
تكذيب انتقال نجفي به بيمارستان
وكي�ل محمدعلي نجف�ي، انتق�ال موكل�ش را  به بيمارس�تان   تكذي�ب كرد. 
حميدرضا گودرزي درباره خبرهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي مبني بر اقدام 
به خودكشي محمدعلي نجفي در زندان اوين و انتقال وي به بيمارستان به ايسنا گفت: 
موكلم در سالمت كامل به  س��ر مي برد. وي ادامه داد: موكلم در سالمت كامل است و 
خانواده اش هم روز گذشته  به مالقات او رفته اند. محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران 
از هفتم خردادماه به اتهام قتل همسر دومش ميترا استاد در زندان اوين بازداشت  است.  
او از سوي هيئت قضايي شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي 

محمدي كشكولي به قصاص محكوم شده است. 

دزد سابقه دار در محله پدرزنش
 سرقت مي كرد

مرد پولداري كه پس از اعتياد از خانواده اش رانده ش�ده بود، در حال سرقت 
ل�وازم خودروه�اي پارك ش�ده در محل�ه پدرزنش بود كه بازداش�ت ش�د. 
به گزاش خبرنگار ما، سرهنگ منصور حميدوند سركالنتر پنجم پليس پيشگيري پايتخت 
توضيح داد: ساعت 20 شامگاه جمعه 18 مردادماه مأموران كالنتري 150 تهرانسر هنگام 
گشت زني به يك خودروي پژو 206 س��فيدرنگ كه در حاشيه بلوار گلها پارك شده بود 
مظنون و متوجه شدند راننده اين خودرو در حال سرقت لوازم داخل خودروهاي پارك 
شده اس��ت. راننده خودرو وقتي متوجه خودروي گشت پليس ش��د خودش را به پشت 
فرمان رساند و از محل متواري شد. مأموران پليس هم در جريان تعقيب خودرو با شليك به 
الستيك خودرو موفق شدند آن را در تقاطع آزادگان- بلوار فتح متوقف و راننده را بازداشت 
كنند. همزمان با انتقال متهم به كالنتري مشخص شد كه وي از مجرمان سابقه دار است كه 
بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و به زندان افتاده است. همچنين مشخص شد 
كه خودروي پژو 206 او سرقتي است. متهم گفت: من از خانواده اي پولدار هستم و خواهر 
و برادرانم در خارج از كشور زندگي مي كنند. چند سال قبل بود كه به مصرف مواد اعتياد 
پيدا كردم. خانواده  ام سعي كردند من را ترك دهند، اما موفق نشدند و سرانجام من را از خانه 
بيرون كردند. من هم براي تأمين هزينه مواد اقدام به سرقت مي كردم. آخرين بار هم مشغول 
سرقت لوازم داخل خودرو در كوچه اي بودم كه پدرزنم آنجا زندگي مي كند كه مأموران 
پليس از راه رسيدند و من را بازداشت كردند.  متهم گفت: من به اتهام سرقت به سه سال 
زندان محكوم شدم و بعد از آزادي از زندان شروع به سرقت كردم تا هزينه مواد را تأمين كنم.  

سرهنگ حميدوند گفت: متهم با تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد.

اعتراف به قتل مادرزن
م�ردي ك�ه يك م�اه قب�ل مادرزن�ش را در شهرس�تان ش�ازند ب�ه قت�ل 
رس�انده بود، خ�ودش را تس�ليم پلي�س كرد و ب�ه جرم�ش اعت�راف كرد. 
سرهنگ محمد عقيل سلگي، فرمانده انتظامي شهرستان شازند در استان مركزی گفت: 
اين حادثه ساعت16 روز 19 تير ماه اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند 
مشخص شد  مرد جوان پس از مشاجره با مادرزنش مرتكب قتل و از محل متواري شده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره جريان داشت تا اينكه روز 
گذشته متهم خودش را تسليم پليس كرد. او در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت كه 

حادثه در جريان اختالف خانوادگي رقم خورد كه تحقيقات بيشتر در جريان است.
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مرگ  دزد عنكبوتي  در سقوط  از ساختمان 4 طبقه
 سارق عنكبوتی كه قصد داشت در حركت نمايشي از پشت 
بام ساختمان چهار طبقه اي از طريق پنجره وارد خانه شود 
و دوستانش را شگفت زده كند به پايين سقوط و فوت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، يك س��ارق حرفه اي و س��ابقه دار بود، 
چند روز قبل به طرز عجيبي از پش��ت بام س��اختمان چهار 
طبقه اي در حوالي نظام آباد به پايين سقوط كرد و جان خود 
را از دست داد. آن روز حوالي ظهر بود كه ساكنان ساختمان با 
صداي مهيبي از خانه هايش��ان بيرون آمدند و با جسد خونين 
مرد ميانسالي روبه رو ش��دند و بالفاصله موضوع را به مأموران 

پليس اطالع دادند. 
بدين ترتيب با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس به محل 
حادثه رفتند و در آنجا با جس��د خونين مردي به نام احسان 
روبه رو شدند كه دور كمرش ش��يلنگ پاره شده سفيد رنگ 
نازكي بسته شده بود. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت قاضي رضواني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 

جنايي تهران همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شدند. نخس��تين بررسي ها حكايت از اين 
داش��ت دقايقي قبل رهگذري در حال عبور از محل بوده كه 
مشاهده مي كند مرد فوت ش��ده در حالي كه رشته اي مانند 
شيلنگ يا طناب به دور كمرش بسته است با حركات نمايشي 
مانند آكروبات بازان قصد دارد از پش��ت بام خانه وارد پنجره 
طبقه چهارم ساختمان شود كه ثانيه هايي بعد ناگهان به پايين 

سقوط و فوت مي كند. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد مرد فوت ش��ده مهمان طبقه 
چهارم ساختمان مسكوني بوده كه به طرز مرموزي در سقوط 
از پشت بام جان خود را از دست مي دهد. همچنين مشخص 
شد مالك طبقه چهارم مرد سالخورده اي به نام دايي است كه 
هر روز تعدادي از خالف��كاران و معتادان در خانه اش گرد هم 
مي آيند مواد مصرف مي كنند. بنابراين مأموران از صاحبخانه 

و مهمان هاي او تحقيق كردند. 

صاحبخانه در بازجويي ها قبول كرد كه مرد فوت شده مهمان 
او بوده است، اما مدعي شد كه دليل مرگ او را نمي داند و لحظه 

حادثه او در خانه اش خواب بوده است. 
يكي از دوستان احسان درباره س��قوط مرگبار گفت: احسان 
از سارقان سابقه دار اس��ت و چند باري به اتهام سرقت راهي 
زندان شده بود. او ورزشكار بود و هر روز فيلم هاي هاليوودي 
مي ديد و عالقه زي��ادي به بدلكاري داش��ت و براي همين به 
چند كارگردان هم مراجعه كرده بود تا در صحنه هاي سخت و 
خطرناك به عنوان بدل بازي كند، اما موفق نشده بود. احسان 
هميشه كارهاي عجيبي مانند حركات نمايشي آكروبات بازان 
انجام مي داد به طوريكه ما شگفت زده مي شديم. مثاًل از پنجره 
اتاقي به پنجره اتاق ديگري مي پريد و گاهي هم با بستن طناب 
به كمرش از پشت بام س��اختمان از پنجره وارد خانه مي شد. 
وي ادامه داد: امروز من و تعدادي از دوستانم مهمان خانه دايي 
بوديم كه احسان هم به جمع ما اضافه شد تا اينكه ساعتي قبل 

متوجه صدايي از داخل كولر شديم. پس از اين من و احسان به 
پشت بام رفتيم تا ايراد كولر را بر طرف كنيم كه متوجه شديم 
تسمه پمپ آن دچار مشكل شده است. احسان مرا به خيابان 
فرستاد تا تسمه پمپ كولر بخرم و خودش مشغول تعمير آن 
شد. بعد از اينكه من از پش��ت بام پايين آمدم او شيلنگ آب 
كولر را باز مي كند و يك طرف آن را به پاي��ه كولر مي بندد و 
طرف ديگرش را ب��ه دور كمرش گره مي زن��د و قصد دارد به 
صورت آكروبات بازان از پش��ت بام و از طريق پنجره وارد اتاق 
شود و دوستان را شگفت زده كند كه در ميانه راه شيلنگ پاره 

مي شود و به پايين سقوط مي كند. 
در ادامه مأموران به پشت بام رفتند و مشاهده كردند قسمتي از 

شيلنگ آب كولر پاره شده و به پايه كولر بسته شده است. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د مرد فوت 
شده براي انجام آزمايش هاي الزم به دستور قاضي رضواني به 

پزشكي قانوني فرستاده شد. 

مــال مــورد مزایــده و  بهــاي آن طبــق نظــر کارشناســی بدیــن شــرح اســت:
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به جوان 
دوباره نگاه كن

دزد ش�ب رو كه ب�ا همدس�تي اعض�اي باند خ�ود به 
خانه هاي ش�رق ته�ران دس�تبرد مي زدن�د در حالي 
به ميز محاكمه ب�از مي گردند ك�ه عالوه ب�ر زندان به 
قط�ع ش�دن انگشتانش�ان هم محك�وم ش�ده بود. 
به گزارش خبرنگار م��ا، پاييز س��ال 95، مأموران پليس 
از س��رقت خانه اي در ش��رق تهران باخب��ر و راهي محل 
شدند. شواهد نشان مي داد س��ارق يا سارقان بعد از رفتن 
صاحبخانه به مسافرت با تخريب در ورودي منزل، وسايل با 
ارزش خانه به قيمت 100 ميليون تومان را سرقت كرده اند.  
با بررسي صحنه جرم و اطالعات به دست آمده، در حاليكه 
تحقيقات فني براي دس��تگيري سارق يا س��ارقان ادامه 
داشت، شكايت هاي مشابهي در همان محدوده به پليس 
گزارش شد. سرانجام با ثبت اطالعات و مشخصات به دست 
آمده و رصد دوربين هاي مداربس��ته، دو سارق شناسايي 
و يكي از آنها به نام هرمز با پنج س��ابقه كيفري دس��تگير 
شد. همدس��ت متهم كه رامين نام داشت و سردسته باند 
بود  موفق به فرار ش��د. هرمز تح��ت بازجويي قرار گرفت 
و به سرقت هاي سريالي با همدس��تي اعضاي باندش كه 
چهارمرد و يك زن بودن��د، اعتراف كرد. با مش��خصاتي 
كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت اعضاي ديگر باند هم 
بازداش��ت ش��دند.  پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات با 
80 ش��اكي به ش��عبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي بعد از اعالم 

رسميت جلسه، شاكيان يك به يك در جايگاه قرار گرفتند 
و شكايت خود را مطرح كردند. يكي از آنها تازه دامادي بود 
كه سرقت جهيزيه تازه عروسش در شب عروسي آنها اتفاق 
افتاده بود. او در طرح شكايتش گفت: »آن شب بعد از اتمام 
جشن عروسي ، با بدرقه مهمانان به سمت خانه مان آمديم 
كه متوجه شديم در ورودي شكسته شده است. وقتي وارد 
خانه شديم ديديم همه جا به هم ريخته و جهيزيه سرقت 
شده است. با ديدن اين صحنه همس��رم حالش بد شد و 
دچار بيماري روحي ش��د. او ديگر نتوانس��ت در آن خانه 
زندگي كند. س��ارقان ما را در شروع زندگي خيلي گرفتار 
كردند و بهترين شب زندگي ما را تلخ كردند. براي آنها اشد 
مجازات مي خواهم.«  در ادامه ديگر ش��اكيان نيز شكايت 

خود را مطرح كردند. 
س��پس هرمز با 58 فقره مباشرت در س��رقت و سه فقره 
همدستي در سرقت در جايگاه قرار گرفت و گفت: »فقط 
پنج سرقت را قبول دارم. سالها قبل لوله كش بودم و درآمد 
خوبي داشتم، اما اعتياد مرا وادار به سرقت كرد. اولين باري 
كه به اتهام چند فقره س��رقت دستگير شدم، با قرار وثيقه 
آزاد ش��دم اما براي رضايت شاكيان دوباره مرتكب سرقت 
شدم. « او در خصوص سرقت خانه عروس و داماد گفت: »در 
اين سرقت همدست رامين بودم، رامين سردسته باند بود و 
ما چند روز خانه آنها را تحت نظر داشتيم و چون چراغ هاي 
خانه خاموش بود، فكر كرديم صاحبخانه مس��افرت رفته 

است. ش��ب حادثه وقتي هوا تاريك ش��د با يك كارت در 
ورودي حياط را باز كرديم، س��پس بعد از شكس��تن قفل 
وارد خانه شديم. همه  چيز نو و مرتب بود. با عجله وسايل را 
برداشتيم و گريختيم. « متهم در آخرين دفاعش گفت: »در 
آن سرقت فقط همدست بودم و اين رامين بود كه جهيزيه را 
سرقت كرد. حاال او فرار كرده و مرا بدبخت كرده است. همه 

اين سرقت ها با وسوسه او بود.«
در پايان هيئت قضايي هرمز را به قطع يد، رامين را با حكم 
غيابي به قطع چهارانگشت دست، دو متهم ديگر را به اتهام 
مالخري و اخفای اجناس سرقت شده به پنج سال حبس 
و 74 ضربه ش��الق و آخرين متهم را به سه س��ال حبس و 

74 ضربه شالق محكوم كرد. 
اين حكم به ديوان عالي كش��ور فرستاده شد و در حاليكه 
از سوي شعبه 39 ديوان تأييد شده بود رامين شناسايي و 
دستگير شد. او به رأي صادره اعتراض كرد به همين دليل 

پرونده بار ديگر به شعبه همعرض فرستاده شد. 
متهم در شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان تهران 
محاكمه و بار ديگر به قطع چهارانگش��ت دس��ت محكوم 
شد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما قضات 
شعبه 39 ديوان اين رأي را نقض كردند و پرونده را به شعبه 
همعرض ارجاع دادند. به اين ترتيب متهم براي سومين بار 
در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه 

خواهد شد. 

سردسته 
دزدان  شبرو 

به   ميز محاكمه 
باز می گردد

ناجا: براي مبارزه با قاچاق كاال
 ابزار روز را  نداريم

اب�زار  ني�رو  اي�ن  ك�ه  ك�رد  اع�الم  ناج�ا  فرمان�ده  جانش�ين 
ن�دارد.  اختي�ار  در  را  كاال  قاچ�اق  كنت�رل  ب�راي  الزم 
به گزارش خبرنگار ما، سردار ايوب سليماني در حاشيه همايش پليس امنيت اقتصادي 
ناجا با حضور در جمع خبرن��گاران درباره اينكه آيا پليس ب��ه تنهايي مي تواند جلوي 
90 درصد از فرآيند قاچاق در كش��ور را بگيرد، گفت: تحقق اين مهم در گرو استفاده 
از ابزارها و تجهي��زات به روز و هماهنگي و همكاري بين س��ازماني، به كارگيري همه 

ظرفيت ها و مشاركت همه دستگاه ها قابل پيش بيني است. 
س��ليماني با بيان اينكه به كارگيري تجهيزات نوين در كنترل بار و محموله مي تواند 
فرآيند قاچاق را كاهش دهد، گفت: من اطالع دارم كه در مجموع 157 گمرك كشور 
در حال حاضر فقط 15 دستگاه ايكس ري فعال است، بنابراين اين سؤال پيش مي آيد كه 
مسئول يا پرسنل گمرك چگونه بايد با اين كمبود تجهيزات تك تك بارها و محموله ها 
را چك و كنترل كند؟ آيا آن مسئول و پرسنل مي تواند بارها را يكي يكي باز و كنترل 

كند و آيا اساساً چنين كاري شدني است؟
امروز ابزار الزم براي كنترل در اختيار مرزبانان نيست مگر مي شود 2 هزار كانتينر را با 

دست باز كرد و بازرسي كرد. 
سليماني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امروز در ميدان جنگ اقتصادي 
با دش��من هس��تيم و مبارزه ما نيز تعطيل بردار نخواهد بود، گفت: البته معتقديم كه 
امكانات، ابزار و تجهيزات مي تواند به كار س��رعت دهد و اين امكانات و تجهيزات بايد 
در اختيار مس��ئوالن گمرك باشد از طرفي ايستگاه هاي ايس��ت و بازرسي به ويژه در 

گلوگاه هاي اصلي بايد تقويت شود. 
وي با طرح پيشنهاد نصب ردياب به خودروهاي عمومي از قبيل تانكر سوخت، كاميونت، 
كاميون وساير خودروهايي كه محموله و بار حمل مي كنند، ادامه داد: 500 هزار دستگاه 
خودرو در اين زمينه فعالند كه ب��ا اتخاذ تمهيدات الزم مي توانيم ارتباط دوس��ويه با 
رانندگان داشته باشيم، مگر ساختار تاكس��ي هاي اينترنتي چطور است، همان كار را 
مي توان در مورد اي��ن خودروها هم انجام داد. امروز مقابله با فس��اد، جرائم اقتصادي، 
قاچاق و... در ويترين و اساس كار پليس است، هر چند كه نياز به حركت جهادي دارد و 

نبايد معطوف به زمان و مكان خاصي باشد. 
وي در تشريح عملكرد پليس امنيت اقتصادي ناجا خاطر نشان كرد: در چهار ماهه اول 
سال جاري ميزان كش��فيات اين پليس از لحاظ ارزش ريالي 158 درصد رشد داشته 
است  از طرفي در پرونده هاي باالي 500 ميليون تومان ميزان كشفيات 83 درصد و در 

پرونده هاي 100 تا 500 ميليون توماني كشفيات 69 درصد افزايش داشته است. 

كشف جسد مرد جوان با كفش زنانه  
خان�ه اش  در  را  جوان�ي  م�رد  جس�د  پلي�س  مأم�وران 
ب�ود.  ش�ده  آوي�ز  حلق�ه  مرم�وزي  ط�رز  ب�ه  ك�ه  كردن�د  كش�ف 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 12:30 روز جمعه مأموران كالنتري 136 فرجام با تماس 
تلفني شهروندي از مرگ مشكوك مرد جواني در خانه اش با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه كه اتاق پذيرايي طبقه اول ساختمان مسكوني سه طبقه اي بود 
با جسد مرد 41 ساله اي به نام حبيب روبه رو شدند كه جوراب زنانه بلند و كفش زنانه در 
پا داشت. همچنين مشخص شد كه اين مرد كه جوراب زنانه اي هم روي سرش كشيده 

شده بود، هنگامي كه در خانه تنها بوده به طرز مرموزي حلق آويز شده است. 
همسر مرد فوت شده گفت: من و شوهرم شب قبل خانه يكي از بستگانمان شام دعوت 
بوديم. من شب آنجا ماندم و شوهرم تنهايي به خانه بازگشت. صبح اول وقت به محل 
كارم رفتم و فكر مي كردم شوهرم كه مدير اداره اي اس��ت به محل كارش رفته است. 
س��اعتي قبل براي انجام كاري با او تماس گرفتم كه همكاران��ش گفتند به محل كار 
نيامده است. نگرانش شدم و به خانه مان آمدم كه با اين صحنه هولناك روبه رو شدم و 
موضوع را به مأموران پليس خبر دادم.  همزمان با ادامه تحقيقات براي روش��ن شدن 
زوايايي پنهان اين حادثه جسد مرد فوت شده براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص 

شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد.

مرگ 3 عضو يك خانواده در تصادف
خستگي و خواب آلودگي راننده سمند مرگ وي و همس�ر و دخترش را رقم زد. 
به گزارش خبرنگار ما، اي��ن حادثه دو روز قبل در محور همدان به كردس��تان حوالي 
روستاي »پهنه بر« اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس و امدادگران در محل حاضر شدند 
مشخص شد خودروي سمند به علت خس��تگي و خواب آلودگي راننده از مسير خود 
منحرف شده و در مس��ير مقابل  با يك دستگاه نيسان و س��پس يك كاميون برخورد 
كرده و واژگون شده است. در اولين بررسي ها مشخص شد كه راننده سمند، همسر و 
دخترش به علت شدت جراحت جان باخته اند، اما كودك سه ساله آنها از مرگ حتمي 

نجات يافته است. 
سرهنگ رضا عزيزي، رئيس پليس راه استان همدان گفت: در اين قبيل جاده ها كه فاصله 
مسير هاي رفت و برگشت چند متر بيشتر نيست بايد حفاظ هاي بتني نصب شود تا در 
صورت خروج خودرو از مسير اصلي وارد الين مقابل نشود. در صورت نبود حفاظ و ورود 
خودرو به مسير مقابل مرگ سرنشينان آن حتمي اس��ت؛ چراكه رانندگان خودروهاي 
عبوري، آمادگي عكس العمل به موقع و استفاده از سيستم ترمز در چنين مواقعي را ندارند. 

بازداشت زوج قاچاقچي با 30 كيلو حشيش
فرمانده انتظامي شهرس�تان ني ري�ز از كش�ف 30 كيلو حش�يش از مخزن گاز 
خودروي پرايد و بازداش�ت دو س�وداگر مرگ كه زن و ش�وهر بودن�د، خبر داد. 
 به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ سيد خالد يوسفي گفت: روز گذشته مأموران ايست و 
بازرسي قطرويه از انتقال مقداري مواد مخدر با خبر شدند و در جريان بررسي هاي خود، 
سواري پرايد متهمان را متوقف و در بازرسي از مخزن گاز خودرو 30 كيلو حشيش كشف 
كردند. مأموران پليس همچنين راننده و سرنشين را كه همسرش بود، بازداشت كردند. 

مرگ 3 عضو خانواده با گازگرفتگي فاضالب
گاز گرفتگ�ي فاض�الب خانگي در شهرس�تان بيرجند س�ه عضو ي�ك خانواده 
را ب�ه كام مرگ كش�اند. چهارمي�ن عضو اي�ن خان�واده و پنج آتش نش�ان هم 
دچ�ار مس�موميت ش�ديد ش�ده بودن�د ب�ه بيمارس�تان منتق�ل ش�دند. 
علي حسيني، معاون مركز فوريت هاي پزشكي خراس��ان جنوبي به ايسنا گفت: اين 
حادثه ش��امگاه جمعه 18 مردادماه در زيرزمين خانه اي در خيابان ظفر بيرجند اتفاق 
افتاد. وقتي امدادگران در محل حاضر شدند مشخص شد چهار عضو خانواده به علت 
تنفس گاز فاضالب به شدت مسموم شده اند. شدت گاز س��مي در خانه به حدي بود 
كه پنج نفر از آتش نش��انان هم دچار گاز گرفتگي ش��ده و راهي بيمارستان شدند. در 
بررسي  هاي بيشتر مشخص شد كه س��ه نفر از اعضاي اين خانواده )يك زن و دو مرد( 
جانش��ان را از دس��ت داده اند. چهارمين عضو خانواده  هم كه يك مرد بود با عالئم گاز 

گرفتگي شديد به بيمارستان منتقل شد كه وضعيت وي وخيم اعالم شده است.


