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کشف گور باستانی هنگام دفن یک مرده

گــروه حــوادث /هنگام دفــن یکی
از بیمــاران کرونایــی در روســتای
«پاجــی» واقــع در بخــش دودانگه
شهرستان ساری یک گور باستانی و
اشیای عتیقه کشف شد.
علــی رمضانــی پاجــی ،پژوهشــگر
مازندرانــی کــه خبــر ایــن کشــف را
اعــام کرده بود گفــت :هنگام حفر
قبــر برای دفن یک فرد فوت شــده بر اثر بیماری
کرونا که طبق پروتکل بهداشتی باید عمق بیشتری میداشت ،به گور باستانی
رسیدیم.
این پژوهشگر مازندرانی افزود :بقایای یک اسکلت انسانی ،بقایای یک ظرف
ســفالی شکســته ،بقایای یک شمشــیر آهنی و یک تیردان و یک قطعه شیء
آهنــی مربــوط به ابزار جنگی کشــف شــد که با توجه به تیپ ســاخت دشــنه،
شمشــیر و تیر ســه بر ،بهنظر میرســد این گور مربوط به سرباز اشکانی باشد.
البته  ۲ســال قبــل هم در این قبرســتان ،گور خمره ،گردنبنــد و النگوی مفرغ
کشف شد که مربوط به حدود سه هزار و  ۵۰۰تا پنج هزار سال پیش است.
در همیــن رابطــه مهدی ایــزدی ،معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی مازنــدران نیــز بــا تأیید ایــن مطلب
به«مهر» گفت :در پی درگذشــت یکی از اهالی روســتای پاجی از توابع بخش
دودانگه شهرســتان ســاری بر اثر ابتال به بیماری کرونا و همچنین لزوم دفن
فوت شدگان این بیماری در عمق پایینتر از حد معمول ،به طور اتفاقی یک
گور باســتانی کشف شده اســت.وی با اشــاره به اعزام کارشناســان و نیروهای
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مازندران
به محل کشــف این گور باســتانی ،گفت :آثار به دســت آمده از این گور شامل
بقایای یک اســکلت انســانی ،یــک ظرف ســفالی ،یک شمشــیر آهنی و یک
قطعه شیء آهنی مربوط به بخشی از یک جنگ افزار بوده است.
معاون میراث فرهنگی مازندران گفت :با توجه به دادههای بهدســت آمده،
این گور باستانی مربوط به دوران اشکانی بوده و همچنین بررسیهای بیشتر
در خصوص اشیای کشف شده نیز ادامه خواهد داشت.

دزدی که بعد از سرقت عذر خواهی میکرد

گــروه حــوادث /ســارق چرخهــای
خودرو در شهرستان گچساران بعد
از هر ســرقت یک نامه عذرخواهی
در محل بهجا میگذاشت.
ســید محمــد موســوی فرمانــده
انتظامــی گچســاران گفــت :چنــد
روز قبل فیلمی در فضای مجازی
منتشــر شــد کــه در آن مــردی در
مقابل بانک صادرات شــعبه شهرســتان گچســاران چرخهای یک
خــودروی ســمند را ســرقت میکند و ســپس نامــهای زیر تیغه بــرف پاکن
خودرو میگذارد که در آن نوشته بود «معذرت میخواهم واقعاً شرایطم
بد بود».
پس از انتشــار این کلیپ و شــکایت شــاکی پرونده بالفاصلــه مأموران پلیس
تحقیقــات خــود را در این باره آغــاز کردند و متهم بــا ردیابیهای تخصصی
شناســایی و دســتگیر شــد .ســارق ضمــن اعتــراف به ســرقت الســتیکهای
خــودروی ســمند در جلوی بانــک صادرات شــرکت نفت تاکنون بــه  3فقره
ســرقت دیگر نیز اعتراف کرده اســت و مأموران از خانه او ســه حلقه رینگ و
الستیک سرقت شده خودرو را کشف و ضبط کردند .همچنین خودروی پراید
متعلق به سارق که با آن اقدام به سرقت میکرد توقیف و به پارکینگ انتقال
داده شد.
این ســارق  ۲۳ســاله با هویت معلوم پساز تشــکیل پرونده در اختیار مرجع
قضایی قرار گرفت و اقدامات تکمیلی برای دستگیری یک نفر همدست و ۲
نفر مالخر در جریان این پرونده در دستور کار پلیس است.

شستن لوازم خانه جان زن جوان را گرفت

گروه حوادث /زن جوانی هنگام شستن وسایل خانه با آب دچار برق گرفتگی
شد و جان باخت.
ســرهنگ فرهاد آراوند فرمانده انتظامی دشتســتان گفت :در پی اعالم مرکز
فوریتهــای پلیســی  110مبنــی بر بــرق گرفتگــی در یکی از محلههای شــهر
شبانکاره بالفاصله مأموران انتظامی و عوامل امدادی به محل حادثه اعزام
شــدند که با حضور مأموران مشــخص شد ،خانمی  33ساله هنگام شست و
شوی وسایل منزل ،بهدلیل اتصال برق به پمپ آب دچار برق گرفتگی شده
و جان خود را از دست داده است.

اخبار

گــروه حــوادث  /طبق اعــام مرکز تحقیقات ســازمان پزشــکی قانونی کشــور
از اول اســفند ســال  98تا ششــم اردیبهشــت ســالجاری  ۷۹۶مورد مرگ بر
اثر مســمومیت با الکل متانول در کشــور گزارش شــده که تهران با  ۲۰۵مورد
بیشترین فوتی را در میان استانها داشته است.
کامبیز سلطانینژاد عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی
کشــور گفت :در ســالهای اخیر شاهد بروز مســمومیتهای جمعی ناشی از
متانــول و عوارض مصرف نوشــیدنیهای الکلی تقلبی در کشــور بودهایم که
بزرگترین حادثه مسمومیت جمعی بر اثر مصرف متانول در کشور همزمان
با بروز بحران شیوع ویروس کرونا در برخی استانها مشاهده شده است.
عوامل همهگیری در مصرف الکل در کشور
این متخصص و دانشــیار ســم شناســی تأکید کــرد :عوامل مختلفــی در بروز
همهگیری اخیر مسمومیت با الکل متانول در کشور دخیل بوده است که یکی
از این عوامل که بویژه در روزهای اول شــیوع ویروس کرونا در کشــور و شاید به
علت هراس مردم از ابتال به این بیماری ویروســی ناشــناخته ،ســبب تشویق
افراد به مصرف خوراکی مشروبات الکلی شد ،گسترش برخی شایعات و اخبار
کذب و جعلی در فضاهای مجازی مبنی بر پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا
در اثر مصرف خوراکی مشــروبات الکلی بود .از طرفی بر اســاس توصیههای
انجام شده توسط مقامات بهداشتی کشور مبنی بر ضدعفونی کردن دستها
و ســطوح با اســتفاده از مواد ضدعفونیکننده و گندزدا از جمله فرآوردههای
بر پایه اتانول(الکل طبی یا الکل اتیلیک) ،بهعنوان یکی از مهمترین روشها
برای پیشــگیری از ابتال به ویروس کرونا ،افزایش نیاز و کمبود مقطعی اتانول
در کشور رخ داد.
ســلطانینژاد تصریح کرد :در این میان برخی افراد ســودجو و فرصت طلب
بــا توجــه بــه کمبــود اتانــول در کشــور ،از متانول(الــکل متیلیک) بــرای تهیه
فرآوردههــای ضدعفونی یا مشــروبات الکلی تقلبی اســتفاده کردند .هرچند
اســتفاده موضعی از اتانول با غلظتهای مناســب(محلولهای  ۷۰درصد)
دارای مصارف بهداشــتی و پزشــکی اســت اما متانول یک ماده ســمی است
و هیچگونه کاربرد بهداشــتی و پزشــکی ندارد و فقط بــرای مصارف صنعتی
استفاده میشود .از طرفی برخی سودجویان با استفاده از محلول هیپوکلریت
ســدیم(وایتکس) اقــدام بــه رنگ زدایی از انــواع فرآوردههــای صنعتی الکل
کردند .متانول یا الکل چوب یا متیل الکل ،یک ترکیب سمی است و مصرف
 ۵ - ۱۵میلــی لیتــر از محلول خالــص آن یا مصرف خوراکــی  ۶۰ - ۲۴۰میلی
لیتر از محلوهای  ۴۰درصد آن باعث مســمومیتهای شــدید ،کوری و مرگ
میشود.
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محاکمهمردثروتمندبهاتهام
گروه حوادث  /مرد ثروتمند که همســر دومش
را بــا میلــه آهنــی شــومینه بشــدت کتــک زده و
باعــث قطع پای او شــده بود با شــکایت این زن
مبنــی بر اتهام شــروع به قتــل در دادگاه کیفری
استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار «ایران» ،حدود یکسال قبل
مرد سالخوردهای به کالنتری  101تجریش رفت
و از دامــادش شــکایت کــرد .وی گفــت دامادم
دخترم را بشــدت کتک زده و باعث قطع پای او
شده اســت.وقتی پرونده به دادسرا رفت وی در
تشــریح ماجرا گفــت :دخترم  30ســال دارد اما
دامادم محســن  60ساله است او قبالً زن داشته
و چنــد فرزنــد دارد کــه تقریبــاً هم ســن و ســال
دختر من هســتند وقتی به خواســتگاری دخترم
آمــد چــون ظاهــرش خیلــی برازنــده و وضــع
مالــی اش نیــز بســیار خوب بــود دختــرم قبول
کــرد با او ازدواج کند .مــن فکر میکردم دخترم

قطعپایهمسر

زندگــی خوبی دارد تا اینکه چنــد روز قبل با من
تمــاس گرفــت و گفــت شــوهرش او را بشــدت
کتــک زده و دو هفتــه در خانــه حبســش کــرده
اســت .بالفاصله با برادرزنم به خانه دخترم در
تجریش رفتیم اما از دیدن او شــوکه شدم تمام
بدنــش کبود و زخمــی بود و حال بدی داشــت.
او را به بیمارســتان رســاندیم پزشــکان با دیدن
پــای دخترم کــه زخمی بود و عفونــت کرده بود
مجبور شــدند پایــش را قطع کننــد .عصبهای
پای دیگرش نیز بشــدت آســیب دیده و او دیگر
قــادر به حرکــت نیســت و باید بقیــه عمرش را
روی صندلی چرخدار بنشــیند .به همین خاطر
از دامادم شکایت دارم.
پس از این شــکایت پرونده در اختیار کارآگاهان
پلیــس قــرار گرفت و بعــد از اثبــات ادعای مرد
سالخورده و دخترش محسن بازداشت شد .اما
وی منکر اتهام خود بود.

راننده تاکسی اینترنتی

ëëدر دادگاه چه گذشت؟
صبح دیروز مرد ثروتمند در شــعبه دوم دادگاه
کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز محاکمه
ایســتاد .در ابتدای جلســه همسرش که توان راه
رفتــن نداشــت و روی صندلی چرخدار نشســته
و بــه دادگاه آمــده بود در تشــریح ماجــرا گفت:
دو ســال قبــل بــا محســن ازدواج کــردم خیلــی
پولــدار و خوش ظاهر بود من هم فکر میکردم
اختــاف ســنی نمیتوانــد مانــع خوشــبختی ما
باشــد مدتی هم زندگی خوبــی در خانه ویالیی
تجریــش داشــتیم امــا کم کــم حضــور و رفت و
آمــد فرزندانــش نظــم زندگــی مــا را بــه هم زد
آنهــا مــدام در خانه ما بودنــد و از آن بدتر رفتار
نامناســب آنها با من بــود .طوری با من برخورد
میکردند که انگار من مســتخدم خانه پدرشان
هســتم؛ آخریــن بــار هم ســر همین موضــوع با
محســن دعوایم شــد و به او اعتــراض کردم اما

ناگهــان بــا میله آهنــی شــومینه به جانــم افتاد
و دنــدان هایم را شکســت و تمام بدنــم را کبود
کرد .حالم خیلی بد بود گفتم مرا به بیمارستان
ببر اما توجهی نکرد دو هفته مرا در خانه حبس
کرد یکی از پاهایم ســیاه شــده بود و بشدت درد
میکــرد تا اینکه یک روز کــه از خانه بیرون رفت
بــه پدرم زنــگ زدم و درخواســت کمــک کردم.
االن هم به خاطر قطع پایم و اینکه میخواست
مرا بکشد از او شکایت دارم و خواهان مجازاتش
هستم.در ادامه دادگاه نوبت به محسن رسید تا

دستگیری قاتل
خانواده اصفهانی
لب مرز

قربانی سرقت مسلحانه

گــروه حوادث /ســارقان مســلح کــه به قصد
سرقت سوار یک تاکسی اینترنتی شده بودند
وقتی بــا مقاومت راننده رو به رو شــدند وی
را به قتل رساندند.بهگزارش خبرنگار جنایی
«ایــران» ،اوایل اردیبهشــت مرد میانســالی
بــه اداره یکــم پلیــس آگاهــی پایتخت رفت
و از ســرقت مســلحانه خــودرواش خبر داد.
او گفــت :مــن راننــده هســتم و بــا خــودروی
پژو پرشــیا کار میکنم .امروز ســه مرد جوان
را کــه قصــد داشــتند از شــهرک غــرب بــه
اکباتــان بروند ســوار خــودروام کــردم .اما در
بیــن راه ،یکــی از مســافران اســلحه کلتــی را
از داخــل لباســش بیــرون آورد و بــا تهدیــد
از مــن خواســت کــه هر چیــز با ارزشــی دارم
بــه او بدهــم و بعد هم مرا از ماشــین بیرون
انداختنــد و خــودروام را بــه ســرقت بردنــد.
با شــکایت مرد میانســال ،کارآگاهان پلیس
وارد عمل شــده و تحقیقات برای دستگیری
سارقان مسلح آغاز شد.
ëëگزارش یک جنایت
در حالــی کــه بررســیها بــرای دســتگیری
سارقان مســلح ادامه داشت ،ساعت  7صبح
ششمین روز اردیبهشت مرد جوانی هراسان با
مأموران کالنتری  131شهرری تماس گرفت و
از کشف جسدی در محدوده شهرری خبر داد.
بــا اعالم این خبر موضوع به بازپرس جنایی و
تیم بررســی صحنه جرم اعالم شد .با حضور
تیــم جنایــی در محل آنها با جســد مــردی در
حدود  50ســاله مواجه شــدند که هیچ مدرک
شناســایی همراهش نبود تا هویــت او را برمال
کند .در بررســیهای اولیه علت مرگ اصابت
گلولــه بــه ناحیــه پهلــو از ســوی متخصصان
پزشکیقانونیاعالمشد.
ëëشناسایی هویت مقتول
در تحقیقــات میدانــی کارآگاهــان بــه

ســراغ مــرد جوانی رفتند که کشــف جســد را
اعــام کــرده بود و او گفــت :در حال رفتن به
محــل کارم بودم که یک خــودروی پژو 405
در خیابــان توقــف کــرد و دو مــرد جــوان که
چهــره آنهــا را نتوانســتم ببینم ،جســد مرد
میانســال را از خــودرو به بیــرون پرتاب کرده
و از محل متواری شدند.با سرنخی که شاهد
ماجــرا بــه پلیــس داد ،مأمــوران اداره دهم
پلیس آگاهی پایتخــت بالفاصله به بازبینی
دوربینهای مداربســته اطراف محل حادثه
پرداختند .بازبینی دوربینها ،شــماره پالک
خــودروی پــژو را در اختیار تیــم تحقیق قرار
داد .بررســیها نشــان مــیداد کــه خــودرو
متعلق به زن  45ســالهای بهنــام مهرنوش
اســت .مأموران بالفاصله به سراغ زن جوان
رفتــه و او در تحقیقــات گفت :خــودرو پژوام
در اختیــار شــوهرم منصــور اســت .شــوهرم
راننده تاکســی اینترنتی اســت و شب گذشته
بــرای کار از خانه خارج شــد و دیگر از او خبر
ندارم.بــا این احتمال کــه منصور همان مرد
میانسالی باشــد که به قتل رسیده بود ،از زن
جوان خواسته شــد برای شناسایی هویت به
پزشــکی قانونی برود .با حضور مهرنوش در
پزشــکی قانونــی هویت مرد میانســال برمال
شده و انگیزه قتل به خاطر سرقت خودروی
پژو مطرح شد.
ëëدستگیری در  48ساعت
شــماره پالک خودروی قربانی به تمامی
واحدهــای گشــت پلیــس آگاهــی پایتخــت
اعــام شــد 2 .روز پــس از قتــل منصــور،
مأمــوران گشــت پلیس در خیابــان ولیعصر
خــودروی پــژو مقتــول را کــه دو سرنشــین
داشت شناســایی کردند .مأموران بالفاصله
بــه سرنشــینان خودرو دســتور ایســت داده و
موفق شدند دو مرد جوان بهنامهای جهان

واژگونی خودروی حامل
مواد ضدعفونی

گــروه حــوادث /ترکیــدن الســتیک خــودروی حمــل مــواد
ضدعفونیکننــده در بزرگراه حادثه ســاز شد.ســرهنگ محمــد رازقی،
رئیس مرکــز کنترل ترافیــک پلیس راهنمایــی و رانندگی تهــران بزرگ
گفت :حوالی ســاعت  ۱۳:۳۰سهشــنبه یک دســتگاه وانت نیســان در
مسیر غرب به شرق بزرگراه شیخ فضلاهلل نوری در حال حرکت بود که
ناگهان الســتیک این خودرو ترکید و واژگون شد.وی با اشاره به حضور
عوامــل پلیس راهنمایــی و رانندگــی در محل گفت :درپــی این حادثه
مأموران پلیس راهور و عوامل امدادی در محل حاضر شــده و مشاهده
کردند که این خــودرو حامل بطریهای مواد ضدعفونیکننده بود که بر
اثر واژگونی خودرو بطریها وســط خیابان ریخته بود و همین موضوع
منجر بــه افزایش حجــم ترافیــک در این محــدوده شــده بود.رازقی با
بیان اینکه خودروی وانت نیســان به وســیله جرثقیــل از میانه بزرگراه
برداشــته و به حاشــیه آن منتقل شــد ،گفــت :محلولهــای ضدعفونی
نیز از کف مســیر جمعآوری شــده و بزرگراه باز شــد.به گفته رئیس مرکز
کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ این حادثه مورد
مصدوم یا فوتی نداشت و تنها از نوع خسارتی بوده است.

از خــود دفاع کند این مرد  60ســاله در حالی که
منکــر ادعاهای همســرش بود گفــت :دعوای ما
بر ســر پول بود ،همسرم گفت کارت عابربانکت
را بــده تا خریــد کنم من هــم مخالفت کردم که
او ناگهــان بــا میله شــومینه به من حملــه کرد و
میخواســت مرا بزند که البتــه من مقاومت و از
خودم دفاع کردم .در مورد پایش هم نمیدانم
چه اتفاقی افتاده اما من او را نزدم.
در پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور حکم
درباره این پرونده وارد شور شدند.

و فریبرز را دستگیر کنند.
در بازرســی از خودروی متهمان اســلحه
کلــت کمری و مدارکی که متعلق به دیگران
بود کشــف شــد .دو مرد جــوان در تحقیقات
اولیــه بــه ســرقت مســلحانه از رانندههــای
خودروهای اینترنتی و دربســتی با همدستی
پســری بهنام ایمان اعتــراف کردند .با برمال
شــدن هویــت ســومین متهــم ایــن پرونده،
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت
ایمان را نیز بازداشت کردند.
در حالــی کــه تحقیقــات در ایــن رابطه
ادامه داشت ،کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهــی پایتخت در بازرســی بدنــی جهان،
بــه مــدرک شناســایی برخــورد کردنــد کــه
متعلــق بــه او نبود.با اســتعالمات صورت
گرفتــه مشــخص شــد کــه مــدرک متعلــق
بــه مــرد میانســالی اســت کــه چنــد روز
قبــل توســط ســه مســافرنما مورد ســرقت
مســلحانه قــرار گرفته و پرونــده او در اداره
یکــم پلیس آگاهی پایتخــت تحت پیگیری
اســت .همچنین در ادامه تحقیقات شاکی
دیگــری نیــز شناســایی شــد کــه بههمیــن
شــیوه خودروی او را به سرقت برده بودند.
سردار لطفی ،رئیس پلیس آگاهی تهران
در رابطه با این خبر گفت :سه متهم دستگیر
شده در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی پلیس

پایتخت قرار گرفته و تحقیقات برای بررسی
جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.
توگو با متهم به قتل
ëëگف 
ëëچــه شــد کــه راننــده پــژو  405را بــه قتــل
رساندید؟
آن شــب مــا از فرحــزاد درخواســت
خودروی اینترنتی به مقصد خیابان فدائیان
اســام دادیم .دقایقی بعــد راننده خودروی
اینترنتی که منصور بود درخواست ما را قبول
کرد و ما ســوار خودرواش شــدیم .در خیابان
فدائیــان اســام ،کلــت کمــری کــه همراهم
بــود را به ســمتش گرفتم و از او خواســتم که
وســایل با ارزشــی که دارد را به مــا بدهد و از
خودرو پیاده شود .اما مرد میانسال مقاومت
کــرد و مــن مجبــور بــه شــلیک گلوله شــدم.
وقتی متوجه مرگ منصور شــدیم ،بهسمت
شهرری رفته و جسد را رها کردیم.
ëëچند خودروی دیگر به این شــیوه ســرقت
کردید؟
دو خــودرو ،یکی از آنها راننده عبوری بود
که خودرواش را دربســت کرایــه کردیم و آن
دیگری راننده خودروی اینترنتی بود.
با خودروهای سرقتی چه میکردید؟
چنــد روزی در خیابانهــا بــا خــودروی
ســرقتی گشــت میزدیــم و بعــد از ســرقت
لوازم داخل خودرو آنها را رها میکردیم.

سرقت های یک و نیم میلیاردی

سمسار قالبی

گــروه حــوادث /ســارق ســابقهدار که بــا معرفی خــود بهعنوان سمســار بیــش از یک
میلیــارد و  500میلیــون تومــان از مالباختــگان ســرقت کــرده بود توســط پلیــس آگاهی
پایتخت دســتگیر شد.بهگزارش خبرنگار «ایران» ،هشتم اسفند سال  98طی تماس یکی
از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی  110مأموران کالنتری  112ابوسعید در جریان وقوع
ســرقت از خانه وی قرار گرفتند که پساز حضور مأموران در محل ســرقت مشــخص شــد
که ســارق یا ســارقان با استفاده از لوله گاز و پس از شکســتن شیشه پنجره بالکن وارد خانه
مالباخته شده و مقادیری طال و جواهرات و دالر و یورو به ارزش حدود  800میلیون تومان
را سرقت کردهاند.سرهنگ علی عزیزخانی رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی گفت :پساز
ثبت این شــکایت پرونده با موضوع ســرقت منزل تشــکیل و برای رســیدگی تخصصی با
دســتور بازپرس شــعبه دوم دادســرای ناحیه  34تهران در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم
پلیــس آگاهــی قرار گرفت و مأموران تیم مبارزه با ســرقت منزل این پایــگاه با مراجعه به
محل ســرقت و با انجام تحقیقات میدانی متوجه شدند که سرقت توسط یک نفر صورت
گرفتــه و در ادامــه هم تصویری از ســارق بهدســت آوردند .شــاکی به محــض دیدن چهره
متهم او را شناخت و گفت :این مرد چند روز قبل بهعنوان سمسار به خانهام آمده بود.این
مقام انتظامی در ادامه افزود :در بررسیهای تکمیلی متوجه شدند محسن  39ساله دارای
چندین فقره ســابقه کیفری به اتهام سرقت اســت و پس از آن در  26اسفندماه با دریافت
نیابت قضایی او را در شهرستان نسیم شهر دستگیر کردند.
محســن پس از انتقال به پلیس آگاهی عالوه بر ســرقت از منزل شاکی به  7فقره سرقت
مشابه دیگر نیز اعتراف کرد و گفت :بهعنوان دوره گرد و سمسار در محلههای مختلف پرسه
میزدم و با دعوت شهروندان برای خرید اجناس دست دوم خانه ،وارد ساختمان آنها شده
و با بررسی دقیق محل و شناسایی وضعیت اموال با ارزش و بررسی راههای ورودی و خروجی
منزل ،در فرصت مناسب دیگری از طریق بالکن وارد ساختمان شده و پس از سرقت متواری
میشدم .کارشناسان ارزش ریالی اموال سرقتی این فرد را یک میلیارد و  500میلیون تومان
اعالم کردند .با توجه به اعتراف صریح متهم ،مالباختگان شناسایی و متهم با قرار صادره از
سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه  34تهران روانه زندان شد.

گروه حوادث /مرد جنایتکار که سه عضو یک خانواده
اصفهانی را در شهرســتان قلعه گنج کرمان با شلیک
گلولــه به قتل رســانده بود در یک قدمی فرار از کشــور
دستگیر شد.
بــه گزارش پلیس ،ســردار عبدالرضا ناظری ،فرمانده
انتظامی استان کرمان در تشریح این خبر گفت :اوایل
ایــن هفتــه یک پدر و دو پســرش از اصفهــان به قلعه
گنج آمده بودند تا محصوالت صیفی جات زمینهای
کشــاورزی خود را برداشت کنند اما نیمه شب دو مرد
مسلح به قصد سرقت محصوالت به خانه آنها حمله
کردند کــه در این درگیری خونین پــدر خانواده و یکی
از پســرهایش در همان محل کشته شدند و پسر دیگر
به ســختی مجروح شــد و پس از انتقال به بیمارستان
جــان باخت .ســارقان مســلح نیز پــس از این جنایت
بالفاصله از محل متواری شده بودند.
بــا اعــام این حادثــه به پلیــس بالفاصلــه مأموران
انتظامی و تیمهای تخصصی پلیس این شهرستان
در محل جنایت که خانه مقتوالن بود حضور یافتند
و تحقیقات خود را با بررسی فرضیههای جنایی آغاز
کردند.
از آنجــا کــه هیــچ ســرنخی از قاتــان ناشــناس در
دســت نبود و تنها فرضیه این بود که مردان مســلح
به قصد اخاذی و ســرقت دســت به جنایــت زدهاند
بنابرایــن مأمــوران پلیس«قلعه گنــج» و تیمهایی
از پلیسهــای امنیت عمومــی و آگاهی اســتان وارد
عمل شــدند و پــس از انجــام اقدامــات اطالعاتی و
تحقیقات گسترده پلیسی متوجه شدند قاتل به یکی
از روســتاهای شهرســتان «فنوج» در استان سیستان
و بلوچســتان گریخته و در آن جامخفی شــده است.
بدیــن ترتیــب در تحقیقــات میدانی و بــا اطالعات
دریافتی مشخص شد قاتل ضمن ارتباط مخفیانه با
برخی افراد نزدیک خود قصد فرار از مرزهای شرقی
به کشور پاکستان را دارد.
ســردار ناظــری ادامه داد :ســرانجام مأموران پلیس
امنیت اســتان کرمــان پــس از دو روز تالش بیوقفه
و شــبانه روزی عامــل ایــن جنایــت هولنــاک را بــا
هماهنگی و دریافت نیابت قضایی در مخفیگاهاش
دستگیر کردند .متهم در بازجوییهای اولیه به جرم
خــود و انجــام قتل بــا انگیزه اخــاذی اعتــراف کرد و
تالش برای دستگیری همدستش نیز ادامه دارد.

مردی همسر سابق
خود را ربود

گــروه حوادث /مردی که همســر ســابق خــود را در
ســمنان ربوده و پنج روز با کمک همدستانش وی
را در خانــهای زندانــی کــرده بود ،در چنــگ قانون
گرفتار شد.
ســردار عبــداهلل حســنی فرمانــده انتظامــی
اســتان ســمنان گفــت :ماجــرا بــا اطــاع مأموران
شهرســتان شــاهرود در پی اعالم خبر ربوده شــدن
زنی  ۳۳ســاله و انتقال وی به این شهرســتان آغاز
شــد .مأمــوران ســرانجام موفق شــدند صبــح روز
سهشــنبه آدمربا را دستگیر کنند .پس از تحقیقات
مشــخص شــد که ایــن زن در پنجم اردیبهشــت از
شــهر سمنان ربوده شــده بود و ســپس به دامغان
و بعــد به شــاهرود آورده شــد که مأمــوران آگاهی
توانســتند ســرنخهایی از حضور ایــن زن در یکی از
شــهرکهای شــاهرود پیدا کنند و در یک عملیات
ضربتی و منســجم گروگانگیر دســتگیر و زن جوان
نیز آزاد شــد .متهم اصلی پرونده که همســر سابق
ایــن زن بــود و بــا ضــرب و جــرح وی را ربــوده بود
مدعی شد این زن همسر موقت وی بوده که از هم
جدا شــده بودنــد و انگیزه خــود را از این آدمربایی
مشکالت و اختالفهای مالی عنوان کرد.

