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ن�وزاد ش�يرخواره ك�ه دو م�اه قب�ل توس�ط پرس�تاري قالب�ي از بيمارس�تان تأمي�ن 
اجتماع�ي شهرس�تان ش�هريار رب�وده ش�ده بود، در حال�ي در يك�ي از مس�اجد 
اي�ن ش�هر پي�دا ش�د ك�ه ت�الش ب�راي بازداش�ت عام�ل حادث�ه در جري�ان اس�ت. 
سرهنگ مهدي س��رپناه، معاون اجتماعي پليس غرب اس��تان تهران توضيح داد: ظهر روز شنبه، 
20 مردادماه زناني كه براي اقامه نماز به مسجد وليعصر در خيابان كرشته شهريار مراجعه كرده بودند 
با ديدن نوزادي كه در محل رها شده بود پليس را با خبر كردند. كنار طفل دست نوشته  اي بود كه روي 
آن نوشته بود اين نوزاد دو ماه قبل از بيمارستان تأمين اجتماعي ربوده شده و پدر و مادرش چشم 
انتظار وي هستند. با حضور مأموران مشخص شد كه طفل همان نوزاد پسري است كه پرستار قالبي 
آن را ربوده است. شب حادثه زني با پوشيدن لباس پرستاري خودش را به  بخش زايمان رسانده و يكي 
از نوزادان پسر را با ادعاي اينكه دچار خونريزی از ناحيه ناف شده است  از آنجا خارج مي كند. وقتي مادر 
طفل براي پيگيري وضعيت بچه اش خودش را به اتاق پرستاري مي رساند، متوجه مي شود كه آن زن 
پرستار قالبي بوده و بچه اش را دزديده است.  با حضور پليس در محل تحقيقات براي بازداشت متهم 
به جريان افتاد. مأموران پليس در بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند كه همه دوربين ها از 
كار افتاده و تنها يكي از دوربين ها فعال بوده است.  پس از آن بود كه پرونده به دستور دادستان شهريار 
به صورت ويژه بررسي شد و در اولين گام سه پرستار و نگهبان شب بازداشت شدند و مورد تحقيق قرار 
گرفتند، اما بعد از تحقيقات اوليه آزاد شدند تا اينكه طفل در يكي از مساجد شهر پيدا شد. براساس اين 

گزارش تحقيقات براي بازداشت پرستار قالبي همچنان در جريان است. 

باند مالخران دره فرحزاد متالشي شد 

عروسومادرشوهرباهمبهدزديميرفتند

در  باغ في�ض  كالنت�ري 140  مأم�وران 
عمليات�ي موفق ب�ه دس�تگيري چهار مالخر 
توم�ان  نيم ميلي�ارد  از  بي�ش  كش�ف  و 
ش�دند.  متهم�ان  از  مس�روقه  ام�وال 
سرهنگ س��يف اهلل نوايي، رئيس كالنتري 140 
باغ في��ض با اعالم دس��تگيري بان��د مالخران به 
خبرنگار ما گفت: از چندي قبل مأموران كالنتري 
با تماس تلفني شهروندان از فعاليت اعضاي باند 
مالخري در حوالي دره فرح��زاد با خبر و اعضاي 
اين باند را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد اعضاي اين باند كه 
سه مرد و يك زن هستند در پاتوقي در دره فرحزاد 
اموال سرقتي را از معتادان خريداري كرده و در 
قبال آن مواد مخدر به آنها مي دهند. پس از اين 
مأموران تحقيقات خود را ادام��ه دادند تا اينكه 
محل نگهداري اموال مسروقه را كه خانه قديمي 

در دره فرح��زاد بود شناس��ايي و چهار عضو باند 
را كه بين 30 تا 40 ساله س��ن دارند در عملياتي 

غافلگيرانه دستگير كردند. 
وي ادامه داد: مأموران كالنتري در پاتوق مالخران 
مقدار زيادي اموال مسروقه شامل تعداد زيادي 
موبايل، لوازم خانگي، دوچرخه، كامپيوتر و ديگر 
لوازم سرقتي كه بيش از نيم ميليارد تومان ارزش 

دارد، كشف و به كالنتري منتقل كردند. 
متهمان پس از دس��تگيري به جرم خ��ود اقرار 
كردند و گفتند كه بيشتر لوازم سرقتي را در قبال 

مواد مخدر از سارقان خريداري كرده اند. 
به گفته س��رهنگ س��يف اهلل نوايي مالباختگان 
مي توانند براي شناس��ايي اموال سرقتي خود به 

كالنتري 140 باغ فيض مراجعه كنند. 
متهمان براي ادامه تحقيق��ات در اختيار مراجع 

قضايي قرار گرفتند. 

زن ميانس�ال ك�ه با همدس�تي عروس�ش و 
س�ه زن ديگر ك�ه از اعضاي همي�ن خانواده 
بودن�د ب�ه اتهام س�رقت بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ اكبر آقا بيگي، 
فرمانده انتظامي مشهد گفت: تالش دايره تجسس 
كالنتري 13 بانوان مشهد براي بازداشت اعضاي 
اين باند همزمان با افزايش س��رقت  هاي سريالي 
كيف زنان در نقاط مختلف شهر به جريان افتاد. 
يكي از شاكيان كه زني تبعه بحرين بود، گفت: سه 
زن جوان خودشان را به من نزديك كرده و شروع 
به حرف زدن كردند. وقتي از من فاصله گرفتند 
متوجه شدم كه محتويات كيفم كه يك ميليون 
دالر پول بحريني و كارت عابربانكم بود، سرقت 
شده اس��ت. س��اعتي بعد هم 14 ميليون تومان 

موجودي كارتم را برداشت كردند. 
مأموران پليس با بررسي حس��اب بانكي شاكي 
متوجه ش��دند كه پول از داخل فروش��گاه لوازم 
صوتي و تصويري برداش��ت شده است، بنابراين 

راهي محل ش��ده و بعد از بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند، چهره آنها را شناسايي 

كنند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها مخفيگاه متهمان 
شناسايي و همزمان با دستگيري آنها سه دستگاه 
تلويزي��ون ال اي دي، چه��ار ع��دد بان��د بزرگ، 
دوتخته فرش، هفت دستگاه گوشي تلفن همراه، 
16 ميليون و 200 هزار تومان پ��ول نقد از محل 

كشف شد. 
سردسته باند زني ميانسال بود كه قباًل 16 بار به 
اتهام جرائم ديگر بازداش��ت شده بود. عضو ديگر 
باند عروس او بود كه قباًل هشت بار به اتهام جرائم 
بازداشت ش��ده بود. س��ه عضو ديگر باند هم سه 
زن و از بستگان آنها بودند كه همگي به 41 فقره 
سرقت اطراف پارك ملت، مجموعه باغ وحش و 

خيابان هاي شلوغ شهر مشهد اعتراف كردند. 
سرهنگ آقابيگي گفت: تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

بازداشت2مظنون
بهاتهامقتل2زن

مأموران پليس دو مرد ج�وان را كه متهم هس�تند در 
دو حادثه جداگانه مرتكب قتل دو زن جوان ش�ده اند، 

بازداشت كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، يكي از متهماني كه به عنوان مظنون 
به قتل زن جواني از سوي مأموران تحت تعقيب قرار گرفت و 
چند روز قبل بازداشت شد، راننده 40 ساله تاكسي كه متهم 
است زن جواني را بامداد جمعه چهارم مردادماه امسال به 
قتل رسانده و جسد آن را در حوالي بزرگراه صياد شيرازي 

ميان درختچه هاي شمشاد رها كرده است. 
روز حادثه مأموران كالنتري 102 پاسداران با تماس تلفني 
كارگر فضاي سبز شهرداري از كشف جسد زن جوان با خبر 
و راهي محل شدند. مأموران پس از حضور در محل حادثه با 
جسد زن جوان ناشناسي روبه رو شدند كه لباس بيرون به تن 
داشت و با اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده بود. 
پس از اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 
در محل به تحقي��ق پرداختند. مأم��وران در محل حادثه 
تكه سنگ خونيني را پيدا كردند كه نش��ان مي داد قاتل يا 
قاتالن زن ناشناس را با اين تكه س��نگ به قتل رسانده اند. 
همچنين مأموران در كف دس��ت چپ مقتول س��ه كلمه 
مجزايي كه با خودكار نوشته ش��ده بود مشاهده كردند كه 
احتماالً نشان از رمزي در قتل زن ناشناس داشت.  در حالي 
كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، مأموران در 
بررسي پرونده هاي افراد گمشده زن جوان را به نام حميرا 

شناسايي كردند. 
شوهر مقتول پس از شناسايي جسد همسرش گفت: همسرم 
روز حادثه همراه طالهايش به بانكي در حوالي مركز شهر 
رفت تا با رهن گذاشتن طالهايش وام بگيرد و بعد از آن ديگر 
به خانه برنگشت تا اينكه امروز جسدش را در پزشكي قانوني 

شناسايي كردم. 
مأموران در ادامه تحقيقات با بررسي دوربين هاي مداربسته 
بانك مورد نظر دريافتند روز حادثه مقت��ول پس از خارج 
شدن از بانك سوار خودروي تاكسي شده و تا نزديكي محل 
حادثه رفته است. بدين ترتيب مأموران راننده تاكسي را كه 
مرد 40 ساله اي به نام هرمز است، بازداشت كردند. متهم ابتدا 
منكر آشنايي با مقتول شد، اما وقتي با مدارك و داليل روبه رو 
شد در ادعايي گفت: مدتي قبل با مقتول آشنا شدم. گاهي 
او بامن تماس مي گرفت تا به مقصدي برسانمش. روز حادثه 
هم از بانك او را سوار كردم و در نزديكي محل حادثه پياده 
كردم و ديگر از او خبر ندارم. در حالي كه تحقيقات از متهم 
ادامه دارد، بازپرس پرونده به مأموران دس��تور داد بررسي 
كنند مقتول روز حادثه طالهاي��ش را تحويل بانك داده يا 

اينكه از او سرقت شده است. 
   دستگيري خواستگار قبلي به اتهام قتل 

متهم ديگري كه در پرونده مشابه اي به عنوان مظنون به قتل 
زن جواني دستگير شده است، مرد 39 ساله اي به نام بهمن 
است. بهمن، متهم است زن مورد عالقه اش را هفتم تير سال 
قبل به قتل رسانده است.  آن روز مرد جواني مرگ مشكوك 

همسرش را به مأموران پليس خبر داد. 
وي به مأموران گفت: من سر كار بودم و دو دخترم نيز بيرون 
از خانه بودند. وقتي به خانه آمدم با جسد همسرم در حالي 
روبه رو شدم كه مقداري پودر قرص در كنارش بود. مأموران 
پس از حضور در محل حادثه، عالوه بر مقداري پودر قرص 
كه حكايت از اين داش��ت كه زن جوان دست به خودكشي 
زده  اس��ت، كارت عابر بانكي را كه متعلق به م��ردي به نام 
بهمن بود داخل كيف زن جوان كشف كردند. در حالي كه 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، پزشكي قانوني 
اعالم كرد مقتول بر اثر فش��ار بر عناص��ر حياتي گردن به 
قتل رسيده است. بنابراين مأموران تحقيقات خود را براي 
شناسايي قاتل آغاز و در نخس��تين گام بهمن را به عنوان 

مظنون به قتل بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ها با انكار قتل گفت: من و مقتول عاش��ق 
هم بوديم، اما خانواده او اجازه ندادند ب��ا من ازدواج كند و 
در نهايت او با يكي از بستگانش وصلت كرد. مدتي قبل او را 
ديدم كه گفت با شوهرش اختالف دارد و قرار است از هم جدا 
شوند. قرار شد او پس از جدايي با من ازدواج كند و به همين 
دليل هم من كارت بانكي ام را كه مقدار زيادي پول داشت 
به او داده بودم تا وكيل بگيرد و زودتر از شوهرش جدا شود. 
متهم به دستور قاضي غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
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پليس بدحجابي را  در فضاي مجازي   رصد و با آن برخورد مي كند
  مركز رص�د فضاي مج�ازي در پلي�س امني�ت اخالقي، 
پليس اماكن، پلي�س مبارزه با مواد مخ�در، پليس آگاهي 
و ديگ�ر يگان ه�اي تخصص�ي ايج�اد ش�ده اس�ت 
و در صورت مش�اهده تخلفات ب�ا آن برخورد مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي، در مراس��م 
بزرگداشت روز خبرنگار گفت: »امنيت كشور اصلي ترين نيازي 
است كه هر جامعه به آن نياز دارد و پليس در حال تالش براي 
برقراري امنيت است و رسانه ها با تالش خود احساس امنيت را 
به مردم منتقل مي كنند از همين رو تالش هماهنگ پليس و 
خبرنگاران تضمين كننده امنيت و ارتقای احساس امنيت در 

جامعه مي شود.«
سردار رحيمي در خصوص طرح بزرگ انضباط بخشي هم گفت: 
»اين طرح به منظور جمع آوري معتادين متجاهر، جمع آوري 

دست فروشان، كودكان خياباني 
و... در نقاط تهران در حال اجرا 
است و با جديت ادامه پيدا خواهد 
كرد. « وي همچنين از دستگيري 
يك قاچاقچي بين المللي خبر 
داد كه اقدام به هدايت هفت باند 
كرده بود. از اي��ن فرد، چهار تن 
مواد مخدر كشف و ضبط شد كه بيشترين اين مواد از نوع سنتي 

و ترياك بوده است. 
به گفته رئيس پليس پايتخت، اين فرد طي يك ماه گذشته و پس 
از مدت ها كار اطالعاتي دستگير شد و عمليات براي دستگيري 
ديگر وابستگان اين قاچاقچي بين المللي در حال انجام است.  
سردار رحيمي در پاسخ به سؤالي در مورد اينكه به نظر مي رسد 

براي برخي از افراد پيامك هاي اشتباه كشف حجاب صادر شده 
است، گفت: افرادي كه برايش��ان پيامك صادر شده است اگر 
به پليس مراجعه كنند مستندات مربوطه را دريافت خواهند 
كرد و اعتراضات آنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت، بنابراين 
اينطور نيست كه حقي از كسي ضايع شود.  وي ادامه داد: پليس 
با پوشش ش��هروندان در محيط و حريم خصوصي شان كاري 
ندارد، اما در محيط عمومي و منظر عمومي بايد شئونات و قوانين 

جامعه رعايت شود. 
رئيس پليس پايتخت در مورد اينكه آيا با موارد تخلف و بدحجابي 
در فضاي مجازي نيز برخورد مي شود، گفت: مركز رصد فضاي 
مجازي در پليس امنيت اخالقي، پليس اماكن، پليس مبارزه با 
مواد مخدر، پليس آگاهي و ديگر يگان هاي تخصصي ايجاد شده 

است و در صورت مشاهده تخلفات با آن برخورد مي شود. 

محاكمهپسر15ساله
بهجرمقتلبرادرش

پسر نوجواني كه برادرش را در 
جريان درگيري بر س�ر تلفن 
همراه به قتل رس�انده بود، به 
زودي در دادگاه كيفري ي�ك 
استان تهران محاكمه مي شود. 
 به گزارش خبرنگار ما، بي توجهي 
م��دارس و والدي��ن نس��بت به 

آموزش مهارت هاي زندگي به كودكان به مشاجره هايي منجر 
مي شود كه پايان برخي از آنها به حوادثي تلخ منجر مي شود. در 
پرونده اي كه 13 بهمن  سال 97 تشكيل شد، مأموران پليس از 
مرگ مشكوك پسر 20 ساله به نام آرمين در بيمارستان الغدير 
باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي داد آرمين بر اثر اصابت 
چاقو به سينه اش زخمي و توسط پدر و مادرش به بيمارستان 
منتقل شده، اما بر اثر شدت جراحات فوت كرده است. با انتقال 
جسد به پزش��كي قانوني، پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
شد و زوج ميانس��ال مورد تحقيق قرار گرفتند و مدعي شدند 
آرمين مقابل خانه با چند مردناش��ناس درگير ش��ده است. با 
تناقض گويي هاي زوج ميانسال فرضيه جنايت خانوادگي قوت 
گرفت كه سرانجام اعتراف كردند پسر 15 ساله شان به نام آرمان 

عامل قتل برادرش است. 
با اين اقرارها، آرمان، برادر مقتول بازداشت شد. او بعد از اعتراف به 
جرمش در شرح ماجرا گفت: »شب حادثه به مغازه دوستم رفته 

بودم اما دير به خانه برگشتم. آرمين از من بزرگتر بود و در كارهاي 
من دخالت مي كرد و همين باعث شده بود با او لجبازي كنم. آن 
شب به خاطر دير آمدنم عصباني شد و مرا كتك زد. بعد از كمي 
جر و بحث خوابيديم، اما صبح كه از خواب بلند شدم ديدم تلفن 
همراهم باالي سرم نيست. فكر كردم شب قبل آن را در مغازه 
دوستم جا گذاشته ام به همين خاطر به آنجا رفتم، اما دوستم 
گفت آنرا همراهم به خانه برده ام. فهميدم گوش��ي ام را آرمين 
برداشته است به همين خاطر وقتي به خانه برگشتم از مادرم 
خواستم آنرا از او بگيرد سپس تهديد كردم به مدرسه نمي روم.«

متهم ادامه داد: »آرمين خوابيده بود كه با سر و صداي من و مادرم 
از خواب بلند ش��د و به طرفم آمد. او يك سيلي به صورتم زد و 
همين بهانه درگيري شد. مادرم مرا از خانه بيرون كرد و مقابل در 
منتظر بودم تا كيف مدرسه ام را بياورد اما يكباره صداي داد و فرياد 
مادرم را شنيدم. متوجه ش��دم برادرم قصد كتك زدن مرا دارد 
آنجا بود كه به سوپرماركت سر كوچه رفتم و يك چاقو برداشتم. 

وارد خانه شدم كه آرمين را ديدم 
در راه پله ها با دس��ته جاروبرقي 
ايستاده است. او وقتي مرا با چاقو 
ديد كنترل اعصابش را از دس��ت 
داد سپس با دسته جاروبرقي مرا 
كتك زد. براي ترساندن او چاقو را 
به طرفش گرفتم، اما مرا هل داد و 
روي زمين افتادم. بالفاصله بلند شدم و با هم گالويز شديم كه اين 
بار هر دو روي زمين افتاديم. آرمين همچنانكه روي زمين نشسته 
بود با مشت و لگد به صورتم مي زد. همانجا براي اينكه از دستش 

فرار كنم با چاقو به سينه اش يك ضربه زدم و فرار كردم.«
مته��م در حاليك��ه به ش��دت گريه مي ك��رد در آخ��ر گفت: 
»نمي خواستم برادرم را بكشم اما او فكر مي كرد برادر بزرگ است 
و بايد حرفش را گوش كنم. اما من لج مي كردم تا اينكه روز حادثه 
او را با چاقو زخمي كردم تا بتوانم فرار كنم كه ناخواسته باعث 
مرگش شد. خيلي پشيمانم چون همين يك برادر را داشتم كه 

با مرگش تنها شده ام.«
بعد از اعتراف هاي متهم و بازسازي صحنه جرم وي روانه كانون 
اصالح و تربيت شد و پرونده با رضايت اولياي دم از جنبه عمومي 
جرم به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده در نوبت رسيدگي قرار گرفت و پسر نوجوان 

به زودي پاي ميز محاكمه قرار خواهد گرفت. 

مردي كه متهم اس�ت همس�ر و دخت�ر نوجوانش را 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت، جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 20:30 شامگاه يك شنبه 
20 مرداد ماه مأموران كالنتري 133 شهرزيبا از قتل مادر 
و دختري در خانه شان در بلوار فردوس با خبر شده و در 
محل حاضر شدند. محل حادثه آپارتماني در طبقه پنجم 
يك س��اختمان مس��كوني بود. وضعيت آپارتمان به هم 
ريخته و اجساد متعلق به زن 48 ساله و دختر 13 ساله اش 
بود كه در اتاق خواب با فشار بر عناصر حياتي گردن به كام 
مرگ رفته بودند. بعد از تأيي��د حادثه، بازپرس ويژه قتل 
به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در 
محل حاضر شد. در اولين گام مردي كه پليس را از ماجرا 
با خبر كرده بود، مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: ساعتي 
قبل برادرم كه كارمند شركت خودروسازي است از محل 
كارش تماس گرفت و گفت كه همسرش به تماس هاي 

او جواب نمي دهد. او از من خواست به خانه اش بيايم و او 
را از احوال همس��ر و دخترش با خبر كنم. وقتي خودم را 
رساندم در آپارتمان شان نيمه باز بود. پس از آن كه قدم به 
داخل خانه گذاشتم با اجساد همسر و دختر برادرم مواجه 

شدم و پليس را با خبر كردم. 
صاحبخانه هم كه مردي 50 ساله بود در شرح ماجرا گفت: 
من 20 س��ال قبل با دختر خاله ام ازدواج كردم و صاحب 
دختري 13 س��اله بوديم. وي ادامه داد: ما از هشت سال 
قبل در اين س��اختمان زندگي مي كنيم و با هم مشكلي 
نداشتيم. من كارمند يك شركت خودرو سازي هستم و 
قرار بود كه ظهر راهي خانه خواهرم در تبريز ش��ويم و از 
آنجا به تركيه برويم. وقتي به خانه رسيديم با كمك دخترم 
اسباب سفر را به پاركينگ برديم و داخل ماشين گذاشتيم. 
آنجا بود كه از محل كارم تماس گرفتند و خواستند براي 
كاري ضروري به شركت برگردم كه قبول كردم.  وي ادامه 

داد: دو ساعت بعد از محل كارم با خانه تماس گرفتم اما 
كسي جواب نداد. بعد با تلفن همراه همسرم تماس گرفتم 
كه جواب نداد. نگران ش��دم و با ب��رادرم تماس گرفتم و 
خواستم به خانه ام برود و من را از حال همسر و دخترم با 
خبر كند. او ساعتي بعد تماس گرفت و من را از ماجراي 

هولناك با خبر كرد.
كارآگاهان پليس در بررسي صحنه جرم متوجه شدند كه 
به هم ريختگي خانه ساختگي است. كارشناس پزشكي 
قانوني هم اعالم كرد كه هش��ت س��اعت از وقوع حادثه 
گذشته است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه 
مرد صاحبخانه به عنوان مظنون بازداشت شد. او در اولين 

بازجويي ها قتل همسر و دخترش را انكار كرد. 
سرهنگ سرافراز احمدي، رئيس كالنتري 133 شهرزيبا 
گفت به دستور بازپرس، متهم براي انجام تحقيقات بيشتر 

به اداره دهم پليس آگاهي تهران منتقل شد. 

پدر خانواده قتل همسر و دخترش را انكار كرد
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