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ش�هردار منطق�ه 2 ته�ران، هم�راه هش�ت نفر از همكاران�ش ب�ا ش�كايت 
پايتخ�ت  مقاب�ل ش�هرداري  قب�ل  خان�واده م�رد جوان�ي ك�ه چن�دي 
اقدام به خودس�وزي ك�رده بود به دادس�راي ام�ور جناي�ي تهران احضار ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز سه ش��نبه 13 ش��هريور ماه امس��ال مأموران پليس از 
خودس��وزي مرد جواني در خيابان بهشت مقابل ش��هرداري تهران با خبر و راهي محل 

شدند. 
بررسي ها نشان داد لحظاتي قبل مرد 45 ساله اي در مقابل چشمان همسر و فرزندش و 
تعدادي از شهروندان با ريختن بنزين، خودش را آتش زده است به طوريكه در اين حادثه 
به شدت دچار سوختگي شده و براي درمان به بيمارستان منتقل شده است. بررسي ها 
ابتدايي حكايت از اين داشت اين مرد قبل از اقدام به خودسوزي مدعي شده كه مغازه اي 
در منطقه دو شهرداري تهران در شهرك مخابرات داشته كه طي ماه هاي اخير مبلغي را 
بابت تغيير كاربري مغازه خود پرداخت كرده است، اما همچنان شهرداري تهران از ارائه 
مجوز فعاليت وي ممانعت كرده است و به همين دليل در اعتراض به شهرداري منطقه 2 

و عواملي كه مانع فعاليت او شده اند قصد خودسوزي دارد. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت به مأموران خبر رسيد كه وي بر اثر 
شدت سوختگي در بيمارستان فوت كرده است. بدين ترتيب پرونده براي رسيدگي به 
دادسرا فرستاده شد تا اينكه صبح ديروز همسر مرد فوت شده به دادسراي امور جنايي 
تهران مراجعه كردند و از شهردار منطقه 2 و هش��ت نفر از عوامل آن شهرداري به اتهام 
نقش داشتن در مرگ شوهرش شكايت كرد. بدين ترتيب با طرح اين شكايت قاضي مدير 
روستا، بازپرس شعبه ششم دادسرا، ش��هردار منطقه 2 و هشت نفر از همكارانش را براي 

تحقيق به دادسراي امور جنايي احضار كرد. 

چوپ�ان 12 س�اله هنگام�ي ك�ه مش�غول جم�ع آوري هي�زم در ارتفاع�ات 
رف�ت.  م�رگ  كام  ب�ه  پلن�گ  حمل�ه  ب�ا  ب�ود  ايرانش�هر  شهرس�تان 
اين كودك 12 ساله كه حسين بامري نام داشت همراه برادرش در ارتفاعات صعب العبور 
ايرانشهر مش��غول چوپاني بود و هنگاميكه مش��غول جمع آوري هيزم بود هدف حمله 
پلنگ قرار گرفت و جانش را از دست داد. برادر او گفت: هنگامي كه حسين هدف حمله 
پلنگ قرار گرفت من براي آوردن غذا او را تنها گذاشتم و او مشغول جمع آوري هيزم شد. 
زماني كه برگشتم با صحنه هولناكی مواجه شدم. آنگونه كه پايگاه اطالع رساني سازمان 
محيط زيس��ت اعالم كرده، مراحل جبران خس��ارت و پرداخت ديه به خانواده داغ ديده 

توسط سازمان حفاظت محيط زيست در جريان است. 
 

زورگير چاقو به دست كه با پرسه در محله تهرانپارس اموال مردم را سرقت مي كرد 
سرانجام بازداشت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مجيد عسگري نيا، رئيس كالنتري 126 تهرانپارس گفت: 
چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره زورگيري هاي يك سارق چاقو به دست به كالنتري 
گزارش شد. وي ادامه داد: بررسي ها حكايت از اين داشت مردي درشت اندام با سالح سرد، در 
ساعات پاياني روز در خيابان پرسه مي زند و از شهروندان زورگيري مي كند كه با به دست آمدن 
مشخصات چهره و ظاهر متهم، تعقيب و مراقبت هاي پليسي محسوس و نامحسوس انجام 
شد تا اينكه شامگاه دوشنبه مأموران موفق به شناسايي سارق شدند. كالنتر محله تهرانپارس 
گفت: مأموران، به محض شناسايي متهم، او را در يك عمليات ضربتي در حالي كه سعي داشت 
با سالح سرد به مأموران حمله كند، دستگير كردند. سرهنگ عسگري نيا، بيان داشت: متهم در 
بازجويي هاي انجام شده به جرم خود اعتراف كرد و پس از تكميل پرونده براي بازجويي هاي 

بيشتر به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد. 

مرد سالخورده در يكي از روستاهاي شهرستان فومن با اصابت صاعقه جان باخت. 
س��رهنگ محس��ن جعفرزاده، فرمانده انتظامي فومن گفت: اين حادثه روز گذشته در 
روستاي گوشلوندان اتفاق افتادكه در جريان آن پيرمرد ۷۰ ساله بر اثر اصابت صاعقه جان 
خود را از دست داد. وي گفت: جسد اين پيرمرد عصر ديروز در زمين كشاورزي اش پيدا 
شد. اين پيرمرد براي انجام كار كشاورزي پيش از ظهر امروز به زمين كشاورزي خود رفته 

بود كه با وقوع رعد و برق و اصابت آن به وي متأسفانه جان خود را از دست داد. 
 

م�ردي ك�ه متهم اس�ت در شهرس�تان 
را  بدنس�ازش  ب�رادر  گچس�اران 
بازداش�ت  رسانده اس�ت  قت�ل  ب�ه 
ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف ك�رد. 
اين حادثه شامگاه دوش��نبه در شهرستان 
گچس��اران اتفاق افتاد و زماني كه مأموران 
پليس در محل حاضر شدند مشخص شد كه 
مرد 28 ساله با شليك گلوله هدف قرار گرفته 
و جانش را از دست داده است. در بررسي هاي 
بعدي معلوم شد كه مقتول، مربي بدنسازي 
است كه جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 
س��رهنگ س��يد محمد موس��وي، فرمانده 
انتظامي شهرستان گچساران گفت: بعد از 

انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. بررسي هاي پليس 
نشان داد كه عامل حادثه برادر مقتول اس��ت كه تحت تعقيب قرار گرفت و صبح ديروز 
در شهرستان باشت بازداشت شد. او در اولين بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت 
به خاطر اختالف خانوادگي دس��ت به قتل زده است. سرهنگ موسوي گفت: تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد.
 

 احضار شهردار منطقه 2 تهران 
به دادسراي امور جنايي 

 مرگ چوپان نوجوان 
در حمله پلنگ

حمله زورگير چاقو به دست به پليس

مرگ پيرمرد با صاعقه

اعتراف به قتل برادر بدنساز

خالكوبي درجه سرتيپي
روي دوش سارق مأمور نما 

سردسته باند مأمور نما مدعي است از دوران كودكي 
عاش�ق پليس بازي ب�وده و ب�ه همين دلي�ل درجه 
سرتيپ تمامي روي ش�انه اش خالكوبي كرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل م��رد جواني به اداره 
پليس رفت و از چهار مرد پژو سوار به اتهام اخاذي و ضرب 

و جرح شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: اهل كشور افغانستان هستم 
و مدتي اس��ت براي كار ب��ه ايران آم��ده ام و االن هم در 
س��اختمان در حال س��اختي در غرب ته��ران كارگري 
مي كنم. س��اعتي قبل براي خريد مواد غذايي به حوالي 
پارك ارم رفتم كه خودروي پژويي در حالي كه چهار مرد 
جوان سرنشين آن بودند كنارم توقف كرد. مردي كه در 
صندلي جلو نشس��ته بود مرا صدا زد و سؤال كرد كه آيا 
افغاني هس��تم. در جواب او گفتم بله بعد از من خواست 
سوار خودروي آنها ش��وم كه قبول نكردم. او خودش را 
مأمور پليس معرفي كرد و از من خواست مجوز قانوني ام 
را به آنها نش��ان دهم. وقتي به او گفتم كه مجوزم را در 
خانه گذاشته ام از من خواست سوار خودرو شوم و با آنها 

به خانه ام ب��روم و مجوز را به آنها نش��ان دهم. وي ادامه 
داد: من به آنها اعتماد كردم و سوار شدم كه در ميانه راه 
با چاقو مرا تهديد كردند و به شدت كتكم زدند و بعد هم 
تمامي پول هايم را به همراه كارت بانكي و رمز آن به زور 
گرفتند. آنها بعد از اينكه تمام حسابم را خالي كردند مرا 

در بيابان هاي حوالي تهران رها كردند. 
با طرح اين ش��كايت تيمي از مأموران پليس به دستور 
قاضي رضواني، بازپرس ش��به هش��تم دادس��راي امور 
جنايي تهران براي شناس��ايي متهمان مأم��ور نما وارد 

عمل شدند. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران با چند شكايت مشابه 
روبه رو شدند كه نش��ان مي داد باند مأمور نما به همين 
شيوه در غرب تهران از اتباع خارجي زورگيري مي كنند. 
يكي از شاكيان گفت: در نزديكي پارك ارم در حال رفتن 
به خانه ام بودم كه مردي از داخل خ��ودروي پژويي مرا 
صدا زد و گفت: افغاني بيا جل��و. وقتي به نزديك او رفتم 
از من مجوز اقامت خواس��ت كه به او گفتم ن��دارم. او و 
همراهانش كه چهار نفر بودند به من گفتند يا به آنها پول 

بدهم يا همراه آنها به كالنتري بروم. من متوجه شدم كه 
آنها مأمور نما هستند و خواستم از دست آنها فرار كنم كه 
مرا گرفتند و با باتوم و دست به شدت كتكم زدند و سوار 
خودرو كردند. آنها مرا به بي��رون از تهران بردند و به زور 

پول ها و اموالم را سرقت و بعد هم مرا رها كردند. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اين حادثه ادامه داش��ت 
مأموران به چهار مرد پژو س��وار در غرب تهران مشكوك 
شدند و آنها را بازداشت كردند. بررسي ها نشان داد چهار 
متهم همان چهار مرد مأمور نمايي هستند كه مدتي است 

به اين شيوه از كارگران افغاني زورگيري مي كنند. 
سردس��ته اين باند در بازجويي ها گفت: م��ا چهار نفر 
دوست قديمي هس��تيم و پس از اينكه معتاد به شيشه 
شديم نقشه س��رقت از اتباع خارجي را طراحي و اجرا 
كردي��م. وي ادامه داد: م��ن از دوران كودكي عاش��ق 
پليس بازي ب��ودم و به همي��ن دليل روي ش��انه هايم 
درجه سرتيپ تمامي خالكوبي كردم و االن هم كه ادعا 
مي كنم مأمور هس��تم خيلي خوش��حالم. تحقيقات از 

متهمان ادامه دارد. 

پرونده مرد جواني كه در جري�ان ارتباط پنهاني ب�ا زني جوان، 
شوهر وي را به قتل رسانده است در نوبت رسيدگي قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 94، مأموران پليس كهريزك از قتل 
مرد جواني در خانه اش باخبر و راهي محل شدند. در اولين بررسي ها 
معلوم شد كه صاحبخانه مردي 38 ساله به نام جعفر بود كه با اصابت 
ضربات چاقو به قتل رسيده است. همسرمقتول وقتي در اين باره مورد 
تحقيق قرار گرفت گفت: من همراه شوهر و پسر هفت ساله ام مدتي 
قبل از شهرستان براي ادامه زندگي به تهران آمديم. امروز وقتي وارد 
خانه شدم متوجه شدم كه شوهرم به قتل رسيده است و درخواست 
رسيدگي دارم. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين 
زمينه آغاز شد. كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات متوجه شدند كه 
جعفر آخرين بار با مردي به نام ياسر درگير شده است. همچنين معلوم 
شد كه جعفر و خانواده اش اهل شهرستان گرگان بودند تا اينكه جعفر 
متوجه مي شود همسرش با مردي به نام ياسر ارتباط دارد بنابراين براي 

پايان دادن به اين ارتباط به تهران كوچ مي كند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها كارآگاهان با رد يابي تماس هاي شكوفه ، 
همسر مقتول متوجه شدند كه او بعد از مهاجرت به تهران همچنان با 
ياسر در ارتباط بوده است. او زماني كه مورد بازجويي قرار گرفت اتهام 
را انكار كرد و گفت: »با ياسر ارتباطي نداشتم و اين شوهرم بود كه با او 
اختالف داشت. نمي دانم روز حادثه ياسر چطور وارد خانه مان شد و بعد 
از درگيري با شوهرم مرتكب قتل شد.« با انكارهاي زن جوان، ياسر نيز 
تحت بازجويي قرار گرفت. او با اقرار به جرمش گفت: »شكوفه دروغ 
مي گويد. من و شكوفه مدتي قبل در گرگان با هم آشنا شديم و با هم 
رابطه داشتيم تا اينكه شوهر او از رابطه ما باخبر شد و تصميم گرفت 
محل زندگي اش را تغيير دهد. اين شد كه آنها به تهران آمدند اما من و 

شكوفه همچنان با هم رابطه داشتيم.«
متهم در ادامه گفت: »چند روز قبل از حادثه ش��كوفه تماس گرفت 
و گفت با شوهرش اختالف دارد و از من خواس��ت به تهران بيايم. از 
آنجائيكه به او عالقه مند بودم قبول كردم و راهي تهران شدم تا اينكه با 

فريب شكوفه نقشه قتل جعفر را كشيديم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »طبق نقشه قرار شد با هماهنگي شكوفه 
وارد خانه شوم. وقتي جعفر مرا ديد با هم درگير شديم و در آن درگيري 
دست به چاقو شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم. سپس با كمك شكوفه 

از خانه متواري شدم.«
با اقرارهاي متهم، ياسر به اتهام قتل عمد و رابطه نامشروع، شكوفه به 
اتهام معاونت در قتل و رابطه نامشروع روانه زندان شدند. پرونده بعد 
از درخواست قصاص از سوي اولياي دم و صدور كيفرخواست تكميل 
و به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. به 
اين ترتيب روز گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت و دو متهم از زندان اعزام شدند، اما 

جلسه به دليل غيبت وكيل متهم به جلسه ديگري موكول شد. 

زن جواني ك�ه اموال زائران حرم حض�رت عبدالعظيم )ع(را 
سرقت مي كرد بازداشت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، رئيس كالنتري 1۷2 حضرت عبدالعظيم)ع( 
گفت: با توجه ب��ه حضور ش��هروندان در ش��هرري و زيارت حرم 
حضرت عبدالعظيم حسني)ع(، امكان بروز سرقت و سوء استفاده 
فرصت طلب��ان نيز افزاي��ش يافته اس��ت و در اين خص��وص روز 
گذش��ته مأموران اين كالنت��ري ي��ك زن را به جرم س��رقت از 
شهروندان دستگير كردند. سرهنگ ميررضا بهرامي گفت: با وقوع 
سرقت هاي سريالي تلفن همراه از بانوان، در محدوده حرم حضرت 
عبدالعظيم)ع(، دستگيري متهم در دستور كار مأموران قرار گرفت. 
در تحقيقات و بررسي هاي انجام شده ردپاي يك زن سارق در اين 
سرقت ها مشاهده شد و مأموران پس از چند شبانه روز تحقيقات و 

مراقبت، موفق به شناسايي و دستگيري وي شدند. 
رئيس كالنتري 1۷2، با اشاره به اينكه در هنگام دستگيري اين 
زن، 18 دستگاه گوشي تلفن همراه مس��روقه از ميان وسايلش 
كشف شد، گفت: با كشف اين اموال مسروقه متهم لب به اعتراف 
گشود و به س��رقت از زائران حرم اعتراف كرد. سرهنگ بهرامي 
گفت: متهم با تيغ زني و جيب بري اقدام به س��رقت تلفن همراه 
بانوان كرده بود كه با تكميل پرونده براي بررس��ي هاي بيشتر به 

پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد. 

اعضاي بدن پسر 18 ساله كه در جريان حادثه رانندگي به مرگ 
مغزي مبتال شده بود در اصفهان به سه بيمار نيازمند اهدا شد. 
حسين غالمي ارجنكي، پسر 18 ساله اي بود كه در جريان حادثه 
رانندگي مصدوم و به بيمارستان غرضي اصفهان منتقل شد. بعد 
از آن بود كه تالش پزش��كان براي نجات وي به جريان افتاد، اما 
تالش ها فرجامي نداشت و حسين به مرگ مغزي مبتال شد. پس از 
آن با رضايت خانواده اش حسين به بيمارستان الزهرا)س( اصفهان 
منتقل ش��د. مريم خليفه سلطاني، مس��ئول واحد فراهم آوري 
اعضاي پيوندي بيمارستان الزهرا)س( گفت: صبح ديروز كبد و 

كليه هاي حسين به سه بيمار نيازمند عضو اهدا شد. 

 سرقت از زائران 
حرم عبدالعظيم حسني)ع(

اميد 3 بيمار به ادامه 
زندگي

زن جوان بيماري كه ب�راي درمان به مطب 
پزشك فوق تخصصي رفت و آمد داشت با 
همدستي شوهر و يكي از دوستانش نقشه 
زورگيري از پزشك را طراحي و اجرا كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، اواس��ط ش��هريور ماه 
امسال بود كه مردي سراسيمه به اداره پليس 
رفت و از دو زن جوان و مرد به اتهام زورگيري 

و حبس در خانه اش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من پزشك فوق 
تخصص هستم و عالوه بر طبابت بيمارها در 
بيمارستان، مطبي هم در يكي از خيابان هاي 
مركزي تهران دارم. مدتي است زن جوانی به 
نام محبوبه كه بيمار است براي مداوا به مطبم 
رفت و آمد دارد و او يكي از بيماران هميشگي 
من است كه معموالً هر ماه تحت درمان قرار 
دارد و دارو مص��رف مي كند ب��ه همين دليل 
او را كاماًل مي شناس��م. وي ادامه داد: چندي 
قبل تصميم گرفتم خانه ام را بفروشم و خانه 
بزرگتري بخرم تا اينكه چند روز قبل زماني كه 
محبوبه براي درمان به مطبم آمده بود از بنگاه 
امالك با من تماس گرفتند و مدير بنگاه گفت 
براي خانه ام مش��تري پيدا شده است كه قرار 
شد مشتري براي بازديد به خانه ام بيايد. وقتي 
حرف هايم با مدير بنگاه تمام شد محبوبه كه 
متوجه موضوع شده بود مدعي شد كه يكي از 
دوستانش تصميم دارد خانه اي در همان محله 

زندگي من بخرد و خواس��ت اجازه بدهم او را 
براي بازديد به خانه ام بياورد كه قبول كردم و 
قرار شد چند روز بعد با من هماهنگ كنند و 

براي بازديد به خانه ام بيايند. 
در نهايت روز قرار فرا رس��يد و محبوبه همراه 
دوس��تش كه زن جواني بود به خانه ام آمدند. 
آنه��ا دقايقي داخل خان��ه ام بودن��د و درباره 
سال ساخت و امكانات و تجهيزات ساختمان 
سؤاالتي كردند كه ناگهان مردي قوي هيكل 
در حالي كه چاقوي بزرگي در دس��ت داشت 
وارد خانه ام شد. همان لحظه فهميدم كه در 
دام افراد زورگيري افتاده ام و محبوبه اين دام را 

براي من طراحي كرده است. مرد قوي هيكل 
به من حمله كرد و به شدت كتكم زد. در حالي 
كه از ترس دس��ت و پايم مي لرزيد آنها دست 
و پايم را با طنابي كه با خودشان آورده بودند 
محكم بس��تند و مرا به داخل يك��ي از اتاق ها 
بردند. مرد خشن از من خواست هر چه اموال 
قيمتي دارم به آنها بدهم. آنها 5 ميليون تومان 
پول نقدي كه در خانه داشتم به همراه تعدادي 
اجناس قيمتي از خانه ام س��رقت كردند و در 
آخر هم به زور چهار تا چك 1۰ ميليون توماني 
از من گرفتند و پس از قف��ل كردن در اتاق از 
خانه ام فرار كردند. پس از اين چند س��اعتي 

زمان برد تا طناب دس��ت و پايم را باز كردم و 
براي شكايت به اداره پليس آمدم. 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور داديار شعبه 
دوم دادس��راي ويژه س��رقت براي رسيدگي در 
اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان پليس آگاهي قرار 
گرفت. مأم��وران در نخس��تين گام محبوبه را 
شناسايي و بازداشت كردند. متهم ابتدا منكر جرم 
خود شد، اما وقتي با داليل و شواهد روبه رو شد 
به زورگيري از پزشك فوق تخصص با همدستي 

شوهر و يكي از دوستانش اعتراف كرد. 
وي گفت: مدتي است براي درمان بيماري ام 
به مطب شاكي رفت و آمد دارم. در اين مدت 
اعتماد پزشكم را بدست آوردم به طوريكه از 
مسائل زندگي خصوصي اش با خبر هستم. از 
آنجايي كه او مرد پولداري بود تصميم گرفته 
بودم از او اخاذي كنم و وقتي فهميدم او قصد 
دارد خانه اش را بفروشد نقشه زورگيري را با 
شوهرم طراحي كردم و از دوستم به بهانه اينكه 
از پزش��ك طلبكارم كمك گرفتم. روز حادثه 
همراه دوس��تم به خانه او رفتم و در آپارتمان 
را باز گذاشتم تا اينكه لحظاتي بعد شوهرم با 
چاقو به داخل خانه آمد و نقشه سرقت را اجرا 
كرديم. پس از اعتراف متهم، مأموران شوهر 

محبوبه و دوست او را بازداشت كردند. 
دو متهم در بازجويي ها حرف هاي محبوبه را 
تأييد كردند. تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

زورگيری زن بيمار از پزشك متخصص 

 مرد و زن خيانتكار 
محاكمه مي شوند
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