
فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان كرم�ان از س�رقت ي�ك 
مغ�ازه طالفروش�ي در محدوده ب�ازار اين ش�هر خبرداد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد رضا فداء گفت: اين حادثه 
دو روز قبل اتفاق افتاد كه در جريان آن چهار سارق مسلح پس 
از دستبرد به يك طالفروشي از محل گريختند. وي ادامه داد: 
در جريان حادثه دو نفر مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. 

تحقيقات براي بازداشت سارقان در جريان است.

 دستبرد سارقان مسلح 
به يك طالفروشي

معاون مقابله ب�ا عرضه و امور بين الملل س�تاد مبارزه 
با مواد مخدر از كش�ف بيش از 13 تن انواع مواد مخدر 
و روان گردان در كش�ور در هفت روز گذشته خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا،  ناص��ر اصالني گف��ت: مجموع 
كش��فيات اين مدت 13ه��زارو412 كيلوگرم مي باش��د 
و بيش��ترين حجم مواد كش��ف ش��ده مربوط به ترياك به 
مي��زان 9هزارو959 كيلوگ��رم بوده اس��ت ك��ه 74 درصد 
مجموع كشفيات را ش��امل مي ش��ود. وي ادامه داد: از اين 
ميزان، 1517 كيلوگرم حش��يش، 175 كيلوگرم هرويين، 
130 كيلوگرم شيشه، 451 كيلوگرم مرفين، 2هزارو175 عدد 
قرص روان گ��ردان و 1179 كيلوگرم س��اير مواد كش��ف 
شده است. وي با بيان اينكه: بيش��ترين حجم كشفيات با 
3هزارو470 كيلوگرم مربوط به استان سيستان و بلوچستان 
است، گفت: در هفت روز گذشته مجموعاً 7هزارو411 متهم 

در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگير شدند.

 كشف 13 تن 
مواد مخدر  در 7 روز

 ادامه تالش هاي پليس 
براي يافتن باران كوچولو

تالش هاي پلي�س آگاهي شهرس�تان اراك ب�راي يافتن ب�اران، دختربچه 
هشت ساله همچنان در جريان است. 

 ساعت 13:40 روز ش��نبه، 24 فروردين ماه بود كه اعضاي خانواده باران شيخي، 
دختربچه هشت ساله، مأموران پليس شهرستان شازند اراك را از گم شدن دخترشان 
با خبر كردند. مادر او گفت: ما ساكن شهرك مهاجران هستم. دخترم كالس دوم 
ابتدايي است. او صبح مثل هميشه براي رفتن به مدرسه كه نزديك خانه مان است 
خانه را ترك كرد تا اينكه لحظاتي قبل همكالسي او به در خانه آمد و خبر داد كه 
باران از صبح به مدرسه نرفته است! او فكر مي كرد كه باران بيمار شده است و براي 
همين براي دادن تكاليف شب به خانه ما آمده بود. سرهنگ محمد عقيل سلگي، 
فرمانده انتظامي شهرستان شازند گفت: همزمان با اعالم گزارش تحقيقات گسترده 
پليس براي يافتن باران در جريان است. وي از شهروندان درخواست كرد در صورت 
كسب اطالع در اين باره پليس 110 را از ماجرا با خبر كنند. مهاجران از شهرهاي 
تازه تأسيس در استان مركزي است كه در 25 كيلومتري اراك واقع شده است و در 

اين منطقه بيش از 20 هزار نفر جمعيت زندگي مي كند. 
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 تهديد به بمب گذاري
 براي تهيه دالر مسافرتي

زن ميانسال كه با تهديد به بمب گذاري در يكي از بانك هاي 
تهران قصد س�رقت 22 هزار دالر داشت بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار كيوان ظهيري رئيس پليس 
پيشگيري تهران توضيح داد: ساعت 10:40 روز گذشته به 
مركز فوريت هاي 110 خبر رسيد زني ميانسال وارد يكي از 
بانك هاي چهارراه فرمانيه شده و تهديد به بمب گذاري كرده 
است. خيلي زود تيمي از مأموران كالنتري 123 نياوران به 
همراه سركالنتر يكم پليس پيشگيري در محل حاضر شدند. 
در اولين بررسي ها مشخص شد كه زن ميانسال در حالي كه 
ساك دستي به دست داشته خود را به رئيس شعبه رسانده و 
بعد از گشودن در ساك بسته اي پيچيده شده با نوار چسب، 
چراغ چشمك زن، س��يم و باطري و ريموت خارج كرده و 
تهديد كرده در صورتي كه 22 هزار دالر به او پرداخت نشود 
اقدام به انفجار بمب مي كند. اين زن همچنين با اس��لحه 
كمري و نارنجكي كه در دس��ت داشت تأكيد كرده بود كه 
تهديد او جدي است.  سردار ظهيري ادامه داد: همزمان با 
حضور تيم هاي تخصصي پليس زن ميانسال را به آرامش 
دعوت كرده و در فرصت مناس��ب او را بازداش��ت كردند. 
مأموران پليس بعد از بررسي بسته متوجه شدند كه بسته 
حاوي چند تخته سنگ است و نارنجك و اسلحه همراه وي 
هم قالبي است. زن 54 ساله وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، 
گفت: قصد سفر به خارج از كشور داشتم اما نتوانستم هزينه 
سفرم را تأمين كنم بنابراين تصميم گرفتم به اين شيوه اقدام 
به تهيه دالر كنم كه گرفتار شدم.  رئيس پليس پيشگيري 

تهران گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

مرد جواني كه متهم اس�ت با همدس�تي دو نفر از دوس�تانش 
مدي�ر س�ابق بيمارس�تان فيروزگر را به قتل رس�انده اس�ت 
در بازجويي ه�ا مدع�ي ش�د از س�وي زن جواني با دس�تمزد 
30 ميليون توماني براي دو قتل اجير ش�ده بود، اما در اين قتل 
فقط يك ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت گرفته اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، طمع كردن افراد براي رسيدن به پول بيشتر 
آن هم به قيمت گرفتن جان ديگران يك��ي از رفتارهاي پرخطري 
است كه مدام در حال بروز اس��ت. بي توجهي ساختارهاي قانوني 
و حوزه تصميم گيري ب��ه انگيزه هايي كه منجر ب��ه بروز اين عمل 
مجرمانه مي شود منجر به تكرار اين حوادث خواهد شد. در جريان 
اين پرونده ها عامالن اصلي مطابق قانوني از مجازات سنگين نجات 
پيدا خواهند كرد و اين مرتكبان هس��تند كه به س��مت طناب دار 

هدايت خواهند شد. 
در اين پرونده مقتول كه مرد 62 س��اله اي به نام محمود باستان و 
مشاوره عالي رئيس بيمارستان فيروزگر بود، ساعت 10:30 صبح روز 
جمعه از سوي دو سارق ناشناس در خانه اش خيابان دانشور حوالي 
خيابان ظفر در شمال تهران با شليك گلوله به قتل رسيد.  آن روز 
وقتي مأموران كالنتري 103 گاندي باتماس تلفني ش��هروندي در 
محل حادثه كه ساختمان پنج طبقه مسكوني است حاضر شدند با 
جسد مقتول در پاگرد طبقه دوم به اول ساختمان روبه رو شدند كه 

حكايت از اين داشت دقايقي قبل در درگيري با دو سارق مسلح كه 
به خانه اش دستبرد زده بودند به قتل رسيده است. 

با اعالم اين خب��ر قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 
در محل به تحقيق پرداختند. نخستين بررسي ها نشان داد مقتول، 
محمود باستانی رئيس قبلي بيمارستان فيروزگر بوده و پس از آن هم 
به عنوان مشاور عالي بيمارستان فيروزگر مشغول به كار بوده است. 
همچنين مشخص شد دو سارق ناشناس پس از سرقت مقدار زيادي 
طال و قتل پزشك ميانسال با خودرويي كه راننده آن داخل خيابان 

منتظر آنها بوده است از محل گريخته اند. 
همسر مقتول به مأموران گفت: در خانه نشسته بوديم كه زنگ خانه 
به صدا در آمد. م��رد جواني كه لباس آبي به تن داش��ت خودش را 
مأمور اداره آب معرفي كرد و من هم در را باز كردم. لحظاتي بعد مرد 
جوان پشت در واحد ما آمد و گفت با همسرم آقاي باستان كار دارد 
كه ش��وهرم به دم در آمد و ناگهان مرد ناشناس همراه مرد ديگري 
با شوكر شوهرم را زدند و وارد خانه شدند. آنها هر دو مسلح به كلت 
كمري بودند و تهديد كردند هر چق��در طال داريم به آنها بدهيم. از 
ترس جعبه طال ها را براي آنها آوردم و دوسارق مسلح هم با گرفتن 
طالها فرار كردند كه شوهرم با فرياد  »آي دزد« آنها را تعقيب كرد كه 

ناگهان صداي شليك گلوله به گوشم رسيد و... .
همزمان با انتقال جس��د مقتول، مأموران تحقيقات گسترده اي را 
براي شناسايي عامالن قتل مرد پزش��ك آغاز كردند تا اينكه به رد 
پاي پسر جواني به نام مهرداد رسيدند و در نهايت روز يك شنبه 25 
فروردين ماه وي را در خانه پدري اش دس��تگير و طالهاي مسروقه 
را نيز كش��ف كردند.  متهم در بازجويي ها به قتل پزشك ميانسال 
با همدس��تي دو نفر از دوس��تانش به نام حميد 27 ساله و مرتضي 
35 ساله اعتراف كرد.  متهم همچنين گفت كه از سوي زن جواني 
به نام حميده براي قتل همسر پزش��ك و مادر همسر پزشك اجير 
شده بودند كه در اين حادثه پزشك را به قتل مي رسانند.  پس از اين 

مأموران حميده را در گوهر دشت كرج بازداشت كردند. 
صبح ديروز س��ه متهم همراه حميده براي بازجويي به دادس��راي 
امور جنايي تهران منتقل شدند. قاتل به قتل اعتراف كرد و گفت او 
را حميده اجير كرده بود.  حمي��ده در بازجويي ها با انكار جرم خود 
گفت: 19 ساله بودم كه با شوهرم كه از بستگانم بود ازدواج كردم و 
االن هم دختر 23 ساله دارم. از همان ابتدا خانواده شوهرم در زندگي 
ما دخالت مي كردند و به همين دليل از 14 سال قبل با همه آنها قطع 
رابطه كردم. ما با هم اختالف داشتيم تا اينكه شوهرم بازنشست شد 
و بيماري ام.اس گرفت كه تصميم گرفتم از او جدا شوم. يكسال از 
هم جدا زندگي كرديم و در نهايت اسفند سال قبل به صورت رسمي 
از هم جدا شديم. من اصالً سه متهم را نمي شناسم و آنها را براي قتل 
خواهر شوهر و مادر ش��وهرم اجير نكرده ام.  سردار عليرضا لطفي، 
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: متهمان 
براي ادامه تحقيقات به دستور قاضي پرونده در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار دارند.

خودت را معرفي كن ؟ 
مهرداد هستم 26 ساله.

معتادي ؟ 
نه من ورزشكارم. 

چه رشته اي ؟ 
پرورش اندام كار مي كردم. 

سابقه داري ؟
نه.

متأهلي ؟ 
بله، هشت ماه قبل ازدواج كردم و همسرم در حال 

حاضر باردار است. 
به چه انگيزه اي پزشك ميانسال را به 

قتل رساندي ؟ 
واقعيتش اصاًل قرار نبود آقاي باستان را به قتل 
برسانيم. ما اجير شده بوديم كه همسر و مادر زن 
آقاي باستان را به قتل برس��انيم و بعد از سرقت 
تصميم گرفتيم همسرش را هم به قتل نرسانيم، 

اما در جريان حادثه سرقت او به قتل رسيد. 
از طرف چه كسي اجير شده بوديد ؟ 

از طرف زني به نام حميده. حميده، همسر برادر 
زن مقتول بود. در واقع حميده به خاطر اختالفي 
كه با خانواده شوهرش داش��ت ما را اجير كرد تا 
همسر آقاي باس��تان را كه خواهر شوهرش بود 

به قتل برسانيم. 

چطور با حميده آشنا شدي ؟ 
يكس��ال قبل در مترو دستفروش��ي مي كردم كه 
حميده براي خريد به سراغ من آمد. او با من حرف 
زد و از زندگي ام سؤال كرد كه به او گفتم وضع مالي 
خوبي ندارم و براي هزينه عروس��ي ام مشكل مالي 
دارم كه گفت كار خوب و پر درآمدي براي من سراغ 
دارد. پس از اين شماره تلفن همراهش را به من داد و 
من هم شماره ام را به او دادم. مدتي بعد با من تماس 
گرفت و گفت با خانواده ش��وهرش اختالف دارد و 
مي خواهد انتقام بگيرد. حميده به من پيش��نهاد 
داد اگر خواهر ش��وهر و مادر ش��وهرش را به قتل 
برسانم 30 ميليون تومان به من دستمزد مي دهد. 
ابتدا قبول نكردم اما بعد به خاطر هزينه ازدواجم و 
بيماري همسرم كه نياز به پول داشتم قبول كردم. 

همسرت چه بيماري دارد ؟ 
همس��رم ناراحتي كليه و قلب��ي دارد كه هزينه 

درمانش باال بود. 
همدستانت را از كجا مي شناختي ؟ 

من جوشكار بودم اما چند سال قبل بيكار شدم و 
پس از آن در مترو دستفروشي مي كردم تا اينكه 
با حميده آش��نا ش��دم، اما مدتي بعد دوباره در 
شركتي براي كارهاي فني استخدام شدم و حميد 

و مرتضي از همكارانم بودند. 
يعني قرار ب�ود 30 ميليون تومان بين 
شما س�ه نفر تقسيم ش�ود و شما هم 
به خاطر 10 ميليون تومان دو نفر را به 

قتل برسانيد؟ 

بله، قرار بود مبلغي از آن را اسلحه بخريم و مبلغي 
هم به مرتضي كه راننده بود، بدهم و بقيه را بين 
من و حميد تقسيم كنيم كه حدود 10 ميليون 

تومان گيرمان مي آمد. 
اسلحه را از كجا تهيه كردي ؟ 

حميده شماره فروشنده اسلحه را به من داد و ما 
هم تماس گرفتيم و دو اسلحه به مبلغ 4 ميليون و 
800 هزار تومان خريديم كه البته قرار شد پولش 
را بعد از گرفتن دستمزد پرداخت كنيم يا حميده 

خودش پرداخت كند و از دستمزد ما كم كند. 
حمي�ده مدع�ي اس�ت ك�ه ش�ما را 
نمي شناسد و اصالً دستوري براي قتل 
مادر شوهر و خواهر شوهرش به شما 

نداده است ؟ 
دروغ مي گويد. او همان روزهاي اول آشنايي من 
را به نزديكي خانه مادرشوهرش در اكباتان برد و 
از آنجا هم مرا به خياب��ان ظفر برد و خانه خواهر 
شوهرش را به من نشان داد. او حتي عكس هاي 
خواهر شوهر و مادر شوهرش را در تلگرام براي 
من فرستاد كه اش��تباهي فرد ديگري را نكشم 
و پيامك هاي زيادي به م��ن داد كه همه آنها به 

عنوان سند موجود است. 
اولين بار بود كه براي قتل خواهر شوهر 

حميده اقدام مي كرديد ؟ 
نه، دو ماه بعد از آش��نايي مرا ب��ه نزديكي خانه 
خواهر شوهرش برد تا او را بكش��م. وقتي به در 
خانه شان رفتم و خواهر شوهرش جلوی در آمد و 

پشيمان شدم و به او گفتم شما را به عنوان خير به 
من معرفي كرده اند تا به من كمك كنيد كه گفت 
اشتباهي آمدم و من هم از ساختمان مسكوني 
بيرون آمدم و به دروغ گفتم خواهر شوهرش را 
كشته ام، اما او باور نكرد و به من دستمزدي نداد. 

قبل از قتل پولي هم گرفته بودي ؟ 
فقط يك ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت 

دستمزد گرفته بودم. 
 درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

آن روز صبح زود از كرج بيرون آمديم و س��اعت 
حدود 10:30  به در خانه مقتول رسيديم و به بهانه 
مأمور آب وارد ساختمان شديم. پس از اين پشت 
در خانه مقتول رفتيم و در زديم كه همسرش در 
را باز كرد. تصميم گرفتيم او را برباييم و تحويل 
حميده بدهيم تا خودش او را به قتل برساند. به او 
گفتيم با شوهرت كار داريم و وقتي شوهرش دم 
در آمد با شوكر به او حمله كرديم كه شوكر خيلي 
اثر نكرد و او مرا گرفت و به داخل خانه كشاند كه 
پايش به ميز عسلي گير كرد و زمين خورد. پس از 
اين با تهديد اسلحه از آنها خواستيم سكوت كنند 
و به همسرش گفتيم طالهايش را به ما بدهد كه 
او جعبه كوچكي كه پر از طال بود تحويل ما داد. 
ما از قتل و آدم ربايي پشيمان شده بوديم و قصد 
داشتيم با طالها فرار كنيم كه مقتول در را باز كرد 
و فرار كرد و فرياد مي زد»آي دزد«. پشت سرش 
حركت كرديم كه در راه پله ها با ما درگير شد و دو 

گلوله به او شليك كردم. 

پسر نوجوان كه با همدستي دوستش پدر 
و مادر خود را به قتل رسانده بودند بار ديگر 

محاكمه شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، همنش��يني نوجوانان 
و جوانان با دوس��تان ناباب مهم ترين دروازه 
ورود آنان به دنياي تبهكاران است. نوجوانان 
در اين گروه س��ني عمده ترين تأثير زندگي 
را از گروه هاي هم س��ال خ��ود مي پذيرند از 
همين رو بي توجهي نسبت به مراقبت  از آنها 
به پيامدهاي��ي ناگوار منجر خواهد ش��د. در 
پرونده اي كه سه س��ال قبل در پليس تهران 
تشكيل ش��د پس��ر نوجوان خانواده به علت 
همنشيني با دوس��ت ناباب خود و با كمك او 
والدين خود را به قتل رساند. دوازدهم شهريور 
 سال 95، پسر 17ساله اي به نام محمد با پليس 
تماس گرفت و گفت: »صبح با خواهرم براي 
گردش بيرون رفته بودم، ام��ا وقتي به خانه 
برگشتم متوجه شدم پدر و مادرم بيهوش روي 
زمين افتاده اند و خانه را بوي گاز گرفته است. 
جلوتر كه رفتيم، ديدم آنها نفس نمي كشند و 
فوت كرده اند. « بعد از حضور پليس در محل 
و انتقال اجس��اد به پزشكي قانوني، مشخص 
ش��د زن و مرد بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي 
گردن به قتل رس��يده اند. در بررسي از محل 
حادثه نيز مشخص شد نشت گاز عمدي و به 
خاطر بريدن ش��يلنگ گاز بوده است.  به اين 
ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد 
و محمد به عنوان اولين مظنون تحت بازجويي 
قرار گرفت تا اينكه در مراحل بازجويي به قتل 
پدر و مادرش با همدستي دوست 16 ساله اش 
به نام مه��دي اعتراف ك��رد و گفت: »مهدي 
دوست صميمي ام بود و به خاطر اينكه او قليان 
مي كشيد پدر و مادرم از من خواستند رابطه ام 
را با او قطع كنم. از اين موضوع ناراحت بودم و 
به خاطر لجبازي با خانواده ام به مهدي بيشتر 
نزديك شدم و رابطه ام با او صميمي تر شد. پدر 
و مادرم دست بردار نبودند و هر روز سختگيرتر 
مي شدند تا اينكه مهدي پيشنهاد قتل آنها را 
داد و من هم قبول كردم. « متهم در خصوص 
قتل گفت: »روز حادثه طبق نقش��ه ابتدا به 
مادرم آبميوه مسموم خورانديم و وقتي او به 
خواب عميق رفت مهدي دس��ت و پايش را 

گرفت و من با شال او را خفه كردم. چند ساعت 
بعد كه پدرم سر رسيد به او هم آبميوه مسموم 
خوراندم و وقتي نيمه ه��وش بود. مهدي او را 
با ش��الي خفه كرد.« با اظهارات تكان دهنده 
پس��ر نوجوان، دوس��ت او نيز بازداشت شد و 
به جرمش اعتراف ك��رد و گفت: »محمد مرا 
وسوسه كرد و مي گفت اگر پدر و مادرش را به 
قتل برسانيم ارثيه خوبي به او مي رسد و با اين 
پول در كنار هم مي توانيم زندگي خوبي داشته 
باش��يم.« بعد از اقرارهاي دو متهم، محمد به 
اتهام مباشرت در قتل مادرش و معاونت در قتل 
پدرش و مهدي به اتهام معاونت در قتل مادر 
محمد و مباش��رت در قتل پدر او روانه كانون 
شدند و پرونده به شعبه هفتم دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران فرستاده ش��د. در اولين 
جلسه رس��يدگي به پرونده خواهر 13ساله 
محمد كه در بهزيستي نگهداري مي شد بعد 
از درخواس��ت قصاص از س��وي پدربزرگش، 
براي برادرش اعالم گذشت كرد و براي مهدي 
درخواس��ت ديه كرد. در ادام��ه دو متهم بعد 
از آخرين دفاع از س��وي هيئت قضايي طبق 
ماده 91 قانون مجازات اسالمي )شرايط خاص 
براي متهمين زير 18 سال( از قصاص معاف و 
هر يك به چهار سال نگهداري در كانون اصالح 
و تربيت و پرداخت ديه محكوم ش��دند.  اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما به 
دليل شبهه در كمال عقلي متهمان اين حكم 
نقض و پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد.  
به اين ترتيب دو متهم صبح ديروز در شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به 
رياس��ت قاضي عبداللهي پاي ميز محاكمه 
قرار گرفتند. ابتداي جلسه خواهر مقتول كه 
به شدت گريه مي كرد خالف درخواست قبلي 
براي دو متهم درخواست قصاص كرد. سپس 
دو متهم بار ديگر از خودش��ان دفاع كردند و 
مهدي گفت: »من و محمد نقشه قتل نداشتيم 
و يكباره تصميم به كشتن دو مقتول گرفتيم. 
من براي كمك به دوستم وارد اين ماجرا شدم 
و نمي دانستم مجازات قتل اعدام است چون در 
فيلم ها ديده بودم قاتلها به زندان مي روند.« در 
پايان بعد از دفاع وكالي دو متهم هيئت قضايي 

جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 قاتالن 16 ساله
 به ميز محاكمه بازگشتند

مرد فريبكار كه با وعده استخدام دختران مانكن، آنها 
را فريب داده و به آنها تعرض  كرده است، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ دانش پور رئيس پليس 
فتای استان كردستان گفت: چندي قبل دختري به 
مأموران پليس فتاي سنندج خبر داد كه در دام مردي 
فريبكار گرفتار ش��ده اس��ت. او توضيح داد: دريكي 
از كانال هاي تلگرامي به آگهي برخ��ورد كردم كه از 
خانم هاي جوان با شرايط جسمي و ظاهري مناسب، 
به عنوان مانكن دعوت به كار كرده ب��ود و من كه در 
جست وجوي كار بودم با شماره ارائه شده تماس گرفتم. 
در ابتدا مردي جوان خود را به عنوان اس��تعداد ياب 
يكي از مزون هاي مش��هور تهران در سنندج معرفي 
كرد و براي تس��ت چهره و وضعيت جس��مي از من 
تعدادي عكس خواست و گفت كه در شهرستان مانكن 
مناسب انتخاب و به مزون هاي معروف تهران معرفي 

مي كند، سپس بعد از گرفتن عكس هاي زيادي از من 
گفت كه در مرحله اول تأييد شده ام و براي ادامه روند 
استخدامي بايد حضوراً، در آدرس اعالمي حاضر شوم تا 
لباس مناسب را پروو كنم كه بعد از چند تماس اعتماد 
من جلب شد و من را به يك  منزل مسكوني كشاند و 
اقدام به گرفتن چندين عكس ديگر از من كرد. از اينجا 
به بعد روابط ما بيشتر شد تا جايي كه به من قول ازدواج 
داد اما مدتي كه گذشت من را تهديد كرد در صورت 
وارد نش��دن به رابطه عكس هايم را منتشر مي كند.  
س��رهنگ دانش پور گفت: پس از تش��كيل پرونده، 
مأموران پليس متهم را بازداش��ت كردند. متهم در 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت كه با انگيزه 
غيراخالقي و برقراري ارتباط اين اعمال را مرتكب شده 
و مزوني اصاًل در كار نبوده است، بنابراين متهم براي 

سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

فريب دختران با وعده استخدام مانكن

دو پس�ر نوجوان در يكي از آبگيرهاي شهرستان محالت 
غرق شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جعفر شمس بيرانوند، فرمانده 
انتظامي محالت گفت: اي��ن حادثه دو روز قب��ل اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه دو پسر 
14 ساله در آبگير غرق شده اند كه تحقيقات درباره علت وقوع 

حادثه در جريان است.

مرگ 2 پسر نوجوان در آبگير

دو سارق كه سوار بر خودروي پژو 405 در شهرستان كرج 
اقدام به كيف قاپي از زنان مي كردند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي 
درباره كيف قاپي دو سارق پژو س��وار به پليس كرج گزارش 
شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه بيشتر كيف قاپي ها در 
محدوده حصارك و ماهدشت كرج و در ساعات اوليه صبح رقم 
خورده است. همچنين مشخص شد كه چند نفر از شاكيان 
هم در جريان س��رقت ها دچار جراحت شده اند و سارقان در 
حالي كه پالك خودرو را مخدوش كرده موفق به فرار ش��ده 
بودند. در حالي كه هر روز بر تعداد شاكيان اضافه مي  شد دو 
روز قبل مأموران پليس خودروي سارقان را شناسايي و يكي 
از متهمان را بازداشت كردند. وي در بازجويي ها به 63 فقره 
كيف قاپي از زنان با همدستي يكي از دوستانش اعتراف كرد 
كه همدست او هم بازداشت شد.  سرهنگ محمد نادربيگي، 
رئيس پليس آگاهي استان البرز با بيان اينكه تاكنون 43 نفر 
از مال باختگان شناس��ايي ش��ده اند، گفت: تحقيقات براي 

شناسايي جرائم بيشتر متهمان در جريان است.

بازداشت كيف قاپان پژو سوار

 فقط يك ميليون تومان دستمزد
  براي قتل مدير سابق بيمارستان فيروزگر

گفت وگو با قاتل


