حوادث

سه شنبه  2۳مرداد  ۲ .1397ذی الحجه  .1439شماره 1989۱

شلیک مرگبار پدر به پسر
در یاسوج

پدری در یاسوج با اسلحه ،فرزند جوان خود را به قتل رساند .شب یک شنبه گذشته پدری در یکی از مناطق شهر یاسوج با اسلحه کمری،
فرزند جوان خود را به قتل رساند .براساس این گزارش هویت این جوان یاسوجی معلوم است و به رغم انتقال وی به بیمارستان شهید بهشتی
یاسوج تالش ها برای زنده ماندنش بی نتیجه ماند.هنوز علت دقیق حادثه و انگیزه پدر از به قتل رساندن فرزند خود مشخص نیست.

...

ازمیان خبرها

کالهبرداری میلیاردی با وعده
سفر زیارتی به مشهد

توکلی -بر اثر برخورد  خودروی سنگین با موتورسیكلت در
محور  روستایی کرمان سه جوان جان باختند.
رئــیــس پلیس راه شــمــال اســتــان  کــرمــان گــفــت  :در
پی  اعالم  گزارش یك فقره  تصادف در محدوده بخش
اختیارآباد شهر كرمان بالفاصله تیم گشت پلیس به محل
حادثه اعزام شد.به گزارش خبرنگارما سرهنگ"  نجفی"
افــزود :با حضور مــامــوران در محل حادثه مشخص شد
كامیون بنز به علت نامعلومی از مسیر خود منحرف و با یک
دستگاه  موتورسیكلت برخورد كرده است .وی یادآورشد:
در این حادثه راكب و دو ترك نشین جوان موتورسیكلت در
دم جان خود را از دست دادند.

 2نفر در سد کارون غرق شدند
مدیر مرکز حــوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و
بختیاری گفت 2 :مرد  24و  48ساله عصر یک شنبه در
حوالی سد کارون 4غرق شدند.
فــرامــرز شــاهــیــن روز دوشــنــبــه در گــفــت و گــو بــا ایــرنــا
اف ــزود :عملیات امــداد و نجات و جست و جــوی اجساد
ســاعــت هـــا بـــه طــــول انــجــامــیــد ،امــــا بـــه ســبــب عمق
زیـــاد و جـــاری بـــودن آب بــه ســمــت اســتــان خــوزســتــان
پــیــکــرهــای ایــــن  2تـــن تــاکــنــون پــیــدا نــشــده اســـت.
وی ادامه داد :روز یک شنبه گذشته  5نفر از گردشگران
درحال تفریح بودند که 2تن از گردشگران به دلیل طغیان
رودخانه ناپدید شدند.

کشف  3شیء عتیقه با
قدمت ۵هزار ساله در جیرفت
توکلی -دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت
از کشف سه شیء عتیقه با قدمت ۵هزار ساله در این
شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرنگارما قاضی حسین سالمی اظهارکرد :
شامگاه گذشته ،پس ازانجام کار اطالعاتی توسط پلیس
اطالعات جیرفت ،این اشیای  عتیقه  که  براساس نظریه
کارشناس میراث فرهنگی مربوط به عصر مفرغ است
و قــدمــتــی 5هـــزار ســال دارد،ک ــش ــف و ضبط شــد .وی
مشخصات اشیای عتیقه را  ،یک ظرف سفالی بزرگ با بدنه
گرد به ارتفاع  ۳۰سانتی متر و یک ظرف سفالی کوچک و
یک قطعه شیء سنگی سبز رنگ استوانه ای شکل با تزیین
کنده هندسی ریز ذکر کرد  .این مقام قضایی  یادآورشد:  
تالش بــرای دستگیری قاچاقچیان عتیقه ادامــه دارد و
دستگاه قضایی با شدت با این افراد برخورد خواهد کرد.

مردی با دندان دماغ لیال را کند!
در اتفاقی هولناک و تکان دهنده  ،یک زن گرفتار
خشونت خانوادگی شد و به خاطر باج خواهی ظالمانه
شوهرش از خانواده خود که توان تامین این مبلغ باج
را نداشتند  ،مورد حمله او قرار گرفت .به گزارش رکنا،
ایــن دختر بخت برگشته هندی در حمله وحشیانه
شوهرش  ،بخشی از بینی خود را از دست داد.

جزئیات برخورد اتوبوس
با کشنده در سلفچگان اعالم شد
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا
جزئیات برخورد اتوبوس با کشنده در سلفچگان را اعالم
کرد .سرهنگ نادر رحمانی در گفت و گو با میزان ،گفت:
حوالی ساعت  ۵:۳۰بامداد دیروز در کیلومتر  ۳۲محور
دلیجان  -سلفچگان یک دستگاه اتوبوس مان با کامیون
کشنده برخورد کرد که در این حادثه  ۲تن کشته و  ۲تن
مجروح شدند.
ویبااشارهبهاینکهاتوبوسمذکوربا ۲۶سرنشینازشیراز
عازمتهرانبودکهدچاراینحادثهشدتصریحکرد:برابرنظر
اولیه کارشناسان پلیس راه استان قم ،بی توجهی به جلوی
راننده اتوبوس مان علت این حادثه بوده است.

سریال خیانت!
بینیاشرابادندانکند.مردجوانعلتایناقدامخویش
راخودداریهمسرشازبازگشتبهمنزلبیانکرد.

عامل قتل نجمه کوچولو صحنه جنایت را بازسازی کرد:

خروج«خنجرخشم»ازچمدان!

سید خلیل سجادپور -مرد جوانی که دختر  3ساله اش
را در یک نزاع خانوادگی با «خنجر خشم» به قتل رساند و
چند نفر را مجروح کرد ،در بازسازی صحنه جنایت گفت:
عذاب وجدان گلویم را می فشارد!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،مرد  23ساله ای که
در یک نــزاع خونین خانوادگی دختربچه معصوم را با
فروکردن «خنجر خشم» در قلب کوچکش به قتل رسانده
بود ،در حالی که قطرات اشک ،چشمانش را شست و شو
می داد ،توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی به محل جنایت هدایت شد تا جزئیات و
چگونگی وقوع این جنایت هولناک را در حضور قاضی
ویژه قتل عمد مشهد تشریح کند .متهم این پرونده جنایی
که در پی عصبانیت آنی ،دعوای خونین خانوادگی را در
منزل میزبان به راه انداخته بود در حالی که حلقه های
قانون دستانش را می فشرد از خودروی پلیس در شهرک
شهید بهشتی معروف به شهرک عرب ها پیاده شد و مسیر
طوالنی راهروی محصور را در پیش گرفت :تا در نقطه قتل
دخترش ایستاد .گزارش خراسان حاکی است  :با دستور
قاضی کاظم میرزایی ،این مرد جوان که عبدا ...نام دارد
مقابل قاب دوربین قوه قضاییه قرار گرفت تا ناگفته های
این جنایت را که تاکنون پنهان کرده بودافشا کند چرا
که او بعد از تناقض گویی های متعدد در پاسخ به سواالت
تخصصی قاضی میرزایی ،وقتی در تنگنای بازجویی ها
راه گریز را بسته دید اعتراف کرد که برای فرار از مجازات
موضوعاتی را به دروغ ذکر کرده بود!
مــرد  23ساله در حالی کــه بیان مــی کــرد ندانسته و
ناخواسته دخترم را کشتم به قاضی شعبه  211دادسرای
عمومی و انقالب مشهد گفت :در ساعات اولیه دستگیری
وقتی گفتم کارد را از روی اپن آشپزخانه برداشتم ،خودم
فهمیدم که شما این دروغ مرا باور نکردید!! آن لحظه
سعی می کردم به هر طریقی ماجرا را طور دیگری جلوه
دهم اما به راحتی می فهمیدم که شما حرف های مرا باور
ندارید اکنون هم تالش هایم برای اثبات دروغم بی فایده
بود بنابراین تصمیم گرفتم همه حقیقت ماجرا را آن گونه

که رخ داد بیان کنم تا دوباره گرفتار سواالت پیچ در پیچ
شما نشوم!
به گزارش خراسان ،عبدا ...ادامه داد :بله! همان طور که
شما می دانید من کارد بزرگ را از داخل چمدان مسافرتی
برداشتم .این کارد را به عنوان یادگاری از مشهد خریدم
و درون چمدان مسافرتی گذاشتم تا از این سفر خاطره
ای داشته باشم اما با همان کارد قلب دخترم را شکافتم!
مرد جوان با گفتن این جمالت اشک هایش را پاک کرد
و افزود :وقتی دعوای خانوادگی شروع شد من به طرف
چمدان رفتم تا کارد را بیرون بکشم در این هنگام زن
صاحبخانه (میزبان) که عمه همسرم است متوجه موضوع
شد و خودش را روی چمدان انداخت تا من کارد را بیرون
نیاورم ولی دیگر دیرشده بود ،خشم و عصبانیت در سراسر
وجودم ریشه داشت و آن لحظه به هیچ چیز دیگری نمی
اندیشیدم .کارد را که باالی سر بردم ناگهان باباجعفر
(میزبان) تیغه آن را در هوا گرفت ولی من بی رحمانه آن را
به دستش کشیدم که خون سرازیر شد وقتی تیغه به حالت
کلنگی رو به پایین فرود آمد احساس کردم به جایی گیر

کرده است چرا که به سختی آن را دوباره بیرون آوردم و
باالی سر بردم .آن لحظه تیغه کارد به قلب دخترم فرو رفته
بود و من نفهمیدم .وقتی حبیب (پدر زنم) نجمه (دختر
3ساله) را در آغوش گرفت و به طرف پله های راهرو فرار
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کرد تازه فهمیدم که دخترم قربانی این خشم وحشتناک
شده است یک لحظه با خودم گفتم او (پدر زنم) عامل
آغاز این نزاع خانوادگی بود به همین خاطر از پشت سر
ضربات کارد را بر پیکر او فرود آوردم در حالی که او پیکر
غرق در خون دخترم را درآغوش گرفته بود تا او را از مرگ
نجات دهد! با آن که دو ضربه محکم به پشت سرش زدم و
خون از محل فرودآمدن تیغه کارد بیرون زد ولی پدر زنم
نوه کوچکش را رها نکرد و با همان حال زخمی به سوی
بیمارستان رفت!
متهم در ادامــه تشریح جزئیات این ماجرا اضافه کرد:
نجمه تنها فرزندم بود و اکنون چنان عذاب وجدان گلویم
را می فشارد که گویی خفه می شوم! یک لحظه عصبانیت
یک عمر پشیمانی برایم گذاشت و همین عذاب وجدان
و کابوس های شبانه حتی از اعدام برایم سخت تر است.
گزارش خراسان حاکی است :در آغاز بازسازی صحنه قتل
سرهنگ بهرام زاده(افسر پرونده ) خالصه ای از چگونگی
وقوع ماجرا را مقابل دوربین قوه قضاییه شرح داد و در
پایان نیز قاضی کاظم میرزایی ،با صدور قرار بازداشت
موقت ،متهم به قتل را روانه زندان کرد تا دیگر مراحل
قانونی این پرونده جنایی طی شود.

سابقه خبر
بامداد چهارم مرداد گذشته ،نزاعی خونین در یکی از منازل شهرک شهید بهشتی مشهد در حالی رخ داد که عبدا...
جوان  23ساله آبادانی به همراه خانواده اش مهمان شوهرعمه همسرش در مشهد بودند اما در ساعات پایانی شب
برخی از مهمانان و خانواده میزبان تصمیم گرفتند برای تفریح به پارکی در همان نزدیکی بروند اما عبدا ...ناگهان
عصبانی شد و گفت :دختر کوچک من شیطنت می کند و احتمال دارد حادثه ای رخ دهد! این جمله با مخالفت پدرزن
او روبه رو شد« .حبیب» (پدرزن) گفت :بچه ها در خانه زندانی نیستند بگذار برای ساعتی به پارک بروند و لذت ببرند!
بنابراین گزارش ،همین کشمکش های لفظی ناگهان به درگیری کشید و مرد  23ساله با برداشتن «خنجر خشم» از
چمدان مسافرتی  3نفر را مجروح کرد و دخترش را نیز به قتل رساند که ساعاتی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد در
محل حادثه و صدور دستوری از سوی وی بازداشت شد .متهم به قتل ابتدا سعی کرد مقابل قاضی میرزایی با اظهاراتی
متناقض مانند این که فرزندم سقوط کرده است ،خود را بیگناه جلوه دهد اما دقایقی بعد وقتی در تنگنای سواالت
تخصصی قرار گرفت به قتل نجمه کوچولو با ضربه کارد اقرار کرد.

ماجرای انتقام خونین از خواستگار حیله گر
متهم پرونده درگیری و ضرب و جرح در دادسرای جنایی و
مقابل بازپرس ادعای عجیبی را مطرح کرد.
به گزارش رکنا ،هفته گذشته مرد جوانی با حضور در شعبه
پنجم دادســرای ناحیه  34تهران اعالم کرد که به قصد
قیمتگذاری یک خانه با چند نفر قرار مالقات گذاشته اما
در هنگام قرار با ضربات چاقو مجروح شده و مورد ضرب و
شتم قرار گرفته است.
ایــــن مــــرد دربــــــاره جــزئــیــات ایــــن حـــادثـــه بـــه علی
وسیلهایردموسی؛ بازپرس شعبه پنجم این دادسرا گفت:
من بنگاه امالک در شرق تهران دارم ،یک روز مرد جوانی

با من تماس گرفت و گفت یک آپارتمان برای فروش دارد
و از من خواست که برای قیمتگذاری و فروش ملک به
آن جا بروم ،من نیز پذیرفتم اما زمانی که وارد خانه شدم
توسط فردی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و او
مرا با ضربات چاقو هدف قرار داد ،در آن خانه دو زن و دو
مرد حضور داشتند اما توسط همان کسی که با من قرار
گذاشته بود مورد ضرب و شتم قرار گرفتم.
پس از اظهارات شاکی ،تیمی از مأموران آگاهی برای
بــازداشــت متهم دســت به کــار شدند و وی را بازداشت
کردند .شاهین (متهم این پرونده ) پس از انتقال به دادسرا

عکسی که آدمخواران را به دام انداخت

زوج روسی 30زن را خوردند!

بر اثر آتش سوزی در پارکینگ منزل
مسکونی ۱۱تن مجروح شدند
رئیس مرکز اورژانس تهران از حریق خودرو در پارکینگ
یک واحد مسکونی خبر داد و گفت :در این حادثه ۱۱تن
مجروح شدند .
پیمان صابریان در گفتو گو با میزان ،درباره جزئیات حریق
خودرو در پارکینگ یک واحد مسکونی گفت :این حادثه
حوالی ساعت  ۳:۱۲صبح دوشنبه در شهرک طالییه
بومهنرخدادهاست.ویافزود:پسازتماسباسامانه۱۱۵
اورژانس بالفاصله تکنسینهای اورژانس برای اقدامات
الزم به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس مرکز اورژانس تهران توضیح داد :متاسفانه در این
حادثه  ۱۱نفر به علت حریق در پارکینگ دچار گازگرفتگی
شدندکه ۹نفرتوسطتکنسینهایاورژانسدرمحلدرمان
شدند و۲نفر به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

ماجرا از آن قــرار بــود که یک مــرد هندی پس از آن که
نتوانستازخانوادۀهمسرشباجگیریکند،باحملهبهاو
بینیاشراگازگرفتوقسمتیازآنراکند.لیالدختر21
سالۀ هندی ،دو سال قبل با همسر  23ساله اش ازدواج
کرد و سال گذشته از او جدا شد .لیال می گوید همسرش
از ابتدای ازدواج از خانواده او در خواست مبالغ زیادی

پول و خرید موتورسیکلت لوکس داشت اما وقتی متوجه
شد خانواد ه او توانایی مالی ندارند آزار و اذیت های خود و
خانواده اش شروع شد .لیال که توسط خانوادۀ همسرش
از ادامه تحصیل منع شده بود ،پس از بازگشت به منزل
پــدری ،به ادامــۀ تحصیل پرداخت اما همسرش در یک
روز ناگهان سر راه او سبز شد و با حمله به وی قسمتی از

عکس از خراسان

 3کشته در  برخورد خودروی
سنگینباموتورسیكلت

...

درامتدادتاریکی

متهم هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

توکلی -در پی طرح شكایت از سوی چند شهروند  ،در
این زمینه که فردی با دادن وعده سفر زیارتی  به  مشهد
مقدس مبالغ هنگفتی  را دریافت و بدین شكل از آن ها
کالهبرداری كرده است ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار پلیس  رودبار جنوب  از توابع استان کرمان قرار گرفت،
که با تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد فردی با ظاهر و
سخنان فریبنده ضمن جلب اعتماد مردم با دادن وعده
اعزام  آن ها  به سفر زیارتی مبالغی را دریافت و افرادی را
هم به عنوان نماینده خود مسئول ثبت نام و جمع آوری
هزینه  این سفرمعین  كرده است.
فرمانده انتظامی رودبارجنوب در این باره  گفت :ماموران
پلیس آگاهی با انجام پی جویی های پلیسی و با بهره گیری
از اطالعات به دســت آمــده ایــن متهم را شناسایی و  در
مخفیگاهشدستگیركردند.
بهگزارشخبرنگارماسرهنگفیروزبخت  خاطرنشانکرد:
این متهم پس از مواجهه با مدارك و شواهد موجود به  جرم
خود  وانجامكالهبرداری  بیشاز 180میلیونتوماناقرار
كرد که  پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.
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یک زن روسی و همسرش به کشتن و خوردن گوشت
بیش از ۳۰زن اعتراف کردند .به گزارش شبکه خبری
تهران نیوز ،روان شناسان میگویند پس از انجام
تحقیقاتروانیدریافتندکهآندونفردرسالمتکامل
عقلیبهسرمیبرند.
«ناتالیا باکشیفا»  ۴۲ساله و همسرش «دیمیتری
باکشیف» به طــور اتفاقی در اکتبر ســال گذشته در
شهر کراسنودار ،جنوب غرب روسیه دستگیر شدند.
کارگران ساختمانی تلفن همراهی پیدا
گروهی از
ِ

کردند که در آن عکسی از دیمیتری بــود که دست
قطع شــده انسان در دهــان داش ــت .آنهــا به پلیس
اطــاع میدهند و پلیس َرد تلفن همراه را میگیرد
و به خانه آنهــا که در میدان آکادمی نظامی روسیه
قــرار داشــت هجوم میبرد .آنهــا در هنگام تفتیش
خانه ،جسد یک زن و بطریهای شیشهای حاوی
اجزای بدن و گوشت منجمد انسان را پیدا میکنند.
پلیس بقایای قربانی آخر را هم کشف میکند .این زن
«ایلیانا» ۳۵سالهوخدمتکارآنهابودهاست.
این زوج از سال  ۱۹۹۹میالدی تاکنون این جنایات را
مرتکبشدهاند.
ناتالیا درابتدااعترافکردکهسینفرراهمراهشوهرش
کشته و خورده اند ،اما پس از مدتی اعتراف خود را پس
گرفت و گفت که ایلیانا تنها قربانی آنها بوده است.
پلیس در حال ادامه تحقیق دربــاره این زوج آدمخوار
است.

ادعای شاکی را رد کرد و گفت :شاکی با دخترعمهام،
دوســت و از وی خواستگاری کــرده بــود؛ چند روز قبل
از حادثه ،دخترعمهام با حالتی مضطرب و پریشان در
تماس با من تقاضای کمک کرد ،به سرعت نزد وی رفتم
که دخترعمهام گفت توسط سهراب (شاکی) و دوستش
مــورد اذیــت و آزار قــرار گرفته اســت ،دخترعمهام گفت
سهراب با وی تماس گرفته و گفته برای صحبت با هم قرار
مالقات بگذارند اما در نهایت سهراب دخترعمهام را به
منزل دوستش برده و در آن جا او را مورد اذیت و آزار قرار
داده بودند که به خاطر همین اتفاق شکایت نیز کردیم.

وی افزود :حال دخترعمهام خیلی بد بود و به همین خاطر
تصمیم گرفتیم سهراب را به منزلمان بکشانیم و او را ادب
کنیم ،من نیز با سهراب تماس گرفتم و او را به بهانه خرید
خانه به منزل کشاندم و در آن جا او را کتک زدیم.
سهراب نیز در اظهاراتش به بازپرس ادعای اذیت و آزار
دختر جوان را رد کرد و گفت :من دختر جوان را مورد
اذیت و آزار قرار ندادم و دوستم مرتکب این کار شده است.
سهراب و شاهین پس از ایــن اظــهــارات با دستور علی
وسیلهایردموسی بازداشت شدند و تحقیقات درباره این
پرونده ادامه دارد.

سقوط پل در اسپانیا  300مجروح به جا گذاشت
بیش از  300نفر در پی سقوط کف چوبی یک پل در
یک کنسرت موسیقی در جاده ساحلی شهر ویگو در
شمال غربی اسپانیا  ،مجروح شدند.
به گــزارش روز یک شنبه ایرنا از روزنامه ال موندو،
ســقــوط ایـــن پــل  30مــتــری کــه بــه نــظــر مــی رســد
به دلیل ازدحــام جمعیت بــوده اســت ،در نخستین
ساعت بامداد روز دوشنبه به وقت محلی رخ داد .
در جریان این حادثه ،ده ها نفر از مردم از یک ارتفاع
قابل توجهی به پایین پرت شدند و حتی به داخل دریا
افتادند .
افزون بر آن  ،با شکسته شدن پل  ،کف آن همانند یک
ی پس از دیگری
سرسره عمل کرد و باعث شد افراد یک 
بر روی هم بیفتند.
دولــت محلی در ایــن بــاره اطــاع داد که پنج تن از
مــجــروحــان ایـــن ح ــادث ــه از جــمــلــه دو نــوجــوان
 15ســالــه در وضــعــیــت وخــیــمــی قــــرار دارنـــــد .
«انریکه ســزار لوپز ویگا» رئیس تشکیالت بندری

ویگو در ایــن بــاره بــه اشــکــال و نقص ساختاری به
عــنــوان علت ســقــوط ایــن پــل اشـــاره دارد.زیـــــرا به
گفته او  ،هرچند که کف پل چوبی اســت امــا بدنه
و ســاخــتــار آن بتنی و ســقــوط آن عجیب اســت.
به رغم این که منابع دولت محلی اعالم کردند تمامی
مجروحان را از محل خارج کرده اند  ،اما چند غواص
آب های منطقه را برای یافتن قربانیان احتمالی جست
وجو می کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز خبرداد:

باند سارقان خودرو در کرج متالشی شد
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند
سارقان خودرو و داخل خودرو با اعتراف به  ۱۲۹فقره
سرقت خبر داد.
به گزارش میزان ،سردار عباسعلی محمدیان گفت :در
پی وقوع سرقتهای متعدد خودروهای "پژو" و "سمند"
در شهر کرج پیگیری موضوع در دستور کار ماموران
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان البرز قرار
گرفت .وی گفت :در بررسیهای تکمیلی ماموران
مشخص شد که سرقتها عموما از ساعت  ۹صبح تا ۱۵
عصر اغلب در مقابل بوستان ها ،پارکها و جلوی ادارات
دولتی و همگی با یک شیوه صورت گرفته است.
این مقام انتظامی بیان کرد :ماموران با رصد اطالعاتی
ومراجعه به آلبوم تصاویر سارقان سابقه دار به  ۲نفر که
سابقه سرقت خودرو داشته و به تازگی از زندان آزاد

شده بودند مظنون شدند.
وی افزود :در بررسیهای تکمیلی ماموران محرز شد که
افراد شناسایی شده ساکن غرب استان تهران هستند
که به صورت روزانه به کرج رفت و آمد میکنند.

سردار محمدیان افزود :ماموران پس از چندین شبانه
روز تحت نظر قرار دادن رفت و آمد نام بردگان ،در نهایت
آنها را سوار بر یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵سرقتی
در ابتدای جاده شهریار شناسایی و پس از صدور دستور
توقف خودرو ،متهمان را دستگیر و به همراه خودروی
سرقتی به پلیس آگاهی منتقل کردند.
فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان الــبــرز گــفــت :متهمان
دربازجوییهای ماموران به جرم خود مبنی بر  ۲۹فقره
سرقت خــودرو و  ۱۰۰فقره سرقت داخل خــودرو ،در
مجموع  ۱۲۹فقره سرقت در خیابا نهای خلوت شهر
کرج که فاقد دوربین مدار بسته بود اعتراف کردند.
ســردار محمدیان تصریح کــرد :در بــازرســی از منزل
متهمان و گــاراژی که متعلق به آ نها بود ۴ ،دستگاه
خــودروی سمند و  ۱۰۰فقره تجهیزات داخل خودرو

کشف شد و متهمان اعتراف کردند که  ۲۵دستگاه
خودروی سرقتی را نیز پس از سرقت به دیگر استانها
انتقال داده اند که تالش برای شناسایی و جمع آوری
خودروهای مسروقه ادامه دارد.

شوهرم برای درآمد بیشتر مدام در شرکت بود و اضافه
کــاری می کــرد .اگرچه تقریبا نیاز مالی نداشتیم و از
زندگی متوسطی برخوردار بودیم اما شوهرم گویی برای
پول در آوردن حریص شده بود در این میان من هم که
در خانه حوصله ام سر می رفت پای فیلم های ماهواره
می نشستم به طوری که همه روح و روانم تحت تاثیر این
گونه فیلم ها با مضمون «خیانت» قرار گرفته بود تا این که
روزی هنگام تماشای یک فیلم ،پیامکی از فرد ناشناسی
دریافت کردم و...
زن جوان که به همراه مرد غریبه توسط نیروهای پلیس
 110به کالنتری انتقال یافته بود با سروصورتی زخمی و
در حالی که بیان می کرد پس از چند سال زندگی آرام لگد
به بخت خودم زدم درباره چگونگی ماجرای کتک کاری
و اتهام خیانت ،به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :اگر چه در یک خانواده پر جمعیت
به دنیا آمدم و پدرم وضعیت مالی مناسبی نداشت اما
همه تالشش را بــرای فراهم کــردن یک زندگی آرام به
کار گرفته بود تا مشکل خاصی نداشته باشیم 3 .تن از
برادرانم از همان دوران کودکی کار می کردند و کمک
خرج خانواده بودند.
من و خواهرم نیز در همین شرایط تحصیل می کردیم
تا این که بعد از گرفتن دیپلم و با کمک برادرانم باالخره
ازدواج کردیم و به دنبال سرنوشت خودمان رفتیم اما
در این میان سرنوشت من به گونه دیگری رقم خورد3 .
سال از ازدواجمان نگذشته بود که خداوند فرزند پسری
به ما عطا کرد که زندگی ما رنگ و بوی دیگر یافت« .امید»
بیشتر از من خوشحال بود و سعی می کرد همه امکانات
را برای پسرمان فراهم کند.
به همین خاطر بر تالش خود می افــزود و ساعت های
زیــادی را اضافه کاری می کرد هنوز چند سال از زمان
ازدواجــمــان نگذشته بــود کــه صاحب خانه و خــودرو
هم شدیم امــا همسرم گویی به پــول زیــاد حریص شده
بود و همواره به اضافه کــاری در شرکت ادامــه می داد
به طــوری که دیگر من و فرزندم را فراموش کــرده بود
من هم که در خانه تنها می ماندم بــرای آن که سرگرم
شــوم پــای سریا لهای مــاهــواره می نشستم و به همه
ماجراهای خیانت بــار ایــن سریال ها توجه می کردم
تا جایی که موضوعاتی مانند خیانت به شوهر برایم
طبیعی جــلــوه مــی ک ــرد تــا ای ــن کــه حـــدود یــک ســال
قبل زمانی که پــای یکی از همین سریال ها نشسته
بــــودم پــیــامــکــی از فــــردی نــاشــنــاس ب ــرای ــم ارســـال
شد.
متن عاشقانه ای که در آن پیام بود با آن چه در این فیلمها
می دیدم تفاوتی نداشت به همین خاطر دچار وسوسههای
شیطانی شدم و با آن فرد ناشناس ارتباط برقرار کردم.
خودم را جای بازیگران نقش اول این سریال ها گذاشته
بــودم و به همان شیوه عمل می کــردم .بعد از چندبار
مالقات خیابانی با آن مرد ناشناس روزی که همسرم به
ماموریت خارج از شهر رفته بود او را به منزلم دعوت کردم
اما ناگهان همسر و برادرم وارد خانه شدند و تا جایی که
در توان شان بود ما را کتک زدند بعد از آن هم با پلیس
تماس گرفتند و ...شایان ذکراست به دستور سرهنگ
توفیق حاجی زاده (رئیس کالنتری) متهمان این پرونده
به دستگاه قضایی معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

کالهبرداری با وعده فروش
خودروی صفر کیلومتر
رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ از دستگیری فردی
که با وعــده فــروش خــودروهــای صفرکیلومتر اقــدام به
کالهبرداری از شهروندان کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ تــورج کاظمی در گفت وگــو با ایسنا ،گفت:
درپــی ارجــاع پــرونــده هایی از مرجع قضایی مبنی بر
کــاهــبــرداری در پوشش خرید و فــروش خــودروهــای
صفر کیلومتر و دادن وعده های گمراه کننده از سوی
فــروشــنــده ،تیمی از مــامــوران پلیس فتا شناسایی
شدند و دستگیری متهم را در دستورکار خــود قرار
دادند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات بعدی مشخص شد که
کالهبرداران مشتریان خود را وادار به واریز وجه نقد به
عنوان بیعانه برای خرید خودرو کرده بودند ،گفت :در
جریان انجام تحقیقات پروند ههای مشابه از دادسرای
مبارزه با جرایم رایانه ای نیز به پلیس فتا ارجاع شده و در
مجموع شکایت های مشابه در دیگر استان ها به ارزش
مالی حدود یک میلیارد ریال به پلیس فتا رسید.
کاظمی ادامه داد :پس از تحقیقات گسترده ماموران
محل سکونت متهم را در یکی از شهرک های اطراف
تهران شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک
عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به مقر انتظامی
منتقل کردند که این فرد در بازجویی های انجام شده با
صراحت به بزه انتسابی اقرار کرد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تشکیل پرونده
برای این فرد ،گفت :متهم با پرونده تشکیل شده برای
ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
وی با اشــاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد:
شهروندان قبل از واریز هر گونه وجه نقد با عنوان بیعانه و
غیره حتما از سالمت معامله و هویت فروشنده اطمینان
حاصل کنند و توجه داشته باشند که برای خرید خودرو
یا موتورسیکلت پس از مراجعه به بنگاه های مجاز و رویت
خودرو و احراز مدارک مالکیت ،به خرید و واریز وجه نقد
اقدام کنند.
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