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س�ارق خ�ودرو ك�ه ب�ا گ�روگان گرفتن 
راننده يك خ�ودروي عب�وري قصد فرار 
از دس�ت مأم�وران پليس آگاه�ي تهران 
را داش�ت با ش�ليك گلوله بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عليرضا لطفي، 
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ در توضيح 
حادثه گف��ت: س��اعت ۱۰:۴۰ پانزدهم آبان 
مأموران پليس آگاهي ته��ران بزرگ هنگام 
گش��ت زني در محدوده تهرانپ��ارس به يك 
دس��تگاه خودرو مزدا ۳۲۳ سفيدرنگ مظنون ش��دند. مأموران بعد از بررسي 
ش��ماره پالك خودرو متوجه ش��دند كه خودروي مزدا دهم آبان ماه س��رقت 
شده است بنابراين به راننده فرمان ايس��ت دادند. راننده خودرو اما بدون توجه 
به هشدار پليس با فش��ار دادن پدال گاز از محل دور ش��د و به سمت فلكه اول 
تهرانپارس حركت كرد، بنابراين عمليات تعقي��ب و گريز خيلي زود به جريان 
افتاد. بعد از آن بود كه مأموران پليس با رعايت قانون به كار گيري سالح اقدام به 
شليك تيرهوايي كردند، اما راننده خودرو بدون توجه به هشدار پليس اين بار 
وارد يك خيابان فرعي شد و بعد از تصادف با خودروي پرايد عبوري به مسيرش 
ادامه داد. او براي فرار از دس��ت پليس اين بار به صورت خالف جهت شروع به 
حركت كرد كه در مسير خود با يك خودروي پژو ۲۰6 تصادف كرد كه مأموران 
پليس همزمان الس��تيك خودرو را هدف قرار دادند. هر چند الستيك خودرو 
دچار تركيدگي شد، اما راننده به مسيرش ادامه داد اما نتوانست خودرو را كنترل 

كند و با داربست هاي ساختمان در حال ساخت برخورد كرد و متوقف شد. 
رئيس پليس آگاهي تهران ب��زرگ ادامه داد: راننده مزدا بعد از متوقف ش��دن 
خودرو از پش��ت فرمان خارج ش��د و بعد از متوقف كردن يك خودروي پرايد 
خاكستري عبوري چاقوي خود را زير گلوي راننده ميانسال گذاشت و با گروگان 
گرفتن او قصد سرقت خودروي او را داشت كه اين بار با شليك گلوله پليس از 
ناحيه پا مجروح و بازداشت شد.  سردار لطفي گفت: در زمان دستگيري متهم 
۳5 ساله عالوه بر چاقو، يك عدد افشانه به همراه ادوات مورد استفاده در سرقت 
كشف شد. متهم براي اقدامات درماني به بيمارستان منتقل شد تا پس از انجام 

اقدامات درماني در اختيار اداره دوم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گيرد. 

يك�ي از اوب�اش س�ابقه دار ك�ه ب�ا عربده كش�ي در خياب�ان جمه�وري 
باعث اخالل در نظم عمومي ش�ده بود با ش�ليك پليس بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ ارسالن قاس��م زاده، رئيس كالنتري ۱۲۹ جامي گفت: ساعت يك 
بامداد ديروز به مأموران خبر رس��يد دو نفر از اشرار با عربده كشي در خيابان 
جمهوري نبش خيابان ش��يخ هادي باعث ايجاد وحشت شده اند. بررسي ها 
نشان داد يكي از اوباش نواب در حالت مس��تي همراه يكي از اوباش ديگر در 
حالي كه چوب به دس��ت داشتند در حال ايجاد وحش��ت هستند. سرهنگ 
قاسم زاده گفت: همزمان با حضور مأموران، متهم با چوب به مأموران حمله 
كرد و قصد خلع سالح پليس را داشت كه با شليك گلوله به پايش بازداشت 
شد. وي ادامه داد: همدس��ت او هم بعد از محل متواري شد كه تالش پليس 

براي بازداشت او در جريان است. 

قهرمان پرورش اندام و عضو س�ابق تيم ملي در اصفهان با اصابت گلوله به 
قتل رسيد. 

به گزارش فارس، روز چهارش��نبه ايمان رحيم پور قهرمان پرورش اندام و عضو 
سابق تيم ملي با اصابت گلوله به قتل رسيد. 

به گفته مجتبي محم��دي، دبير هيئت پرورش اندام اصفهان روز چهارش��نبه 
حوالي س��اعت 5 بعد از ظهر سه نفر وارد اس��طبل ش��خصي رحيم پور واقع در 

رحمت آباد شده اند و با شليك چهار گلوله وي را به قتل رساندند. 
 پس از اين اتفاقات عوامل اورژانس س��ريعاً وي را به بيمارستان شهيد مطهري 

فوالد شهر منتقل كردند، اما رحيم پور جان خود را از دست داد. 
رحيم پور، مقام سوم جهان در مسابقات هندوستان و دارنده مدال در مسابقات 
بين المللي دبي بوده است، اين دومين قتل در خانواده پرورش اندام اصفهان است 
كه در دوسال اخير رخ داده است، محسن مكتوبيان نيز سال گذشته به دست 

پدر همسر خود به  قتل رسيد. 

سه دختر نوجوان براثر غرق شدگي در رودخانه سرباز در جنوب سيستان 
و بلوچستان جان خود را از دست دادند. 

محمود رضا ناصح، مدير مركز فوريت هاي پزش��كي دانش��كده علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر به ايرنا گفت: ساعت ۱۱:۳6 روز پنج شنبه 
سه دختر ۱۳ تا ۱5ساله در رودخانه سرباز حوالي پل فيروزآباد بر اثر ناآشنايي با 

فنون شنا غرق شدند. 
وي افزود: دو نفر از غرق شدگان مسافر و يك نفر بومي اين منطقه بود. 

رودخانه س��رباز يكي از پرآب ترين رودخانه هاي شهرس��تان سرباز در جنوب 
سيستان و بلوچستان است. 

 بازداشت سارق گروگانگير 
با شليك گلوله

زمينگير شدن  شرور با شليك گلوله

 قهرمان پرورش اندام
 با گلوله به قتل رسيد 

 3 دختر نوجوان  در رودخانه 
جنوب سيستان غرق شدند 

پيدا كردن گنج داخل مزرعه و بيماري همسر 
داستاني بود كه مرد فريبكار آن را در نقش 
مردي روستايي اجرا كرد و موفق شد با فريب 
دادن مردي پولدار اموالش را س�رقت كند. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، چن��دي قبل مردي 
به نام عليرض��ا وارد اداره يك��م پليس آگاهي 
تهران شد و داستان گرفتار شدنش در دام مرد 
فريبكار را شرح داد. او گفت: شغل من بازاری 
اس��ت و حجره ای در ب��ازار دارم.  اول مهرماه 
همراه همس��رم از مهماني خانوادگي به خانه 
بر مي گشتم. در مس��ير مردي شروع به حرف 
زدن كرد. او گفت اس��مش عياض است و اهل 
روس��تايي در شمال كشور اس��ت و همسرش 
مدتي است به بيماري سختي مبتال شده است. 
براي درمان او دست به هر كاري زده تا هزينه 
درمانش را تهيه كند، حتي مجبور شده اموالش 
را بفروشد، اما در اوج گرفتاري ها برايش اتفاق 
خوبي هم رقم خورده است. او گفت هنگام كار 
در مزرعه اش كوزه اي پر از س��كه هاي قديمي 
پيدا كرده است. با اين حال راهي تهران شده تا 
درمان همسرش را دنبال كند اما به خاطر اينكه 
به پول نياز دارد مي خواهد س��كه ها را به پول 
تبديل كند هر چند به كسي هم اعتماد ندارد. 
ش��اكي در ادامه ماجرا را اين طور ش��رح داد: 
من از وضعي��ت ظاهري عياض متوجه ش��دم 
كه حرف هايش بايد درست باشد براي همين 
اعتماد كردم و تصميم گرفتم به خاطر بيماري 
همسرش به او كمك كنم. شماره تماسم را به 

او دادم و ش��ماره اش را گرفتم. بعد از آن چند 
بار با هم تلفن��ي حرف زديم و درب��اره قيمت 
سكه ها چانه زني كرديم. سپس قرار حضوري 
گذاش��تيم و عياض را به خانه ام دعوت كردم. 
يك روز عياض همراه مرد جواني به خانه ام آمد. 
گفت مردي كه همراهش است دامادش است. 

او گفت سكه ها را نياورده چون به كسي اعتماد 
ندارد. بعد درباره قيمت س��كه ها توافق كرديم 
و قرار شد در قرار بعدي س��كه ها را همراهش 
بياورد. عياض گفت چون قرار است همسرش 
را براي ادامه درم��ان به خارج از كش��ور ببرد 
پول را به دالر تبديل كنم كه قبول كردم. قرار 

بعدي را براي ۲۲ مهر در ترمينال غرب تهران 
گذاش��تيم. آن روز من 7۰ هزار دالر برداشتم 
و راهي محل قرار ش��دم. وقتي سر قرار حاضر 
شدم عياض هم همراه دامادش آمد. او ناگهان 
اسلحه كشيد و دالرها را س��رقت كرد و همراه 

همدستش فرار كرد. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان در جريان 
بررس��ي هاي خود متوجه ش��دند كه عياض و 
همدستش كه محس��ن نام دارد راهي شهري 
در شمال كشور شده اند. كارآگاهان پليس در 
جريان تحقيقات خود موفق ش��دند مخفيگاه 
متهمان را در خانه اي اجاره اي شناسايي و آنها 

را بازداشت كنند. 
عياض و همدس��تش در اولين بازجويي ها به 
سرقت اعتراف كردند، اما گفتند كه سرقت را 
به ش��يوه بدل اندازي انجام داده اند. در بررسي 
س��وابق دو متهم معلوم ش��د ك��ه دو متهم از 
مجرمان سابقه دار هس��تند كه به همين شيوه 

اقدام به سرقت كرده بودند. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه ب��ا جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران 
بزرگ، ب��ا بيان اينك��ه متهم��ان در اداره يكم 
پليس آگاهي تهران بزرگ تحت نظر هستند، 
گفت: شهرونداني كه به ش��يوه بدل اندازي يا 
كالهبرداري به شيوه فروش سكه هاي قديمي 
از آنها سرقت يا كالهبرداري شده مي توانند با 
مراجعه به اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ، 

شكايت خود را مطرح كنند. 

يكي از مأموران پليس مبارزه با 
مواد مخدر اصفهان در جريان 
درگيري با سوداگران مرگ به 
شهادت رسيد. در اين عمليات 
پنج نف�ر از عام�الن ش�هات 
اين پليس بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��ردار 
مهدي معصوم بيگ��ي، فرمانده 
انتظامي اس��تان اصفهان گفت: 
اين حادثه ش��انزدهم آبان و در جريان اجراي چند طرح برخورد با 
سوداگران مرگ اتفاق افتاد كه س��توان يكم »محمود رفيعي« از 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر هن��گام عمليات مبارزه با باند 
۱۴ نفره سوداگران مرگ به شهادت رس��يد. وي ادامه داد: »بعد از 
حادثه تيم هاي تخصصي پليس اصفهان تشكيل شد و بعد از اجراي 
طرح گشت هاي كنترلي در تمامي محورهاي خروجي شهر، موفق 
ش��دند طي دو عمليات ضربتي پنج نفر از عامالن ش��هادت مأمور 
پليس را دس��تگير كنند. « وي تصريح كرد: »در اين عمليات يك 
قبضه سالح كه به وس��يله آن مأمور پليس به شهادت رسيده بود 
و مبالغ زيادي وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر و دو دس��تگاه 

خودروي سواري هم از اعضاي باند كشف شد. « 

مقص�ران دو قطار مت�روي ته�ران ك�ه خرداد س�ال قبل در 
ايستگاه متروي طرشت با هم تصادف كردند مشخص شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، تصادف دو قطار متروي ساعت ۱8:۴5  روز 
سه شنبه ۱6 خرداد سال قبل در ايس��تگاه متروي طرشت رخ داد 
كه در جريان آن تعداد زيادي مس��افر زخمي شدند و راهبر قطار 

اول به كما رفت. 
پس از اعالم اين حادثه بازپرس دادسراي امور جنايي تهران همراه 
تيمي از كارشناسان و كارآگاهان پليس آگاهي در محل حاضر شدند 

و به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي فني و به گفته ش��اهدان و مهندسان حاضر نشان داد 
راهبر قطار دوم پ��س از حركت از ايس��تگاه صادقيه متوجه نقص 
فني سيس��تم اتوماتيك قطار مي ش��ود، اما بدون اط��الع دادن و 
درخواست كمك از مهندسان و تعميركاران قطار را به حركت در 
مي آورد . همچنين مشخص شد راهبر قطار دوم پس از مطلع شدن 
از اين نقص حتي موضوع را به مركز كنترل خبر نمي دهد و بدون 
گرفتن مجوز به راه خود ادامه مي دهد تا اينكه در نزديك ايستگاه 
متروي طرشت سيس��تم كنترل اتوماتيك قطار عمل نمي كند و 
با قطار متوقف ش��ده و در حال تخليه مس��افران به شدت برخورد 
مي كند. پس از اين حادثه راهبر قطار دوم بازداش��ت ش��د و مورد 

تحقيق قرار گرفت. 
بديت ترتيب براي ادامه تحقيقات و مشخص شدن مقصران حادثه 
پرونده به دس��تور بازپرس جنايي در اختيار تيمي از كارشناسان 
فني قرار گرفت تا اينكه چندي قبل نظريه كارشناس��ان به قاضي 

پرونده ارائه شد. 
بر اساس بررسي كارشناسان، اين حادثه سه متهم دارد كه راهبر 
قطار دوم ) عقب ( ۹5 درصد مقصر و كمك او در اين حادثه ۳ درصد 
مقصر شناخته شدند. همچنين راهبر قطار اول ) جلويي ( هم در اين 
حادثه ۲درصد مقصر شناخته شد. بدين ترتيب پرونده سه مقصر 
به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي به مس��افران با صدور جلب 
دادرسي براي رسيدگي به دادگاه ارسال شد. بنابراين متهمان به 

زودي در دادگاه محاكمه مي شوند. 

كارگر س�اختماني كه به خاطر شس�تن ظرف غذا دوستش را 
به قتل رس�انده بود، بع�د از محاكمه به قصاص محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از هشتم آبان سال ۹6 با 
قتل كارگري ۳8 ساله به نام محمد در يكي از برج هاي دوقلوي در 
حال ساخت ميدان المپيك آغاز ش��د. در تحقيقات مشخص شد 
عامل قتل مردي ۲6 س��اله به نام مصطفي است كه بازداشت شد. 
متهم گفت: »روز حادثه نوبت من بود غذا درست كنم، اما متوجه 

شدم ظرف ها نشسته است. 
از دوستانم كمك خواستم اما كس��ي توجه نكرد. بعد از آن سراغ 
يكي ديگ��ر از كارگران به ن��ام عباس رفتم كه او ه��م كمك نكرد 
و اين موضوع باعث درگيري ش��د و در آن درگيري دوس��تانم در 
حمايت از عباس به من حمل��ه كردند و من براي دف��اع از خودم 
دس��ت به چاقو ش��دم. مقتول با عباس نس��بت فاميلي داشت به 
همين دليل به ه��واداري از عباس با چوب به كم��رم زد. آنجا بود 
كه با چاقو چند ضربه زدم و فرار كردم. « پرونده به ش��عبه شش��م 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده ش��د و متهم در اولين 
 جلسه رسيدگي به رياس��ت قاضي ش��قاقي محاكمه و به قصاص 

محكوم شد. 

 شهادت مأمور پليس
 در اصفهان

مقصران تصادف 2 قطار مترو 
تهران مشخص شدند 

 قصاص تاوان قتل 
بر سر شستن ظرف غذا

سارق خودروهاي پرايد در جنوب تهران كه از ترس همسرش 
فقط روزها به دزدي مي رفت بعد از فروش يكي از قطعات دزدي 
در سايت ديوار شناسايي و بازداشت ش��د. او تاكنون به سرقت 

۲5 خودرو اعتراف كرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، هفته گذشته مردي وارد كالنتري ۱6۱ 
ابوذر ش��د و گفت: خ��ودروي پرايدم حوالي بازار روز ش��هرك 
وليعصر سرقت شد. ساعتي بعد بود كه مأموران به من خبر دادند 
خودروي من در بلوار دانش آموز كشف شده است. وقتي خودم 
را رساندم، ديدم وس��ايل داخل خودرو و ضبط آن سرقت شده 
اس��ت. بعد از آن تصميم گرفتم براي ماشينم يك ضبط بخرم 
براي همين مشغول جست وجو در سايت ديوار شدم. آن جا بود 
كه متوجه شدم يكي از ضبط هايي كه براي فروش گذاشته شده 

است متعلق به من است و حاال درخواست كمك دارم.  
بعد از طرح ش��كايت مأموران تيم عملياتي كالنتري با آموزش 
دادن شاكي موفق شدند فروشنده ضبط را در يك قرار ساختگي 
در محله فالح بازداش��ت كنند. او گفت كه ضب��ط را از يكي از 
دوستانش خريداري كرده است. با نشاني هايي كه وي در اختيار 

پليس گذاشت مأموران سارق را شناس��ايي و بازداشت كردند. 
متهم ۳8 ساله كه از مجرمان سابقه دار است و به مصرف شيشه 
اعتياد دارد در بازجويي ها به سرقت خودرو و ضبط آن اعتراف 
كرد و گفت: من از ترس همس��رم ش��ب ها در خانه مي ماندم و 
بيرون نمي رفتم و روزها براي س��رقت از خانه خارج مي شدم و 
به دروغ مي گفتم همراه پدرم به دنبال كار س��اختماني هستم. 
از آن جا كه همسرم با پدرم قهر است او هم سراغ من را از پدرم 

نمي گرفت. 
 وي ادامه داد: هر روز با پرسه در محله هاي عبدل آباد، شهرك 
وليعصر، فالح، خاني آباد خودروهاي پرايد مدل پايين را با يك 
سيم مفتول سرقت مي كردم و بعد از سرقت لوازم داخل خودرو، 
پرايد را در محل خلوتي رها مي كردم. متهم ادامه داد: هر ضبط 
را به قيمت 7۰ هزار تومان به همدستم مي فروختم و او هم آن 
را در سايت ديوار آگهي مي داد كه هر دو گرفتار شديم.  سرگرد 
رضا كريمي، سرپرست كالنتري ۱6۱ ابوذر گفت: متهم تاكنون 
به ۲5 فقره سرقت خودرو اعتراف كرده و تحقيقات بيشتر از او 

در جريان است.

دستگيری دزدی که فقط روزها سرقت می کرد!

تصادف اتوبوس مس�افربري با خودروي تريلر مرگ 
رانن�ده اتوب�وس و همس�رش را ب�ه همراه داش�ت. 
س��رهنگ تقي كبيري، رئيس پليس راه استان سمنان 
گفت: اين حادثه ساعت سه و نيم بامداد روز گذشته در 
كيلومتر 7۰ محور دامغان به س��منان اتفاق افتاد. وقتي 
مأموران پليس در محل حاضر ش��دند معلوم ش��د يك 
دستگاه اتوبوس كه با ۲7 سرنشين از مشهد راهي تهران 
بوده در اين محور با يك دس��تگاه كش��نده هوو برخورد 
كرده اس��ت كه در جريان آن راننده اتوبوس و همسرش 
به علت شدت جراحت فوت شده اند و ۱۰مسافر ديگر كه 
مجروح شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ 
كبيري علت حادثه را بي توجهي راننده اتوبوس ناشي از 

خستگي و خواب آلودگي اعالم كرد. 

مرگ راننده اتوبوس و همسرش در تصادف

گفت وگو با متهمان
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خودت را معرفي كن ؟ 
عياض هستم 55 سال سن دارم. 

متأهلي ؟ 
بله، متأهلم و اهل شهرستان رشت هستم. 

سابقه داري ؟ 
بله، يك بار ب��ه اتهام كالهب��رداري از طريق 
فروش سكه هاي تقلبي دس��تگير شدم و به 

زندان افتادم. 
چه زماني آزاد شدي ؟

سال ۹۲ دس��تگير ش��دم و به زندان افتادم. 
قاضي بر اي من چهارسال زندان حكم داده بود 
تا اينكه بعد از يك س��ال و چند ماه در حادثه 
سيلي كه در شمال آمد يكي از پسرانم كشته 
ش��د. پس از اين حادثه براي مراسم تدفين 
فرزندم با گذاش��تن وثيقه از زندان مرخصي 

گرفتم و از آن روز به بعد به زندان برنگشتم. 
فراري بودي ؟

بله.
قباًل به چه كاري مشغول بودي ؟

نجار ب��ودم، اما به خاطر بيماري كه داش��تم 
نجاري را رها ك��ردم و از آنجايي كه آن زمان 
هفت  فرزند داشتم و هزينه زندگي ام زياد بود 
تصميم گرفتم با اين شيوه كالهبرداري كنم 
كه س��ال ۹۲ براي اولين بار دستگير و راهي 

زندان شدم. 
چرا دوباره تصميم به كالهبرداري 

گرفتي ؟
بده��كار ب��ودم و از آنجايي ك��ه در اين نوع 
كالهبرداري حرفه اي بودم دوباره تصميم به 

كالهبرداري و سرقت گرفتم. 
چطور با شاكي آشنا شدي ؟

مدتي قبل از سرقت در چند كانال تلگرامي 
عكس چند نمونه س��كه را ب��راي فروش به 
اش��تراك گذاشتم تا اينكه ش��اكي با شماره 
من تماس گرفت و درباره فروش س��كه ها با 
من حرف زد. به او گفتم كش��اورزم و سكه ها 
را هنگام شخم زدن از زمين كشاورزي ام پيدا 
كرده ام كه با هم قرار مالقات گذاشتيم. بار اول 

عكس هاي سكه را به او نشان دادم و بار دوم 
يك نمونه سكه اصلي از دوستم امانت گرفتم 
و به او نش��ان دادم. درباره قيمت با هم توافق 
كردي��م. از آنجايي كه قيم��ت خيلي پايين 
گفتم طمع كرد و فريب مرا خورد. به او گفتم 
پول سكه ها را به دالر مي گيرم چون همسرم 
بيمار اس��ت و قصد دارم او را براي درمان به 

خارج ببرم. 
چقدر از شاكي دالر سرقت كردي ؟ 

6۹۰۰ دالر. 
شاكي گفته 70 هزار دالر ؟ 

دروغ مي گويد. 
گفت وگو با متهم دوم 

شما خودت را معرفي كن ؟
محسن هستم ۴5 ساله. 

به چه كاري مشغول بودي ؟ 
در قزوين آرايشگري دارم. 

متأهلي ؟ 
بله، دو تا دختر دارم. 

سابقه داري ؟ 
يك بار چند سال قبل به همين اتهام دستگير 

شدم اما در دادگاه تبرئه و آزاد شدم. 
چطور با عياض آشنا شدي ؟ 

ما از دوستان قديمي هستيم. 
شما سر قرار رفتي ؟ 

روزي كه قرار بود س��كه ها را تحويل بدهيم 
من سر قرار رفتم و با همدستي عياض پول را 

سرقت و فرار كرديم. 
شاكي گفته باتهديد اسلحه سرقت 

كرديد ؟ 
نه ما اصاًل اسلحه نداشتيم. 

پس چطور سرقت كرديد ؟ 
با عياض كي��ف دالره��ا را قاپيدي��م و فرار 

كرديم. 
پول هاي سرقتي را چه كار كرديد ؟ 
بدهي م��ان و اج��اره خانه ه��اي عق��ب 
 افتاده مان داديم و بقيه اش هم در اين مدت 

خرج كرديم.

 كالهبرداري 70 هزار دالري 
با  گنج  خيالي


