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انباشت مواد مخدر و افزودن  ناخالصي 
قيمت   را كاهش داد

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزايش توليد و انباشت 
محصول در كشور افغانستان و افزودن ناخالصی به اين مواد  را 

دليل كاهش قيمت مواد افيونی اعالم كرد. 
سردار مس��عود زاهديان توضيح داد: افغانس��تان در حال حاضر 
مواد مخدر توليدي خود را با يك سوم قيمت سال گذشته به فروش 
مي رساند. مواد مخدري هم كه در كشور توزيع مي شود از ناخالصي 
بسياري برخوردار است كه اين نيز از عوامل افت قيمت آن است. 
س��ردار زاهديان با بيان اينكه ناخالصي هاي مواد مخدر در داخل 
ايجاد مي شود، گفت: متأسفانه برخي با اضافه كردن مواد متفرقه 
بسيار به مواد مخدر مخاطرات استفاده آن را براي مصرف كنندگان   

افزايش مي دهند.

افزايش تصادف هاي شبانه در تهران
رئيس مركز كنترل هوشمند ترافيك پليس راهور تهران بزرگ 
از افزايش 15 درصدي تصادف هاي شبانه در پايتخت خبر داد. 
به گزارش خبرن��گار ما، س��رهنگ محمد رازقي دلي��ل افزايش 
تصادف هاي شبانه را افزايش س��فرهاي تفريحي ناشي از گرماي 
هوا اعالم كرد. وي گفت: اين تصادف ها از س��اعت 21 به بعد و به 
دليل بي توجهي رانندگان به قواني��ن راهنمايي و رانندگي اتفاق 

مي افتد. 

كشف شيشه در درز شلوار 
تحقيق�ات براي شناس�ايي هويت افرادي كه قصد داش�تند 
محمول�ه شيش�ه جاس�ازي ش�ده در درزه�اي ش�لوار را با 
پس�ت براي مشتريانش�ان ارس�ال كنند، در جريان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز گذش��ته كاركنان حراست پست 
چهارراه لش��كر به مأموران كالنتري ابوس��عيد خبر دادند به يك 
محموله پستي كه دو مرد جوان قصد ارسال آن را دارند، مظنون 
هستند. با حضور مأموران در محل مرسوله پستي كه بسته هاي 
شلوار بود، بازگشايي و در بررسي درزهاي شلوار مقدار 600 گرم 

مخدر شيشه كشف شد. 
بعد از آن بود كه مأموران از دو مرد جوان كه قصد ارسال محموله 
پس��تي را داش��تند تحقيق كردند. آنها گفتند كه پيك موتوري 
هستند و بسته هاي شلوار را مردي به آنها داده تا آن را برايشان به 
آدرس مشخص پست كنند و از مخدرهاي شيشه هم خبر ندارند. 
سرهنگ سعيد آقاياري، رئيس مركز فرماندهي و كنترل پليس 
پيشگيري پايتخت گفت: تحقيقات بيش��تر از دو موتور سوار در 

جريان است.

برق جان سارق را گرفت
مرد كه مش�غول س�رقت تجهي�زات ترانس برق ب�ود دچار 

برق گرفتگي شد و جان باخت. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جمشيد باقري، فرمانده انتظامي 
شهرستان همدان گفت: اين حادثه در خيابان تختي اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد مرد 35 ساله با 
انبر و پيچ گوشتي در ترانس برق را باز كرده بود و مشغول بازكردن 
تجهيزات داخل ترانس بود كه دچار برق گرفتگي شده و جانش 

را از دست داده بود.
 وي گفت: جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات در اين 

باره جريان دارد.

غرق شدن 2 برادر نوجوان 
در استخر آب

دو برادر نوجوان هنگام بازي به استخر آب كشاورزي سقوط 
كردند و هر  دو غرق شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه در روستاي حيدري شهرستان 
»بن« در استان چهارمحال و بختياري اتفاق افتاد. سرهنگ مجيد 
ايمان پور، فرمانده انتظامي شهرستان بن گفت: بررسي هاي پليس 
بعد از حضور در محل نشان داد كه دو برادر 16 و 12 ساله هنگام 
بازي كنار استخر ذخيره آب روستا به داخل آب سقوط كرده اند و 

به دليل عدم آشنايي به فن شنا غرق شده اند.
 وي گفت: با حضور امدادگران اجس��اد از آب خارج و به پزشكي 

قانوني منتقل شد.

انتقام كور از باجناق در واتساپ
مردي كه براي انتقام از باجناقش عكس و فيلم هاي خصوصي او 
را در شبكه اجتماعي واتساپ منتشر كرده بود، بازداشت شد. 
سرگرد روح اهلل شهبازي پور، رئيس پليس فتا استان كهگيلويه و 
بويراحمد توضيح داد: چند روز قبل مردي به مأموران پليس فتا 
شهرستان ياسوج خبر داد كه عكس و فيلم هاي خصوصي اش در 
شبكه اجتماعي واتساپ منتشر ش��ده  و آبروي او به خطر افتاده 
است. با طرح شكايت مأموران پليس فتا دست به تحقيق زدند و 

موفق شدند، منتشر كننده فيلم ها را بازداشت كنند.
 ش��اكي بعد از مواجهه با متهم متوجه شد كه او كسي نيست جز 
باجناقش. باجناق اما در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت در 
جريان ماجرا نقش نداشته است. او وقتي با مستندات پليس مواجه 
شد به جرمش اعتراف كرد و گفت: به علت اختالف شخصي، كينه 
باجناقش را به دل گرفته و به اين شيوه قصد انتقام از او را داشته 

است كه دستش رو شد.

بازداشت مرد تيرانداز
 در بوئين زهرا

مردي كه با تيراندازي ش�بانه در پشت بام خانه اش حادثه اي 
خونين را در شهرستان بوئين زهرا رقم زده بود، بازداشت شد. 
 ساعت21:15شامگاه يك شنبه مأموران پليس از حادثه تيراندازي 
در منطقه سگزآباد با خبر و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها 
مشخص ش��د عامل تيراندازي يكي از مجرمان سابقه دار است كه 
از پش��ت بام خانه اش اقدام به تيراندازي به سمت مردم كرده است.   
همزمان با حضور پليس در محل بود كه يك��ي از مأموران از ناحيه 
دست هدف گلوله متهم 42 ساله قرار گرفت و مجروح شد. همچنين 
مردي 35 ساله در جريان حادثه مجروح و در راه انتقال به بيمارستان 
جانش را از دست داد. تالش مأموران براي بازداشت مرد تيرانداز در 
جريان بود كه وي موفق به فرار از محل حادثه شد، اما مأموران متهم را 

يك ساعت بعد هنگام خروج از شهر بازداشت كردند. 
س��ردار مهدي حاجيان، فرمانده انتظامي اس��تان قزوين گفت: 

تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

زمينه سازي براي كالهبرداري
 كالهبرداران س��ايبري همواره س��عي دارند از هر فرصت و مناسبتي 
سوءاس��تفاده كرده و با فريب و تحريك كاربران شبكه هاي اجتماعي 
به اهداف مجرمانه خود دس��ت پيدا كنند. باتوجه به نزديك ش��دن به 
اعياد قربان و غدير بسياري از ش��هروندان از طريق فضاي مجازي براي 
كمك به نيازمندان اقدام مي كنند. تجربه در اين باره نشان داده است كه 
مجرمان سايبري هم با اطالع از اين موضوع با اعالم شماره حساب تقلبي 
و طراحي صفحات جعلي، حساب مردم را خالي مي كنند. از همين رو 
شهروندان بايد هوشيار باشند و به نكات امنيتي توجه كنند. آنها نبايد 
به شماره حساب هاي كمك رسان غير مسئول توجه كنند و از واريز پول 
به حساب هاي اعالمي از سوي افراد غريبه كه در فضاي مجازي تبليغ 

مي شود، پرهيز كنند. 
مجرمان س��ايبري همچنين با راه اندازي گروه و كانال هاي مختلف در 
شبكه هاي اجتماعي اقدام به تبليغات گسترده براي جذب اين كمك ها 
مي كنند. شهروندان بايد آگاه باشند كه شبكه هاي اجتماعي محل تبادل 
اطالعات شخصي و مالي نيست و كاربران شبكه هاي اجتماعي براي حفظ 
امنيت اطالعات خود به هيچ عنوان براي پرداخت كمك به نيازمندان به 
اين شبكه ها اعتماد نكنند. كاربراني كه قصد دارند كمك هاي نقدي خود 
را از طريق فضاي مجازي يا اينترنت  بانك پرداخت كنند، دقت داشته 
باشند تا در دام سايت هاي جعلي )فيشينگ( كه توسط افراد كالهبردار 
طراحي مي شود گرفتار نشوند و هنگام پرداخت، موارد امنيتي يك درگاه 

بانكي ايمن را مد نظر قرار دهند. 
شهروندان بايد به اين نكته توجه كنند كه براي هرگونه واريز كمك هاي 
مالي خود فقط از طريق سازمان ها و دستگاه هاي قانوني كه توسط رسانه ها 
و خبرگزاري هاي رسمي اعالم مي شود، اقدام و از پرداخت هاي اينترنتي 

ديگر پرهيز كنند. 
*رئيس پليس فتا استان سمنان

  دانش آموز كالس ششمي
به 6 بيمار زندگي بخشيد

اعض�اي ب�دن دانش آم�وز 12 س�اله كالس شش�مي شهرس�تان 
سربيش�ه ك�ه ب�ر اث�ر س�انحه تص�ادف دچ�ار م�رگ مغ�زي 
ش�ده بود، به ش�ش بيمار نيازمند عض�و، حياتي دوباره بخش�يد. 
مديركل آموزش  و پرورش خراس��ان جنوبي گفت: معين حسني بيد، 
دانش آموز پايه  ششم دبستان شهيد آبيل روستاي چهكند شهرستان 
سربيشه در اثر برخورد با خودروي سمند دچار مرگ مغزي شده است 
و قبل از فوت، با رضايت والدين، اعضاي بدن وي به شش بيمار نيازمند 

عضو در بيمارستان منتصريه مشهد اهدا مي شود. 
محمدعلي واقعي با اشاره به اهداي كليه هاي اين نوجوان 12 ساله به 
مردي 20ساله س��اكن قاين و خانم 1۸ساله ساكن مشهد گفت: كبد 
اين نوجوان مرگ مغزي در بيمارس��تان منتصريه به مردي 25ساله 
س��اكن قوچان پيوند ش��د و قرنيه هاي زنده ياد معين حسني بيد نيز 
جهت پيوند به بانك چشم دانش��گاه علوم پزشكي مشهد و همچنين 
قسمتي از پوس��ت مرحوم براي پيوند به بخش سوختگي بيمارستان 

امام رضا )ع( اهدا شد. 
شارژ رايگان 

 اطالعات خانوادگي را خالي كرد
مرد جوان وقتي براي دريافت شارژ رايگان روي يك آگهي تبليغي كليك 
مي كرد، نمي دانست كه همه اطالعات خانوادگي اش به سرقت مي رود. 
به گزارش خبرنگار م��ا، چندي قبل مردي وارد پليس فتا كرج ش��د و از 
مأموران درخواست كمك كرد. او گفت يك نفر با هك كردن گوشي تلفن 
همراهش به اطالعات شخصي او و خانواده اش دسترسي پيدا كرده و براي 

او دردسر زيادي درست كرده است.
 با ثبت شكايت مأموران پليس فتا دست به تحقيق زدند و متوجه شدند 
شكايت های مشابهی مطرح شده است. كارآگاهان در بررسي گوشي تلفن 
همراه شاكي متوجه شدند كه  او يك نرم افزار شارژ رايگان نصب كرده است. 
شاكي در جريان تحقيقات گفت: اين نرم افزار را از يك گروه تلگرامي دانلود 
كردم و بعد از آن بود كه دردسرهاي من ش��روع شد. در شاخه ديگري از 
تحقيقات مأموران پليس موفق شدند ارسال كننده نرم افزار را شناسايي و او 

را در غرب كشور بازداشت كنند. 
سرهنگ محمد اقبالي، رئيس پليس فتا استان البرز گفت: كالهبرداران با 
استفاده از تبليغات نرم افزارهايي با عناويني همچون شارژ رايگان، افزايش 
فالوور، مشاهده اش��خاصي كه از پروفايلتان بازديد مي كنند و... اقدام به 
نفوذ به گوشي يا رايانه افراد می كنند و اطالعات آن ها را به سرقت مي برند، 
بنابراين ش��هروندان براي دانلود نرم افزارهاي مختلف بايد از منابع قابل 

اعتماد استفاده كنند. 

فرار شكارچيان غيرمجاز 
پس از تصادف

شكارچيان غيرمجاز پس از شكار سه بز وحشي در منطقه حفاظت 
شده نطنز دچار حادثه شدند و پس از واژگوني خودروی شان گريختند. 
عليرضا غالمي، سرپرس��ت اداره محيط زيس��ت نطنز به ايس��نا گفت:    
شكارچيان غيرمجاز در حال خروج از منطقه حفاظت شده كركس نطنز 
بوده اند كه در حين برگشت از اين منطقه خودروي آنها دچار سانحه شده 
و   متواري هستند. وي گفت: در بازرسي از خودروي آنها الشه سه بز كوهي 
هم كشف شده است. وي ادامه داد: تحقيقات براي بازداشت متهمان در 

جريان است. 

غرق شدن دختر نوجوان در كارون
دخت�ر نوج�وان پ�س از س�قوط ب�ه رودخان�ه كارون غرق ش�د. 
علي تراب پور، مدير عامل آتش نش��اني اهواز گفت: اين حادثه در منطقه 
زرگان اهواز اتفاق افتاد كه در جريان آن دختر 12 ساله در جريان سقوط 
به آب جانش را از دست داد. وي گفت: تالش براي كشف جسد در جريان 

است. 

 برق جان مرد بي احتياط را گرفت
س�يم  ك�ردن  وص�ل  هن�گام  ج�وان  م�رد  بي احتياط�ي 
كنت�ور در شهرس�تان ط�ارم ب�ه قيم�ت جان�ش تم�ام ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ داوود مرادي، فرمانده انتظامي شهرستان 
طارم در استان قزوين گفت: اين حادثه روز گذشته در روستاي سانسيز 
اتفاق افتاد. تحقيقات پليس نشان داد كه مرد 34  سال در حال وصل كردن 
سيم برق به كنتور بود كه به علت بي احتياطي، جان خود را از دست داد.  
وي گفت: همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره 

جريان دارد.

مرد معت�اد كه از هشت س�ال قبل ب�ه اتهام 
قتل دوس�تش در بازداشت به س�ر مي برد، 
روز گذش�ته در حال�ي پ�اي مي�ز محاكمه 
ايس�تاد ك�ه ت�الش پلي�س ب�راي كش�ف 
جس�د ب�ا ب�ن بس�ت مواجه ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرن��گار ما، 11 آبان س��ال 90 مرد 
ميانس��الي با مراجعه ب��ه اداره پلي��س تهران 
مأم��وران را از ناپديد ش��دن ناگهاني پس��رش 
عباس 2۸ ساله باخبر كرد و گفت: »هفته قبل 
پسرم با دوستش سياوش به سفر شمال رفت اما 
ديگر بازنگشت تا اينكه روز گذشته سياوش را 
مقابل خانه مان ديدم كه س��راغ پسرم را از پسر 
ديگرم  مي گرفت. نزديكش رفتم تا خبري بگيرم 
اما او توجهي نكرد. متوجه شدم كه گوشي تلفن 
همراه پسرم دستش است. او بدون اينكه جوابي 
به من بدهد سوار پرايد مشكي رنگ پسرم شد و 
رفت. سياوش سابقه دار است و مي دانم كه او از 

سرنوشت پسرم خبر دارد.«
با اعالم اين شكايت سياوش 30 ساله با سابقه دو 
فقره سرقت از منزل در حاليكه به تازگي از زندان 
آزاد شده بود، دستگير شد. او مورد تحقيق قرار 
گرفت، اما با انكار قتل گفت از سرنوشت عباس 
اطالعي ندارد. مدتي گذش��ت ت��ا اينكه وي در 
بازجويي هاي فني باالخره به قتل اعتراف كرد 
و گفت: »با عباس درگير شدم به همين دليل با 
چاقو او را كشتم و فرار كردم. حاال هم نمي دانم 

جسدش كجاست.«
بعد از توضيحات متهم، وي روانه زندان ش��د و 
تحقيقات براي كشف جسد مرد جوان آغاز شد، 
اما تالش هاي پليس ناكام ماند. به اين ترتيب بعد 
از گذشت هشت س��ال پرونده به شعبه يازدهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، پدر عباس 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: » مطمئن هستم 
سياوش پسرم را به انگيزه سرقت كشته است. 
چون آن روز خودرو و گوشي عباس دستش بود. 
همسرم قبل از كشته شدن عباس فوت كرده بود 
اما خواهرانش همچنان چشم انتظار برادرشان 

هس��تند. اگ��ر در اين س��الها مته��م حقيقت 
را مي گفت تا جس��د پس��رم را ب��ه خواهرانش 
برس��انم رضايت مي دادم، اما حاال فقط قصاص 

مي خواهم.«
در ادامه س��ياوش در جايگاه ايس��تاد و با انكار 
جرمش گفت: »با عباس بچه يك محل بوديم. 
م��ن اعتياد داش��تم و ب��ه كمپ ت��رك اعتياد 
رفته بودم ت��ا اينكه چند ماه بع��د عباس هم به 
آنجا آمد. بعد از چند هفته مرخص شدم اما براي 
مالقات عباس چند بار ب��ه كمپ رفتم و همين 
باعث شد با هم صميمي تر ش��ويم. عباس بعد 
از اينكه از كمپ مرخص شد روزي با يك پرايد 
مشكي سرقتي به ديدنم آمد و خواست با هم به 
شمال برويم. او مي گفت دختري را مي شناسد 
كه يك سماور عتيقه دارد و اگر آنرا از آن دختر 
بگيريم پول خوبي به ما مي رسد. « متهم ادامه 
داد: »قبول كردم و با هم راهي ش��مال شديم، 
اما به خاطر مصرف مواد اصاًل متوجه راه و اينكه 

كدام شهر هستيم، نشدم تا اينكه خودم را كنار 
ساحل دريا ديدم. بعد از كمي استراحت عباس 
چند بار با آن دختر تماس گرفت اما او پاسخش 
را نداد. شارژ گوش��ي عباس تمام شد به همين 
خاطر سيم كارتش را درآورد و روي گوشي من 
انداخت اين شد كه گوشي عباس پيش من جا 
ماند. « متهم در خصوص خودروي مرد جوان نيز 
گفت: »وقتي عباس از تماس آن دختر و گرفتن 
س��ماور نااميد ش��د، تصميم گرفتيم به تهران 
برگرديم، اما در مسير پرايدي را ديديم كه قفل و 
دزدگير نداشت. عباس گفت براحتي آن ماشين 
را روشن خواهد كرد. خواستم منصرفش كنم اما 
قبول نكرد اين شد كه من پشت فرمان خودروي 
عباس نشستم. كاپشن او نيز روي صندلي بود. 
عباس هم پرايد س��فيد رنگ را س��رقت كرد و 
سپس پشت فرمان آن نشس��ت و با دو ماشين 
جداي از هم راهي جاده شديم. « متهم در ادامه 
گفت: »بين راه مواد مص��رف كرديم به همين 

خاطر وقتي به جاده مه آلود رسيديم ديد جاده 
برايم سخت شد. همانجا من و عباس همديگر 
را گم كرديم. وقتي به تهران رسيديم فكر كردم 
او به خانه ش��ان رفته اس��ت به همين خاطر از 
برادرش س��راغش را گرفتم، اما او هم از عباس 

خبري نداشت.«
متهم در خص��وص اظهارات��ش در بازجويي ها 
و اعت��راف به قتل در پاس��خ به هيئ��ت قضايي 
گفت: »تحت فشارهاي بازجويي به قتل اعتراف 
كردم. « سپس در آخرين دفاعش گفت: »در اين 
س��الها پليس ردي از عباس و پرايد سفيدرنگ 
س��رقتي پيدا نكرده اس��ت. باور كنيد من او را 
نكش��تم و در جاده همديگر را گم كرديم. پدر 
عباس هم به خاطر اخاذي از من شكايت كرده 
است. او يكبار پيشنهاد 400 ميليون تومان را داد 
تا رضايت دهد اما بعد به 50 ميليون تومان هم 

راضي شد. ولي من هيچكدام را قبول نكردم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

محاكمه قاتل بدون پيدا شدن جسد 

            سرقت گوشي 700 ميليون توماني از خانه پسر مدير اقتصادي  
تحقيقات درباره ادعاي پس�ر يكي از مديران 
اقتصادي ك�ه مدعي اس�ت دخت�ري جوان 
گوش�ي تلفن همراه 700 ميليون توماني  را از 
خانه اش سرقت كرده است، در جريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 15 روز ش��نبه، 
12 مردادماه مأم��وران كالنت��ري 122 دربند از 
درگيري زن و مردي در يكي از خانه هاي نياوران 
با خبر و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها 
صاحبخانه كه مردي 37 ساله بود مدعي شد زن 
جوان قصد س��رقت لوازم خانه اش را داشت كه با 
او درگير شده و سپس پليس را با خبر كرده است. 
مرد صاحبخان��ه همچنين گفت ك��ه زن جوان 
گوش��ي تلفن همراه 700 ميليون توماني اش را 

سرقت كرده است. او گفت: من از يكي از دوستانم 
900 ميليون تومان طلب داش��تم. اين گوش��ي 
را در قبال بخش��ي از طلبم گرفتم و قرار بود كه 
200 ميليون تومان پول هم از او بگيرم كه حاال اين 

زن گوشي ام را سرقت كرده است. 
 با طرح ش��كايت، مأموران زن جوان را بازداشت 
كردند و به دستور قاضي ايردموسي، بازپرس شعبه 
پنجم ويژه سرقت زن جوان مورد تحقيق بيشتر 
قرار گرفت. او گفت : شاكي دروغ مي گويد كه من 
قصد س��رقت از خانه اش را داشتم. گوشي تلفن 
گرانقيمت او را هم سرقت نكرده ام. او در شرح ماجرا 
گفت: شاكي پس��ر يكي از آقازاده هاي اقتصادي 
است كه من مدتي قبل در يك مهماني با او آشنا 

شدم. مدتي كه از آشنايي ما گذشت او پيشنهاد 
ازدواج داد كه قبول كردم و دهم ارديبهش��ت ماه 
امس��ال بود كه با هم نامزد كردي��م. دختر جوان 
ادامه داد: پس از نامزدي، من جهيزيه ام را به خانه 
او آوردم و در اين م��دت با هم زندگي مي كرديم. 
حتي يك ميليون و 500 هزار دالر و انگشتري طال 
گرانقيمتم را هم به نامزدم دادم تا با فروش آن كار 
كند و سودش را به من بدهد به طوري كه از لحظه 

دادن دالر و انگشتري فيلم و عكس هم دارم. 
زن جوان درباره ادعاي نامزدش درباره س��رقت 
هم گفت: مدتي قبل متوجه ش��دم كه نامزدم و 
پ��درش در كار خالف فعاليت مي كنن��د و لوازم 
خطرناكي هم در خانه نگه مي دارند. س��ر همين 

موضوعات بود كه با هم اختالف پيدا كرديم. روز 
جمعه 11 مردادماه سر اين موضوع بار ديگر با هم 
مشاجره كرديم. وقتي مش��اجره مان باال گرفت 
او ش��روع به كتك زدن من كرد و م��ن را از خانه 
بيرون انداخت. امروز ب��ا نامزدم تماس گرفتم اما 
به تماس هايم جواب نداد. با كليدي كه داش��تم 
وارد خانه شدم و مشغول جمع كردن لوازم خودم 
بودم كه وارد شد و شروع به كتك زدن من كرد، به 
طوري كه چند نقطه از بدنم به شدت آسيب ديد. 
بعد هم با پليس تماس گرفت و مدعي شد كه من 

قصد سرقت داشته ام. 
تحقيقات بيشتر به دس��تور بازپرس در اين باره 

جريان دارد.

م�رد فريب�كار ك�ه ب�ا معرف�ي خ�ودش ب�ه عن�وان قاض�ي، زن�ان را فري�ب 
 مي داده اس�ت و از آنه�ا كالهب�رداري مي ك�رد س�رانجام ب�ه دام پلي�س افت�اد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي مشابهي عليه مرد فريبكار به مأموران پليس آگاهي 
شهرستان قم گزارش شد. بررسي ها حكايت از اين داش��ت كه مرد جوان با معرفي خودش به 
عنوان قاضي يا مديرعامل شركتي معروف، زنان را با وعده دريافت وام فريب داده است و از آنها 
كالهبرداري مي كند. يكي از شاكيان توضيح داد: من كنار خيابان منتظر تاكسي بودم كه خودروي 
گرانقيمتي توقف كرد و سوار شدم. راننده خودش را قاضي معرفي كرد. بعد از كمي حرف زدن 
گفت كه مي تواند با روابطي كه دارد به راحتي برايم تسهيالت بانكي بگيرد كه خوشحال شدم. 
بعد از آن بود كه شماره تماسمان را رد و بدل كرديم. چند روز بعد او تماس گرفت و گفت براي 
افتتاح حساب بايد چند ميليون تومان به حسابش واريز كنم كه من هم با سختي پول را تهيه و به 
حسابش واريز كردم. بعد از آن هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتم، ديگر جوابم را نداد و من 

هم مجبور به شكايت شدم. 
كارآگاهان پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده و بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند، 
متهم را شناسايي كنند. عليرضا مشهدي غالم از مجرمان سابقه دار بود كه قبالً 9 بار به اتهام جرائم 
مختلف بازداشت و به زندان افتاده بود. كارآگاهان سرانجام مخفيگاه متهم را در تهران شناسايي و 
او را بازداشت كردند. متهم در بازجويي هاي فني به كالهبرداري هاي سريالي اعتراف كرد و گفت 
به اين شيوه از 13 نفر كالهبرداري كرده و به اين شيوه يك و نيم ميليارد تومان به جيب زده است.

سردار عبدالرضا آقاخاني،فرمانده انتظامي استان قم گفت: دستور انتشار تصوير بدون پوشش 
متهم از س��وي قاضي صادر شده اس��ت و از آنجا كه احتمال مي رود، مته��م از افراد ديگري در 
شهرهاي مختلف كالهبرداري كرده باشد شاكيان مي توانند براي طرح شكايت به پليس آگاهي 

قم مراجعه كنند. 

سرهنگ حسين صادقي *

  پس از فرار از تبعيدگاه
آتش افروزي مرگبار

مج�رم خطرن�اك ك�ه پ�س از ف�رار از تبعيدگاه�ش طلب�كار خ�ود 
را ب�ه آتش كش�يده و م�رگ او را س�بب ش�ده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، دهم تيرماه امسال بود كه مأموران پليس تهران از حادثه 
آتشين در يكي از پارك هاي حاشيه بلوار خليج فارس با خبر و در محل حاضر 

شدند. اولين بررسي ها نشان داد كه چهار مرد افغان پس از درگيري با يكي 
از هموطنان خود او را به آتش كشيده و از محل فرار كرده اند. پس از 

آن بود كه مجروح حادثه در حالي كه به شدت دچار سوختگي 
شده بود به بيمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. 
او با جمالتي بريده به مأموران پليس گفت كه عامل حادثه 
آتشين مردي به نام قادر است. وي توضيح داد: من 5ميليون 
تومان از قادر طلب داشتم. امروز براي گرفتن طلبم با او تماس 
گرفتم كه از من خواس��ت به پارك بيايم تا طلبم را پرداخت 

كند. وقتي سر قرار حاضر شدم قادر و سه نفر از دوستانش كه 
آنها هم افغان بودند به من حمله كردند. قادر سرانجام مايعي به 

روي ام پاشيد و من را آتش زد و همراه دوستانش فرا كرد.  در شاخه 
ديگري از بررسي ها سوابق قادر بررسي شد. تحقيقات نشان داد كه 
قادر از مجرمان خطرناك است كه بهمن سال 95 به اتهام همدستي 
در جريان يك قتل بازداشت و به زندان و سه سال تبعيد به سيستان و 
بلوچستان محكوم شده بود. همچنين مشخص شد قادر مدتي پس 
از تحمل دوران تبعيد خود از محل متواري شده بود كه مأموران پليس 
او را بازداشت كردند و متهم اين بار با حكم قاضي به شهرستان تكاب 
تبعيد شده بود. قادر اما پس از تبعيد به تكاب بار ديگر از محل متواري 

و در جريان فرار مرتكب حادثه آتشين شده بود. 
در حالي كه بررسي ها براي بازداشت قادر در جريان بود، از بيمارستان 
شهداي يافت آباد خبر رسيد كه مجروح حادثه به علت شدت جراحت 
فوت شده است، بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و قادر 

به عنوان قاتل تحت تعقيب قرار گرفت.
 تحقيقات بيشتر اما نشان داد كه قادر از سوي مأموران پليس آگاهي 
بازداشت و براي انتقال به تبعيدگاهش به زندان قزل حصار منتقل 
شده اس��ت كه در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت. مته��م در بازجويي ها به حادثه آتش اف��روزي اعتراف 
كرد. به دستور قاضي رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور 
جنايي تحقيقات از متهم و تالش براي بازداش��ت همدستان او در 

جريان است.

قاضي قالبي
 از زنان كالهبرداري مي كرد


