
 قتل پدر شهيد و همسر دومش
 در شهرستان بهشهر

پدر س�الخورده شهيد عيس�ي نجفي همراه همس�ر دومش در 
شهرستان بهشهر مازندران به طرز مرموزي به قتل رسيدند. 

به گزارش ايرنا، عصر روز پنج شنبه 26 ارديبهشت ماه مأموران پليس 
شهرستان بهشهر از قتل زن و شوهري در خانه شان با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران در بررسي هاي اوليه با جسد خونين مرد سالخورده اي 
همراه همسرش روبه رو ش��دند كه با بريده شدن شاهرگشان به قتل 
رسيده بودند . همان ابتدا مشخص شد اجساد متعلق به حاج علي نجفي 

پدر شهيد عيسي نجفي و همسر دومش است. 
تحقيقات و گفته هاي همس��ايه ها حكايت از اين دارد قاتل يا قاتالن 
براي سرقت وارد خانه مقتول مي شوند كه احتماالً به خاطر اينكه از 
سوي آنها شناسايي شده اند هر دو را به قتل مي رسانند تا ردي از خود 
به جاي نگذارند. حاج علي نجفي پس از مرگ همس��ر اولش، همسر 

دوم گرفته بود. 
تحقيقات براي شناسايي قاتل يا قاتالن ادامه دارد. 

سارق محموله 
200 ميليون توماني به دام افتاد 

سارق حرفه اي كه محموله سرقتي 200 ميليون توماني لوازم برقي 
را از يكي از شهرهاي غربي ايران براي فروش به تهران فرستاده 

بود، دستگير شد. 
به گزارش خبرنگار ما، خيلي از مجرماني كه دست به سرقت هاي بزرگ 
مي زنند پس از دستگيري مدعي مي شوند كه وسوسه زود پولدار شدن 
و رسيدن به ثروت هاي باد آورده آنها را سارق كرده است. در پرونده اي 
كه چندي قبل در خصوص س��رقت محموله 200 ميليون توماني در 
شهرستان سنندج تشكيل ش��د مردي به اداره پليس رفت و با طرح 
شكايتي گفت: من مغازه كلي فروشي لوازم برقي دارم. چند روز قبل از 
بازار تهران 200 ميليون تومان لوازم برقي خريدم و بار كاميوني كردم 
تا به س��نندج بياورد. امروز راننده كاميون به من خبر داد در نزديكي 
شهرستان س��نندج راهزني به او حمله كرده و پس از اينكه دست و 

پايش را بسته كاميون را با بارش سرقت كرده است. 
راننده كاميون هم به مأموران گفت: در نزديكي شهر بودم كه خودروي 
پژويي جلويم پيچيد و راه مرا سد كرد. از كاميون پياده شدم با او حرف 
بزنم كه با تهديد اسلحه مرا خفت كرد و پس از اينكه دست و پايم را 
با طناب بست كاميونم را با بارش س��رقت كرد. پس از آن به سختي 
دس��ت و پايم را باز كردم و به صاح��ب بار اطالع دادم و ب��ا او به اداره 

پليس آمديم. 
با طرح اين شكايت مأموران تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي 
سارق آغاز كردند تا اينكه موفق شدند راننده خودروي پژو را شناسايي 
كنند. از سوي ديگر مأموران دريافتند راننده خودروی پژو كه مردي 
به نام شعبان است چند روز بعد از حادثه محموله لوازم برقي را براي 

فروش به تهران منتقل كرده است. 
بنابراين مأموران شعبان را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب قرار 

دادند تا اينكه چند روز قبل وي را دستگير كردند. 
متهم پس از دستگيري ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با داليل و 

مدارك روبه رو شد به سرقت كاميون با بارش اعتراف كرد. 
وي گفت: چند روز قبل از حادثه براي خريد به مغازه شاكي در سنندج 
رفته بودم كه متوجه شدم او تلفني محموله 200 ميليون توماني لوازم 
برقي از تهران خريداري كرد. آن روز متوجه ش��دم كه فروشنده چه 
روزي و از طريق چه باربري لوازم را براي خريدار مي فرستد. وسوسه 
شدم و تصميم گرفتم لوازم را سرقت كنم كه به تهران رفتم و كاميون 
را از تهران تعقيب كردم و در نزديكي س��نندج راه او را سد و كاميون 
راسرقت كردم. پس از س��رقت بار، كاميون را در انباري تخليه كردم 
و كاميون را در مكاني خلوت رها ك��ردم. در ادامه محموله را به مغازه 
برادرم در تهران فرستادم و از او خواستم برايم بفروشد. بدين ترتيب 
مأموران با گرفتن نيابت قضايي از سنندج راهي تهران شدند و محموله 
سرقتي را كشف كردند كه مشخص شد مقداري از آن فروخته شده 

است. 
سپس صاحب مغازه كه برادر س��ارق بود براي بازجويي به دادسراي 
ويژه سرقت منتقل شد. وي در ادعايي گفت: مدتي قبل برادرم با من 
تماس گرفت و گفت كه محموله لوازم برقي از كشور عراق خريداري 
كرده اس��ت. او محموله را براي فروش به مغازه من فرستاد و من هم 
به حرف ه��اي او اعتماد كردم و مق��داري از آن را ب��ه خريداراني در 
سنندج فروختم كه بعد شاكي متوجه شده بود لوازم فروخته شده به 
همكارانش همان وسايل سرقتي است و اينگونه دست برادرم رو شد 

در صورتي كه من خبر نداشتم. 
متهم براي تحقيقات بيش��تر در اختيار مأموران پليس سنندج قرار 

گرفت. 

سقوط مرگبار كودك كرجي
 به رودخانه بلده نور 

دختر 11 س�اله كرج�ي اي ب�ه دلي�ل غفل�ت خان�واده اش پس 
از س�قوط ب�ه رودخان�ه بلده نور شهرس�تان نور كش�ته ش�د. 
رئيس جمعيت هالل احمر شهرس��تان نور گفت: پ��س از اعالم اين 
حادثه تيم امداد و نجات از پايگاه كوهستان بلده به منطقه اعزام شدند 
و پس از دو ساعت جست وجو جسد دختر 11 ساله را حدود 4 كيلومتر 

پايين تر از محل حادثه كشف كردند.

سرقت 2 رأس گوساله با پرايد 
سارقي كه دو رأس گوساله س�رقتي را با خودروي پرايدش حمل 

مي كرد، دستگير شد. 
ابوالقاسم باقري، فرمانده انتظامي كاشمر گفت: مأموران كالنتري 12 
قائم كاشمر، هنگام گشت زني در يكي از محورهاي روستايي سارقي را 
كه دو رأس گوساله سرقتي را داخل صندوق عقب خودروي پرايدش 
پنهان كرده بود، شناسايي و دستگير كردند.  متهم در بازجويي ها اعتراف 

كرد گوساله ها را از يكي از شهرستان هاي هم جوار سرقت كرده است.

علت آتش سوزي بازار تبريز اعالم شد 
فرماندار تبريز علت آتش سوزي س�راي دو دري )ايكي قاپيلي( 

بازار تبريز را اتصال برق اعالم كرد. 
به گزارش ايسنا، بهروز مهدوي گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده 
توسط آتش نشاني و نظر كارشناسان دادگستري، اتصاالت برق دليل 
آتش سوزي بود كه به صورت كتبي به ما اعالم شده است.  اين حادثه 
شامگاه 18 ارديبهش��ت ماه رخ داد كه در جريان آن 125 مغازه از 50 
تا 100 درصد آسيب ديدند كه به گفته فرماندار تبريز تنها نيم  درصد 

مساحت كل بازار آسيب ديده است.
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چراغ سبز مالكان به سارقان منزل 
 بسياري از ش��هروندان در زمان مواجهه با 
اتفاقاتي همچون سرقت از منازل انگشت 
س��رزنش و اته��ام خ��ود را متوجه پليس 
مي كنند، اما يادآوري اي��ن نكته ضروري 
است: همان گونه كه وظيفه پزشك درمان 
بيماري است، اما رعايت نكات خود مراقبتي 
و بهداشتي از خود افراد انتظار مي رود، در 
بحث سرقت منزل نيز وظيفه ذاتي و تعريف 
شده پليس آگاهي كشف جرم و دستگيري مجرمان پس از وقوع جرم است 
و در يك گام عقب تر پيشگيري از وقوع سرقت و به طور خاص سرقت منزل 
تنها از عهده خود افراد به عنوان مالكان منازل برمي آيد. البته الزم به ذكر است 
ساير دستگاه ها نيز بايد در اين حوزه نقش آفريني كنند. متأسفانه چيزي كه 
به طور همه گير اين روزها در جامعه شاهد آن هستيم دقيقاً عكس اين نكته 
را نشان مي دهد و شيوه و سبك زندگي و معماري ساختمان ها اين روزها 
به نوعي تبديل به چراغ سبزي براي سارقان شده و حتي به جرئت مي توان 
گفت در برخي محالت شكل خاص معماري منازل سارق را به منظور انجام 
عمل مجرمانه خود، به منظور ورود به ملك تشويق مي كند و صد البته اقدام 
اخير برخي شهروندان در انباشت طال و سكه و ارز در منازل و عدم استفاده از 

صندوق امانات و غيره مشكل را حادتر كرده است. 
در سطرهاي پيش رو تالش مي شود تا شهروندان را با برخي نكات هشداري 
كه در سالهاي اخير عدم رعايت آنها موجبات سهولت كار سارقان منزل را 

فراهم آورده آشنا كنيم. 
- با توجه به ورود بسياري از سارقان از بالكن طبقات اول به منازل شهروندان، 
توصيه مي ش��ود حتماً براي بالكن طبقات اول و پنجره ها حفاظ مناسب 

نصب شود. 
- به تازگي به منظور زيبايي نماي س��اختمان اقدام به تهيه س��ردرهايي 
مي شود كه به س��ارقان كمك مي كند تا به راحتي ابتدا روي علمك گاز و 
سپس اين سردرها پاگذاشته و با ياري خود صاحبخانه براي سرقت منزل 

وارد عمل شوند. 
- حتماً موقع ترك منزل يكي از همسايگان را در جريان قرار دهيد تا نسبت به 
سرو صداهاي احتمالي و رفت و آمدها به منزل شما حساسيت ايجاد شود. 

- در صورت نصب دوربين مدار بسته از دوربين هاي با كيفيت استفاده شود 
و حتماً يكي از دوربين ها به منظور ثبت اطالعات خودرويي كه با آن اموال 

سرقتي جابه جا شده در محل مناسبي در كوچه نصب شود. 
- استفاده از دوربين هاي مداربسته با امكان انتقال آنالين داده ها به گوشي 
همراه شما اين شرايط را فراهم مي آورد كه از هر نقطه اي در داخل يا خارج 
كشور به صورت آنالين وضعيت منزل خود را تحت نظر و بررسي داشته باشيد 
و در صورت مشاهده سارقان س��ريعاً مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 

110اطالع دهيد. 
- با توجه به اينكه در بسياري از پرونده هاي سرقت منزل مشاهده شده كه 
يكي از سارقان با استفاده از بي توجهي مالكان اقدام به ورود از در پاركينگ 
كرده و سپس در زمان مناسب در منزل را براي ساير سارقان باز مي كنند لذا 
توصيه مي شود موقع خروج از پاركينگ بالفاصله محل را ترك كنيد و از بسته 

شدن در پاركينگ اطمينان حاصل كنيد. 
- منزل شما محل سكونت شماست نه گاوصندوق اشيا ذي قيمت، لذا توصيه 
مي ش��ود از نگهداري اموال با ارزش ريالي باال در منزل خودداري كرده و از 

صندوق امانات استفاده كنيد. 
- در صورت نگهداري اموال گرانقيمت و وجه نقد در منزل به هيچ عنوان حتي 

در حضور نزديك ترين اقوام و آشنايان نيز در اين خصوص صحبت نكنيد. 
- از سپردن كليد به افراد غير خودداري كنيد. 

- با توجه به اينكه سارقان براي سرقت اشيا قيمتي مستقيماً به اتاق خواب 
مراجعه مي كنند، براي نگهداري اموال با ارزش خود در منزل جاساز داشته 
باشيد و از قرار دادن آنها در اتاق خواب يا رها سازي طالجات در معرض 

ديد خودداري كنيد. 
- در استخدام سرايدار و نظافتچي، پرستار كودك و سالمند دقت كرده و 

از شركت هاي معتبر استفاده كنيد. 
- بعد از س��كونت در منزل جديد يا مفقوديت كلي��د بالفاصله قفل ها را 

عوض كنيد. 
- در مكان هاي عمومي، مهماني ها، تاكسي و اتوبوس و آرايشگاه يا محل 
كار در خصوص داشته ها و نداشته هاي خود حفاظت گفتار داشته باشيد. 
- بدون احراز هويت در را روي افرادي كه خود را مأمور ارگان هاي مختلف 

معرفي مي كنند،  باز نكنيد. 
- در ساختمان هاي شمالي از حفاظ مناسب استفاده كرده و حتي المقدور 
وسط حفاظ ها هم جوش داده ش��ود تا امكان رد ش��دن از بين آنها وجود 

نداشته باشد. 
- دقت كنيد درهاي جكدار ساختمان حتماً داراي شب بند باشند زيرا در غير 

اين صورت به راحتي با يك فشار باز مي شوند. 
- براي در ورودي منازل از قفل هاي دكمه اي استفاده شود. 

- بر خالف تصور شهروندان درهاي ضد سرقت از ناحيه توپي بسيار آسيب 
پذيرند و نياز است تا چارچوب اين درها تقويت شوند. 

- در اطراف قفل درهاي ورودي از مشبك و توري استفاده نكنيد. 
- وقتي در يك ساختمان تنها يك واحد داراي در آكاردئوني باشد دقيقاً توجه 
سارقان به آن واحد جلب مي شود. درهاي آكاردئوني زماني مفيد هستند كه 
باالي لوالها جوش داده شود، قفل آويز در دسترس نباشد و جا براي ديلم 
انداختن نداشته باشد و از فنر و تسمه قوي براي اينگونه درها استفاده شود. 

- در هنگام خروج از منزل از قفل بودن در مطمئن شويد چون قفل بودن مانع 
از باز كردن در منازل به شيوه استفاده از كارت مي شود. 

- در صورتي كه دائماً در سفر هستيد، مي توانيد در منزل خود سيستم تايمر 
برق نصب كنيد تا در زمان هاي مشخص اقدام به روشن و خاموش كردن 

المپ ها و تلويزيون خانه نماييد. 
- در زمان خروج از منزل چند جفت كفش را رو به خانه و به صورت نامرتب 

قرار دهيد تا سارقان را در مورد حضور در منزل دچار اشتباه كند. 
* رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ 

سردار عليرضا لطفي *

حكم قصاص و حبس دو پس�ر جواني كه 
در جريان س�رقت از ي�ك زن امريكايي 
مرتكب قت�ل ش�ده بودند، تأييد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اواسط بهمن سال90، 
مردي مأم��وران پليس را از ناپديد ش��دن 
همسر امريكايي اش به نام ماري باخبر كرد 
و گفت: »سال ها قبل در امريكا با ماري آشنا 
شدم و با او ازدواج كردم، اما بعد از چند سال 
زندگي به ايران آمديم. حاص��ل زندگي ما 
سه فرزند اس��ت و زندگي خوبي داشتيم تا 
اينكه چند روز قبل ماري با خودرو  اش از خانه 

بيرون رفت اما ديگر بازنگشت.«
    دستگيري متهمان 

بعد از طرح اين ش��كايت در حاليكه 18 روز 
از مفق��ودي زن امريكاي��ي گذش��ته بود، 
كارآگاهان پليس دريافتند دو مرد جوان از 
كارت سوخت ماري در يكي از جايگاه هاي 
سوخت استفاده كرده اند. به اين ترتيب دو 
مرد جوان به نام هاي سامان و بابك با رصد 
دوربين هاي مداربسته شناسايي و دستگير 
شدند. دو متهم ابتدا جرمشان را انكار كردند، 
اما در جريان بازجويي ها به قت��ل با انگيزه 
سرقت اعتراف كردند و بابك در شرح ماجرا 
گفت: »يك روز مي خواستم شماره تلفن يكي 
از دوستانم را بگيرم كه ناخواسته يك رقم را 
اشتباه گرفتم. همان موقع زن جواني پاسخ 
تلفنم را داد كه با لهجه حرف مي زد. متوجه 
شدم امريكايي است و همين بهانه آشنايي ما 
شد. چند مرتبه با هم صحبت كرديم حتي 
سه بار يكديگر را ديديم تا اينكه فكر كردم او 

پولدار است و نقشه سرقت كشيدم.«

متهم ادامه داد: »روزي در سفره خانه نشسته 
بودم ك��ه مقتول پيام��ك داد. متن پيامك 
انگليس��ي بود كه نتوانس��تم آنرا بخوانم به 
همين خاطر گوش��ي را به يكي از دوستانم 
دادم. بعد از خواندن پيامك با دوستم صحبت 
كردم و همانجا بود كه نقشه سرقت را طراحي 

كرديم.«
متهم در خصوص قتل گف��ت: »روز حادثه 
به بهانه اي با او در شرق تهران قرار گذاشتم 
و همراه دوستم سر قرار رفتيم. مقتول با يك 
پژوي 207 آمد و ما داخل خودرو نشستيم. 
بعد از طي مسافتي او را با چاقو تهديد كردم 
كه مقتول ش��روع به داد و فرياد كرد. چاقو 
از دس��تم افتاد و همان موقع سامان كه در 
صندلي عقب نشسته بود دستش را جلوي 
ده��ان زن گرفت و او خفه ش��د. جس��د را 
در م��كان خلوتي در صباش��هر انداختيم و 
خودروي مقت��ول را همراه ب��ا مبلغي پول 
سرقت كرديم، اما س��ه روز بعد خودرو را در 

خيابان رها كرديم.«
    اولين محاكمه 

دو مته��م پ��س از تحقيق��ات تكميلي در 
ش��عبه دوم دادگاه كيفري به رياست قاضي 
عزيز محم��دي محاكم��ه ش��دند. ابتداي 
جلسه اولياي دم كه سه فرزند مقتول بودند 
درخواس��ت قصاص كردند سپس سامان به 
اتهام مباش��رت در قتل و س��رقت و بابك به 
اتهام معاونت در قتل و س��رقت از خودشان 
دفاع كردند. در پايان هيئت قضايي سامان را 
به قصاص و حبس و بابك را به 15 سال حبس 
محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور 

فرستاده شد، اما از سوي يكي از شعبات آن 
نقض و پرونده بار ديگر به همان شعبه ارجاع 

داده شد. 
    دومين محاكمه

به اين ترتي��ب پرونده خرداد س��ال 96 بار 
ديگر روي ميز هيئت قضايي همان ش��عبه 
به رياس��ت قاضي زالي قرار گرف��ت. در آن 
جلسه وكالي مدافع اولياي دم به نمايندگي 
از آنها درخواس��ت قصاص كردند و گفتند 
مقتول س��ال ها قبل از اين حادثه مسلمان 
ش��ده بود. در ادامه بابك ب��ا قبول جرمش 
در آخرين دفاعش گف��ت: »باور كنيد قصد 
قتل نداشتيم و فقط مي خواستيم از مقتول 
سرقت كنيم و االن از اولياي دم درخواست 
گذشت دارم.« سپس سامان نيز در آخرين 
دفاعش گفت: »روز حادثه مقتول در ماشين 
خيلي س��ر و صدا مي كرد و ناچ��ار بوديم او 
را س��اكت كنيم، اما وقتي دس��تم را جلوي 
دهانش گرفتم ناخواس��ته موجب مرگ او 
ش��د. قتل را قبول دارم اما اي��ن كار عمدي 
نبوده است. از اولياي دم و دادگاه درخواست 

گذشت دارم.«
در پايان هيئ��ت قضايي بار ديگر س��امان 
را به قص��اص و حبس و باب��ك را به حبس 
محكوم ك��رد. رأي صادره به دي��وان عالي 
كشور فرستاده ش��د و با تأييد آن اين حكم 
براي اجرا در اختيار شعبه دوم اجراي احكام 
ناحيه 27 قرار گرفت. به اين ترتيب متهم در 
صورتيكه نتواند رضاي��ت اولياي دم را جلب 
كند به شرط پرداخت تفاضل ديه به زودي 

قصاص خواهد شد. 

سارق شيطان صفتي كه متهم است همزمان با سرقت 
از منازلي در تهران بيش از 20 ك�ودك و زن را مورد 
آزار و اذيت قرار داده اس�ت محارب ش�ناخته شد. 
متهم به زودي در دادگاه انقالب محاكمه مي ش�ود. 

به گزارش خبرن��گار ما، آموزش ك��ودكان براي اينكه 
طعمه مجرمان و افراد تبهكار قرار نگيرند از ضرورياتي 
است كه مسئوالن و خانواده ها بايد به آن توجه زيادي 
كنند. مجرمان حرفه اي گاهي براي اينكه به راحتي به 
خواسته هاي شيطاني خود برسند افراد خردسال را به 
عنوان طعمه انتخاب مي كنند. يكي از مجرمان حرفه اي 
مرد 32 ساله اي به نام عارف است كه دي سال گذشته 
براي اجراي نقشه سياه خود به در خانه هايي در مناطق 
جنوبي تهران مي رفت و زنگ خانه ه��ا را مي نواخت و 
وقتي متوجه مي ش��د كه كودك يا زن��ي در خانه تنها 
اس��ت به بهانه هاي مختلف از جمل��ه دادن بدهي اش 
به پدر خانواده وارد خانه مي ش��د و بعد با تهديد چاقو 
ابتدا اقدام به آزار و اذيت كودك يا زن تنها مي كرد و در 
نهايت با سرقت اموال گرانقيمت خانه را ترك مي كرد. 
متهم در مدت كوتاهي كه به قول خودش حدود دو ماه 
از جنايت هايش مي گذشت هزاران زنگ خانه را به صدا 
در آورده و بيش از 20 كودك و زن را مورد آزار و اذيت 

قرار داده بود كه اكثر آنها كودكان بودند. 
     آغاز ماجرا 

هفتم دي س��ال 97 بود كه نخستين ش��كايت از مرد 
ش��يطان صفت در اداره پلي��س مطرح ش��د. آن روز 
مردي سراسيمه به كالنتري 130 نازي آباد رفت و در 
جريان ماجرا گفت: براي انجام كاري همراه همسرم از 
خانه مان بيرون رفته بوديم و دختر هشت  س��اله ام در 
خانه تنها بود. ساعتي طول كشيد تا كارمان تمام شد و 
به خانه برگشتيم. وقتي در را باز كردم با بهم ريختگي 
وسايل خانه مان روبه رو شدم كه حكايت از اين داشت 
سارق يا س��ارقاني به خانه مان دستبرد زده اند. نگران 
دخترمان شدم كه صدايي از او شنيده نمي شد كه به 

سرعت به اتاق خواب رفتم و مشاهده كردم دست و پا 
و دهان دخترم بسته ش��ده و روي زمين افتاده است. 
وقتي دست و پايش را باز كردم دخترم گريه مي كرد 
كه به مادرش گفته بود سارق شيطان صفتي او را آزار 

و اذيت كرده است. 
دختر بچه هشت س��اله ام به مأموران گف��ت: در خانه 
تنها بودم كه زن��گ خانه مان به ص��دا در آمد. آيفون 
را برداش��تم كه مردي گفت با پ��درم كار دارد و به او 
گفتم پدر و مادرم هر دو بيرون هستند. لحظاتي بعد 
دوباره اين مرد زنگ خانه را زد و اين بار گفت به پدرم 
بدهكار اس��ت و براي او پول آورده است. او گفت در را 
باز كنم تا پول را داخل آسانسور بگذارد و من هم پول 
را از آسانس��ور بردارم و وقتي پدرم به خانه آمد پول را 
به او بدهم. من در را باز كردم و كنار آسانس��ور منتظر 
پول بودم و وقتي در آسانس��ور باز شد مردي كه چاقو 
در دست داشت مرا به زور به داخل خانه كشاند و بعد با 
تهديد چاقو مرا آزار داد و بعد هم طالهاي من و مادرم 

را سرقت كرد. 
با طرح اين شكايت بالفاصله تيم  زبده اي از كارآگاهان 
پليس آگاهي به دستور قاضي دشتبان، بازپرس شعبه 
دهم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي سارق 

شيطان صفت وارد عمل شدند. 
همزمان با ادام��ه تحقيقات مأموران با ش��كايت هاي 
مشابه اي روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت متهم 
در مناطق خاني آباد، نازي آباد، فالح، مولوي، منيريه 
به در خانه هايي مراجعه كرده و به همين شيوه پس از 
ورود به خانه ها كودكان بين 5 تا 13 سال را كه در خانه 

تنها بوده اند مورد آزار و اذيت قرار داده است. 
در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده مي شد 
مأموران موفق شدند متهم را كه مرد 32 ساله اي به نام 
عارف و از مجرمان سابقه دار بود شناسايي و وي را در 

مخفيگاهش حوالي جواديه راه آهن دستگير كنند. 
متهم پس از دستگيري به بيش از 20 مورد آزار و اذيت 

و سرقت اعتراف كرد.  وي گفت: پدرم از مجرمان سابقه دار بود كه در 
درگيري با پليس كشته شد. سال ها قبل وارد جرگه مجرمان شدم به 
طوريكه از 17 سال قبل بيش از 15 بار به خاطر ارتكاب جرائمي راهي 
زندان شدم. دو ماه قبل كه از زندان آزاد شدم تصميم گرفتم در مناطق 
جنوبي تهران به در خانه هايي بروم كه كودكانشان در خانه تنها هستند 
و به بهانه اينكه قصد دارم بدهي پدرشان  را پرداخت كنم وارد خانه آنها 

شوم و پس از سرقت آنها را آزار و اذيت كنم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي از سوي قاضي دشتبان به خاطر تعدد 
جرائم و آزار و اذيت كودكان مفس��د في االرض شناخته شد و پرونده 
آن براي رسيدگي به دادگاه انقالب فرستاده شد. رسيدگي به اتهامات 
آدم ربايي، س��رقت و... سارق شيطان صفت در دادس��راي امور جنايي 

تهران در جريان است. 

اعضاي يك ش�بكه كالهب�رداري كه با جعل 
اس�ناد رس�مي پ�ول ميلي�اردي ب�ه جيب 
مي زدن�د ي�ك به ي�ك بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، فراهم بودن بسترهاي الزم 
براي بروز اعمال مجرمانه سبب شده است كه تا 
تبهكاران براي رسيدن به ثروت بيشتر دست به 
ريسك هاي باالتري بزنند كه گاه به گرفتار شدن 
آنها منجر مي ش��ود. در پرونده اي كه در پليس 
آگاهي تهران در حال رسيدگي است هوشياري 
كارمند يكي از بانك هاي خيابان آفريقا س��بب 
شد اعضاي يك ش��بكه كالهبرداري بازداشت 
شوند. او بعد از بررسي چك 68 ميليارد توماني كه 
سه مرد جوان به نام هاي پژمان، هادي و نادر آن 
را براي نقد كردن ارائه كرده بودند متوجه جعلي 

بودن چك شده و پس از معطل كردن آنها، پليس 
را از ماجرا با خبر كرد. سه مرد جوان همراه چك 
ضمانت نامه اي از يكي از بانك ه��اي يافت آباد 
ارائه كرده بودند كه آن هم جعلي بود. همزمان با 
حضور پليس سه متهم بازداشت شدند و پرونده 
به دستور بازپرس شعبه نهم بازپرسي ناحيه  36 
تهران براي بررس��ي ب��ه اداره 13 پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد. سه متهم وقتي مورد تحقيق 
قرار گرفتند، گفتن��د كه از جعل��ي بودن چك 

خبر نداش��تند و چك را از مردي به نام محمد 
گرفته اند. با اطالعاتي كه سه متهمان در اختيار 
پليس گذاش��تند مخفيگاه محم��د در خيابان 
نواب شناس��ايي ش��د و او را همراه همدستش 
بازداش��ت كردند. مأموران پليس در بازرسي از 
محل، تعدادي دس��تگاه چ��اپ و پرينتر، مهر و 
اسناد بانكي كشف كردند. محمد و همدستش 
در بازجويي ها به همدس��تي با پژمان، هادي و 
نادر براي جعل و كالهبرداري اعتراف كردند، اما 

گفتند كه چك 68 ميلي��اردي را از مردي به نام 
حميد كه صاحب يك بنگاه در خيابان رس��الت 
اس��ت، گرفته اند كه حميد هم بازداش��ت شد. 
حميد هم وقتي مورد تحقيق قرار گرفت مدعي 
ش��د كه چك را از دو نفر به ن��ام مرتضي و پيام 
گرفته كه دو متهم در محله رودكي و ستارخان 
شناسايي و بازداشت شدند. مأموران پليس در 
بازرس��ي از مخفيگاه پيام چهار دستگاه پرينتر، 
سيستم رايانه جعل اس��ناد بانكي، دستگاه مهر 

ساز كشف كردند. 
س��ردار عليرضا لطف��ي، رئيس پلي��س آگاهي 
پايتخت گفت: تحقيقات براي مش��خص شدن 
جرائم متهمان و شناسايي همدستانشان ادامه 

دارد. 

هوشياري كارمند بانك
تصادف يك دس�تگاه خودروي پرايد با يك دس�تگاه  كالهبرداران ميلياردي را گرفتار كرد

تريلي در سيستان و بلوچس�تان مرگ چهار سرنشين  
پرايد را در پي داشت. 

به گزارش ايس�نا، دكتر فريبرز راش�دي، رئيس مركز 
اورژانس پيش بيمارس�تاني دانش�گاه علوم پزش�كي 
زاهدان گفت: اي�ن حادث�ه عصر چهارش�نبه در بلوار 
خليج فارس زاه�دان رخ داد كه چهار نفر سرنش�ينان 
پرايد قبل از رس�يدن نيروهاي اورژانس جان خود را از 

دست دادند. 
سرهنگ كشواد بهروزي زاده، فرمانده پليس راه شمال 
سيستان و بلوچستان نيز علت بروز اين حادثه را عدم 

توجه به جلو راننده تريلي اعالم كرد. 

 4كشته در تصادف پرايد با تريلي 

سا رق شيطان صفت
 محارب شناخته شد 

عامالن قتل زن امريكايي   به قصاص و حبس محكوم شدند


