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...

خط زرد
شگردهای جدید کالهبرداری اینترنتی
رئیس پلیس فتای استان البرز درباره ترفند کالهبرداران از
طریق تماسهای اینترنتی و رادیویی هشدار داد .
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد اقبالی  ،بابیان این که
در ماههای اخیر ،افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید
کالهبرداری از طریق تلفن و برنده شدن در مسابقات
مختلف اقدام به تخلیه حساب بانکی شهروندان میکنند،
اظــهــار کــرد :شگردهای مجرمانه و سرقت اطالعات
شهروندان افزایشیافته است که این مهم بر لزوم افزایش
آگاهی شهروندان تأکید دارد.
وی در ادامه بابیان این که افــرادی فرصتطلب با ایجاد
انگیزه و هیجان اقـــدام بــه دریــافــت اطــاعــات حساب
شهروندان با شیوههای مختلف برنده شدن در قرعهکشی
میکنند ،از شهروندان خواست تا از تماسهای مشکوک
مبنی بر برنده شدن با عناوین مختلفی چون قرعهکشی،
مسابقه و غیره آگاهی داشته باشند و اطالعات بانکی خود
را در اختیار سودجویان قرار ندهند .
رئیس پلیس فتای استان البرز بابیان این که برای واریز
وجه بهحساب عابر بانک نیازی به حضور صاحب کارت
در کنار دستگاه خودپرداز نیست ،گفت :هرگونه تماس
تلفنی یا پیامکی مبنی بر این که شما برنده (برنده جایزه
خو شحسابی ،سفر به عتبات عالیات ،بستن قــرارداد
و غیره) شد هاید و بــرای دریافت جایزه باید به دستگاه
خودپرداز مراجعه کنید ،کالهبرداری است و جد ًا از مراجعه
به دستگاه خودپرداز خودداری کنید.

...

ازمیان خبرها

پایان زورگیری ها با سالح سرد در خیابان
فلسطین

رئیس کالنتری  107فلسطین تهران از دستگیری یک
زورگیر سابقه دار در محدوده این خیابان خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ غالمرضا یوسفوند در این
باره گفت :درپی اجرای درخواست شهروندان مبنی بر
دستگیری و برخورد با سارقان و زورگیران در محدوده
خیابان فلسطین ،تیم های اطالعاتی کالنتری 107
فلسطین اقدامات خود را در این خصوص تشدید کردند
و سرانجام زورگیری را که به وسیله سالح سرد اقدام به
زورگیری و سرقت از شهروندان در این محدوده کرده و
موجب احساس ناامنی برای ساکنان و کسبه شده بود،
شناسایی کردند.
وی با اشاره به انجام کار تحقیقاتی برای دستگیری این
متهم گفت :ماموران ،پاتوق های این متهم و همچنین
مخفیگاه وی در محدوده طالقانی را شناسایی کردند که
پس از هماهنگی با مقام قضایی ،تیم های عملیاتی این
کالنتری برای دستگیری متهم وارد عمل شدند و سرانجام
پس از چند شبانه روز انجام گشت های کنترل و مراقبت،
در نهایت مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی با مجوز
قضایی اقدام به دستگیری و انتقال این فرد به کالنتری
کردند.
یوسفوند با بیان این که متهم به همراه خودروی سواری اش
به کالنتری منتقل شد ،افزود :این فرد تحت بازجویی قرار
گرفت و به جرایم خود مبنی بر زورگیری و چند فقره سرقت
از شهروندان اعتراف کرد و گفت که تنها در یک ماه گذشته
از  9شهروند در این محدوده زورگیری کرده است.
رئیس کالنتری  107فلسطین اف ــزود :در بــازرســی از
خــودروی متهم نیز تعدادی سالح سرد و قالبی کشف و
ضبط شد ،همچنین ماموران در بازرسی از مخفیگاه این
متهم تعدادی گوشی تلفن همراه و کیف پول مسروقه را
کشفکردندکهباشناساییمالکانشانبهآنهابازپسداده
شد .وی افزود :متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

فرار دانشآموز شاهرودی از دست
آدمربایان
رئیس پلیس آگاهی استان ،از دستگیری عامل اصلی ربوده
شدن نوجوان  13ساله شاهرودی توسط پلیس خبر داد.
گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
سمنان حاکی اســت :سرهنگ محمد اسماعیل حداد،
اظهار کرد :با مراجعه یک نوجوان مضطرب به مدرسه و با
بیان این که دو نفر قصد ربودن وی را داشتهاند ،موضوع
از طریق حراست آموزش و پرورش شهرستان شاهرود به
پلیس آگاهی اعالم شد.
وی افزود :با دریافت این خبر ،کارآگاهان جنایی پلیس
آگاهی وارد عمل شدند و تالش ویژه خود را برای شناسایی
و دستگیری آدم ربایان آغاز کردند.
رئیسپلیسآگاهیاستانسمنانگفت:براساساظهارات
نوجوان و راهنماییهای وی ،تصویر متهم اصلی پرونده
چهر هنگاری شد و پس از هماهنگی با مراجع قضایی،
عملیات دستگیری متهم به مرحله اجرا درآمد.
این مقام انتظامی تصریح کــرد :با تال شهای گسترده
ماموران در همان ساعات ابتدایی اعالم موضوع ،متهم
اصلی که فردی سابقهدار است طی یک عملیات ضربتی
در مخفیگاهش دستگیر شد.
به گفته سرهنگ حداد ،متهم در بازجوییها به صراحت به
جرم خود اعتراف کرد و پس از معرفی به دادسرا با صدور
قرار روانه زندان شد.
رئیس پلیس آگاهی استان سمنان تاکید کرد :در این گونه
جرایم که امنیت و آرامش عمومی را به شدت خدشهدار
میکند ،با بهرهمندی از کارآگاهان کارکشته و فناوریهای
نوین ،کشف سریع پرونده در دستور کار قرار میگیرد.

ماموران کالنتری ،پیرمردی را که به طرزی فجیع اقدام
بهقتلهمسرمیانسالخودکردهبود،دستگیرکردند.
به گــزارش ایسنا ،حــدود ساعت  ۱۸:۴۵روز دوشنبه
دختر جوانی با مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰تماس
گرفت و اعالم کرد که از مادرش اطالعی ندارد و درحالی
که وی باید در خانه باشد ،کسی در خانه را باز نمی کند
که بالفاصله ماموران کالنتری  ۱۱۹مهرآباد در خیابان
دانشگاه هوایی شمالی حاضر شدند و بررسی های خود
را در این زمینه آغاز کردند .با حضور ماموران کالنتری در
محل ،دختری که با ۱۱۰تماس گرفته بود به آنان گفت:
مادرم همیشه این ساعات در خانه است و اگر بخواهد

ماجرای همسرکشی با اره!
جایی برود حتما اطالع می دهد ،حدود یک ساعت و نیم
پیشبامادرمتماسگرفتماماتلفنراجوابنداد،باپدرم
تماس گرفتم و او هم ابراز بی اطالعی کرد ،با دوست و
آشناهمتماسگرفتماماکسیازاوخبرنداردوبهخانههم
کهآمدمکسیدررابازنمیکند،امادرخانهازداخلقفل
است.درادامهمامورانبادریافتمجوزهایالزماقدامبه
بازکردندراینخانهکهدرطبقههمکفیکساختماندو
طبقه قرار داشت ،کردند و در حالی که در خانه از داخل با
یک روسری هم بسته شده بود ،ماموران وارد خانه شدند

ومشاهدهکردندکهپدر ۷۲سالهخانوادهدرخانهاست.
ماموران بالفاصله اقدام به جست وجو در منزل کردند و
درحمامساختمانباجسدزنی ۵۵سالهکهمادرخانواده
بودروبهروشدند،جسداینزندرحالیکهرویگردنش
آثاربریدگیوجودداشتومچدستچپشهمباارهبریده
شده بود در کف حمام افتاده بود .بررسی های بعدی نیز
نشان داد که نقاطی از بدن مقتول با آب جوش سوزانده
شدهاست.بهمحضرویتاینصحنه،موضوعبهبازپرس
ویژه قتل اطالع داده شد و همزمان پیرمرد  ۷۲ساله نیز

جزئیات جدید از اعترافات «آدمکش کراکی»

تحتبازجوییقرارگرفتکهاینفرددراعترافاتخودبه
قتلهمسرشاقرارکرد.سرهنگحسننورآبادی،رئیس
کالنتری  ۱۱۹مهرآباد با تایید این خبر به ایسنا گفت:
شواهد اولیه حاکی از آن است که اختالفات خانوادگی
علت وقوع این جنایت بوده و این مرد پس از درگیری با
همسرش در اتاق خواب او را به حمام کشانده و به قتل
رسانده است .وی با بیان این که تیمی از ماموران پلیس
آگاهی،ادامهرسیدگیبهپروندهرابادستورمقامقضایی
برعهده گرفته اند ،گفت :درمحل جنایت ،یک چاقو ،یک
اره و یک چکش نیز کشف و ضمیمه پرونده متهم شده
است.

میخواستم «مواد » زورگیریکنم!

سیدخلیل سجادپور -مرد  48ساله ای که پس از 20
سال رفاقت ،دوستش را به خاطر مقداری مواد مخدر
به قتل رسانده است ،در اعترافات خود ،زوایای تاریک
دیگری از این پرونده جنایی را فاش کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،متهم این پرونده که با
گذشت  50روز از وقوع جنایت ،با تالش کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و صدور دستورات
ویژه قضایی در چنگ قانون گرفتار شده است ،وقتی در
تنگنای سواالت تخصصی قاضی کاظم میرزایی (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) قرار گرفت به ناچار حقیقت ماجرا را
درباره چگونگی و انگیزه درگیری منجر به قتل فاش کرد.
این مرد  48ساله درحالی که بیان می کرد من رفاقت 20
ساله با احمد داشتم به تشریح جزئیات دیگری از ماجرای
آدم کشی خود پرداخت و گفت :احمد از مدتی قبل با زنی
به نام شوکت آشنا شده بود و آن زن معتاد مدام به منزل او
رفت و آمد داشت به طوری که بیشتر اوقات ،شب ها را نیز
در منزل احمد می گذراند .به همین خاطر من هم با آن
زن آشنا شدم چرا که ما همواره برای مصرف مواد مخدر به
منزل احمد می رفتیم و در واقع هر بار که کسی خمار بود،
ما از مواد مصرفی خودمان به یکدیگر تعارف می کردیم
اما در این میان حضور «شوکت» در منزل احمد و دخالت
های او بین دو دوست قدیمی ،موجب شد تا کینه عمیقی
از او به دل بگیرم .ماجرا هم از آن جا شروع شد که روزی
من درحالی که بیش از اندازه مصرف ،مواد مخدر داشتم
به منزل احمد رفتم تا کراک بکشم ولی احمد خواب بود،
به شوکت گفتم او را بیدار کند تا با یکدیگر مواد مصرف
کنیم! ولی شوکت که چشمش به مواد افتاده بود ،از من
خواست مواد را به احمد نشان ندهم تا خودش کنار من
مواد را مصرف کند! من که از این کار او ناراحت شده بودم،

احمد را از خواب بیدار کردم و درحالی که مواد را به او می
دادم ،ماجرای شوکت را نیز برایش بازگو کردم! به همین
خاطر کینه ای بین من وشوکت شکل گرفت و او مترصد
بود تا انتقام این کار را از من بگیرد .گزارش خراسان حاکی
است ،حسن معروف به «شیشه بر» در ادامه اعترافاتش به
قاضی میرزایی گفت :مدتی بعد از این ماجرا و درست
در روز حادثه (قتل) من پولی برای خرید مواد نداشتم،
از سوی دیگر هم خیلی خمار بودم و حال خودم را نمی
فهمیدم .به همین خاطر به سوی خانه احمد در بولوار عمار
یاسر حرکت کردم تا بلکه بتوانم در آن پاتوق مقداری مواد
برای مصرف گیر بیاورم .آن روز احمد با چاقوی دست ساز
کوچکش در حال تمیزکردن الی دندانش بود و شوکت
هم استراحت می کرد .به احمد گفتم خمارم ومواد ندارم
پس از او خواستم مقداری از مواد مخدرش را به من بدهد

نجات معاون آبخیزداری کشور  در گرد وغبار ریگان
توکلی -فــرمــانــدار ریــگــان از گرفتار شــدن معاون
آبــخــیــزداری ســازمــان جنگل ها و منابع طبیعی و
مدیرکل منابع طبیعی کرمان در گردوغبار وتوفان
شدیدمنطقه ده رضای این شهرستان خبرداد و افزود:
با تالش نیروهای امدادی ،این مسئوالن  از گردوغبار
نجات یافتند.
بـــــاقـــــری اظـــــهـــــار کــــرد  :تــــشــــدیــــد و غــلــظــت
گردوغبار13،ریگانی را راهی مراکز درمانی کرد.

وی افــزود :بیش از 20روستای ریگان در محاصره
گردوغبار است و امکان تردد به این روستاها وجود
ندارد.
تا کنون نیروهای امــدادی به شش مسافر گرفتار در
گرد و غبار جاده ترانزیتی ریگان -چابهار امداد رسانی
کرده اند .وی خاطرنشان کرد :گردوغبار شدید باعث
کندی عبور و مرور در جاده ترانزیتی ریگان -چابهار
شده است.

اما در همین لحظه «شوکت» که منتظر چنین روزی بود،
چشمانش را باز کرد و گفت :دروغ می گوید ،نباید به او
مواد بدهی! او دوستم را تحریک کرد و احمد هم که فقط
به حرف شوکت گوش می داد ،از دادن مواد مخدر به من
پشیمان شد! از سوی دیگر من هم به شدت خمار بودم و
نمی توانستم حتی برای چند دقیقه دیگر تحمل کنم! این
گونه بود که تصمیم گرفتم مواد مخدر را با توسل به زور از
احمد بگیرم و به همین دلیل هم با یکدیگر درگیر شدیم.
احمد در این درگیری لگدی به شکم من زد و من هم او را
هل دادم ولی در اثنای این درگیری ناگهان چاقویی که
دست احمد بود به سینه اش فرو رفت .شوکت هم وقتی
این صحنه را دید درحالی که هیچ شیئی در دست نداشت
به طرف من حمله کرد و موهایم را کشید .من که خودم را
از چنگ او رها کرده بودم ،به خانه «هادی» (یکی دیگر از
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دوستانم) رفتم تا در آن جا مواد مصرف کنم که در همین
حال ،شوکت هم به آن جا آمد .متهم این پرونده جنایی
ادامه داد :من که فرصت را برای انتقام از شوکت مناسب
می دیــدم ،وقتی فهمیدم که احمد بر اثر ضربه چاقو به
قتل رسیده است ،به در خانه مادرش رفتم و چنین وانمود
کردم که شوکت بعد از رفتن من از منزل ،احمد را به قتل
رسانده و متواری شده است .آن ها هم با توجه به نزاعی که
قبال بین احمد و پسر شوکت به وجود آمده بود ،به راحتی
موضوع را پذیرفتند چرا که شاهدان نیز شوکت را زمانی
دیده بودند که بعد از من از منزل احمد خارج شده بود اما
نمی دانم چگونه کارآگاهان مرا دستگیر کردند.
بنابر گزارش خراسان ،در پی اعترافات جدید «حسن»
درب ــاره چگونگی وقــوع قتل ،قاضی میرزایی دستور
بازداشت موقت وی را صادر کرد تا این پرونده دیگر مراحل
قضایی خود را طی کند.
شایان ذکر اســت ،اردیبهشت گذشته ،مرد  42ساله
معروف به احمد در ساختمان دو طبقه ای که محل رفت
و آمد معتادان بود ،به قتل رسید .بررسی های قاضی
میرزایی و اظهارات شاهدان نشان می داد که زن و مرد
میان سالی بعد از وقوع قتل از منزل مسکونی مقتول
گریخته اند .درحالی که همه شواهد نشان می داد زنی
به نام شوکت مرد  42ساله را به قتل رسانده است ،قاضی
ویژه قتل عمد با چیدن تکه های پازل این جنایت در کنار
یکدیگر ،به این نتیجه رسید که «مــرد شیشه بر» نقش
اصلی را در این ماجرا دارد بنابراین از کارآگاهان خواست
برای دستگیری حسن معروف به شیشه بر اقدام کنند.
کارآگاهان نیز پس از ردیابی های اطالعاتی هنگامی که
او قصد ورود پنهانی به منزلش را داشت در یک عملیات
هماهنگ وی را دستگیر کردند.

 ۱۳شاکی  در پرونده  یک مؤسسه مالی و اعتباری در رفسنجان
تــوکــلــی -دادس ــت ــان رفــســنــجــان  از ســوءاســتــفــاده
یک مؤسسه مالی و اعتباری  در برداشت  غیرقانونی از
حساب تعدادیازشهرونداندراینشهرستانخبرداد.
بهگزارشخبرنگارما،قاضی رئیسینژاد روزگذشته در
توضیح این خبرگفت :در رفسنجان سوءاستفادههایی
توسط مسئول شعبه و برخی کارمندان این مؤسسه
انجام و از حساب افراد برداشت غیر قانونی شده است.
در این زمینه دو نفر از متهمان در زنــدان هستند و به

دنبال شناسایی اموال متهمان هستیم تا به شاکیان
بازگردانیم.وی افــزود :تاکنون ۱۳  شاکی با مبلغ
پنج میلیارد تومان در این زمینه مراجعه کــرده اند.
وی خاطرنشان کرد :به  دلیل مشکالتی که برای این
موسسه مالی به وجود آمــده ،پرونده هایی در سراسر
کشور تشکیل شده است و در نهایت با دستور دادستان
کل کشور ،پرونده های خود موسسه  اعتباری و علیه
موسسه،درتهرانرسیدگیمیشود.

اعدام در مألعام برای قاتل پسر 11ساله تهرانی

مرد جوانی که پسر 11ساله همسایه را به بهانه نشان
دادن کبوتر به پشت بام خانه اش کشانده و وی را با
 89ضربه چاقو به قتل رسانده بود ،دیروز طی یک حکم
قضایی به اعدام در مألعام محکوم شد.
به گــزارش رکنا ،علی  24ساله 17 ،شهریور سال
گذشته به بهانه نشان دادن کبوتر ،ابوالفضل 11ساله
را به پشت بام خانه پدری اش در نزدیکی خیابان رباط
کریم در جنوب تهران کشاند و پسر بچه را با  89ضربه
چاقو کشت.
وی که با همدستی بــرادرش ،جنازه پتوپیچ را به 60
کیلومتری جاده قم برده و آن جا رها کرده بود ،بعد از
ناپدید شدن ابوالفضل به عنوان مظنون بازداشت شد.
زخم های تــازه روی دست این مظنون ،شک پلیس را
دو چندان کرد و وی چهار روز بعد از دستگیری لب به
اعتراف گشود .علی گفت :چون سال ها پیش وقتی هم
سن و سال ابوالفضل بودم ،در پارک رازی مورد آزار قرار
گرفتم و زندگی ام تباه شد ،تصمیم گرفتم ابوالفضل را
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بکشم تا سرنوشت تلخی مانند من نداشته باشد.
در حالی که سالمت روانی این متهم از سوی کمیسیون
پزشکی قانونی تایید شــده بــود ،وی دیــروز در شعبه
 9دادگــاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه
ایستاد.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده ،پدر و مادر
ابوالفضل در جایگاه ویژه ایستادند و برای قاتل پسرشان
حکم قصاص در مألعام درخواست کردند.
سپس علی روبه روی قضات ایستاد و اتهام قتل عمدی
را گردن گرفت .وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت :من
سال ها پیش در پارک مورد تجاوز قرار گرفتم .این ماجرا
تاثیر بدی در روحیه ام گذاشت و وقتی به سن نوجوانی
رسیدم اوضاع روحی ام بدتر شد .من حتی در این سال
ها دو بار دست به خودکشی زدم .یک بار قرص برنج
خوردم که مرا به بیمارستان لقمان منتقل کردند و نجات
پیدا کردم .یک بار هم با چاقو خودزنی کردم .من از این
زندگی خسته بودم و می خواستم خودم را بکشم .وی
که لکنت زبان دارد و گاهی اوقات به سختی صحبت می
کرد ،ادامه داد :آن روز حال روحی ام به هم ریخته بود.
مادر و برادرم در خانه نبودند ،به بهانه نشان دادن کبوتر،
پسر همسایه را به پشت بام بردم ولی یکباره دچار جنون
شدم و با چاقو به جانش افتادم .حالم آن قدر بد بود که
هنگام وارد کردن ضربه ها چند ضربه هم به دست خودم

زدم .وی گفت :بعد از قتل بود که برادرم به خانه برگشت.
ماجرا را به او گفتم و او از من خواست تا خودم را به پلیس
معرفی کنم اما قبول نکردم .من جنازه خونین را الی پتو
پیچیدم .سپس جنازه را داخل چمدان گذاشتیم و با یک
ماشین کرایه ای به جاده قم بردیم.
برادر علی نیز که با قرار وثیقه آزاد بود ،به اتهام اختفای
ادله جرم و کمک در از بین بردن جسد ،از خود دفاع کرد.
این جوان گفت :من و مادرم از کمپ ترک اعتیاد به خانه
برگشته بودیم که علی مرا صدا زد و ماجرا را برایم توضیح
داد .من شوکه شده بودم .از او خواستم تا خودش را به
پلیس معرفی کند اما قبول نکرد .به همین دلیل ناچار
شدم در حمل جنازه به او کمک کنم .من در شرایط بدی
گرفتار شده بودم و نمی دانستم چه کار می کنم .فقط
می خواستم هر طور شده از شرایط بدی که در آن گرفتار
بودم ،رها شوم .ما خانواده ای مذهبی داریم و چندین
ماه در سال در خانه مان مراسم روضه خوانی برپاست.
من هنوز نمی دانم چرا برادرم دست به چنین جنایتی
زده است .سپس قاضی ملکی از مادر ابوالفضل خواست
درباره جدایی از همسرش برای دادگاه توضیح دهد .زن
جوان گفت :من و همسرم  10سال قبل ،وقتی ابوالفضل
یک ساله بود از هم جدا شدیم .ابوالفضل و پدرش با هم
زندگی می کردند و من ماهی یک بار پسرم را مالقات
می کردم .وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این که به

...

درامتدادتاریکی

کاش بازگردد!

آن قدر در زندگی کارهای خالف انجام داده و پنهان
کاری کرده ام که امــروز نمی توانم به رفتارها و پنهان
کاری های همسرم خرده بگیرم و او را سرزنش کنم .با
آن که از تصمیم همسرم بسیار آشفته شده ام و نمی دانم
چگونه با این موضوع کنار بیایم اما باز هم می خواهم
همسرم به زندگی با من بازگردد چرا که گذشته او برایم
مهم نیست و ...
مرد  36ساله در حالی که بیان می کرد خودم گذشته
خوبی ندارم و به همین دلیل نمی توانم دربــاره پنهان
کاری های خالف همسرم تصمیمی بگیرم ،به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد
گفت :در کالس اول راهنمایی ترک تحصیل کردم و با
کمک پــدرم در یک کارگاه پیراهن دوزی مشغول کار
شدم ،اگرچه عالقه ای به درس نداشتم اما خیلی زود
در رشته پیراهن دوزی رشد کردم واین حرفه را به خوبی
آموختم .هنوز یک سال از شروع فعالیتم نگذشته بود که
صاحب کارم اختیار همه امور کارگاه را به من سپرد و من
به یک استادکار حرفه ای تبدیل شدم 19 .ساله بودم
که به خدمت سربازی رفتم و دو سال را در شهر دیگری
سپری کردم .وقتی از خدمت سربازی به مشهد بازگشتم،
آلوده مواد مخدر شدم البته ریشه اعتیاد من به زمانی باز
می گشت که در کارگاه تنها بودم و با پیشنهاد دوستانم
به صورت تفریحی مواد مصرف می کردم .با وجود این،
وقتی مادرم دختری را برای ازدواج پیشنهاد کرد من در
حالی موضوع اعتیادم را پنهان کردم که به سوی مواد
مخدر صنعتی کشیده شده بودم .در عین حال تنها چهار
ماه بعد از ازدواج بود که دیگر نمی توانستم کار کنم چرا
که هر روز مقدار مصرفم باالتر می رفت .تنها شانسی که
در زندگی آوردم این بود که در منزل پدرم ساکن بودیم و
من اجاره منزل نمی پرداختم .در حالی که دخترم به دنیا
آمده بود ،همسرم متوجه حقیقت ماجرا شد واین گونه
اختالفات خانوادگی ما شدت گرفت اما من با آن که به
خالفکاری های دیگر نیز روی آورده بودم باز هم همسرم
را به خاطر اعتراض هایش کتک می زدم و به او فحاشی
می کردم .حتی پس از تولد پسرم ،باز هم چیزی برایم
مهم نبود ،فقط از کشیدن مواد لذت می بردم .در این
شرایط همسرم که مربی ورزش های رزمی بود بسیاری
از مخارج زندگی را تامین می کرد و حتی هزینه های پسر
کوچکم را نیز می پرداخت .در حالی که من هنوز به دنبال
خالفکاری هایم بودم روزی فهمیدم که او به خانه پدرش
رفته و دیگر حاضر به زندگی با من نیست .در این شرایط
از همسرم به دلیل تمکین نکردن شکایت کردم اما وقتی
گریه های تلخ او را در دادگاه دیدم ،از شکایتم گذشتم
چرا که می دانستم مقصر اصلی خودم هستم .با وجود
این ،او را به حال خودش گذاشتم تا مدتی تنها باشد.
در این مدت فکر می کردم در منزل یکی از دوستانش
زندگی می کند امــا روزی با دیــدن پیامکی که برای
دخترم فرستاده بود ،زنگ خطر را احساس کردم .او در
آن پیامک از فرزندانم خواسته بود برای ادامه زندگی نزد
او بروند! وقتی موضوع را پیگیری کردم فهمیدم فردی به
نام «قدیر» منزلی را برای همسرم اجاره کرده و او دیگر
حاضر نیست با من زندگی کند .حاال هم فقط می خواهم
همسرم به زندگی بازگردد و ...
شایان ذکر است :به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی
(رئیس کالنتری میرزاکوچک خان مشهد) این پرونده
برای جلوگیری از متالشی شدن یک زندگی در مرکز
مشاوره پلیس مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

فرمانده انتظامی غرب استان
تهران تشریح کرد

جزئیات دستگیری
کالهبرداران پیامکی در شهریار
پسرت درباره محافظت از خودش و این که با افراد غریبه
رفت و آمد نداشته باشد ،آموزش و هشدار داده بودی،
گفت :من و پدرش هر کدام بارها به ابوالفضل گفته بودیم
نباید به بهانه دیدن پرنده یا حیوانات دیگر به خانه افراد
غریبه برود یا حتی با آن ها صحبت کند.
در پایان جلسه وکیل مدافع علی به دفاع پرداخت و گفت:
پزشکی قانونی در گزارشی اعــام کــرده است موکلم
جنون ندارد ولی مرتبه ای از اختالل شخصیت را در وی
تایید کرده است .از آن جا که تجاوز در کودکی ،شرایط
روحی و روانی بدی را برای موکلم ایجاد کرده و موجب
تشدید اختالل در شخصیت وی شده است تقاضا دارم
تا علی به کمیسیون هفت نفره پزشکی قانونی معرفی
شود تا این کمیسیون درباره وضعیت روانی وی اظهار
نظر کند .با رد این درخواست از سوی قضات دادگاه،
هیئت قضایی وارد شور شد و علی را به اعدام در مألعام
محکوم کرد .قرار است برای برادر وی نیز به زودی حکم
صادر شود.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ،از دستگیری سه نفر
که از طریق پیامک اقدام به کالهبرداری در شهرستان
شهریارمی کردند ،خبر داد.
به گزارش میزان ،سردار محسن خانچرلی ،گفت :در پی
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فردی ناشناس
مبلغ  ۲۰میلیون و  ۹۰۰هزار ریال را از حساب او سرقت
کــرده اســت ،بررسی موضوع در دستور کــار ماموران
انتظامی قرار گرفت.
این مقام ارشــد انتظامی افــزود :در بررسیهای اولیه
مشخص شد ،فردی با ارسال پیامکی مبنی بر برنده شدن
در سفر عتبات عالیات ،افراد را به پای دستگاه عابربانک
می کشاند و با اجرای ترفندهای خاص ،اقدام به انتقال
مبلغ به حساب خودمی کند.
سردار خانچرلی تصریح کرد :با به کارگیری رو شهای
فنی و شگردهای خــاص پلیسی ،متهم شناسایی و
مشخص شد وی با همکاری دو تن دیگر با همین روش از
چندین شهروند دیگر کالهبرداری کرده اند.
وی ادامــه داد :مــامــوران پس از هماهنگی قضایی به
مخفیگاه متهم اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه وی
را دستگیر کردند و به پلیس فتا انتقال دادند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت :متهم در
بازجوییهای تخصصی ،جرم خود را قبول و در ادامه به
چندین فقره سرقت با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد
که با اقدامات تخصصی پلیس ،هر دو متهم دیگر دستگیر
و به پلیس فتا منتقل شدند.
وی تصریح کرد :در بازرسی از متهمان هفت عدد سیم
کــارت ۶۵ ،عدد کارت عابر بانک مربوط به متهمان و
 ۸۶کارت عابر بانک متعلق به مال باختگان کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی افزود :متهمان در بازجوییهای
فنی در مواجهه با ادلــه جــرم ،به ناچار لب به اعتراف
گــشــودنــد و بــه یــک مــیــلــیــارد و  ۸۷۳مــیــلــیــون ریــال
کالهبرداری پیامکی از شهروندان اعتراف کردند و پس
از تشکیل پرونده ،تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان ،به عموم
شهروندان توصیه کرد :به راحتی به افراد غریبه ،اعتماد
نکنند و کارت عابر بانک خود را برای انجام عملیاتهای
بانکی در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند تا از این طریق
مانع سوء استفاده سارقان و مجرمان شوند.
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