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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

قاتالن دو مأمور نیروی انتظامی به دار آویخته شدند

گــروه حــوادث :فرمانــده انتظامــی خراســان
جنوبــی از اعــدام ســه نفــر از عامــان قتــل دو
مأمور نیروی انتظامی در خراسان جنوبی خبر
داد.
بهگــزارش پایــگاه خبری پلیس ،ســردار مجید
شــجاع در ایــن باره گفــت :با تــاش و پیگیری
فرماندهــی انتظامــی خراســان جنوبی و مقام
قضایی ،ســه نفر از قاتالن اصلی شهید محمد
نایبی و شــهید هادی کاردیده بــه دار مجازات

آویختــه شــدند .ایــن افــراد ســال گذشــته طی
درگیری مســلحانه با مأموران نیروی انتظامی
در خراســان جنوبی دستگیر شــده بودند که از
آنهــا مقادیــر زیــادی ســاح و مهمــات و مواد
مخدر کشف شده بود.
آبــان ســال گذشــته شــهید نایبــی و شــهید
کاردیــده در درگیری با اعضــای همین باند در
منطقه کویری شهرســتان نهبندان به شهادت
رسیدند.

احتکار  16هزار کیلو گوشت قرمز

شهید هادی کاردیده

شهید محمد نایبی

گروه حــوادث /رئیس پلیس پایتخت از کشــف
۱۶هزار و  ۵۰۰کیلو گوشت قرمز احتکار شده در
کهریزک خبر داد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،ســردار
حســین رحیمــی رئیس پلیس پایتخــت اظهار
کــرد :در پــی کســب اخبار اولیــه دربــاره فروش
غیرمجاز گوشت طرح تنظیم بازار توسط فردی
با هویت مشــخص ،تحقیقات در این خصوص
در دستور کار معاونت نظارت بر اماکن عمومی

دزد ناشی ،خودروی دولتی سرقت کرد

دزدیدن ظروف مسی مادربزرگ
برای جشن تولد

ایران

گروه حوادث /مرد بدشــانس که برای پولدار
شــدن سناریوی یک سرقت مسلحانه را اجرا
کرده بود نمیدانست به کاهدان میزند.
بهگزارش خبرنگار جنایــی «ایران» ،چند روز
قبل مــرد جوانی ب ه نام بهنام که کارمند یک
ســازمان دولتی بود ســوار بر خودروی شاسی
بلند محل کارش به مرکز شــهر رفت تا برای
دفتــرکارش مبل بخرد .امــا به محض اینکه
داخل یکی از خیابانهای خلوت مرکز تهران
پیچیــد ،مردی ناگهان خــود را مقابل خودرو
انداخت .بهنام بالفاصله پایش را روی ترمز
فشرد تا خودرو به مرد جوان برخورد نکند .اما
هنوز لحظهای نگذشــته بود که مرد ناشناس
در خــودروی «پاجرو» را باز کرد و در حالی که
اســلحهای در دســت داشــت آن را به سمت
بهنام نشــانه گرفت و با تهدید از او خواســت
کــه از خودرو پیــاده شــود .بهنام که چــارهای
نداشــت از خــودرو پیــاده شــد و مرد مســلح
خودرو را دزدید.
ëëگزارشیکسرقتمسلحانه
 19اســفند بهنــام با پلیــس تمــاس گرفت و
ماجــرای ســرقت مســلحانه خــودرو را خبــر
داد .وی گفت :من کارمند سازمان بهداشت
جهانی هستم ،خودرو هم متعلق به سازمان
بــود .با شــکایت مرد جــوان تحقیقــات آغاز
و درنخســتین گام شــماره پــاک خــودروی

مســروقه بــه واحدهــای گشــت اعــام شــد.
درحالی که بررســیها در این خصوص ادامه
داشــت ،کارآگاهان اداره یکــم پلیس آگاهی
پایتخت مطلع شدند که خودروی سرقتی در
یکی از شهرهای اصفهان دیده شده است.
بــا ایــن ســرنخ ،هماهنگیهــای قضایــی بــا
پلیــس اصفهان صــورت گرفــت و درنهایت
مأمــوران پلیس خودروی پاجــرو را در نجف
آبــاد اصفهــان ردیابی کردند .مأمــوران ابتدا
دستور ایســت به سرنشــین خودرو دادند اما
راننــده بدون توجه به اخطارهای پلیس فرار
کــرد .بدین ترتیب تعقیب و گریز آغاز شــد و
لحظاتــی بعد مأمــوران اقدام بــه تیراندازی
هواییکردند.
ëëدستگیریمتهم
تیراندازیهــای هوایــی ادامــه داشــت امــا
مأمــوران زمانی که متوجه شــدند سرنشــین
خودرو قصد تسلیم شدن ندارد به سمت آن
تیراندازی کــرده و درنهایت با زخمی شــدن
سارق جوان؛ خودرو متوقف و متهم دستگیر
شد .پژمان ،سارق خودرو در تحقیقات گفت:
وضــع مالیام خوب نیســت و بهدنبال راهی
برای پولدار شدن بودم .در فیلمهای خارجی
میدیــدم کــه ســارقان با یک اســلحه جلوی
خودروها را میگیرند و بعد از سرقت ،خودرو
را میفروشــند .دوســتان و هــم محلیهــای

خالفم نیز زمانی که به قهوه خانه میآمدند
از سرقت هایشان و پولهای باد آوردهای که از
این راه بهدست آورده بودند میگفتند .تمام
اینها مرا وسوسه کرد تا یک شبه پولدار شوم.
او ادامــه داد :نقشــه ســرقت را از یــک فیلــم
خارجــی الگوبــرداری کــردم .اســلحهای از
دوســتم خریــدم و بــرای اجــرای ســرقت به
تهران آمدم .درخیابان خلوتی کمین کردم و
با دیدن اولین خودروی شاسی بلند راه را سد
کردم .خودرو را با تهدید اسلحه سرقت کردم
و بعد از آن به سراغ مالخری رفتم که یکی از
دوستانم معرفی کرده بود.
امــا مالخر به من گفــت به کاهــدان زده ای!

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت
کــه مأمــوران نظــارت بــر اماکن پلیــس امنیت
عمومــی تهران بزرگ در مرحلــه اول موفق به
کشــف و توقیف  ۱۶00۰کیلو گوشــت گوسفندی
که در سردخانهای بزرگ در منطقه «شورآباد»
کهریزک احتکار شده بود شدند.
و همچنیــن بیــش از  ۱۵تــن انــواع گوشــت کــه
باید در شــبکه بــازار برای تنظیــم قیمت توزیع
میشد ،کشف شد.

آنجــا بــود که فهمیــدم ماشــین ســازمانی را
دزدیــدهام و نمیتوانــم بفروشــمش .بعــد
تصمیم گرفتم خودرو را به اوراقیها بفروشم
اما آنها هم قبول نکردند و به خاطر سازمانی
بــودن خــودرو آن را نخریدنــد .ماشــین روی
دســتم مانده بــود و نمیدانســتم چکار کنم
که به ذهنم رسید با ماشین گشتی در شهرها
بزنم و به شهر خودمان بروم .اما مشخصات
خودرو به همه شهرها اعالم شده بود و چند
بــاری هــم پلیس به من دســتور ایســت داد.
اما موفق به فرار شــدم تا اینکه در نجف آباد
اصفهــان دســتگیر شــدم .بــا اعتراف ســارق
جوان ،تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث /پســر نوجــوان همدانــی بــرای
تهیــه پــول برگــزاری جشــن تولــد بــا همدســتی
چهارهمکالســی اش ظــروف مســی و طالهــای
مادربزرگش را دزدید.
ســرهنگ جمشــید باقــری  -فرمانــده انتظامــی
شهرســتان همدان -در این باره به ایرنا گفت18 :
اســفند یک مــورد ســرقت در منطقــه پردیس به
مرکز فوریتهای پلیسی اطالعرسانی شد.
پس از حضور مأموران کالنتری رســالت در محل
و انجــام تحقیقــات فنی مشــخص شــد ســارقان
مقداری طال و ظروف مســی را به ســرقت بردند.
با انجام تحقیقات فنی و کارشناسانه توسط دایره
تجســس کالنتری رســالت ،رد پــای نوه  15ســاله
صاحبخانه در این سرقتها مشخص شد.
در بازجویــی از مظنون ،او به ســرقت با همکاری
چهــار تــن از دوســتانش اعتــراف کــرد و گفــت:
میخواستیم جشن تولد بگیریم اما پول نداشتیم
به همین خاطر با دوســتانم نقشــه کشیدم و یک
روز کــه میدانســتم کســی خانــه نیســت طالها و
ظــروف مســی مادربزرگــم را دزدیدیــم و آنهــا را
بــه یــک دوره گرد فروختیــم بعد با پولــش پیتزا،
شیرینی و کیک جشن تولد خریدیم.
در نهایت با همکاری نوه شــاکی ســه سارق دیگر
نیز دستگیر شدند و تالش پلیس برای دستگیری
یکی از آنها ادامه دارد.
ســرهنگ باقــری گفت :پرونــده این چهار ســارق
کــه در مقطع ســوم راهنمایی مشــغول تحصیل
هســتند به دادســرا ارســال شــد و تحقیقات برای
دستگیری همدست  19ساله آنها ادامه دارد.

اسیدپاشی مرموز روی صورت خانم معاون

گــروه حوادث /معاون مدرســه دخترانه وقتی میخواســت
از خانــهاش خــارج شــود از ســوی مــرد نقــابداری مــورد
اخبار
اسیدپاشی قرار گرفت .وی پس از انتقال به بیمارستان یکی
از چشمهایش را از دست داد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،ســاعت  8صبح چهارشــنبه  22اســفند
مأموران کالنتری  150تهرانسر در جریان اسیدپاشی به چهره زن جوانی در یکی
از خیابانهــای تهرانســر قرار گرفتنــد .مأموران کالنتری بالفاصله با سرپرســت
دادسرای امور جنایی تهران تماس گرفته و او را در جریان این حادثه قرار دادند.
بدین ترتیب با دســتور محمد شــهریاری تحقیقات تخصصی در این خصوص
آغاز شــد و کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شــدند.
در نخســتین گام کارآگاهــان به ســراغ قربانی این اسیدپاشــی رفتنــد .زن جوان
کــه صورتش آســیب دیده بود گفت :من معاون مدرســه دخترانــهای در پونک
هســتم .ســاعت  8صبح طبــق معمول تمــام روزهــا از خانه خارج شــدم تا به
مدرســه بــروم .اما به محض اینکه در خانــه را باز کردم ،مردی با نقاب مشــکی
مقابل در ظاهر شــد .او ظرف پالســتیکی در دست داشــت و ناگهان مایع داخل
ظرف را به روی صورتم پاشــید بعد هم بالفاصله پای پیاده فرار کرد .آن موقع
تصور نمیکردم که داخل ظرف پالستیکی اسید باشد اما به محض اینکه مایع
روی صورتم ریخت بشدت سوختم .تازه آن موقع متوجه اسید پاشی شدم .زن
 37ســاله که از ناحیه صورت دچار ســوختگی شده بود بالفاصله به بیمارستان
ســوانح و سوختگی منتقل شــد .دکتر ده مردهای ،رئیس بیمارستان در رابطه با
این حادثه به خبرنگار «ایران» گفت :زن جوان دچار سوختگی  5درصدی شده
است اما باتوجه به اینکه چشمش بشدت آسیب دیده بود به بیمارستان رسول
اکرم منتقل شــد .محمدشهریاری گفت :باتوجه به اینکه چشم معاون مدرسه
دخترانه آســیب شــدیدی دیده بود ،یکی از چشــمهایش تخلیه شد .تحقیقات
برای شناسایی و دستگیری عامل این اسیدپاشی ادامه دارد.

ارسال بد افزار برای اخاذی

گروه حوادث /پسر جوان با ارسال یک برنامه بدافزاری توانست رایانه زن جوان
را هک کند و با دسترسی به تصاویر شخصی از وی اخاذی کند.
بهگــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چندی قبل زن جوانی به پلیس فتا رفت و
از اخاذی میلیونی مرد شیادی شکایت کرد .او گفت :چندی قبل با مرد جوانی
در فضای مجازی آشنا شدم و در این مدت ارتباط دوستانهای با هم داشتیم و
چند عکس نیز برای هم ارسال کردیم .تا اینکه چند ماه قبل یک نرمافزار برای
من ارســال کرد و گفت که این نرم افزار خدمات متنوع و زیادی دارد .من که به
او اعتماد کرده بودم بدون تحقیق نرم افزار را در سیستم رایانهام نصب کردم
اما با نصب آن ،او به همه تصاویر و فیلمهای شخصی داخل رایانهام دسترسی
پیدا کردو با تهدید به انتشار از من اخاذی کرد .کارشناسان پلیس فتا با توجه به
حساسیت پرونده ،تحقیقات فنی و اطالعاتی خود را آغاز کردند و مرد جوان را
که در شهرکرج زندگی میکرد شناسایی و دستگیر کردند .در بازرسی از رایانه وی
تصاویر و فیلمهای شخصی زن جوان به دست آمد .متهم گفت :برای اخاذی
از زن جــوان در فضــای مجازی ابتدا با او رابطه دوســتانه برقــرار و اعتمادش را
جلب کردم .سپس با ارسال برنامه بدافزاری توانستم سیستم رایانه زن جوان را
هک کنم .با دسترسی به اطالعات شخصی و تصاویر خانوادگی و شخصی اش
شروع به اخاذی از وی کردم .سرهنگ کاظمی ،رئیس پلیس فتا تهران در ادامه
گفت :با اعتراف متهم جوان تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

