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 ۱۳مصدوم در زلزله سومار

قاتل خاموش جان  ۳کارگر را گرفت
 مدیرعامل ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری پاکدشــت از مرگ سه کارگر افغانستانی بر
اثر مســمومیت با گاز منوکســیدکربن خبر داد .قاسم
خواجهحســینی گفت :این ســه کارگر در یک کارگاه
تولید زغال در روســتای قشــالق حاجیآباد ،از توابع
پاکدشــت ،دچار مســمومیت با گاز منوکســیدکربن
شــدند و جان خود را از دســت دادند .او افزود :این
افراد شــبهنگام از بخاری زغالی استفاده کرده و با
توجه بــه اینکه ایمنی الزم بــرای نصب دودکش را
رعایــت نکرده بودنــد ،جان خود را از دســت دادند.
خواجهحسینی بیان کرد :عوامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری پاکدشت با اطالع از وقوع
این حادثه به محل اعزام شــدند و پس از ایمنسازی
محل ،پیکر جانباختگان را به اورژانس تحویل دادند.

ریزش ساختمان ۳طبقه
 ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی از ریــزش
ساختمانی ســهطبقه در خیابان مهرآباد جنوبی خبر
داد .ســیدجالل ملکــی درباره جزئیــات این حادثه
گفت :ســاعت  ۱۸عصر پنجشــنبه حادثه ریزش یک
ساختمان در محله مهرآباد جنوبی خیابان توکلی به
ســامانه  ۱۲۵سازمان آتشنشانی اطالع داده شد .او
با بیان اینکه بالفاصله یک ایســتگاه به محل حادثه
اعزام شد ،خاطرنشان کرد :محل حادثه قطعهزمینی
به وســعت  ۳۰۰متــر بود کــه در عمق چهــار متر
گودبرداری شــده بود .در ضلع شرقی این محل یک
ساختمان سه طبقه مســکونی قدیمی وجود داشت
که بخش غربی ســاختمان ســه طبقه بهطورکامل
تخریب شد .ســخنگوی سازمان آتشنشانی تصریح
کرد :خوشــبختانه این مکان در روزهای پیش تخلیه
شــده بود و مــورد مصدومیت و محبوسشــده زیر
آوار نداشــتیم .از کارگران محل گودبرداری هم کسی
آســیب ندیده بود .ملکی یادآور شــد :آتشنشــانان
ایمنســازیهای الزم را انجــام دادنــد و محل را به
عوامل شهرداری و انتظامی تحویل دادند.

سارقاناینترنتیدستگیرشدند
 افرادی که با ترغیب شهروندان به خرید یک برنامه
موبایلــی ،آنها را به درگاه جعلی بانکی هدایت کرده
و در حدود سهمیلیارد ریال از حساب فریبخوردگان
برداشت کرده بودند ،در تحقیقات پلیس فتای استان
دستگیر شدند .سرگرد »احسان آنقی« ،رئیس پلیس
فتای فرماندهی انتظامی استان مرکزی ،گفت :در پی
تحقیقات کارشناســان مرکز مبارزه با جرائم سایبری
اســتان و کنترل مجرمان ســابقهدار در حوزه فضای
مجازی مشخص شد یک ســایت اینترنتی با استفاده
از درگاه جعلی بانک نســبت به برداشــت غیرمجاز
از حســاب بانکی افــراد اقدام میکند که رســیدگی
به موضوع در دســتور کار ایــن پلیس قرار گرفت .او
افــزود :در تحقیقات پلیس ،متهــم که دارای چندین
فقره پرونده کالهبرداری اینترنتی اســت ،شناســایی
و در عملیاتی با هماهنگی مقــام قضائی در یکی از
شهرستانهای استان دستگیر شد .این مقام انتظامی
با اشــاره به اعتــراف متهم به برداشــت غیرمجاز از
حساب شهروندان با همدستی دو نفر از دوستان خود
بیان داشت :متهمان به منظور انجام این سرقتهای
اینترنتی ،سایتی را راهاندازی کرده و مشاهدهکنندگان
این ســایت را برای خرید یک برنامه موبایلی به درگاه
جعلی یک بانــک هدایت میکردند .ســرگرد آنقی
تصریح کرد :این افراد با طراحی این سایت موفق شده
بودند به حســاب بانکی دوهزار و  ۶۲۰نفر دسترسی
پیدا کرده و حدود ســه میلیارد ریال از حســاب ۲۵۰
نفر برداشــت کنند .او با بیان اینکه همدستان متهم
نیز شناســایی و در عملیاتی جداگانه دستگیر شدند،
خاطرنشــان کرد :متهمان پس از تشــکیل پرونده به
مراجع قضائی معرفی شدند.

تیراندازی مرگبار به مادر و  ۳دختر
شرق :پلیــس در تعقیب فردی است که صبح دیروز
روی چهار زن آتش گشود و آنان را به قتل رساند.
ایــن جنایت حدود ســاعت  ۹و  ۵۵دقیقه صبح
دیروز در آرامســتان باغ فردوس شهرستان کرمانشاه
رخ داد.
زنی همراه سه دخترش به آرامستان باغ فردوس
رفتــه بودند که در همین هنگام خودروی پرایدی به
آنان نزدیک شــد و مردی بهســوی آنها تیراندازی و
بهسرعت فرار کرد .پس از این حادثه مردم بالفاصله
پلیــس و امدادگران مرکز فوریتهای پزشــکی را از
واقعه مطلع کردند.
پــس از حضــور تکنیســینهای اورژانــس در
محل ،مشــخص شــد هرچهــار زن بر اثــر اصابت
گلوله جــان باختهانــد .دراینمیــان ،کارآگاهان به
پرسوجــو از شــاهدان عینــی و بســتگان مقتوالن
پرداختنــد و فهمیدنــد مقتــوالن از مدتــی قبل با
یکی از بســتگان خود بر ســر مســائل خانوادگی و
طایفــهای اختــالف داشــتند .بهاینترتیــب معلوم
شــد قتــل بهدســت یکــی از اقــوام مقتــوالن رخ
داده است.
معــاون اجتماعی-انتظامی اســتان کرمانشــاه
دراینبــاره گفــت :پلیــس ،عوامــل تیرانــدازی
صبــح جمعــه در باغ فــردوس را شناســایی کرده
و بهدنبــال دســتگیری آنــان اســت .ســرهنگ
محمدرضــا آمویــی دراینبــاره گفت :تیمــی ویژه
از مأمــوران انتظامــی اســتان کرمانشــاه پیگیر این
موضوع هســتند و بهزودی فرد ضارب را دســتگیر
خواهند کرد.
آمویی با بیان اینکه پلیس قاطعانه با کسانی که
امنیت عمومی را خدشــهدار کنند ،برخورد میکند،
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 سرپرســت فرمانداری گیالنغرب با اشاره به وقوع
پسلرزههای متعــدد از صبح روز پنجشــنبه در این
شهرســتان گفت :این پسلرزههــا در منطقه مرزی
سومار تاکنون  ۱۳مصدوم برجا گذاشته که با مراجعه
بــه مراکز درمانی به صورت ســرپایی مداوا شــدند.
فرهــاد همتی اظهار داشــت :بزرگتریــن زمینلرزه
در منطقــه مرزی ســومار با قــدرت  ۵٫۶در مقیاس
امــواج درونی زمین )ریشــتر( ،صبح روز پنجشــنبه
بهوقوع پیوســت که عالوه بر مصدومشــدن شماری
از افراد ،به تعدادی از واحدهای مســکونی ،تجاری و
واحدهای دامی نیز آســیب رســاند .او بیان کرد :در
پی وقوع چندین زمینلرزه بزرگ در ســومار و حوالی
گیالنغــرب ،به بخشهایی از ســاختمان دانشــگاه
پیام نور ،نمای برخی از شــعب بانکها و واحدهای
مسکونی و تجاری شهر گیالنغرب خسارت جدی وارد
شــد .همتی بیان کرد :همچنین پسلرزههای بامداد
جمعه باعث تخریب چند واحد مسکونی و دامی در
روستاهای »داربید« و »سرحال شیرزادی« در دهستان
ویژنان ،از توابع گیالنغرب شد .سرپرست فرمانداری
گیالنغرب اضافه کرد که وقوع پسلرزههای متعدد،
باعث خســارت جدی به سقف تعدادی از واحدهای
مســکونی در پنج روســتای سومار شــد که تیمهای
ارزیابی نیز به منطقه اعزام شدند تا کار برآورد میزان
خســارت وارده را انجام دهند .همتی گفت :اعضای
ســتاد مدیریت بحران شهرســتان در حال آمادهباش
کامل هستند و تیمهای ارزیاب نیز برای بررسی بیشتر
میزان خســارت وارده ،به مناطق مختلف گیالنغرب
اعزام شدند.
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از مــردم خواســت اختالفات خانوادگی خــود را از
طریق مراجع قانونی پیگیری کنند .درحالیکه هنوز
متهم اصلی و همدســتانش شناسایی نشده و تحت
بازجویی قرار نگرفتهاند ،معلوم شد بعد از قتل مرد
میانســال و رضایت اولیای دم که از گذشت ناراضی
بودند دست به انتقام گیری زدند.
در شــرایطی که تحقیقات درباره این پرونده تازه
آغاز شده است ،تالشهای پلیس در پروندهای دیگر
کــه در آن زنی باز هم قربانــی اختالفات خانوادگی
شده و با شلیک گلوله به قتل رسیده بود ،نتیجه داد

و عامل جنایت دستگیر شد.
رئیس دادگستری شهرستان ریگان درباره پرونده
پیچیده مفقودی یک دختر جوان در این شهرســتان
گفت :شامگاه چهارشــنبه پس از شش ماه تحقیق
فنی مشــخص شــد خانم جوان به ضرب گلوله به
قتل رسیده است .امین سلطانیزرندی توضیح داد:
قاتل اختالفات خانوادگــی را علت و انگیزه این قتل
عنوان کرده اســت .او اظهار داشت :در تاریخ  ۱۲تیر
سال جاری ،پس از اعالم مفقودی دختری  ۲۶ساله،
بالفاصلــه رســیدگی به این موضوع در دســتور کار

سیستم قضائی و پلیس قرار گرفت.
این مقام قضائــی اعالم کرد :پــس از تحقیقات
اولیــه از ســوی کارگاهــان پلیس آگاهــی احتمال
بهقتلرســیدن ایــن خانــم جــوان قــوت گرفت و
بالفاصله با دستور قضائی ،پنج مظنون مرتبط با این
حادثه دستگیر شدند.
او ادامــه داد :بــه لحــاظ پیچیدگــی موضــوع
تحقیقــات تکمیلــی در ایــن زمینه ادامــه یافت تا
اینکه شــامگاه گذشــته راز ایــن ماجــرای پیچیده
که شــش مــاه بهطول انجامید رمزگشــایی شــد و
قاتل دســتگیر و بــه قتل اعتــراف کــرد .زرندی با
اشــاره به اینکه قاتل از خویشــاوندان مقتول است،
افــزود :اختالفــات خانوادگــی علت و انگیــزه این
حادثــه دلخراش بوده اســت .رئیس دادگســتری
شهرســتان ریگان بیان داشــت :قاتــل در اعترافات
اولیــه اقرار کرده اســت که بــا طرح نقشــه قبلی
بهکمک همدســتش مقتول را به بیابانهای اطراف
ریــگان منتقل میکند و با پنج ضربه گلوله اســلحه
کالشــنیکوف به قتل میرساند و جنازه او را به درون
چاه میاندازد.
رئیــس دادگســتری شهرســتان ریــگان گفت:
تجربه نشــان داده اســت در بســیاری از پروندهها،
افــراد بهدلیــل ســوءتفاهم دســت بــه اقداماتی
میزننــد که خســارتهای ســنگینی بــرای خود و
اطرافیانشان به وجود میآورند که دیگر جای جبران
وجود ندارد.
بنا به این گزارش ،رسیدگی قضائی به این پرونده
نیز آغاز شده اســت و متهم بعد از گذراندن مراحل
قانونی پــای میز محاکمــه خواهد رفت تــا درباره
مجازات او تصمیمگیری شود.
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شرق :سه مــرد که در جریان ســرقتی مرگبار زوجی
میانســال را بــه قتل رســانده بودند ،بــهزودی پای
چوبــه دار میروند .این افراد بههمــراه یکیدیگر از
همدستانشــان۱۴ ،ســال قبل مرتکب جنایت شده
بودند ،اما پیچیدگی پرونده باعث شد رسیدگی به آن
بهطول بینجامد.
کارآگاهــان جنایی اســتان خراســانرضوی روز
هجدهم اســفند ســال  ،۸۲در جریــان قتل زوجی
میانســال در منزل مسکونیشان قرار گرفتند و وقتی
به آنجا رفتند ،پیکر بیجان زنی  ۵۹ســاله و جســد
خونآلود مردی  ۶۵ســاله را مشــاهده کردند که به
نظر میرســید کامال غافلگیر شدهاند .خانه این زوج
بههم ریخته بود و آثار ســرقت بهوضوح بهچشــم
میخــورد .بهاینترتیب ،انگیزه قتــل فاش و معلوم
شد این زن و شوهر خواروبارفروش بودند و مقداری
از اجناسشان که در خانه نگهداری میشد ،به یغما
رفته است.
پلیس بعــد از انتقال پیکر مقتوالن به پزشــکی
قانونی ســعی کرد ســرنخی از عامل یا عامالن این
جنایت بهدســت بیاورد ،اما دزدان ردپایی از خود به
جا نگذاشــته بودند .دراینمیــان ،فردی در تماس با
مأموران گفت روز حادثه پیکان کرمرنگی را با چهار
سرنشین دیده بود که بهطرز مشکوکی مقابل مغازه

مقتــوالن پارک کرده بود .این اظهارات تنها ســرنخ
پرونده بود ،بههمیندلیل دســتگیری قاتالن میســر
نشد تا اینکه حدود دو ســال بعد فردی ناشناس در
تماس با پلیس خبری تازه داد .این شخص که حاضر
نشد خودش را معرفی کند گفت جوانی به نام نیما
در یک آژانس کار میکند و با او درباره قتل یک زوج
مسن صحبت کرده است.
کارآگاهــان همیــن ســرنخ را پیگیــری کردند و
فهمیدند نیما پیــکان کرمرنــگ دارد بههمیندلیل
او را بازداشــت کردند .این جــوان در بازجوییها به
مشارکت در قتل اعتراف و سه همدستش را معرفی
کرد امــا هنگامی که چهار متهم بــه مرجع قضایی
معرفی شــدند گفتنــد در این جنایت هیچ نقشــی
نداشتند و بیگناه هستند .بهاینترتیب گره تازهای در
پرونده ایجاد شد و باز هم رسیدگی به پرونده را دچار
وقفه کرد .دو سال بعد از این اتفاق ،چهار متهم بار
دیگر تحــت بازجویی قرار گرفتند و اینبار همگی به
دستداشتن در قتل زوج خواروبارفروش اقرار کردند
و گفتند دچار عذابوجدان شدهاند و میخواهند به
این ماجرا خاتمه بدهند.
نیمــا در اعترافاتش گفت» :نقشــه قتل را فرزاد
یکــی از متهمــان -کشــید .او شــنیده بــود زوجمغازهدار پولهایشــان را در خانه نگهداری میکنند،

بههمیندلیل تصمیم گرفتیم به منزل آنها دســتبرد
بزنیم البته برای قتل برنامهای نداشــتیم؛ روز حادثه
چهــار نفری به آنجــا رفتیم و یکــی از ما جلوی در
کشــیک داد .یکیدیگــر از بــاالی دیوار پریــد و در
را روی مــا باز کرد .ســه نفری داخــل خانه رفتیم و
به جســتوجو مشغول شــدیم من پتو و تشکها را
روی زمین ریختم و توانســتم مبلــغ ۸۰۰هزار تومان
را زیــر آنها پیــدا کنم .در همین هنــگام پیرزن بیدار
شد .محمود بالفاصله ســراغ این زن رفت و او را با
پارچهای که در دســت داشــت خفه کرد بعد از آن
به جســتوجو ادامه دادیم اما چون سروصدا ایجاد
شــده بود ،مرد مســن بیدار شــد و وقتی مــا را دید
خواســت داد و فریاد راه بیندازد کــه در این هنگام
من با چوبدســتی ضربهای به او زدم .آن مرد روی
زمین افتاد و همچنان قصد داشــت با فریاد از مردم
کمک بخواهد که در این هنــگام منصور چوب را از
من گرفت و ضربهای دیگر به او زد که باعث مرگش
شــد .بعد از آن ،ما با برداشــتن ۸۰۰هزار تومان پول
نقد و سرقت مقداری تخمه و برنج و خواروبار دیگر،
از محل فرار کردیم«.
متهم به قتل افزود» :ســهم هر یــک از ما از این
دزدی ۲۰۰هزار تومان شــد .ضمن اینکــه خواروبار
مســروقه را هم فروختیم و بعــد از آن من دیگر به

کسی حرفی نزدم و خیال نمیکردم هر گز شناسایی
شــوم ،بههمیندلیل هم قتــل را انکار کردم اما حاال
از این وضعیت خســته شــدهام و میخواهم هرچه
زودتر تکلیفم معلوم شود«.
محمــود ،متهم دیگر پرونده ،نیز به قتل اقرار کرد
و گفت :پارچهای که با آن زن مســن را خفه کردم از
قبل دســتم بود .ما نقاب به چهره نداشتیم و آن زن
ما را دیده بــود ،بنابراین حتما پلیس ما را دســتگیر
میکــرد بههمیندلیل تصمیم گرفتــم آن زن را به
قتل برســانم« .منصور ،ســومین متهم ،نیز اتهامش
را گردن گرفت و گفــت» :بعد از فرار از صحنه جرم
چوبدستی را جایی دور انداختم تا ردی از خودمان
به جا نگذارم«.
در نهایــت متهمان پــای میز محاکمــه رفتند و
اولیــای دم مقتوالن برای آنها درخواســت قصاص
کردنــد .بهاینترتیــب ســه متهم به مــرگ محکوم
شدند ۱۰ .سال حبس و  ۷۴ضربه شالق مجازتهای
دیگر ایــن افراد بود .متهم ردیف چهارم نیز به اتهام
مشــارکت در سرقت مرگبار به تحمل زندان محکوم
شــد .این حکم با اعتراض متهمان بــه دیوان عالی
کشور رفت که قضات دیوان بعد از بررسی پرونده آن
را تأیید کردند و بهاینترتیب سه متهم در یک قدمی
چوبه دار قرار گرفتند.

اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﻰ؛ اﻧﮕﯿﺰه ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
شــرق :مردی که با انگیــزه انتقامجویی دســت به
سالح برده و مرتکب قتل شده بود ،در بازجوییها به
جرمش اعتراف کرد.
تحقیقات درباره این جنایت زمانی در دســتور کار
کارآگاهان جنایی استان فارس قرار گرفت که به آنها
خبر دادنــد جوانی به نام نادر بر اثــر اصابت گلوله
در بیمارســتان جان باخته اســت .وقتی مأموران در
مرکز درمانی حاضر شدند ،پی بردند گلوله به سر این
جــوان برخورد کرده و او به علت خونریزی شــدید
جانش را از دســت داده است .اعضای خانواده نادر
که در بیمارســتان حضور داشــتند ،تحت بازجویی
قرار گرفتند و گفتند :نادر بــرای انجام کاری از خانه
خارج شد و قرار بود زود برگردد ،اما هرچه منتظرش
ماندیــم خبری از او نشــد ،بههمیندلیل درحالیکه
نگران شده بودیم ،به خیابان رفتیم و به جستوجو
پرداختیــم تا اینکــه فهمیدیم نادر تیــر خورده و به

بیمارســتان منتقل شــده اســت .ما هم سراسیمه
خودمان را به اینجا رســاندیم و پزشکان خبر دادند
با وجود اینکه تمام تالششــان را به کار گرفتهاند ،او
جانش را از دست داد«.
بازجویی از شــاهدان ،اقدام بعــدی پلیس بود،
امــا این افراد حرفی که بتواند گرهی از این پرونده را
باز کند و به شناســایی هویت قاتل بینجامد به زبان
نیاوردند و اظهاراتشان کلی و گنگ بود .در این میان
افسران جنایی این فرضیه را مطرح کردند که قاتل از
قبل با نادر خصومت داشــته و با برنامهریزی دست
به این جنایت زده است .بهاینترتیب خانواده مقتول
بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفتند تا مشخص شود
نادر با چه افرادی اختالف داشــته است .آنها در این
مرحلــه گفتند مقتول از اختالفاتی بــا مردی به نام
کاوه سخن گفته بود.
اینگونه بــود که نام کاوه بهعنوان مظنون اصلی

ﻗﺮارداد 70ﻣﯿﻠﯿﻮندﻻرى ﺑﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎى ﮔﻢﺷﺪه ﻣﺎﻟﺰى
دولــت مالــزی قــراردادی بــه ارزش ۷۰میلیون
دالر را با یک شــرکت آمریکایی بــرای پیداکردن اثری
از هواپیمــای گمشــده اماچ ۳۷۰کــه دو تبعه ایران
نیز از سرنشــینان آن بودند ،امضا کرد .بر اســاس این
قرارداد ،مالزی حداکثر تا ســه ماه پس از زمان شروع
عملیات جستوجو ،در صورت پیداشدن نشانهای از
هواپیمایی که یافتن آن مدتهاســت به معما تبدیل
شده یا جعبه سیاه آن ،تا سقف ۷۰میلیون دالر به این
شــرکت پرداخت خواهد کــرد» .لیوتونگ لی« ،وزیر
حملونقل مالزی ،در یک کنفرانس مطبوعاتی در این
زمینه گفت :مأموریت اصلی این شــرکت ،شناســایی
محل دقیق الشه هواپیما یا یافتن ضبطکننده صدا یا
ضبطکننده اطالعات پرواز ) (FDRهواپیمای گمشده

مالزی است .بر اساس این قرارداد ،اگر پیمانکار بتواند
حداکثر تا سه ماه از زمان شروع عملیات جستوجو،
هواپیمای مفقودشده اماچ ۳۷۰را در جنوب اقیانوس
هنــد پیدا کند ،مبلغ ۲۵میلیون دالر و اگر خارج از این
حوزه موفق به پیداکردن بخشهای موردنظر هواپیما
شــود۷۰ ،میلیون دالر دریافت خواهد کرد .لیوتونگ
لی همچنین با بیان اینکه »اکنون کشتی تحقیقاتی در
مسیر خود به سمت اقیانوس هند در حرکت است«،
ابراز امیدواری کرد پس از چهار سال پاسخی برای این
حادثه ناگوار به دست آید .رسانههای مالزیایی پیشتر
گزارش دادند که دولت این کشور موافقت کرده تا اگر
شرکت آمریکایی صرفا اثری از الشه هواپیما پیدا کند،
پول دریافت خواهد کرد.

پرونده ثبت و تالش برای دســتگیری او آغاز شد .این
مرد از زمان وقوع جنایت خانهاش را ترک کرده و به
مکان نامعلومی رفته بود ،به همین سبب کارآگاهان
جستوجوی وســیعی را برای یافتن او آغاز کردند و
باالخره توانســتند این فرد را بازداشت کنند ،اما کاوه
هنگامی که پشت میز بازجویی نشست ،گفت بیگناه
است و درباره قتل نادر هیچ اطالعاتی ندارد.
ایــن ادعــای او خالفواقــع به نظر میرســید.
خصومــت قبلی این مرد با مقتــول و فرارش بعد از
وقــوع جنایت دو مدرکی بود که میتوانســت علیه
متهم بــه کار برود .بازجوییها از کاوه با اســتناد به
همین مدارک پیگیری شد و او باالخره درحالیکه در
بنبست قرار گرفته بود لب به اعتراف گشود.
او گفت»:نــادر را من کشــتهام« .متهــم بعد از
آنکه این جمله را به زبان آورد ،به تشــریح جزئیات
جنایــت پرداخــت و گفت» :ما از مدتــی قبل با هم

دچــار اختالف شــدیم .اختالفمــان قابلحل نبود و
هرروز شــدیدتر میشد .از او کینه به دل گرفته بودم
و میخواستم هرطور که شده ،او را از سر راه بردارم،
به همین دلیل نقشه قتل را کشیدم«.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت» :سالحی را تهیه
کردم و روز حادثه مقابل خانه نادر کشیک دادم تا از
منزل خارج شود .بعد از آن مدتی او را تعقیب کردم
تا به محلی خلوت و تاریک رســید .وقتی فرصت را
برای اجرای نقشهام مناسب دیدم ،به طرفش شلیک
کردم و بهســرعت پا به فرار گذاشــتم .کسی چهره
مرا ندیده بــود ،برای همین گمــان نمیکردم هرگز
شناسایی و دستگیر شوم«.
متهم بعد از اعتراف به جرمش به مرجع قضائی
معرفی و با دســتور بازپرس پرونده روانه زندان شد
تا تحقیقات از او برای افشــای دقیــق انگیزه قتل و
جزئیات دیگر واقعه ادامه یابد و پرونده تکمیل شود.
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رﺧﺪاد

کالهبرداری۳میلیاردی
 فرمانــده انتظامی اســتان لرســتان از انهدام باند
کالهبرداری حرفــهای در خرمآباد خبر داد .ســردار
»مهدیاننسب« گفت :در پی مراجعه دو عمدهفروش
مــواد غذایی به پلیس آگاهی و اعالم اینکه افرادی از
آنان کالهبــرداری کردهاند ،موضوع بهصورت ویژه در
دســتور کار کارآگاهان مبارزه با جعــل و کالهبرداری
قرار گرفت .فرمانده انتظامی لرســتان اظهار داشت:
در بررســیهای بهعملآمده مشــخص شد ،متهمان
خود را بهعنوان عمدهفــروش مواد غذایی معرفی و
از مغازهداران سطح شهر مبالغ زیادی را کالهبرداری
کردنــد .او در ادامه تصریح کــرد :مأموران با کارهای
اطالعاتی ،هشــت نفر از اعضای باند کالهبردار را در
مخفیگاهشــان در خرمآباد دســتگیر کردند .سردار
مهدیاننســب تصریح کرد :متهمان در بازجوییهای
صورتگرفتــه به  ۱۷فقره کالهبرداری به ارزش ســه
میلیــارد و ۷۰۰میلیون ریال اعتراف کردند .او در پایان
گفت :هشــت کالهبردار به همــراه پرونده به مراجع
قضائی معرفی شدند.

انهدامباندسارقانحرفهای
 جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از
دستگیری سه نفر از اعضای باند سارقان حرفهای با ۲۰
فقره ســرقت در شهرستان بجنورد خبر داد .سرهنگ
»حسین بدری« در تشریح این خبر گفت :در پی وقوع
چندین فقره ســرقت در شهرستان بجنورد ،گروهی از
مأموران پلیس آگاهی اســتان موضوع را با جدیت در
دستور کار خود قرار دادند .این مقام انتظامی در ادامه
افزود :مأموران با انجام یکســری اقدامات اطالعاتی
و پلیســی موفق به شناسایی و دســتگیری سهنفر از
اعضای یک باند حرفهای شــدند که در زمینه سرقت
فعالیت داشــتند .جانشــین فرمانده انتظامی استان
خراسانشــمالی با بیان اینکه متهمــان در تحقیقات
انجامشــده به  ۲۰فقره ســرقت اعتراف کردند ،بیان
داشت :سرقت از مغازه ،داخل خودرو ،موتورسیکلت،
کشروی ،کیفقاپی و ...از جمله این ســرقتها بود.
ســرهنگ بدری با اشــاره به اینکه تعــدادی از اموال
کشفشــده به مالباختگان تحویل داده شد ،تصریح
کرد :متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل
قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیریسارقانمسلح
 فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان از شناسایی
و دســتگیری دو نفر از ســارقان مســلح حرفهای در
شهرســتان اهواز خبر داد .سردار »حیدر عباسزاده«
گفــت :در پی وقوع چندین فقره ســرقت مســلحانه
گوشــی تلفن همراه و خودرو در چند ماه گذشته ،در
سطح شهر اهواز ،موضوع بهصورت ویژه در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت .او در ادامه گفت:
پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی توانست دو نفر از
سارقان مسلح حرفهای را که یک نفر از آنان سابقهدار
بود ،شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی دستگیر کند.
سردار عباسزاده افزود :متهمان در تحقیقات پلیسی
به  ۱۵فقره ســرقت مسلحانه شامل سه فقره سرقت
خودرو ،دو فقره سرقت مغازه و  ۱۰فقره سرقت گوشی
تلفنهمراه اعتراف کردند کــه همه موارد در حضور
مالباختگان بازسازی صحنه شده است.

انهدامباندکالهبرداران
 فرمانده انتظامی استان خراسانشمالی از انهدام
یک باند چهارنفــره کالهبرداران حرفهای با هشــت
میلیــارد و ۷۰۰میلیون ریــال کالهبــرداری خبر داد.
ســردار »علیرضا مظاهری« با اعالم این خبر گفت :در
پی اعالم  ۲۰مورد شــکایت مبنی بــر اینکه افرادی با
ترفندهای گوناگون از شهروندان کالهبرداری کردهاند،
موضــوع بهصورت ویژه در دســتور کار مأموران اداره
مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان
قرار گرفت .او با بیــان اینکه متهمان با ترفندهایی از
قبیل جعل اســناد و جعل امضا اقدام به کالهبرداری
میکردند ،تصریح کرد :مأموران با اقدامات پلیســی و
بررسی اظهارات شــاکیان پرونده ،موفق به شناسایی
محل اختفای کالهبرداران شــدند کــه در نهایت در
یک عملیات ضربتی آنها را دســتگیر کردند .فرمانده
انتظامی استان خراسانشمالی خاطرنشان کرد :در این
عملیات ،چهار متهم دستگیر شدند که در بازجویی از
آنها به  ۲۰مورد کالهبرداری به ارزش هشــت میلیارد
و ۷۰۰میلیون ریال اعتراف کردند و برای انجام مراحل
قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

