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هالکت دو قاچاقچی مواد مخدر در مرز

گروه حوادث /درگیری دو مرد در هیأت عزاداری به قتل
و زخمی شدن سه برادر منجر شد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  10:25دقیقه
شنبه  31شهریور مأموران کالنتری  161ابوذر در تماس با
بازپرس کشــیک قتل پایتخت از مرگ مرد  57ســالهای
در بیمارستان خبر دادند.
بــه دنبــال اعــام ایــن خبــر تحقیقــات آغــاز و در
بررســیهای صــورت گرفتــه مشــخص شــد کــه مــرد
میانســال صاحب یک قهوهخانه بوده که از ســوی مرد

جوانــی به رگبار بســته شــده اســت و در ایــن حادثه دو
برادر وی نیز مجروح شدهاند.باتوجه به جنایتی که رخ
داده بــود کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی پایتخت
و تیم بررســی صحنه جرم به دســتور بازپــرس جنایی
تحقیقات را ادامه دادند.در ادامه مشــخص شــد شب
قبل از جنایت مرد  27سالهای به نام اردالن در هیأت
عزاداری با مقتول درگیر شــده اســت .اما افراد دیگری
کــه در هیأت بودند بــه کمک مقتول آمــده و اردالن را
کتــک زدهاند.بعــد از ایــن درگیری دوســتان اردالن در

اینســتاگرام فیلمهــا و متنهایی منتشــر کردنــد که در
آنها مقتول را تهدید به مرگ کرده بودند.
پیامهــای تهدیــد ادامــه داشــت تــا اینکه ســاعاتی بعد
اردالن با بهدســت گرفتن اســلحه به مقابــل قهوه خانه
مقتــول رفت و آنجــا را به رگبار بســت .در این تیراندازی
او  8تیر شلیک کرده و صاحب قهوه خانه کشته شد و دو
برادرش نیز مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل
شــدند.بازپرس جنایی دستور بازداشــت متهم فراری را
صادر کرد.

راز سرقت های باند خانوادگی فاش شد

کارآگاه بازی پیرزن باهوش

ایران

گروه حوادث /پیرزن باهوش که توانسته بود یک سارق را
به دام بیندازد به پلیس گفت من هر روز صفحه حوادث
روزنامههــا را میخوانــدم بههمیــن خاطر با شــگرد این
سارقان آشنا بودم و شناسایی شان کردم.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،چنــدی قبل زنی
میانســال با پلیس تمــاس گرفت و از ســرقت النگوهای
طالیش توســط سرنشــینان یک خــودروی شاســی بلند
شــکایت کرد .شــاکی پرونده بــه مأموران گفــت :در حال
عبــور از خیابــان بــودم که ناگهــان یک خودروی شاســی
بلند مقابل پایم نگه داشت .پسر جوانی راننده بود و زن
میانسالی هم روی صندلی جلو نشسته بود .زن میانسال
به من گفت :از لبنان آمدهایم و دنبال خانواده نیازمندی
هستیم تا به آنها  5میلیون تومان کمک کنیم .من به او
گفتم کســی را میشناســم که به این پول نیــاز دارد و زن
میانســال هــم  5میلیون تومــان را داخل کیســه نایلونی
مشــکی گذاشــت و به مــن داد .بعد به دختــری که روی
صندلی عقب نشسته بود اشاره کرد و گفت دخترم بیمار
است و دکترها جوابش کردهاند.
شــاکی ادامه داد :زن میانسال گفت یک رمال به او گفته
اســت کــه اگــر آب طالهــای یــک پیــرزن را بــه دخترش
بدهند شــفا پیدا میکند و از من خواســت تا طالیم را به
طــور موقت بــه او بدهم تا داخل آب بینــدازد و آب را به
دختــرش بدهــد .با دیــدن دختر جوان دلم به حالشــان
ســوخت و از طرفــی بــا خــودم گفتــم کــه افــراد خیــری
هستند و اگر واقعاً با این کار مشکلشان حل میشود چرا

کمک نکنم .برای همین النگوهایــم را به آنها دادم .زن
میانسال النگوها را داخل آب انداخت و بعد کیسه پول را
از من گرفت و النگو را داخل کیسه گذاشت و دوباره کیسه
را به من برگرداند .آنها رفتند و زمانی که به خانه برگشتم
از النگوهایــم خبری نبود .بســتههای پولی هم که به من
داده بودنــد همه تقلبی بودند .آن موقــع بود که متوجه
شــدم آنهــا دزد بودند و طالهایــم را ســرقت کردهاند.با
شکایت این زن ،تحقیقات آغاز شد و در ادامه بررسیها
کارآگاهان با شکایتهای مشابه دیگری مواجه شدند.
کارآگاه بازی پیرزن تنها
درحالــی که به دســتور بازپرس بهشــتی بررســیها برای
شناسایی و دستگیری سارقان ادامه داشت ،کارآگاهان در
جریان ســرقت ناکام این باند از یــک پیرزن قرار گرفتند.
ایــن درحالــی بود کــه این پیرزن بــا کمک مــردم یکی از
اعضای این باند را دســتگیر کــرده بود .پیرزن باهوش به
پلیــس گفت :من عالقه شــدیدی بــه خواندن صفحات
حــوادث روزنامــه دارم .اخبارش را کامــل میخوانم .در
همیــن صفحــه بود کــه خوانــدم افــرادی با شــگردهای
مختلــف طالهــای پیرزنها را ســرقت میکردنــد .امروز
در خیابــان میرفتــم کــه یــک خــودروی شاســی بلنــد
جلــوی پایــم توقف کرد و سرنشــینان خودرو کیســهای را
کــه حاوی  5میلیون تومان بود بــه من دادند تا به فردی
نیازمنــد بدهم .بعد هم بــه این بهانه کــه آب طال حال
بیمارشان را خوب میکند طالهای مرا گرفتند ،اما چون
مــن خبرهــای حوادثی خوانده بودم بــرای یک لحظه با

جنایت به خاطر شوخی تلفنی

شلیک مرگ
به مرد ساوه ای

گروه حــوادث /درگیری خونیــن دو مرد جوان
در یکــی از خیابانهــای ســاوه بــا مــرگ پایان
یافت.
سرهنگ اســدی  -فرمانده انتظامی ساوه  -با
اعــام ایــن خبر گفــت :روز جمعه خبــر وقوع
یک تیرانــدازی در یکی از خیابانهای ســاوه و
مجروح شدن مردی  37ساله به پلیس اعالم
شد .پس از انتقال وی به بیمارستان ،این مرد
بر اثر شــدت خونریزی جان باخت .نخســتین
بررســیها نشــان مــیداد وی بــا شــلیک یــک
گلوله از اسلحه شکاری جان باخته است.
در ادامه نیز مشــخص شد قاتل از دوستان وی
بوده که بر ســر معامله مواد مخــدر با یکدیگر
درگیر شــدهاند و متهم پس از به قتل رساندن
این مرد از صحنه متواری شده است.
در حــال حاضــر بــا توجــه به شناســایی شــدن
هویــت متهــم ردیابیهــای پلیســی بــرای
دستگیری وی ادامه دارد.

ایران

گــروه حــوادث  :معصومــه مرادپــور /پســر جــوان که
بهخاطر یک شــوخی تلفنی با دوســتش درگیر شــده
و او را بــه قتــل رســانده بــود صبــح دیــروز در حالــی
در شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری بــرای دومیــن بــار
محاکمه شد که نوع قتل او براساس گزارش پزشکی
قانونی وحکم قضات شبه عمد شناخته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رسیدگی به این
پرونده از ســال 93بدنبال درگیــری بین دو جوان در
شمال تهران شروع شد.
پســر جوانی کــه در این درگیری نقش بر زمین شــده
بــود خیلی زود به بیمارســتان منتقل شــد اما در دم
جان باخت.
ضارب که دوســت مقتول بود نیز دســتگیر شــد او در
بازجویــی به کارآگاهان جنایی گفــت :درگیری من با
میثم زمانی شروع شــد که او صدایش را تغییر داده
و بــا صــدای یک زن با مــن تلفنی صحبــت کرد من
بــا همین صدای زنانه دوســت شــدم اما وقتــی با او
قرار گذاشــتم متوجه شــدم که دوستم بوده است .از
همــه بدتر اینکــه او تمام مکالمات مــرا ضبط و بین
دوســتانم پخش کــرده و باعث بیآبرویی من شــده
بــود .روز حادثــه بــا او درگیر شــدم و کتکــش زدم اما
اصالً فکر نمیکردم بمیرد.
بــا صــدور کیفرخواســت از ســوی دادســتان امیر به
اتهام قتل عمد برای نخســتین بار در شعبه هشتم

محاکمــه و بــه قصــاص محکــوم شــد امــا قضــات
دیوانعالــی با تأیید این حکــم موافقت نکردند ودر
تشخیص خود به این موضوع اشاره کرده بودند که
ضربه امیر کشــنده نبوده اســت .بــا رد این حکم بار
دیگــر در حالی متهم این پرونــده پای میز محاکمه
در شــعبه هشــتم به ریاســت قاضی توکلی وقاضی
محمــدی مستشــار دادگاه ایســتاد که خانــواده امیر
موفــق شــده بودنــد رضایــت اولیــای دم را جلــب
کننــد .با این حــال این متهم صبح دیــروز محاکمه

شــد .در گــزارش پزشــکی قانونــی به بیمــاری قلبی
مقتول اشاره شده بود و همین امر باعث مرگ وی
شــده بود .بنابراین براســاس همین گزارش قضات
قتل را شــبه عمد تشــخیص دادنــد .بنابراین متهم
از جنبــه عمومی محاکمه شــد وبا توجــه به اینکه از
ســال  93ایــن متهــم در زندان بود بــا حکم قضات
دســتور آزادی وی صــادر شــد .این متهم براســاس
یــک نامــه محرمانه از ســوی قضات از زنــدان آزاد
شد.

تعمیر تلفن همراه
کار دست دختر جوان داد

گــروه حــوادث /مــرد شــیاد کــه بــا دســتیابی بــه
اطالعــات و عکسهــای شــخصی دخترجــوان
قصــد اخــاذی و سوءاســتفاده از وی را داشــت با
تالش کارآگاهان پلیس فتا به دام افتاد.
فیروز ســرخوش نهــاد -رئیس پلیس فتا اســتان
همــدان -در تشــریح این خبــر به فــارس گفت:
چندی قبل دخترجوانی بــه پلیس مراجعه کرد
و گفت که گوشــی تلفــن همراهش خراب شــده
بــود ،بــا توجــه بــه اینکــه اطالعــات محرمانهای
داخل گوشــی داشــت نمیخواســت آن را دست
هــر تعمیــرکاری بســپارد .بنابرایــن به پیشــنهاد
دوســتش تلفــن را بــه بــرادر وی کــه تعمیــرکار
موبایــل بــود داده اســت .تعمیــرکار هــم بــا این
بهانــه کــه گوشــی دیگــر قابــل تعمیر نیســت ،با
مبلغ اندکی گوشــی را میخــرد و با ریکاوری آن،
عکسهــای ایــن خانــم را خــارج کــرده و اقــدام
بــه اخــاذی میکنــد .مــرد شــیاد قصــد انتشــار
عکسهــای شــخصی ایــن دختــر را داشــت کــه

شــاکی نیز بــه خاطر تــرس از انتشــار تصاویر 15
میلیون تومان در اختیار این فرد قرار داد.
اما ماجرا به اخاذی منتهی نمیشود و تعمیرکار
به این خانم پیشــنهاد رابطه نامشــروع میدهد
که او پس از این پیشــنهاد بــه پلیس فتا مراجعه
و شــکایت کرد .بدین ترتیب متهم دســتگیر شد
و بــا تشــکیل پرونــده در اختیار مقامــات قضایی
قــرار گرفــت.وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکه به
هیــچ وجــه اطالعــات محرمانهای که انتشــار آن
دارای تبعــات اســت ،داخــل گوشــیهای تلفــن
همــراه نباشــد گفــت :بــر ایــن اســاس نبایــد بــه
دیگــران حتــی نزدیکتریــن دوســتان و آشــنایان
اعتمــاد کــرد .حتیالمقدور ســعی کنیــد تعمیر
گوشــی را خودتــان انجــام دهیــد ،یــا آن را در
اختیــار تعمیرکاران مجــاز قرار دهید و قبل از آن
اطالعات داخل گوشی را به حافظهای مشخص
انتقــال و از اتصــال آن حافظــه بــه اینترنــت
خودداری شود.

خودم گفتم نکند اینها کالهبردار هســتند و شگردشان
را تغییــر دادهاند .برای همین داخل کیســه را نگاه کردم
کــه دیــدم ســوراخ اســت و از طالهایم خبری نیســت .با
داد وبیداد طالهایم را پس گرفتم و در این میان دســت
دخترشــان را که روی صندلی عقب نشســته بود گرفتم
و از خــودرو بیرون کشــیدم .مردم هم بــه کمکم آمدند،
دختر را دســتگیر کردیم اما آنها فــرار کردند.دختر جوان
که فرنگیس نام داشت در تحقیقات اولیه به سرقتهای
سریالی از پیرزنها با همدســتی مادر و برادرش اعتراف
کــرد .بدین ترتیــب بازپرس شــعبه دوم دادســرای ویژه
ســرقت دســتور بازداشــت فرنگیس و شناســایی مــادر و
برادر او را صادر کرد .درحالی که تحقیقات در این رابطه
ادامه داشــت مرد جوانی به دادسرای ویژه سرقت رفت
و از فرنگیس شــکایت کرد .او گفت :من همسر فرنگیس
هســتم و کارم خرید و فــروش طالســت .او مدتی قبل با
پسر همســایهمان که از اوباش محل اســت ارتباط برقرار
کرد .آنها نقشه کشیدند تا اموالم را سرقت کنند به همین
خاطر طبق نقشهای که فرنگیس کشیده بود او داخل چای
من داروی بیهوشــی ریخت بعد با همدستی مرد شرور
 700گــرم طالی مرا ســرقت کرده و از خانه فــرار کردند.
مــن  15ســاعت بعد به هــوش آمدم و متوجه شــدم که
همســرم نیست .وقتی به ماجرا پی بردم از آنها شکایت
کردم.بــا برمــا شــدن راز ســرقت میلیونــی فرنگیــس،
تحقیقات برای شناســایی سایر مالباختگان اعضای این
باند و دستگیری مادر و برادر فراری فرنگیس ادامه دارد.

پلیس

دو قاچاقچی مواد مخدر در جریان درگیری با مرزبانان هنگ مرزی در شرق
خراسان رضوی کشته شدند.
ســرهنگ کاظم صمدی ،فرمانده هنگ مرزی تایباد به ایرنا گفت :مأموران
تیم اطالعات عملیات هنگ مرزی تایباد با بررســی هــای اطالعاتی از ورود
قاچاقچیان مواد مخدر به مرزهای ایران مطلع شدند.
مرزبانان در مسیرهای احتمالی قاچاقچیان کمین زده و با استفاده از قانون
به کارگیری ســاح به ســمت آنها تیراندازی کردند .در این درگیری دو نفر از
قاچاقچیان به هالکت رســیدند و تعدادی هم به آنسوی مرز متواری شدند.
هنگام پاکسازی محل درگیری نیز  26کیلو و 800گرم تریاک کشف شد.

قتل صاحب قهوه خانه با  8گلوله

سرنخ اسکناسهای جعلی در سفره خانه سنتی

گروهحوادث /هوشیاری فروشنده بلیت مترو راز فعالیت باند بزرگ جاعالن اسکناس
و تــراول چــک در تهران را لــو داد .بهگزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،روز  ۲۶مرداد
امســال جوانی  ۳۰ساله بامراجعه به ایستگاه مترو «جهاد» قصد خرید بلیت داشت
که متصدی فروش بلیت به جعلی بودن اسکناس  ۱۰هزار تومانی ارائه شده از سوی
این فرد ظنین شــد و بالفاصله موضوع را به پلیس مترو اطالع داد .ســپس مأموران
این فرد را دســتگیر کردند و در بازرســی اولیه از وی تعداد  ۱۴قطعه اســکناس  ۱۰هزار
تومانی و دو قطعه تراول چک  ۵۰هزار تومانی کشــف و ضبط شــد.با انتقال متهم به
کالنتری  ۱۰۵سنایی تهران در بررسی اسکناسها و تراول چکهای کشف شده جعلی
بودن آنها محرز شــد و متهم برای ادامه بازجویی در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت .حمید  30ســاله که از مجرمان سابقه دار است در تحقیقات
اولیه منکر اطالع از جعلی بودن اسکناس و تراول چکها شد و ادعا کرد که آنها را در
ازای کار در یک پروژه ســاختمانی در شهرســتان قزوین از پیمانکار ساختمان دریافت
کرده اســت .در شــرایطی که حمید
قادر به معرفی پیمانکار ساختمان
در شهرســتان قزوین نبود به ناچار
لــب بــه اعتراف گشــود و بــه اطالع
داشتن از جعلی بودن اسکناسها
اعتراف کرد .متهــم در اعترافاتش
گفت :اسکناسها و تراول چکها را
از صاحب یک سفره خانه سنتی در
محدوده خیابان مطهری دریافت
کرده است که بالفاصله کارآگاهان تیم جعل و کالهبرداری پایگاه سوم پلیس آگاهی
به این سفره خانه رفتند مراجعه و اقدام به دستگیری صاحب سفره خانه کردند .این
فرد در تحقیقات اولیه به اطالع داشــتن از جعلی بودن اســکناسهای کشــف شده و
همچنین به تهیه دوبسته  ۱۰۰برگی اسکناس  ۱۰هزار تومانی جعلی کشف شده از فرد
دیگری بهنام محمد ( 31ساله) اعتراف کرد که در ادامه تحقیقات محمد نیز دستگیر
شد و به عضویت داشتن در یک گروه جعل و توزیع اسکناس و تراول چکها اعتراف
کرد .در ادامه اقدامات پلیســی برای شناســایی بقیه اعضای باند جعل اسکناسهای
رایج کشور ،کارآگاهان موفق به دستگیری دو متهم دیگر از جمله سرکرده باند بهنام
کریم شدند.این سردسته باند پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی به جعل و تهیه
اسکناس و تراول چکهای قالبی اعتراف کرد که مخفیگاه وی در منطقه شرق تهران
شناســایی شــد و کارآگاهان پایگاه سوم آگاهی در بازرســی از این محل موفق به کشف
مقدار دیگری از اسکناسها و تراول چکهای جعلی شدند .در بازرسی از این مخفیگاه
کارآگاهان پی بردند که کریم اقدامات اولیهای را برای جعل ارزهای خارجی از جمله
دالر امریکا انجام داده و قصد چاپ و توزیع آنها را داشته که قبل از هرگونه اقدام در این
خصوص دستگیر شده است .سرهنگ کارآگاه کامیار چهری ،رئیس پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،گفت :در ادامه تحقیقات مشخص شد که سرکرده باند در زمینه
جعل اســناد مالکیت و دیگر اوراق دولتی نیز فعالیت داشته است که هماهنگیهای
الزم با بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه  ۶تهران انجام شده و متهمان برای ادامه
تحقیقات در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

