
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از بازداش�ت 
خواهر و برادر قاچاقچي و کشف سه کیلو شیشه از آنها خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد بخشنده گفت: مأموران پليس 
دو متهم را که در حال انتقال بيش از سه کيلو شيشه به تهران بودند، در 
آزادراه تهران به قم شناسايي و بازداشت کردند. وي افزود: در بازرسی 

از خودروی دو متهم، سه کيلو و ۲۰۰ گرم شيشه کشف شد.

  بازداشت 
خواهر و برادر قاچاقچي

فرمانده انتظامي استان البرز از کشف 465کیلوگرم انواع 
موادمخدر در بار الستیك خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، س��ردار »عباس��علي محمديان« گفت: 
مأموران پليس اين اس��تان از انتقال يك محموله موادمخدر از 
جنوب کشور به به سمت کرج باخبر شده و خودروي متهمان را 
در آزادراه کاشان به قم شناسايي کردند. وي ادامه داد: مأموران 
پليس کرج با همكاري پليس قم يك دس��تگاه کاميون حامل 
الستيك را که توسط يك خودروي پژو اسكورت مي شد متوقف 
و در بازرسي از بار کاميون 465کيلوگرم انواع موادمخدر کشف و 

پنج متهم را هم بازداشت کردند.

 كشف محموله موادمخدر
 در بار الستيك

عامالن حمله به خ�ودروي حامل زندانیان در شهرس�تان 
سراوان بازداشت شدند. 

به گزارش خبرن��گار ما، فرمانده انتظامي اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان گفت: 18بهمن سال قبل بود که اشرار مسلح با حمله 
به خودروي حامل سه زنداني موادمخدر موفق شدند، دو نفر از آنها 
را فراري دهند. س��ردار قنبري گفت: در جريان اين حمله دو نفر 
از مهاجمان به هالکت رسيدند و بعد از آن تالش براي بازداشت 
عامالن حادثه به جريان افتاد تا اينكه مخفيگاه آنها روزگذش��ته 
شناسايي شد و سه نفر از عامالن حادثه بازداشت شدند.  وي ادامه 

داد: تالش براي بازداشت ساير متهمان پرونده در جريان است.

بازداشت عامالن حمله مسلحانه 
به خودروي زندانيان

سارق خودروي س�واري هنگام تعقیب و گريز با پلیس در 
بزرگراه افسريه دچار سانحه ش�د و جانش را از دست داد.
به گزاش خبرنگار ما، نيمه شب  سه شنبه مأموران پليس آگاهي 
هنگام گشت زني در محدوه بزرگراه افسريه به يك خودروي پرايد 
عبوري مظنون و در بررسي شماره پالک متوجه شدند که خودرو 
سرقتي است. بنابراين به راننده فرمان ايست دادند، اما راننده بدون 
توجه به فرمان پليس اقدام به فرار کرد و مأموران شروع به شليك 
چند تير هوايي کردند که سارق بدون توجه به هشدار پليس به فرار 
خود ادامه داد تا اينكه با يك دستگاه کاميون تصادف کرد و متوقف 
ش��د. لحظاتي بعد راننده در حالي که دچار جراحت شده بود به 

بيمارستان منتقل شد، اما به علت شدت جراحت فوت کرد.

 مرگ سارق فراري در تصادف
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بازداشت زوج سارق در مشهد
فرمانده انتظامي مش�هد از دس�تگیري زوج سارق و 

اعتراف آنها به 50 فقره سرقت خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ »اکبرآقا بيگي« گفت: از چندي 
قبل گزارش سرقت هاي سريالي وس��ايل داخل خودروهاي 
سواري در خيابان هاي خيام، دستغيب، ارشاد، توفيق و بيستون 
به پليس گزارش شد. وي ادامه داد: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود متوجه شدند که عامالن سرقت ها زن و مردي 
پرايد سوار هستند که پاتوق آنها را در محدوده خيابان ارشاد 
شناسايي و دو متهم را که زن و شوهر بودند، بازداشت کردند. 
دو متهم در بازجويي ها به 5۰ فقره س��رقت اعتراف کردند و 

تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر آنها در جريان است.

نجات جان 4چاهكن
 از چاه 20متري 

چهار مرد چاهكن که در عمق 20متري چاه گرفتار شده 
بودند، با تالش امدادگران آتش نش�اني نجات يافتند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 1۰:15 صبح ديروز آتش نشانان 
ايستگاه 87 از وقوع اين حادثه در خيابان يافت آباد، خيابان جواد 
زنديه باخبر و در محل حاضر شدند. داود قلي زاده، معاون منطقه 
چهار آتش نشاني درباره حادثه گفت: با رسيدن به محل حادثه 
مشخص شد، داخل دو حلقه چاه در يك مجتمع ساختماني 
در حال س��اخت، چهار مرد چاهكن به علت قطع شدن برق 
گرفتار شده اند. با توجه به احتمال کمبود اکسيژن داخل چاه، 
آتش نشانان همزمان با هدايت سيلندرهاي اکسيژن به داخل 
چاه هر چهار مقني را خارج کردند و پس از خروج، جهت معاينه 

و مداوا تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. 

مرد نقره فروش که متهم اس�ت س�ه پلیس 
قالبي را براي اخاذي از همكارش اجیر کرده 

بود، بازداشت شد.
به گزارش خبرن��گار ما، پرونده ه��ای زيادی با 
موضوع آدمربايی، گروگانگيری و زورگيری در 
اداره پليس تش��كيل و پس از بررسی مشخص 
می شود که اغلب اين حوادث به خاطر اختالف 
 حساب ش��اکی و متهم رخ داده است. معموالً 
وقتی افراد برای رس��يدن به حق و حقوق خود 
به جای مراجعه به قانون به صورت خودسرانه 
عمل می کنند، نه تنها به حق خود نمی رسند، 
بلكه گرفتار قانون هم می شوند. در جريان يكي 
از اين پرونده ها چندی قبل مردی به اداره پليس 
رفت و از سه مرد مأمورنما به اتهام آدمربايی و 

اخاذی شكايت کرد. 
ش��اکی در توضيح ماجرا گفت: من نقره سازی 
و نقره فروش��ی بزرگی در يك��ی از خيابان های 
مرکزی تهران دارم. امروز صبح داخل مغازه ام 
بودم که س��ه مرد جوان که لباس پليس به تن 
داشتند، وارد مغازه شدند. آنها مدعی بودند من 
از مرد نقره فروشی به نام پيام مبلغ 1۰۰ ميليون 
تومان کالهبرداری کرده ام و او از من ش��كايت 
کرده اس��ت، به همين دليل بايد همراه آنها به 
اداره پليس بروم. پس از اين، مغازه ام را بس��تم 
و سوار خودروی پژوی آنها شدم. سه مأمور در 
ميانه راه مرا تهديد کردند که اگر 1۰۰ ميليون 
تومان را االن پرداخت نكنم برايم پرونده سازی 
می کنند و مرا به زندان می اندازند. خيلی تالش 
کردند از من پول بگيرند، اما من پولی نداشتم 

که به آنها بدهم و در نهاي��ت نيز آنها مرا داخل 
خيابان خلوتی از خودرو به پايين انداختند که 
متوجه ش��دم آنها مأمور قالبی بودند و از طرف 
پيام که شاگرد قبلی من بود، اجير شده بودند تا 

از من اخاذی کنند. 
با اعالم اين ش��كايت، پرونده به دستور قاضی 
س��هرابی، بازپرس شعبه نهم دادس��رای امور 
جنايی تهران برای رس��يدگی در اختيار تيمی 
از کارآگاهان پليس آگاهی قرار گرفت. مأموران 
در نخستين گام پيام را به عنوان مظنون حادثه 
بازداشت کردند. وی ابتدا منكر جرم خود شد، 
اما وقتی با داليل و مدارک روبه رو شد در ادعايی 
گفت: من سال ها شاگرد شاکی بودم تا اينكه به 
فوت و فن کار آشنا ش��دم و برای خودم مغازه 
نقره فروش��ی زدم. پس از آن با او ارتباط کاری 
داشتم و معامله می کردم. در چند معامله اخير 
من از او 1۰۰ ميليون تومان طلبكار ش��دم، اما 
او بدهی اش را پرداخت نمی کرد تا اينكه چند 
روز قبل از حادثه در قهوه خانه ای موضوع را به 
يكی از دوستان قديمی ام گفتم و او هم پيشنهاد 
داد همراه دو نفر از دوس��تانش به عنوان مأمور 
پليس، نقره فروش را دستگير و با تهديد طلب 
مرا وصول کنند . قرار شد وقتی پول مرا گرفتند 
به هر کدام از آنها 1۰ ميليون تومان دس��تمزد 
بدهم. اين س��ه نفر لباس و تجهيزات پليسی از 
حوالی ميدان امام حسين تهيه کردند و بعد به 
مغازه شاکی رفتند، اما موفق به وصول طلب من 
نشدند. تحقيقات از متهم ادامه دارد و مأموران 
در تالشند تا سه مأمور قالبی را بازداشت کنند.

 اجير كردن پليس قالبي
  براي اخاذي

فروش  از مرد نقره 

 كالهبرداري 2 ميليارد توماني 
از فروشندگان مواد غذايي

  اخاذی فروشنده گوشی های 
تلفن همراه از مشتری

فروشنده گوشي تلفن همراه که با دسترسي به اطالعات خصوصي مشتري و 
ارسال پیام تهديدآمیز قصد اخاذي داشت، بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مردي وارد پليس فتای تهران شد و از تالش فردي 
ناشناس براي اخاذي از او خبر داد. شاکي گفت: من چند روز قبل از يك مغازه فروش 
گوشي  تلفن همراه در خيابان ميرداماد، يك گوشي آيفون خريدم. روز گذشته ناگهان 
گوشي ام قفل شد و بعد پيامكي تهديدآميز به دس��تم رسيد که متوجه شدم همه 
اطالعاتم به سرقت رفته است. پس از آن، يك نفر تماس گرفت و گفت که به عكس هاي 
خانوادگي ام که در گوشي داشتم، دست پيدا کرده و اگر پولي را که مي خواهد به او 
ندهم، عكس ها را منتشر مي کند.  بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران پليس فتا دست 
به تحقيق زدند و موفق شدند ارسال کننده پيام  تهديدآميز را شناسايي کنند. شاکي 
بعد از ديدن تصوير او، متهم را شناسايي کرد و گفت که اين فرد همان فروشنده گوشي 
تلفن همراه است. بنا بر اين تيمور38 ساله بازداشت شد و در بازجويي هاي اوليه به 
جرمش اعتراف کرد و گفت: خريدار گوشي اطالعات خيلي کمي درباره آيفون داشت، 
به همين خاطر تصميم گرفته بودم به اين ش��يوه از او اخاذي کنم که گرفتار شدم. 
سرهنگ کاظمی، رئيس پليس فتای تهران عنوان کرد: متهم پس از اعتراف به تهديد 

و اخاذی،  برای سير مراحل قانونی در اختيار مقام قضايی قرار گرفت.

م�ردي ک�ه مته�م اس�ت ب�ا فري�ب 
در  غذاي�ي  م�واد  فروش�ندگان 
س�ايت هاي ف�روش کاال، ام�وال آنها 
را س�رقت می ک�رد، س�رانجام ب�ه 
دام مأم�وران پلی�س ته�ران افت�اد.

ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، چن��دي 
پي��ش ش��كايت هاي مش��ابهي درب��اره 
کالهبرداري هاي سريالي از فروشندگان 
م��واد غذايي در س��ايت هاي مج��ازي به 
کالنتري هاي تهران گزارش شد. شاکيان 
گفته بودن��د براي فروش م��واد غذايي در 
سايت،  آگهي فروش داده بودند که مردي به 
عنوان مشتري تماس گرفته و بعد از فريب 

آنها، کاالهايشان را سرقت کرده است.
يكي از ش��اکيان توضي��ح داد: من براي 
فروش مقدار زيادي مواد غذايي در يكي 
از سايت ها آگهي فروش داده بودم. مردي 
تماس گرفت و بعد از پرسيدن قيمت  ها، 
گفت که قصد خريد دارد. بع��د با او قرار 
مالقات گذاشتم و مقداري برنج ، زعفران 
و ... به او فروخت��م و پولش را هم دريافت 
کردم. چند روز بعد بود که آن مرد دوباره 
تماس گرفت و سفارش خريد مقدار زيادي 
مواد غذايي با قيمت باالتر از بازار داد که 
خوشحال ش��دم و پيش��نهادش را قبول 
کردم. وقتي سر قرار حاضر شدم، سفارش 

او را تحوي��ل دادم. آن م��رد ام��ا به جاي 
پرداخت پول نقد، يك چك بين بانكي به 
من داد و خواست به بانك بروم و چك را 
نقد کنم که ناچار قبول کردم. وقتي وارد 
بانك شدم، فهميدم که چك جعلي است. 
بنابراين به سرعت از بانك خارج شدم، اما 
آن مرد به همراه محموله بار فرار کرده بود. 
در حالي که هر روز شكايت هاي بيشتري 
به پليس گزارش مي شد، کارآگاهان پايگاه 
س��وم پليس آگاهي که مأمور رسيدگي 
به اين پرونده ش��ده بودند، موفق شدند 
مخفيگاه متهم را شناس��ايي کنند و او را 
در حالي که قصد فريب فروشنده ديگري 
را داشت، بازداشت کنند. متهم در اولين 
بازجويي ها به 1۰۰ فقره کالهبرداري به 
اين ش��يوه اعتراف کرد و گفت که از اين 
راه، ۲ ميليارد تومان به جيب زده اس��ت. 
سرهنگ کاميار چهری، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهی تهران بزرگ گفت: از آنجا 
که احتمال مي رود مته��م از افراد زيادي 
کالهبرداري کرده باش��د، دستور انتشار 
چهره بدون پوشش او از سوي قاضي صادر 
شده است و شاکيان مي توانند براي طرح 
شكايت به پايگاه سوم پليس آگاهی تهران 
واقع در خيابان خرمش��هر، ميدان نيلوفر 

مراجعه کنند.

مرد محكوم به قصاص که متهم است 9سال قبل، به خاطر شوخي 
با يكي از دوستانش مرتكب قتل شده، به دلیل پیگیري نكردن 
اولیاي دم براي اجراي حكم درخواس�ت تعیی�ن تكلیف کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر چهاردهم تير سال 8۹ بود که مأموران 
کالنتري 1۰3گان��دي از مرگ مش��كوک مرد جوان��ي در يكي از 
بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل ش��دند. جسد متعلق به 
کارگر سفره خانه به نام قاسم ۲7ساله بود که در جريان درگيري با 
يكي از همكارانش بر اثر اصابت چاقو زخمي و به بيمارستان منتقل 
و س��رانجام فوت کرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني مالك 
س��فره خانه که در محل حضور داشت، گفت: »مشغول حسابرسي 
بودم که ناگهان متوجه شدم دو نفر از کارگرانم با هم درگير شده اند. 
جلو رفتم تا آنها را از هم جدا کنم که ناگهان فرزاد با چاقو به گردن 
قاسم زد و خون از گردن قاسم بيرون زد. آنها با هم خصومتي نداشتند 
و نمي دانم علت درگيري آنها چه بود. بعد از اين حادثه فرزاد شوکه به 
گوشه اي پناه برد و من هم بالفاصله قاسم را به بيمارستان رساندم، 
اما بي فايده بود.« بعد از اين اظهارات، پليس به سفره خانه مورد نظر 
رفت و فرزاد ۲۲ساله را بازداش��ت کرد. فرزاد در بازجويي ها به قتل 
اعتراف کرد و در ش��رح ماجرا گفت: »از لرستان براي کار به تهران 
آمده بودم و در سفره خانه مش��غول کار شدم. قاسم هم در آنجا کار 
مي کرد و اهل شمال بود. در اين مدت سه ماه که با هم همكار بوديم 
مشكل و اختالفي نداشتيم تا اينكه روز حادثه او در حال آماده کردن 
غذا بود که سر شوخي را باز کرد و بين شوخي هايش به لرها بد و بيراه 

گفت. در جوابش من هم به شمالي ها ناسزا گفتم که او طاقت نياورد 
و از عصبانيت با مش��ت به صورتم زد. آن لحظه در حال خردکردن 
گوشت بودم که ناخواسته با چاقويي که دستم بود به گردن قاسم 
زدم. وقتي خون را در سر و گردن قاسم ديدم، شوکه شدم و با داد و 

فرياد از همكارانم خواستم او را به بيمارستان برسانند.«
بعد از اقرارهاي مته��م، وي روانه زندان و پرونده در ش��عبه دهم 
دادگاه کيفري يك استان تهران رس��يدگي شد. در اولين جلسه 
محاکمه اولياي دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم بار ديگر 
ماجرا را شرح داد و در آخرين دفاعش در حالي که اشك مي ريخت، 
گفت: »باور کنيد قصد کشتن قاسم را نداشتم و همه اين ماجرا از 
يك شوخي شروع شد و اين سرنوشت براي من و قاسم رقم خورد.« 
در ادامه چند نفر از کارگران سفره خانه به عنوان شاهد در جايگاه 
قرار گرفتند و ماجرا را ش��رح دادند. آنها گفتند: »متهم با مقتول 

خصومتي نداشت و آن درگيري خيلي اتفاقي پيش آمده بود.«
در پايان هيئت قضايي، با توجه به مدارک موجود در پرونده و بنا به 
درخواست اولياي دم، فرزاد را به قصاص محكوم کرد. اين حكم به 
ديوان عالي کشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه۹ ديوان عالي 
کشور مهر تأييد خورد. به اين ترتيب متهم در انتظار چوبه دار قرار 
گرفت، اما به دليل عدم پيگيري اولياي دم وي بعد از گذشت ۹سال 
از حادثه با نوشتن نامه اي درخواست بالتكليفي کرد. به اين ترتيب 
متهم بنا به ماده 4۲۹ قانون مجازات اسالمي به زودي در شعبه دهم 

دادگاه کيفري يك استان تهران بار ديگر محاکمه خواهد شد. 

انتظار چوبه  دار  به خاطر يك شوخي

دو مرد جوان که با همدستي دختر دانشجو، 
مرد پولداری را برای به دست آوردن ثروتش 
رب�وده و مورد ش�كنجه ق�رار داده بودند در 
مجموع به 73 سال زندان، 181 ضربه شالق و 
پرداخت ديه محكوم شدند. حكم متهمان برای 
اجرا به دادسرای امور جنايی تهران ارسال شد. 
به گزارش خبرنگار ما، دوستی و ارتباط دختران 
و زنان جوان با افراد پولدار معموالً برای تصاحب 
اموال و سوءاس��تفاده های مالی از آنها صورت 
می گي��رد، از طرفی هم افراد پول��دار به خاطر 
وسوسه های ش��يطانی به راحتی در دام زنان 
و دختران ش��ياد گرفتار می شوند تا جايی که 
در برخی مواقع، حتی به قيمت جان آنها تمام 
می شود. در جريان يكی از اين پرونده ها، مردی 
پولدارکه ب��ا دختر دانش��جوی جوانی ارتباط 
دوس��تانه برقرار کرده بود، پس ربوده شدن تا 

پای مرگ هم پيش رفته بود. 
رس��يدگی به اين پرونده 1۹ مرداد سال ۹5 با 
شكايت مرد ثروتمندی از يك دختر و دو مرد 
جوان به اتهام آدمربايی، شكنجه و اخاذی در 

دستور کار مأموران پليس تهران قرار گرفت. 
مرد ثروتمند در اين باره گفت: من مرد تنهايی 
هس��تم و در باغ بزرگی حوالی نياوران زندگی 
می کنم. چند ماه قبل دختر جوانی به نام شقايق 
زنگ باغ مرا ب��ه صدا درآورد و مدعی ش��د که 
همسايه ماس��ت و پرنده کاسكويش به باغ من 
پرواز کرده اس��ت. او به بهانه گرفتن پرنده اش 
وارد باغ ش��د و اينگونه با هم آشنا شديم. ما در 

اين مدت چند باری با هم بيرون رفتيم تا اينكه 
يك روز قبل، شقايق مرا برای شام به رستورانی 
دعوت کرد و پس از شام وقتی سوار خودروی او 
شدم، عالوه بر اين دختر دانشجو، دو مرد جوان 
ديگر هم بودند که به زور مرا ربودند و به باغی در 
حوالی هشتگرد بردند. آنجا مرا به شدت شكنجه 
کردند، حتی مايع اسيدی روی پشتم ريختند 
و درخواس��ت 3۰۰ ميليون تومان پول کردند. 
آنقدر شكنجه ش��دم که از هوش رفتم. وقتی 
به هوش آمدم، ديدم من و يك��ی از آدمربايان 
داخل باغ تنها هس��تيم و ش��قايق و دوستش 
بيرون رفته اند که او را فريب دادم و مرا آزاد کرد.  

با طرح اين شكايت، مأموران ابتدا دختر جوان 
را بازداشت کردند و شقايق هم وقتی با مدارک 
و داليل روبه رو شد به آدمربايی مرد ثروتمند با 
همدستی دو نفر از دوستانش به نام های سياوش 
و پرويز اعتراف کرد. در ادامه مأموران، پرويز و 

سياوش را هم بازداشت کردند. 
شقايق در توضيح ماجرا گفت: من کارشناس 
مامايی هس��تم و با مادربزرگ��م که مترجمی 
سرشناس اس��ت، زندگی می کنم. مدتی قبل 
مرد پولداری که استاد دانشگاه بود، خانه اش را 
برای اجاره به بنگاهی سپرده بود که سياوش 
در آنجا کار می کرد. پس از آن بود که سياوش 

وسوسه ش��د تا ثروت مرد پولدار را باال بكشد، 
به همين خاطر چند م��اه قبل به بهانه گرفتن 
پرنده خانگی ام وارد باغ او شدم و زمينه آشنايی 
ما فراهم شد. قرار بود من با او ارتباط دوستانه 
برقرار کنم تا در فرصت مناس��ب س��ياوش و 
دوستش پرويز، نقش��ه آدمربايی را طراحی و 
اجرا کنند. به اين ترتيب با گرفتن اثر انگشت، 
ثروت مرد پولدار را تصاحب کنند. آنها قرار بود 
به مرد پولدار دارويی بخورانند تا آلزايمر بگيرد 
و اموالش را به دست آورند، اما ما موفق نشديم. 
دو متهم ديگر هم مدعی ش��دند ک��ه برای به 
دس��ت آوردن پول بادآورده وسوسه شده اند و 
نقشه آدمربايی را طراحی و اجرا کرده اند. سه 
متهم پس از تحقيقات در ش��عبه دوم دادگاه 
کيفری محاکمه شدند. قاضی شقايق را به جرم 
آدمربايی  به 15 سال حبس، به جرم مشارکت 
در سرقت به1۰ سال حبس،  7۲ضربه شالق 
و به جرم مش��ارکت در اسيدپاشی به دو سال 
حبس محكوم کرد. سياوش را به جرم آدمربايی 
به ۲۰ سال حبس، به جرم اسيدپاشی به هفت 
سال حبس، به جرم سرقت و ضرب و جرح به 
هفت سال حبس و  37 ضربه شالق و پرداخت 
ديه محكوم کرد و پرويز را به جرم آدمربايی به 
هفت و نيم سال حبس، به جرم سرقت مقرون 
به آزار به پنج سال و دو ماه حبس و 7۲ ضربه 
شالق محكوم کرد. حكم متهمان پس از تأييد 
در شعبه 34 ديوان عالی کش��ور برای اجرا به 

دادسرای امور جنايی تهران فرستاده شد.
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