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سارق مقاله های علمی دستگیر شد
گروه حوادث /مرد جوان برای کسب درآمد
و بــاال بــردن اعضــای گــروه تلگرامــیاش
مقاالت پژوهشــی یک مهندس مکانیک را
سرقت کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایران»،
اواخــر اســفند ســال گذشــته مــردی بــه
نــام بهــرام بــا حضــور در اداره پلیــس
فتــا از ماجــرای عجیــب فــروش تألیفات

و مقالههــای پژوهشــیاش در فضــای
مجــازی خبــر داد و گفــت :مباحــث
پژوهشــی و تحقیقاتــیام در زمینــه علوم
مکانیــک بود و همــه را خودم جمعآوری
کرده و نوشــته بودم اما مردی ناشناس با
دسترســی به جزوهها و مقاالتم آنها را در
 160گروه تلگرامی منتشــر کرده و فروخته
است.

مأمــوران پلیــس فتــا بــا اقدامــات فنــی
و کمــک شــاکی پرونــده خیلــی زود موفــق
به شناســایی فروشــنده مقالههای ســرقتی
شدند.
در تحقیقات مشــخص شــد که متهم با
فروش و تبلیغ مقاالت پژوهشــی و استفاده
از تألیفــات شــاکی پرونــده پــول خوبــی بــه
دست آورده است.

مأمــوران با هماهنگی مقــام قضایی در
اقدامــی غافلگیرانه ســارق مقــاالت علمی
را که مرد  27ســالهای در شرق تهران است
دستگیر کردند.
متهــم پس از دســتگیری در اعترافاتش
گفــت :بــا انگیــزه مالــی و ایجــاد پرســش و
پاسخ در بین دانشجویان و باال بردن تعداد
اعضای گروه تلگرامی ام ،اقدام به انتشار و

سرقت

فروش مقاالت بهــرام میکردم .همچنین
با فروش جزوات پژوهشــی شاکی با قیمت
پایینتر ،کسب درآمد میکردم.
ســرهنگ تــورج کاظمــی رئیــس پلیس
فتــای تهران با اعالم این خبــر گفت :بنا به
ایــن گزارش متهم پــس از اعتراف به اتهام
خود برای ســیر مراحل قانونی به دادسرای
جرایم رایانهای منتقل شد.

فیزیوتراپ قالبی
از خانه بیمارانش

ایران

گروه حوادث /فیزیوتراپ قالبی
وقتــی بــرای درمان بیمــاران به
خانــه آنها میرفــت در فرصتی
مناسب سوئیچ و کلید پارکینگ
و خودروهــای آنهــا را ســرقت
میکرد.بــه گــزارش خبرنــگار
جنایی «ایران» ،بهدنبال دو شکایت مبنی بر سرقت خودرو از داخل پارکینگ
مجتمعهای مسکونی ،کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ وارد
عمل شــدند.مالباختگان در اظهاراتی مشــابهعنوان داشتند به شخصی که با
عنوان ماســاژور و فیزیوتراپ به خانه آنها رفت و آمد داشته مشکوک هستند.
یکــی از مالباختــگان گفــت« :از طریق یــک برگه آگهــی تبلیغاتی بــا مرد 30
سالهای آشنا شدم که خود را پزشک فیزیوتراپ معرفی کرده بود.او سه نوبت
به خانه ما آمد و اقدام به ماســاژدرمانی کرد .پس از گذشــت مدت کوتاهی از
ایــن ماجــرا یک روز صبح که بــرای رفتن به محل کار بــه پارکینگ خانه رفتم
متوجه سرقت خودروام شدم».
یکی دیگر از مالباختگان نیز در اظهاراتی مشابهعنوان داشت که یک دکتر
فیزیوتراپ ،دو جلسه برای ماساژ درمانی به خانه وی رفته و سرقت خودروی
پژو  207وی نیز پس از حضور این شخص انجام شده است.
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات پلیسی
دریافتند مشخصات پزشکی که روی آگهی تبلیغاتی درج شده است ،متعلق
به فردی در غرب تهران اســت که چندی پیش اســناد و مدارکش ناپدید شــده
و موضــوع را بــه پلیس اطــاع داده بــود .در ادامه یکی از بســتگان نزدیک این
شخص به نام «مرتضی» ( 26ساله) که از مجرمان سابقهدار بود شناسایی شد
و با انجام اقدامات ویژه پلیسی مشخص شد که مدارک شناسایی شاکی در واقع
توسط مرتضی سرقت شده است.
در تحقیقات ،مرتضی به ســرقت مدارک شناسایی اعتراف کرد و گفت که
این مدارک را در ازای دریافت مبلغ ناچیزی پول در اختیار یکی از دوســتانش
به نام «مسعود» ( 32ساله) قرار داده است.
مســعود نیز در ادامه تحقیقات دستگیر شــد و در بازرسی از مخفیگاه وی،
عــاوه بر کشــف کارت تبلیغاتــی با موضــوع ماســاژدرمانی در پوشــش دکتر
فیزیوتــراپ ،مقادیر قابل توجهی اســناد و مــدارک جعلی وزارت بهداشــت،
بیمارســتانهای سطح شــهر تهران ،مهرهای جعل شده ارگانهای مختلف
نظامی ،انتظامی ،دولتی و دادسراهای مختلف ،به همراه یک دستگاه خودرو
 207سرقت شده از شاکی پرونده کشف شد.
ســرهنگ کارآگاه کامیــار چهری ،رئیس پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهران
بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :تحقیقات از متهم ادامه دارد و کسانی که بدین
شیوه و شگرد خانه یا خودرویشان سرقت شده میتوانند برای طرح و پیگیری
شکایتهای خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان
خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.

راز یک جنایت

در دوربینهای مداربسته

گروهحوادث/زن جوان هنگام مالقات شرعی
با همسرش درزندان از سوی وی به قتل رسید.
شــوهر ایــن زن که محکوم به حبس ابد اســت
پس از قتل میخواســت خود را حلق آویز کند
کــه با حضــور بموقــع مأمــوران نــاکام ماند.به
گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت یک
ظهــر چهارشــنبه  21فروردین مأمــوران زندان
قــزل حصار در تماس با بازپرس کشــیک قتل
پایتخــت از قتــل زن جوانــی به دســت شــوهر
زندانــیاش خبــر دادند.بــه دنبــال اعــام این
خبــر بازپــرس جنایــی به همــراه تیم بررســی
صحنه جرم راهی زندان قزل حصار شدند .در
بررسیهای صورت گرفته مشخص شد یکی از
زندانیان که محکوم به حبس ابد بوده هنگامی
که با همســرش مالقات حضوری داشته وی را
به قتل رســانده و ســپس اقدام به حلق آویزی
کرده است .اما با حضور پرسنل زندان از مرگ
نجات یافته اســت.بدین ترتیــب تحقیقات از
مرد جوان به دســتور بازپرس دشتبان از شعبه
نهمدادسرایامورجناییتهرانصورتگرفت
و وی به قتل همسرش اعتراف کرد.
توگو با متهم
گف 
 33ســال ســن دارد ،بــه جــرم قاچــاق
هروئین محکوم به اعدام بوده اما  7ماه قبل
مــورد عفو قرار گرفت و اعدام او به حبس ابد
شکسته شد .وی در رابطه با انگیزهاش از این
جنایت میگوید.
ëëبهچهجرمیبهزندانافتادی؟
 5سال قبل به جرم حمل یک و نیم کیلو

هروئیــن بــه اعدام محکوم شــدم .امــا  7ماه
قبل مورد عفو قرار گرفتم و حکمم شکســت
و به حبس ابد تبدیل شــد .البته سال  85هم
به اتهام حمل مواد بازداشت شدم اما بعد از
 8ماه حبس آزاد شدم.
ëëچرا همسرت را کشتی؟
به خاطر بیمهریهایــش .به خاطر اینکه
هــر کاری میگفتم انجــام بــده او مخالفش را
انجــام میداد .مثالً به او گفتم در تهران بماند
اما بدون اینکه به من حرفی بزند وســایلش را
جمع کرد و به شهرســتانی که خانــوادهاش در
آنجــا زندگی میکردند رفــت .برادرش همکار
مــن بــود ولــی هیــچ قدمــی بــرای آزادی من
برنداشــت .زمانــی که به اعدام محکوم شــدم
همســرم ناراحت نشد .من اگر خالف کردم به
خاطر او بود .میخواستم او و پسر  10سال هام در
رفاه و آسایش زندگی کنند وگرنه خودم که نیاز
بهپولنداشتم.
ëëدر این مدت با همسرت مالقات داشتی؟
خــودم بــه او گفتــم نیایــد .از بــس کــه
رفتارهایش سرد بود .از دستش ناراحت بودم.
منبهخاطراوبهزندانافتادموروزهایسختی
بر من گذشت ولی همسرم اصالً این موضوع را
درک نمیکرد .از او نفرت پیدا کرده بودم ،باید
او را میکشــتم تا آرام میشــدم .االن احســاس
آرامش دارم.
ëëازکیتصمیمبهقتلهمسرتگرفتی؟
یک هفتهای میشــد .بــه او گفته بودم که
به مالقاتم نیاید .اما برای اجرای نقشــهام به

همســرم زنــگ زدم و گفتــم از زندان خســته
شــدهام و میخواهــم خودکشــی کنــم .از او
خواســتم به مالقاتــم بیاید .او هــم پذیرفت.
میخواســتم او را خفه کنم اما زمانی که سوار
اتوبــوس حمــل زندانیــان شــدم چشــمم به
یک تیــزی افتــاد .آن را برداشــتم و زمانی که
همســرم را دیــدم او را بــا چند ضربــه به قتل
رســاندم .برای اینکه صدایش را کسی نشنود
دستم را روی دهانش گذاشته بودم.
ëëچرا او را طالق ندادی؟
طــاق نمیگرفــت .چندســال قبــل بــا
همســرم دچــار اختالف شــدم و درخواســت
طالق داد ولی با وســاطت فامیل و خانوادهها
آشــتی کردیــم .ایــن بار هر چــه بــه او گفتم از
بیمهریهایت خســته شــدهام و طالق بگیر
قبول نمیکــرد .نمیدانم هدفــش از این کار
چه بود.
 ëëچرا دست به خودکشی زدی؟
خسته شــده بودم .میدانستم که به خاطر
کاری که انجام دادهام اعدام میشوم .به همین
خاطر با کش شلوار خودم را حلق آویز کردم.
ëëچطورباهمسرتآشناشدی؟
دختر خالهام بود .ســال  83باهم ازدواج
کردیــم .آن موقعها زندگی خوبی داشــتیم و
من برای بهتر شــدن زندگــیام خیلی تالش
میکردم .شــغلم آزاد بود اما وقتی دیدم که
درآمدم کفاف زندگیام را نمیدهد تصمیم
گرفتــم در کنــارش مواد فروشــی کنم .خودم
هم گاهی اوقات تریاک مصرف میکردم.

ایران

گروه حوادث /دوربینهای مداربسته راز قتل مرد
جــوان را کــه جســدش مقابــل پارکینــگ خانهای
افتاده بود ،برمال کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایی «ایران» ،ســاعت
 11:30جمعــه  23فروردیــن مــرد میانســالی
هراســان با پلیس تماس گرفــت و از جنایتی خبر
داد .او گفــت :داخــل خانــه بودیم کــه صدایی به
گوش رســید .فردی بــه در پارکینگ میزد .خودم
را بــه مقابــل در رســاندم .پســر جوانــی خونیــن
جلــوی در بود و همین که مرا دید بیهوش شــد.
بــا اورژانــس تمــاس گرفتم اما پســر جــوان فوت
کــرده بود.به دنبال اعالم این تمــاس ،موضوع از
ســوی مأموران کالنتری  153شــهرک ولیعصر به
بازپــرس کشــیک قتــل پایتخت اعالم شــد .بدین
ترتیــب تحقیقــات آغاز شــد و با حضــور در محل
آنها با جسد پسر  24سالهای به نام شهرام مواجه
شــدند .در تحقیقات میدانی از همســایهها کســی
شــاهد جنایت نبود .امــا در بازبینــی دوربینهای
مداربســته راز ایــن جنایــت برمال شــد .دوربینها
نشــان مــیداد که شــهرام بــا دو پســر موتورســوار
درگیر شــده و یکی از آنها را با چاقو زده اســت اما
هنگام فرار سرنشــین دیگر موتور با چاقو بهدنبال
شــهرام دویــده و او را بــا چندیــن ضربــه بــه قتل
رسانده و از محل متواری شدهاند.
بازپــرس مرادی از شــعبه دوم دادســرای امور
جنایــی تهــران دســتور انتقــال جســد به پزشــکی
قانونی و دســتگیری عامالن ایــن جنایت را صادر
کرد.

قتل همسر در مالقات زندان

