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پدر  23ساله انگلیسی که از گریه های دختر سه ماهه اش به ستوه آمده بود ،در اقدامی هولناک ،سر او را به مبل کوبید.
به گزارش رکنا ،در پی وقوع این حادثه ،نوزاد مذکور دچار آسیب مغزی شد و پس از چند روز بستری در بیمارستان جان سپرد .این پدر
بیرحم نیز پس از احضار به دادگاه ،به تحمل شش سال و نیم زندان محکوم شد.

حمله حیوان جگرخوار
به دام های شرق کرمان

توکلی -حیوان درنــده ناشناخته ای در فهرج در شرق
کرمان 5  راس دام را درید .به گفته بخشدار مرکزی فهرج،
این حیوان وحشی  5راس دام سبک را  در روستای دهنوی
عباس آباد بخش مرکزی فهرج تلف کرد و از ناحیه شکم
درید .کدوری افزود :تاکنون این حیوان شناسایی نشده و
به نظر می رسد این حیوان وحشی از جگر دام ها استفاده
کرده باشد.
شایان ذکر است  شبیه حمله این حیوان به دام ها سال های
گذشته در شهداد کرمان نیز رخ داد.

سیل در فیروزکوه  3مصدوم برجاگذاشت
بارش شدید باران در فیروزکوه ،نیمه شب سه شنبه
گذشته منجر به وقوع سیل شد که به گفته منابع این
شهرستان سه مصدوم به همراه داشت و به تخریب 10
منزل مسکونی انجامید.
به گزارش ایرنا ،محدوده وقوع این سیل دهستان حبله
رود بخش مرکزی فیروزکوه در روستاهای «آتشان» و

ناشناس با عنوان مأموران اداره برق وارد منزل وی
شدند و با بستن دهان ،دست و پاهای وی و همسرش
و همچنین تهدید با کلت کمری ،مبلغ  3هزار دالر
ارز ،مقادیری طالجات و کارت عابر بانک را سرقت
کردند و مــتــواری شــدنــد .پلیس در حــال پیگیری
ماجراست.

«انزها» اعالم شده است.فرماندار فیروزکوه گفت :سه
مصدوم این سیل به اورژانــس تحویل داده شده اند.
«مهدی یوسفی جمارانی» افزود :تخریب  10منزل
مسکونی ،هشت مورد آب گرفتگی و نیز بروز خسارت
به سه دستگاه خودرو درنتیجه این سیل گزارش شده
است.

...

اعترافات«مغول

»

مراقب کالهبرداران سایبری
برای پرداخت آنالین فطریه باشید

عکس اختصاصی از خراسان

بود ،دستورات ویژه ای را برای بررسی وضعیت فعلی
وی از نظر اجتماعی و همچنین ارتباط او با همسر مقتول
صادر کرد و بدین ترتیب گروه ویژه ای از کارآگاهان به
دستور سرهنگ حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی) به کنکاش های تخصصی در این پرونده
پرداختند.
بررسی ها مشخص کرد مغول حدود دو سال بعد از وقوع
قتل نیز با همسر محمدرضا در ارتباط بود اما به تازگی با
دختر دیگری نامزد کرده و همسر محمدرضا نیز از مدتی
قبل با مرد دیگری ازدواج کرده است .این گونه بود که با
دستور قاضی ویژه قتل عمد همسر «محمدرضا» (مقتول)
دستگیر شد و دوباره مورد بازجویی قرار گرفت اما او این

مرگ زوج پیر در حادثه آتش سوزی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مــازنــدران
گفت :با کسب خبری در ساعت  9:17روز سه شنبه
گذشته از مرکز فوریتهای پلیسی  110مبنی بر
وقوع آتشسوزی منزلی در شهرستان نوشهر ،ماموران
فرماندهی انتظامی شهرستان به سرعت به محل
حادثه عزیمت کردند .به گزارش ایسکانیوز ،معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از وقوع حریق
منزلی در شهرستان نوشهر و مرگ پیرمرد  95ساله و
پیر زن  88ساله در این حادثه خبر داد.

سرهنگ «علیرضا باقری» گفت :ماموران با حضور در
محل حادثه در بررسی های اولیه دریافتند ،بخاری
هیزمی منزل پیرمردی  95ساله به نام «خداورد» در
یکی از روستاهای حومه شهرستان نوشهر دچار حریق
شده اســت .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان مازندران گفت :بر اثر وقوع این آتش سوزی این
مرد به همراه همسر  ۸۸ساله اش دچار خفگی شدند
و هر  2نفر فوت کردند .سرهنگ باقری گفت :با حضور
کارشناسان علت حریق در دست بررسی است.

خارج کردن بقایای جسد مقتول از عمق  ۲۰متری چاه متروکه

سیدخلیل سجادپور -مرد  35ساله ای که شش سال
قبل و در پی ارتباطی شیطانی با همسر دوستش ،دست
به جنایتی هولناک زده بود ،چند روز بعد از کشف جسد،
به قتل دوستش اعتراف کرد و به تشریح زوایای پنهان
این جنایت هولناک پرداخت .به گــزارش اختصاصی
خراسان ،ماجرای این پرونده جنایی از مهرماه سال
 1391زمانی در دستور کار پلیس آگاهی خراسان
رضوی قرار گرفت که اعضای یک خانواده موضوع گم
شدن مرد  45ساله ای را پیگیری کردند.
این در حالی بود که همسر مرد  45ساله با نشان دادن
دست نوشته ای به پلیس ادعــا کرد همسرش به شهر
دیگری رفته و با به جا گذاشتن دست نوشته مدعی
شده است که دیگر به مشهد باز نخواهد گشت! با وجود
این با صدور دستورات قضایی ،همسر محمدرضا (مرد
گمشده) و دیگر افرادی که با وی در ارتباط بودند مورد
بازجویی های پلیسی قرار گرفتند اما سرنخی که حاکی
از وقوع جنایتی باشد به دست نیامد به همین دلیل همه
افــراد مظنون در این پرونده با صدور قرار قانونی آزاد
شدند اما تحقیقات کارآگاهان در این پرونده به طور
غیرمحسوس همچنان ادامه یافت تا این که اواخر سال
 95قاضی کاظم میرزایی در جایگاه قاضی ویژه قتل عمد
مشهد ،با مطالعه اوراق رنگ و رو رفته این پرونده ،پا به
تاریکخانه سرگذشت افرادی گذاشت که در این ماجرا
مورد بازجویی قرار گرفته بودند.
در این میان ناگهان ،چشمان مقام قضایی روی نام
مرد معروف به «مغول» خیره ماند چرا که این مرد 35
ساله از حــدود یک ســال قبل از وقــوع جنایت ارتباط
نزدیکی با مرد گمشده داشت .گزارش خراسان حاکی
است ،قاضی میرزایی که با ریزبینی و بررسی جزئیات
اظهارات «مغول» در زمان حادثه ،به وی مظنون شده

بار نتوانست در برابر شواهد و دالیل مستند دوام آورد و
به ناچار به قتل همسرش با تبانی «مغول» اعتراف کرد.
به دنبال اعترافات این زن ،کارآگاهان در حضور قاضی
میرزایی به روستای سهل الدین از توابع مشهد رفتند و
بقایای جسد محمدرضا را از عمق چاه  20متری متروکه
بیرون کشیدند .بنا به گزارش خراسان ،با پیدا شدن
جسد و افشای راز جنایت «مغول» در چاه متروکه! این
مرد  35ساله نیز در یک عملیات هماهنگ دستگیر شد
و به مقر انتظامی انتقال یافت .او که ابتدا سعی می کرد
خود را بی خبر از ماجرای قتل نشان دهد وقتی چاره
ای جز بیان حقیقت ندید به ناچار لب به اعتراف گشود
و گفت :آن زمان در تاکسی تلفنی مشغول کار بودم که
محمدرضا برای انجام امور شخصی اش خودروی مرا
کرایه کرد .در این هنگام من و او با یکدیگر آشنا شدیم
به طوری که او هر روز با من تماس می گرفت تا به عنوان
راننده در کنارش باشم! به همین دلیل رفاقت من و او هر
روز بیشتر می شد تا جایی که دیگر به راحتی به منزلش
رفت و آمد می کردم به طوری که حتی وقتی برخی شب
ها محمدرضا به منزل نمی آمد باز هم من در منزل او
می خوابیدم .وی ادامه داد :این گونه بود که رابطه ای
شیطانی بین من و همسر محمدرضا شکل گرفت و ما
به این ارتباط شوم ادامه دادیم .عالقه ما به یکدیگر به
جایی رسید که تصمیم گرفتیم برای آن که به راحتی در
کنار هم باشیم ،محمدرضا را به قتل برسانیم .اگرچه ما
آن قدر روابط نزدیکی داشتیم که حدود دو هفته قبل
از وقوع جنایت پلیس من و «ز-ف» (همسر محمدرضا)
را در بهشت رضای مشهد دستگیر کرد اما محمدرضا
به کالنتری آمد و از ارتباط خانوادگی ما سخن گفت به
همین دلیل نیز پلیس ما را آزاد کرد .بعد از این ماجرا من
چند قرص خواب آور به «ز» دادم تا آن ها را به همسرش
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بخوراند تا من به راحتی او را به قتل برسانم اما آن شب
وقتی «ز» با من تماس گرفت که قرص ها را به همسرش
خورانده است و من به خانه او در بولوار توس رفتم ،دیدم
او هنوز به طور کامل بیهوش نشده است به همین دلیل
ترسیدم و آن شب از کشتن او صرف نظر کردم تا این که
چند شب بعد دوباره یک بسته قرص به «ز» دادم که این
بار قرص بیشتری به او بدهد .حدود ساعت یک بامداد
بود که «ز» با من تماس گرفت و من ســوار بر پراید به
خانه محمدرضا رفتم .او گیج بود و چیزی نمی فهمید
در همین حال با روسری او را خفه کردم و هنگامی که
دیگر دست و پا نمی زد .جسدش را با کمک «ز» به بیرون
از خانه منتقل کردیم ابتدا قصد داشتیم جسد را درون
صندوق عقب بگذاریم اما جسد سنگین بود و نتوانستیم
این کار را انجام دهیم به ناچار جنازه محمدرضا را بر
صندلی عقب انداختیم و به روستای سهل الدین بردیم
که روستای پــدری ام بــود .آن جا چاه متروکه عمیقی
قرار داشت که ما با کمک یکدیگر جسد را داخل چاه
انداختیم .پس از آن به آلونکی که داخل باغ بود رفتیم
و من بعد از مصرف مقداری شیره (مواد مخدر) «ز» را به
خانه اش رساندم و خودم نیز به خانه پدرم رفتم .از آن به
بعد باز هم با یکدیگر در ارتباط بودیم تا این که روزی به
سراغ «ز» رفتم و به او گفتم می خواهم ازدواج کنم و او
باید دور مرا خط بکشد! وقتی «ز» با مرد دیگری ازدواج
کرد من هم با دختری نامزد کردم که بعد از آن هم اوایل
خرداد امسال دستگیر شدم!
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی اســت ،تحقیقات
بیشتر دربــاره این پرونده جنایی با صــدور دستورات
ویــژه ای از سوی قاضی میرزایی درحالی ادامــه دارد
کــه واکـــاوی زوایـــای تــاریــک پــرونــده از ســوی سرگرد
خداوردینژاد (افسر پرونده) آغاز شده است.

قتل پیرزن  71ساله در کردکوی
فرماندار کــردکــوی در غــرب گلستان با تایید قتل
پیرزن  71ساله ساکن یکی از روستاهای غربی این
شهرستان ،گفت :تحقیقات در این خصوص توسط
نیروی انتظامی در دست بررسی است.
ابراهیم قدمنان عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا
بدون اشــاره به جزئیات بیشتری دربــاره این حادثه
اظهار کرد :تحقیقات پلیس در حال انجام است و با
کسب اطالعات جدید درباره علت این حادثه اطالع
رسانی خواهد شد.

به گفته وی ،ارائه جزئیات بیشتر ممکن است در روند
تحقیقات و به سرانجام رسیدن سرنخ های موجود
خللی ایجاد کند.
وی افزود که پلیس پیگیری این پرونده را آغاز کرده
است.
شبکه های اجتماعی کردکوی اعــام کــرده اند که
متوفی در روستای مفید آباد کردکوی ساکن بوده و
پس از این حادثه مقادیری طالو وجه نقد نیز از منزل او
مفقود شده یا به سرقت رفته است.

اعــضــای باند کــاهــبــرداری کــه بــه شیوه درج آگهی و
بازاریابی 12 ،میلیارد ریال کالهبرداری از شرکتهای
پخش مواد غذایی در استا نهای مختلف کشور کرده
بودند ،دستگیر شدند.
ب ــه گـــــزارش رکـــنـــا ،ســـردار عــبــاســعــلــی مــحــمــدیــان،
رئیس پلیس استان البرز بیان کرد :درپی اعالم شکایت
فردی به پلیسآگاهی شهرستان فردیس استان البرز
مبنیبر کالهبرداری بهشیوه خرید مواد غذایی از وی
با چکهای مسروقه ،پیگیری موضوع در دستور کار
مأموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیسآگاهی
اینشهرستانقرارگرفت.رئیسپلیساستانالبرزافزود:
شاکی پس از دعوت به پلیسآگاهی ،درخصوص جزئیات
پرونده گفت که بهصورت اتفاقی از طریق آگهی درجشده
در سایت دیــوار ،با فــردی که در کار پخش مــواد غذایی
بهصورت عمده بوده و درخواست خرید از شرکتهای
تولید مواد غذایی را داشته ،آشنا میشود.
وی گفت :پس از چندین مرحله قرارهای تلفنی و حضوری

و موافقت درخصوص چگونگی فروش کاال ،مواد غذایی را
به وی در قبال دریافت چک فروخته و در زمان موعد چک،
متوجه نبود موجودی در حساب و سرقتیبودن چک شده
است .محمدیان بیان کرد :همزمان با شکایت مال باخته،
پروند ههای متعدد دیگری با موضوع کالهبرداری با
شگرد خرید مواد غذایی و خشکبار در قبال ارائه چکهای
مسروقه،دراینپلیستشکیلشدکهباتوجهبهاهمیتآن،
پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان
قرار گرفت.
رئیس پلیس استان البرز بیان کرد :در بررسیهای اولیه
مأموران ،مشخص شد که اعضای یک باند حرفهای و
سابقهدار بهصورت مقطعی و کوتاهمدت با اسامی جعلی،
اقدام به اجاره مغازه در مناطق مختلف شهرستان فردیس
ازجمله مشکیندشت ،فردیس ،محمدشهر و  ...می
کردند و از طریق چاپ آگهی در سایت دیوار و عقد قرارداد
با شرکتهای فروش مواد غذایی در قبال خرید کاال ،به
فروشنده چک مسروقه تحویل می دادند و قبل از موعد

مرگ غریبانه!

امروز که آواره و سرگردان شده ام مانند همیشه در کنار
مرقد مطهر امام رضا(ع) اشک می ریزم و با او درددل می
کنم چرا که دیگر نه از نظر قانونی حرفم به جایی می رسد
و نه کسی در این شرایط مرا حمایت می کند با وجود این
سخت ترین لحظات زندگی یک انسان زمانی است که
خیانت های وحشتناک و بی رحمی های نزدیکانش را
آن هم برای به دست آوردن پول های نامشروع به تماشا
بنشیند و ...
زن  45ساله در حالی که صورت خیس شده از اشک های
غلتان را با گوشه چادرش می پوشاند ،دادخواست شکایت
از همسرش را روی میز کارشناس اجتماعی کالنتری
پنجتن مشهد گذاشت و با بیان این که در روزهای آوارگی
خیلی وقت ها به همراه پسر  12ساله ام گرسنه به خواب
رفته ایم در تشریح ماجرای زندگی اش گفت 14 :سال
بیشتر نداشتم که پای سفره عقد نشستم .آن روزها در یکی
از روستاهای شمال غربی کشور زندگی می کردیم و من،
همسرم را تا لحظه جاری شدن خطبه عقد ندیده بودم
اگرچه «سلیم» نیز اهل همان منطقه بود و تفاوت فرهنگی
نداشتیم اما نمی دانم چرا از همان آغاز زندگی مشترک،
همسرم سر ناسازگاری گذاشت .او خیلی وقت ها سر کار
نمی رفت و ما دچار مشکالت مالی می شدیم به طوری
که پدرم مجبور بود هزینه های زندگی ما را تقبل کند .این
وضعیت به حدی رسید که روزی «سلیم» به بهانه پیدا کردن
شغل مناسب از من خواست به مشهد مهاجرت کنیم با آن
که دوری از خانواده خیلی برایم سخت بود و من خانواده
ام را که سنگ صبورم بودند از دست می دادم اما وقتی به
زندگی در مجاورت حرم امام رضا(ع) می اندیشیدم دلم
آرام می گرفت .به طوری که گویی همه غم هایم به پایان
می رسید ،خالصه در حاشیه شهر مشهد ساکن شدیم و
ماه ها و سال ها را با هر سختی و بدبختی بود پشت سر می
گذاشتیم .دیگر 30سال از زندگی مشترکمان می گذشت
و سه فرزندم به خانه بخت رفته بودند و تنها پسر  12ساله ام
نزد ما زندگی می کرد تا این که خبر رسید پدرم به شدت
بیمار شده است .با اجازه شوهرم او را از زادگاهم به مشهد
آوردم تا بتوانم بهتر از او مراقبت کنم اما مدتی بعد سلیم با
چرب زبانی و مهربانی های ساختگی وکالتی از پدرم گرفت
تا با فروش منزل او در شمال غربی کشور پول آن را بین
ورثه تقسیم کند و بخشی دیگر از پول فروش ساختمان را
برای درمان و تهیه داروهای پدرم بپردازد .اما او در خیانتی
آشکار با فروش منزل پدرم منزلی در مشهد به نام خودش
خریداری کرد و با بی رحمی تمام پدرم را به خانه سالمندان
فرستاد .به طوری که او در این شهر غریب و در حالی که
از پرداخت هزینه های درمان ناتوان بود در گوشه خانه
سالمندان جان سپرد.
از آن روز به بعد خواهر و برادرانم که فکر می کردند من
با همدستی همسرم پول آن ها را باال کشیده ام مرا از
خودشان طرد کردند .از سوی دیگر من و سلیم به خاطر
همین موضوع طوری با یکدیگر درگیر شدیم که او من و
پسرم را از خانه بیرون انداخت و این گونه آواره و سرگردان
شدم با وجــود این و در حالی که ســواد نــدارم از همسرم
شکایت کردم و برای دلتنگی هایم باز هم در کنار مرقد
مطهر امام رضا(ع) اشک می ریزم تا شاید ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
اعتراف دزد  حرفه ای به  135فقره
سرقت  قطعات و محتویات خودرو

پایان ماجرایکالهبرداران 12میلیاردریالی در البرز
وصول چکها ،اجناس خریداریشده را به مکان دیگری
منتقل می کردند و متواری میشدند.
وی ادامــه داد :مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و
بهکارگیری شگردهای پلیسی ،موفق به شناسایی چهار
نفر از اعضای باند مذکور شدند و اطالع یافتند که متهمان
هم اکنون در یک فروشگاه پخش مواد غذایی اجارهای در
تهران،مشغولبهفعالیتهستند.اینمقامارشدانتظامی
اظهار کرد :مأموران با دریافت نیابت قضایی ،به تهران
اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه ،موفق به دستگیری
متهمان شدند .محمدیان بیان کرد :متهمان پس از انتقال
به پلیسآگاهی ،ضمن اعتراف به جرم خود مبنیبر
12میلیارد ریــال کالهبرداری از 64نفر از صاحبان
شرکتهای فــروش مــواد غذایی در سراسر کشور ،در
تشریح جزئیات اقدامات مجرمانه خــود ،اقــرار کردند
که با اجــاره فروشگاههای پخش مواد غذایی بهصورت
موقت در استانهای لرستان ،کردستان ،بندرعباس،
قزوین ،تهران ،اراک ،اصفهان ،البرز و زنجان ،اقدام

...

درامتدادتاریکی

جزئیات جدید از پرونده ارتباط شیطانی که به جنایت کشید

خط زرد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس
فتای نیروی انتظامی از تبلیغات دروغین و کذب مجرمان
سایبری برای دریافت فطریه و کمک های مردمی خبر داد.
گــزارش ایرنا از پلیس فتا حاکی اســت ،سرهنگ علی
نیک نفس اظهار کــرد :همزمان با نزدیکی عید فطر و
پرداخت زکات آن ،متاسفانه افراد سودجو با سوء استفاده
از احساسات انسان دوستانه هموطنان عزیز به دنبال
کالهبرداری از آنان هستند.
وی گفت :این افراد با استفاده از قابلیت های شبکه های
اجتماعیوانجامتبلیغاتگستردهدراینبسترسعیدارند،
اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب کرده و از حساب
های آن ها برداشت غیر مجاز انجام دهند ،به همین منظور
تبلیغاتی جذاب برای دریافت کمک های مردمی و جمع
آوری فطریه و کفاره روزه با هدف جلب اعتماد کاربران
طراحی می کنند.
این مقام انتظامی یادآور شد :گاهی اوقات افراد سودجو
ادعا دارند که این تبلیغات از سوی موسسات و سازمان
های مربوط در فضای مجازی منتشر شده در حالی که
موسسات مزبور در این باره هیچ اقدامی نداشته اند یا این که
در برخی موارد تبلیغاتی از سوی افراد و چهره های مشهور و
سرشناس منتشر می شود بدون آن که آن ها از این موضوع
اطالعی داشته باشند.
سرهنگ نیک نفس تصریح کرد :بسیاری از این تبلیغات
دروغین و کذب بوده و هموطنان عزیز نباید به آن ها اعتماد
کنند زیرا این افراد تنها به دنبال سرقت اطالعات بانکی
کاربران و در نهایت سرقت از حساب های بانکی آنان
هستند بنابراین باید مراقب این گونه سایت ها ،کانال ها،
گروه ها و صفحات باشند و اطالعات مهم خود را در اختیار
این افراد قرار ندهند.
وی ،طراحی سایت ها ،کانال ها و اپلیکیشن های جعلی
و منسوب به نهاد هــای دولتی و مسئول در ایــن زمینه
را مهم ترین شگرد مجرمان دانست و گفت :از آن جا
که بیشتر هموطنان از تلفن هــای همراه و شبکه های
اجتماعی استفاده می کنند لذا امکان طراحی اپلیکیشن
ها و همچنین کانال ها و صفحات جعلی بیش از سایر
شگردهای مجرمانه متصور است.
این مقام انتظامی بیان کرد :هموطنانی که قصد دارند
فطریه و کفاره روزه خود را از بستر فضای مجازی یا از طریق
موسسات خیریه فعال در این حوزه پرداخت کنند باید از
اصالت آن ها اطمینان پیدا کنند.
وی ادامــه داد :شهروندان بــرای پرداخت وجــوه خود به
شرکتها و موسسات شناخته شده در کشور که از طریق
رسانههای جمعی نظیر رادیو ،تلویزیون و ...شماره حساب
های رسمی خود را اعالم می کنند ،اقدام کنند.
سرهنگ نیک نفس تاکید کرد :هموطنان عزیز از واریز
فطریه یا کفاره روزه خود به حسابهای نامعتبر و شخصی
که از طریق سایت ها و گروه های ناشناس تبلیغ می شوند،
بپرهیزند .رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتای ناجا از سازمان ها و نهادهای مربوط
خواست در خصوص موسسات و انجمنهای خیریه که
مجوز فعالیت دارند و نیز نحوه جمع آوری فطریه و کمک
های مردمی این موسسات از طریق مبادی قانونی اطالع
رسانی الزم صورت پذیرد.
این مقام انتظامی به حضور شبانه روزی پلیس فتا در فضای
مجازی اشاره و تصریح کرد :همکاران بنده به صورت مداوم
در حال پایش این فضا بوده و در صورت مشاهده هر گونه
موارد مجرمانه ،با اقدامات پیش دستانه به دنبال برخورد
و مقابله با مجرمان سایبری هستند.
سرهنگ نیک نفس گفت :مرکز فوریت های سایبری در
طول شبانه روز آمــاده پاسخ گویی به ســواالت و خدمت
رسانی به کاربران است ،شهروندان با مراجعه به سایت
پلیس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir
بخش مرکز فوریتهای سایبری می توانند موضوعات مهم
مانند سایتهای مجرمانه ،کالهبرداری و جرایم مشهود
سایبری را در بخش «ثبت گــزارش های مردمی» اطالع
دهند.

قتل فجیع نوزاد  ۳ماهه
توسط پدر بی رحم

حمله مسلحانه مردان ناشناس به خانه ای در اصفهان
دو مرد ناشناس با حمله به خانه زن و شوهری در
اصفهان دست و پای شان را بستند و آن ها را قربانی
نیت خود کردند.
به گزارش رکنا ،پلیس استان اصفهان پس از اطالع از
وقوع سرقت در خانه ای به محل اعزام شد.
در بررسی هــای اولیه شاکی اظهار کــرد :دو مــرد
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به خرید چکهای مسروقه ،بازاریابی و تحویل اجناس
کــرده و سپس اجناس خریداریشده را در یک انباری
دپو میکردند تا در زمان مناسب ،به فروش برسانند .وی
اظهار کرد :سردسته باند که از متهمان سابقهدار بوده و
تحتتعقیبپلیساستانزنجاناست،باتشکیلباندهای
کالهبرداری،اقدامبهجذبافرادسابقهداروکالهبرداری
از فروشندگان مواد غذایی میکرد .محمدیان با بیان
اینکه متهمان بههمراه پرونده متشکله برای سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضایی شدند ،تصریح کرد :تاکنون
17نفر از مال باختگان شناسایی شدهاند و تالش برای
شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد.

توکلی -در پــی گ ــزارش  وق ــوع چندین فــقــره سرقت
محتویات داخــل خـــودرو در شهر کرمان،دستگیری
سارق یا سارقان و كشف اموال مسروقه به صورت ویژه در
دستور كار پلیس  قرار گرفت .در همین زمینه  ،ماموران
کالنتری   14فرماندهی انتظامی شهرستان كرمان با
انجام  اقدامات اطالعاتی و پلیسی و بررسی شواهد
موجود   ،یك سارق را شناسایی و متهم  را طی یك عملیات
ویژه در مخفیگاهش دستگیر کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان كــرمــان گــفــت:در بازجویی هــای تخصصی
مــامــوران  ،  ایــن ســارق حرفه ای  بــه  135فقره سرقت
قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف كرد .به گزارش
خبرنگارما ،سرهنگ "عبدالعلی روانبخش"  با اشاره به
دستگیری یک مالخر در جریان بررسی سرقت های این
پرونده افــزود :با شناسایی مال باختگان و دعــوت از آن
ها ،تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شاکیان و
متهمان ،تحویل مرجع قضایی شد.

عامالن تیراندازی و قتل در کالله
دستگیر شدند
با تالش پلیس آگاهی گلستان عامالن تیراندازی و قتل
در کالله دستگیر شدند و قاتل به جرم خود اعتراف کرد.
به گزارش رکنا ،ساعت  23:50شامگاه  19خرداد در
یکی از خیابا نهای شهرستان کالله فــردی با شلیک
گلوله توسط اسلحه شکاری به جوان  23ساله اهل یکی از
روستاهای شهرستان گالیکش باعث مرگ این جوان شد.
پس از اعالم موضوع به پلیس  ،110ماموران کالنتری 11
شهرستان کالله به محل اعزام شدند و مشاهده کردند که
این جوان از ناحیه سر و صورت و شکم مورد اصابت گلوله
اسلحه شکاری قرار گرفته است .مجروح که به بیمارستان
منتقل شده بود ،با وجود تالش پزشکان به دلیل شدت
جراحات وارد شده جان خود را از دست داد .مجتبی مروتی
رئیس پلیس آگاهی گلستان اظهار کرد :با تالش پلیس پس
از گذشت  24ساعت از وقوع این حادثه ،سه نفر از عامالن
این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش ،در عملیات شناسایی و دستگیری
عامالن وقوع این جنایت ،فرد اصلی که اقدام به تیراندازی
کرده بود نیز دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد که در
اعترافات خود ،علت و انگیزه ارتکاب به این جرم را اختالف
خانوادگی با همسر سابق خود بیان کرد.
گفتنی است ،تالش کارآگاهان برای دستگیری یکی دیگر
از افراد موثر در این درگیری و تیراندازی ادامه دارد.
CMYK

