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پایان خونین آشنایی تلگرامی با یک زن

شهادت دو مأمور نیروی انتظامی

شــامگاه سهشــنبه راکــب و ترکنشــین یــک دســتگاه
موتورسیکلت در میدان کوزه شهرستان زاهدان به سمت
خــودرو گشــت پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تیرانــدازی
کردند .در این تیراندازی ،سرگرد غالمحسین جام دوست
که در حال انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت ترافیکی
بود به شهادت رسید و یک سرباز وظیفه نیز مجروح شد.
ســردار احمــد طاهــری  -جانشــین فرماندهــی انتظامی
سیســتان و بلوچســتان  -گفت :تحقیقات برای شناسایی
و دستگیری عامالن این حادثه در دستور کار پلیس قرار دارد.
ëëشلیک مرگ به سرباز وظیفه
همچنیــن ســرهنگ علــی قاســمپور معــاون اجتماعــی
فرماندهــی انتظامــی خوزســتان نیــز گفــت :در جریــا ن
اجــرای طــرح ارتقای امنیــت اجتماعی و مبــارزه قاطع با
فروشندگان و توزیعکنندگان مواد مخدر ،مأموران پاسگاه
انتظامی پل زهره روز یکشــنبه  ۱۶دی یک دستگاه خودرو
ســمند حامــل  30کیلوگــرم مــواد مخــدر را با  3ســوداگر
مرگ شناســایی و متوقف کردند .حین جابهجایی خودرو
حامل مواد مخدر ،قاچاقچیان قصد ربودن مواد مخدر را
داشتند که پس از تعقیب و گریز توسط مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سالح ،هر
ســه متهم زخمی و دســتگیر شدند که در این رابطه استوار دوم وظیفه سلیم شاوردی
مجروح و بهدلیل شــدت جراحات وارده به بیمارستان شهرستان اهواز منتقل شد اما
شامگاه سهشنبه بهدلیل شدت جراحات جان باخت.

گروه
حوادث
مرجان همایونی
خبرنگار

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دزدیهایمیلیاردی
سارقانپایتخت
همزمانبااجرایششمینمرحلهازطرحدستگیریسارقانشهرتهران 46باندتبهکارو193
مجرمدستگیرشدند.
سردار حسین رحیمی -رئیس پلیس پایتخت  -با اعالم این خبر گفت :متهمان بازداشتی
به  680فقره ســرقت و زورگیری 175 ،فقره سرقت خانه ،مغازه و اماکن و  1340فقره سرقت
خودرو،موتورسیکلتولوازمداخلخودرواعترافکردند.

سرقتموتورهایسنگین

اعضای این باند تحت عنوان مأمور پلیس و با اسلحه به سراغ افرادی
که موتورهای ســنگین غیرمجاز داشــته ،رفته و نقشــه سرقت موتورها
را اجرا میکردند .بهدنبال ســرقت این موتورهــا ،کارآگاهان اداره یکم
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و متهمان این پرونده بازداشت
توگو با خبرنگار «ایران» از انگیزهاش
شــدند .سردسته این باند در گف 
برای سرقتها میگوید.
ëëشغلت چیست؟
مــن بهتریــن مکانیــک ایــن
شــهر هســتم و البتــه در کار
خرید و فروش الســتیک هم
هستم.
ëëچه شــد که کارت بــه دزدی
کشید؟
با مــردی ب ه نام احمــد که در
کار بســاز و بفروشــی بود آشنا
شــدم .او حدود یــک میلیارد
تومــان ســرم کاله گذاشــت.
دزدی کــردم کــه بتوانــم
بدهیهایم به مردم را بدهم.
ëëشگرد سرقتت چطور بود؟
از طریــق یک ســایت آگهــی با چند نفر که موتورهای ســنگین داشــتند
آشــنا شــدم .بهعنوان خریدار سر قرار با آنها میرفتیم اما در محل قرار
خودمان را مأمور معرفی میکردیم و موتورها را سرقت میکردیم .دو
موتور سرقت کردیم که یکی را  16میلیون و دیگری را حدود  20میلیون
فروختیم و از چند افغانی هم تحت عنوان مأمور سرقت کردیم.

عکس ها  :ایران

گروهحوادث/پســر شهرستانی که در یک کانال تلگرامی همسریابی با
زنی میانســال آشــنا شــده بود وقتی دریافت این زن قصد اخاذی دارد
اخــــــبار
وی را با شلیک گلوله کشت .بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» 21 ،آذر
خبر کشف جسد زنی  50ساله در خانهاش واقع در جنوب تهران از سوی مأموران به بازپرس
جنایی تهران و تیم تحقیق اعالم شــد .نخســتین بررسیها نشــان میداد زن میانسال بر اثر
اصابت گلوله به پیشــانیاش به قتل رســیده اســت .دختر مقتول که در محل حضور داشت
به بازپرس گفت :از روز گذشــته چندین بار با تلفن خانه و گوشــی تلفن همراه مادرم تماس
ی که وارد خانه شدم
گرفتم اما جواب نداد تا اینکه تصمیم گرفتم به خانه مادرم بروم اما زمان 
با جســد خونین مادرم روبهرو شــدم که روی زمین افتاده بود .در ادامه کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی رد پسر جوانی بهنام امید  20ساله را پیدا کردند که وی همزمان با وقوع جنایت
از کشور خارج شده و به کشور ترکیه رفته بود .تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشخص شد پسر
جوان به ایران برگشته و کارآگاهان اداره دهم ظهر روز سهشنبه 18دی موفق به دستگیری وی
شده و اسلحه کمری مورد استفاده در جنایت نیز کشف شد .متهم در همان تحقیقات اولیه
گفت :چند ماه پیش بود که در فضای مجازی با این زن آشنا شدم و با وی تماس گرفتم .در
ایــن مــدت دوبار به خانه مقتول رفتم .اما یک روز به من تلفن کرد و از من  10میلیون تومان
خواست .از تهدیدهای او خسته شدم و اسلحه ای تهیه کردم ،وقتی زن میانسال با من تماس
گرفت به او گفتم پول را تهیه کردهام و به خانهاش رفتم و گلولهای به سر وی شلیک کردم.
بعد هم گوشی تلفن همراه و مقداری پول و طال از خانهاش دزدیدم و تصمیم گرفتم از ایران
خارج شده و به ترکیه بروم .اما پس از چندین روز خوشگذرانی و پایان پولها مجبور شدم به
تهران بازگردم که پس از گذشت چند روز دستگیر شدم.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

داماد ناخلف طراح سرقت بود

چهار مرد جوان بهعنوان مأمور آب وارد خانهای ویالیی شــده و با بســتن
دســت و پای زن صاحب خانه نقشه سرقت را اجرا کرده بودند .متهمان
وقتی در دام پلیس گرفتار شــدند در تحقیقات مدعی شدند برای آزادی
یک زندانی دست به سرقت زدهاند.
ëëنقشــه را چه کسی طراحی کرد؟ داماد همین خانواده نقشه را کشید .او
از قبل میدانست که کنتور آب خانه پدرزنش خراب است به ما گفت اول
صبح بروید و در بزنید پدر خانمم ســر کار اســت و مادر خانمم در خانه
تنهاست.
ëëمی دانســتید داخل خانه پول است؟ آرش -داماد خانواده -گفته بود
که دستهای مادرزنش پر است از النگوهای طال .البته به ما گفته بود که
داخل گاوصندوق هم وسایل عتیقه زیادی است.
ëëچطــور ایــن کار را انجام دادید؟ زن صاحب خانه در را باز کرد و زمانی
که من رفتم سمت کنتور آب ،همدستم دهان زن صاحب خانه را گرفت.
بعد آرش آمد داخل و دست و پایش را بست و ما هم طالهایش را سرقت
کردیم.
ëëچقدر سرقت کردید؟ نزدیک 20میلیون تومان طال بود ولی نتوانستیم
گاوصندوق را سرقت کنیم چون کلید را بهدست نیاوردیم.
ëëهدف آرش ازسرقت خانه پدرزنش چه بود؟
حقیقت این بود که پسر این خانواده به اتهام مواد مخدر به زندان افتاده
بود و برای آزادیاش پول الزم بود .زن میانسالی که ما از او سرقت کردیم
نامادری پســر زندانی بود .پدرش هم لج کرده بود که چرا پســرش به کار
خالف دســت زده اســت ،گفته بــود پول نمیدهم تا در زنــدان بماند .اما
خواهر این پسر از شوهرش خواسته بود که کمک کند تا برادرش آزاد شود
او هم به خاطر همسرش نقشه سرقت از خانه پدرزنش را کشید .البته با
این پول سرقتی پسر زندانی را آزاد کردیم.

حوادث
جهان

مترجم

میرر

مرگعجیبهزارانماهی
دراسترالیا

هــزاران ماهی از گونههای متفاوت در پی تغییــرات آب و هوایی و گرم
شدن آب رودخانه «دارلینگ» استرالیا جان خود را از دست دادند.
بهگزارش میرر ،این دومین بار در ماه گذشــته اســت که ماهیهای این
رودخانــه که طوالنیترین رودخانه استرالیاســت ،دســتهجمعی تلف
میشــوند .آخرین بار در ماه دسامبر سال  ۲۰۱۸میالدی  ۱۰هزار ماهی
رودخانه «دارلینگ» جان باختند.
گرمایش بیرویه هوا و تغییرات اقلیمی باعث رشد بیرویه جلبکهای
سمی در آب شده که میزان اکسیژن آب را بشدت کاهش میدهد.

ایجــاد نقــش و نگار روی بــدن اســبها و آرایش آنهــا بهتازگی در انگلســتان
متداول شده است و مورد توجه بسیاری از صاحبان اسب قرار گرفته است.
بهگــزارش بیبیســی« ،ملودی هیمز» آرایشــگری اســت که مهــارت خاصی
در طراحــی نقــش و نگار بر بدن اســب هــا دارد و این کار را بــا حوصله زیادی
انجام میدهد.

تردمیل برای گربه ها

پیــک موتوری یــک رســتوران
اســترالیایی که غذای مشتریان
را میخــورد از ســوی صاحــب
رستورانغافلگیرشد.بهگزارش
دیلی میل« ،صاحب رستوران
استرالیایی میگوید :بهصورت
تصادفی متوجهشــدمکه پیک
موتــوریام از روی غذاهــای
سفارشــی مشــتریان میخورد
این موضوع بشدت مرا عصبانی و ناراحت کرده بود از بالکن رستوران بر
سرشفریادکشیدماوصدایمراشنیدامابهرویخودشنیاوردوفرارکرد
ودیگربهرستورانبازنگشت».ویمیگویداینکارباعثازدستدادن
مشتریان و انتقال بیماری و آلودگی خواهد شــد و از این به بعد در انتخاب
پیکهایموتوریدقتبیشتریخواهدکرد.

دزدان جسد در چین
ســارقان اجســاد در چین جســد یک دختــر  18ســاله را از داخل قبر
ربودند تا او را به ازدواج ارواح دربیاورند.
بهگزارش میرر ،این افراد فقط اجساد عروس یا دامادی که فوت شده
و جوانانی که قبل از ازدواج جان باختهاند  ،میدزدند.
بنا بــر باور چینیها اجســاد این افراد از قبر بیرون کشــیده شــده و در
مراســمی خرافاتی بــه ازدواج ارواح درمیآیند تا زندههــا بتوانند در
آرامش زندگی کنند .بنا بر گزارشهای موجود ،در سال  2015میالدی
جســد  14زن از قبرهایی در چین ربوده شــده و برای این مراسم مورد
استفاده قرار گرفتهاند.

این تردمیل تمرینات ورزشی را برای گربههای خانگی
تنظیم کرده و توجه حیوان را به خود جلب میکند تا
درونش حرکت کند.
این دستگاه به منظور جلوگیری از چاق شدن گربهها
ساخته شده است.
هزینه این دستگاه  1800دالر است و بزودی در بازار به
فروش خواهد رسید.

دیلی میل

یک شــرکت کرهای موفق به ساخت دستگاه تردمیل
برای گربهها شده است.
بهگــزارش دیلــی میــل ،روی این دســتگاه چراغهای
«الای دی» وجود دارد که گربهها را تشویق به تحرک
میکند تا چاق نشوند.

در میان دســتگیر شــدگان متهمانی هســتند که به خانهای دســتبرد زده و 70
میلیارد تومان سرقت کردهاند .سردسته این باند تا به حال 10بار به زندان رفته
و بعد از آزادی با همدستی اعضای باندش از 12خانه سرقت کرده است .متهم
توگو با خبرنگار «ایران» ماجرای سرقتشان را چنین بازگو کرد:
در گف 
خانه را از قبل شناسایی نکرده بودیم و خیلی اتفاقی رفتیم اما از شانس ما خانه
یکمردثروتمندبود.
 70ëëمیلیــارد تومــان پــول نقــد
ســرقت کردیــن؟ طــا ،ســکه،
عتیقــه ،ســاعت طــا70 .... ،
میلیاردتومانبود.
ëëخانهسیستمامنیتینداشت؟
سیستم خاصی نداشت ،در را به
روش توپی زنی باز کردیم.
ëëچطورفهمیدیکهکسیداخل
خانــه نیســت؟ چــراغ خاموش
بود .زنگ زدیم وقتی کســی در را
باز نکرد وارد خانه شدیم.
ëëبا پولهــا چکار کــردی؟ رفتیم
شــمال و کمــی تفریــح کردیــم.
میخواستم با پولها خودم را به انگلیس برسانم اما دوستم اشتباهی مرتکب
شد که همه کارها خراب شد.
ëëچهاشتباهی؟فردای روز سرقت یکی از همدستانم طمع کرد و دوباره برای
سرقت به آن خانه رفت .ساعت  7صبح رفت و چند عدد ساعت سرقت کرد
و آنها را برای فروش در یک ســایت گذاشــت از آنجا که ســاعتها مارک دار و
گرانقیمت بود .همین آگهی ما را لو داد و به دام افتادیم.

یپکموتوری
غذای مشتریان را می خورد

آرزو کیهان

آرایش اسب ها

طمعدردسرساز

