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رئي�س پليس فت�اي ته�ران بزرگ 
درب�اره كالهبرداري در س�ايت هاي 
قم�ار آنالي�ن و ش�رط بندي گفت: 
متأس�فانه در س�ال هاي اخي�ر ب�ا 
افزايش  فعاليت س�ايت هاي آنالين 
ش�رط بندي و قم�ار كالهب�رداری 
به اين ش�يوه افزايش يافته اس�ت. 
س��رهنگ ت��ورج كاظمي گف��ت: اين 
س��ايت ها عمدت��اً و در مراح��ل اوليه 
هزينه اي را از كاربر دريافت نكرده و تنها 
با ايجاد يكس��ري امكانات و همچنين 

وعده ها سعي در جذب مخاطب و كاربران اينترنتي دارند. 
 بيشترين مخاطب اين سايت ها نيز افراد نوجوان و كم سن و سال هستند؛ عمدتاً 
پيش��نهادهاي اغواكننده و تحريك آميزي باعث گرايش جوانان و نوجوانان به 
سمت و سوي اين سايت ها مي شود كه پس از ثبت نام و عضويت در اين سايت ها 

و شركت در بازي هاي شرط بندي مبالغي را در قمار آنالين باخته اند. 
وي با بيان اينكه سازوكار بسياري از اين سايت ها به گونه اي است كه بازيكن از 
يك مرحله اي به بعد امكان پيروزي را ندارد، افزود: در يك مورد يكي از شكات 
مبلغ يك ميليارد و 80ميليون ريال در بازي ش��رط بندي ب��ا رقباي مجازي از 
دست داد كه در تحقيقات كارآگاهان پليس فتا مشخص شد مدير اين سايت با 
اغفال كاربران با پيشنهادهاي جالب و اعالم تعدادي برنده به مبلغ كم و حتي 
واهي درصدد تشويق و ترغيب كاربران باالخص جوانان و نوجوانان به سمت و 

سوي اين سايت ها هستند. 
به گفته وي ط��راح و مدير اين س��ايت ها در خ��ارج از كش��ور فعاليت دارند 
 كه همين موضوع بازگش��ت پول ب��ه مالباختگان را با دش��واري هايي روبه رو 

مي كند. 
وی همچنين درباره كالهبرداري با ربات هدايت كننده به صفحات شبيه سازي 
شده بانك افزود:  بر اساس پروندهاي رسيده به اداره پليس كالهبرداران ابتدا 
اقدام به تهيه ربات يا اپليكيشن ارائه دهنده خدمات مختلفي از جمله افزايش 
فالوور، دوس��ت ياب، صيغه ياب، ردياب، دوربين لخت كن و... كرده به نحوي 
كه پس از نصب برنامه به منظور فعالس��ازي اپليكيش��ن از كاربر درخواس��ت 
واري��ز مبلغ اندك��ي )معم��والً 2000 توم��ان ( و ارجاع به صفحه فيش��ينگ 
مي كند. اين ربات هاي راه اندازي ش��ده عمدتاً ارجاع به درگاه وجود نداش��ته 
و مس��تقيماً اطالعات و رمز كارت طي چن��د مرحله از كاربر اخذ ش��ده و در 
 تمامي موارد پيغام صوري )عدم ارتباط با بانك( يا تراكنش ناموفق نشان داده 

مي شود. 
همچنين در بسياري از موارد، مجرمان اقدام به تبليغ ربات يا اپليكيشن هاي 
جعل��ي در كانال هاي پ��ر بازديد ش��بكه هاي اجتماعي به خص��وص تلگرام و 
اينس��تاگرام، )با چند صد هزار عضو( كرده و به اين ترتيب برنامه مورد نظر در 
 معرض ديد و دسترس تعداد بسيار زيادي از كاربران نرم افزارهاي اجتماعي هدف 

قرار مي گيرد. 
رئيس پلي��س فتا ته��ران گفت: ب��ا عناي��ت به اهمي��ت موض��وع و افزايش 
چشمگير اين قبيل اپليكيش��ن ها، به منظور ارتقاي س��طح عمومي وآگاهي 
كاربران و پيش��گيري از جرائم اين حوزه اطالع رس��اني از طريق رس��انه ملي 
 و ش��بكه اجتماعي داخل��ي و خبرگزاري ه��ا و روزنامه ها در دس��تور كار قرار 

گرفته است. 

زن جواني كه به اته�ام قتل غير عمد م�رد معتادي محك�وم به پرداخت 
ديه شده بود در جلس�ه دادگاه مدعي ش�د كه توان پرداخت ديه ندارد. 
به گزارش خبرنگار ما، فروردين سال 95، مأموران كالنتري 140 باغ فيض جسد 
مرد جواني را در محدوده بزرگراه اشرفي اصفهاني، خيابان امام رضا)ع( كشف 
كردند. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
متعلق به جوان 33 ساله به نام فرهاد است كه بر اثر اصابت جسم تيز به ناحيه 
گلو كشته شده است. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و در 

اختيار شعبه هشتم دادسراي ناحيه 27 تهران قرار گرفت. 
در اولي��ن گام از تحقيق��ات كارآگاهان با بررس��ي فهرس��ت مكالمات تلفني 
مقتول، زن جواني به نام ش��هرزاد را بازداش��ت كردند. متهم گفت: »وقتي با 
فرهاد آشنا ش��دم، نمي دانستم او معتاد به مواد مخدر اس��ت. از آنجائيكه يك 
بار در زندگي شكس��ت خورده بودم وقتي در دوران نام��زدي فهميدم معتاد 
است، خواستم از ازدواج با من منصرف ش��ود اما قبول نكرد. سر اين موضوع با 
هم اختالف داش��تيم تا اينكه روز حادثه در حاليكه مواد مخدر خريده بود به 
خانه ام آمد. با ديدن مواد عصباني شدم و خواس��تم خانواده اش را با خبر كنم 
كه مانع شد و باهم درگير ش��ديم. در آن درگيري فرهاد دست به چاقو شد به 
 همين خاطر براي دفاع از خودم  خواستم چاقو را از دستش بگيرم كه ناخواسته 

او زخمي شد.«
با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم وي روانه زندان شد و پرونده به شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده ش��د. متهم در اولين جلسه 
رسيدگي به پرونده بعد از آخرين دفاع از قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل غيرعمد 
به پرداخت ديه محكوم شد. اين رأي به ديوان عالي كشور فرستاده شد و با تأييد 
اين حكم متهم با نوشتن نامه اي مدعي شد توانايي پرداخت ديه را ندارد. به اين 
ترتيب متهم روز گذشته در همان ش��عبه به رياست قاضي قربان زاده بار ديگر 
پاي ميز محاكمه قرار گرفت و با اعالم اين درخواس��ت سه شاهد از طرف وي 

گواهي دادند كه او توانايي پرداخت ديه را ندارد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

کالهبرداری در سایت های 
شرط بندی و قمارآنالین

 پرداخت دیه 
براي قتل غيرعمد مرد معتاد 

پس�ر جواني كه متهم است چهارسال 
قب�ل ط�ی درگي�ري مرتك�ب قت�ل 
شده است با ش�هادت يكي از شاهدان 
براي دومين بار به اتهام قتل بازداشت 
ش�د. متهم بار اول قت�ل را انكار كرده 
بود و با گذاش�تن وثيق�ه 200 ميليون 
تومان�ي از زن�دان آزاد ش�ده ب�ود . 
به گ��زارش خبرنگار ما، ش��امگاه چهارم 
مهر س��ال 93 بود ك��ه مأم��وران پليس 
باتم��اس تلفن��ي كاركنان بيمارس��تان 
الغدير در ش��رق تهران از مرگ مشكوك 
پس��ر جواني با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در بيمارس��تان با جس��د پس��ر 
27 ساله اي به نام آرش روبه رو شدند كه 
با اصابت جسم تيزي به شاهرگ گردنش 
به قتل رسيده بود. بررس��ي ها نشان داد 
مقتول لحظاتي قبل همراه پسر دايي  اش 
با چند پس��ر جوان درگير شده اند كه در 
جريان آن آرش به قتل مي رس��د و پسر 

دايي وي هم به شدت زخمي مي شود. 
با اع��الم خبر قتل پس��ر ج��وان بازپرس 
جنايي همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
مأموران در نخستين گام از پسر دايي مقتول 
تحقيق كردند. وي گفت: همراه پسر عمه ام 
در يكي از خيابان هاي شرقي تهران در حال 
رفتن ب��ه خانه مان بودي��م. خيابان خلوت 
بود كه سرنش��ينان دو موتور سيكلت كه 
چند نفري بودند راه ما را سد كردند. يكي 
از پس��ران جوان از آرش س��ؤال كرد، شما 
برادر احمد هستي كه آرش هم گفت بله. 
با گفتن بله آرش آنها پياده ش��دند و پسر 
عمه ام را كتك زدند كه بالفاصله به كمك 
آرش رفتم و با چاق��وي يكي از آنها زخمي 
شدم . درگيري ادامه داشت كه يكي از آنها 
با چاقو ضربه اي به گ��ردن آرش زد و آرش 
هم در حالي كه غرق در خون نقش بر زمين 
شده بود نام او را فرشيد صدا زد كه مشخص 
بود او را مي شناسد. پس��ران موتور سوار به 
س��رعت از محل گريختند و رهگذران هم 
ما را به بيمارس��تان منتقل كردند اما پسر 

عمه ام فوت كرد. 
بدين ترتيب مأموران فرشيد را شناسايي و 
پس از چند روز بازداشت كردند. مأموران 
همچني��ن در بازرس��ي از خان��ه متهم 

لباس هاي خوني پيدا كردند كه نش��ان 
م��ي داد وي در حادثه درگي��ري خونين 

حضور داشته است. 
متهم در بازجويي ها قت��ل آرش را انكار 
كرد و مدعي شد كه مقتول را نمي شناسد. 
بنابراين متهم در تاريخ 11 بهمن  سال 93 
با گذاشتن وثيقه 200 ميليون توماني از 

زندان آزاد شد. 
  بر مال شدن راز قتل پس از 4 سال 

در حالي كه چهار سال از حادثه گذشته بود 
و تحقيقات همچنان درباره اين حادثه ادامه 
داشت، پسر جواني به اداره پليس رفت و راز 
قتل آرش را بر مال كرد. وي گفت: چهار سال 
قبل فرشيد با من تماس گرفت و گفت آرش 
را با چاقو زخمي كرده است. او به من گفت 
درباره وضعيت جسمي آرش تحقيق كنم و 
به او خبر بدهم. وقتي به او گفتم آرش فوت 
كرده مرا تهديد كرد كه درباره اين موضوع 
با كسي حرفي نزنم و من هم از ترس تا االن 
حرفي نزدم. وي ادامه داد: من در اين مدت 
عذاب وجدان داش��تم و هر شب مقتول به 
خوابم مي آمد و از من مي خواست واقعيت را 
بر مال كنم كه تصميم گرفتم و به اداره پليس 

آمدم تا اين راز را بر مال كنم. 
  دس�تگيري دوباره مته�م به قتل 

پس از 4 سال
بدين ترتي��ب مأموران دوباره دس��ت به 
تحقيقات تخصصي زدن��د و به مداركي 
دس��ت پيدا كردند ك��ه حكاي��ت از اين 
داشت فرشيد، قاتل اس��ت. مأموران در 
بررسي هاي تخصصي متوجه شدند خون 
روي لباس هاي متهم با خون مقتول يكي 
است. از طرف ديگر متهم در بازجويي ها 
ادعا كرده بود كه ش��ب حادث��ه در خانه 
نامزدش بوده در صورتي كه در تحقيقات 
از نامزد وي مش��خص ش��د متهم فقط 
دقايقي از ش��ب آنجا بوده اس��ت و كه با 
ساعت درگيري متفاوت است. همچنين 
معلوم ش��د پس��ر دايي مقتول كه شاهد 
عيني حادثه بوده متهم را به عنوان قاتل 
شناسايي كرده است. بنابراين مأموران به 
دستور بازپرس ش��عبه چهارم دادسراي 
امور جنايي تهران فرشيد را به اتهام قتل 
براي دومين بار بازداشت كردند. تحقيقات 

از متهم ادامه دارد. 

س�ارق س�ابقه داري ك�ه ب�ه عن�وان مأم�ور پلي�س از 
ش�هروندان اخ�اذي مي ك�رد در آخري�ن ايس�تگاه ب�ه 
دام افت�اد. مته�م قبل از اي�ن 20 ب�ار روانه زندان ش�ده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت و از 

مرد مأمور نمايي به اتهام اخاذي شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماج��را گفت: س��اعت 1:30 بام��داد مورخه 
12مهرماه امس��ال ب��ا خودروام در خيابان فردوس��ي به س��مت 
داروخانه اي در حال حرك��ت بودم كه مرد موتور س��واري به من 
نزديك شد و دس��تور توقف داد. وقتي از او موضوع را سؤال كردم 
مدعي ش��د كه مأمور پليس و به خودروی من مشكوك است و از 
مركز گزارش شده خودروي مرا بازرسي كند. او خودروام را بازرسي 
كرد و مداركم را نيز ديد اما به م��ن گفت كه بايد همراه او به اداره 

پليس بروم تا آنجا بررسي بيشتري شود. 
وقتي به او گفتم عجله دارم و خواهش ك��ردم مرا رها كند به من 
گفت هر چقدر پول در كارت عاب��رم دارم به كارت او منتقل كنم 
و بعد ه��م ب��روم. از آنجايي كه ب��راي تهيه داروي م��ادرم عجله 
داش��تم ناخواس��ته قبول كردم و به همراه او به عابربانكي رفتيم 
و مبلغ 550 هزار تومان ب��ه كارتش واريز كردم. م��رد مأمور نما 
پس از اينكه پول به كارتش واريز ش��د با سرعت از محل دور شد 
 كه فهميدم او مأمور پليس نب��وده و با اين ترفن��د از من اخاذي 

كرده است. 
با طرح اين ش��كايت پرون��ده به دس��تور بازپرس دادس��را براي 
رس��يدگي در اختيار كارآگاهان اداره پنجم پلي��س آگاهي قرار 
گرفت. مأموران در نخس��تين گام دوربين هاي مداربس��ته محل 
حادثه را مورد بازبيني قرار دادند. بررسي دوربين ها نشان داد مرد 
مأمور نما كه مصطفي نام دارد از سارقان سابقه دار و حرفه اي است 
كه بيش از 20 بار به اتهام جعل عناوين و س��رقت دستگير و روانه 

زندان شده است. 
بدين ترتيب با شناس��ايي تصوي��ر مصطفي از س��وي مالباخته، 
 كارآگاه��ان وي را 17 مهرم��اه در مخفيگاه��ش دس��تگير 

كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ب��ه جرم خود اعتراف كرد. وي 
درباره شيوه سرقت و اخاذي گفت: هميشه سوار بر موتورسيكلتم 
در خيابان ها دور دور مي كردم و خودروهايي را  كه اقدام به پخش 
موس��يقي با صداي بلند مي كردند يا خودروهايي  را كه همراهان 
آنها حجاب مناسبي نداشتند،  انتخاب مي كردم و به عنوان مأمور 

ضابط قضايي از آنها اخاذي مي كردم. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص 
پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش 
تصوير متهم از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 34 تهران 
گفت: با توجه به سوابق متهم در ارتكاب سرقت هاي مشابه، اعتراف 
صريح وي به دهها فقره سرقت تحت پوشش مأمور به صورت پياده 
و با استفاده از موتور سيكلت مشكي رنگ در مناطق مختلف شهر 
تهران به خصوص مركز ش��هر و به منظور شناسايي ديگر جرائم 
ارتكابي از تمامي ش��كات و مالباختگاني كه موفق به شناس��ايي 
تصوير متهم شدند دعوت مي شود تا جهت پيگيري شكايات خود 
به نشاني اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت 

اسالمي مراجعه كنند. 

آذربايج�ان  در  پنج س�اله اي  بچ�ه  پس�ر 
باخ�ت.  ج�ان  تراكت�ور  از  س�قوط  اث�ر  ب�ر  غرب�ي 
 معاون اجتماعي انتظامي استان آذربايجان با اعالم اين خبر گفت: 
مأموران پليس شهرستان ماكو با تماس تلفني شهروندي از مرگ 
مشكوك پسر بچه پنج ساله اي در روستاي پير احمد با خبر و راهي 

محل شدند. 
بررسي هاي پليسي نشان داد كودك پنج ساله كه سوار بر تراكتور 
در ح��ال حركت بوده ب��ه پايين س��قوط كرده و پ��س از برخورد 
 با چرخ هاي تراكتور به ش��دت زخم��ي و به بيمارس��تان منتقل 

شده است. 
س��رهنگ اس��داهلل مالكي افزود: مأموران دريافتن��د اين كودك 
 پ��س از انتقال ب��ه بيمارس��تان ب��ر اثر ش��دت جراح��ات فوت 

كرده است. 

تص�ادف كاميون كش�نده با ي�ك دس�تگاه خودرو س�واري 
پراي�د در اس�تان اي�الم چهار كش�ته ب�ر ج�اي گذاش�ت. 
به گزارش تسنيم، رئيس پليس راه ايالم گفت: اين تصادف خونين 
عصر ديروز در محور ايالم به شباب بين يك دستگاه كاميون كشنده 
دانگ فنگ و خودروي سواري پرايد رخ داد كه در جريان آن چهار نفر 

به كام مرگ رفتند. 
سرهنگ رضا همتي زاده افزود: علت حادثه تجاوز به چپ كاميون 

كشنده دانگ فنگ اعالم شده است. 

مرگ دلخراش کودك 5 ساله 
بر اثر سقوط از تراکتور 

 4 کشته در تصادف 
کاميون و پراید در ایالم 

 دستگيري مأمور نما 
براي بيست  و  یکمين بار !

مرد جوان محكوم به قصاص ك�ه در درگيري به هواخواهي 
از عمويش مرتكب قتل ش�ده بود پ�س از نقض حكمش در 
ديوان عال�ي كش�ور در دادگاه گفت عمويش قاتل اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و هش��تم تير س��ال 91، مأموران 
پلي��س پايتخ��ت از مرگ مش��كوك پس��ر 22 س��اله ب��ه نام 
 كاوه در يك��ي از بيمارس��تان هاي ش��هر باخب��ر و راهي محل 

شدند. 
شواهد نش��ان مي داد كاوه در جريان نزاع دس��ته جمعي بر اثر 
اصابت چاقو مجروح شده و بعد از انتقال به بيمارستان به علت 
شدت جراحات و خونريزي فوت كرده است. با انتقال جسد به 
پزش��كي قانوني در تحقيقات از ش��اهدان حادثه مشخص شد 
عامل قتل فريدون 22 ساله است كه بعد از حادثه متواري شده 
است. به اين ترتيب كارآگاهان پليس در روند تحقيقات توانستند 
وي را چند روز بعد از حادثه شناس��ايي و دستگير كنند. متهم 
در همان بازجويي هاي اوليه با اقرار به جرمش گفت: »عمويم با 
برادر كاوه به خاطر انگشتر سرقتي كه با هم از رهگذري سرقت 
كرده بودند اختالف داشتند. روز حادثه با چند نفر از دوستانم 
در پارك نشسته بوديم كه متوجه درگيري آنها در گوشه اي از 
پارك شديم. بالفاصله خودم را به آنها رساندم كه كاوه با ديدن 
من با چوب حمله كرد. آنجا بود كه براي دفاع از خودم دست به 

چاقو شدم و با ضربه اي او را كشتم.«

بعد از اقرارهاي متهم پرونده كامل و به شعبه دوم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه محاكمه متهم 
بعد از درخواست قصاص از س��وي اولياي دم خالف اظهاراتش 
قتل را انكار كرد و گفت ضربه اي به مقتول نزده است. در پايان 
هيئت قضايي با توجه به اعتراف��ات متهم در مراحل بازجويي و 
مدارك موجود در پرونده وي را به قصاص محكوم كرد. اين حكم 

به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه متهم با نوشتن اليحه اي 
به حكم صادره اعتراض كرد. بعد از اعتراض متهم عموي وي با 
مراجعه به ديوان عالي كشور خود را قاتل معرفي كرد و مدعي 

شد برادرزاده اش در قتل نقشي نداشته است. 
بعد از اظهارات عموي متهم رأي صادره نقض و پرونده به دادگاه 
كيفري ارجاع داده ش��د. به اين ترتيب دادگاه دستور بازداشت 
عموي متهم را صادر كرد اما با فرار وي برادرزاده او بار ديگر پاي 
ميز محاكمه قرار گرفت و ادعا كرد بي گناه است. هيئت قضايي 
بعد از آخرين دفاع متهم بار ديگر براي وي حكم قصاص صادر 
كردند كه اي��ن بار نيز حكم صادره نقض و به ش��عبه هم عرض 

فرستاده شد. 
بنابراين پرونده صبح دي��روز روي ميز هيئ��ت قضايي يكي از 
ش��عبات دادگاه كيفري يك اس��تان تهران قرار گرفت و در آن 
جلس��ه متهم گفت: »قبول دارم در بازجويي ها به قتل اعتراف 
كرده ام اما باور كنيد عمويم قاتل اس��ت. « متهم در ادامه گفت: 
»روز حادثه با چاقو به دس��ت مقتول ضربه زدم و همان لحظه 
مقتول با چوب به سرم ضربه زد و بيهوش روي زمين افتادم. بعد 
از ساعتي كه به هوش آمدم، فهميدم مقتول فوت كرده و ديگران 
قتل را گردن من انداختند. در آن حادثه عمويم قمه داشت و او 

بود كه با ضربه قمه مقتول را كشت.«
در پايان هيئت قضات جهت صدور رأي وارد شور شد. 

متهم به قتل: عمویم قاتل است 

دو س�ارق كه به منزل�ي دس�تبرد زده بودند 
براي ف�رار از دس�ت مأم�وران، صاحبخانه و 
ام�ا  گرفتن�د  گ�روگان  را  همس�ايه اش 
ب�ا ش�ليك مأم�وران زمينگي�ر ش�دند. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، بام��داد روز جمعه 
11 آبان م��اه مأموران كالنت��ري 128 تهران نو با 
تماس تلفني شهروندي از تردد مشكوك دو پسر 
جوان داخل كوچه در شرق تهران با خبر و راهي 

محل شدند. 
مأموران در محل اعالم ش��ده با دو پس��ر جوان 
كه در حال پرس��ه زدن بودند روبه رو شدند و به 
آنها دستور ايس��ت دادند، اما دو پس��ر جوان به 
سرعت از محل فرار كردند. پس از اين مأموران 
به جست وجوي خود ادامه دادند تا اينكه ساعتي 
بعد از داخل خانه اي صداي كمك خواهي مردي 
را ش��نيدند كه مي گفت: » آي دزد«. در چنين 
شرايطي مأموران به سرعت خودشان را به محل 
مورد نظر رساندند كه مشاهده كردند دو سارق 
فراري كه ساعتي قبل موفق به فرار شده بودند به 
خانه دس��تبرد زده و براي اينكه به راحتي موفق 
به فرار ش��وند صاحبخانه را گ��روگان گرفته اند. 
در حالي يكي از س��ارقان قمه بزرگي زير گلوي 
صاحبخان��ه ق��رار داده بود و س��ارق ديگر هم با 
چاقوي بزرگي او را تهديد مي ك��رد مأموران به 

دو سارق دستور ايست دادند و از آنها خواستند 
گروگان را رها كرده و تس��ليم شوند، اما سارقان 
با ديدن مأموران همراه گ��روگان به داخل خانه 
بازگش��تند و با تهديد قتل گ��روگان از مأموران 
خواس��تند تا راه را براي فرار آنها باز كنند. متهم 
گروگانگير كه خود را در دام مأموران گرفتار ديد 
براي فرار قمه اش را به طرف مأموران پرتاب كرد 
و در اين لحظه گروگان از فرصت استفاده و از دام 

آنها فرار كرد. 
در همين لحظه س��ارق چاقو بدست كه متوجه 
شد گروگان از دس��ت آنها گريخته است يكي از 
همسايه ها كه با صداي متهمان از خانه اش بيرون 
آمده بود با چاقو گروگان گرفت و دوباره مأموران 

را تهديد كرد. 
در حالي كه متهمان ب��ا گروگان گرفتن نفر دوم 
قصد فرار از پشت بام را داشتند يكي از مأموران 

با استفاده از قانوني به كار گيري سالح، پاي متهم 
گروگانگير را هدف ق��رار داد و با يك تير دو پاي 
او را زخمي كرد. بدين ترتيب دو متهم با شليك 

پليس زمينگير شدند و به دام افتادند. 
پس از اين متهم زخمي به بيمارستان و همدست 

وي به كالنتري 128 تهران نو منتقل شد. 
مته��م در بازجويي ها ب��ا اعتراف ب��ه جرم خود 
گفت: ما چند خانه را براي سرقت زاغ زني كرده 
بوديم كه مأموران از راه رسيدند و مجبور به فرار 
شديم. پس از فرار از طريق بالكن خانه اي كه اول 
سرقت كرده بوديم وارد خانه ديگري شديم كه 
صاحبخانه متوجه ما ش��د و درخواس��ت كمك 
كرد و ما هم براي اينكه موفق به فرار شويم او را 
گروگان گرفتيم، اما دوباره مأموران راه ما را سد 
كردند. ما دو نفر را گ��روگان گرفتيم، اما باز هم 
موفق به فرار نشديم و در نهايت با شليك مأموران 

دستگير شديم. 
سرهنگ بهرامي، رئيس كالنتري 128 تهران نو با 
بيان اينكه متهمان براي تحقيقات فني در اختيار 
كارآگاهان اداره ششم پليس آگاهي پايتخت قرار 
گرفتند، گفت: در بازرسي از متهمان مقداري طال 
و جواهر، پول، ادوات سرقتي از قبيل پيچ گوشتي ، 
ديلم و همچنين يك قبضه چاقوی س��الخي و 

ساطور كشف و ضبط شد. 

شليك پليس سارقان گروگانگير را زمينگير کرد 
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راز قتل پسر جوان 
پس از 4 سال 

بر مال شد 


