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اعتراف عامل گروگانگیری در آجودانیه:

انتقــــامبگیرم

گــروه حــوادث /زن و شــوهر
تحصیلکــرده کــه در خانــهای واقع در
آجودانیه تهران دست به گروگانگیری
مســلحانه زده بودند پس از  3ساعت
عملیات ویژه پلیس در حالی دستگیر
شــدند کــه در بازجوییهــا اعتــراف
کردند هدفشان انتقام از ثروتمندانی
بوده که از راههای غیرقانونی یک شبه
پولدار شدهاند.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایران»،
ســاعت  5بعــد از ظهــر سهشــنبه
 11مــرداد ،مــرد جوانــی هراســان بــا
مأمــوران کالنتــری  164قائــم تماس
گرفــت و از گروگانگیــری اعضــای
یــک خانواده ســه نفره در ســاختمان
شــماره یک در خیابان آجودانیه خبر
داد .بهدنبــال ایــن گــزارش مأمــوران
کالنتری ،یگان ویژه و کارآگاهان اداره
آگاهی راهی محل شدند.
نخســتین بررسیها نشــان میداد زن
و مردی جوان ســوار بــر یک خودروی
پژو  206وارد پارکینگ ساختمان شده
و با تهدید اســلحه چند نفر از ساکنان
ســاختمان را بــه گــروگان گرفتهانــد.
پــس از حضــور مأمــوران در اطــراف
ســاختمان ،زن جــوان بــا مشــاهده
مأموران پلیس ســوار بر خودروی پژو
از محــل متــواری شــد امــا بالفاصلــه
مأموران کالنتری موفق به دستگیری
او شــدند اما همچنان مــرد گروگانگیر

در خانــه مــورد نظــر یــک زوج جــوان
و دخترشــان را گــروگان گرفتــه بود .با
توجه به اهمیت موضوع و احتمال به
خطر افتادن جان ساکنان ساختمان،
ســردار حســین رحیمــی ،فرمانــده
انتظامــی اســتان تهــران و سرپرســت
دادســرای ناحیه یک تهران نیز راهی
محــل شــدند .بدیــن ترتیــب ســردار
رحیمی با گروگانگیر وارد مذاکره شــد
و درنهایــت پس از  90دقیقه گفتوگو
و صحبت در حالی که متهم اقدام به
تیراندازی به ســوی مأموران کرده بود
به ناچار مأموران یگان ویژه نیز اقدام
بــه تیرانــدازی کردنــد کــه بــا اصابت
گلولــه بــه پــای متهــم وی ســرانجام
دستگیر شد.
ایــن زوج پــس از دســتگیری در
تحقیقات به جــرم خود اعتراف کرده
و بــه دســتور بازپرس عظیم ســهرابی
از شــعبه نهم دادســرای امــور جنایی
تهــران در اختیــار کارآگاهــان اداره
یازدهــم پلیــس آگاهــی قــرار داده
شــدند .همچنیــن به دســتور بازپرس
جنایی قرار شــد متهمان برای بررسی
صحــت روانــی بــه پزشــکی قانونــی
منتقل شوند.
ســردار حســین رحیمــی در تشــریح
ایــن خبــر بیــان داشــت :متهمــان به
محــض ورود به خانــه در ابتدا با یکی
از همســایهها کــه در راهرو بوده درگیر

شــده و در ادامــه بــه طبقــات باالیــی
ســاختمان رفته و با شکستن در واحد
مسکونی در این طبقه وارد منزل یکی
از ســاکنین شــدند و زن ،مــرد و دختر
خانواده را به گروگان گرفتند.
بــه محــض اطــاع از حادثــه
گروگانگیری تمهیدات الزم اندیشیده
شــد و بــا بــه کارگیــری تیمهــای نوپو،
پلیــس آگاهــی و پلیــس پیشــگیری
و گــروه رهایــی گــروگان درنهایــت
عملیــات ویژه و برقآســای گروه نوپو
انجــام و در چنــد دقیقــه گروگانگیرها
را خلــع ســاح و دســتگیر کردیــم و
گروگانها را نجات دادیم.
اعترافگیری در الیو اینستاگرام
مــرد  36ســاله کــه طــراح ایــن
گروگانگیری اســت ،هنگام دستگیری
از ناحیــه پــا مــورد اصابت گلولــه قرار
گرفت .مرد جوان که مدعی اســت به
خاطــر برمال کردن راز ثروتمند شــدن
یک شــبه بعضی از ثروتمندان دست
به این کار زده است،
ëëانگیزه ات در این کار چه بود
قصــدم گروگانگیــری نبــود ،فقــط
میخواســتم مردم را آگاه کنم .خیلی
از آدمهــا یــک شــبه پولدار میشــوند
بــدون اینکــه هیــچ زحمتــی کشــیده
باشــند .بعضــی از این پولدارهــا از راه
مشــروع پول بدســت نمیآورند .من

ســـرقت النگوهای زن مسافر
از سوی راننده
گروه حوادث  /ســارق خشــن که به بهانه مسافرکشی طالی
زنان مسافر را سرقت میکرد در مخفیگاهش به دام افتاد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند روز قبل زن جوانی
بــا مراجعــه به پلیس از ســرقت النگوهای طالیش از ســوی
یک راننده خبر داد و گفت :ســوار خودرو شــدم تا به خانهام
بــروم اما بیــن راه ناگهان راننــده در خیابانــی خلوت توقف
کرد و با تهدید چاقو و در حالی که یک انبر در دســت داشت
النگوهایم را برید و سپس مرا از خودرو بیرون انداخت.
ســرهنگ «حیدر گودرزی» ،رئیس پلیس آگاهی شهرستان
ری در تشریح این خبر گفت :در پی اعالم زورگیری و سرقت
النگوهای زن مســافر توســط راننــده یک دســتگاه خودروی
سواری پراید سفید رنگ در شهرستان ری ،دستگیری سارق
در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهی این شهرســتان قرار

گرفت.وی با بیان اینکه تحقیقات پلیسی نشان از این داشت
متهم با تهدید ســاح ســرد و با استفاده از انبر النگوهای زن
مســافر را قیچــی و مالباختــه را در مکان خلوتی پیــاده کرده
اســت ،افزود :زن شــاکی موفق شده بود مشخصات ظاهری
متهم را به خاطر بسپارد و کارآگاهان با استفاده از شیوههای
نوین کشــف جرم ،هویت و مخفیگاه وی را شناسایی کردند.
سپس تردد متهم تحت کنترل در آمد و با مراقبتهای ویژه
پلیســی در مخفیگاهش دســتگیر و پــس از انتقال به پلیس
آگاهــی این شهرســتان بــه زورگیری از زن مســافر و ســرقت
النگوهای وی اعتراف کرد.
این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه شناسایی سایر جرایم
احتمالی متهم ادامه دارد افزود :با تکمیل تحقیقات پلیسی
متهم برای گرفتن دستور قضایی به دادسرا معرفی شد.

 3کشته در تصادف  3خودرو در بیرجند

گــروه حــوادث /در تصــادف
3خــودرو در محــور بیرجنــد -
اســدیه جــان  ۳نفــر را گرفــت و
۸نفر هم مصدوم شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،ساعت  9شب سهشنبه
بــر اثــر برخــورد ســواری پیــکان
بــا وانــت پیــکان و ســواری پــژو
در کیلومتــر  ۲۱محــور بیرجنــد
 اســدیه  ۳نفــر کشــته و  ۸نفــرمصدوم شدند.
ســرهنگ علیرضا رضایی رئیس
پلیس راه خراسان جنوبی در این

باره گفت :در این حادثه ســواری
پیــکان کــه از اســدیه بــه ســمت
بیرجنــد در حرکــت بــود بــر اثــر
تجــاوز به چپ با خــودروی وانت

پیــکان برخورد میکند و ســواری
پــژو هم کــه پشــت وانــت پیکان
بوده است با وانت پیکان برخورد
میکند و حادثه رخ داده است.

در جســت و جوی ایــن افراد بــودم تا
آنهــا را بــه مــردم معرفی کنــم و آنها
هــم اعتراف کننــد که پول هایشــان را
از کجا آوردهاند .میخواســتم پولهای
ایــن افــراد را بگیــرم و بــه نیازمنــدان
بدهــم تــا تعــادل اقتصــادی بوجــود
بیاید و مشکالت مالی از بین برود.
ëëاز چه زمانی تصمیــم گرفتی این کار
را انجام دهی؟
خیلی وقت بود که چنین نقشــهای در
ســر داشــتم اما یک ماه قبل از طریق
صفحه اینســتاگرامی یک کلت کمری
و  100تیــر جنگی بــه مبلغ  32میلیون
تومــان خریــدم .مــن میخواســتم
جامعــه را اصــاح کنــم و بــرای ایــن
نقشه نیاز به اسلحه داشتم.
ëëنقشهات چه بود؟
دو هفتــه قبــل صفحــه اینســتاگرامی
درســت کــردم ،میخواســتم بــه
ســراغ مفســدان اقتصــادی بــروم
و از اعترافاتشــان الیــو بگیــرم و در
اینستاگرام منتشر کنم تا مردم چهره
این افراد را بشناســند و متوجه شــوند
کــه اینهــا از چــه طریق پول بهدســت
میآورنــد .اغلــب ایــن افــراد دالر
میخریدنــد و کاری میکردنــد کــه
دالر گــران شــود با ایــن کار خودشــان
یــک شــبه پولــدار و امثال مــن فقیرتر
میشــویم .رخنه کــردن آنهــا در بازار
ارز ضربههــای زیــادی بــه اقتصــاد

و صنعــت کشــور وارد میکــرد.
میخواســتم کاری کنم همه مردم در
یک شرایط اقتصادی قرار بگیرند.
ëëروز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
مــن دو فرزنــد کوچــک دارم قبــل از
ظهــر بچههایــم را بــه خانــه مادرزنم
بــردم و بــه او گفتــم کــه میخواهــم
چــه کاری انجــام دهــم .بعــد از آن
بــا همســرم خانــه مادرزنــم را تــرک
کردیــم و در خیابانهــا چرخیدیــم
و درنهایــت راهــی خانــه خالــهام در
آجودانیــه شــدیم .تصمیمــان ایــن
بــود کــه اولین الیــو را از همســایههای
پولــدار خانــه خالــهام شــروع کنیــم.
خالهام وضع مالی متوســطی داشت
و خیلی پولدار نبود .اما همســایههای
آنجــا اوضــاع مالیشــان خــوب بود و
تصمیــم گرفتــم آنهــا را جمــع کنم و
فیلم اعترافاتشان را منتشر کنم .وارد
خیابانی که خانه خالهام بود شــدیم و
به محض رســیدن بــه مقابل خانه در
پارکینــگ باز شــد تــا خودرویــی از آن
بیــرون بیاید که ما ســوار بــر خودروی
 206وارد پارکینــگ شــدیم .فردی که
در را باز کرده بود شــروع به ســروصدا
کرد که چــکار میکنید و چرا بی اجازه
وارد خانــه مردم می شــوید؟و با ســر
و صــدای آنهــا ،بقیه همســایه ها هم
جمع شدند و با پلیس تماس گرفتند
و پلیس هم راهی محل شد.

اظهارات همسر متهم
میتــرا ،زن  32ســالهای اســت کــه 12
ســال قبل ازدواج کــرده او که خودش
هــم از ایــن ماجــرای گروگانگیــری
شــوکه شــده گفــت :میدانســتم کــه
همســرم قصــد و نیــت بــدی نــدارد،
او میخواســت بــه مــردم بگویــد کــه
پــول در جامعــه نمیچرخــد و فقــط
در دســتان یک عــده مانده کــه بدون
هیــچ زحمتــی و بــا دالل بــازی پولدار
شــدهاند .همســرم فقط میخواســت
حــق طلبــی کنــد .میخواســت ثابت
کند کــه خیلی از آدمهــا پولهای غیر
مشــروع بهدســت میآورنــد و زندگی
میکننــد .پولهایــی کــه بــا پایمــال
کردن حق دیگران بهدســت میآید و
اگر آنهــا این کارها را نکننــد ،اوضاع و
شرایط اقتصادی خیلی بهتر میشود.
ëëتحصیالتت چقدر است؟
فوق لیسانس دارم.
ëëچند فرزند داری؟
یک دختر  2ساله و پسر  8ساله که روز
حادثه نزد مادرم بودند.

اعتراف به قتل مادر پس از  3ماه

گروه حوادث  /پســر جوان که پس از قتل مادرش جسد
او را اطــراف تهــران دفن کرده بود ،پس از  3ماه لب به
اعتراف گشود.
به گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این
پرونده از نخســتین روز تیر و به دنبال ناپدید شــدن زن
میانسالی در شرق تهران آغاز شد.
در بررســیهای اولیه مشخص شد حدود یک ماه قبل،
زن میانســال بــرای آخرین بــار همراه پســرش خانه را
ترک کرده اما دیگر برنگشته است.
از آنجا که احتمال میرفت پسر جوان در ناپدید شدن
مــادرش نقش داشــته باشــد ،بازپــرس جنایی دســتور
تحقیقات از پســر جوان را صــادر کرد .در تحقیق از وی
تیم جنایی با اظهارات ضد و نقیض از ســوی او مواجه
شــدند .از طرفــی در بازرســی از خودروی پژو  206پســر
جوان ،آثار خون کشف شد.

بدین ترتیب پســر جوان به دســتور بازپرس حمیدرضا
رســتمی بازداشــت امــا منکــر جنایــت شــد .تحقیقات
از پســر جــوان ادامــه داشــت تــا اینکــه روز گذشــته لب
بــه اعتراف گشــود و به قتل مــادرش اعتراف کــرد :روز
حادثــه بــرای انجام کاری در شــهرداری همــراه مادرم
از خانــه خــارج شــدم .امــا کارهایمــان انجــام نشــد و
ســر همین مســأله با مــادرم درگیر شــدم .یــک لحظه
عصبانیت باعث شــد کــه او را کتک بزنم .به خودم که
آمدم ،متوجه شــدم مادرم نفس نمیکشد .ترسیدم و
جسدش را در محلی خلوت دفن کردم.
با اعتراف پســر جوان به دستور بازپرس شعبه یازدهم
دادســرای امور جنایی تهران ،تیمــی از کارآگاهان اداره
چهــارم پلیس آگاهــی به محلی که پســر جوان مدعی
اســت جســد را آنجا دفن کرده رفتند و تحقیقات برای
کشف جسد ادامه دارد.

 32مجروح در تصادف اتوبوس و سمند

گــروه حــوادث /تصــادف یــک دســتگاه اتوبــوس بــا
خــودروی حامل ســوخت در محــور خــاش – زاهدان،
۳۲زخمی برجا گذاشــت.دکتر فریبرز راشــدی ،رئیس
مرکــز حــوادث و فوریتهــای پزشــکی زاهــدان گفت:
صبــح چهارشــنبه یک دســتگاه اتوبوس بــا خودروی
سمند حامل موادســوختی در محور ارتباطی زاهدان-
خاش در محدوده دهستان دجنگ تصادف کرد که در
این حادثه  ۳۲نفر زخمی شدند.
امدادگران اورژانس بالفاصله در محل حاضر شــده
و شــماری از مجروحــان را بــه بیمارســتان خاش و
تعــدادی را به زاهــدان منتقــل کردند .چهــار نفر از
مجروحان این حادثه بدحال هســتند و بقیه مشکل
حادی ندارند.

اخبار

میخواستم ازمفسدان اقتصادی

ëëپس چرا گروگانگیری کردی؟
مــن قصــد گروگانگیــری و آزار و اذیــت
نداشتم ،فقط میخواستم از خانوادهای
که در این ســاختمان بودنــد و به نظرم
از این راه پولدار شــده بودند الیو بگیرم.
امــا آنها ترســیده بودند وقتی جمعیت
را دور خــودم دیــدم و بــا خبــر شــدم که
بــه پلیــس اطــاع دادهاند ،از همســرم
خواســتم آنجــا را تــرک کنــد .همســرم
هــم از پارکینــگ خــارج شــد امــا ظاهراً
به محــض خروج او ،مأمــوران کالنتری
رســیده بودنــد و او را تعقیــب کردنــد و
یــک خیابان باالتر خودروی همســرم را
متوقف و او را دستگیر میکنند.
ëëتو چطور بازداشت شدی؟
وقتی اوضاع به هم ریخت اســلحه را
به ســمت خانوادهای کــه در پارکینگ
را بــاز کــرده بودنــد گرفتــم و آنهــا را
وادار کــردم بــه خانهشــان برونــد.
آپارتمانشــان در طبقــه ســوم بود و به
همــراه مرد جوان و همســر و بچهاش
وارد خانه شــدم .مأموران ســاختمان
را محاصــره کرده بودند و من اســلحه
را روی ســر مــرد جــوان گذاشــتم و از
مأموران میخواســتم کــه راهی برای
فــرار به مــن بدهند .امــا بیفایده بود
و حتــی چندیــن تیــر هــم بــه ســمت
مأموران شــلیک کردم که درنهایت با
شلیک گلوله به پایم دستگیر شدم.
ëëتحصیالتت چقدر است؟
لیسانس نرمافزاری دارم و دانشجوی
فــوق لیســانس مدیریــت هســتم و
دفاع فوق لیسانســم مانده تا مدرکم
را بگیــرم .مســئول فنــی خیلــی از
شرکتهای خصوصی وسازمان های
دولتی بودم و کارهای پژوهشی زیادی
هم انجام داده ام.

 11عضو باند کالهبرداری
پای میز محاکمه

گروه حوادث /صاحب بنگاه مشــاور امالک و خواهر وکیلش که با همدستی 9
نفر دیگر شــبکه جعل و کالهبرداری برای تصاحب خانههای مردم تشــکیل
داده بودند بهزودی محاکمه خواهند شد.
حسین فاضلی هریکندی ،رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح جزئیات
شناســایی و بازداشــت اعضای این شبکه که در شهرســتانهای نظرآباد ،کرج
و ســاوجبالغ امالک مــردم را تصاحب میکردند ،گفت :اعضــای این باند که
متشــکل از افراد عادی ،کارمند اداره ثبت اســناد و امالک ،وکیل دادگســتری و
مشاورین امالک هستند از سال  ۱۳۹۲با استفاده از شگردهای مختلف اقدام به
شناسایی و تصاحب امالکی میکردند که یا خالی از سکنه یا رها شده و متروک
بودند .این باند با هوشیاری و اعالم جرم رئیس وقت شعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری
 2شهرستان نظرآباد که هم اکنون ریاست دادگستری طالقان را برعهده دارد،
شناسایی و منهدم شد.
اعضای این باند با جعل مبایعهنامه به نام مالک و از طریق ارائه دادخواست
به دادگاههای حقوقی شــهرهای نظرآباد ،ســاوجبالغ و کرج مبنی بر الزام به
تنظیم سند رسمی انتقال امالک طرح دعوی میکردند و با ارائه اسناد مجعول
بــه دادگاه مبنــی بر خرید امــاک و دریافت احکام غیابــی از مراجع قضایی و
ســپس انتقال اجرایی اســناد مالکیت ،بیــش از  ۷۰قطعه از اراضــی مردم در
شهرهای مختلف استان البرز به ارزش تقریبی ۶۰۰میلیارد تومان را تصاحب و
برخی را به اشخاص ثالثی به فروش رساندهاند که به خاطر معامالت متعدد و
یا احداث مجتمع مسکونی در این امالک و فروش واحدهای مسکونی احداثی
به مردم ،مشکالت متعددی برای خریدارانی که اطالعی از موضوع نداشتند،
ایجاد شده است.
سردســته این باند یکی از مشــاورین امالک بود که وی با اســتفاده از اطالعات
خود و ســایر مشــاورین امالک در خصوص ملکهای فاقد ســکنه و رها شــده
بــا همــکاری یکی از کارمندان اداره ثبت اســناد و امالک ،شــماره پالک ثبتی و
مشــخصات مالــک را اخذ و بــا جعل مبایعهنامــه متضمن واگــذاری امالک
شناسایی شده از سوی مالک ،اقدام به نقل و انتقاالت صوری و جعلی متعدد
بین اعضای گروه میکردند.
وی افزود :این شبکه در برخی از موارد با هدف سوءاستفاده از قانون و مقررات
مربــوط به تبصرههای  ۱و  ۲ماده  ۳۰۶قانون آیین دادرســی مدنی و به منظور
عدم معرفی ضامن و یا عدم تودیع تأمین متناســب در مرحله اجرای حکم
و انتقــال اجرایی اســناد مالکیــت ،با اغفال مأمــوران ابالغ و بــا جعل امضای
خوانــده یــا محکوم علیه در اخطاریههای ارســالی برای مالــک ،موفق به اخذ
آرای محکومیت حضوری شده و بدون معرفی ضامن و یا تودیع تأمین ،اسناد
رسمی امالک با دستور اجرای احکام به نام آنها تنظیم میشد.
رئیس کل دادگســتری استان البرز یکی دیگر از روشهای متقلبانه این شبکه
را اخذ وکالتنامه از مالکین امالک شناســایی شــده که در خارج از کشور اقامت
داشــتند و سوءاستفاده از وکالتنامههای اخذ شده عنوان کرد و گفت :این افراد
با اعتمادســازی قبلی و ادعای اینکه با ارتباطات و نفوذی که در دســتگاههای
مختلف اداری و قضایی دارند ،قادر به انجام هرکاری هستند و در برخی موارد
از طریق ارائه گواهی انحصار وراثت جعلی و یا ارائه پاسخ استعالم جعلی از
مراجع مختلف برای اعتمادسازی بیشتر ،وکالتنامه تام االختیار در خصوص
هرگونــه نقــل و انتقــال و انجــام معامــات دریافت کــرده و با سوءاســتفاده از
اختیارات اعطایی در وکالتنامهها ،نسبت به تنظیم مبایعهنامههای مجعول و
یا تصاحب امالک دیگر موکلین (غیر از ملک موضوع وکالت) اقدام میکردند.
وی یکی از اعضای گروه را یک وکیل دادگستری اعالم کرد که خواهر سردسته
شبکه نیز بوده است و اضافه کرد :وی ضمن ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی
و تنظیم دادخواســتها و لوایح حقوقی ،در برخی موارد نیز مستقیماً وکالت
پروندههایی را که خواهان آنها برادر وی و یا سایر اعضای شبکه بودند ،به عهده
داشته است.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز در ادامه با اشــاره به اینکه رسیدگی به این
پرونده نیز در ابتدا بدون شکایت شاکی خصوصی و با اعالم جرم رئیس شعبه
دادگاه و در راستای حمایت از حقوق عامه آغاز شده ،تصریح کرد :تاکنون فقط
پنج نفر از  ۷۰مالک اراضی تصاحب شده ،در ضمن تحقیقات شناسایی شده
و اقدام به طرح شکایت کردهاند.
وی با بیان اینکه اتهام اعضای این شبکه ،جعل اسناد عادی و رسمی ،استفاده
از اسناد مجعول ،انتقال امالک متعلق به غیر ،رشاء و ارتشا و پولشویی است،
ادامه داد :این باند از سال  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸در شهرهای کرج ،ساوجبالغ و نظرآباد
امالک را از این طریق شناسایی ،جعل و تصاحب میکردند؛ کیفرخواست این
 ۱۱متهم از دادسرای نظرآباد صادر و با توجه به نوع اتهامات و شبکهای بودن
جرایم برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز
ارجاع شده است.

رضایت شاکیها  79زندانی را آزاد کرد

گروه حوادث /رئیس مرکز توســعه حل اختالف اســتان گلســتان از آزادی 79
زندانی با رضایت شــاکیها و وساطت اعضای شورای حل اختالف در گرگان
و گنبد خبر داد.
احمــد جعفــری به میــزان گفــت :از ابتدای امســال تا پایــان تیرمــاه  79نفر با
وساطت اعضای شورای حل اختالف ،بزرگان و صلح یاران آزاد شدند اما قدم
اصلی در آزادی این زندانیان را شــاکیان با بخشــش از حق خود ،برداشــتند و با
گذشــت بخش زیادی از طلبشــان ،بزرگترین َخیر بودند .جعفری ادامه داد:
مهریه ،ورشکســتگی مالی غیر کالهبرداری و دیه ناشــی از تصادفات از جمله
جرایــم غیرعمــدی هســتند کــه مرتکبــان آن در صــورت ادای دیــن بــه طرف
خسارت دیده و کسب رضایت شاکی از زندان آزاد میشوند.وی افزود :از ابتدای
امســال  ۸محکــوم به قصــاص هم در آســتانه اجرای حکم اعدام با بخشــش
بزرگوارانه اولیای دم ،فرصت زندگی دوباره و جبران مافات را به دست آوردند.

زوج جوان جاعل نسخه های پزشکی بودند

گــروهحــوادث /زوج جــوان که بــه اتهام جعل نســخههای پزشــکی و دریافت
داروهــای کمیــاب از داروخانههــا تحت تعقیــب بودند هنگام ســرقت از یک
خودرو دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،از چندی قبل گزارشهــای متعددی
مبنی برســرقت محتویات داخــل خودرو بــه مأموران کالنتــری 172حضرت
عبدالعظیم(ع) میرســید که پلیس گشــت های هدفمند را برای شناسایی و
دستگیری متهمان آغاز کرد.
سرهنگ «دوســتعلی جلیلیان» فرمانده انتظامی شهرســتان ری در تشریح
این خبر بیان داشت :در حالی که ردیابیها ادامه داشت روز سهشنبه مأموران
از وقوع یک فقره ســرقت توســط زن و مرد جوانی مطلع شــدند و دســتگیری
ســارقان را در دســتور کار قرار دادند.وی به شناســایی و دســتگیری ســارقان در
یــک عملیات پلیســی در محــدوده حرم اشــاره کــرد و گفت :در بررســیهای
بیشــتر از متهمان  4دســتگاه تلفن همراه و یک دســتگاه لپ تاپ ســرقتی به
همراه 3نسخه پزشکی کشف شد .با انتقال متهمان به کالنتری مشخص شد
که این زن و شــوهر ســابقه دار بوده و به اتهام جعل نسخههای پزشکی تحت
تعقیبپلیسومراجعقضاییهستند.متهماندربازجوییهاعالو هبرسرقت
تلفنهای کشــف شده به جعل نسخههای پزشکی و تهیه داروهای کمیاب از
داروخانهها و فروش آنها با نرخ آزاد اعتراف کردند.
سرهنگ جلیلیان اضافه کرد :با تکمیل تحقیقات پلیسی متهمان برای سیر
مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

