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تصادف مرگبار در اصفهان

قتل به خاطر متلک پرانی

پیک موتوری رستوران سارق بود
گروه حوادث /مرد شیاد که بهعنوان
پیــک موتــوری میلیونهــا تومــان از
مشــتریان رســتورانها کالهبــرداری
کــرده بــود از ســوی پلیــس بــه دام
افتاد.بــه گــزارش خبرنــگار حوادث
«ایــران» ،بیســت و پنجــم شــهریور
امســال فــردی بــه افســر تحقیــق
کالنتــری  ۱۲۴قلهــک مراجعــه کرد
و گفــت :ســاعتی قبــل با رســتورانی
در خیابان شــریعتی تمــاس گرفتم
و ســه پرس چلو گوشــت برای ناهار
سفارش دادم .نیم ساعت بعد فرد
جــوان و خــوش تیپی زنــگ واحد ما
را زد و گفــت پیک موتــوریام و غذا
آوردهام .زمانی که کارت عابر بانکم
را همــراه رمز به او دادم بعد از چند
مرتبــه کشــیدن عابــر بانــک گفــت
سیستم قطع اســت و تقاضای وجه
نقــد کرد که بــه داخل خانــه رفتم و
نــود هــزار تومــان بــه وی پرداخــت
کــردم و او نیــز کارت را برگرداند .در
حــال صرف غذا با خانــوادهام بودم
که ناگهــان از طریــق پیامک متوجه
شــدم مبلــغ ســه میلیــون تومــان از
حســاب همــان عابــر بانکــم خالــی
شــده که وقتی نگاهم بــه عابر بانک

کنار سفره افتاد متوجه شدم متعلق
به فرد دیگری اســت و پیک موتوری
آن را جا به جا کرده است .بالفاصله
بــا رســتوران تمــاس گرفتم کــه آنها
گفتند غذای شما را فردی در جلوی
پارکینــگ ســاختمان تحویــل گرفته
و پــول غــذا را نیــز بــه شــکل نقــدی
پرداخــت کــرده اســت همــان جــا
بــود کــه متوجه شــدم آن فــردی که
بــه او کارت را دادم پیــک موتــوری
نبــوده اســت و طعمــه فــرد ســارق
و کالهبــرداری شــدهام.با تشــکیل
پرونــده و ارســال بــه مرجــع قضایی
امر شناسایی و دســتگیری متهم در
دستور کار تیم عملیات کالنتری قرار
گرفــت .پــس از تحقیقــات گســترده
مشــخص شد متهم در مردادماه در
رستورانی در شهرک قدس بهعنوان
پیک مشــغول بــهکار شــده و پس از
چنــد روز در حالــی که دســتگاه پوز و
باکس غــذا که بــر موتــور میگذارند
را ســرقت کــرده دیگــر به محــل کار
خود نرفته است و صاحب رستوران
نیز از وی شــکایت کرده اما حســاب
جاری متعلق به دســتگاه را مسدود
نکــرده است.ســرهنگ ظهیــری -

پلیس

گــروه حــوادث /پســر شیشــهای وقتــی بــرای
رفتن به کمپ ترک اعتیــاد مقاومت میکرد
نمیدانست جانش را از دست خواهد داد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســاعت
 3:10بامــداد جمعــه  18آبــان مأمــوران
کالنتــری  153شــهرک ولیعصر(عــج) طــی
تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم
کردند پســر جوانی طی یک درگیــری با چاقو
زخمــی شــده و پــس از انتقال به بیمارســتان
به علت شــدت جراحــات وارده جــان باخته
است.
بنابــر اظهــارات اولیــه مأمــوران و تحقیقــات
اولیه مشــخص شــد مقتول در خانه دوستش
در شهرری بوده است.
مــادر دوســت مقتــول کــه ایــن پســر را بــه
بیمارســتان رســانده بود بــه مأمــوران گفت:
آرش رفیــق پســرم بــود ،وی اعتیاد شــدیدی
به شیشــه داشــت .پسرم میخواســت او را به
کمــپ تــرک اعتیاد ببــرد امــا آرش مخالفت
کرد و ســر همین موضوع با هم درگیر شــدند
و پســرم بــا چاقــو او را زد و فــرار کــرد .من که
وضعیــت را وخیم دیدم بــا اورژانس تماس
گرفته و آرش را به بیمارستان رساندم.
در نهایــت بــا دســتور محســن مدیرروســتا،
بازپرس کشــیک قتل پایتخت ،جســد مقتول
برای بررســی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل
شــد و تحقیقات برای بازداشت متهم فراری
ادامه دارد.

ناحیه سینه به قتل رسیده است.بر این اساس هماهنگیهای
الزم بــا بازپرس ویژه قتل دادســرای جنایی تهران انجام شــد
و مأمــوران در همــان تحقیقــات اولیــه اطــاع پیــدا کردند که
مقتــول در داخل پارکی واقــع در خیابان امین و طی یک نزاع
و درگیری مورد اصابت چاقو قرار گرفته است.
درادامهبررسیهامشخصشدایندرگیریبهخاطرمتلکپرانی
به یک دختر دانشآموز رخ داده است و مأموران پس از شناسایی
متهمان هر  4متهم را در کمتر از  24ســاعت پس از قتل دستگیر
کرده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

واژگونــی خــودروی حمــل بتن  ،روی ســواری پــژو در اصفهان جان
راننده را گرفت.به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اصفهان؛
رئیــس پلیــس راهــور شهرســتان اصفهان گفــت :در ایــن حادثه که
ســاعت  13و  47دقیقــه شــنبه رخ داد خــودروی حمــل بتن پس از
برخورد با چند خودرو در مســیر شــمال به شرق پل شهید مطهری
روی یک دستگاه پژوی سواری واژگون و راننده پژو کشته شد.
ســرهنگ چلمقانی علــت این حادثــه را ناتوانی راننــده حمل بتن
در کنتــرل وســیله نقلیه اعــام کرد و افزود :علــت دقیقتر حادثه با
بررسی بارنامه و سرعت راننده اعالم میشود.

صدا و سیما

گروه حوادث /چهار پســر جوان کــه پس از قتل در تهرانپارس
متواری شــده بودند در کمتر از  24ساعت شناسایی و دستگیر
شدند.
ســرهنگ منصــور حشــمتیان -رئیــس کالنتــری  ۱۴۴جوادیه
تهرانپارس -با اعالم این خبر گفت :عصر پانزدهم آبان خبر
فوت جوانی  ۲۸ســاله در بیمارســتان تهرانپارس به مأموران
کالنتری  144اعالم شد.
با حضور مأموران در بیمارســتان و اعالم نظریه تیم پزشــکی
بیمارســتان ،مشــخص شــد وی بــر اثــر اصابت جســم تیز به

جدال خونین
 2دوست

مرد غیرتی دوست خیانتکارش را کشت

رئیس پلیــس پیشــگیری پایتخت-
در تشــریح ایــن پرونــده گفــت :در
مدتی که مأموران در حال شناسایی
متهــم بودنــد چندیــن شــکایت
مشــابه دیگر نیز به کالنتری رســید و
همچنیــن پروندههای مشــابهی نیز
در کالنتریهــای ۱۲۵یوســف آبــاد
و  ۱۳۴شــهرک قــدس مطــرح شــد
که بــا توجه بــه افزوده شــدن تعداد
شــاکیها پیگیریهــای ویــژه انجــام
گرفت و در نهایت روز جمعه متهم
در مخفیگاهــش در منطقــه فــاح
دســتگیر و در بازرســی از محــل یک
دستگاه موتور مسروقه دستگاه عابر
بانک و باکس غذا کشف شد.

وی در ادامــه افــزود :متهم  ۲۹ســاله
کــه بــه اتهــام خیانــت در امانــت و
تحصیل مال نامشــروع نیز دســتگیر
شــده بــود به جــرم ارتکابی خــود در
مناطــق مختلــف غربــی و مرکــزی
تهــران به همان شــیوه اعتــراف کرد
و بیــان داشــت :پــس از شــروع بــه
کار در رســتوران تصمیــم گرفتــم بــا
دستگاه پوز نقشه خود را اجرایی کنم
بنابرایــن در نزدیکــی رســتورانهای
بزرگ میایســتادم و زمانی که پیک
رســتوران بــه ســمت محــل تمــاس
مشتری میرفت من نیز آن را دنبال
میکــردم و پس از رســیدن در محل
بســرعت موتور خــود را در گوشــهای

پــارک میکــردم و بــه ســمت پیــک
میرفتــم و میگفتــم غــذا متعلــق
به مــن اســت و پولش را مــیدادم و
زمانــی که از محل میرفــت با موتور
خــود و در حالــی کــه غذا دســتم بود
به خانه مشتری مراجعه میکردم و
هنگامــی که کارت عابر بانک میداد
رمــز را از وی میپرســیدم و ســپس
بــه ظاهــر کارت را میکشــیدم امــا
میگفتم سیســتم قطع است .وقتی
مشــتری بــرای آوردن وجــه نقــد بــه
خانــه میرفت در یــک لحظه کارت
مشابهی را که همراه داشتم و از قبل
تهیه کرده بود جایگزین آن میکردم
و به همراه ســفارش بــه او میدادم و
متوجه جایگزینی آن نمیشــد .بعد
بــه اولیــن عابــر بانــک مراجعــه و با
بهخاطرسپردن رمز کارت حسابش را
خالی میکردم.ســرهنگ ظهیری در
خاتمه ضمن اشــاره به اینکه تاکنون
 ۳۵نفر بهعنوان شــاکی مراجعه و از
متهم تحقیقــات تکمیلی در جریان
اســت از شــهروندان خواست هنگام
خریــد شــخصاً نســبت بــه کشــیدن
کارت اقــدام کننــد و رمــز آن را در
اختیار افراد غیر قرار ندهند.

گروه حــوادث :مرد جوان که به روابط پنهانی همســرش
ظنین شــده بود برای غافلگیر کردن او به کمین نشســت
اخبــــار
تــا اینکه ســرانجام یک روز بــا ورود ناگهانی بــه خانهاش
همسر خود را با یکی از دوستانش دید و در نزاعی مرگبار مرتکب قتل شد.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،هفته گذشــته خبر این حادثه به کالنتری
حصــارک رســید .مأموران بــا ورود بــه آپارتمانی بــا پیکر خونیــن و نیمه جان
جوانی بهنام سیروس رو به رو شدند و او را به بیمارستان رجایی انتقال دادند
امــا پزشــکان نتوانســتند نجاتش دهنــد و روز بعــد وی روی تخت بیمارســتان
جــان داد.مأمــوران پلیــس آگاهــی در جریــان تحقیق اطــاع یافتنــد فرهاد از
مدتی قبل به روابط پنهانی همســرش با دوســت خود پی بــرده بود و یک روز
به ســراغ همســر دوستش رفته و موضوع خیانت شوهر وی را برمال کرده بود و
از زن جوان خواسته تا برای اثبات این ادعا همراه وی به خانهاش برود .وقتی
ایــن دو بــه خانه فرهاد رفتند هانیه و ســیروس را که با هــم خلوت کرده بودند
غافلگیــر کرده و طی نزاعی که بین آنها در گرفت فرهاد با حمله به دوســتش
ســیروس ،او را بشــدت مجــروح کرد و باعث قتل او شــد.فرهاد طولی نکشــید
که دســتگیر شــد و در همان بازجوییهــای اولیه به قتلی که مرتکب شــده بود
اعتــراف کــرد .او به مأموران پلیــس آگاهی گفت :چند ماهی بــود که به ارتباط
پنهانــی همســرم با یک مرد غریبه ظنین شــده بودم ،فهمیــدم زنم با یکی از
دوســتانم که با هم رفــت و آمد خانوادگی داریم ارتبــاط دارد؛ اول باور نکردم
امــا وقتــی بیشــتر پیگیری کردم مطمئن شــدم و االن قبول دارم که دوســتم را
کشــتهام .او مســتحق مرگ بود البته همســرم هم مســتحق مرگ است.هانیه
هم که به اتهام رابطه گناه آلود دســتگیر شــده اســت در بازجویی مدعی شــد
یکســالی بوده که با ســیروس دوســت بوده و بداخالقی همســرش باعث شده
بیشــتر با ســیروس ارتباط برقرار کند .پرونده اتهامی این زن و شوهر به دادسرا
ارجاع شد و هر دو متهم با قرار بازداشت موقت به زندان انتقال یافتند.

 3کشته در سقوط خودرو به رودخانه

گروه حوادث /ســقوط خودروی ســواری از پل رودخانهای در جاده عباس آباد
به کالردشت سه نفر را به کام مرگ برد .جواد دیلم صالحی ،رئیس جمعیت
هــال احمر شهرســتانهای تنکابن و عباس آباد گفت :خــودروی رانا با چهار
سرنشین جوان بامداد شنبه از کالردشت به سمت شهر عباس آباد در حرکت
بود که پس از انحراف از پل رودخانه پســنده ســقوط کرد .با حضور امدادگران
در محل مشــخص شــد بر اثر این حادثه  2سرنشــین مرد در دم جان باخته و
زن جوانی نیز مصدوم شــده اســت .با انتقال مصدوم بــه بخش مراقبتهای
ویژه بیمارســتان شــهید رجایی تنکابن ،بر اثر شــدت جراحات وارده ســاعاتی
بعد جانش را از دست داد.

مرگ پاکبان گیالنی در سانحه رانندگی

برخــورد خودروی پراید بــا یک پاکبان جان وی را گرفت.ســرهنگ محمدرضا
محمــدی ،رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی گیالن بــه باشــگاه خبرنگاران
گفت :بامداد شــنبه یک دســتگاه ســواری پراید در ابتدای تقاطع غیرهمسطح
شهید قلیپور با یک پاکبان که مشغول کار بود برخورد کرد که منجر به مرگ
وی شــد.این پاکبان  ۴۰ســاله که بیژن شــعبانی نام داشــت دراین تصادف در
دم جان ســپرد .در  ۱۲ماه گذشــته این ســومین حادثه رانندگی منجر به مرگ
پاکبانان در استان گیالن بوده است.

