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سرقتهای عجیب دختر فوق لیسانس در شمال شهر

گروه حوادث /دختر تحصیلکرده با خودروی شخصی در خیابانهای شمال شهر میگشت و با دیدن خودروهایی که در آنها باز بود وسایلش را سرقت
میکرد.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،در هفتههای گذشته شکایتهای زیادی به معاونت عملیات کالنتری  ۱۲۴قلهک رسید مبنی بر اینکه به
خودروهای پارک شده در خیابانهای محدوده قلهک دستبرد زده شده است.
در بررســی یکی از ایــن پروندهها مأموران
متوجه شــدند ســرقتها از ســوی یک زن
انجام شده که با خودروی ریو در خیابانها
میگردد و با مشاهده خودروهای رها شده
کنــار خیابــان پــس از بازکــردن در خــودرو
وسایل آن را ب ه سرقت میبرد و بالفاصله
نیز با خودرویش متواری میشود.
پس از انجام اقدامات پلیســی و شناســایی
متهم در خانهاش ،واقع در خیابان دیباجی
جنوبــی دستگیرشــد .از خانــه متهــم ۷۰
عینک آفتابی اورجینــال ۴۰ ،برگ مدارک
خودرو شامل بیمه نامه و کارت خودرو۲۵ ،
عدد عابــر بانک و مقادیری طــا به ارزش
تقریبــی  ۱۰میلیــون تومــان و بدلیجــات و
دسته کلیدهای بسیاری کشف شد.
در تحقیقات تکمیلی از متهم در کالنتری،
وی خود را مجرد و دارای مدرک کارشناسی
ارشــد معرفــی کــرد و گفــت کــه قبــاً در
بیمارستانی در شمال تهران پرستار بودم و
خانه نیز متعلق به پدرم است .وی مدعی
شــد :به خاطر هیجان و تنــوع در زندگی از
 ۵ماه قبل ســرقت ها را شــروع کــردم و با
خودروی ریو خود در ســاعات ظهر هنگام
پرســه زنی در خیابــان از خودروهای پارک
شــده ســرقت میکــرده اســت.وی اظهــار

داشــت :در یکــی از ســرقتها در خودروی
ســمندی را بــاز میکند و وقتــی بیمه نامه
خــودرو را میبیند متوجه میشــود مالک،
خــودروی خــود را جلــوی آپارتمــان محل
ســکونتش پارک کــرده و کلیــد خانهاش را
نیز در خودرو جا گذاشــته اســت .به همین
خاطــر تصمیم بــه ســرقت از داخل خانه
میگیــرد .وی برای اطمینان از نبود مالک
درخانــهاش ،زنــگ آپارتمــان را میزنــد و
پس از آنکه کســی جوابگو نبود با بازکردن
در ســاختمان بــه طبقه ســوم مــیرود و با
انداختــن کلیــد وارد خانــه میشــود .وی
یــک کیــف مردانــه که داخــل آن مــدارک
شــخصی ،مقادیــری دالر و یــورو بــود را از
جلــوی آیینــه ورودی خانــه برمــیدارد و
فــرار میکنــد.وی در بازجوییها همچنین
اعتراف کــرد :در بعضی از ســرقتها پس
از دزدیدن مدارک ســاعاتی بعد با مالکان
تمــاس میگرفتــه و میگفته مــدارک تان
را در خیابــان پیــدا کــردهام و میخواهــم
به شــما تحویل بدهم .مالباختــگان نیز با
توجه بــه وضعیت ظاهری متهــم و نحوه
صحبــت کردنش بــه او شــک نمیکردند
و بنــا بــه درخواســتش بــرای پیــدا شــدن
مدارک به او مبلغی نیز بهعنوان شــیرینی

یکی از بیماران بیمارستان مدرس پساز ورود به اتاق معاینه ،با
چاقو به پزشک بیمارستان حمله کرد.
ن حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری پایتخت
خبر فرمانده یگا 
گفت :ســاعات  19:15روز دوشــنبه یکی از منشــیهای کلینیک بیمارســتان مدرس
بهمأمور نیروی انتظامی مستقر در طبقه ابتدایی اعالم میکند که یکی از پزشکان را
بــا چاقو مصدوم کردهاند .به گزارش خبرگزاری آنا ،مأمور بالفاصله ب ه طبقه اعالم
شده مراجعه کرده و با پزشک و متهم که هر دو به وسیله چاقو مصدوم شده بودند
مواجه میشود .سرهنگ عباس کرمی گفت :متهم  30ساله همانند دیگر بیماران
نوبت گرفته و بهعنوان آخرین بیمار به اتاق پزشک مراجعه میکند ،اما وی پس از
ورود به اتاق پزشــک ناگهان به چشــم وی اسپری اشک آور زده و سپس او را با چاقو
از ناحیه گردن ،پشــت و زیر بغل مجروح میکند .البته در این بین دست متهم نیز
در هنگام استفاده از چاقو مجروح شده بود.کرمی با بیان اینکه متهم و پزشک برای
درمان به اتاق عمل منتقل شدند اضافه کرد :تحقیقات اولیه نشان میدهد انگیزه
متهــم برای این اقدام اختالفــات خانوادگی بوده و درهمان محــل از وی مقادیری
ماده مخدر گل نیز کشف شده است.وی با بیان اینکه متهم تحت حفاظت مأموران
کالنتری  134شــهرک قدس قرارداشــت ،گفت :پس از درمان متهم قرار بازداشت
موقت وی از سوی مقام قضایی صادر و به مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تحویل
داده شد.

نقشه سه کارمند برای دزدی از رئیس

ســه کارمند شــیاد بــا سوءاســتفاده از اعتمــاد کارفرمای خــود به حســاب بانکی وی
دســتبرد زدند.ســرهنگ فیروز ســرخوش نهاد ،رئیس پلیس فضای تولید و تبادل
اطالعات فرماندهی انتظامی همدان به ایرنا گفت :سه کارمند در یک دفتر خدماتی
خصوصی مشــغول فعالیت بودنــد که کارفرما با اعتماد به آنهــا کارت عابر بانک
و رمــز آن را در اختیارشــان قرار داد.امــا این افراد با سوءاســتفاده از اعتماد کارفرما،
خریدهــای اینترنتــی خــود را با برداشــت غیرمجــاز از ایــن کارت عابر بانــک انجام
میدادند.کارفرما نیز به علت مشغله زیاد ابتدا متوجه برداشتهای اینترنتی نشده
بود اما پس از حضور در بانک و بررسی حساب متوجه کسری موجودی خود شد.
بنابرایــن ،ایــن فرد با حضور در پلیس فتا خواســتار پیگیری ماجرا شــد و در جریان
رسیدگی به این پرونده مأموران دریافتند سرقت کار سه کارمند شرکت بوده است.
بدین ترتیب هر سه متهم بازداشت شدند.بهگفته سرهنگ سرخوش نهاد رعایت
نکــردن محرمانــه بودن اطالعات حســابهای بانکــی ،زمینه را برای سوءاســتفاده
افراد سودجو فراهم کرده بود.وی به شهروندان هشدار داد :بیتوجهی به نگهداری
از اطالعــات محرمانه بانکــی و در اختیار قرار دادن کارتهــای بانکی در مکانهای
عمومی و شرکتها میتواند عواقب جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.

میدادند .سرهنگ ظهیری رئیس پلیس
پیشــگیری تهــران بــزرگ بیــان داشــت:
متهم یک بار نیز به جرم ســرقت وســایل
داخل خودرو به زندان افتاده و ســابقه دار
اســت .وی در تحقیقــات اولیه به  ۳۵فقره
ســرقت اعتراف کرده و تحقیقات تکمیلی
از وی ادامــه دارد .ضمــن آنکــه بــا توجــه
به اظهــارات ســارق مبنی بر اینکه بیشــتر
ســرقتها را از خودروهایــی انجام داده که
در آن بــاز بوده و رانندگان به هنگام خروج
فرامــوش کردنــد آن را قفل کننــد از اینرو
الزم است شــهروندان توجه الزم را داشته
باشند تا خودرویشــان طعمه سارقان قرار
نگیرد.

آتش سوزی مرگبار در کربال

پلیس

گــروه حوادث /پســر معتــاد کــه بهخاطر یک
کینه قدیمی دوستش را پای بساط موادمخدر
بــا ضربه چاقــو به قتل رســانده بــود باتالش
کارآگاهان جنایی استان البرز دستگیرشد.
سردارعباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی
اســتان البــرز در این باره به خبرنــگار «ایران»
گفت :چندی قبل جســد پســر  21ســالهای در
حوالــی تپهای درکالک کرج کشــف شــد .تیم
ویژهای از کارآگاهان جنایی در صحنه جنایت
حضــور یافتند و در بررســی صحنه جرم یک
نقاب مشکی رنگ وکوله پشتی چرمی کشف
کردند و درتحقیقات میدانی هویت مقتول به
نام سیامک 21ساله کشف شد.
براســاس گواهــی پزشــکی قانونــی مقتــول
دراثر اصابت جســم نوک تیز به ناحیه گردن
وخونریزی شدید جان باخته بود.
کارآگاهــان بــا بررســی تلفــن همــراه مقتــول
دریافتنــد دقایقــی قبل از ایــن جنایت مرموز
او بــا فردی به نام فرید درتماس بوده اســت.
بدین ترتیب فرید بیست روز بعد درحالی که
از کالک به قم گریخته بود دســتگیر شــد و در
اختیار اداره پلیس قرار گرفت.
فریــد در نخســتین بازجوییها لب به ســخن
گشــود و راز جنایتــش را برمــا کــرد .او بــه
کارآگاهــان گفــت :روز حادثه من با ســیامک
پای بســاط موادمخدر نشســته بودیــم اما به
خاطر مشــاجرهای کــه از قبل داشــتیم با هم
درگیــر شــدیم و با چاقویــی کــه همراهم بود
ضربهای به گردن او زدم خیلی ترسیده بودم.
به همین خاطر پابه فرار گذاشتم.

ایران

گروه حوادث -معصومه مرادپور /یک مرد
کــروالل کــه به اتهــام آدم ربایی وســرقت
خودرو دســتگیر شــده بــود هفته گذشــته
در شــعبه دوم دادگاه کیفــری اســتان
تهــران محاکمــه شــد.بهگزارش خبرنگار
حوادث«ایران» نیمه شبی در اردیبهشت
امسال مأموران گشــت پلیس به تعقیب

خــودروی این مرد پرداختنــد و در جریان
یــک تعقیب و گریــز او را دســتگیر کردند.
در جریان تحقیق روشــن شــد کــه خودرو
مســروقه اســت .ایــن متهــم در دادگاه
گفت :من این خــودرو را ندزدیدهام بلکه
آن را بهصــورت قولنامــهای خریده بودم
و نمیدانســتم مسروقه اســت.اما مردی

کــه در این خودرو نشســته بــود در جریان
تحقیق به مأموران گفت :راننده مرا ربوده
است .بدین ترتیب وی بازداشت شد .ولی
متهــم در دادگاه ماجــرای آدم ربایــی را
تکذیب کرد و گفت :من شاکی را بهعنوان
مسافر سوار کردم و اصالً آدم ربایی در کار
نبود ...وقتی پلیس به من دســتور ایســت

داد بــه خاطــر معلولیــت شــنوایی اصــاً
متوجــه دســتور ایســت مأموران نشــدم و
وقتی گشــت خودروی پلیس را دیدم تازه
متوجــه مأمــوران شــدم.در پایان جلســه
محاکمــه محســن زالــی رئیــس دادگاه و
مستشــار حاضر وارد شور شــدند تا درباره
متهم رأی صادر کنند.

جزئیات حمله بیمار به پزشک
در مطب بیمارستان

آتشســوزی در یــک هتــل اطــراف حرم امام حســین(ع) باعــث مرگ  2زائر شــد.
بهگــزارش برنــا ،اداره دفاع مدنــی کربالی معلی اعالم کرد :آتشســوزی شــامگاه
پنجشــنبه در یکــی از هتلهــای منطقه بینالحرمیــن در مرکز کربــای مقدس رخ
داد« .کاظم ســلمان بوهان» مدیر دفاع مدنی کربال با اعالم این خبر گفت :دو نفر
در این آتشســوزی مجروح شــدند که پس از انتقال به بیمارســتان جان باختند اما
نیروهــای دفاع مدنی توانســتند  ۵۰۰نفــر دیگر را از داخل ســاختمان نجات دهند.
این آتشســوزی که در  ۵۰متری حرم مطهر امام حســین(ع) رخ داد خسارتهای
مادی سنگینی به همراه داشته است اما تیمهای آتشنشانی توانستند با وجود انبوه
زائران آتش را مهار کنند.

