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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

 3کشته در تصادف تیبا و کامیون

عبدالخانــی
باشت» رخ داد.
بــه علــت بارندگی و لغزنــده بودن
جــاده خــودرو تیبــا کــه از ســمت
باشــت به گچساران در حرکت بود،
کنتــرل خــود را از دســت داده و بــا
کامیون باری کشنده «اف اچ» که از
ســمت گچساران به باشت در حال
حرکت بود ،بشدت برخورد کرد که

گــروه حوادث/عضویــت واحدهــای
صنفــی مشــترک بــا مرکــز هشــدار
الکترونیک(مها)پلیسپایتختباعث
شــده که در  2ســال گذشــته ،هیچگونه
سرقتی از این واحدها رخ ندهد.
سردار حسین رحیمی -رئیس پلیس
پایتخــت  -ضمــن اعــام ایــن خبــر
گفت :تا کنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰
واحد صنفــی و تجاری بویــژه از صنف

در این حادثه ســه تن از سرنشینان
ایــن خــودرو جانشــان را از دســت
دادند.
فرمانده پلیس راه استان کهگیلویه
و بویراحمد در خصوص علت این
حادثــه بیــان کــرد :ناتوانــی راننده
در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از
تخطی از سرعت مطمئنه در جاده
لغزنده علت حادثه بوده است.

گروه حــوادث  -مرجــان همایونی/
شــرور ســابقه دار که بــه اتهــام آزار و
اذیــت 20پســر و دختر بچــه تنها در
خانــه و تعــرض بــه دو زن جــوان از
سویپلیسدستگیرشدهدرتازهترین
اعترافــات خــود جزئیات بیشــتری
ازایــنجرایــمرافاشکــرد.اینمرد
 32سالهسوابقزیادیدرزندانهای
تهران دارد وی درباره شــگرد خود به
خبرنگار«ایران»چنینمیگوید:

ëëدختربودنیاپسر؟
بیشــتر پســر بچه بودند .البته دختر هم
بودند .برای من جنســیت بچهها فرقی
نمیکرد فقط میخواستم از خانه آنها
سرقتکنم.
ëëخودروداری؟
نه با دوچرخه و موتورســیکلت در شهر
میگشــتم .دوچرخــهام را مأموران پیدا
کردنــد .موتورســیکلتم را هــم کــه 150
هــزار تومــان خریــده بــودم در یکــی از
ســرقتهایم وقتی دیدم کســی به من

تصویر چهرهنگاری متهم

گفت و گو با متهمی که  20کودک را آزار داد

در روز زنگ 2هزار خانه را می زدم
ایران

زنــگ خانههــا را مــیزدم و اگــر بچههــا
آیفــون را جواب میدادند از آنها ســراغ
خانوادهشــان را میگرفتــم ،وقتــی
میگفتنــد کــه در خانه تنها هســتند به
بهانه اینکه برای پدرشــان پول آوردهام
از آنهــا میخواســتم در را برایم باز کنند
تا پول را تحویلشان دهم .در خانهها که
باز میشــد وارد شــده و نقشــهام را اجرا
یکردم.
م 
ëëعکسالعملبچههاچهبود؟
زمانی که میفهمیدنــد دروغ گفتهام و
قصدم دزدی است مقاومت میکردند

و من با تهدید چاقو دســت و پای آنها را
با طناب یا روسری داخل خانه میبستم
و در اتــاق خــواب یا حمام زندانی شــان
یکردم.
م 
ëëدر این مدت به خانــهای رفته بودی که
نتوانیبههدفتبرسی؟
بله بارها .در روز  2هزار تا  3هزار تا زنگ

سفارش سه و نیم تن آجیل با جیب خالی

مرد بیسوادی که با استفاده از عناوین جعلی مهندس ،دکتر و خیر مدرسهساز از مردم
کالهبرداری میکرد در دام پلیس افتاد .ســردار عبدالرضا آقاخانی -فرمانده انتظامی
استان قم  -در این باره به پایگاه پلیس گفت :چندی قبل مردی به پلیس آگاهی استان
قم شــکایت کرد که یک مهندس از قم با وی تماس گرفته و ســفارش خرید سه و نیم
تن انواع خشکبار شامل پسته درجه یک ،بادام و ...به ارزش  ۲میلیارد ریال داده است.
سپس با دادن نشانی مغازهاش خواسته تا محموله به آدرس وی در قم ارسال و سپس
پــول آن واریز شــود .شــاکی ادامه داد :بــار را به باربری دادم تا بــه آدرس اعالمی در قم
ارسال شود اما کسی برای تحویل بار مراجعه نکرد با او تماس تلفنی گرفتیم که گفت
به دلیل مشغله نتوانسته در محل حاضر شود و خواست که محموله تحویل  ۲دستگاه
نیسان کرایهای شود و پول آن نیز از طریق ساتنا به حسابم واریز خواهد شد .اما با اقدامی
فریبکارانه پس از تحویل محموله هیچ پولی را پرداخت نکرد و ناپدید شده است .بدین
ترتیبموضوعبهصورتویژهدردستورکارمأمورانپلیسآگاهیاستانقمقرارگرفت.
در ادامه مشــخص شد متهم با سوءاستفاده از مدارک هویتی شخص دیگری اقدام به
ارتکاب اینگونه جرائم میکند .با شناسایی رانندگان خودروهای نیسان ،آنها به پلیس
آگاهی استان احضار و بیان داشتند محموله را در ابتدای جاده قدیم قم  -تهران به یک
دستگاه خودرو کامیون منتقل کردهاند که راننده کامیون نیز احضار شد و گفت محموله
با انتقال به شهرستان ارومیه به رانندگان دو دستگاه خودروی نیسان دیگر تحویل شد.
ســردار آقاخانی افزود :ســرانجام با اقدامات پلیســی ،متهم به همراه دو همدســتش
شناســایی و با دریافت نیابت قضایی در شــهر تبریز دســتگیر شدند .فرمانده انتظامی
اســتان قم با بیان اینکه ســطح ســواد متهم کالس اول راهنمایی بــوده ولی با عناوین
مهندس ،دکتر ،خیر مدرسه ساز شناخته میشد ،گفت :متهم عالوه بر جرائم ارتکابی،
دارای  ۲فقــره ســابقه محکومیــت قطعــی هر کــدام به مدت  ۷ســال حبس بــه اتهام
کالهبرداری بوده و تحت تعقیب پلیس آگاهی چندین اســتان قرار داشــته است که با
دستور مقام قضایی به زندان معرفی شد.

نزاع مرگبار به خاطر گذرنامه

گــروه حــوادث -معصومــه مرادپور /مــرد افغــان که بــرای بازپس گرفتــن مدارک
هویتیاش دست به جنایت زده بود در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،چهــارم خــرداد ســال گذشــته مأموران
کالنتــری  144جوادیــه ،در جریــان قتــل مــرد جوانــی در یک نــزاع خیابانــی قرار
گرفتنــد .تیــم جنایــی بالفاصله راهی محل شــده و عامــان این نزاع را دســتگیر
کردنــد .در تحقیقــات بعــدی
مشــخص شــد مــرد افغــان به
نام غــام مدتــی قبــل مدارک
را به شــخصی به نام دایی داده
بــود تــا بــرای او گذرنامــه تهیه
کنــد .بعد از مدتی غالم ســراغ
گذرنامهاش را میگیرد و زمانی
کــه بــا جوابهای ســر بــاالی او
مواجه میشــود به همراه دوســتانش به ســراغ دایی میرود .همین مسأله باعث
درگیری بین آنها شده و در این میان دایی به قتل میرسد .با مشخص شدن این
موضوع غالم دســتگیر شد و با تکمیل تحقیقات ،پرونده برای محاکمه به شعبه
چهارم دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
صبــح روز گذشــته –  17دی -مــرد جوان در جایگاه ویژه قــرار گرفت ودادگاه به
ریاســت قاضی اصغر عبداللهی آغاز شــد .در ابتدای جلسه اولیای دم خواستار
قصــاص متهم شــدند .متهم نیــز در دفاع از خــود گفت :قبــول دارم که در این
نــزاع شــرکت کردم اما هرگز به قصد کشــتن مقتــول به آنجا نرفتــه بودیم .من
فقط میخواســتم مدارکم را از او بگیرم .به دنبال دفاع متهم ،همدستان دیگر
او نیــز بــه اتهام شــرکت در نزاع دســته جمعی در جایــگاه ویژه قــرار گرفته و به
دفاع از خود پرداختند .پس از پایان جلسه قضات وارد شور شده ومتهم اصلی
پرونــده را بــه اتهام قتــل عمد به قصاص محکــوم کرده وســایر متهمان هم به
حبس محکوم شدند.

خانه را میزدم تا یک بچه تنها در خانه
پیداکنم.
ëëبچههاراموردآزارواذیتقراردادی؟
دســت و پای بچهها را میبســتم و آنها
را مــورد آزار و اذیت قــرار میدادم .بعد
پــول و طالهــای داخل خانه را ســرقت
می کردم.

مشکوک شده است ترسیدم رها کردم.
ëëچه ساعتهایی برای اجرای نقشه ات
میرفتی؟
فرقی نمیکرد 7 .و نیم صبح یا  7بعد
از ظهر هم رفتهام .برایم ساعت خاصی
مهمنبود.
ëëگاهیاوقاتباکالهگیسمیرفتی؟
متهم سرش را پایین میاندازد و سکوت
یکند.
م 
ëëشاکیخانمهمداری؟
بله زنگ یکی از خانهها را که زدم خانمی
خودش گفت تعمیرکار شوفاژ هستی؟
منم حرفش را تأیید کردم .زنگ یکی از

طالفروشــیها و صرافیهــای ســطح
شهر تهران ،عضو این سامانه شدهاند.
ســردار رحیمــی ،در خصــوص نحــوه
عملکــرد مرکــز هشــدار الکترونیــک
پلیــس پایتخــت ،عنــوان داشــت:
عملکرد این مرکز به گونهای است که
با حضور ســارق در محــل ،بالفاصله
هشــدار الکترونیکــی بــه نزدیکترین
واحــد گشــت انتظامــی مســتقر در

محل اعالم شده و پلیس میتواند در
کمترین زمان ممکــن در محل وقوع
سرقت حضور یابند.
مالکان واحدهای صنفی و شهروندان،
به منظور بهرهبرداری هرچه بیشــتر از
خدمــات انتظامی با عضویــت در این
مرکز ،میتواننــد امکان وقــوع هرگونه
ســرقت و دســتبرد به محل سکونت و
واحد صنفی خود را کاهش دهند.

خانهها را هم که زدم صدای آن خانم
را با دختر بچه اشتباه گرفتم وقتی وارد
خانــه شــدم دیدم یــک خانــم جوان
اســت اما وارد شــدم و سرقت را انجام
دادم.
ëëماجرایورودبهمهدکودکچهبود؟
نمی دانســتم آنجا مهدکودک است.
وارد مهد که شدم یک خانم مرا کتک
زد من هم با میله آهنی که آنجا بود به
ســرش زدم .ظاهراً حالش بد شــده و
تحت مداوا قرار گرفته است.
ëëدر کودکــی مــورد آزار و اذیــت قــرار
نگرفتهبودی؟
نه ،هیچ وقت .با اینکه بچگی ســختی
داشتم اما کســی مرا مورد آزار و اذیت
قرار نداد.
ëëچرابچگیسختیداشتی؟
دو ســالم بــود که مــادرم فوت کرد
و پــدرم نیــز وقتــی چهــار ســالم
بــود در یــک درگیــری خیابانــی به
قتــل رســید .مــن بــا پــدر بــزرگ و
مادربزرگــم زندگــی میکــردم و با
اینکــه رفتــار آنها با من خــوب بود
ولی زندگی بدون پدر و مادر خیلی
سخت بود.
ëëخواهروبرادرنداری؟
دوتــا خواهــر دارم کــه آنهــا در ترکیــه
یکنند.
زندگیم 
ëëاولینبارچهشدکهشیشهکشیدی؟
 15ســال داشــتم کــه اولیــن بــار

شیشــه کشــیدم .آن زمــان بــرای
اولیــن بــار بــه خاطر دعــوا بازداشــت
شــدم و بــه کانــون اصــاح و تربیــت
رفتم.
ëëجایــی گفتــهای کــه چــرا از زنهــا
متنفری؟
من عاشــق یــک دختر بــودم امــا او با
شخص دیگری ازدواج کرد .به همین
دلیل از زنها متنفر شدم.
ëëفقطپولوطالسرقتمیکردی؟
بله.
ëëبااموالسرقتیچکارمیکردی؟
همه را در قمار باختم.
ëëبزرگترینآرزویتچیست؟
ازدواج بــا همان دختر ،اگــر پدر و مادر
داشتم شاید به او میرسیدم.
ëëآخرینبارکیاززندانآزادشدی؟
سه ماه قبل بود.
ëëچندباررفتیزندان؟
زیاد رفتم ،همهاش به خاطر صدایی
بــود کــه به من دســتور مــیداد .هر بار
که شیشه میکشــیدم صدای یک نفر
را میشنیدم که به من میگفت بروم
دزدی.
ëëتحصیالتتچقدراست؟
دومدبستان.
ëëشغلتچهبود؟
هیچ وقت شــغلی نداشــتم 15 .سال
اســت که معتادم و خرجم را از طریق
دزدی به دست میآوردم.

میزان

برخــورد خــودرو تیبا بــا کامیون در
محــور «گچســاران -باشــت» ســه
کشته برجا گذاشت.
سرهنگ بهنام ویسیپور-فرمانده
پلیــس راه اســتان کهگیلویــه و
بویراحمــد -دربــاره ایــن تصــادف
رانندگی به ایســنا گفت :این حادثه
ســاعت  12و  45دقیقــه دوشــنبه،
17دی مــاه در محــدوده پیچهــای

محور«گچســاران-

امنیت اصناف با عضویت در مرکز هشدار الکترونیک پلیس

پایان 14سال زندگی مخفیانه قاتل

مقتول

گروهحوادث/عامل قتل افســر نیروی انتظامی پس از  14سال
فرار در یکی از شهرستانهای غرب کشور دستگیر شد.
اخــــــبار
سردار محسن خانچرلی ،فرمانده نیروی انتظامی غرب استان
تهران در تشــریح این خبر گفت :شهید ســیروس فوالدوند از افسران نیروی انتظامی
 14ســال قبل در حین انجام وظیفه در جاده شــهریار به مالرد به یک خودرو مشکوک
شــده و دســتور ایست داد اما متهم با اســتفاده از کلت کمری این افسر وظیفه شناس
را به شــهادت رســانده ومتواری شــد .اما در تمام این ســالها تالش برای شناســایی و
دســتگیری قاتل فراری ادامه داشــت تا اینکه با پیگیریهای شــبانهروزی و شگردهای
پلیسیکارآگاهانپلیسآگاهی،قاتلدریکیازشهرستانهایغربکشوردستگیرشد.
وی افزود :متهم پس از دســتگیری به جرم خود اعتراف کرده اســت و اکنون در اختیار
پلیس آگاهی برای تحقیقات تکمیلی است .سردار خانچرلی با اشاره به اینکه یک پسر
نوجوان تنها یادگار این افسر شهید است گفت :هماکنون فرزند شهید فوالدوند با عمو
و مادربزرگ خود زندگی میکند.

کالهبرداری  4میلیارد تومانی به بهانه فروش سکه و ارز

گروهحوادث/مرد کالهبردار با جعل عنوان کارگزار بانک مرکزی و با وعده پرداخت وام
و فروش سکه و ارز به قیمت ارز دولتی ،چهار میلیارد تومان از مردم کالهبرداری کرد.
چنــدی قبل عدهای از مالباختگان این پرونــده با مراجعه به اداره چهاردهم پلیس
آگاهی مدعی شــدند با شــخصی به نام «ولی» ( 32ســاله) ،که در یک شرکت مالی
خصوصی فعالیت میکرد آشــنا شــدند؛ این شخص ضمن معرفی خود به عنوان
کارگزار بانک مرکزی ،حوالههای مختلف خرید سکه و ارزهای دولتی برای آنها صادر
کرده و در ادامه با معرفی خود به عنوان رابط یکی از بانکهای تازه تأسیس مدعی
شده است که قادر است وامهایی تا مبلغ  60میلیون تومان در اختیار آنها قرار دهد و
با این ترفند و حیله از آنها کالهبرداری کرده است.
تحقیقات از ســوی کارآگاهان ادامه داشــت که کارآگاهان اطالع پیدا کردند متهم از
تهران به جزیره کیش متواری شده و با هویت جعلی در آن جزیره سکونت دارد ،با
ی با بازپرس دادسرای ناحیه هشت تهران ،متهم در خانه استیجاری اش در
هماهنگ 
کیش دستگیر شد .وی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت :از بهمن سال  96با جعل
حوالههای بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به قیمت چهار هزار و 200تومان و حواله
سکه به ارزش یک میلیون و 200هزار تومان میکردم و به این طریق به مشتریانی که
بهدفترخصوصیاممراجعهمیکردند،میفروختم.
دربررسیهایتکمیلیمشخصشداینمتهماقدامبهجعلوکالهبرداریبهمبلغ
چهار میلیارد تومان از شــهروندان کرده است.سرهنگ کارآگاه «جهانگیر تقیپور»،
معــاون مبــارزه با جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی تهــران بزرگ ،با اشــاره به این
مطلب که متهم هیچگونه وابســتگی حقوقی و اداری به بانک مرکزی ندارد ،اظهار
داشت :شهروندانی که بدین شیوه و شگرد از آنها کالهبرداری شده است میتوانند به
اداره 14پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

