آنها ســرباز بود سوار یک پیکان از ابهر زنجان به سمت همدان حرکت
کردند اما به علت خوابآلودگی راننده خودرو آنها در جاده رزن از مسیر منحرف
شــد و از حاشــیه گود و خاکی به عرض هشــت متری وســط جاده عبور کرده و به
ســمت مســیر مقابل رفت در همین موقع با کشنده ماک که از همدان به سمت
رزن در حال تردد بود به صورت رخ به رخ برخورد کرده و ســه نفر در این ســانحه
جان باختند.
سرهنگ عزیزی  -رئیس پلیس راه استان همدان  -خوابآلودگی راننده پیکان
را عامــل بروز این ســانحه دانســت و گفت :هر ســه سرنشــین این خــودرو جوان
بودند و گویا  2نفر از دوســتانش در حال رســاندن وی به پادگان محل خدمتش
بودند.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

حکم اعدام برای  2سرکرده باند تمساح خلیج فارس
گــروه حوادث /حکم اعدام دو ســرکرده بانــد بینالمللی قاچاق
مواد مخدر معروف به تمســاح خلیج فارس صادر شــد و دادگاه
انقالب اسالمی بندرعباس  16عضو دیگر این باند را نیز به زندان
محکوم کرد.
حجتاالســام محمدصــادق اکبــری  -رئیــس کل دادگســتری
هرمــزگان -گفــت :دامنه فعالیــت این باند ســازمان یافته مواد
مخــدر فراتــر از ایــران بــوده اســت و اقدامــات مجرمانــه آنهــا از
کشورهای پاکستان و افغانستان آغاز وبه استانهای فارس ،تهران
و آذربایجان کشــیده میشــد .این باند در عرض دو سال فعالیت

خود بیش از  ۴۰۰تن مواد مخدر به کشور وارد کردند که بسیاری از
این محمولهها کشف و ضبط شد.این باند بینالمللی با استفاده
از راهکارهــای پولشــویی ،بســیاری از وجــوه درآمــدی حاصــل از
معامالت مواد مخدر را به اراضی ،امالک و مستغالت در اقصی
نقاط کشــور تبدیل کرده است که بســیاری از این اموال نامشروع،
شناسایی و به نفع دولت ضبط شد.
از ایــن باند ســازمان یافته تعــداد زیادی امالک زراعــی ،بیش از
شــصت خانه  ،چندین فروند شــناور صیادی از قبیل لنج و قایق،
 ۱۶دســتگاه انواع خودرو ،شــش قبضه اسلحه شــکاری و بالغ بر

 ۲۵میلیارد ریال وجه نقد کشف و ضبط شد.
ایــن مقــام قضایی تصریح کرد :از ســوی دادگاه انقالب اســامی
بندرعباس برای دو نفر از ســرکردگان باند تمســاح خلیج فارس
بــا نامهــای اختصــاری (ع -ز) و (م -ح) بــه علــت مدیریــت و
سردســتگی بانــد قاچــاق ســازمان یافتــه واردکننده مــواد مخدر
بــه کشــور ،حکم اعــدام صادر شــده کــه پرونــده آنهــا در صورت
تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ۱۶ .نفر
از متهمــان دیگر این پرونده نیز در مجموع به تحمل  ۴۷۲ســال
حبس و  ۲۳میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.

سقوط مرگبار

دانش آموز

از سرویس مدرسه

گــروه حــوادث /دانشآمــوز 12
ساله اســفراینی بهعلت سقوط
از سرویس مدرسه جان باخت.
امیــن کشــوری -رئیــس مرکــز
فوریتهای پزشــکی اسفراین-
با اعالم این خبر گفت :ســاعت
 ۱۲:۰۷ظهــر دیــروز -سهشــنبه
 بــا اورژانس اســفراین تماسگرفتــه شــد و خبــر ســقوط یک
دانشآمــوز پســر از ســرویس
مدرسه را اعالم کردند.
بهگفتــه وی ،هنــگام رســیدن
اورژانــس بــه محل حادثــه این
دانشآموز جان خود را به علت
ضربــه ســنگینی کــه به ســر وی
وارد شــده بــود ،از دســت داده
بــود و کاری از دســت مســئوالن
اورژانس ساخته نبود.
وی در رابطــه بــا محــل حادثه،
بیان کرد :این حادثه در خیابان
ولیعصر شــش اســفراین اتفاق
افتاده اســت و علت این سقوط
هنوز مشخص نیست.

شگرد خاص  5مرد تبهکار
گــروه حــوادث /نقشــه مــردان شــیاد برای
ســرقت از صرافیهــای پایتخــت بــا
ردیابیهــای پلیــس لــو رفت.بــه گــزارش
خبرنگار جنایی «ایران» ،چندی پیش مرد
جوانی با پلیس تمــاس گرفت ،او خودش
را کارمنــد یکــی از صرافیهــای پایتخــت
معرفی کرد و از سرقت 8سکه طال و گوشی
تلفن همراهش خبر داد .مرد جوان گفت:
مدتی قبل فردی به نــام میالد به صرافی ما
آمدومقــداریدالرخریداریکرد.بعدازآن
من با میالد در تماس بودم تا اینکه یک روز
تماس گرفت و گفت برای ســرمایهگذاری
10هزاردالرمیخواهم.اوسهمیلیونتومان
بهعنوان بیعانه به حســابم ریخــت و قرار
شد مابقی پول را هم هنگام دریافت دالرها
بدهد .میــاد دالرها را برای ســرمایهگذاری
میخواســت و از آنجایــی که خریــد به آن
مقدارازنظرقانونیمشکلداشت،قرارمان
را بیرونازصرافیگذاشــتیم.آنروز 10هزار

دالر در صرافی نداشتیم و به جایش 8سکه
طال با خودم بردم تا به او بدهم .میالد سوار
بر خودرو هیوندای در محل قرار منتظر من
بود .بــه محض اینکه ســوار خودرو شــدم،
دو مرد دیگر نیز ســوار شــدند .آنها شروع به
تهدیدکردندوبهزور8سکهایراکهبههمراه
داشتم و گوشی تلفن همراهم را به سرقت
بردند.بعدهمباخودروفرارکردند.
سرقتهای سریالی
بــا شــکایت مردجــوان تحقیقــات بــرای
شناســایی مردان زورگیر ادامه داشــت که
مأمــوران با شــکایتهای مشــابه دیگری
مواجه شــدند .در تمامی آنهــا مرد جوانی
پــس از طرح دوســتی با یکــی از کارمندان
صرافی ،درخواســت خرید بیش از  10هزار
دالر کرده و با پرداخت مبلغ کمی بهعنوان
بیعانــه ،کارمنــد صرافــی را به محــل قرار
کشانده و با همدســتی دو نفر دیگر سرقت
میکردنــد.در چهــره نگاریهــای صــورت

گرفتــه توســط کارآگاهــان پلیــس ،میــاد
بهعنــوان یکــی از اعضای اصلــی این باند
شناســایی شــد .در ادامــه بررســیها میالد
دستگیرشدهوبرایتحقیقاتبهشعبهنهم
دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
میالد در تحقیقات به سرقتهای سریالی
با همدستی چهار نفر از دوستانش اعتراف
کــرد و گفــت :وضع مالــیام خــوب نبود.
دلــم میخواســت بــدون زحمــت یــک
شــبه پولدار شــوم .چند وقت قبل در یک
میهمانی با چند نفر آشــنا شــدم کــه بعداً
فهمیدم ســارق حرفهای موبایل هســتند.
بــا نقشــهای کــه طراحــی کردیم به ســراغ
کارمنــدان صرافــی میرفتیــم و ســرقت
میکردیم.بــا اعتــراف متهــم جــوان بــه
ســرقتهای ســریالی ،به دســتور بازپرس
ســهرابی ،چهار همدست او نیز بازداشت
شــدند .تحقیقات در رابطه با ســرقتهای
احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.

زورگیریهایخشن

عـروس و داماد

گروه حوادث /زن و شوهر تبهکار که با عنوان مسافر سوار خودروها
شده و با تهدید چاقو از رانندگان زورگیری میکردند با ردیابیهای
پلیس دستگیر شدند.
چهارشــنبه هفته گذشــته پرونده زورگیری و ســرقت خودرو از
کالنتری  ۱۷۵باقرشــهر در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
مالباخته بهکارآگاهان گفت :ســاعت  ۲۲شــب  17اردیبهشت
خانم جوانی را که کنار خیابان ایســتاده بود بهعنوان مســافر سوار
کــردم؛ هنــوز چنــد ده متری بیشــتر حرکــت نکرده بــودم که یک
موتورسوار به من نزدیک شد و به بهانه پرسیدن آدرس خواست
تا نگهدارم اما به محض توقف ماشــین ناگهان این شخص چاقو
و قمهای را از زیر لباس خود خارج کرد و آن را زیر گلویم گذاشت؛
مرا از پشت فرمان بیرون کشید و روی صندلی شاگرد راننده نشاند
و از خانم مســافر خواســت که مواظب من باشــد؛ آنزمان بود که
متوجه شــدم آنها با هم هســتند .آنها مرا به بیابانهای کهریزک
برده و در آنجا با وجود ســرقت تمامی پولهــا (بیش از  ۵۰۰هزار
تومان) ،کارت عابربانک و گوشــی تلفن همراهم میخواســتند تا
ماشــینم را نیز ســرقت کننــد؛ مقاومت کردم اما با چاقــو ران پای
چپــم را زخمــی کردنــد و با ســرقت ماشــین از محل دور شــدند.
همزمــان با رســیدگی به ایــن پرونــده کارآگاهان با شــکایتهای
مشابه دیگری نیز رو به رو شدند.
بدیــن ترتیــب در کمتــر از  ۴۸ســاعت از زمــان ســرقت پراید،
خــودروی مســروقه بهصــورت رهــا شــده در منطقــه باقرشــهر
کشــف شــد .کارآگاهان پایگاه نهــم پلیس آگاهی بــا چهرهنگاری
و بهرهگیــری از بانک اطالعات مجرمین ســابقهدار پلیس آگاهی
و دیگــر اقدامــات پلیســی موفق بــه شناســایی یکــی از مجرمین
سابقهدار به نام مصطفی ( ۲۷ساله) شدند.
با شناسایی مخفیگاه مصطفی بهعنوان متهم اصلی پرونده،
کارآگاهــان روز  19اردیبهشــت بــه خانه وی رفتنــد و خانم جوانی
بهنام مریم ( ۲۲ساله) را دستگیر کردند.
مریــم با اعتراف صریح به همدســتی با مصطفی در ســرقت
بــه عنــف از راننــدگان خودروهای مســافرکش گفت :بــه تازگی با
مصطفــی عقــد کردیــم اما هنوز جشــن عروســی نگرفته ایــم؛ او
پیشــنهاد داد که در پوشــش مســافر اقدام به زورگیری از رانندگان
مســافرکش کنیم.بــا توجه بــه اعترافات صریح مریــم در نهایت
مصطفــی همــان روز دســتگیر وبــه ناچار لــب به اعتراف گشــود.
ســرهنگ کارآگاه کرم یوسفوند ،رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی
تهــران بــزرگ ،با اعالم این خبر گفت :تاکنون  ۵نفر از شــاکیها و
مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند و از کسانی که با این شیوه
از آنها ســرقت شده دعوت میشــود تا برای شناسایی متهمین و
پیگیری شــکایتهای خــود به نشــانی پایگاه نهم پلیــس آگاهی
تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند.

