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کالهبرداری  314میلیاردی هرمی

اخبار
گــروه حــوادث  /فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی از
دســتگیری کالهبــردار هرمــی کــه در پوشــش شــرکت
ســرمایهگذاری  314میلیــارد ریــال از شــهروندان اراکــی
کالهبــرداری کــرده بــود ،خبــرداد.
براســاس اعــام پلیــس ،چنــدی قبــل تعــدادی از شــهروندان اســتان بــا
مراجعــه بــه پلیــس اعــام کردنــد در یــک شــرکت اقتصــادی ســرمایهگذاری
کردهانــد امــا از آنــان کالهبــرداری شــده و سرمایهشــان بربــاد رفتــه اســت.با
توجــه بــه افزایــش شــکایتها ،بــه تیــم ویــژهای از کارآگاهــان پلیــس آگاهــی
اســتان مأموریــت داده شــد تــا موضــوع را بررســی کننــد.
بــه گفتــه ســردارکیومرث عزیــزی ،بــا ردیابیهــای تخصصــی کارآگاهــان،
فــردی کــه اهــل شــهر تهــران بــود و در اراک ســکونت داشــت ،شناســایی
و دســتگیر شــد و در بازجوییهــا بــه مدیریــت یــک شــرکت هرمــی در
ســطح اســتان اعتــراف کرد.ایــن فــرد اعتــراف کــرد در پوشــش ســرمایه
گــذاری ،ســرمایه شــهروندان اراکــی را بــه بهانــه پرداخــت ســود مشــارکت و
ســرمایهگذاری جــذب میکرد.بــه گفتــه فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی
تاکنــون  35مالباختــه شناســایی شــدهاند و ارزش امــوال کالهبــرداری شــده
بــه  314میلیــارد ریــال میرســد .متهــم هماکنــون دراختیــار پلیــس آگاهــی
قــرار دارد تــا تحقیقــات تکمیلــی از او انجــام شــود.وی از افــرادی کــه بــه ایــن
روش مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتهانــد ،خواســت بــا مراجعــه بــه پلیــس
آگاهــی و شناســایی متهــم ،او را مــورد شناســایی قــرار دهنــد و شــکایت خــود
را ثبــت کننــد.
دستگیری عوامل حمله مرگبار به بخشداری

 2گنجیاب در چاه مردند

توجوگر گنــج کــه بــرای کشــف اشــیای عتیقــه وارد
گــروه حــوادث  /دو جس ـ 
چاهــی در بیــرون از شــهر کرمانشــاه شــده بودنــد ،بــه طــور هولناکــی جــان
باختند.درایــن حادثــه کــه روز پنجشــنبه رخ داد ،مــرد جوانــی در تمــاس بــا
اورژانــس ،از وقــوع حادث ـهای در حوالــی روســتای «ده بــاغ» کرمانشــاه خبــر
داد.پــس از حضــور امدادگــران در محــل مــورد نظــر مشــخص شــد دو مــرد
جــوان بــه علــت استنشــاق گاز داخــل چــاه جــان خــود را از دســت دادهانــد.
در ادامــه تحقیقــات مأمــوران پــی بردنــد آنهــا بــه همــراه همدستشــان کــه
موضــوع را بــه اورژانــس اطــاع داده بــود ،بــرای پیــدا کــردن گنــج اقــدام بــه
حفــر چــاه کــرده بودنــد امــا گاز داخــل چــاه ،جــان دو نفــر را گرفتــه بــود.

سال بیستوسوم شماره  6578شنبه 4شهریورماه 1396

زن جوان قربانی جنایت  300هزارتومانی
گــروه حــوادث  /مــرد جوانــی در غیــاب همســر و
فرزنــدش کــه بــه ســفر رفتــه بودنــد ،زنــی را بــه
خان ـهاش دعــوت کــرد ،امــا ایــن دیــدار بــه جنایتــی
هولنــاک انجامید.مــرد جــوان پــس از کشــتن زن
غریبــه ،جســدش را درون چمدانــی جاســازی کــرد و
آن را از آپارتمــان بیــرون بــرد تــا بــا خــودروی متعلــق
بــه مقتــول بــه بیابانی در حاشــیه تهــران انتقــال دهد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،روز بیســت
و هشــتم مــرداد خواهــر زن  35ســاله-مقتول -بــا
مراجعــه بــه کالنتــری و ســپس دادســرای جنایــی
تهــران ،ضمــن تســلیم شــکایتی بــه بازپــرس گفــت:
«خواهــرم «ســمیه» دیــروز بــا خــودروی پرایــدش از
خانــه بیــرون رفتــه امــا دیگــر کســی از او خبــر نــدارد و
بــه تلفــن همراهــش هــم جــواب نمیدهــد».
بدینترتیــب بازپــرس شــعبه نهــم ،دســتور
توقیــف خــودروی زن گمشــده را صــادر کــرد و
مأمــوران در تجس ـسهای پلیســی ایــن پرایــد رهــا
شــده را در ابتــدای ورودی شــهر جدیــد پردیــس
پیــدا کردنــد.
از ســوی دیگــر کارآگاهــان کــه احتمــال میدادنــد
زن گمشــده ،قربانــی ماجــرای شــومی شــده باشــد
بــه تحقیقــات تخصصــی ادامــه دادنــد تــا اینکــه پــی
بردنــد او بــا مــرد  33ســالهای بــه نــام مجتبــی کــه
متأهــل و دارای یــک فرزنــد چهــار ماهــه پســر مــی
باشــد بــه تازگــی آشــنا شــده اســت .بــا شناســایی
مجتبــی ،کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی

اختال ف زوج جوان بوی خون می داد

گــروه حــوادث  /بــا گذشــت  10روز از ناپدیــد
شــدن مرمــوز زن جوانــی درشهرســتان
نیشــابور ،ســرانجام شــوهر ایــن زن در جریــان
بازجوییهــای فنــی بــه قتــل همســرش
اعتــراف کــرد و گفــت جســد را درچــاه حیــاط
خانهشــان انداختــه اســت.
بــه گــزارش خبرنگارحــوادث «ایــران»،
روز بیســت و ســوم مــرداد زنــی هراســان بــه
پلیــس آگاهــی شــاهرود رفــت و از ناپدیــد
شــدن خواهــر  26ســالهاش خبــرداد کــه مــادر
یــک دختــر شــش ســاله بــود .بهدنبــال شــروع

زهره صفاری
شینهوا

نجات
مهاجران غیرقانونی

زن جــوان انگلیســی کــه بــرای جلــب توجــه
دیگــران ،ادعــا میکــرد توســط  15نفــر مــورد
آزار و اذیــت قــرار گرفتــه اســت ،ســرانجام بــه
اتهــام دروغگویــی بــا دریافــت حکــم  10ســال
حبــس راهــی زنــدان شــد.
«جمــا بیلــه»  25ســاله کــه در غــرب لنــدن
زندگــی میکــرد ،در شــکایت خــود بــه پلیــس
گفتــه بــود طــی  3ســال 15 ،مــرد بــه او آزار
رســاندهاند و بعــد هــم بــا خودزنــی و صحنــه
ســازی ،تحقیقــات پلیســی را آنطــور کــه
میخواســت پیــش بــرد.
ســرانجام ایــن تحقیقــات کــه بیــش از 6400
ســاعت طــول کشــیده بــود ،بــا لــو رفتــن
خودآزاریهــای ایــن زن بــه پایــان رســید.
«بیلــه» پــس از دســتگیری اعتــراف کــرد برای
برانگیختــن حســادت دوســتانش چنیــن
ادعایــی کــرده اســت.

سفرمرگ باکشتیتفریحی

کشفعجیبجسدمردناشناسدرآبهایسنگاپور

تیمهــای تجســس درجریــان عملیــات جســت و جــو بــرای یافتــن ملوانــان غــرق شــده
امریکایــی در آبهــای ســنگاپور ،موفــق بــه کشــف جســد مــرد ناشناســی شــدند.
ایــن جســد پــس از انجــام تسـتهای پزشــکی تیــم امریکایــی ،تحویــل مقامهــای محلــی
شــد .بــه گــزارش رســانهها 10 ،ملــوان امریکایــی پــس ازبرخــورد کشتیشــان بــا یــک نفتکــش
غــول پیکــر در آبهــای ســنگاپور ،غــرق شــده بودنــد کــه درجریــات تجســسها اجســاد
چنــد ملــوان کشــف شــد.عملیات جســت و جــوی مشــترک عوامــل نیــروی دریایــی امریــکا،
ســنگاپور ،اندونــزی ،مالــزی و اســترالیا بــرای یافتــن ناپدیدشــدگان همچنــان ادامــه دارد.

ویرانی روستای مرزی سوئیس

دســت کــم  8نفــر از ســاکنان یکــی از روســتاهای مــرزی و کوهســتانی ســوئیس و چنــد تبعــه خارجــی بــر اثــر رانــش زمیــن
و جــاری شــدن ســیالب در ایــن منطقــه ناپدیــد شــدهاند.
بــه گــزارش رســانههای محلــی ،ایــن حادثــه در روســتایی نزدیــک مــرز ایتالیــا اتفــاق افتــاد کــه بــا تخریــب بســیاری از
ســاختمانها و جادههــای ارتباطــی تعــداد زیــادی از مــردم راهــی پناهگاههــا شــدند.
براســاس اظهــارات شــاهدان ،زنــگ هشــداری کــه پــس از ســیالب  5ســال گذشــته در منطقــه نصــب شــده بــود ســاکنان
محلــی را بموقــع متوجــه خطــر کــرد و بیــش از  100نفــر نجــات یافتنــد .ناپدیــد شــدگان از اتبــاع ســوئیس ،آلمــان و
اتریــش هســتند کــه جســت و جوهــا از زمیــن و آســمان ادامــه دارد.

AP

پلیــس لنــدن 13 ،مســافر غیرقانونــی
رومانیایــی راکــه در یکقدمــی مــرگ بودنــد از
کامیــون قاچاقچیــان انســان نجــات داد.بــه
گــزارش پلیــس «میدلنــدز» ،نجــات یافتــگان
کــه همــه مــرد و بیــن  15تــا  39ســال بودنــد در
حالــی در جریــان بازرســی پلیــس گشــت پیــدا
شــدند کــه ســه نفــر از آنهــا بهدلیــل مشــکالت
تنفســی و گرمــا در وضعیــت وخیمــی بــه
ســر میبردنــد .بــا انتقــال ایــن افــراد بــه
بیمارســتان ،راننــده  26ســاله کامیــون بــه
اتهــام قاچــاق انســان دســتگیر شــد.

 10سال زندان
مجازات دروغ بزرگ

پســر جــوان هنــدی ،در حملــهای وحشــیانه
دســت دختــر  15ســالهای را بــه بهانــه ســرقت
تلفــن همراهــش بــا شمشــیر قطــع کــرد و بعــد
هــم او را تــا حــد مــرگ کتــک زد.
دختــر نوجــوان کــه در اثــر خونریــزی شــدید
دســتش ،نیمــه جــان شــده بــود بــا کمــک مــردم
بــه بیمارســتان انتقــال یافــت .ضارب کــه پس از
ایــن حملــه هولنــاک قصــد فــرار داشــت ،توســط
مــردم دســتگیر شــد.متهم در بازجوییهــا
بــه پلیــس گفــت ،وقتــی از بــرادرش شــنید
دختــرک گوشــی تلفــن همــراه او را دزدیــده
اســت تصمیــم بــه مجازاتــش گرفــت .ایــن
اعترافــات در حالــی صــورت گرفتــه کــه خانــواده
دختــر مجــروح معتقدنــد پســر جــوان بارهــا
مزاحــم دخترشــان شــده و بــه خاطــر بیمحلــی
دخترشــان قصــد انتقامجویــی داشــته اســت.

میرر

ســقوط اتوبــوس کارکنــان یــک شــرکت نفتــی روســیه بــه دریــای ســیاه 12 ،نفــر
را بــه کام مــرگ کشــید .ایــن درحالــی بودکــه  20نفــر نجــات یافتنــد و  3نفــر
ناپدیــد شــدند.به گــزارش رســانهها ،ایــن حادثــه بامــداد دیــروز در حوالــی
روســتای «وولنــا» در منطقــه «کراســنادار» رخ داد و اتوبــوس بهدنبــال
انحــراف از مســیراصلی تــا عمــق زیــادی در آب فــرو رفت.امدادگــران پــس
از حضــور در محــل حادثــه ،الشــه اتوبــوس را بــا جرثقیــل بیــرون کشــیدند.
همزمــان بــا نجــات تعــدادی از مســافران ،جســت و جوهــا بــرای یافتــن 3
کارگــر گمشــده ادامــه دارد.

مربــی حیوانــات یــک ســیرک در چیــن ،پــس از  10اجــرا در یــک روز ،مقابــل دیــدگان وحشــت
زده تماشــاگران هــدف حملــه ببــر خســته قــرار گرفــت و مجــروح شــد.
بــه گــزارش رســانهها ،ایــن حادثــه در حالــی اتفــاق افتــاد کــه مــرد جــوان ماننــد همــه اجراهــای
قبلــی در حــال فرمــان دادن بــه ببــر بــود کــه ناگهــان حیــوان بــه طرفــش حملــه ور شــد
و بازویــش را در میــان آروارههایــش گرفــت و او را دور قفــس بــه حرکــت درآورد .در حالــی
کــه تماشــاگران از دیــدن ایــن صحنــه وحشــت
کــرده بودنــد عوامــل ســیرک وارد عمــل شــده
و ایــن مــرد را نجــات دادنــد .یکــی از مدیــران
اجرایــی ســیرک در شــهر «یینگکــو» بــا بیــان
اینکــه مــرد مجــروح آســیب زیــادی ندیــده
اســت ،علــت حملــه ایــن ببــر را خســتگی و
اجــرای برنامههــای متعــدد اعــام کــرد.

واژگونــی کشــتی مســافری در آبهــای برزیــل دســت کــم  22کشــته و  5مفقــود بــر جــا گذاشــت.این ســانحه
دریایــی کــه دومیــن مــورد واژگونــی مرگبــار کشــتی در آبهــای ایــن کشــور طــی یــک هفتــه اخیــر بــود ،روز
پنجشــنبه و بهدنبــال گرفتارشــدن کشــتی در میــان امــواج خروشــان اتفــاق افتــاد .بــه گفتــه یــک مقــام ارشــد
نیــروی دریایــی برزیــل در ایــن حادثــه دســت کــم  22نفــر کشــته شــدهاند کــه یکــی از آنهــا کودکــی یکســاله
بــوده اســت .همچنیــن  21نفــر توســط گروههــای امــدادی از مــرگ نجــات یافتنــد و 85مســافر نیــز با شــنا خود
را بــه ســواحل «باهیــا» در شــرق برزیــل رســاندهاند .سرنوشــت  5نفــر از  133مســافر ایــن کشــتی در هالـهای
از ابهــام قــرار دارد .دو روز پیــش از ایــن واژگونــی مرگبــار ،یــک کشــتی حامــل مســافران غیرقانونــی در ایالــت
شــمالی «پــارا»ی برزیــل واژگــون شــده بــود کــه در آن حادثــه نیــز  21نفــر جــان باختنــد.

پلیــس نیشــابور گفــت :طبــق بررس ـیهای بــه
عمــل آمــده  85درصــد قتلهــای بــه وقــوع
پیوســته از ابتــدای ســالجاری در نیشــابور
ناشــی از اختالفــات خانوادگــی و بــدون قصــد
قبلــی بــوده یعنــی قاتــان براســاس شــرایط
پیــش آمــده ،واکنــش غیرقابــل انتظــار از خــود
بــروز دادهانــد کــه بــه همیــن خاطرازمــردم
درخواســت داریــم آســتانه صبــر و تحمــل
خــود را بــاال ببرنــد و بــه فراگیــری مهارتهــای
زندگــی بپردازنــد تــا یــک لحظــه عصبانیــت
یــک عمــر پشــیمانی بهدنبــال نداشــته باشــد.

قطع دست دختر نوجوان
به خاطر تلفن همراه

اسکای

تلفــات طوفــان ســهمگین «هاتــو» در منطقــه «ماکائــو»ی چیــن درحالــی بــه  12نفــر رســیده کــه صدهــا نفــر نیــز
مجــروح شــدهاند.به گــزارش رســانهها« ،هاتــو» کــه ســهمگینترین و پرقدرتتریــن طوفــان منطقــه طــی 53
ســال گذشــته بــوده ،بیــش از  27هــزار نفــر از شــهروندان را راهــی پناهگاههــا کــرد.
براســاس گــزارش پلیــس 8 ،نفــراز قربانیــان ایــن طوفــان در یــک کافــه نشســته بودنــد که بــا تخریب ســاختمان،
زیــر آوار مدفــون شــدند .بهدنبــال ایــن طوفــان ،درهنگکنــگ شــرایط ویــژه و هشــدار آب و هوایــی اعــام شــد.

دریای سیاه ،اتوبوس را بلعید

تحقیقــات تخصصــی ،کارآگاهــان پــی بردنــد
شــوهر زن گمشــده طــی ایــن مــدت بــرای
یافتــن همســرش بــه پلیــس مراجعه نکــرده و

موضــوع را بــه هیچکــس اطــاع نــداده اســت.
بــه همیــن خاطــر کارآگاهــان بــه ایــن مــرد
ظنیــن شــده و دســتگیرش کردنــد .در ادامــه
تحقیقــات مشــخص شــد ایــن زوج اختالفــات
خانوادگــی شــدید داشــتهاند .بنابرایــن
مأمــوران آگاهــی او را تحــت بازجویــی
قراردادنــد .او ابتــدا منکــر اطــاع از سرنوشــت
همســرش شــد و بــا داستانســرایی ســعی کــرد
مأمــوران را گمــراه کنــد امــا ســرانجام وقتــی
راه فــراری ندیــد لــب بــه اعتــراف گشــود و در
اظهاراتــی تــکان دهنــده پــرده از راز جنایــت

هولناکــش برداشــت« .شــب حادثــه بــا
همســرم بــه دلیــل اختالفــات قبلــی درگیــر
شــدم ،کــه زنــم بــا چاقــوی آشــپزخانه بــه
طرفــم حملــه ور شــد و مــن هــم چاقــو را از
دســتش گرفتــم و یــک ضربــه بــه گلویــش
زدم کــه نقــش بــر زمیــن شــد و مــرد .بعــد
هــم جســدش را داخــل چــاه حیــاط خانــه
انداختــم ».بــا اعترافــات متهــم بــه قتــل،
جســد بــا کمــک مأمــوران آتشنشــانی بیــرون
کشــیده شــد و بــا دســتوربازپرس کشــیک
بــه پزشــکی قانونــی انتقــال یافت.فرمانــده

نمایش خونین ببر خسته

حوادث
جهان

طوفانتاریخیدرسرزمیناژدها

راهــی شــهر جدیــد پردیــس شــده و مظنــون را تحــت
مراقبتهــای نامحســوس پلیســی قــرار دادنــد تــا
اینکــه ســرانجام ســاعت  11صبــح روز پنجشــنبه او را
دســتگیر کردند.امــا مجتبــی در بازجوییهــا گفــت:
روز گــم شــدن زن جــوان بــا او مالقــات داشــته امــا
پــس از آن اطالعــی از ایــن زن نــدارد.
بــا انتقــال مجتبــی بــه اداره یازدهــم پلیــس
آگاهــی ،تحقیقــات تخصصــی از وی آغــاز شــد تــا
اینکــه او لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه ارتــکاب جنایــت
هولناکــش اعتــراف کــرد.
مجتبــی بــه کارآگاهــان گفــت :چنــد روز پیــش از
طریــق یکــی از دوســتانم بــا ســمیه آشــنا شــدم .روز
جمعــه خانــوادهام بــرای چنــد روز بــه ســفر رفتنــد و
مــن بــا ایــن زن تمــاس گرفتــم و او را بــه خانــهام
دعــوت کــردم؛ چنــد ســاعت بعــد هــم بــا خــودروی
پرایــدش بــه خانــهام آمــد امــا مــدت کوتاهــی از
حضــورش نگذشــته بــود کــه از او خواســتم منزلــم
را تــرک کنــد امــا او بــرای ایــن دیــدار  300هــزار
تومــان خواســت و تهدیــد کــرد کــه اگــر ایــن پــول
را بــه او پرداخــت نکنــم ،ســروصدا راه میانــدازد
و همســایگان را از حضــورش در خانــهام مطلــع
میکنــد .بــه او گفتــم کــه بیشــتر از  150هــزار تومــان
نمیتوانــم پرداخــت کنــم امــا او همچنــان اصــرار
داشــت  300هــزار تومــان بگیرد؛بعــد هــم بــر ســر ایــن
موضــوع بــا هــم درگیــر شــدیم کــه ناگهــان روی زمیــن
افتــاد و متوجــه شــدم نفــس نمیکشــد؛به دلیــل

اینکــه خیلــی ترســیده بــودم میخواســتم هرچــه
زودتــر جســد را بــه بیــرون از خانــه منتقــل کنــم تــا
خانــوادهام متوجــه موضــوع نشــوند .به همیــن خاطر
یــک چمــدان مســافرتی تهیــه کــردم تا جســد را بــا آن
بــه داخــل ماشــین پرایــدش منتقــل کنــم امــا جســد
داخــل چمــدان جــا نمیگرفــت بــه همیــن خاطــر
تصمیــم گرفتــم جســد را قطعــه قطعــه کنــم تــا
داخــل چمــدان جــا شــود؛ جســد را چنــد قطعــه کردم
و پــس از قــرار دادن در چمــدان ،آن را بــه زحمــت
بــه داخــل ماشــین منتقــل و بــه ســمت شــهریار
حرکــت کــردم .بــه منطقــه بازیافــت زبالــه در منطقــه
صفادشــت کــه رســیدم چمــدان را بــه محــل نخالههــا
و زبالههــا منتقــل کــردم؛ چمــدان را بــاز کــردم و بــه
داخــل آن بنزیــن پاشــیدم .بعــد جســد و چمــدان
را آتــش زدم و بســرعت محــل را تــرک کــردم؛
نزدیکیهــای خان ـهام کــه رســیدم ماشــین را هــم در
ابتــدای ورودی شــهرک رهــا کــردم و بــه خانــه رفتــم.
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم ،معــاون مبــارزه
بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ،
بــا شــرح ایــن جنایــت گفــت :بــا توجــه بــه اعتــراف
صریــح متهــم بــه جنایــت و انتقــال جســد بــه منطقــه
صفادشــت ،کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی
بــه همــراه متهــم پرونــده بــه محــل انتقــال جســد
اعــزام شــدند و در بررســی محــل بقایای جســد را پیدا
کردنــد.در حــال حاضــر تحقیقــات تخصصــی از ایــن
جنایتــکار ادامــه دارد.

پلیس

گــروه حــوادث /عامــان حملــه مرگبــار بــه بخشــداری «پیشــین» در اســتان
سیســتان و بلوچســتان شناســایی و دســتگیر شــدند.به گزارش «ایران» ســردار
محمــد قنبــری ،فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان گفــت:
ســاعت  8:20روز سهشــنبه گذشــته دو نفــر در پوشــش اربــاب رجــوع وارد
بخشــداری «پیشــین» از توابــع شهرســتان ســرباز شــدند.اما ناگهــان بــا چاقــو
یــک ســرباز ناجــا و یــک بســیجی را بــه شــهادت رســاندند و بالفاصلــه بــا یــک
موتورســیکلت فــرار کردنــد .بــا پیگیریهــای نیــروی انتظامــی و همــکاری
ســپاه ،دو مظنــون دســتگیر شــدند کــه پــس از بازجوییهــای تخصصــی بــه
جــرم خــود اعتــراف کردنــد .ایــن دو نفــر کــه هنــگام حملــه بــه بخشــداری
کلــت بــه همــراه داشــتند یکــی اهــل «پیشــین» و دیگــری اهــل پاکســتان
اســت .تحقیقــات تخصصــی ازجنایتــکاران بــرای افشــای انگیــزه جنایــت
هولناکشــان ادامــه دارد.ایــن دو متهــم همچنیــن اعتــراف کردهانــد کــه یــک
ســرباز ســپاه را حــدود یــک مــاه قبــل بــه شــهادت رســاندهاند.
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