
عدم پايبندي به اخالقيات، كانون هاي زندگي 
بس�ياري را به پرت�گاه نابودي مي كش�اند. در 
پرونده هايي كه عدم پايبن�دي به اخالقيات به 
حادثه قتل منجر مي شود آس�يب هاي بيشتر 
را ب�ه خان�واده وارد مي كن�د. در پرون�ده اي 
ك�ه در دادگاه كيفري يك اس�تان ته�ران در 
جريان اس�ت خيان�ت ي�ك زن به ش�وهرش 
ب�ه حادث�ه اي خوني�ن منج�ر ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار ما، رس��يدگي ب��ه پرونده از 
سال 90 با كشف جس��د مرد جواني در بيابان هاي 
شهريار آغاز شد. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و 
تشخيص هويت مشخص شد جسد متعلق به مرد 
30 ساله به نام حسن است كه بر اثر خفگي به قتل 
رسيده اس��ت. پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
ش��د و در مراحل تحقيقات مأموران دريافتند آن 
مرد با زن جواني به نام سميه رابطه داشته است. به 
اين ترتيب زن جوان بازداشت شد و مورد تحقيق 
قرار گرفت. او سعي داشت پليس را گمراه كند اما 
در مراحل بازجويي  باالخره لب به اعتراف گشود و 
گفت ش��وهر و عمويش آن مرد را در باغي به قتل 
رساندند، سپس جسد را در بيابان هاي اطراف رها 
كردند. ب��ا اقرار زن جوان عام��ان قتل به نام هاي 

ناصر 37 ساله و قهرمان 49 ساله بازداشت شدند. 
هر دو متهم در بازجويي ها به جرمشان اقرار كردند 
و به مأموران گفتند با همدستي يكديگر مقتول را 
خفه كرده سپس جسد را در بيابان هاي شهريار رها 
كرده اند.  پرونده دو متهم به ش��عبه چهارم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد و در اولين 
جلس��ه رس��يدگي به پرونده هر دو متهم به اتهام 
مش��اركت در قتل بنا به درخواس��ت اولياي دم به 
قص��اص و زن جوان ب��ه اتهام معاون��ت در قتل به 
15 سال حبس محكوم شد. اين حكم به ديوان عالي 
كشور فرستاده ش��د اما با اعتراض وكيل متهمان، 
نقض و به ش��عبه همعرض فرستاده ش��د.  به اين 
ترتيب پرونده متهم��ان بار ديگر در ش��عبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي 
قربان زاده تحت رسيدگي قرار گرفت.  ابتداي جلسه 
ناصر در جايگاه قرار گرف��ت و خاف اظهاراتش در 
دادسرا در شرح ماجرا گفت: »تره بار كار مي كردم 
به همين دليل ش��ب ها س��اعت 12 به محل كارم 

مي رفتم و صبح ها به خانه بر مي گش��تم. يك شب 
كه اتفاقي به خانه آمده بودم با پسر غريبه اي روبه رو 
شدم. بافاصله در را قفل كردم و از دو برادرم كمك 
خواس��تم. بعد از آن با پليس 110 تماس گرفتم و 
مأموران حسن و سميه را بازداشت كردند اما يك 
هفته بعد از طرح شكايت آن دو نفر تبرئه شدند. بعد 
از اين ماجرا با داشتن دو فرزند همسرم را طاق دادم 
و با زن ديگري ازدواج كردم اما عموي همسرم مدام 
تماس مي گرفت و مرا سرزنش مي  كرد. او مي گفت 
بايد حسن را مي كشتم تا آبروريزي نشود. « متهم 
در ادامه گفت: »روز حادثه قهرم��ان مرا به باغش 
در ش��هريار دعوت كرد. او قبًا نقشه قتل حسن را 
كشيده بود و به كمك سميه او را به باغ كشانده بود. 
زمانيكه به آنجا رس��يديم، ديدم قهرمان به مقتول 
جوهرنمك خورانده و دستانش را با سيگار سوزانده 
است. او بعد از اين همه شكنجه مقتول را نيز خفه 
كرده بود به همين خاطر از من خواست تا در حمل 
جنازه به او كمك كنم و زندگي با س��ميه را دوباره 
آغاز كنم. با وجود اينكه از همسر دومم صاحب فرزند 
ش��ده بودم قبول كردم و از ترس قهرمان در حمل 
جسد به او كمك كردم. « متهم در آخرين دفاعش 
گفت: »باور كنيد در قتل نقشي نداشتم و اعترافاتم 
در آگاهي نيز تحت فشارهاي بازجويي بود.« سپس 
قهرمان كه سعي داشت قتل را گردن ناصر بيندازد، 
در دفاع از خود گفت: »زمان حادثه شهرستان بودم 
و در قتل نقشي نداشتم. اين ناصر بود كه در نبود من 
حسن را به باغ كشاند و بعد از قتل جسد را در بيابان 
رها كرد.« در آخر سميه نيز با قبول جرمش در دفاع 
از خود گفت: »شوهر و عمويم دروغ مي گويند. هر دو 
در قتل حسن دخالت داشتند و با هم حسن را خفه 
كردند.« بعد از آخرين دفاع، هيئت قضايي ناصر و 
قهرمان را به قصاص و س��ميه را به خاطر معاونت 
در قتل به 15سال حبس و دو  سال كار اجباري در 
آسايشگاه سالمندان محكوم كرد. اين حكم به ديوان 
عالي كشور فرستاده ش��د و از سوي قضات يكي از 
شعبات آن تأييد شد.  با تأييد اين رأي متهمان در 
آستانه مرگ قرار داشتند كه توانستند با پرداخت 
ديه رضايت اولياي دم را جلب كنند. به اين ترتيب دو 
متهم به زودي از جنبه عمومي جرم در همان شعبه 

پاي ميز محاكمه قرار خواهند گرفت. 

پليس هاي قالبي كه با نشان پليس، موفق به سرقت از اتباع بيگانه شده 
بودند، بازداشت شدند. 

به گزاش خبرنگار ما، نيمه ش��ب بيس��ت و پنجم آذر ماه چند تبعه بيگانه به 
مأموران كانتري 144 جواديه تهرانپارس خب��ر دادند كه چند پليس قابي 
در حالي كه نشان و تجهيزات پليسي داش��تند از آنها سرقت كرده اند. يكي از 
شاكيان گفت: ما در حال اس��تراحت بوديم كه پنج مأمور پليس در حالي كه 
يكي از آنها درجه س��رهنگي و ديگري درجه سرواني و بقيه تجهيزات پليسي 
داشتند وارد شدند. آن ها با تهديد ساح گوشي  هاي تلفن همراه و 20 ميليون 
تومان پول ما را گرفتند و با دو خودروي مش��كي و نقره اي از محل رفتند. بعد 
از مطرح شدن شكايت كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي تهران يكي از اعضا 
اين باند به نام احسان را شناسايي و بازداشت كردند. احسان در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت ساير اعضاي باند پدر، برادر و پسرخاله  اش هستند 
كه پدر و پسرخاله احسان، دستگير ش��دند. پدر احسان، در بازجويي ها گفت 
كه نقشه س��رقت را يكي از دوستان احسان كشيد و خواس��ت به اين شيوه از 
اتباع بيگانه سرقت كنيم. سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اش��اره به اينكه پرونده اين باند 
سرقت مسلحانه تحت عنوان مأمور در حال حاضر در شعبه دوم بازپرسي ناحيه 
34 تهران در حال رسيدگي است، گفت: سه نفر از اعضاي باند دستگير شدند و 

سرنخ هايي براي دستگيري ديگر اعضا اين باند در دست است.

سرقت با درجه سرهنگي

رئي�س مرك�ز ش�ماره گذاري از كاه�ش ۷۰ درص�دي 
و  نوش�ماره  واردات�ي  خودرو ه�اي  ش�ماره گذاري 
۳۰ درص�دي خودرو ه�اي داخل�ي نوش�ماره خب�ر داد. 
س��رهنگ علي محمدي توضيح داد: از ابتداي امس��ال بيش از 
2/7ميليون دستگاه خودرو نقل و انتقال شده است كه اين رقم 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 14 درصد افزايش 
نشان مي دهد.  وي با اشاره به كاهش شماره گذاري خودرو هاي 
نوشماره گفت: در سال جاري در بخش شماره گذاري خودرو هاي 
نوشماره وارداتي حدود 70 درصد كاهش داشته ايم، به شكلي كه 
شماره گذاري اين خودرو ها از حدود ۶1 هزار دستگاه در 10 ماهه 

سال 9۶، به حدود 1۸ هزار دستگاه در سال جاري رسيد.

كاهش شماره گذاري 
خودرو هاي نوشماره 

پلي�س وظيفه ش�ناس اصفهان�ي چك هاي س�فيدامضا و 
چك ه�اي حام�ل را ب�ه دس�ت صاحب�ش رس�اند. 
س��رهنگ منصور نيت خواه، رئيس پليس راه آهن استان اصفهان 
گفت: يكي از مأموران پليس  راه آهن اصفهان هنگام گشت  زني در 
خط ريلي يك عدد كيف پول را پيدا كرد. او بعد از بازرسي كيف يك 
فقره چك سفيد امضاء، يك فقره چك بانك كشاورزي و يك فقره 
چك بانك صادرات در وجه حامل، چه��ار كارت عابربانك و اوراق 
هويتي را داخل آن كشف كرد. پليس وظيفه شناس سپس با مراجعه 
به كانتري اصفهان شماره تماس صاحب كيف را پيدا كرده و بعد از 

تماس با وي كيف و اوراق داخل آن را به دست صاحبش رساند.

 پليس وظيفه شناس 
چك سفيد را به صاحبش رساند

شش عضو يك باند سرقت با بيش از يك هزار فقره سرقت 
بازداشت شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، اعضاي اين باند س��رقت نيمه شب ها تا 
اوايل بامداد در نق��اط مختلف تهران از جمل��ه، تهران نو، غرب 
تهران، خاني آباد، مش��يريه، ياخچي آباد و... سرقت مي كردند 
كه در جريان تجسس هاي پليس بازداش��ت شدند. در جريان 
بررسي ها مشخص شد كه هر شش عضو باند از مجرمان سابقه دار 
هستند كه هر بار پس از سرقت هاي لوازم خودرو، اموال مسروقه 
را به كمترين قيمت در محدوده هاي خازير و خيابان جمهوري 
به فروش مي رساندند. اعضاي باند در تحقيقات به يك هزار فقره 
سرقت لوازم داخلي خودرو در نقاط مختلف شهر اعتراف كردند. 
سرهنگ كارآگاه شمس الدين ميرزكي، معاون مبارزه با سرقت 
وسايط نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: در حال حاضر با 
دستور داديار شعبه دوم دادسراي ناحيه 34 تهران، هر شش متهم 
پرونده به اداره بيستم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شدند و 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

اقرار 6 سارق به 1000 سرقت

شرور معروف شرق كشور در جريان درگيري مأموران پليس با سوداگران مرگ 
در كوير طبس به هالكت رسيد. 

به گزارش خبرنگار ما، سردار مجيد شجاع، فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي 
در توضيح حادثه گفت: سحرگاه سه شنبه بود كه مأموران پليس اين استان از تردد 
كاروان س��وداگران مرگ در كوير شهرس��تان طبس با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. وقتي مأموران پليس به كاروان سوداگران مرگ دستور توقف دادند آنها اقدام 
به تيراندازي به سمت پليس كردند كه در جريان تبادل آتش سركرده قاچاقچيان 
مواد مخدر شرق كشور به هاكت رس��يد. همچنين دو سوداگر مرگ مجروح و دو 
نفر ديگر هم بازداشت شدند. مأموران پليس در پاكسازي منطقه  139 كيلو ترياك 

و تعداد زيادي ساح سنگين و سبك كشف كردند. 

 هالكت شرور معروف شرق كشور
 با شليك پليس

انفج�ار و آتش س�وزي در انب�ار تولي�د ترقه ه�اي دست س�از ب�راي 
مراس�م چهارش�نبه س�وري موج�ب مصدومي�ت ۷ زن و ي�ك م�رد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه عصر روز گذشته در خيابان وحدت اسامي در يك 
منزل دو طبقه قديمي به وسعت 100 متر كه مملو از مواد محترقه از جمله ترقه هاي 
دست ساز و اكليل و سرنج در حجم زياد بود اتفاق افتاد. در اين شرايط كه تعدادي مشغول 
تهيه ترقه دست ساز براي مراسم چهارشنبه سوري بودند اين محل دچار انفجار شد كه بر 
اثر شدت انفجار و آتش سوزي در و شيشه هاي منزل قديمي تخريب و هفت زن و يك مرد 

دچار مصدوميت شدند كه توسط عوامل اورژانس به مراكز درماني منتقل شدند.  
جال ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني با بيان اينكه اين اولين حادثه مربوط به 
چهارشنبه سوري در تهران و در سال جاري است، از شهروندان خواست مكان هايي كه 

در زمينه انبار و مواد محترقه اقدام مي كنند را به عوامل نيروي انتظامي اطاع دهند. 

 8 مصدوم
 در انفجار انبار مواد محترقه تهران

 رفتن به پشت ميله هاي زندان
 به جاي زندگي در اروپا

رئي�س كل دادگس�تري اس�تان اصفه�ان گف�ت: 
ف�ردي ك�ه ب�ه س�مت رئي�س دادگاه بخ�ش 
جلگ�ه تيران�دازي ك�رده ب�ود دس�تگير ش�د. 
احمد خس��روي وفا به مه��ر گفت: صبح دي��روز فردي 
به س��مت رئيس دادگاه عمومي بخ��ش جلگه اصفهان 
تيراندازي كرده بود كه س��وءقصد وي نافرجام ماند. وي 
افزود: اين ش��خص از متهمان يك��ي از پرونده هاي اين 

دادگاه بود كه بافاصله دستگير شد. 

 ترور نافرجام رئيس دادگاه
 بخش جلگه اصفهان
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پرواز خودروي سواري به دیوار یك خانه
خ�ودروي س�واري در جري�ان 
تصادف ش�بانه ب�ه دي�وار خانه اي 
در محل س�عادت آباد پ�رواز كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 21:40  
شامگاه سه شنبه آتش نشانان ايستگاه 
25، از وق��وع حادث��ه در 24مت��ري 
س��عادت آباد، خيابان يكم ش��رقي با 
خبر ش��ده و در محل حاضر ش��دند. 
مهدي نوروززاده، فرمانده آتش نشانان 

گفت: يك دستگاه خودروی سواري 
رنو ساندرو هنگام حركت در خيابان 
يكم شرقي از مس��ير اصلي منحرف و 
پس از برخورد با دو خودرو پارك شده 
واژگون شده بود و راننده خودرو قبل از 
رسيدن آتش نشانان توسط رانندگان 
خودرو هاي عبوري از داخل اين وسيله 
نقليه خارج ش��ده بود.  وي ادامه داد: 
شدت برخورد خودرو ها با يكديگر به 

حدي بود كه يك خودروي پرايد پارك 
شده پس از تصادف به باالي ديوار منزل 
مجاور منتقل شده بود كه آتش نشانان 
با استفاده از جرثقيل و تجهيزات ويژه 
نجات اقدام به رهاس��ازي و انتقال آن 
به محلي امن كردند.  نوروززاده ادامه 
داد: راننده مصدوم كه مردي مس��ن 
بود، توس��ط امدادگ��ران اورژانس به 

بيمارستان انتقال يافت. 

 كشف 588 تن انواع 
مواد مخدر از ابتداي سال 

 پليس فداكار 4 عضو یك خانواده را
 از مرگ حتمي نجات داد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از ابتداي 
س�ال تاكنون 588 تن انواع مواد مخدر توسط پليس 
كش�ف ش�ده كه ترياك در صدر كش�فيات آن است. 
به گزارش خبرنگار ما،  سردارمحمدمسعود زاهديان با بيان اين 
مطلب در همايش تخصصي معاونان ستادي، رؤساي پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان ها و معاونان عمليات فرماندهي 
مرزباني سراسر كش��ور گفت: بيشتر كش��فيات در شرق و 
حاشيه شرق كش��ور صورت مي گيرد، 70 درصد از اقدامات 
پليس��ي در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان هاي شرق و 
حاشيه شرق كشور متمركز شده كه از ابتداي سال تاكنون  ۸9 
عنصر اصلي توليد و توزيع مواد مخدر شناسايي و بيش از هزار 
باند مواد مخدر نيز شناسايي و اعضاي آن دستگير شده اند.  
سردار زاهديان با بيان اينكه ۶3 تن از مواد مخدر كشف شده 
حاصل همكاري هاي اطاعاتي است، افزود: راه اندازي مركز 
جمعيت اين پليس يكي از اقدامات مؤثر در راستاي پيگيري 
پرونده هاي مرتبط با اين معضل و جرم است.  اين مقام عالي 
انتظامي با اشاره به بهره مندي از تجهيزات بروز و پهپادي در 
فرآيند مبارزه با مواد مخدر گفت: فعال سازي سامانه عنبيه 
نيز يكي از اقدامات مؤثر اين پليس بوده است، به طوري كه 
اين بانك اطاعاتي در شناس��ايي، جمع آوري و دستگيري 
خرده فروشان و معتادان متجاهر اثرگذار بوده است.  وي به 
راه اندازي مركز اطاعات فضاي مجازي پليس مبارزه با مواد 
مخدر اش��اره كرد، گفت: جوالن برخي از قاچاقچيان مواد 
افيوني در فضاي مجازي، پليس را مترصد اشراف بر تحركات 
خرابكارانه در فضاي سايبري كرد به گونه اي كه با راه اندازي 

اين مركز، به دستاوردهاي مطلوبي رسيده ايم.

پليس فداكار در شهرستان زيركوه استان خراسان جنوبي مادر و سه فرزندش 
را كه ميان ش�عله هاي آتش گرفتار ش�ده بودن�د از مرگ حتم�ي نجات داد. 
به گزارش خبرنگار ما، دو روز قبل به مأموران گشت پاسگاه شاهرخت اين شهرستان 
خبر رسيد حادثه آتش سوزي در روستاي ش��اهرخت اتفاق افتاده است. با حضور 
مأموران پليس معلوم شد كه در جريان نشت گاز يك خانه دچار حريق شده و مادر 
و سه فرزندش ميان شعله هاي آتش گرفتار شده اند. از آنجا كه فاصله اولين ايستگاه 
آتش نشاني با محل حادثه بسيار دور بود يكي از مأموران پليس خود را به كانون آتش 
زد و موفق شدند مادر و سه فرزندش را از ميان شعله هاي آتش نجات دهد.  سرهنگ 
س��يد محمد رضا س��رفرازي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان خراسان 
جنوبي گفت: مادر و سه فرزند خردسالش خيلي زود به مركز درماني منتقل شدند و 
تحت درمان قرار گرفتند. وي گفت: از پليس فداكار هم كه با به خطر انداختن جانش 

اعضاي خانواده را از مرگ حتمي نجات داده بود تقدير شد.

رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران از دستگيري يك سارق منزل با 
۳۰ فقره سرقت خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري گفت: با وقوع چند فقره 
سرقت از منزل به يك شيوه در محدوده شمال و شمال شرق تهران، مأموران 
پايگاه چهارم پليس آگاهي، شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان را در دستور 
كار قرار دادند. بررسي ها نش��ان داد كه سرقت توسط يك نفر انجام شده است 
و سارق بدون تخريب در ورودي س��اختمان وارد ساختمان ها شده و اقدام به 
سرقت كرده اس��ت. در تحقيقات مشخص شد كه س��ارق پس از اينكه مدتي 
منازل را تحت نظر مي گرفت و با اطمينان از عدم حضور اعضاي خانواده در خانه 
با استفاده از كليدي كه از قبل در اختيار داش��ته، اقدام به سرقت كرده است. 
مأموران پليس سرانجام مخفيگاه متهم را در رودهن شناسايي و او را بازداشت 

كردند. متهم در بازجويي ها به سرقت بيش از 30 خانه اعتراف كرد.

 دستبرد به 30 خانه 
با شاه كليد

تالش سارقان براي س�رقت از مشتريان 
سايت ديوار همچنان ادامه دارد و به زعم 
هش�دار پليس به گردانندگان اين سايت 
پرطرفدار هر روز كه مي گذرد مش�تريان 
بيش�تري از اين س�ايت در دام س�ارقان 
گرفتار مي شوند. در تازه ترين پرونده اي 
كه روز گذشته در دادسراي ويژه سرقت 
بررسي شد دختر و پسري كه براي تأمين 
هزينه زندگي شان در خارج از كشور اقدام 
به سرقت گوش�ي هاي ايفون از مشتريان 
س�ايت ديوار مي كردند بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، اي��ن پرونده چندي 
قبل به دستور قاضي علي وسيله ايرد موسي ، 
بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 34 در 
اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان اداره مبارزه با 
سرقت پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 
بررسي اوراق پرونده حكايت از اين داشت كه 
زوج جواني با طراحي يك نقشه حساب شده 
اقدام به سرقت گوشي هاي آيفون از مشتريان 
س��ايت ديوار مي كنند. يكي از ش��اكيان در 
توضيح شكايت خود به پليس گفت: چند روز 
قبل براي فروش گوشي آيفون گرانقيمتم را 
در س��ايت ديوار آگهي دادم. بعد از آن چند 
نفر تماس گرفتند و درباره قيمت گوش��ي و 
مشخصات آن س��ؤال كردند. يكي از تماس 
گيرندگان اما اصرار به خريد گوش��ي داشت 
و گفت كه مي خواه��د آن را به عنوان هديه 
به همسرش بدهد. بعد از حرف زدن درباره 
مشخصات گوشي و قيمت آن، نشاني خانه ام 
را به او دادم. چند س��اعت بعد آن مرد با يك 
خودروي پژو 20۶ كه زن جواني در صندلي 
جلوي آن س��وار بود س��ر قرار آمد. خريدار 
گوشي از ماشين پياده شد اما همسرش داخل 
ماشين نشست. من گوشي را به همراه كارتن 
آن به خريدار دادم و او هم اجازه خواست تا 

گوشي را به همسرش نش��ان دهد كه قبول 
كردم. او گوشي و كارتن آن را به همسرش داد 
و به طرف من برگشت و دوباره درباره قيمت 
آن ش��روع به چانه زني كرد. س��رانجام سر 
قيمت با هم توافق كرديم و او اجازه خواست 
تا پول را از داخل ماش��ين بي��اورد كه قبول 
كردم. آن مرد به طرف ماشينش رفت و پشت 
فرمان نشست. ناگهان پايش را روي پدال گاز 
گذاشت و از محل دور شد.  در شاخه ديگري 
از تحقيقات كارآگاهان پليس با اطاعاتي كه 
ش��اكيان در اختيار مأموران گذاشته بودند 
متوجه شدند كه همه سرقت ها از طرف زن و 
مردي جوان و به يك شيوه رقم خورده است. 
آنها س��رانجام در جريان بررس��ي هاي خود 
موفق شدند اولين سرنخ را به دست آوردند. 

فروشنده يكي از گوشي ها صاحب يك مغازه 
فروش گوش��ي هاي تلفن همراه بود. وقتي 
مأموران پليس تصوير فروشنده را به شاكيان 
نش��ان دادند آنها تأييد كردند ك��ه اين مرد 
همان كسي است كه با همدستي همسرش 
گوشي هايشان را سرقت كرده است بنابراين 
مأموران كه موفق به شناس��ايي سارق شده 

بودند او را بازداشت كردند. 
متهم وقتي با شاكيان مواجه شد چاره اي جز 
اعتراف نداشت. او توضيح داد: مدتي قبل بود 
كه عضو يك سايت همسريابي شدم. در آن 
سايت با دختري آشنا ش��دم و خيلي زود به 
هم عاقه مند شديم و قرار ازدواج گذاشتيم. 
ما تصميم گرفتيم كه ب��راي ادامه زندگي به 
شهري در اروپا برويم اما براي اين كار پولي در 

بساط نداشتيم تا اينكه دختر جوان پيشنهاد 
سرقت داد. او گفت بهتر است براي تهيه پول 
ازدواج و سفرمان در سايت ديوار پرسه بزنيم 
و فروشندگان گوشي هاي آيفون را شناسايي 
كنيم و گوشي هايشان را سرقت كنيم و من 
گوشي ها را در مغازه ام به فروش برسانم كه 
قبول كرديم. ما توانس��تيم از اي��ن راه پول 
خوبي هم پس انداز كنيم اما سرانجام گرفتار 

پليس شديم. 
با اطاعات��ي كه مته��م در اختي��ار پليس 
گذاش��ت كارآگاهان موف��ق به بازداش��ت 
همدس��ت او ش��دند.  دختر ج��وان هم در 
بازجويي ها حرف هاي همدس��تش را تأييد 
كرد.  تحقيقات بيشتر از متهمان به دستور 

بازپرس در جريان است.  

 نجات عامالن 
 قتل مرد مزاحم 

از طناب دار

سايت ديوار همچنان محبوب سارقان است


