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اعضاي باندي که با فريب زنان پولدار و برقراري رابط�ه با آنها، خودروهاي 
گرانقيمت شان را سرقت مي کنند، تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش زن جواني اولين شکايت عليه اعضاي اين باند را 
در پليس تهران مطرح کرد. او که مالک يک خودروي شاسي بلند خارجي بود، گفت: 
مدتي قبل در شبکه اجتماعي با مردي جوان آشنا شدم که به من ابراز عالقه کرد. 
او گفت مردي پولدار است و وضع مالي خيلي خوبي هم دارد و از من خواست با هم 
قرار مالقات بگذاريم که قبول کردم. شاکي ادامه داد: پدرم مردي ثروتمند است و 
چند روزي بود که برايم يک خودروي شاسي بلند گرانقيمت خارجي خريده بود. آن 
روز با خودروي خودم سر قرار حاضر شدم و با نريمان مالقات کردم. بعد از آن ارتباط 
ما بيشتر شد تا اينکه نريمان پيشنهاد داد، ماش��ينم را به او بفروشم و براي خودم 
خودروي گرانقيمت ديگري بخرم. او گفت چون با اين خودرو خاطرات خوبي با من 
دارد، مي خواهد هميشه آن را داشته باشد که قبول کردم. مطابق قراري که با هم 
گذاشتم، من سند را به نام او منتقل کردم و قرار شد پول را به حسابم واريز کند. روزي 
که قرار شد اين کار را انجام دهد، سر قرار حاضر شد و به من تعرض کرد و بدون اينکه 

پولم را بدهد رفت. حاال به اتهام تعرض و سرقت ماشينم از او شکايت دارم. 
بررسي هاي پليس در اين باره جريان داشت تا اينکه شکايت مشابهي به مأموران 
گزارش شد. شاکي پرونده اين بار هم دختري پولدار بود که در شرح ماجرا گفت: 
مردي خودش را عاشق من معرفي کرد که به او اعتماد کردم. بعد از من خواست 
ماشين را به نامش کنم که من نيز قبول کردم. او قول داد پول را يکجا پرداخت کند 
که من خواستم بخشي از آن را نقداً بدهد و بخشي را هنگام انتقال سند. او قسط اول 
پول را پرداخت کرد و در اين مدت به بهانه اينکه با من ازدواج مي کند، چند بار با من 
رابطه برقرار کرد و خواست که سکوت کنم، بعد از انتقال سند ديگر به تماس هايم 
جواب نداد.  کارآگاهان پليس در جريان بررس��ي هاي خود متوجه مطرح شدن 
شکايت هاي مشابهي شدند و احتمال دادند که سرقت ها از طرف اعضاي يک باند 
در حال رقم خوردن است، چراکه تمام سرقت ها در غرب تهران اتفاق افتاده و همه 

شاکيان هم زنان پولداري هستند که خودروهاي گرانقيمتي داشتند. 
از آنجا که ادعاي تعرض در بعضي از پرونده ها مطرح شده بود، پرونده به صورت 
مستقيم زير نظر قضات شعبه 12 دادگاه کيفري يک استان تهران قرار گرفت 
و ش��اکيان پرونده به جلس��ه دادگاه دعوت و مورد تحقيق قرار گرفتند. يکي از 
آنها توضيح داد: مردي که با من وارد رابطه شده بود، خودش را فردي ثروتمند 
معرفي کرد و گفت بعد از ازدواج براي زندگي راهي خارج از کش��ور مي شويم. 
من به حرف هايش اعتماد کردم، اما او با ترفندهاي مختلف خودروي گرانقيمت 
و پول هايم را گرفت و ناپديد ش��د. تحقيقات براي بازداشت اعضاي اين باند به 

دستور قضات شعبه 12 دادگاه کيفري يک استان تهران در جريان است.

سردار علي ذوالقدر به رياست پليس امنيت عمومي پايتخت 
منصوب شد. 

به گزارش خبرنگار ما، مراسم توديع و معارفه رئيس پليس امنيت 
عمومي تهران بزرگ روز گذشته با حضور سردار حسين رحيمي 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ برگزار و سردار ذوالقدر با حکم سردار 
اشتري فرماندهي نيروي انتظامي به رياست پليس امنيت عمومي 

پايتخت منصوب شد. 
س��ردار ذوالقدر، جايگزين سردار لطفي ش��د که در 1۴ مردادماه 

به سمت رياست پليس آگاهي پايتخت منصوب شده بود.

 سردار ذوالقدر 
رئيس پليس امنيت پايتخت شد

پسر ناخلف پدرش را به خاطر گرفتن پول توجيبي با ميله آهني 
به قتل رساند. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 20شامگاه يک ش��نبه 29مهرماه، 
قاضي دشتبان بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران کالنتري 105سنايي از مرگ مشکوك مرد 
ميانسالي در يکي از بيمارستان ها باخبر و همراه تيمي از کارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  مأموران در بيمارستان 
با جسد مرد 62 ساله اي روبه رو ش��دند که حکايت از اين داشت بر 
اثر ضربات ميله آهني به کما رفته و پس از گذش��ت حدود ۴5روز 

بستري در بيمارستان فوت کرده است.  
تحقيقات مأموران نش��ان داد، روز 1۴ش��هريورماه پسر ۴۴ساله 
مقتول از پدرش پول توجيبي درخواست مي کند، اما پدرش به او 
پول نمي دهد که پسر ناخلف عصباني شده و پدرش را با ميله آهني 
به ش��دت کتک مي زند که در جريان آن مرد62 ساله به کما و در 
نهايت پس از ۴5روز به کام مرگ مي رود. همچنين مشخص شد، 
پس از اين حادثه خانواده مقتول از پسرشان شکايت مي کنند و وي 
به دستور قاضي دادسراي ناحيه ۴ راهي زندان مي شود و در حال 
حاضر در زندان به سر مي برد.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 
حادثه، قاضي دشتبان دس��تور داد تا قاتل براي بازجويي از زندان 

تحويل اداره دهم پليس آگاهي شود. 

 جنايت  به خاطر
 پول توجيبي 

علت حادثه م�رگ وکيل دادگس�تری در 
حادثه  آتش�ين در محله باغ فيض تهران   
خودس�وزی اع�ام شد.جس�د س�وخته 
اين وکي�ل که فرش�يد هك�ي ن�ام دارد، 
س�اعت 1۸:4۰ روز چهارش�نبه 25مهرماه 
در صندل�ي عق�ب خ�ودروي پرش�ياي 
مش�كي رنگش حوالي خانه اش، روبه روي 
مجتم�ع تفريحي الماس ش�هر در خيابان 
سيمون بوليوار در محله باغ فيض کشف  شد.

لحظاتی بعد از کشف جسد بود که کارآگاهان 
پليس آگاهی به سرپرستی بازپرس ويژه قتل 
در محل حاضر شدند و تحقيقات در اين باره به 

جريان افتاد.شاهدان به پليس گفتند با شنيدن 
انفجار خودروی پارك شده پليس را از ماجرا 
با خبر ک��رده اند. ماموران  هم بع��د از اطفای 
حريق با جسد سوخته در صندلی عقب خودرو 
مواجه شدند.  در بررسي هاي  اوليه جسد آثار 
جراحت ناشي از ضربات چاقو در جسد سوخته 
ديده نشد. بعد از آن بود که جسد برای تعيين 
علت اصلی مرگ  به پزش��کي قانوني منتقل 
شد. گزارش اوليه پزش��کي قانوني حکايت از 
اين داشت که مرد جوان به علت خفگي ناشي 
از دود جانش را از دس��ت داده اس��ت. از آنجا 
که اوراق هويتي همراه جس��د نبود، مأموران 

با بررس��ي پالك خودرو متوجه شدند جسد 
متعلق به مالک خودرو، يعني همان فرش��يد 
اس��ت. خانواده  او هم که در هم��ان نزديکي 
زندگي مي کردند، وقتي از ماجرا باخبر شدند، 
گفتند فرشيد ساعاتي قبل خانه را ترك کرده 

بود تا اينکه خبر فوت او گزارش مي شود. 
 پليس روز گذشته اعالم کرد وکيل جوان به علت 
خودسوزی فوت شده است. براساس اين گزارش  
بررسي هاي انجام شده روي جسد حکايت از اين 
دارد که متوفي اقدام به خودسوزي کرده است. 
پس از بررسي هاي صورت گرفته و احراز هويت 
متوفي بنا بر اعالم نظر پزشکي قانوني علت مرگ 

خودسوزي اعالم شده است. 
با اعالم نظر پزشکي قانوني مبني بر خودسوزي 
متوفي تحقيقات از خانواده وي جهت روش��ن 

شدن علت خودکشي اين فرد آغاز شد. 
بنا بر اظهارات اعضاي خانواده متوفي، وي بارها 
از وضعيت موجود در زندگي و مش��کالت مالي 
و خانوادگي نارضايتي هاي خ��ود را اعالم کرده 
و بارها از تصميم خود مبني ب��ر پايان دادن به 
زندگي خود خبر داده بود. به همين دليل با توجه 
به شواهد، داليل و مس��تندات به دست آمده و 
همچنين بنا بر نظر پزشکي قانوني هرگونه وقوع 

جنايت در پرونده رد مي شود.

مردي که با همدس�تي زن جوان س�وار بر موتورسيكلت پالس سفيد 
اقدام به س�رقت طاي کودکان مي کرد س�رانجام به دام پليس افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شکايت هاي مشابهي درباره سرقت 
طالي کودکان به مأموران پليس تهران گزارش شد. يکي از شاکيان 
به مأموران کالنت��ري 1۴۴ جواديه تهرانپارس گف��ت: لحظاتي قبل 
دختربچه ام مقابل خانه مان مشغول بازي بود، وقتي وارد خانه شد، گفت 
که زن جواني گوش��واره هايش را از گوش هايش باز کرد و سوار موتور 
شد و رفت.  بعد از مطرح شدن شکايت پرونده تشکيل و تحقيقات براي 
بازداشت زن و مرد سارق به جريان افتاد. بررسي ها در اين باره در جريان 
بود که شکايت هاي مشابهي در محله هاي پارك  سفيد، قنات کوثر و 
خاك سفيد به مأموران پليس گزارش شد، مشخصاتي که شاکيان در 
اختيار پليس گذاشته بودند حکايت از اين داشت که تمام سرقت ها از 
سوي زن و مردي موتورسوار رقم خورده است. آنها با پرسه در پارك ها يا 
محله هاي آسيب پذير، دختربچه هاي خردسال را شناسايي مي کردند و 

در فرصتي مناسب طالي آنها را سرقت و بعد فرار مي کردند. 
 در حالي که تعداد ش��اکيان به 12 نفر رس��يده بود، تيم هاي عمليات 
کالنتري 1۴۴ جواديه تهرانپارس از سرقتي مشابه باخبر شدند و بعد از 
حضور در محل راکب موتورسيکلت پالس سفيد که قصد فرار از محل را 
داشت، بازداشت و به کالنتري منتقل کردند. البته او در اولين بازجويي ها 
گفت که در جريان سرقت نقشي نداشته، اما وقتي گوشواره هاي کودك 
در جيب هايش پيدا شد به جرمش اعتراف کرد. او گفت: از مدتي قبل با 
زني 27 ساله آشنا شدم و تصميم گرفتيم به اين شيوه از کودکان سرقت 
کنيم. بنابراين با پرسه در محل هاي خلوت گوشواره و طالي دختربچه ها 

را سرقت و به مالخري در تهرانپارس مي فروختيم. 
بعد از اعتراف متهم، 12 نفر از کس��اني که در کالنتري طرح شکايت 
کرده بودند متهم را شناسايي کردند.  منصور حشمتيان، کالنتري 1۴۴ 
جواديه تهرانپارس گفت: از آنجا که احتمال مي رفت متهم در جريان 
سرقت هاي بيشتر نقش داشته باشد، پرونده براي بررسي و کشف جرائم 
بيشتر به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران فرستاده شد.  اين سارق در 
بازجويي ها گفت: از چهار ماه قبل سريال سرقت از کودکان را شروع 
کردم و در اين مدت ۴5 فقره سرقت انجام دادم. تحقيقات پليس براي 

بازداشت همدست متهم در جريان است.

مرد معتاد وقتي متوجه شد پسر و همسرش قصد دارند او را براي ترك اعتياد 
به کمپ منتقل کنند، در اقدامي هولناك پسرش را با پاشيدن بنزين آتش زد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه يک شنبه 29مهرماه مأموران کالنتري 130نازي آباد 
با تماس تلفني ش��هروندي از آتش زدن عمدي پس��ر جواني در خانه اي حوالي 
نازي آباد باخبر و راهي محل شدند.  بررسي در محل حادثه نشان داد، لحظاتي قبل 
مرد 50ساله معتادي، وقتي متوجه  شد پسر و همسرش قصد دارند او را براي ترك 
اعتياد به کمپ منتقل کنند با بنزين پسرش را آتش زده که در ادامه پيکر سوخته 
پسر جوان براي درمان به بيمارستان شهيدمطهري منتقل مي شود.  همسر مرد 
معتاد گفت: شوهرم معتاد است؛ خيلي تالش کرديم او اعتيادش را ترك کند، اما 
فايده اي نداشت تا اينکه تصميم گرفتيم من و پسرم او را به کمپ ببريم، اما شوهرم 
وقتي فهميد مخالفت کرد و گفت همراه ما به کمپ نمي آيد. ساعتي بعد ناگهان 
شوهرم مقداري بنزين را که داخل بطري پالستيکي ريخته بود، روي پسرم پاشيد 
و کبريت زد. شعله همه خانه را فراگرفت و پسرم به شدت سوخت. همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه مرد معتاد به دستور بازپرس جنايي بازداشت و براي 

بازجويي در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

 مرد معتاد
 پسرش را آتش زد

سارقان خودروهاي زنان پولدار 
تحت تعقيب پليس

زن ميانس�الي که در خانه قديمي حوالي يكي از خيابان هاي مرکزي تهران 
به صورت مجردي زندگي مي کرد، همراه مهمانش که دختر جواني بود به طرز 

مشكوکي به قتل رسيدند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 13:30 ظهر روزگذش��ته بازپ��رس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران کالنتري 106نامجو از قتل 
زن ميانسال و دختر جواني در خانه اي قديمي حوالي خيابان نامجو باخبر و همراه 

تيمي از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه که طبقه همکف س��اختمان قديمي پنج طبقه اي 
بود با جسد زن 50ساله به نام شهربانو و دختري حدوداً 25تا 30ساله اي روبه رو 
شدند که با ضربات چاقو به گلو به قتل رسيده بودند. بررسي ها نشان داد، قاتل 
يا قاتالن افراد آش��نايي بودند که بدون تخريب در وارد خانه زن 50 ساله شده 
و در فرصتي مناس��ب دس��ت و پاي او و مهمانش را که دختر ناشناسي است با 
چسب پهن و چادر بس��ته و همچنين دهان هر دو را چسب زده  و آنها را به طرز 
هولناکي با چاقو به گردن به قتل رسانده  است. همچنين مشخص شد، شهربانو 
چند سال قبل از شوهرش طالق گرفته و در آن خانه تنها زندگي مي کرده است 
و به گفته همسايه ها افراد زيادي به آنجا رفت و آمد مي کردند. مأموران همچنين 
در بررسي هاي محل حادثه دريافتند عامل يا عامالن قتل پس از حادثه وسايل 
خانه را به هم ريخته و موبايل هاي دو مقتول را سرقت کرده و از محل گريخته اند 
که مأموران احتمال دادند، عامل يا عامالن با انگيزه سرقت دست به اين جنايت 
زده اند. معاينات پزشکي قانوني در محل حادثه نشان داد از مرگ زن ميانسال و 

دختر جوان حدود 16 ساعت مي گذرد. 
يکي از بستگان زن ميانسال که موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: 
شهربانو از بستگان نزديک من است. من از دوران کودکي شهربانو را مي شناسم 
و همانند مادرم است. به همين دليل او به خانه ما رفت و آمد داشت. او شب قبل 
شام خانه ما دعوت بود، اما نيامد. من چند بار با او تماس گرفتم، اما جواب نداد تا 
اينکه صبح دوباره با تلفن شهربانو تماس گرفتم، اما باز هم او جواب نداد که نگران 
شدم و به خانه اش آمدم. هر چقدر در زدم کسي در را باز نکرد. ابتدا فکر کردم به 
خانه دوستان يا بستگان رفته و به همين دليل با دوستانش تماس گرفتم. هيچ 
کسي از او خبري نداشت که نگراني ام بيشتر شد و با کمک همسايه ها در خانه اش 

را باز کرديم که با جسد خونين او و مهمانش روبه رو شديم. 
يکي از همسايه ها گفت: شهربانو چند سالي است، اين خانه را اجاره کرده و او تنها 
زندگي مي کرد، اما زنان زيادي به خانه او رفت و آمد داشتند. خودش مدعي بود 
که همه آنها دوستان و بستگانش هستند. ديروز او خانه بود و شب هم ما صدايي 
نشنيديم تا اينکه امروز صبح يکي از بستگانش در حالي که نگران بود، به خانه اش 
آمد و از ما خواست در خانه اش را باز کنيم و ما هم در خانه را تخريب کرديم و با 

اين صحنه هولناك روبه رو شديم. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد زن و دختر جوان براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص شدن هويت دختر جوان به پزشکي قانوني منتقل 
شد. مأموران به دستور بازپرس جنايي در تالش هستند تا عامل يا عامالن اين 

حادثه را شناسايي و دستگير کنند.

قتل 2 زن در خانه قديمي

  پس از ورود به مرز عراق، از درج مهر ورود به آن کشور در گذرنامه 
خود مطمئن شويد. 

   به منظور پيشگيري از آس��يب هاي احتمالي؛ بانوان، کودکان و 
نوجوانان، به صورت انفرادي از مراجعه به بازار، حرم و اماکن عمومي 

کشور عراق خودداري کنيد. 
  بانوان، کودکان و نوجوانان، از سوار شدن به خودروهاي متفرقه 

در طول مسير پرهيز کنند. 
  عکسبرداري و فيلمبرداري از مقرهاي نظامي و انتظامي، مرز و 
تمامي مراکز ايست و بازرسي عراق ممنوع بوده و براي آن مجازات 

سنگين تعيين شده است. 
  راهپيمايي اربعين حسيني )ع( در مسير تعيين شده از نجف اشرف 
تا کربالي معلي است و سفر به ساير شهرهاي زيارتي در اين ايام تابع 

ضوابط اعالمي از سوي سازمان حج و زيارت خواهد بود. 
   به منظور پيشگيري از گم کردن کاروان يا اعضاي خانواده با کمک 
گرفتن از تيرهاي بلند برق در مسير راهپيمايي نجف اشرف تا کربالي 
معلي)که از شماره 1 تا 1۴06 شمارگذاري شده(، پيش از حرکت، با 
اعضاي گروه قرار بگذاريد که مثالً در اولين موکب سمت راست جاده، 

هر 20 ستون، گروه به هم رسيده و يکديگر را پيدا کنيد. 
  گذرنامه و مدارك شناسايي خود را به هيچ وجه در اختيار افراد 

ناشناس قرار ندهيد. 
   با توجه به احتمال نفوذ جاسوسان و عناصر دشمن در بين عزاداران، 
از هرگونه ارتباط نامتعارف با افراد ناشناس، امضاي بيانيه، پر کردن 

پرسشنامه و نظر سنجي... خودداري کنيد. 
   در سفر، از بازگو کردن نش��اني محل سکونت و محل کار، ميزان 

درآمد و... به افراد ناشناس خودداري کنيد.
   از گوشي تلفن همراه خود، به عنوان تنها راه ارتباطي با اعضاي 
خانواده، به خوبي مراقبت کرده و در هنگام ش��ارژ آن در محل هاي 

مختلف، اطمينان حاصل کنيد. 
  با توجه به ش��رايط خاص راهپيمايي اربعين و عدم روشنايي در 
همه مسيرها، راهپيمايي در شب براي خانم هايي که به تنهايي اقدام 

به سفر کرده اند، توصيه نمي شود. 
   به منظور اطمينان از سالمت س��فر و خنثي کردن توطئه هاي 
احتمالي دش��منان، از خري��د کاال از دست فروش��ان )به خصوص 

عرضه کنندگان اسباب بازي( خودداري کنيد. 
اداره کل آموزش همگاني معاونت اجتماعي ناجا

توصيه هاي پليس به زائران اربعين

پلیس: »هکی« خودسوزی کرده است

رانن�ده تاکس�ي اينترنتي که متهم اس�ت 
زن جوان�ي را هنگام رس�اندن ب�ه فرودگاه 
رب�وده و م�ورد آزار و اذي�ت ق�رار داده 
در دادگاه کيف�ري ي�ک اس�تان ته�ران 
به 7/5 س�ال زندان و ش�اق محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم پسر 22 ساله اي 
به ن��ام محم��د اس��ت. وي که با خ��ودروی 
پرايدش راننده تاکس��ي اينترنت��ي بود، روز 
23 ش��هريورماه س��ال قبل زن جواني را که 
چند روز قبل براي درمان از شيراز به تهران 

آمده بود، سوار خودرويش کرد تا به فرودگاه 
برساند، اما پسر ش��يطان صفت مسافرش را 
ربود و مورد آزار و اذي��ت قرار داد. متهم پس 
از دس��تگيري به جرم خود اعتراف کرد و در 
نهايت صبح ديروز پس از تحقيقات تکميلي 
در دادگاه کيفري يک استان تهران از سوي 
هيئت قضايي محاکمه و به 7/5 سال حبس و 
شالق محکوم شد. بنا بر اين حکم، دادگاه به 
زودي براي تأييد و سير مراحل اجرا به ديوان 

عالي کشور فرستاده مي شود.

 راننده تاکسي اينترنتي
 به حبس و شالق محکوم شد

 سرقت  سريالــی
  طالي کودکــان 
در کمال خونسردي


