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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

نظافتچیها ،سارق حرفهای بودند
گروه حــوادث /چهــار مرد افغــان که در
پوشــش نظافتچی ،از خانههــای مردم
ســرقت میکردند در عملیات ضربتی
پلیسدستگیرشدند.
چند ماه قبل پیرمردی بازنشسته ساکن
آپارتمانی در خیابان مجیدیه جنوبی ،با
طرح شکایتی در کالنتری  127نارمک از
ســرقت  100میلیون طال و شیء قیمتی
از خانــهاش خبــر داد .کارآگاهــان بــا

بررســی تصاویر دوربینهای مداربسته
ســاختمان دریافتنــد چهــار مرد بــا باال
رفتــن از دیوار آپارتمان و پس از تخریب
در وارد خانــه شــده و دســت به ســرقت
زدند .با توجه به تصویری که از متهمان
به دســت آمده بود ســاکنان ساختمان
آنها را شناســایی کردند و مشــخص شد
آنهــا چندی قبــل بــرای نظافــت خانه
به آن ســاختمان مراجعه کــرده بودند.

سرنوشت مبهم یک نوزاد پس از  13سال

همین ســرنخ کافی بــود تا پلیــس وارد
عمل شده و مخفیگاه آنها را در منطقه
خاکســفید تهران شناسایی و هر چهار
نفر را دستگیر کند.در ادامه خریدار اموال
مسروقهنیزشناساییودستگیرشد.
چهــار متهم افغان که مجــوز اقامت در
ایران را نداشتند در اعترافاتشان مدعی
شدند با پخش تبلیغات در سطح شهر
به عنــوان نظافتچی وارد ســاختمانها

شــده و در مدتــی کــه در خانههــا کار
میکردنــد اطالعــات الزم را بــه دســت
میآوردند.بهاینترتیبطعمههایشان
را شناســایی و با طرح و نقشهای حساب
شــده دســت به ســرقت میزدنــد .پنج
متهــم این پرونده پس از دســتگیری به
دســتور بازپرس شعبه سوم بازپرسی 8
تهران بــرای انجــام تحقیقات تکمیلی
در اختیار مأموران پایگاه چهارم پلیس

عامل تیراندازی در بهشت زهرا
پایمیزمحاکمه

جاسازی دوربین
شگرد پسر شرور برای اخاذی

گروهحوادث-معصومهمرادپور/مردمیانسالکهبهخاطراختالفمالیبادوبرادرآنهارابا
شلیکگلولهدرگورستانبشدتزخمیکردهبوددرشعبهدهمدادگاهکیفریمحاکمهشد.

ایران

کار خود قرار دادند و بسیار زود مخفیگاه
این جوان  25ساله شناسایی شد.
وی ادامــه داد :مأمــوران روز  19دی
مــاه در عملیاتــی غافلگیرانــه موفــق
بــه دســتگیری دانیــال در مخفیگاهــش
شدند و پسر جوان در اعترافاتش عنوان
کــرد کــه روز حادثــه ،گوشــی موبایــل را
بــرای اخــاذی و ادامــه رابطــه در خانــه
جاســازی کــرده بودم و از همــه اتفاقات
فیلمبرداری کردم.
کاظمــی تصریــح کرد :متهم برای ســیر
مراحــل قانونی در اختیــار مقام قضایی
قرار گرفته است.

به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،حدود 3
سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم
چهلــم مــرگ مادرشــان شــرکت کــرده بودنــد،
تیرانــدازی کــرد اما هنــگام فــرار از ســوی یکی از
حاضران در مراسم دستگیر شد.
در ایــن حادثــه یکــی از برادرهــا از ناحیــه نخــاع
دچار آســیب و فلج شــد و دیگــری از ناحیه فک
آســیب جــدی دیــد .همســر یکــی از مجروحان
در اظهاراتــش گفــت« :نزدیکیهــای ظهــر بود.
مــا در آرامــگاه خانوادگیمــان در قطعــه جدیــد
بهشــتزهرا بــه همــراه صــد نفــر از میهمانها
مشــغول انجــام مراســم چهلــم مادر همســرم
بودیــم .ناگهــان مــردی حــدوداً 60ســاله جلوی
شوهرم ایستاد .کت و شلوار مشکی پوشیده بود و
کیف برزنتیاش را روی دوش انداخته بود .اســم
و فامیل شــوهرم را صدا زد .بعد از سالم دستش
را در کیــف بــرد و جلــوی چشــم مــا و صــد نفر از
میهمانهاکلتشرابیرونکشید.
ناگهــان یک گلوله در دهان برادر همســرم و یک
گلوله هم به ســمت همســرم شلیک کرد .گلوله
به گردن همســرم خورد و از کنار شانهاش بیرون
آمد.همسرمهمانجارویزمینافتاد.مردمسلح
پا به فرار گذاشــت اما پســرخاله همسرم که مرد
قویهیکلی بود او را گرفت و اسلحه را از دستانش
بیرون کشید .دقایقی بعد هم پلیس از راه رسید
و او را دســتگیر کــرد .مرد میانســال صبــح دیروز

در شــعبه دهم دادگاه کیفــری پای میز محاکمه
ایســتاد .وی در شــرح ماجرا به قاضــی قربانزاده
که رئیس دادگاه بود گفت :اختالف ما به 14ســال
پیــش باز میگردد من خانهام را برای این دو نفر
بهعنوان وثیقه بانک گذاشتم تا آنها وام بردارند
و مشــکل ورشکستگیشان حل شــود اما آنها در
موعد مقرر اقساط وام را پرداخت نکردند وهربار
کــه زنگ میزدم امروز وفــردا میکردند تا اینکه
بــا گذشــت ســالها وام چنــد صــد میلیونی یک
میلیــارد شــد و بانک خانــهام را برای فــروش به
مناقصه گذاشت .من تمام زندگیم که این خانه
بود را از دست دادم وپسرم به خاطر مشکل مالی
که برایمان پیش آمده بود دست به خودکشی زد.
دار و نــدارم را از دســت داده بــودم وآبرویم رفته
بــود .تا اینکه تصمیم گرفتم در مراســم چهلم
مادرشان به قبرستان بروم و با تهدید اسلحه آنها
را مجبور کنم پولم را برگردانند .من قصد شلیک
نداشتمفقطمیخواستمآنهارابترسانم.
پس از پایان اظهارات متهم سالخورده دو شاکی
کــه بشــدت از ناحیــه نخــاع دچار مشــکل شــده
و وضعیــت جسمیشــان وخیــم بــود بــه طرح
شــکایت پرداختند .یکی از این بــرادران از ناحیه
دو پا فلج شده ودیگری هم پس از جراحت دچار
مشــکالت زیادی شده بود .پس از پایان اظهارات
طرفین قضات ختم جلســه را اعالم کرده وبرای
صدور حکم وارد شور شدند.

ایران

گــروه حوادث /دختر نوجــوان وقتی برای
نخســتین بار پا به خانه دوســت پســرش
گذاشت نمیدانست پسر شرور مخفیانه
دوربینــی در خانه جاســازی کــرده تا از وی
فیلم سیاه بگیرد.
***
چنــدی قبــل دختــر هفــده ســالهای بــا
حضور در اداره پلیس فتای تهران بزرگ
از پســر جوانــی شــکایت کــرد و گفــت :با
دانیــال در شــبکه اینترنتــی اینســتاگرام
آشنا شدم و هر روز با هم از طریق همین
کانال اجتماعی در ارتباط بودیم تا اینکه
او پــس از جلــب اعتمــادم پیشــنهاد داد
همدیگر را مالقات کنیم.
دانیال خواســت بــرای دیدنــش به خانه
بروم و آنقدر اصرار کرد که پذیرفتم.
ناهیــد ادامــه داد :پــس از ورود بــه خانــه
دانیال ،همــه چیز آرام به نظر میرســید
امــا ناگهــان پســر جوان مــرا کتــک زد و با
تهدید نقشه شــومش را به اجرا گذاشت،

وقتــی به خانه بازگشــتم از تــرس آبرویم
به کســی حرفی نزدم تا اینکه پســر جوان
یک فیلم از صحنههای شــومی که با من
داشــت را برایم ارســال کــرد و تهدید کرد
اگر برایش پول تهیه نکنم اقدام به انتشار
فیلم در شبکههای مجازی میکند.
میترسیدم به پلیس مراجعه کنم چون
دانیــال مــرا تهدید کرده بود اگر شــکایت
کنــم فیلــم را پخــش میکند ،بــه همین
خاطــر مجبور شــدم النگــوی طالیم را به
قیمــت  7میلیون تومان بفروشــم و به او
بدهم .چند روزی گذشــت اما او دوباره با
تهدید از من خواســت برایــش پول تهیه
کنــم کــه دیگر راهــی جز کمــک از پلیس
پیش روی خودم ندیدم.
ســرهنگ تــورج کاظمــی ،رئیــس پلیس
فتــای تهــران بــا اعــام ایــن خبــر گفت:
مأمــوران پلیــس فتــای تهــران بــا توجــه
بــه حساســیت موضــوع به صــورت ویژه
عملیات ردیابی پســر جوان را در دســتور

آگاهیپایتختقرارگرفتند.
ســرهنگ مرتضی نثاری ،رئیس پایگاه
چهــارم پلیــس آگاهی گفــت :متهمان
این پرونــده تحت بازجویی قــرار دارند.
شــهروندان باید توجه داشــته باشند به
افــراد غریبه اعتمــاد نکرده و آنهــا را به
خانــه خــود راه ندهند .همچنیــن برای
دریافــت خدمــات بایــد با شــرکتهای
معتبرتماسبگیرند.

گروهحوادث/زن جوان که 13سال به دنبال پسر گمشدهاش
میگشت سرانجام به مردی رسید که مدعی است پسر او را
خـــــــــبر
سه میلیون تومان خریده است.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،اواخر سال 83بود که فاطمه در 18سالگی برای
تأمین مخارج خانوادهاش مجبور به کار در یک کارخانه شــد .پس از مدتی یکی از
همکارانــش که مردی افغانی بــود به او ابراز عالقه کرد .کــم کم فاطمه نیز دل به
او باخت و بعد از  6ماه به عقد موقت عزیز درآمد .یکســالی از زندگی مشترکشــان
میگذشت که فاطمه باردار شد اما شوهرش از شنیدن این خبر بشدت ناراحت شد
و از او خواست بچه را سقط کند.
اما فاطمه مخالفت کرد .درنهایت یک روز عزیز به بهانه انجام کاری خانه را ترک
کرد و دیگر برنگشت .فاطمه دوران سختی را گذراند تا اینکه پسرش به دنیا آمد و
اسمش را صادق گذاشت .اما دو ماه بعد از تولد نوزاد اتفاق عجیبی رخ داد.
زن جــوان در تشــریح ماجرا به خبرنگار «ایــران» گفت :چون شــوهرم افغانی بود
نتوانستمبرایبچهامشناسنامهبگیرمامامدارکتولدبچهامدربیمارستانموجود
اســت .زمانی که پســرم دو ماهه شد یک روز عزیز زنگ خانه مان را زد .او بچه را به
بهانه واکسن زدن از من گرفت و این آخرین باری بود که پسرم را میدیدم .بعد از
آن برای پیدا کردن عزیز و بچهام به هر جایی فکرش را کنید ســر زدم اما خبری از
آنها نبود 13.سال گذشت و من همچنان دنبال بچهام بودم تا اینکه خرداد امسال
یکی از اقوام دورم به نام حامد به سراغم آمد و ادعای عجیبی را مطرح کرد او گفت
ماجرای گم شدن پسر مرا برای یکی از دوستانش تعریف کرده و او نیز سرنخ مهمی
از پسرم در اختیارش قرار داده است.
فاطمه گفت :با اطالعاتی که حامد در اختیارم قرار داد از او خواســتم تا شــهاب را
ببینم .شهاب گفت که او و همسرش بچه دار نمیشدند و به همین دلیل پسرم را از
خانوادهایبهمبلغسهمیلیونتومان
خریــده اســت .بعد از آن نیــز خدا به
آنها یک فرزند پسر و یک فرزند دختر
داده که دخترشان بر اثر بیماری فوت
کرده است.
مرد ناشــناس دو عکس نشــانم داد
عکــس امیر مهدی یا همــان صادق
که امیر مهدی بشدت به من شباهت
داشــت .شــهاب پیشــنهاد داد یــک
میلیــون تومــان پــول و یــک گوشــی
تلفن همراه به او بدهم تا اجازه دهد
پسرم را ببینم اما وقتی آنها را گرفت
ناپدیدشد.
با ناپدید شــدن شــهاب ،زن جوان به
شــعبه نهــم دادســرای امــور جنایی
تهران رفت و از شهاب شکایت کرد.
بــه دنبــال ایــن شــکایت بــه دســتور
بازپرس سهرابی تحقیقات آغاز شد.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد شهاب از چند ماه قبل به اتهام سرقت
در زندان فشافویه در حبس است.
بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور انتقال متهم به دادسرا و تحقیق از او در رابطه
با سرنوشت نامشخص امیرمهدی را صادر کرد .همچنین دستور داد تا با پیدا شدن
امیرمهدی آزمایش دی ان ای انجام و راز این پرونده مبهم فاش شود.

