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 20میلیون تومان رشوه برای  10کیلو تریاک

گروه حــوادث /دو قاچاقچی مــواد مخدر که 10
کیلو تریاک همراه داشتند برای رهایی از چنگ
قانون به مأموران کالنتری پیشــنهاد رشوه 200
میلیون ریالی دادند.ساعت  ۲عصر روز جمعه
مأموران کالنتری  141شــهرک گلســتان هنگام
گشــت در یکی از خیابانهای شهرک به  ۲مرد
که در حال پرسه زنی بودند مشکوک شدند.آنها

به محض دیدن مأموران پا به فرار گذاشتند اما
وقتی پلیس را در یک قدمی خود دیدند با آنها
درگیر و در نهایت دســتگیر شــدند .در بازرســی
بدنی از این متهمان ۲ ،قبضه سالح سرد کشف
و در بازرســی از خــودروی آنهــا نیــز  ۱۰کیلوگرم
تریاک کشــف شــد اما متهمان که بــرای رهایی
از قانون به هر راهی متوســل شده بودند این بار

بخشش قاتل باالی چوبه دار

پیشــنهاد رشوه  ۲۰۰میلیون ریالی دادند که این
رشوه از ســوی مأموران رد و به پرونده ضمیمه
شــد .ســرهنگ «اکبر مرادی» رئیــس کالنتری
 ۱۴۱شــهرک گلســتان در ایــن بــاره گفــت :هر ۲
متهــم پس از تکمیل پرونــده در کالنتری برای
تحقیقات بیشــتر به پایگاه دوم پلیس مبارزه با
مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند.

گــروه حــوادث /زندانــی محکوم به مــرگ با
گذشــت مــادر مقتــول ،هنــگام اجــرای حکم
قصاص به زندگی برگشت.
به گزارش روابط عمومی زندان رجایی شهر،
ایــن زندانی کــه در جریــان درگیــری مرتکب
قتل عمدی شــده و حــدود چهار ســال و نیم
در انتظــار اجــرای حکم قصاص بــود ،زمانی
که طنــاب دار بر گردنش گره خــورد در کمال
ناباوری با رضایت بیقید وشرط مادر مقتول

از مرگ رهایی یافت.ضیایی سرپرست زندان
رجایی شــهر با اعالم این خبر گفت :گذشــت
مــادر از حــق قصــاص ،کاری خداپســندانه
و انســانی اســت کــه موجــب رضایــت الهــی
و ترویــج فرهنــگ نوعدوســتی و محبــت در
جامعه میشود و اجر و پاداش اخروی نیز به
دنبــال دارد.مادر مقتول تنها ولی دم بوده که
هدف از گذشــت بیقید و شــرط خود را فقط
رضای خداوند اعالم کرد.

توطئه مرد فروشنده برای خانم مدیر

ایران

گــروه حوادث /فروشــنده لوازم خانگــی که قصد
تصاحــب خانه یــک مدیرعامل زن را داشــت با
همدســتی زن جوانی نقشــه شــومی را طراحی و
اجــرا کرد.به گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایران»،
چند روز قبل و با شــکایت زن میانســالی که مدیر
عامل یک شــرکت خصوصی بــود ،پروندهای در
اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی پایتخت تشــکیل
شد.خانم مدیر عامل در تحقیقات گفت :به غیر
از آنکه مدیرعامل شــرکت خصوصی هســتم ،با
کمــک چند نفــر برای دختــران جــوان دم بخت
جهیزیــه تهیــه میکنیــم .چند بــاری بــرای تهیه
جهیزیــه بــه مغــازه لــوازم خانگی رفتــم که مرد
میانسالی به نام سهراب صاحب آن بود .همیشه
به سهراب میگفتم که وســایلی را برای جهیزیه
عروس به من بدهد که به روز باشد.
او ادامــه داد :حــدود یک ماه قبل ســهراب با من
تمــاس گرفت و گفت اجناس جدیدی با قیمتی
مناســب آورده اســت .او پیشــنهاد داد کــه بــرای
دیــدن اجنــاس بــه انبارش بــروم .با ســهراب در
محلی قرار گذاشــتم و او به همــراه زن جوانی به
دنبالــم آمدنــد .در راه زن جــوان کــه فرشــته نام
داشــت بــه من آبمیــوه تعــارف کــرد اما بعــد از
خوردن آبمیوه از هوش رفتم .زمانی که به هوش
آمــدم خودم را داخل خانهای دیدم و ســهراب و
فرشته هم آنجا بودند.
تهدید برای انتشار فیلم
شــاکی ادامــه داد :زمانــی کــه بــه هــوش آمــدم

ســهراب بــه مــن فیلمــی نشــان داد .آن موقــع
فهمیــدم وقتی مــن بیهوش بــودم از من فیلم
غیــر اخالقی گرفتــه بودنــد .ســهراب تهدید کرد
که اگر آنچه میخواهــد در اختیارش قرار ندهم،
فیلم را در فضای مجازی منتشر میکند .من آدم
آبروداری هستم و حتی نمیخواستم خانوادهام
از ایــن ماجــرا با خبر شــوند .بــه همیــن دلیل به
خواســته او تن دادم و طبق خواسته سهراب ،سه
دانگ از خانهام را در شــمال تهران قولنامهای به
نــام او کردم .یک دســته چک کامل را نیز ســفید
امضــا کرده و چند ســفته هم امضا کــردم و به او
دادم.زن میانسال گفت :بعد از آن ،سهراب و زن
جوان چشــمهای مرا بســتند و سوار ماشین کرده
و در محــل خلوتــی رهــا کردنــد .از آن روز چیزی
به کســی نگفتم و ســهراب هم چکهای ســفید
امضــای مــرا در بــازار خــرج میکرد .امــا چکها
که تمــام شــد تماسهــای تهدیدآمیــز او دوباره
شروع شد .میدانستم که اگر به او پول بدهم این
اخاذی ادامه خواهد یافت.
شکایت از مرد شیاد
شاکی که بهناز نام داشت ادامه داد :باالخره دلم
را بــه دریا زدم و موضوع را با خواهرم بهنوش در
میــان گذاشــتم .او هم پیشــنهاد داد کــه دیگر به
تهدیدهای او توجه نکنم .اما زمانی که قرار بود با
خواهرم به دادسرا بیایم و شکایت کنیم سهراب
همان فیلم را برای همسرم فرستاد و او را تهدید
کــرده بود که اگر به خواســتهاش تن ندهیم فیلم

را در فضــای مجــازی منتشــر میکنــد .همســرم
بــا دیدن فیلم به ســراغم آمــد و زمانی که ماجرا
را فهمیــد او هم مرا تشــویق کرد که از ســهراب و
همدستش شکایت کنیم.
دستگیری در محل قرار
به دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادسرای امور
جنایی تهران بررســیها برای دستگیری سهراب
و فرشــته ادامــه یافــت .امــا زمانــی کــه مأموران
به مغازه ســهراب رفتند ،مشــخص شــد که مرد
میانســال مغازه را تخلیه کــرده و صاحب مغازه
آن را به شخص دیگری اجاره داده است.
در ادامــه تحقیقات خواهر مدیر عامل به شــعبه
چهارم دادسرای امور جنایی تهران رفت و او هم
از سهراب شکایت کرد .او گفت :دیروز سهراب با
من تماس گرفــت و گفت میداند که خواهرم از
او شــکایت کرده است .او به من گفت خواهرم را
راضــی کنم تا از شــکایتش صرفنظر کنــد در غیر
این صورت همان بالیی که سر خواهرم آورده سر
من میآورد.با شکایت زن جوان ،مأموران پلیس
آموزشهای الزم را به بهنوش داده و زن جوان با
سهراب قرار ساختگی گذاشت.
زمانــی که بهنــوش به محل قرار رفــت ،مأموران
بــه صورت نامحســوس محــل را زیر نظــر گرفته
و بدین ترتیب ســهراب و همدســتش بازداشــت
شدند.ســهراب در تحقیقــات اولیــه منکــر ماجرا
شــد و گفت :خانم مدیر عامل دروغ گفته اســت.
فیلمــی هــم که برای شــوهر او ارســال شــده من

نفرســتادم .چکها و ســه دانگ ملکــی هم که از
سوی شاکی به نام من شده به خاطر مراودههای
مالی بوده اســت کــه باهم داشــتیم .خانم مدیر
عامل با گران شــدن ملک ،از معاملهای که کرده
بود پشــیمان شــده و چنیــن ســناریویی را مطرح
کرده است.فرشــته نیز منکر ماجرا شــد و مدعی

کالهبرداری داماد

با همدستی مادرزن

گروه حوادث /مرد کالهبردار که با همدستی همسر
و مادرزنــش و با تشــکیل یــک باند به بهانــه اعزام
نیروی کار به قطــر از  300نفر کالهبرداری کرده بود
از ســوی پلیس دستگیر شدند.چندی قبل فردی با
مراجعــه به پایگاه پنجــم پلیس آگاهی گفــت« :از

طریق یک ســایت اینترنتی با شرکتی آشنا شدم که
برای اعزام نیروی کار به قطر ثبتنام میکرد ،پس
از اطالع از محل شرکت به آدرس اعالمی مراجعه
و پس از تکمیل فرم ،مبلغ  205هزار تومان پرداخت
کردم و مقرر شد که برای اعزام به کشور قطر با من
تمــاس بگیرند؛ اما بعد از چند روز که برای پیگیری
با شــرکت تماس گرفتم دیگر کســی تلفــن هایم را
جواب نداد.پس از این شــکایت پروندهای تشــکیل
شد و در حالی که رسیدگی به موضوع در دستور کار
قرار داشت کارآگاهان با شکایتهای مشابه دیگری
رو به رو شدند .بدین ترتیب تیمی از مأموران پایگاه
پنجم به طور ویژه شناســایی و دستگیری کالهبردار
یا کالهبرداران را در دستور کار قرار دادند.
ســرهنگ «خیراله دولتخواه»  -رئیس پایگاه پنجم
پلیس آگاهی در تشریح این خبر گفت :در تحقیقات

پلیسی مشخص شد که زمینه فعالیت این شرکت
خریــد و تولیــد رنــگ صنعتــی اســت و مدیرعامل
شــرکت با همکاری همدســتش و  2نفــر از اعضای
خانوادهاش به بهانه اعزام نیروی کار به کشــور قطر
مبالغ مختلفــی را از مال باختگان دریافت کرده که
نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضایی
قــرار گرفــت.در ادامه تحقیقات پلیســی مشــخص
شــد که مدیر عامل شــرکت پولهــای دریافتی را به
حســاب همســر و مادر همســرش واریز کرده است
که با هماهنگی مقام قضایی تیمی برای دستگیری
متهمــان اعــزام و مأمــوران موفــق شــدند در چند
عملیات جداگانه و هماهنگ هر  4متهم را دستگیر
کنند.ایــن مقام انتظامی با بیان اینکــه تاکنون 300
نفر از مال باختگان شناســایی شدهاند ،افزود :هر 4
متهم با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

سرقت با بیسکوئیت مسموم
گــروه حــوادث /معتاد کارتن خــواب که با خوراندن بیســکوئیتهای مســموم
به رانندگان اموالشــان را ســرقت میکــرد به اتهام تعرض بــه دو زن نیز تحت
تعقیب بود.
حــدود  7مــاه قبل مــردی به نام «ناصر» بــا مراجعه کالنتــری  ۱۵۲خانی آباد
گفــت :چند شــب پیش برای تخلیه بار بــه میدان تره بــار آزادگان رفتم .موقع
برگشتن شخصی خود را مسافر معرفی کرد و از من خواست تا وی را تا مسیری
برســانم ،من هم قبول کردم بین راه به من چند بیسکوئیت تعارف کرد و من
یکی برداشتم و خوردم ،اما لحظاتی بعد سرگیجه شدیدی پیدا کردم و بعد از
آن دیگر چیزی متوجه نشــدم تا اینکه بعد از  ۲روز وقتی چشــم باز کردم خود
را در بیمارستان دیدم و فهمیدم که آن شخص بعد از بیهوش شدنم مرا کنار
خیابان رها کرده و خودرو و کارت عابر بانکم را به سرقت برده و با تماس مردم
با سامانه  ۱۱۰و بعد اورژانس مرا به بیمارستان انتقال دادهاند.
این پرونده از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه  ۳۴تهران ،به پایگاه
هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ فرستاده شد .در بررسیهای اولیه مشخص
شــد ،ســارق بعد از بیهوش کردن راننده و سرقت خودرو و کارت عابر بانکش،
اقدام به خرید تعدادی سکه طال به مبلغ  ۲۳میلیون تومان کرده و پس از چند
روز خودرو را در منطقه کیانشهر رها کرده است.
تحقیقات ادامه داشت تا این که این سارق  ۳۵ساله که به مواد مخدر(شیشه)
اعتیــاد داشــته و کارتــن خــواب بــود ،در  ۲۴دی شناســایی و دســتگیر و بــرای
تحقیقات به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،منتقل شد.
در بررســیهای صورت گرفته مشــخص شــد که ســارق در یکی از ســایتهای
اینترنتــی نیــز آگهــی «کمک بــه نیازمنــدان» داده و بــه این بهانه بــه دو خانم
تعرض کرده است که از وی شکایت کردهاند.
سرهنگ کارآگاه علی عزیز خانی -رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی  -با اشاره
بــه اینکــه متهم هماکنــون در حال ســپری کــردن دوران محکومیــت خود در
زندان است ،از شهروندان و مالباختگان درخواست کرد :کسانی که به این شیوه
از آنها ســرقت شــده اســت و یا از ســوی متهم مورد اذیت و آزار قرار گرفتهاند،
میتوانند برای شناســایی متهم و اعالم شــکایت از وی به پایگاه هشتم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،واقع در میدان حر ،انتهای خیابان  ۱۲فروردین ،مراجعه
و یا با شماره تلفن  ۲۱۸۶۵۹۷۲تماس بگیرند.

سفر به ایتالیا
با مهر جعلی سفارت

گــروه حــوادث /مدیر عامل آژانــس هواپیمایی با جعل مهر ســفارت ایتالیا
برای متقاضیان سفر به این کشور مدارک جعلی تهیه میکرد.
چندی پیش مردی با پلیس تماس گرفت و گفت :من ســازنده مهر هســتم
و در محدوده خیابان گلبرگ مغازه دارم امروز مردی ناشــناس به مغازهام
آمد و بدون ارائه مدارک ،متقاضی ساخت مهر یکی از ارگانهای دولتی شد.
بالفاصله تیمی از مأموران آگاهی برای بررســی موضوع وارد عمل شــدند و
این مشتری ناشناس را هنگام تحویل مهر دستگیر کردند.
پــس از انتقــال وی به پایگاه چهــارم پلیس آگاهی در بازجویــی و تحقیقات
مشخص شد که متهم مدیر عامل یک آژانس هواپیمایی در محدوده الهیه
است که با همکاری مدیر یک آژانس هواپیمایی در صادقیه ،نواقص مدارک
متقاضیان مسافرت به ایتالیا را جعل و به سفارت ارسال میکنند.
ســرهنگ نثــاری  -رئیــس پایگاه چهــارم آگاهی در تشــریح ایــن خبر گفت:
بــا دســتگیری متهــم دوم در مخفیگاهش ،تحقیقــات پلیســی وارد مرحله
بعدی و مشخص شد که این  ۲متهم اوراق و سربرگهای جعلی را به ازای
پرداخــت مبلــغ  ۲۰۰هزار تومان از مردی جوان تهیه و پس از مهر کردن این
اوراق ،مدارک مســافران ایتالیا را تکمیل میکنند که بالفاصله متهم ســوم
نیز دستگیر شد.در مخفیگاه متهمان تعدادی سربرگ مربوط به سازمانها
و نهادهای دولتی و غیر دولتی کشــف شد و هر  ۳متهم ضمن اقرار به جرم
ارتکابی ،برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

بود که در این ماجرا نقشی نداشته و مدتی است
کــه به خاطــر اختالفاتی که با ســهراب داشــته به
دوستیشان پایان داده است.
به دستور بازپرس جنایی فروشنده لوازم خانگی
و همدســتش بازداشت شــده و تحقیقات در این
خصوص ادامه دارد.

خبر

نجات از مرگ
با  300میلیون تومان

گــروه حوادث /مرد جوان افغانســتانی که شــش ســال پیش زن میانســالی
را درخانــهاش کشــته بــود پــس از محاکمــه بــه قصــاص محکوم شــد اما با
پرداخــت  300میلیون تومــان از مرگ رهایی یافــت .از آنجا که مقتول یک
زن بود خانوادهاش میبایســت تفاضل دیه یک مرد را پرداخت میکردند
تا قاتل را به پای چوبه دار بکشــانند اما چون خانواده مقتول نمیتوانســتند
چنین مبلغی را فراهم کنند به شــرط گرفتن  300میلیون تومان از خانواده
قاتل از حق قصاص خود گذشــت کردند .ماجرای این جنایت حدود شش
سال پیش با پیدا شدن جسد زن میانسال در خانهاش آغاز شد و با شکایت
فرزندانش جســد به پزشکی قانونی انتقال یافت .پزشکان تشخیص دادند
که قاتل با فشردن گلوی این زن او را خفه کرده و از آن خانه گریخته است.
کارآگاهان جنایی در نخستین گام با کنترل آخرین تماسهای تلفنی مقتول
دریافتند وی با یک مرد افغانستانی به نام جمعه در تماس بوده است.
ایــن مرد پس از دســتگیری راز قتل شــهال را فاش کرد و بــه کارآگاهان گفت
مــن بــا ایــن زن رابطــه داشــتم تــا اینکــه در آخرین دیــدار مان از دســتش
عصبانی شدم و او را کشتم.
در پی شــکایت فرزندان شــهال ایــن مرد افغان پــس از محاکمه به قصاص
محکوم شد اماچون اولیای دم نتوانستند تفاضل دیه را پرداخت کنند مرد
محکــوم به مرگ مدت  6ســال بالتکلیــف در زندان باقی ماند و ســرانجام
دیــروز در شــعبه دوم دادگاه کیفــری به ریاســت قاضی محســن زالی برای
رســیدگی نهایی به پرونده این جنایت تشــکیل جلســه داد و مرد افغان به
قضات گفت :من شــش ســال ودو ماه است که بالتکلیف در زندان هستم و
روزها و شــبهایم با کابوس مرگ همراه اســت من را زودتر اعدام کنید تا از
این زندگی برزخی رها شوم.
ســپس فرزنــدان مقتــول در حالیکــه پیش از این شــش ماه بــرای پرداخت
تفاضــل دیه برای اجــرای حکم قصــاص از دادگاه فرصت خواســته بودند
این بار هم یک ماه ونیم مهلت خواستند وگفتند اگر این بار هم نتوانستیم
تفاضــل دیــه را جور کنیــم قاتل مادرمــان را به شــرط گرفتــن  300میلیون
تومان میبخشیم و قاتل هم در واکنش به این شرط اولیای دم گفت من با
شــرط فرزندان مقتول موافقم و حاضرم بــا پرداخت  300میلیون تومان از
قصاص نجات پیدا کنم.
اولیای دم هم با پذیرفتن این مبلغ با تســویه از حق قصاص خود گذشــت
کردند و بدین ترتیب قاتل از قصاص نجات یافت و ســپس براســاس ماده
 612از نظر جنبه عمومی محاکمه شد که در پایان محاکمه قضات وارد شور
شدند تا درباره او تصمیم بگیرند.

