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راننده سرویس مدرسه دختربچه ای را
به کشتن داد

گروه حوادث /راننده ســرویس مدرســهای در بیرجند به
علت بیاحتیاطی باعث مرگ دختر دانشآموز کالس
اخـــــــبار
اول شد.
بــه گــزارش پلیس راهنمایی و رانندگی صبح دیروز ،راننده ســرویس مدرســه
هنگامی که دختران دانشآموز را به مدرسه میرساند بیتوجه به قرمز شدن
چراغ راهنمایی و رانندگی از چهارراه عبور کرد که ناگهان مجبور به گرفتن ترمز
شد اما همین موضوع باعث شد یکی از دانشآموزان کالس اولی بشدت با در
خودرو برخورد کرد و سپس با پرت شدن به بیرون خودرو کشته شد.
سرهنگ علیرضا عباسی  -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی-
اعالم کرد :تست اعتیاد راننده سرویس مدرسه مثبت بوده است که تحقیقات
در این باره ادامه دارد.

سارقان پیچ و مهره ریل های راه آهن

مرگ خاموش مادر و دو فرزند

گروهحوادث /گازگرفتگی در شهرســتان بجنورد جان ســه عضو یــک خانواده را
گرفت.سرهنگعلیپاکدلفرماندهانتظامیبجنوردبهباشگاهخبرنگارانجوان
گفت :در این حادثه دو پســربچه هفت ماهه و  ۹ســاله به همراه مادرشــان جان
خود را از دست دادند .علت این حادثه نشت گاز سمی از دودکش آبگرمکن بود
که باعث مرگ مادر و دو فرزندش در خواب شــد .این حادثه دوشــنبه در یکی از
خانهها در خیابان شریعتی شمالی بجنورد رخ داد.

کشف جسد نوزاد در دریا

گروهحوادث4 /صیاد روســتای دســتک که در آســتانه اشــرفیه برای صیادی با
قایــق موتــوری به دریا رفته بودند با جســد نوزاد دختری شــناور در آب روبهرو
شــدند و آن را به ســاحل انتقال دادند.جسد به پزشکی قانونی فرستاده شد تا
علت مرگ این کودک روشن شود.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

شکار دختران در اینستاگرام
به بهانه انتخاب بازیگر
گروه حوادث

دو پســر شــرور به بهانــه انتخــاب بازیگر بــرای فیلمهای
تبلیغاتی و برگزاری شوی لباس سه دختر جوان را ربوده
و مورد آزار و اذیت قرار دادند.

به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،سیزدهم
بهمن امسال پروندهای با موضوع آزار و اذیت
خانمی  ۲۵ساله از شعبه دهم دادگاه کیفری
یک تهران در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم
پلیــس آگاهی تهران بزرگ قــرار گرفت که در
آن شاکی پرونده مدعی بود توسط  ۲سرنشین
یــک خودروی  ۲۰۶ســفید رنگ مورد ضرب و
شتم ،تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته است.

تست بازیگری گرفته خواهد شد .در محدوده
بــازار مبــل یافت آبــاد بود کــه راننــده خودرو
بهصــورت تلفنی با شــخصی تمــاس گرفت
و مدعی شــد که دفتر شــرکت شــلوغ اســت و
قرار شــده تا تســت بازیگری در دفتر شماره ۲
شرکت انجام شود؛ دقایقی بعد نیز در مقابل
یکــی از مجتمعهای فروش مبلمــان در بازار
یافــت آباد فــرد دیگری که خــود را فیلمبردار
معرفی کرد سوار ماشین شد.

شاکی پرونده پس از حضور در اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت« :حدود یک
هفته پیش در اینســتاگرام با فردی آشنا شدم
کــه از من و تعدادی دیگــر از خانمهای جوان
درخواســت تســت بازیگــری و اجــرای شــوی
لباس کرده بود.
او ادامــه داد :حــدود یــک هفتــه در خصوص
شــرایط و نحوه انجام تســت بازیگــری با این
شخص از طریق فضای مجازی (اینستاگرام)
در ارتبــاط بودم تا اینکه روز ســیزدهم بهمن
از طریــق پیامــک به مــن اطالع داده شــد که
ساعت  ۸شب راننده شــرکت ...بهدنبال من
خواهد آمد تا مرا برای انجام تســت بازیگری
به دفتر شرکت ببرد.
زن جــوان گفت :به این بهانــه و ترفند بود که
آدرس محل سکونتم را گرفتند؛ رأس ساعت
 ۸شب یک ماشین  ۲۰۶سفید که مرد جوانی
رانندهاش بــود به خانه ما در بزرگراه اشــرفی
اصفهانی مراجعه کرد .وقتی سوار خودرو۲۰۶
شــدم ،راننده خــودرو متن فیلمنامــهای را به
من داد و خواســت تا زمان رسیدن به شرکت
آن را حفظ کنم و مدعی شــد که بر اساس آن

تعرض در خودرو

تست بازیگری

شــاکی جوان ادامــه داد :او از راننده خواســت
تــا به ســمت دفتر شــرکت در شــهرری برود.
هنوز مســافت زیادی نرفته بودیم که ناگهان
خــودرو  ۲۰۶به داخــل باغ متروکــه ای رفت.
او ادامه داد :خیلی ترسیده بودم؛ میخواستم
از ماشین پیاده شــوم اما درهای  ۲۰۶از داخل
باز نمیشد؛ مرد فیلمبردار ناگهان به سمت
من حمله ور شــد و در ادامه با توقف ماشین،
راننده  ۲۰۶نیز به صندلی عقب خودرو آمد و
با تهدید و ضرب و شتم مرا مورد آزار و اذیت
قرار دادند؛ پس از آن مرا در همان بیابانهای
تاریک از ماشین پیاده کرده و فرار کردند.

دومین شکایت

همزمــان بــا آغــاز رســیدگی به این شــکایت
پرونده مشــابه دیگری نیز به اداره شــانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ رسید که به همان
شــیوه و شــگرد ،دختری  ۱۹ســاله مــورد آزار و
اذیت قــرار گرفتــه بــود؛ در بررســی اظهارات
ایــن دختــر خانم مشــخص شــد که در شــب
حادثــه مادرش او را همراهــی میکرده اما در

پلیس

گروه حــوادث 3/نفر که پیچ و مهره و اتصاالت خطوط راهآهن در شهرســتان
صحنه را به ســرقت برده بودند توســط پلیس دستگیر شدند و مأموران لوازم
ســرقت شــده راهآهــن را نیز کشــف کردند .ســرهنگ بهــروز فخــری فرمانده
انتظامی شهرستان صحنه به ایرنا گفت :لوازم سرقت شده در حد پیچ و مهره
و یکســری اتصاالت خطوط راهآهن بوده و قســمت ریل اصلی ســرقت نشده
اســت .سرقت این وسایل در حدی نبوده که باعث اخالل در رفت و آمد قطار
شود ،هر چند سرقت این لوازم از خطوط راهآهن نیز خطرآفرین است چرا که
ممکن است باعث جداسازی ریلها از یکدیگر شود.

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

ادامه سرنشینان  ،۲۰۶در زمان پارک خودرو و
پیاده شدن مادر این دختر از فرصت استفاده
کــرده و دختــر جــوان را ربودنــد .در جــادهای
خاکــی وی را مــورد آزار و اذیت قــرار دادند .با
توجه به حساســیت هر  ۲پرونــده ،کارآگاهان
اداره شــانزدهم بــا اقدامــات ویــژه پلیســی
و بررســی تصاویــر بــه دســت آمــده از مراکــز
تجاری منطقه یافت آباد موفق به شناســایی
خودرو  ۲۰۶ســفید رنگ شــدند .با شناســایی
هویت مالک خودرو به محل ســکونت وی در
باقرشهر مراجعه کرده و در تحقیقات میدانی
مشــخص شــد که مالک خــودرو چند ســالی
اســت که فوت کــرده و خانــوادهاش نیز محل
سکونتشان را تغییر دادهاند.

دستگیری پسر  206سوار

در ادامــه کارآگاهــان اطالع پیــدا کردند که در
حــال حاضــر خــودرو در اختیار پســر وی بوده
و بــا نشــان دادن تصویر جــواد  21ســاله به دو
دختر جــوان بالفاصله او را شناســایی کردند.
در ادامــه مخفیــگاه وی در منطقــه باقرشــهر
شناسایی و سرانجام در بیست و ششم بهمن

دســتگیر شــد؛ خودرو  ۲۰۶ســفید رنگ نیز در
مقابل محل سکونتش شناسایی ،توقیف و در
بازرسی از داخل خودرو یک عابربانک متعلق
به یک خانم کشف شد.
بــا دســتگیری جواد وی چــارهای جــز اعتراف
نداشت و در همان ساعت اولیه دستگیری به
آزار و اذیت  ۲شــاکی پرونــده اعتراف و یکی از
دوستانش بهنام حمید ( ۲۲ساله) را معرفی
کــرد؛ حمیــد نیــز در همــان محــدوده زندگی
جواد در منطقه باقرشهر دستگیر و هر ۲متهم
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقلشدند.
جواد پس از انتقال به اداره شــانزدهم پلیس
آگاهــی ،در خصــوص نحوه شناســایی این دو
دختــر گفــت :بــا گــردش در فضــای مجــازی
بویژه اینســتاگرام ،داخل صفحات شــخصی
خانمهــای جوانــی میشــدم کــه تصاویــر
شــخصی خودشــان را در آنجا بارگذاری کرده
بودنــد؛ در ادامــه از طریق دایرکــت ()Direct
برای آنها پیام فرســتاده و خــودم را مدیر یک
شــرکت فیلمســازی معرفی میکردم و بعد
از جلب اعتماد آنها نقشــهام را با همدســتی

دوستم اجرا میکردم.

سومین قربانی

با پیدا شــدن عابر بانک یــک خانم در خودرو
 ۲۰۶کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی
موفــق بــه شناســایی ســومین شــاکی پرونده
در اســتان البــرز شــدند که وی نیز با مشــاهده
متهمــان بالفاصلــه آنهــا را شــناخت و گفت
که به همین شیوه و شــگرد از سوی آنها مورد
آزار و اذیت قرار گرفته است .سرهنگ کارآگاه
علی ولیپور گودرزی  -معاون مبارزه با جرایم
جنایــی پلیس آگاهی تهــران بــزرگ -در این
بــاره گفت :در حــال حاضر پرونــده متهمان،
بــه اتهــام «آزار و اذیــت» و «آدم ربایــی» ،بــا
صــدور قرار قانونی از ســوی مقــام قضایی در
اختیــار اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی تهران
بــزرگ قرار دارند؛ از کســانی که با این شــیوه و
شــگرد از سوی این دو متهم مورد آزار و اذیت
قرار گرفتند دعوت میشــود تا برای شناسایی
متهمان و پیگیری شکایتهای خود به نشانی
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در
خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

