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کینه ای

حیوانات کمیاب در پایتخت

600

میلیونی

ناکام ماند

گروه حوادث /ربایندگان مرد طالفروش وقتی متوجه شدند پلیس در تعقیب
آنهاست وی را بعد از  12ساعت رها کرده و خودروی مدل باالی او را دزدیدند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چندی قبل مرد جوانی با پلیس تماس
گرفــت و از ربوده شــدن بــرادرش خبر داد .وی در تحقیقات گفــت :برادرم در
یکی از خیابانهای مرکزی تهران مغازه طالفروشــی دارد .او همیشــه ساعت
 9شــب مغازه را تعطیل میکرد و به خانه میآمد .اما امشــب هر چه منتظر
ماندیــم نیامد و نگران شــدیم .تا اینکــه لحظاتی قبل مرد ناشناســی از تلفن
همراه برادرم تماس گرفت و گفت او را گروگان گرفتهاند .مرد ناشــناس برای
آزادی برادرم  600میلیون تومان پول نقد و طال خواست.

رئیس بانک ،قربانی توطئه شوم همسرش شد

گروه حــوادث -معصومــه مرادپور/
دو مرد تبهکار که برای کشتن رئیس
یکــی از بانکهــای تهــران از ســوی
همســر وی اجیر شده بودند ،صبح
دیــروز در حالــی پای میــز محاکمه
ایســتادند کــه بــا جلــب رضایــت
خانواده مقتول توانستند از مجازات
قصاص رهایی یابند.
ب ه گزارش خبرنگار حوادث«ایران»،
رســیدگی به ایــن پرونــده از 14مهر
ســال  89بهدنبال ناپدید شدن مرد
جوانی بهنام مهران که رئیس یکی
از بانکهای پایتخت بود شروع شد.
همسرمهرانبهکارآگاهانجنایی
گفت :مهران بهدنبال تماس تلفنی
فــردی ناشــناس بــه بانــک رفــت تا
خرابییکیازدستگاههایعابربانک
را رفــع کنــد امــا دیگــر خبــری از او
نشــد.بهدنبال اظهــارات زن جــوان
در نخســتین تحقیقات ،کارآگاهان
دریافتنــد که مهران بعد از خروج از
خانه به ســمت بانک نرفته اســت.
ایــن در حالــی بود کــه مأمــوران در
کنتــرل تماسهــای تلفنی همســر
مهــران دریافتند وی بــا مرد جوانی
بهنام سعید در ارتباط است.
بههمین دلیل بار دیگر شــیدا -
همسر مهران -تحت بازجوییهای
فنــی پلیــس قــرار گرفــت تااینکــه

ایران

گــروه حــوادث /اعضــای یک
بانــد کــه بــا شــکار حیوانــات
وحشــی گوشــت آنهــا را بــه
قیمت باالیــی میفروختند از
سوی پلیس دستگیر شدند.
چنــدی قبــل مأمــوران
پلیس امنیت تهران دریافتند
یکــی از شــکارچیان غیر مجاز
که ســابقه دســتگیری و زندان
داشــته بــار دیگــر فعالیــت
مجرمانــه خــود را شــروع
کــرده بنابرایــن تیــم ویــژهای
از مأمــوران پلیــس امنیــت
اقدامــات ویژه خــود را در این
پرونده آغاز و اطمینان پیدا کردند که متهم با شکار غیرمجاز حیوانات وحشی و کمیاب
در حیــات وحــش اقدام به فروش گوشــت و پوســت آنهــا به قیمتهای بســیار باال به
مشــتریان خاص میکند؛ بنابراین طی هماهنگی با دســتگاه قضایی ،مأموران پلیس
امنیت عمومی بامداد  13فروردین با ورود به محل ســکونت این شــخص در منطقه
شــهران وی را دستگیر کرده و در بازرســی از محل سکونتش عالوه بر کشف سالحهای
غیرمجاز مورد استفاده در شکار ،مهمات مربوطه ،دستگاه سیار کارت خوان ،مقادیری
از گوشــتهای بستهبندی شــده نیز کشف شد.با دستگیری متهم و اعتراف صریح وی
به انجام شــکار غیرمجاز به همراه یکی از دوســتانش ،مأموران پلیس امنیت عمومی
با شناســایی محل ســکونت دومین متهم پرونــده در منطقه جنت آبــاد 16 ،فروردین
همدستش را نیز دستگیر کرده و از داخل خانه وی نیز سالح غیرمجاز مورد استفاده در
شکار ،انواع فشنگهای جنگی و ساچمهزنی مورد استفاده در شکار کشف شد.
ســردار علی ذوالقــدری ،رئیس پلیس امنیــت عمومی تهران بزرگ ،بــا اعالم این
خبر گفت :با توجه به کشــفیات به دســت آمده از خانه متهمان در خصوص گوشت و
دیگر بقایای متعلق به حیوانات وحشی شکار شده هماهنگی الزم با سازمان حفاظت
از محیط زیســت در این خصوص انجام و متهمــان برای انجام تحقیقات تکمیلی در
اختیار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار داده شدند.

آدم ربایی

وی لــب بــه اعتــراف گشــود و پــرده
از راز جنایتی شــوم برداشت.شــیدا
بــ ه کارآگاهــان گفــت :مدتــی بــود
بــه دور از چشــم شــوهرم با ســعید
رابطه داشــتم .مــا بههم عالقهمند
بودیــم و تصمیــم گرفتیــم ازدواج
کنیــم امــا چون من شــوهر داشــتم
و او نیــز حاضــر به طــاق دادن من
نبــود به ناچــار باید او را از ســر راه بر
میداشــتیم بههمین خاطر نقشــه
قتل مهران را کشیدیم.
شــیدا اعتــراف کرد کــه با کمک
ســعید دو نفــر بهنامهــای فریــد و
احمــد را اجیــر کردنــد تا شــوهرش
را بکشــند .وی گفــت :شــب حادثه
فرید به مهران تلفن کرد و از خرابی

دســتگاه عابربانــک اطــاع داد و با
این نقشــه مهــران را از خانه بیرون
کشید و با همدستی احمد او را سوار
خودروی خود کرده و به بیابانهای
شرق تهران بردند و پس از قتل او را
در همان محل دفن کردند.به دنبال
اظهــارات تــکان دهنــده زن جوان،
ســعید ،فریــد و احمــد بازداشــت
شــدند.با وجود اقرارهای متهمانی
کــه مرتکــب ایــن جنایــت شــده
بودند ســعید منکر اتهامش شــد و
گفت :من با شــیدا دوست بودم اما
وقتــی متوجــه شــدم او شــوهر دارد
ارتباطم را با او قطع کردم و حتی به
تلفنهایش هم پاسخ نمیدادم.با
این حال هر چهار متهم در شــعبه

ایران

دستگیری شکارچیان

ایران

قاتل

گروه حوادث /مرد جـــــــنایتکار که
 4مــاه قبــل در اســفراین مرتکــب
قتــل شــده بــود بــا ردیابــی هــای
پلیسی دستگیر شد.
محســن کریمــی ،دادســتان
عمومــی و انقــاب اســفراین-
خراســان شــمالی -در تشریح این
خبــر گفت :شــامگاه چهــارم آبان
ســال گذشــته گــزارش درگیــری

خونینــی در یکــی از خیابانهــای
شــهر اســفراین بــه پلیــس اعــام
شــد .با حضــور مأمــوران در محل
مشــخص شــد مقتول مــردی ۳۴
ســاله اســت کــه بــا جســمی نوک
تیــز و برنده از ناحیه ســر و صورت
مجروح و از شــدت خونریزی جان
باختــه اســت .تحقیقــات میدانی
همچنیــن نشــان داد ضــارب

بــر ســر اختالفــات شــخصی بــا
مقتــول درگیــر شــده و او را به قتل
رســانده اســت .از آنجــا کــه قاتــل
پــس از جنایــت متواری شــده بود
تحقیقات برای دستگیری او ادامه
داشت.
بدیــن ترتیــب پرونــده قضایی
تشــکیل و به شــعبه اول بازپرسی
دادســرای عمومــی و انقــاب

اسفراین فرستاده شــد .تحقیقات
بــرای دســتگیری عامــل اصلــی
جنایــت ادامــه داشــت تــا اینکــه
ســرانجام مخفیــگاه متهــم
شناســایی و کارآگاهــان وی را پس
از  4مــاه فــرار دســتگیر کردنــد.
تحقیقــات تکمیلی دربــاره انگیزه
ایــن جنایــات از ســوی پلیــس و
دادگستری ادامه دارد.

چهــارم دادگاه کیفــری محاکمــه
و فریــد و احمــد بــه اتهــام قتــل به
قصاص محکوم شدند اما آنها قبل
از اجــرای حکم توانســتند از اولیای
دم رضایــت گرفتــه و از چوبــه دار
نجات پیــدا کنند .ســعید بــه اتهام
معاونــت در قتــل رئیــس بانک به
15ســال حبس وهمچنین به اتهام
رابطه نامشروع به  99ضربه تازیانه
محکوم شــد .شــیدا نیز به 25ســال
حبس و به اتهام رابطه نامشروع به
99ضربه شالق محکوم شد.
امــا صبح دیروز فرید و احمد در
شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری پای
میــز محاکمه ایســتادند تــا از جنبه
عمومی جرم محاکمه شوند.

ëëرهاییگروگان
به دنبال اعالم این خبر بالفاصله کارآگاهان اداره یازدهم پلیس وارد عمل
شدند .درحالی که بررسیها برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان ادامه داشت
 12ســاعت بعد بــرادر مرد طالفــروش در تماس بــا پلیــس از آزادی برادرش
توسط مردان ناشناس خبر داد.بدین ترتیب تحقیقات از مرد طالفروش آغاز
شــد که وی گفت :شــب حادثه زمانی که مغازه طالفروشــیام را بســتم ســوار
خودروی شاســی بلندم شــدم تا به خانهام در شــمال تهران بــروم .به محض
اینکه پشت فرمان نشستم ،ناگهان سه مرد ناشناس سوار خودروام شده و پس
از بستن دست و پایم مرا روی صندلی عقب انداختند .در تمام مدت سرم زیر
صندلی بود و مردان خشن با تهدید از من درخواست  600میلیون تومان پول
کردند.او ادامه داد :وقتی دیدند پولی به همراه ندارم با برادرم تماس گرفتند.
در تمام این مدت من داخل ماشین خودم حبس بودم و آنها هم بیهدف در
خیابانها پرســه میزدند .زمانی هم که متوجه شــدند موضوع این آدم ربایی
به پلیس اعالم شده است ،مرا دست و پا بسته کنار جادهای خلوت در خارج از
شهر رها کردند .اما آنها خودروی شاسی بلند مرا به سرقت بردند.
ëëدستگیرییکمتهم
ایــن درحالــی بــود که شــماره پالک خــودروی مــرد طالفروش بــه تمامی
واحدهای گشت پلیس اعالم شده بود اما هیچ رد و سرنخی از خودروی مدل
باال بهدست نیامد .در ادامه بررسیها و با توجه به کارهای اطالعاتی ،مأموران
موفق شدند یکی از متهمان را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
اما متهم در تحقیقات منکر آدم ربایی و سرقت شد و گفت که تا به حال مرد
طالفــروش را ندیده اســت .این درحالی بود که مرد طالفــروش او را بهعنوان
یکی از ربایندگانش شناسایی کرد .تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان این
پرونده ادامه دارد.

