
14
88498435سرويس  حوادث

چهار ش��نبه 21 ش��هريور 1397 | 2 محرم 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5466

س�ه مرد فريبكار كه با جعل كارت هاي هديه بانك ها 
موفق به برداش�ت از عابربانك ها ش�ده اند ب�ا رد يابي 
ش�ماره پ�اك خودروي ش�ان بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ علي كارخانه، سركالنتر سوم 
پليس پايتخت در توضيح ماجرا گفت: چند روز قبل مدير 
يكي از بانك هاي خيابان شيخ بهايي به مأموران كالنتري 145 
ونك را از ماجراي كالهبرداري با خبر كرد. مدير بانك گفت: 
صبح امروز وقتي وارد بانك شدم و دوربين هاي مداربسته را 
چك كردم متوجه شدم دو مرد با مس��دود كردن دوربين 
مداربسته دس��تگاه عابر بانك، با هشت كارت هديه بانكي 
اقدام به برداشت 2 ميليون و400هزار تومان كرده اند. وقتي 
كه مسئوالن حسابرسي بانك برداشت ها را بررسي كردند 
متوجه شدند كه همه كارت ها جعلي است و شماره سريال 

آنها هك شده اس��ت.  س��رهنگ كارخانه ادامه داد: بعد از 
مطرح شدن شكايت مأموران پليس با بررسي دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند خودروي متهمان را شناسايي و با 
بررسي پالك آن مالك خودرو را شناسايي كنند. بررسي ها 
در اين باره به جريان افتاد و مأموران كالنتري سرانجام متهم 
را به همراه دو همدستش بازداش��ت كردند و در بازرسي از 
خودروي متهمان 33 كارت هديه بانكي به نام هاي مختلف، 
يك دستگاه لپ تاپ، يك دستگاه پول شمار، شش دستگاه 
تلفن همراه كشف شد.  سركالنتر سوم پليس پايتخت گفت: 
متهمان در كالنتري تحت بازجويي قرار گرفتند و به جعل 
كارت هاي هديه بانكي اعتراف كردند و گفتند كه با هر يك 
از كارت ها مبالغي حدود300 هزار تومان برداشت كرده اند. 

تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است.

برداشت هاي سريالي از بانك ها با كارت هاي هديه جعلي

یادداشت 

 سوءاستفاده مجرمان سايبري 
 از محرم

سرهنگ دوم مهدي شكيب*
مجرمان سايبري از هر موقعيت و زماني براي عملي كردن اهداف مجرمانه 
خود بهره مي برند. يكي از زمان هايي كه مي تواند مجرمان سايبري را ترغيب 

به انجام اعمال مجرمانه كند، ايام محرم است. 
متأسفانه برخي از مجرمان سايبري با سوءاستفاده از مناسبت هاي مختلف 
و به خصوص مناس��بت هاي مذهبي به دنبال برانگيختن احساس��ات 
هموطنان و در نهايت سوءاستفاده از آنان هس��تند. از آنجايي كه در ايام 
شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين)ع(، ميليون ها انسان با اختالف طبقات 
و نژاد و مذهب در هر كوى و برزن به عزادارى آن حضرت بپاخاسته و بيرق 
حسينى را به بپا مي كنند، لذا اين فرصت در اختيار مجرمان سايبري قرار 
دارد تا با سوءاستفاده از احساسات پاك هموطنان عزيز، اعمال مجرمانه 

خود را عملي كنند. 
پيش بيني مي شود در اين ايام شاهد افزايش سايت هاي فعال در حوزه ارائه 
ادعيه، نواهاي محرم، اپليكيشن هاي مذهبي و... باشيم. از اين رو هموطنان 

عزيز بايد مراقب منابع غير معتبر باشند. 
يكي از اقدامات مجرمانه اين افراد ارائه فايل ها و ادعيه هاي مذهبي براي 
دانلود است كه گاهاً برخي از آنها آلوده به بدافزار هستند و به محض دانلود، 
به سيستم قرباني نفوذ مي كند و به دنبال عملي كردن اهداف طراح كه 
سرقت اطالعات است. بنابراين هموطنان عزيز بايد نسبت به دريافت فايل ها 
از منابع نا معتبر دقت الزم را داشته باشند و در هنگام دانلود و نصب اين گونه 

نرم افزارها از دادن مجوز دسترسي هاي مشكوك خودداري كنند. 
برخي از نرم افزارها در هنگام نصب از كاربر درخواست مي كنند تا برخي از 
مجوزها )از قبيل دسترسي به دفترچه تلفن، پيامك ها، تماس هاي تلفني 
و... ( را به نرم افزار بدهد. با كمي دقت مي توان متوجه شد كه اين مجوزها 
هيچ ارتباطي به نوع فعاليت نرم افزار ندارد. لذا از نصب اين گونه نرم افزارها 

خودداري كنيد. 
بنابراين بهترين راه براي دريافت ادعيه و فايل هاي مذهبي دانلود يا خريد 
از سايت هاي شناخته شده و ماركت هاي معتبر است. فايل هايي كه توسط 
اينگونه سايت ها ارائه مي شود، فاقد هرگونه محتواي مجرمانه بوده و كاربران 

با خيالي آسوده مي توانند از آنها براي ايام عزاداري بهره ببرند. 
در اين ماه همچنين راه اندازي كانال ه��ا و گروه هايي، با عناوين مختلف 
كه اقدام به فعاليت هاي مناسبتي در ايام محرم مي كنند، افزايش خواهد 
داشت. گاهي اوقات اين كانال ها و گروه ها به دنبال ترويج شبهات در دين 
بوده يا با ادعاي جمع آوري نذورات براي نيازمندان به دنبال كالهبرداري 

از شهروندان هستند. 
كاربران در هنگام پرداخت نذورات و كمك هاي مورد نظر خود يا خريد 
تجهيزات و البسه ويژه ماه محرم، مراقب سايت هاي جعلي فيشينگ باشند. 
مجرمان سايبري با طراحي صفحات جعلي شبيه به صفحات پرداخت بانك 
به دنبال سرقت اطالعات بانكي هموطنان هستند. لذا دقت در آدرس سايت 
بسيار مهم است و دقت داشته باشند تمامي سايت هاي معتبر و مهم در فرم 

ورود اطالعات خود از پروتكل https استفاده مي كنند. 
* رئيس اداره پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا 

مبارزه بي امان با  ناامن كنندگان 
جامعه ادامه دارد

فرمانده نيروي انتظامي گفت: ناجا با كمك دولت و قوه قضائيه براي ايجاد امنيت در حوزه 
اقتصاد و معيشت مردم از طريق مبارزه بي امان با مفسدان اقتصادي، احتكارگران و ناامن 
كنندگان فضاي كسب و كار و توليد با اراده راسخ و تاش خستگي ناپذير عمل مي كند. 
سردار حسين اشتري صبح ديروز در چهلمين مراسم دانش آموختگي دانشگاه علوم انتظامي 
امين كه با حضور سرلشگر محمدحسين باقري - رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح - در دانشگاه 
علوم انتظامي امين برگزار شد، گفت: نيروي انتظامي به دور از هرگونه هياهو و فضاسازي و 
با سعه صدر با ناامني هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با ناامن كنندگان فضاي عمومي 

جامعه مبارزه بي امان و قاطع مي كند.

م�ردي ك�ه ب�ا همدس�تي برادرزن�ش، مهم�ان خ�ود 
را ب�ه خاط�ر تع�رض ب�ه پس�ر خردس�الش ب�ه قت�ل 
رسانده اس�ت، ب�ه زودي محاكم�ه خواه�د ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال ۹۶، مأموران پليس جسد 
سوخته مرد جواني را داخل خودرويي در شهرري كشف كردند 
كه شواهد نشان مي داد آن مرد در جايي ديگر كشته و جسدش 

به آن مكان منتقل شده است. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني، مأموران ب��ا ثبت پالك 
خودرويي كه جسد سوخته در آن كشف شده بود دريافتند، 
خودرو متعلق به مصطفي 40 ساله است كه شب گذشته به 

خانه يكي از اقوامش به نام ايوب رفته بود. 
به اين ترتيب تحقيق��ات وارد مرحله تازه اي ش��د و ايوب به 
عنوان اولين مظنون تحت بازجويي قرار گرفت. ايوب سعي 
داشت پليس را گمراه كند، اما در مراحل بازجويي با توجه به 
شواهد موجود باالخره لب به اعتراف گشود و به قتل مصطفي با 
همدستي برادرزنش به نام پيمان اعتراف كرد. او در شرح ماجرا 
گفت: »مصطفي از آشناهاي دورمان بود و آن شب در خانه ما 
مهمان بود. آخر شب بعد از شام و پذيرايي ميوه و چاي همسر و 
پسر شش ساله ام به اتاق خواب رفتند و خوابيدند. من و برادرزنم 
همراه مصطفي نيز در پذيرايي خوابيديم. نيمه هاي شب بود 
كه همسرم هراسان مرا از خواب بيدار كرد و گفت پسرم حالش 
خوب نيست. به اتاق رفتم و لباس هاي پسرم را درآوردم كه 
متوجه ش��دم او مورد آزار قرار گرفته است. با شناختي كه از 
مصطفي داشتم مطمئن بودم او مرتكب چنين جرمي شده 

است. همين انگيزه اي شد تا نقشه قتل او را بكشم. آنجا بود 
كه با برادرزنم صحبت كردم و با همدستي او مصطفي را خفه 
كرديم سپس جسدش را با خودروي مقتول به حاشيه شهرري 

برديم و آنرا سوزانديم.«
با اقرارهاي متهم، همسر وي نيز تحت بازجويي قرار گرفت 
و در توضيح به مأموران گفت: »آن ش��ب من و پسرم در اتاق 
خواب بوديم. نيمه هاي شب پسرم در حاليكه گريه مي كرد 
مرا بيداركرد و گفت حالش خوب نيست. بالفاصله شوهرم را 
بيدار كردم و وقتي لباس هاي پسرم را درآورديم، فهميديم او 
مورد آزار قرار گرفته است. آنجا بود كه شوهرم و برادرم باالي 
سر مصطفي رفتند و در حاليكه او خواب بود وي را خفه كردند 

و بعد از انتقال جسد آنرا آتش زدند.«
بعد از توضيحات همسر متهم برادر وي – پيمان - نيز بازداشت 
ش��د. او در بازجويي ها به قتل اقرار كرد و مدعي شد مقتول 

مهدورالدم بود چون به طفل خردسال تجاوز كرده بود. 
سرانجام ايوب و پيمان به اتهام مشاركت در قتل عمد و همسر 
ايوب به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند و پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد.  هيئت قضايي بعد از بررسي اوراق پرونده 
پسر هفت ساله را به پزشكي قانوني معرفي كرد، اما به خاطر 
گذشت يك سال از حادثه امكان تشخيص وجود نداشت و بنا 

به نظر كارشناسان آثاري از تجاوز ديده نشد. 
به اين ترتيب پرونده در نوبت رسيدگي قرار گرفت و به زودي 

سه متهم در همان شعبه محاكمه خواهند شد. 

متهم: مقتول مهدورالدم بود

مردي كه با معرفي خودش ب�ه عنوان كارمند نهاد 
رياست جمهوري از شهروندان كاهبرداري مي كرد، 

بازداشت شد. 
سرهنگ جواد صفايي، رئيس پليس آگاهي كرج گفت: 
چندي قبل شكايت هاي مش��ابهي عليه مردي كه با 
معرفي خودش به عنوان كارمند رياست جمهوري از 
مردم كالهبرداري كرده اس��ت به پليس آگاهي كرج 
گزارش شد. تحقيقات اوليه مأموران حاكي از آن بود 
كه نامبرده پس از شناس��ايي متقاضيان دريافت وام 
به آنها نزديك ش��ده و پس از طرح دوستي با معرفي 
خود به عنوان كارمند نهاد رياس��ت جمهوري ادعا مي كند كه مي تواند به راحتي براي آنها وام 
كم بهره دريافت كند. متهم با توسل به اين ترفند فريبكارانه و جلب اعتماد طعمه هاي خود از 
آنها مي خواست تا مبلغ بين 100 تا 250 ميليون ريال در بانك سپرده گذاري كنند و زماني كه 
براي سپرده گذاري به بانك مي رفتند مبلغ مورد نظر را از آنها گرفته و به بهانه كپي كردن مدارك 
شناسايي و غيره از بانك خارج شده و متواري مي شد.  وي ادامه داد: متهم كه با به كارگيري اين 
شيوه در شهرهاي كرج، تهران و قزوين اقدام به كالهبرداري از 50 نفر از شهروندان كرده بود با 

تالش شبانه روزي مأموران پليس آگاهي شناسايي و دستگير شد. 
رئيس پليس آگاهي استان البرز تصريح كرد: متهم كه با اسامي مستعار خود را كارمند نهاد رياست 

جمهوري معرفي مي كرد به جرمش مبني بر كالهبرداري از شهروندان اعتراف كرد. 
صفايي با بيان اين كه تاكنون پنج نفر از شكات شناسايي شده اند، يادآور شد: به منظور شناسايي 
ساير مالباختگان، بازپرس شعبه 1۶ دادسراي عمومي و انقالب كرج دستور چاپ تصوير بدون 
پوشش متهم را در رسانه اي جمعي صادر كرده است، بنابراين از شهرونداني كه با اين شيوه يا 
توسط اين فرد مورد كالهبرداري قرار گرفته اند، درخواست مي شود تا براي پيگيري شكايت خود 
به آدرس »عظيميه،  45 متري كاج ، خيابان نيك نژادي، جنب كالنتري 30 اسالم آباد، پايگاه يكم 

پليس آگاهي استان البرز« مراجعه يا با شماره تلفن 02۶32222050 تماس حاصل كنند. 

جانشين فرمانده انتظامي استان البرز از دستگيري ربايندگان دختر 20 ساله در كرج خبر داد. 
سردار سيدجعفر حسيني توضيح داد: در پي اعالم ربوده شدن دختر حدوداً 20 ساله در كرج، 
پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران اداره مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
استان البرز قرار گرفت. مأموران در تحقيقات خود مطلع شدند كه دو فرد ناشناس با يك دستگاه 

خودروى پرايد، دختر جوان را با تهديد از مقابل خانه اش ربوده اند. 
سردار حسيني گفت: مأموران در جريان بررسي هاي خود از شاهد حادثه كه يكي از دوستان دختر 
جوان بود متوجه شدند او خواستگاري دارد كه پدرش با وصلت آنها مخالفت كرده است، بنابراين 
به خواستگار دختر جوان مظنون شدند. مأموران پليس همچنين با بازبيني تصاوير دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه، خودرويي كه دختر جوان را با آن ربوده بودند شناسايي شد و راننده را 
بازداشت كردند. او گفت: طراح نقشه خواستگار دختر جوان است و او با همدستي يكي از دوستانش 
دختر را ربوده و به خواستگارش در خانه اي حوالي كرج تحويل داده است.  سردار حسيني گفت: 
با توجه به اعترافات متهم دستگيرشده مأموران در دو عمليات جداگانه همدست وي و متهم 
اصلي دستگير شد و دختر ربوده شده نيز آزاد و به خانواده اش تحويل دادند. متهم در بازجويي هاي 

مأموران انگيزه خود را از اين اقدام، انتقام از خانواده دختر موردعالقه اش اعالم كرد.

پسرنوجوان هنگام شنا در استخر آب كشاورزي در شهرس�تان مرودشت غرق شد. 
سرهنگ اسماعيل زراعتيان، فرمانده انتظامي شهرستان مرودش��ت گفت: اين حادثه در روستاي 
قربان لك اين شهرستان اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه پسر 1۶ ساله 

مشغول شنا در استخر آب كشاورزي بود كه به دليل آشنا نبودن به فن شنا غرق شده است.

سه نفر از 12 نفري كه با عائم مسموميت به يكي از بيمارستان هاي كرج منتقل شده بودند، جان باختند. 
مهرداد بابايي، رئيس اورژانس استان البرز گفت: اين افراد ظهر روز دوشنبه به علت مسموميت به 

بيمارستان شهيد رجايي كرج منتقل و سه نفر از آنها به علت شدت مسموميت فوت شدند. 
براساس اين گزارش تاكنون مشخص شده يك فروشنده مشروبات الكلي به جاي الكل خوراكي، 
الكل صنعتي داخل مشروبات الكلي ريخته و آن را به مردم فروخته است كه اين امر موجب آسيب 

شديد به مصرف كنندگان شده است.

نيروي انتظامي جمهوري اسامي ايران به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم الحرام و ايام 
عاشوراي حسيني ) ع ( پيامي صادر كرد. 

در بخشي از اين پيام آمده است: يكي از اهداف بلند نهضت عاشورا مقابله با انحرافات فكري است 
و به پيروي از تعاليم مكتب امام حسين )ع( انتظار مي رود محبان اهل بيت )ع( با ترويج ارزش هاي 
راستين مكتبي و الهام گرفتن از سيره نوراني ائمه در نحوه عزاداري، احياي ياد و راه شهيدان كربال، 
با هرگونه جريان انحرافي از قبيل قمه زني، استفاده از آالت و ادوات نامتعارف موسيقي، استفاده از 
تصاوير خرافي و نامناسب و ساير رفتارهاي موهن، »هوشمندانه« مقابله كنند. نيروي انتظامي از 

عموم مردم درخواست كرده است كه در اين ايام به موارد زير پايبند باشند. 
 از هر گونه اختالل در نظم عمومي شامل نصب داربست در معابر و پياده روها كه مانع از تردد افراد 
و مزاحمت براي كودكان، سالمندان، معلوالن و جانبازان عزيز شود، پرهيز كنند.   مراقبت شود 
در هنگام عبور دسته هاي عزاداري، شريان ها و گذرگاه هاي عمومي را مسدود نكرده و نظم عبور 
و مرور را مختل نكنند.   توصيه مي شود در حركت دسته هاي عزاداري و حين برگزاري مراسم 
عزاداري، به ويژه در ساعات پاياني شب در استفاده از بلندگوها، رعايت حال بيماران و افراد مسن 
بشود.   با توجه به اهميت و جايگاه فريضه امر به معروف و نهي از منكر در مكتب اسالم، انتظار مي رود 
دست اندركاران محترم هيئت هاي مذهبي نسبت به برخورد ارشادي و لساني با مظاهر منكر در 
پيرامون هيئت ها نقش فعال داشته باشند.   در برپايي هيئات مذهبي و برگزاري مراسم، اصول 
ايمني و استفاده از تجهيزات مربوطه در راستاي جلوگيري از بروز حوادث ناشي از آتش سوزي، 
اتصال برق و... مورد توجه دقيق قرار مي گيرد.  بديهي است مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي 
طبق روال جاري خود با تالش بي وقفه كوشش خواهند كرد با برقراري نظم، امنيت و سهولت در 
تردد خودروها، بر شكوه و عظمت مراسم عزاداري در سراسر كشور بيافزايند. همكاري صميمانه با 
خدمتگزاران نيروي انتظامي براي تحكيم نظم و امنيت مورد انتظار است در ضمن مراكز 110 پليس 

در تمامي شبانه روز آماده دريافت اطالعات و خدمات رساني به مردم خواهند بود.

دستگيري كارمند قالبي 
رياست جمهوري

خواستگار آدم ربا بازداشت شد

غرق شدن نوجوان در استخر كشاورزي

مسموميت الکلی  جان 3 نفر را گرفت

توصيه هاي پليس به عزاداران حسيني

رئيس پليس راه خراسان جنوبي از انفجار مرگبار يك دستگاه پژو 405 
حامل سوخت قاچاق در كيلومتر 40 سه راهي حيدرآباد نهبندان خبر داد 
و گفت كه راننده و سرنشين خودرو ميان شعله هاي آتش جان باختند. 
سرهنگ عليرضا رضايي توضيح داد: روز گذش��ته يك دستگاه سواري 
پژو 405 حامل سوخت قاچاق به علت عدم توانايي راننده در كنترل وسيله 
نقليه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه در كيلومتر 40 سه راهي حيدرآباد 
نهبندان واژگون شد و در آتش س��وخت. وي ادامه داد: در جريان حادثه 

راننده و سرنشين خودرو در آتش سوختند.

بازي كودكان در يكي از روس�تاهاي شهرستان مياندوآب منجر به 
سوختن چند خانه شد. 

داريوش لندنيان، مدير عامل س��ازمان آتش نش��اني ميان��دوآب گفت: 
آتش نشانان پس اطالع از آتش سوزي در روس��تاي گل سليمان آباد به 
محل اعزام و متوجه شدند چند خانه و انبار علوفه در آتش شعله ور است 
كه بعد از ايمن كردن محل و پس از چند ساعت آتش را مهار كردند. وي 
گفت: در اين حادثه بيش از 5000 بسته يونجه، 45 تن كاه ، پنج رأس گاو و 
چهار باب منزل در آتش سوخت. وي گفت: علت حادثه آتش بازي كودكان 

در نزديكي محل حادثه بود كه تحقيقات بيشتر در جريان است.

يكي از وكاي دادگس�تري در خانه اش در خيابان تهران 
ويا به قتل رسيد. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 1۶ روز دوشنبه قاضي سجاد 
منافي آذر، بازپرس ويژه قتل با تماس مأموران كالنتري 137 
نصر از قتل مردي 34 ساله در خيابان تهران ويال باخبر شده و 
به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

حاضر شد. در اولين بررسي ها مشخص ش��د كه مرد جوان 
با فش��ار بر عناصر حياتي گردن به كام مرگ رفته است. در 
جريان تحقيقات همچنين مشخص شد كه سرقتي از خانه 
رقم نخورده اس��ت و وضعيت خانه به هم ريخته نيست. پدر 
مقتول كه پليس را از ماجرا با خبر كرده بود در ش��رح ماجرا 
گفت: همسرم مبتال به سرطان است و ساعت هفت صبح براي 

شيمي درماني او را به بيمارستان منتقل كردم. حدود ساعت دو 
بعدازظهر وقتي به خانه برگشتيم و با پيكر بي جان پسرم مواجه 
شديم. ابتدا شروع به احياي قلبي وي كردم و با اورژانس تماس 

گرفتم اما فايده اي نداشت و پسرم جان باخته بود. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات تيم جنايي 

در اين باره جريان دارد. 

شليك گلوله پليس به خودروي 
پرايد كه در حال فرار از دست 
مأموران پليس اهواز بود منجر 
به آتش گرفتن خودرو ش�د. 
شامگاه دوشنبه مأموران پليس 
اهواز هنگام گشت زني در ميدان 
زندان اين شهر متوجه فريادهاي 
كمك خواهي زني شدند كه سوار 
بر خودروي پرايد بود. مأموران 
پليس خيلي زود ب��ه راننده كه 

مردي جوان بود فرمان ايس��ت دادند اما او بدون توجه به هشدار پليس 
پايش را روي پدال گاز فش��ار داده و از محل دور ش��د. بعد از آن بود كه 
عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد و مأموران پليس با به كار گيري قانون 
استفاده از سالح به سمت الستيك خودرو شليك كردند، اما گلوله به علت 
جابه جايي خودرو به باك آن اصابت كرد و منجر به آتش گرفتن خودرو 
شد.  بعد از آن بود كه راننده پرايد خودرو را متوقف كرد و همراه سرنشين 
از آن پياده شد. لحظاتي بعد آتش نشانان كه با تماس پليس از ماجرا با خبر 
شده بودند در محل حاضر شدند و آتش را مهار كردند.  در بررسي هاي اوليه 
پليس مشخص شد، راننده و سرنشين پرايد مشغول مشاجره بودند كه زن 
جوان با مشاهده پليس درخواست كمك مي كند اما راننده با بي اعتنايي به 

مأموران اقدام به فرار مي كند كه بررسي موضوع در حال پيگيري است. 

2 كشته در انفجار خودروي 
حامل سوخت قاچاق

 سوختن چند خانه 
در آتش بازي كودكان

قتل وكيل دادگستري در تهران ويال

  آتش گرفتن پرايد
 با شليك پليس

مرد افغان ك�ه پ�س از قت�ل زن صاحبخان�ه جس�د او را در باغچه 
س�اختمان دفن كرده بود بازداش�ت ش�د و به جرمش اعتراف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز شش��م شهريورماه امس��ال مردي ميانسال به 
مأموران كالنتري 140 باغ فيض خبر داد كه همسرش ناپديد شده است. او گفت: 
من همراه همسرم در يك مجتمع مسكوني زندگي مي كنم. همسر 55 ساله ام 
مريم ساعت 15 براي خريد ميوه راهي بازار تره بار شد، اما ديگر به خانه برنگشت 
و به تماس هايمان هم جواب نمي دهد. بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده به 
دستور قاضي محمدي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي در اختيار 
تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. كارآگاهان در 
اولين گام با بررسي دوربين هاي مداربسته ساختمان اطمينان پيدا كردند كه 
مريم روز حادثه از ساختمان خارج نشده است، بنابراين تحقيقات در اين زمينه 
روي ساكنان ساختمان متمركز شد. در اولين گام عبداهلل، سرايدار ساختمان كه 
مرد 50 ساله افغان بود به عنوان مظنون تحت نظر قرار گرفت. بررسي ها نشان داد 
كه عبداهلل از مهاجران غيرقانوني است كه از مدتي قبل به عنوان سرايدار در اين 
ساختمان استخدام شده است. محل زندگي او هم اتاقك سرايداري بود كه شب ها 
را هم در همان جا استراحت مي كرد. مدير ساختمان هم در جريان بررسي ها به 
پليس گفت بعد از گم شدن ناگهاني مريم، مرد افغان چند بار از من خواست با او 
تسويه حساب كنم؛ چراكه مي خواهد به افغانستان برود. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه عبداهلل در جريان گم شدن ناگهاني 
مريم دست دارد بنابراين 18 شهريورماه او را بازداشت كردند. كارآگاهان پليس 
بعد از بازرسي از اتاقك عبداهلل گوشي تلفن همراه مريم، مقداري از طالهاي او 
كه شامل دستبند، زنجير و چهار انگشتري از او كشف كردند كه خانواده اش اين 

اموال را شناسايي كردند. 
عبداهلل در اولين بازجويي ها گفت كه از ماجراي گم شدن مريم خبر ندارد. او اما 
در تحقيقات فني به جنايتي هولناك اعتراف كرد. عبداهلل گفت: روز حادثه مريم 
در حال خارج شدن از ساختمان بود. متوجه شدم كه مقدار زيادي طال همراه 
دارد. وسوسه شدم تا طالهايش را سرقت كنم. به خاطر اينكه محل خلوت بود او 
را به بهانه اي به داخل اتاقك نگهباني ام كشاندم و در يك لحظه به او حمله كردم. 
بعد سرش را آن قدر به زمين كوبيدم كه كشته شد. سپس گوشي تلفن همراه و 

طالهايش را سرقت كردم و جسدش را در باغچه ساختمان دفن كردم. 
بعد از اعتراف هولناك بود كه كارآگاهان پليس با راهنمايي متهم در محل جنايت 

حاضر شدند و جسد را كشف و به پزشكي قانوني منتقل كردند. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در اداره دهم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد. 

 دفن جسد زن صاحبخانه 
در باغچه ساختمان


