شنبه  11بهمن 1399
سال بیستو هفتم
شماره 7554

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

اجاره دفترچه بیمه

شهادت یک مرزبان در مرزهای آبی قشم

اخبار

گــروه حــوادث /برخــورد عمدی شــناور
قاچاقچیــان بــا شــناور مرزبانــان پایــگاه
دریابانــی در مرزهــای آبــی شهرســتان
قشم ،منجر به شهادت یکی از مرزبانان
و مجروح شدن  2مرزبان دیگر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
ســید مرتضــی اوالدعلــی معــاون
اجتماعــی فرماندهی مرزبانی هرمزگان
در ایــن بــاره گفت :اکیپ گشــت دریایی
پایگاه دریابانی قشم حین گشت زدن در
مرزهای آبی شهرستان قشم برای مقابله با قاچاقچیان با تعداد زیادی
شــناور روبهرو شــدند که حامل کاالی ممنوعه و قاچاق بوده و به صورت
گروهی درحال حرکت به ســمت نوار مرزی بودنــد ،مرزبانان بالفاصله
به شــناورها دســتور توقف دادند اما یک فروند از شناورهای قاچاقچیان
به عمد و با نیت صدمه زدن به شــناور ســازمانی به آنها حملهور شد که
در اثر این برخورد اســتواریکم حسن واعظی تختی به شهادت رسید و 2
مرزبان هم به خاطر شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند.
وی در ادامــه افــزود :شــناور مهاجــم از محــل متــواری شــد و تــاش
مأموران برای دستگیری سرنشینان آن ادامه دارد.

برای کالهبرداری میلیاردی

تصادف مینی بوس کارگران معدن در تکاب

گروه حوادث /تصادف دو دســتگاه مینیبوس حامل کارگران دو معدن
طالی آقدره و زرشــوران در شهرســتان تکاب ،یک کشته و  ۱۸زخمی بر
جا گذاشت.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکزآذربایجان غربی این حادثه
حــدود ســاعت هفت و نیم صبــح جمعه  10بهمن در حالــی رخ داد که
کارگــران معــدن آقدره که شــیفت شــب بودند بــا مینی بــوس از محل
کار خــود بــه خانــه بر میگشــتند و کارگران معدن زرشــوران نیز ســوار بر
مینــی بــوس ســرویس در حال رفتن بــه محل کار خود بودنــد که در ۳۵
کیلومتری شهرســتان تکاب به تخت ســلیمان با هــم برخورد کردند؛ در
این تصادف یک نفر جان باخت و  18نفر زخمی شــدند که حال ۶نفر از
حادثهدیدگان وخیم گزارش شده است.
بهگفته کارگران حاضر در صحنه تصادف ،مصدومان به بیمارســتان
مهاباد و شــهدای تکاب اعزام شــدهاند؛ کارگری که جان خود را از دست
داده ،راننــده ســرویس کارگــران معدن طــای زرشــوران و از مصدومان
بیمارستان شهدای تکاب بود.
بهگفتــه وی؛ تعــداد مصدمان ســرویس کارگران آقدره ســه تا چهار
نفر هســتند اما تعداد کارگران ســرویس معدن زرشــوران به حدود  ۱۰تا
 ۱۱میرسد.
علت این حادثه از ســوی کارشناســان پلیس راهور در دســت بررسی
است.

ردپای دختر جوان در سرقت میلیاردی از
مرد داروساز

گــروه حــوادث /شــکایت مرد داروســاز که مدعی اســت یکــی از کارکنان
داروخانــهاش عامــل ســرقت میلیــاردی از محــل کار اوســت منجــر بــه
دستگیری یک دختر جوان شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،مدتــی قبــل مــرد جوانــی بــا
مراجعــه به پلیس گفــت :من صاحب چنــد داروخانه هســتم .بهخاطر
شــیوع بیمــاری کرونــا ،رفــت و آمــدم بــه داروخانههایم را کمتــر کرده و
کارکنــان داروخانــه بــرای انجام کارهای مالی به شــرکت مــن میآمدند
تا اینکه امروز وقتی بهشــرکت رفتم متوجه ســرقت میلیــاردی از دفترم
شدم.
پــساز ایــن شــکایت تحقیقــات از ســوی مأمــوران پلیــس آغاز شــد.
در بررســیهای اولیــه دوربینهای مداربســته شــرکت ،تصاویر ســارقان
بهدســت امد .گرچه سارقان چهرههایشــان را با ماسک و نقاب پوشانده
بودند اما بررســیها نشــان مــیداد که عامــان این ســرقت زن و مردی
جوان هستند.
ëëخانه سه میلیاردی
وقتــی تصاویــر بــه این مــرد نشــان داده شــد ،وی گفت :مــن به یکی
از کارکنــان شــرکتم ظنیــن هســتم .مدتــی قبــل دو خواهــر در یکــی از
داروخانههــای مــن کار میکردنــد .یکــی از آنهــا بــرای انجام امــور مالی
داروخانه زیاد به شــرکت من میآمد .البته چند هفته قبل هر دو خواهر
تسویه کردند و رفتند .در این تصاویر زنی وجود دارد که خیلی شبیه یکی
از این خواهرها بهنام نیوشاست.
با سرنخی که مرد مالباخته در اختیار تیم تحقیق قرار داد ،بهصورت
نامحسوس دو خواهر زیر نظر قرار گرفتند.در تحقیقات پلیسی مشخص
شد که نیوشا ،به تازگی خانهای سه میلیارد تومانی خریداری کرده است.
همین موضوع ظن کارآگاهان را به وی بیشتر کرد.
بنابرایــن مأموران خانه نیوشــا را زیر نظر گرفتنــد .دقایقی بعد دختر
جوان با یک پســر از خانه خارج شــدند تا سوار خودرویی شوند که جلوی
خانــه منتظــر آنها بود .در همیــن موقع مأموران از وی خواســتند همراه
آنهــا به اداره پلیس بیاید اما نیوشــا با دیدن مأموران پا به فرار گذاشــت
و به آپارتمانش برگشــت .ســپس کیفــی که همراه داشــت را از پنجره به
بیرون پرتاب کرد و رانندهای که قرار بود او را سوار کند کیف را برداشته و
متواری شــد .درنهایت مأموران موفق به دســتگیری نیوشا و پسر جوانی
که همراه او بود ،شدند.
پساز انتقال وی به اداره آگاهی نیوشــا منکر سرقت شد ،اما کیفی که
وی از پنجره بیرون انداخت و مدارک و شواهدی که علیه وی وجود دارد
احتمال دســت داشتن دختر جوان در این سرقت را بیشتر کرد .بنابراین
تحقیقات از وی و پسر جوان برای کشف راز این سرقت ادامه دارد.

انکار قتل دوست

گــروه حــوادث /ســه دالل دارو کــه با سوءاســتفاده از
دفترچــه های بیمه و جعــل مهر پزشــکان داروهای
خــاص را از داروخانه گرفته و با قیمت های گزاف در
بازار آزاد می فروختند با شکایت شرکت بیمه به دام
افتادند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث ایــران ،چندی قبل
نماینــده یــک شــرکت بیمه بــا مراجعه بــه کالنتری
 ۱۰۹بهارســتان سرنخ دســتگیری یک باند کالهبردار
را بــه پلیــس داد .وی در ایــن شــکایت گفــت :مدتی
اســت که ارائه نســخه داروهای بیماری های خاص و
صعبالعالج مانند بیماران هموفیلی ،سرطانی و ...
برای دریافت هزینه از بیمه زیاد شــده است .همین
مساله شک ما را برانگیخت و تصمیم به استعالم از
سازمان نظامپزشــکی گرفتیم؛ در اســتعالم صورت
گرفته مشــخص شد اسامی پزشک ها و مهرهایی که
پای نســخه های ارائه شــده ،ثبت شــده جعلی است
و پزشــک هایی با این اســامی وجــود خارجی ندارند
و درواقع مهر پزشــکان و شــماره نظام پزشــکی آنها
جعلی است.
ëëدستگیری دالالن دارو
بــه دنبال این شــکایت و هماهنگی های قضایی

در کمپ تفریحی

گروه حوادث/پســر دانشــجویی که به اتهام قتل دوستش در شــعبه  2دادگاه کیفری
اســتان تهران محاکمه شــد در جلســه دادگاه با اصرار بر بیگناهی خود مدعی شــد
مرد نقابداری دوستش را کشته است.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از آبان ســال  ۹۷با
گــزارش درگیری در یــک کمپ تفریحی در منطقــه فیروزکوه به مأموران آغاز شــد.
پــساز آن مأمــوران به محل درگیری رفته و مشــخص شــد که پســر جوانــی به قتل
رســیده اســت .در ادامه مأموران به پســر  27ســالهای بهنام فریبرز ظنین شــدند که
کیســهای سیاه رنگ و یک سنگ خون آلود به دست داشت و در حال فاصله گرفتن
از کمپ تفریحی بود ،بنابراین وی بهعنوان متهم بازداشت و جسد مقتول هم برای
بررســی به پزشــکی قانونی منتقل شــد .متخصصان این مرکز پس از معاینه جســد
اظهار داشــتند که مقتول به خاطر اصابت جســم سخت به سرش فوت کرده است.
پساز آن فریبرز مورد بازجویی قرار گرفت و به قتل دوســتش ســیاوش اعتراف کرد
و در توضیح ماجرا گفت :من دانشــجو هســتم و سالهاســت که با ســیاوش دوست
بودیــم .روز حادثــه برای تفریح و گــردش به فیروزکوه رفتیــم و در آنجا چادر زدیم.
قرار بود چند روزی در آنجا بمانیم اما سر یک موضوع با هم به اختالف خوردیم و
ســیاوش با چاقو به من حمله کرد .من هم برای دفاع از خودم با ســنگ چند ضربه
به او زدم که سیاوش فوت کرد ،پس از آن وسایلم را برداشتم تا از آنجا فرار کنم اما
پلیس از راه رسید و دستگیرم کرد.
بــا اعترافــات صریــح متهــم ،کیفرخواســت علیــه او صــادر و پرونــدهاش بــرای
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در ابتدای جلسه دادگاه مادر مقتول درخواست قصاص کرد و گفت :فریبرز یکی
از دوســتان پســرم بود .نمیدانم که با چه انگیزهای ســیاوش را کشته است .او برای
تبرئه کردن خودش تا امروز دروغهای زیادی گفته و به همین خاطر اصالً حاضر به
گذشت نیستم و خواهان قصاص او هستم.
در ادامــه فریبرز به جایگاه رفت و ضمــن رد اعترافات قبلیاش ادعای جدیدی
را مطرح کرد و گفت :من تحت فشار روحی ناچار به پذیرش اتهام قتل شدم وگرنه
مــن ســیاوش را نکشــتم .آن روز من و ســیاوش در داخــل چادر بودیم کــه یک مرد
نقابــدار بــه ســراغمان آمد و با این بهانه کــه این منطقه متعلق به اوســت و ما حق
نداشــتیم کمپ بزنیم با ما درگیر شد و کتکمان زد ،من از شدت ضربات او بیهوش
شــدم و وقتــی بــه هوش آمدم دیدم دوســتم کشــته شــده اســت .در آن لحظه مرد
نقابدار وقتی دید من هنوز زندهام خواســت مرا هم بکشد که با دیدن چند نفر عابر
که از آنجا رد میشدند منصرف شد و فرار کرد .من هم به خاطر حفظ جانم داشتم
فرارمی کردم که مأموران به من شک و بازداشتم کردند.
متهم درباره کیســه ســیاهی که داخل آن سنگی خون آلود و چند تار موی مقتول
بوده ،گفت :در آن کیســه فقط وســایل خودم و ســیاوش بــود ،نمیدانم چرا پلیس
اینطور صورتجلسه کرده ،شاید میخواهند قتل را به گردن من بیندازند.
با پایان اظهارات متهم ،قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

تبرئه  4مأمور پلیس از اتهام کوری چشم مرد معتاد

گــروه حــوادث /چهار افســر پلیس که به اتهام ســنگ
پ
رانــی و کور کردن یــک معتاد محاکمه شــده بودند با
نظر
ق
ضات
دادگاه
ک
یفری
از
این
اتهام تبرئه شدند.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،رســیدگی
بــه ایــن پرونــده از ســال  98بهدنبــال شــکایت مــرد
معتــادی ب ه نــام ســیامک آغــاز شــد .وی در حالی که
چشم راســتش تخلیه شــده بود به پلیس آگاهی رفت
و از
چهار افســر پلیس شــکایت کرد و در توضیح ماجرا
گ
فــت:
چند
ســالی
ا
ســت کــه اعتیــاد دارم .چنــد وقت
پیــش
در
م
نطقه
باقر
شــهر
به همراه چنــد نفر دیگر در
حال مصــرف مواد مخدر بودیم که چهار افســر پلیس
به
قصد دستگیری به ســراغمان آمدند .همراهان من
همگی
دس
ــتگیر
شدند
و
من
تالش
کردم
تا
از دستشان
فــرار کنــم اما آنها با پرتاب کردن ســنگ بــه طرف من
باعث شــدند چشمم آســیب ببیند اما من بازهم فرار
کردم .چند ســاعت بعد که متوجه شــدم چشم راستم
خیلــی درد دارد و باز نمیشــود به بیمارســتان رفتم و
در
آنجا گفتند که چون شــدت جراحــت زیاد بوده باید
چ
شمم
را
تخلیه
کنم.
حاال
هم
یک چشمم را از دست
داد
ه
ام
و
از
آن
چهار
افسر
پ
لیس
شاکی
هستم.
بــا طــرح ایــن شــکایت ،پلیــس موضــوع را مــورد

بــا دادســرای ناحیــه  ۱۲تهــران ،تحقیقــات پلیســی
آغــاز شــد؛ در نخســتین گام ،مأموران بــا هماهنگی
نماینده و مأمور حراست شرکت بیمه ،افرادی را که
اقدام به دریافت هزینه نســخه بیماریهای خاص
میکردنــد شناســایی کــرده و زمانــی که آنهــا برای
دریافت هزین ه به اداره بیمه رفتند دســتگیر شدند.
در تحقیقــات صورت گرفته مشــخص شــد اعضای
ایــن باند ســه مرد جوان هســتند کــه از دالالن دارو
در ناصر خســرو بوده و نه تنها با نسخه های جعلی
اقدام به کالهبــرداری می کنند بلکه داروهایی را که
از این طریق به دســت آورده بودنــد در بازار آزاد به
فروش می رساندند.
ëëکرایهمیلیونیدفترچهبیمه
بهنــام ،یکــی از اعضای ایــن بانــد در تحقیقات
بــه مأمــوران گفــت :در مناطق حاشــیه ای تهران و
محلههای فقیر نشین پرسه می زدیم و بعد افرادی
را کــه دفترچــه بیمه داشــتند پیــدا کــرده و در قبال
اجاره دفترچه های آنها برای دو تا سه ماه بین سه
تا چهار میلیون تومان کرایه می دادیم.
ëëفروش در بازار
متهــم گفت :مــن و دو همدســتم از دالالن بازار

دارو هستیم و به خاطر تجربه کار در این بازار خوب
می دانیم چه داروهایــی در بازار آزاد فروش باالیی
دارد ؛ داخل دفترچه های اجاره ای ،نســخه داروی
بیمــاری های خــاص ،صعــب العــاج و کمیاب را
مینوشتیم و مهر و اسم جعلی پزشکان متخصص
و فــوق تخصــص را پای نســخه ها مــی زدیم  ،بعد
نســخه هــا را به داروخانــه ها بــرده و داروهای مورد
نظر را با قیمت دولتی و پایین خریداری می کردیم
و داروها را در بازار آزاد مثل ناصرخسرو با مبالغ باال
به فروش می رساندیم.
او ادامــه داد :امــا این تنهــا کاری نبود کــه انجام
میدادیــم ،بعــد هم بــرای دریافت پولــی که برای
خریــد داروها بــه داروخانه هــا داده بودیم به دفاتر
بیمه می رفتیم تا هزینه نسخه ها را دریافت کنیم؛
چنــد بــار در این کار موفق شــدیم اما خیلــی زود لو
رفتیم و دستمان رو شد.
در بررســی هــای صــورت گرفته مشــخص شــد
کــه این افراد بالغ بــر 2میلیارد تومان به این شــیوه
کالهبــرداری و جعــل کــرده اند و بررســی هــا برای
شناســایی جرایم احتمالی اعضای ایــن باند ادامه
دارد.

مرگ دومین نوجوان حادثه آتش سوزی کانکس معلمان
گــروه حــوادث /دومین نوجــوان مصــدوم در حادثــه کانکس
معلمان دزفول نیز پس از  10روز از این آتش ســوزی به علت
شدت سوختگی جان باخت.
علــی عبدالهی شــاه آبــادی ،بخشــدار سردشــت دزفول با
اعــام این خبر بــه مهر گفت :یکی دیگــر از مصدومان حادثه
آتش ســوزی کانکــس معلمان در بخش سردشــت دزفول به
نام امین الیاســی شامگاه چهارشــنبه  8بهمن به دلیل شدت
جراحات در بیمارســتان طالقانی اهــواز جان باخت که بر این
اساس تعداد فوت شدگان این حادثه تاکنون به دو نفر رسیده
اســت .وی ،ســن فرد فوت شده را  ۱۵ســال اعالم کرد و افزود:
وی دارای سوختگی باالی  ۵۰درصد بود.
بخشــدار سردشــت ،حــال عمومــی ســایر مصدومــان این
حادثــه را نیز نامســاعد دانســت و گفــت :یکی دیگــر از حادثه
دیــدگان کــه یــک معلــم اســت و دچــار بیــش از  ۸۰درصــد
ســوختگی شده از همان ابتدا به خواست خانواده به اصفهان
منتقل شده است.
وی تصریــح کــرد :قطعاً اگر مســیرهای روســتایی در این بخش
آســفالت بودند روند امداد رسانی به مصدومان این حادثه هموار
تر میشد و زودتر به مراکز درمانی منتقل میشدند.
ششــم بهمــن نیز یکــی از مصدومان ایــن حادثه به نــام «نیما
همتی چال گرد» با  ۱۵ســال ســن و با درصد سوختگی بیش از ۵۰

علی ایسپره  ،حسین رضایی میرقائد و مجید مرادی سه معلمی که در حادثه
آتشسوزی سوختند

درصد به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان طالقانی اهواز
ی آتشسوزی در
جان خود را از دســت داد .شــامگاه دوشــنبه  ۲۹د 
یک کانکس واقع در روستای کنگرستان بخش کوهستانی سردشت
دزفول موجب ســوختگی شــدید ســه معلم و ســه نفر از نوجوانان
این منطقه شــد .مدیرکل مدیریت بحران اســتان خوزستان پیشتر
اعــام کرد؛ آتــش گرفتــن کانکس معلمــان در منطقه سردشــت
دزفول برخالف آنچه اعالم شده ،ناشی از صاعقه نبوده است.

دردسر جا گذاشتن کارت بانکی در مغازه

گروه حــوادث  /مرد مغازه دار وقتی متوجه شــد مشــتریاش کارت بانکی
خود را در مغازه وی جا گذاشته حساب او را خالی کرد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند روز قبل پروندهای از کالنتری
 159بیســیم با موضوع ســرقت کارت عابــر بانک به پایگاه ششــم پلیس
آگاهی فرســتاده شــد و برای بررســی موضوع در اختیار تیمی از کارآگاهان
قرار گرفت.
ســرهنگ کارآگاه «علی کنجوریان» رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی
در تشــریح این خبر گفــت :شــاکی در تحقیقات اظهار داشــت برای خرید
مصالح ســاختمانی به جنــوب تهران رفتــه و پساز خریــد مصالح از یک
مغازه به خانه برگشته اما ناگهان متوجه شده که کارت عابر بانکش نیست
دقایقی بعد هم مبلغ  19میلیون ریال از حسابش برداشت شده است.
در نخســتین بررسیها مشــخص شد این مبلغ از حســاب شاکی توسط
دســتگاه کارت خوان برداشــت شــده اســت ،در ادامه تحقیقات پلیســی
مالک کارت خوان شناســایی و مشــخص شــد که وی مالک همــان مغازه

ب
ررسی قرار داد و چهار افسر پلیس ردیابی و بازداشت
ش
ــدند.
امــا هر چهــار نفر موضــوع پرتاب ســنگ و کور
کردن چشــم شــاکی را انکار کردند .ضمن اینکه شاکی
نم
یدانســت کــه کدامیــک از مأموران ســنگ را پرتاب
کرده
ا
ست.
با
این
حال
ک
یفرخواست علیه آنها صادر و
رس
یدگی به پرونده هر  4مأمور پلیس به شعبه چهارم
دادگاه
ک
یفری
یک
ا
ستان
تهران
فر
ستاده شد.
در ابتــدای این جلســه شــاکی گفت :مــن نمیدانم
کــدام یــک از مأمــوران ســنگ را به ســمت مــن پرتاب
کــرده امــا از قضات درخواســت اشــد مجــازات را برای
مأموران دارم.
در ادامه
چهار
افســر پلیس کــه همگی با قرار وثیقه
آزاد بودند
یک
به
یک
به
دفاع از خودشــان پرداختند و
منکر اتهامشان شدند.
یکــی از آنهــا گفــت :هــوا تاریک بــود که بــه تعقیب
معتــادان پرداختیــم .آنجا خیلی شــلوغ بــود و ممکن
ا
ســت در شلوغی شخص دیگری اقدام به سنگ پرانی
کرده
باشد
یا در یک حادثه این اتفاق رخ داده باشد.
پس از اظهــارات مأموران قضات بــرای صدور رأی
وارد شــور شــدند و هــر  4مأمــور پلیــس از اتهــام کوری
چشم مرد معتاد تبرئه شدند.

مصالح فروشــی در جنوب تهران اســت .در رصدهای اطالعاتی مشخص
شــد که شاکی بهدلیل حواس پرتی کارتش را در مغازه جا گذاشته بوده و در
همانجا نیز از حسابش برداشت شده است.
ســرهنگ کارآگاه علی کنجوریــان افزود :مالک مصالح فروشــی مورد
بازجویی قــرار گرفت که در تحقیقات پلیســی اظهارکرد ،زمانی که شــاکی
برای خرید مصالح ســاختمانی به مغازهام مراجعه کرد کارت عابر بانکش
را جا گذاشــت و چون رمز کارت عابر بانک وی را بهخاطر داشتم با خروج
او از مغازه مبلغ  19میلیون ریال برداشت کردم.
با اعتراف صریح متهم پرونده به دادســرا ارسال که متهم در تحقیقات
قضایی رضایت شاکی را جلب و به دستور قضایی آزاد شد.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد :در خریدهای روزانه حتماً
خودشان از کارتخوان استفاده کرده و کارت و رمز آن را در اختیار فروشنده
قــرار ندهند تــا از فراموش کردن یــا برنگرداندن کارت عابــر بانک در امان
باشند.

سرقت میلیونی طالهای زن همسایه

گروه حــوادث /زن جــوان وقتی متوجــه صندوقچه
طالی همســایهاش شد با شــوهرش نقشه سرقت
طالها را طراحی و اجرا کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،حدود
یــک مــاه قبــل زن جوانــی بــا مراجعه بــه کالنتری
 102پاســداران از ســرقت طالهایش به ارزش 800
می
لیــون تومان خبــر داد .وقتــی پرونــده در اختیار
کارآگا
هــان
پ
ایگاه
چ
هارم
پل
یــس
آ
گاهی
قرار
گ
رفت
در
بررســی میدانی صحنه جرم ردپای زن و شوهر
ه
مسایه
در
این
سرقت شناسایی شد .بدین ترتیب
کارآگا
هــان
ایــن
زوج
را بــرای تحقیــق و بازجویــی
بــه اداره آگاهــی بــرده و بــا توجه به ســرنخهای به
دست آمده از متهمان آنها که چارهای جز اعتراف
نداشــتند به سرقت طالهای زن همسایه به ارزش
 ۸میلیارد ریال اعتراف کردند.
ســرهنگ کارآگاه «ســعید مجیــدی» رئیــس
پا
یــگاه چهــارم پلیــس آگاهــی در ایــن بــاره گفت:
مرد
هم
ســایه
در
بازجوییهای اولیه مدعی شــد به
خاطر رفت و آمدهای خانوادگی زیادی که با شاکی
دا
شــتند از وضعیــت مالی آنها نیــز باخبر بودند تا
ا
ینکــه
روزی
همسـ
ـرش
که
به
خانه شــاکی رفته بود
م
توجه
م
ی
شود
این
زن
ط
الهای
خود
را کجا مخفی

م
یکنــد و بــا بیــان موضــوع بــه شــوهر خود نقشــه
ســ
رقت
را
ت
رتیب
داده
و
قرار
شد
در
م
القات بعدی
کلید خانه آنها را ربوده و در فرصت مناسب طالها
را سرقت کنند.
م
همچنیــن تهــم در ادامــه بازجویــی اعــام
دا
شــت ،پــس از ســرقت طالهــای شــاکی ،آن را در
بــازار
ت
هــران
بــه
یــک
دالل فروختیــم و آدرس و
شمارهای از او نداریم.
ســرهنگ مجیــدی
ا
دامــه
داد:
کارآگاهــان ایــن
پایگاه با بکارگیری
شــیو
ه
های
نوین
و
علمی کشــف
جــرم ،مخفیگاه مالخر به نام رحمت را شناســایی
ک
ردنــد و در ســحرگاه بیســت و ســوم دی طی یک
عمل
یــات
غافل
گیرانه در محدوده میدان خراســان
وی دســتگیر و در بازرســی از محــل اختفــای او
مقداری از طالهای مســروقه بــه وزن تقریبی ۱۳۵
گرم کشف شد.
این مقام پ
لیسی
ا
ضافه
کرد:
هر
 ۳متهم با قرار
صادره بــرای
ان
جــام
تحق
یقات
تک
میلــی
در اختیار
ایــن پلیــس
قرار
گر
فتنــد
و
اقدا
مــات
تک
میلی
برای
آ
شــکار شــدن زوایای پنهان پرونده ،شناسایی سایر
شــ
اکیان
و
مح
ل
های ســرقت احتمالــی کماکان در
دستورکار کارآگاهان این پایگاه است.

