حوادث

چهارشنبه  25اردیبهشت  9 -1 398رمضان  15- 1440می  - 2019سال هجدهم  -شماره 4875

دستگیری زن و شوهر جوان به اتهام زورگیری از رانندگان
گروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ،رئیس
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،از دســتگیری زن و
شــوهر جوانی خبر داد که «تحت عنوان زوج مسافر» و یا
«طعمه قرار دادن زن جوان» اقدام به زورگیری از رانندگان
مسافرکش میکردند.
سرهنگ کارآگاه در توضیح این خبر گفت :در روز هجدهم
اردیبهشــت ماه ســال جاری پرونــدهای از کالنتری 175
باقرشهر در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت که طی آن راننده یک خودرو پراید عنوان کرده بود
یک زن و مرد جوان اقدام به زورگیری وجوهات و همچنین
خودرو پراید وی کردند.
مالباختــه پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران
بــزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :ســاعت  22روز
هفدهم اردیبهشت 98خانم جوانی را به عنوان مسافر سوار
ماشین کردم؛ هنوز چند ده متری بیشتر حرکت نکرده بودم
که یک موتورســوار به من نزدیک شد و به بهانه پرسیدن
آدرس خواهش کرد تا توقف کنم و من نیز توقف کردم اما
به محض توقف ماشــین ناگهان این شخص چاقو و قمهای
را از زیــر لباس خود خارج کرد و آنرا زیر گلویم گذاشــت؛
این شخص مرا از پشت فرمان بیرون کشید و روی صندلی
شاگرد راننده نشاند و از خانم مسافر نیز خواست که مواظب
من باشــد؛ آنزمان بود که متوجه شدم آنها با هم هستند.
مرد جوان پشت فرمان نشست و با ماشین مرا به بیابانهای
کهریــزک برده و در آنجا با وجود ســرقت تمامی پولها (
بیش از  500هزار تومان ) ،کارت عابربانک و گوشــی تلفن
همراهم میخواستند تا ماشین را نیز سرقت کنند؛ زمانیکه
متوجه قصد آنها برای ســرقت ماشــین شدم ،در برابر آنها
مقاومت کردم که با چاقو مرا از ناحیه ران پای چپ زدند و
با سرقت ماشین از محل دور شدند.
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده «سرقت به عنف خودرو
پراید» ،پرونده مشــابه دیگری به پایگاه نهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ ارجاع شــد که در آن راننــده یک پژو پارس
عنوان کرده بود :خانــم جوانی را در کنار خیابان به عنوان
مســافر دربست سوار ماشین کردم؛ هنوز مسافت زیادی را

طی نکرده بودم که متوجه تعقیب ماشین توسط یک پراید
شدم؛ متوجه شدم که به احتمال زیاد ،این خانم نیز مسافر
نیست و در واقع همدست راننده پراید است .سرعت ماشین
را زیاد کرده تا از دســت راننده پراید فرار کنم؛ ســرانجام
توانستم تا خودم را از دســت راننده پراید نجات دهم؛ زن
جوان را در شهرری و قبل از رسیدن مجدد راننده پراید از
ماشین پیاده کرده و به سرعت از محل دور شدم.
با توجه به اظهارات راننده پژو پارس ،کارآگاهان پایگاه نهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ اطمینان پیدا کردند که سارقین
با اســتفاده از خودرو مسروقه قصد زورگیری دیگری اینبار
از راننده یک خودرو پژو پارس را داشــتند که با هوشیاری
راننده پژو پارس موفق به این کار نشــدند؛ لذا مشخصات
دستور توقیف پراید مسروقه همراه با دستگیری سرنشینان
آن در سیســتم جامع پلیس ثبت شــد و در کمتر از 48
ساعت از زمان سرقت پراید ،خودرو مسروقه به صورت رها
شده در منطقه باقرشهر کشف شد.
همزمان با کشــف خودرو مســروقه در منطقه باقرشــهر،

کارآگاهــان پایگاه نهــم پلیس آگاهی با چهــره نگاری و
بهره گیــری از بانک اطالعات مجرمین ســابقه دار پلیس
آگاهی و دیگر اقدامات پلیســی موفق به شناسایی یکی از
مجرمین ســابقه دار به عنوان مصطفی ( 27ساله) شدند؛
بررســی سوابق مصطفی نشان داد که وی یکی از مجرمین
سابقهداری است که پیش از این نیز به اتهام سرقت به عنف
منزل و موادمخدر بارها دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناســایی دقیق مصطفی به عنوان متهم اصلی پرونده،
کارآگاهــان پایــگاه نهم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ با
شناســایی مخفیگاه وی در منطقه باقرشهر در روز نوزدهم
اردیبهشــت 98به این محل مراجعه و موفق به دستگیری
خانم جوانی به نام مریم ( 22ســاله) در داخل خانه شدند
کــه پس از انتقال به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ،
بالفاصله توسط رانندگان خودروهای پراید و پژو پارس مورد
شناسایی قرار گرفت.
مریم با اعتراف صریح به همدســتی با مصطفی در سرقت
به عنف از رانندگان خودروهای مســافرکش عنوان داشت:

جدیدا با مصطفی آشــنا شــده و به تازگی بــا هم ازدواج
کردیم اما هنوز جشــن عروســی نگرفتیــم؛ پس از مدت
کوتاهی مصطفی پیشنهاد داد که در پوشش مسافر اقدام به
زورگیری از رانندگان مسافرکش کنیم و من نیز این شیوه
و شگرد سرقت را از او یاد گرفتم.
مریم در ادامه اعترافاتش با اشاره به دیگر شیوه و شگردشان
در ســرقت به عنف از رانندگان مســافرکش عنوان داشت:
بهمراه مصطفی ،به عنوان مســافر دربســت سوار ماشین
میشدیم؛ زمانیکه از رانندگان تقاضای دربست به خارج از
شــهر را میکردیم ،چون زن و شوهر بودیم رانندهها بدون
هیچگونه مشکلی درخواست ما را قبول میکردند .زمانیکه
از شهر خارج میشدیم ،مصطفی با تهدید چاقو و قمه ابتدا
پولهای رانندهها را میگرفت و در ادامه با زورگیری ماشین
و پیاده کردن رانندهها از محل متواری میشــدیم؛ پس از
فرار ،ماشــینها را در گوشــه ای از خیابان رها کرده و به
خانه میآمدیم.
با توجه به اعترافات صریح مریم به همدستی با مصطفی در
انجام سرقتهای تحت پوشش مسافر ،کارآگاهان پایگاه نهم
پلیــس آگاهی تهران بزرگ مخفیگاه مصطفی را به صورت
نامحســوس تحت مراقبت خود قرار داده و نهایتا مصطفی
نیز در همان روز نوزدهم اردیبهشــت 98دستگیر و پس از
مواجه حضوری با همســرش ،به ناچار لب به اعتراف گشود
به سرقتهای تحت پوشش مسافر اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ،رئیس پایگاه نهم پلیس
آگاهــی تهران بــزرگ ،با اعالم این خبر گفــت :با اعتراف
صریح متهمین به سرقتهای تحت عنوان مسافر و بررسی
پروندههای مشــابه ،تاکنون  5نفر از شکات و مالباختگان
مورد شناسایی قرار گرفتند و اقدامات جهت شناسایی دیگر
شــکات و مالباختگان در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد؛ لذا از کلیه شــکات و
مالباختگانی که بدین شــیوه و شگرد مورد سرقت به عنف
قرار گرفتند دعوت میشــود تا جهت شناسایی متهمین و
پیگیری شکایات خود به نشــانی پایگاه نهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در شهرری  -خیابان آستانه مراجعه کنند.

فریب دختر جوان با وعده ازدواج
گروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،از دستگیری جوانی 27
ســاله به اتهام فریب دختری جوان با وعده ازدواج توسط اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در توضیــح این خبر گفت :پروندهای از
شــعبه ششــم دادگاه کیفری یک تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ ارجاع شد مبنی بر اینکه دخترخانم جوانی حدودا  20ساله توسط جوانی
به نام علیرضا (متولد  )1371مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
با حضور والدین مریم در اداره شانزدهم ،کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی
تهــران بزرگ اطالع پیدا کردند که مریم با تهیه نوشــیدنی مســموم اقدام به
خودکشــی کرده که خوشبختانه با انتقال سریع به بیمارستان و انجام اقدامات
درمانــی از مرگ نجات پیــدا کرده و در حال حاضر در حــال تکمیل اقدامات
درمانی اســت؛ لذا کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت
انجام تحقیقات به بیمارستان اعزام شدند.
مریم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :بهمن سال گذشته (  ) 1397بود که از

طریق فضای مجازی با علیرضا آشنا شدم؛ ابتدا ارتباط ما در حد چند پیام کوتاه
بود تا اینکه این ارتباط هر روز بیشــتر و بیشتر شد تا نهایتا برای اولین بار در
داخل پارک با یکدیگر مالقات کردیم؛ مدتی از آشنایی من و علیرضا گذشت و
من در طی این مدت عالقه شدیدی به علیرضا پیدا کرده بودم تا اینکه یک روز
علیرضا مدعی قصد خود برای ازدواج با من شــد و به من پیشنهاد ازدواج داد و
من نیز بالفاصله پیشنهاد او را قبول کردم».
مریم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :یک روز علیرضا به من عنوان کرد
قصــد دارد تا مرا به خانودهاش معرفــی کند و به این ترفند و حیله مرا به خانه
شان در محدوده فلکه دوم صادقیه برد؛ من به علیرضا اعتماد کامل داشتم و به
هیچ عنوان فکر نمیکردم که او یک روز قصد فریب مرا داشــته باشد .زمانیکه
وارد خانه شــدیم متوجه شــدم که علیرضا به دروغ مرا به داخل خانه کشانده؛
قصد داشتم از خانه خارج شوم اما علیرضا درب خانه را قفل کرده بود و.»....
مریم در خصوص اقدام اخیرش برای پایان دادن به زندگی خود نیز گفت« :پس
از آن ماجــرا چندین نوبت با علیرضا صحبت کرده و از او درخواســت کردم تا
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افقی:
 -1از رســوم ماه صیام اســت که
بدان سفارش شــده است -گوهر
گرانبها
 -2اندوهگیــن -ادیب و شــاعر
بزرگ قرن  9هـ .ق ایران با آثاری
از جمله بهارستان و هفت اورنگ-
سوا از هم
 -3مارکی برای اتومبیل -دهانه و
افسار اسب -نام سفینه فضایی که
نخستین انسان را به فضا برد
 -4خم -ارگان ،سازمان -بمترین
آلت موسیقی
 -5ملون -از شــهرهای اســتان
کردســتان -دریاچه بین آمریکا و
کانادا
 -6چاشــنی غذا -قوی و بهادر-
دهل
 -7شــنونده -کنیــت یکــی از
بزرگتریــن و سرســختترین
دشمنان پیامبر اسالم
 -8پســوندی در دنبال اسم افراد
بزرگ -نام قلعهای که بابک خرم
دین قیام خود را از آن آغاز کرد-
باغبان بیباغ
 -9چرخیدن ،گشتن -آنکه مامور
تقسیم آب است ،میراب
 -10آخریــن توان -کنیز حضرت
 -12مقــدار درآمد مردم یک جامعه به طور مســاوی -گروهی از افراد که
آمنه مادر پیامبر که بعد از مرگ ایشــان مدتی سرپرستی پیامبر را به عهده هدف مشترکی را دنبال میکنند -سنگ آسیاب
گرفت -اهل کشور اتازونی
 -13از القاب امام دوم شیعیان -تبسم -به معنی نهایت یک چیز
 -11روزها -شهر مقدس هندوان -عکس دارا
 -14فالتی در کشور آمریکا -واضح و بیپرده
 -12ایام کودکی -از نامهای پیامبر به معنی ستودهتر -پایتخت فراری
 -15از ســازهای بادی که در دســتههای موزیک نظامی نواخته میشود-
 -13منسوب ،متعلق -حمله کردن -اکنون
حروف قرآنی.
 -14فوری -پایتخت عربستان سعودی -ابزارها
 -15ســاز چوپان ،فلوت -مایعــی که ترکیباتی در خــود دارد که نه حل
میشود و نه ته نشین میگردد.
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عمودی:
 - 1متقی و پرهیزگار -اثری از شاعر بزرگ قرن  5هـ .ق
ناصر خسرو قبادیانی بلخی
 -2از کشورهای آمریکای مرکزی -هم وطن ما
 -3میــز قرآن هنــگام قرائت آن -گیاهــی که بر روی
سنگها میروید -پسر حضرت اسماعیل
 -4ســدی در کشور -جمع نیت -نام گروهی از فراعنه
مصر
 -5صدای دردناک بیمار -لحظه به لحظه -رود مرزی
 -6حیوانی از دســته موشــها که ساکن درخت است و
پوست قیمتی دارد -از فرق انحرافی اسالم که اعتقاد به
الوهیت حضرت علی(ع) دارند
 -7نوعی عقده روانی -آنچه به خودی خود واضح است
و نیاز به اثبات ندارد -تکرار حرف
 -8سنگسار کردن -نام جام جمشید -تحلیل رفتن غذا
در معده
 -9حرف ندا -قالب ،بدن -بافنده
 -10پایتخت کشور آفریقایی لیبریا -کیفیات ،حاالت
 -11نشــانهها ،جمالت قرآنی -بیگانــه ،خارجی -پرو
لبریز
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اخبار کوتاه

واژگونی منجر به مرگ راننده خودرو 405

گروه حوادث :ســرهنگ بابک نمک شــناس ،رئیس مرکز اطالع رســانی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از واژگونی همراه با آتش سوزی یک دستگاه
خودرو پژو  405و مرگ راننده جوان آن در جاده چرمشهر خبر داد .سرهنگ
بابک نمک شناس در توضیح این خبر گفت  :ساعت  10صبح دیروز از طریق
مرکز فوریتهای پلیســی وقوع یک فقره واژگونی خودرو ســواری در جاده
چرمشــهر  -بعد از امامزاده بی بی خاتون به کالنتری  176حسن آباد اعالم
شد .با حضور مأموران ،جسد سوخته شده متعلق به راننده خودروی حادثه
دیده در پشــت فرمان خودرو مشاهده شد که بالفاصله موضوع جهت خارج
کردن جسد از خودرو به آتش نشانی و جهت مشخص شدن علت حادثه به
اداره دهم پلیس آگاهی و همچنین پلیس راهور فاتب اعالم شد .همزمان با
حضور عوامل آتش نشانی در محل جهت خارج کردن جسد از داخل خودرو،
با حضــور کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی و تیم کارشناســی
پلیس راهور فاتب در محل و انجام بررســیهای تخصصی مشخص شد که
خودرو به دلیل ســرعت بیــش از حد و عدم توانایی راننــده آن در کنترل
وســیطه نقلیه از مسیر جاده خارج و همزمان با واژگونی ،دچار آتش سوزی
شــده که طی این حادثه راننده  35ساله آن فوت مینماید .سرهنگ بابک
نمک شــناس ،در پایان این خبر گفت  :با توجه به نظریه تیم کارشناســی
پلیس راهور تهران بزرگ و بررســی انجام شده توسط کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی مبنی بر عدم وقوع هرگونه جنایت ،جســد کشف شده پس از
احراز هویت آن و انجام اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.

دستگیری 13سارق
با حضور مقتدرانه یگان امداد پلیس پایتخت

گروه حوادث :صبح دیروز سرپرست یگان امداد پلیس پایتخت ،از دستگیری
 13ســارق و کشف و توقیف  20دســتگاه خودرو و موتورسیکلت خبر داد.
سرهنگ «ســعید عطاءاللهی» گفت :عوامل گشت انتظامی قرارگاههای این
یگان در طول دو روز گذشــته ،هنگام گشــت زنی در سطح حوزه ،موفق به
دستگیری  13ســارق و  36مظنون شدند.وی با بیان این که در این رابطه
 20دســتگاه خودرو و موتورسیکلت کشف و توقیف شده است ،عنوان کرد:
در بازرسی بدنی از متهمان تعداد  9قبضه سالح سرد کشف شده و متهمان
به جرم ارتکابی اعتراف کردهاند .وی با اشــاره به اینکه در دو روز گذشــته
ماموران توانســتند  3خرده فروش مواد مخدر را دســتگیر کنند و  57گرم
تریاک و هروئین و گل از آنان کشف کنند ،گفت :پلیس با اقتدار هر چه تمام
تر آماده انجام ماموریتهای محوله و برقراری امنیت عمومی برای شهروندان
است .سرهنگ عطاءاللهی ،در پایان خاطر نشان کرد :متهمان به همراه اموال
مکشــوفه به یگان امداد پلیس تهران بزرگ انتقال و پس از تشکیل پرونده
تحویل پلیسهای تخصصی و کالنتریهای حوزه مربوط شدند.

سارق طالی مادر ،فرزندش بود

بــه قول خودش برای ازدواج عمل کند اما او هــر بار بهانه ای میآورد تا اینکه
دیگر تلفن همراهش خاموش شــد و دیگر پاسخ تماسهای مرا نداد؛ از یک سو
همه چیز برایم تمام شــده بود و از ســوی دیگر نیز نمیتوانستم واقعیت را به
پدر و مادرم در میان بگذارم!! و به همین علت تصمیم گرفتم تا به زندگی خود
پایان دهم».
در ادامه رســیدگی به پرونده ،کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ با شناسایی محل سکونت علیرضا در فلکه دوم صادقیه به این محل اعزام
و روز  23اردیبهشــت 98او را دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل کردند.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت :با دستگیری متهم پرونده و اعتراف
صریح وی به فریب شــاکیه ،قرار قانونی از ســوی مقام محترم قضایی صادر و
متهــم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفته است.

کشف 60کيلوگرم شيشه
از مخفیگاه یک سوداگر مرگ

رئيس پليس امنيت پایتخت ،از کشــف  60کيلوگرم مواد روانگردان (شيشــه)
که داخل يک دســتگاه خودروی وانت جاســازي شده بود خبر داد و به تشریح
جزییات این خبر پرداخت .سردار «علي ذوالقدري» در گفتوگو با پایگاه خبری
پلیس ،گفت :با دریافت خبری در خصوص تهیه و توزیع مشروبات الکلی از سوي
فردي به نام «بهنام» ،با يک دستگاه خودروی وانت در محدودههای غرب تهران
و تحت پوشش تعميرکار و نصاب درب و پنجره ،موضوع در دستور کار ماموارن
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.
این مقام ارشــد انتظامی عنوان داشت :پس از تشــکيل پرونده و هماهنگی از
سوی مرجع قضایی ،تحقیقات پیرامون شناسایی این متهم آغاز شد اما در طول
تحقیقات انجام شده مشخص شد که این متهم عالوه بر توزیع مشروبات الکلی
در امر تهیه و توزیع مواد مخدر روانگردان از جمله شیشــه ،نیز فعالیت دارد که
این امر سرنخهای جدیدی را در اختیار ماموران پلیس امنیت عمومی پایتخت
قرار داد .وی افزود :با انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس در نهایت ماموران
پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی پایتخت ،مخفیگاه متهم را در محدوده بزرگراه
ستاری شناسایی کرده و با هماهنگیهای انجام شده این متهم را در مخفیگاهش
دستگیر و خودروی وی را که در پارکینگ متوقف شده بود نیز توقیف کردند.
ســردار ذوالقدری تصریح کرد :در بررســیها و تحقیقات انجام شــده از اهالی
مجمتع محل اختفای متهم ،مشخص شد که یکی از انباریهای این ساختمان
محل انبار کردن مشروبات الکلی و مواد مخدر است که بنابر هماهنگی از سوی
مرجع قضایی این انباری مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن  70بطری مشروب
الکلی کشف و در بازرسي از خودروی متهم نیز  60بسته يک کيلوگرمي حاوی
مواد رونگردان صنعتي (شيشه) کشف شد.
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در ادامه گفت :مواد مخدر مکشــوفه
به پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل شد که پس از تایید از سوی این
پلیس و نظریه کارشناســی از سوی این پلیس مشخص شد که مواد روانگردان
مذکور از شــرق کشور وارد شده تا در اختیار توزیع کنندگان خرده فروش مواد
مخــدر قرار گیرد .وي افزود :متهم به پلیــس امنیت عمومی پایتخت منتقل و
تحت بازجوییهای انجام شــده به جرم خود اعتراف و در بررســی سوابق وی
مشــخص شــد حدود  10دســتگاه خودروي لوکس خارجي به نام وي شماره
گذاري شده اســت که در تحقیقات تکمیلی تراکنشهاي بانکي با مبالغ باالی
ارزی به دست آمد که حکايت از آن دارد که متهم با باندهای تهیه و توزیع مواد
مخدر و مشروبات الکلی و خرید و فروش خودروهای لوکس مدل باال در ارتباط
بوده و در ازای خریــد و فروش مواد مخدر و روانگردان اقدام به خرید و فروش
خودروهای لوکس مدل باال میکرده است .رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت،
در پایان خاطرنشــان کرد :با توجه بــه جرایم متعدد متهم و همچنین احتمال
ارتباط وی با باندهای مذکور ،در حال حاضر متهم با هماهنگی از ســوی مرجع
قضایی برای تحقیقات پیرامون جرایم احتمالی دیگر وی ،در اختیار پليس مبارزه
با مواد مخدر تهران بزرگ قرار دارد.

گروه حوادث :فرمانده يگان انتظامي متروي پايتخت از دســتگيري مرد
جواني به اتهام ســرقت طالي مادرش در متروی پایتخت خبر داد .سرهنگ
«علي راقي» در تشــريح اين خبر بيان داشت :روز هشتم ماه جاري هنگام
تردد مسافران از گيتهاي ورودي ایستگاه مترو ،ماموران انتظامي مستقر در
ایســتگاه به رفتار مسافری مشکوک شدند كه اضطراب شديدي داشت و در
ادامه ماموران برای بررسی موضوع وي را به دفتر پلیس مستقر در ايستگاه
دعوت کردند .وي با اشاره به اینکه متهم در بازجوئی اولیه پاسخ درستی به
سواالت پلیس نمیداد ،كيف و ساكش مورد بازرسی قرار گرفت ،عنوان کرد:
در بازرســی از وسایل همراه وی مقدار هفت ميليون تومان وجه نقد کشف
شــد.این مقام انتظامی افزود :تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اينكه باالخره
متهم لب به ســخن گشود و به سرقت گردنبند طالي مادرش اعتراف كرد.
اين مقام انتظامي ابراز داشت :در ادامه متهم اظهار کرد :با فروختن گردنبند
مادرم ،يك موتورسيكلت خريدم و مابقي پول همین  7میلیون تومان است
که همراهم میباشــد و با خود در ســاك و كيفم جابجا مي كردم .وي در
انتها خاطرنشان كرد :با اعتراف صریح متهم به جرم ارتکابی ،وي براي انجام
تحقيقات تكميلي در اختيار ماموران كالنتري  133شهرزيبا قرار گرفت.

مخفیگاه سارق  50میلیاردی پایتخت
در شیراز شناسایی شد

گروه حوادث :معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ،
از دستگیری سارق منزلی در محله باغ فیض به ارزش  50میلیارد ریال خبر
داد و گفت :مخفیگاه متهم در شیراز شناسایی شد .سرهنگ کارآگاه «احمد
نجفی» در تشــریح این خبر بیان داشت :فروردین ماه سال گذشته پرونده
ای از پایگاه دوم پلیس آگاهی با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از
داخل گاوصندوقش در محل مسکونی اش در محدوده باغ فیض مقداری طال
و جواهر به ارزش  50میلیارد ریال به ســرقت رفته است ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره  17پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
وی بیان داشــت :مالباخته پس از حضور در پلیس آگاهی به ماموران گفت:
در ایام عید به همراه خانواده ام به خارج از کشــور مسافرت و در این مدت
کلید و ریموت ساختمانم در اختیار سرایدار بوده است که در صورت نیاز هر
از چند گاهی داخل منزل را کنترل کند ،ولی متاســفانه پس از مراجعت به
منزل متوجه شدم که سرایدار در ساختمان نیست و مقدار طال و جواهراتم
با تخریب گاو صندوق به ســرقت رفته اســت.این مقام انتظامی با اشاره به
اینکه در تحقیقات بعدی مشــخص شد سرایدار ساختمان به مدت  4سال
در ســاختمان مالباخته مشغول به کار بوده و پس از جلب اعتماد مالباخته،
بــا در اختیار گرفتن کلید ســاختمان در زمانی که وی در مســافرت بوده،
اموال مالباخته را ســرقت و از محل متواری شده است ،افزود :همچنین در
پایشهای اطالعاتی به دســت آمد که متهم از اتباع افاغنه بوده که به طور
غیر قانونی به داخل کشور تردد دارد.
سرهنگ نجفی گفت :تحقیقات پلیسی در خصوص شناسایی مخفیگاه وی
آغاز تا اینکه مشخص شــد که متهم پس از سرقت بالفاصله به شهر شیراز
مسافرت و در یکی از روستاهای دور افتاده از توابع شهر شیراز در طول این
مدت یک سال ،مخفی شده است.وی ابراز داشت :با اخذ نیابت قضائی تیمی
از مامــوران اداره هفدهم به مخفیگاه متهم اعزام و در نهایت ماموران موفق
شدند متهم را در بیستم اردیبهشــت ماه امسل در مخفیگاهش دستگیر و
برای تحقیقات تکمیلی به شهر تهران منتقل کنند.سرهنگ احمد نجفی با
اعالم این خبر گفت :متهم اکنون با قرار بازداشت از سوی شعبه  3دادیاری
دادسرای ناحیه  2روانه زندان شده است و برای تحقیقات تمکیلی در اختیار
این اداره قرار خواهد گرفت.

خودرویی با  ۳۲میلیون تومان خالفی
راهی پارکینگ شد

معاون اجتماعی راهور تهران از انتقال خودرویی با  ۳۲میلیون تومان خالفی
به پارکینگ خبر داد.ســرهنگ بشــیری در گفت و گو با ایسنا در این باره
اظهار کــرد :چندی پیش خودروی پژو پارس توســط پلیس راهور متوقف
شــد و پس از بررســیهای ماموری که وی را متوقف کرده بود ،مشخص
شــد که حدود ۳۲میلیون تومان خالفــی دارد .وی ادامه داد :این خودرو با
برگه خالفی  ۳۲میلیون و  ۱۱۸هزار تومان توسط پلیس بزرگراه راهنمایی
و رانندگــی تهران بزرگ به پارکینگ منتقل و قرار شــد تا پس از پرداخت
جریمههــای معوق و اخذ برگه عدم خالفی ،چنانچه به علت دیگری توقیف
نباشد پس از احراز هویت به مالک قانونیاش تحویل داده شود.

دستگیری عامالن تیراندازی
به یک مادر و فرزند در کرج

فرمانده انتظامی البرز از دســتگیری عامالن تیراندازی به یک مادر و فرزند
در خرمدشــت خبر داد.به گزارش ایسنا ،ســردار عباسعلی محمدیان اظهار
کرد :اواخر اســفند ماه سال گذشــته ،مرکز پیام  ۱۱۰البرز گزارشی مبنی
بر تیراندازی دو نفر راکب یک دســتگاه موتورسیکلت به سمت یک خانم و
فرزندش در منطقه خرمدشــت کرج دریافت کرد که موضوع به صورت ویژه
در دســتور کار قرار گرفت .وی افزود :با تالش شــبانه روزی مأموران پلیس
امنیت عمومی اســتان البرز مخفیگاه متهمان در حصارک کرج ،شناسایی و
در یک عملیات ضربتی این افراد روز گذشــته دســتگیر و به پلیس امنیت
عمومی منتقل شدند.

