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فرمانده انتظامی بروجرد  ،از شناسایی و متالشی شدن باند جاعالن ایران چک و کشف هزار و  848قطعه ایران چک جعلی  500هزار ریالی خبر داد.سرهنگ
دلیریدرگفتوگوبا پایگاهخبریپلیس اظهارداشت:مأموراندرپیکسباطالعاتیمبنیبراینکهافرادیدربروجرددرامرتهیهوتوزیعایرانچکجعلیفعالیت
دارند 2نفر را شناسایی و دستگیر کردند.در بازجویی ،متهمان به جرم خود با همدستی یک نفر اعتراف کردندکه تالش برای دستگیری همدست آنان ادامه دارد .

خط زرد
با شروع سرما و برودت هوا مواظب قاتل خاموش باشید و
عالیم مسمومیت با منوکسید کربن را جدی بگیرید.

باند جاعالن ایران چک متالشی
و هزار و  848قطعه اسکناس
 500هزار ریالی کشف شد

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبرداد:

اعترافات باند سرقت خودرو وگاوصندوق
سارقی به نام امید که تحت تعقیب پلیس آگاهی بود و با
تشکیلباندسرقتفعالیتمیکرد،توسطکارآگاهاناداره
مبارزه با سرقت شناسایی و دستگیر شد .در این راستا4 ،
سارقدستگیروپردهاز 8فقرهسرقتخودروبرداشتهشد.به
گزارش پایگاه خبری پلیس رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی افزود :در پی مراجعه شهروندی که خودروی پراید

وی از طبرسی شمالی توسط سارقان ربوده شده ،موضوع
در دستور کار قرار گرفت.سرهنگ حمید رزمخواه اظهار
داشت :کارآگاهان گروه دوم اداره مبارزه با سرقت خودرو،
موضوع را در دستورکار قرار داده و اظهارات مالباخته را
از نحوه چگونگی سرقت جویا شده و در این راستا ،ظن
کارآگاهانبهیکیازسارقانسابقهداروتحتتعقیبپلیس

به نام امید برانگیخته شد.رزمخواه تصریح کرد :پس از چند
روز کار گسترده پلیسی ،کارآگاهان توانستند با همکاری
عوامل تجسس کالنتری طبرسی ،متهم (امید) را دستگیر
کنند و در بازجویی متهم به بزه انتسابی با همدستی فردی
به نام حسین معترف شد که او نیز دستگیر و از بازرسی
محل اختفای وی 2دستگاه خودروی پراید مسروقه کشف
شد.کارآگاه رزمخواه افزود :در ادامه بازجویی ،متهمان
به بزه های انتسابی معترف شدند و بیان داشتند پس از
سرقت ،اقدام به اوراق کردن خودروها کرده سپس قطعات
را به 2مالخر به هویت های ابراهیم و مجتبی به فروش

می رسانده اند که در این راستا ،نیز این  2مالخر دستگیر
و از بازرسی محل اختفای آنان تعدادی ل��وازم و قطعات
خودرو کشف و ضبط شد.رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی با اعالم این که تاکنون پرده از 7فقره سرقت خودرو
در مشهد و یک فقره سرقت خودرو در شهرستان گناباد و
سرقت یک باب مغازه رادیات سازی در سیدی و همچنین
سرقت یک عدد گاوصندوق حاوی وجه نقد و م��دارک و
کامپیوتر برداشته شده است ،بیان داشت :پرونده تکمیلی
در این راستا ،برای هر 4نفر متهم تنظیم شده و بنا به احکام
صادره قضایی ،متهمان با قرار صادره روانه زندان شدند.

جزئیات متالشی شدن باند فروش خودروهای تصادفی به جای صفر

حادثه در قاب

تصادفخودرویلوکسدرمشهد عکسازعباسامیریان

از میان خبرها
سرقت از بانک تجارت رشت با سالح سرد
یکیازبانکهایشهررشت،صبحروزگذشتهبااسلحهسرد،
مورد سرقت سارقان قرار گرفت.به گزارش ایرنا ،فرمانده
نیروی انتظامی رشت گفت :ساعت  7و  35دقیقه  ،بانک
تجارت خیابان رسالت شهر رشت توسط دو سارق مورد
سرقت ق��رار گرفت .سرهنگ رحیم شعبانی ادام��ه داد:
سارقان با یک قبضه چاقو ،رئیس بانک را از ناحیه کمر
مجروح کرده و با یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری
شدند.وی بیان کرد :سارقان با ایجاد رعب و وحشت و تهدید
 47میلیون تومان از این بانک سرقت کرده اند .فرمانده
انتظامی شهرستان رشت با اظهار اینکه وضعیت عمومی
رئیس بانک مساعد بوده و در بیمارستان تحت مداوا می
باشد ،افزود :پلیس با بررسی های تخصصی ،سرنخ هایی از
این سارقان به دست آورده که به محض دستگیری ،از طریق
مبادی رسمی اطالع رسانی خواهد شد.

شکایتجمشیدمشایخیازشایعه سازانفوتش
وکیل جمشید مشایخی گفت :تا به حال جمشید مشایخی
را برای طرح شکایت اینگونه مصمم ندیده بودم .مهرداد
خضراعی وکیل استاد جمشید مشایخی در گفت و گو
با خبرگزاری میزان ،خبر شکایت «جمشید مشایخی» از
افرادی که شایعه فوت وی را منتشر کرده اند  ،تایید کرد و
گفت:صبحدوشنبهجمشیدمشایخیبازیگرسینمایایران
با حضور در دفتر وکالت و امضاء وکالتنامه دادگستری رسم ًا
از من و برادرم مهران خضراعی خواست تا با شدت تمام این
شکایت را پیگیری کنیم .مهران خضراعی از دیگر وکالی
جمشیدمشایخینیزگفت:تابهحالاستادمشایخیرابرای
طرح شکایت اینگونه مصمم ندیده بودم.مهران خضراعی با
اشارهبهطرحشکایتمشایخیخاطرنشانکرد:اینشکایت
مطرح شده و با متهم بدون تعارف برخورد خواهیم کرد.

یافتن پیکر یک حاجی پس از چند ماه!
پیکر یک حاجی ،چند م��اه پس از مراسم حج امسال در
عربستان پیدا ش��د! ب��ه گزارش  شبکه العالم ،روزن��ام��ه
س��ع��ودی«س��ب��ق»اع�لام ک��رد ک��ه ی��ک شهروند عربستانی
پنجشنبه گذشته به صورت تصادفی جسد یک حاجی را در
مزدلفهیافتوفوراموضوعرابهپلیساطالعداد.براساساین
گزارش،قسمتهاییازجسدآنحاجیفاسدشدهاست.این
روزنامه سعودی با اشاره به آغاز تحقیقات درباره این موضوع،
بهنقلازمنابعخودخاطرنشانکردکهجسداحتماالمتعلقبه
یکحاجیآسیاییاست،کهدرحجامسالشرکتکردهبود.

دستگیری سارق مسلح ویال های هفت باغ کرمان
توکلی-سارقمسلحویالهای  هفتباغکرمان  حینسرقت
دستگیر شد .در پی  گزارش چندین فقره سرقت مسلحانه از
ویال های هفت باغ شهر کرمان  ،گروه تجسس کالنتری 24
با بررسی محل سرقت های انجام شده مشخصاتی از سارق
به دست آوردن��د .ماموران کالنتری با به دست آوردن این
اطالعات به کنترل محدوده مورد نظرپرداخته  و سرانجام
متهم را شناسایی و با تعقیب و مراقبت  ،در یکی از ویالهای
حاشیه جنوبی شهر کرمان با یک قبضه سالح غیر مجاز در
حالی که قصد سرقت دیگری را داشت ،دستگیر کردند.
سرهنگ روانبخش فرمانده انتظامی شهرستان کرمان
روزگذشته گفت  :س��ارق در بازجویی به  5فقره سرقت
مسلحانه از ویالهای هفت باغ شهر کرمان اعتراف کرد.

کشف اموال مسروقه از سارقان منزل
توکلی-با گزارش  وقوع یک فقره سرقت منزل ،دستگیری
عامالن وقوع جرم در دستور کار پلیس شهربابک  قرار
گرفت .فرمانده انتظامی شهربابک اظهار کرد :ماموران
موفق شدند  2س��ارق را شناسایی و تحت تعقیب قرار
دهند   .زمانی افزود :پلیس در ادامه 2متهم را دستگیر
کردو در بازجویی مقدار 500کیلو گرم پسته و دو سرویس
طال به ارزش  50   میلیون  تومان  از سارقان کشف شد.

اعضای گروه کالهبرداری و فروش خودروهای تصادفی
به جای خودروهای صفر در تهران در گاراژ مرتضی گرد
شناسایی و دستگیر شدند .به گزارش  مهر ،شهروندی
با مراجعه به کالنتری چیتگر اعالم کرد :افرادی تحت
عنوان ف��روش یک دستگاه خ��ودروی س��واری به شرط
سالمت خودرو ،اقدام به کالهبرداری از وی کرده اند  .با
تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و به
دستور دادیار شعبه هشتم دادسرای ناحیه  ۱۰تهران،
پرونده در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت.مالباخته پس از حضور در پایگاه هشتم پلیس
آگاهی تهران بزرگ نیزگفت :چندی قبل برای خرید یک
دستگاه خودروی سواری ،ازطریق آگهی روزنامه  ...با یک
شماره تماس درج شده در قسمت نیازمندی ها – بخش
فروش خودرو -تماس گرفتم .به نظر می رسید فروشنده
خ��ودرو قیمت مناسبی را ب��رای ف��روش خ��ودرو اعالم
کرده؛ بالفاصله با شماره تماس فروشنده تماس گرفتم؛
فروشنده مدعی بود که خودرو از لحاظ بدنه و موتور فاقد
هرگونه مشکل فنی یا سابقه تصادف است و صرفا به دلیل
نیاز مالی قصد فروش آن را دارد؛ پس از توافق اولیه بر
سر قیمت خ��ودرو ،باهم برای بازدید خودرو در منطقه
یافت آباد قرار مالقات گذاشتیم.مالباخته ادامه داد :در
محل قرار مالقات پیش بینی شده در کنار خیابان واقع در
منطقه یافت آباد ،مردی حدودا  ۵۰ساله با یک دستگاه
خودروی سواری پژو  ۴۰۵در محل قرار حاضر شد؛ این
شخص مدعی شد که خودروی فروشی کامال سالم است
و آن را به تازگی از کارخانه خریداری کرده و هیچگونه
نقص فنی و یا بدنه ندارد؛ در همین زمان چند غریبه با
مداخله در امر فروش خودرو ،به فروشنده پیشنهاد دادند
تا خودرو را به قیمتی باالتر از او خریداری کنند و زمانی که
از سوی خریدار به آنها اعالم شد که او با بنده برای فروش
خودرو به توافق رسیده به سراغ من آمده و پیشنهاد دادند
که در ازای دریافت مبلغی از سوی آنها ،بنده از خرید
خودرو منصرف شده تا آنها بتوانند خودرو را خریداری

کنند  .مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت:
با توجه به اصرار این افراد برای خرید خودرو و به تصور
اینکه در حال از دست دادن فرصت خرید یک دستگاه
خ��ودروی س��واری صفر آن هم با قیمتی بسیار مناسب
هستم ،بالفاصله از فروشنده درخواست کردم تا فروش
خودرو را قطعی کند و حتی برای این کار از وی خواستم
تا به یک دفتراسناد رسمی در همان نزدیکی برویم تا
قرارداد فروش خودرو سریعا تنظیم و پول خودرو را نقدا
به وی پرداخت کنم .به همراه فروشنده به یکی از دفاتر
اسناد رسمی در همان منطقه یافت آباد رفتیم ،اسناد
مالکیت خودرو به نام من منتقل و پول خودرو نیز نقدا به
فروشنده پرداخت شد  .مالباخته در خصوص نحوه اطالع
از کالهبرداری به کارآگاهان گفت :پس از گذشت چند
روز از زمان خرید خودرو  ،با مراجعه به محل کار یکی از
دوستان خود در یک مغازه تعمیرات خودرو ،وی در همان
بررسی اولیه گفت خودرو کامال تصادفی بوده و به احتمال
بسیار زیاد دارای سابقه واژگونی است؛ با فروشنده تماس
گرفتم اما در کمال تعجب وی زیر بار نرفت و عنوان داشت
که خودرو را پس از رؤیت کامل و برابر اسناد رسمی و
دولتی فروخته و پس از آن نیز دیگر پاسخگوی تماس هایم
نشد .با آغاز رسیدگی به پرونده ،کارآگاهان با بررسی
شیوه و شگرد کالهبرداری اطالع پیدا کردند که متهمان
پرونده از مدتی پیش با درج آگهی فروش خودروهای
مختلف به ویژه "پراید" " ،ال  " ۹۰و "پژو" اقدام به فروش
خ��ودروه��ای کامال تصادفی در پوشش خ��ودروه��ای
صفر کرده اند.در ادامه و با بررسی پرونده های مشابه،
کارآگاهان با شناسایی ده ها مالباخته و بررسی اظهارات
آنها اطمینان پیدا کردند که تمامی این مالباختگان توسط
یک گروه از کالهبرداران مورد کالهبرداری قرار گرفته
اند  .با بهره گیری از اقدامات پلیسی ،کارآگاهان پلیس
آگاهی موفق به شناسایی یک گاراژ استیجاری در منطقه
"مرتضی گرد" شدند که در آن ،یکی از مجرمان سابقه دار
در زمینه کالهبرداری به نام بهروز  ۴۸ساله به همراه

راهزنان جاده های  5استان کشوردراصفهان دستگیرشدند
راهزنان جادههای 5استان کشور در اصفهان مورد
تعقیبقرارگرفتندودستگیرشدند .رئیسپلیسآگاهی
استان اصفهان در گفتوگو با  مهر با بیان اینکه طی 2
هفتهگذشتهوبااعالمخبرزورگیریازرانندهتریلرحامل
بار آهن در جاده تهران – کاشان و تهدید وی با سالح گرم
بررسی و پیگیری این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی
استان اصفهان قرار گرفت ،اظهار داشت :متهمان در
این حادثه دست و پای راننده تریلر را بسته ،محموله
خودروی آن را سرقت و وی را در جاده رها کرده بودند.
سرهنگ ستار خسروی با بیان اینکه پس از بررسی ها،
شناسایی یکی از افراد فعال در این باند انجام شد ،ادامه
داد :این فرد در محدوده استانهای مرکزی کشور نسبت
به سرقت محمولههای جادههای مواصالتی اقدام و آنها
را به صورتهای مختلف به فروش میرسانده است.وی
با بیان اینکه این باند در جادههای مواصالتی استانهای
اصفهان ،مرکزی ،تهران و قم فعالیت داشتهاند ،ابراز
داشت :از این رو با توجه به پیگیریهای صورت گرفته
یکی از متهمان این پرونده در یکی از شهرهای اقماری
استان تهران شناسایی و دستگیر شد.وی با بیان اینکه

ع�لاوه بر عملیات پلیس آگاهی اصفهان و کاشان در
استان مجاور نیز اقدامات پلیسی برای شناسایی اعضای
این باند انجام شده است ،ادام��ه داد :در نهایت شش
نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز شناسایی و دستگیر
شدند.سرهنگ خسروی به کشف حدود  ۲۵تن آهن
آالت از این باند اشاره کرد و بیان داشت :با کشف تعدادی
سالح گرم و همچنین وقوع حوادث مشابه در جادههای
کشور توسط این باند در حال حاضر همه اعضای این باند
تحویل مراجع قضایی شدهاند.

ترفند جالب سارق حرفه ای برای دزدیدن خودروی لوکس
یک دزد عرب تبار به اتهام سرقت خ��ودروی یک شیخ
سعودی به دستگاه قضایی انگلیس احضار شده است.به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،یک عرب تبعه انگلیس متهم
به سرقت خ��ودروی رولز رویس متعلق به شیخ محمد
ابراهیم -شیخ سعودی -شده است.بر اساس گزارش
دیلیمیل ،این شهروند انگلیسی که محمد حمزه نام
دارد و  25ساله است ،این خودروی لوکس را که حدود
 120هزار دالر ارزش دارد به شیوهای عجیب به سرقت
ب��رده اس��ت.وی ب��رای این سرقت به اداره راهنمایی و
رانندگی مراجعه و با ادعای مالکیت خودرو و پس از ارائه
شماره پالک و مبایعهنامه جعلی ،برای آن سوئیچ جدید
درخواست کرده است.کارمندان اداره مزبور هم ادعای
او را باور کردهاند و سوئیچ جایگزین را به او دادند.سارق
با این ترفند به راحتی توانست خ��ودرو را هنگامی که
صاحبش به خارج از انگلیس سفر کرده بود ،از پارکینگ
بردارد.صاحب خودرو میگوید پیامکی مبنی بر تغییر
مالکیت خودروی خود از سوی اداره راهنمایی دریافت

کرد اما به دلیل حضور در خارج از کشور به آن بیتوجه
ماند.این در حالی است که وی به راننده شخصی اش
سپرده بود که هر هفته به خودرو سر بزند.بر اساس این
گزارش ،حمزه که متهم به سرقت و کالهبرداری است
هنوز جرم خود را انکار میکند و اصرار دارد که صاحب
قانونی خودرو است اما در حال حاضر مشخص شده که
نام وی به عنوان صاحب  3خودروی گرانقیمت دیگر که
مالکشان افراد دیگری هستند ،ثبت شده است.

 2خواهرخردسال درهمدان براثرسقوط درچاه جان باختند
 2دختر خردسال حدود  2و  8ساله به علت سقوط در
چاه در منطقه حصارحاج شمسعلی شهر همدان جان
خود را از دست دادند .مدیرعامل آتش نشانی همدان
روزگذشته درگفت وگ��و با ایرنا بیان ک��رد :شواهد و
اظهارات گویای این است که 2خواهر هنگام بازی در
داخل حیاط منزل مسکونی به داخل چاه سقوط کرده
و به علت غیبت طوالنی مدت آنها خانواده نگران شده و
متوجه سقوط آنها در داخل چاه می شوند.محمدرضا
بیاناتی اضافه ک��رد :ساعت  17و  8دقیقه یکشنبه
گ��زارش سقوط ای��ن  2خواهر به داخ��ل چ��اه به آتش
نشانی اطالع رسانی می شود و عوامل آتش نشانی در
محل حادثه حضور یافته و عملیات ام��داد و نجات را
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آغاز کردند .ابتدا کودک حدود  2ساله که بر روی آب
شناور بود توسط آتش نشانان از داخل چاه خارج شده
و به مدت  15دقیقه نیز عملیات ( )CPRروی آن صورت
گرفت.بیاناتی اظهار کرد :با وجود تالش آتش نشانان
ولی عالیم حیاتی این کودک بازنگشت و کودک توسط
اورژان��س به بیمارستان منتقل ش��د.وی ادام��ه داد :با
پایان یافتن عملیات خارج کردن این کودک از داخل
چ��اه ،خانواده این ک��ودک مدعی شدند یکی دیگر از
فرزندانشان نیز مفقود شده که احتمال می رود وی نیز
در داخل چاه سقوط کرده باشد.وی بیان کرد :آتش
نشانان دوباره وارد چاه شده و کودک  8ساله که به زیر
آب رفته بود را نیز از چاه خارج کردند.

برادرش پرویز ۴۰ساله و یکی دیگر از بستگان خود به نام
روح ا ۵۴ ...ساله – دایی بهروز و پرویز -اقدام به نوسازی
خودروهای تصادفی و در ادامه فروش آنها تحت عنوان
خودروهای صفر کرده بود  .در ادامه رسیدگی به پرونده،
با اطمینان از حضور متهمان در داخل گاراژ هر  3آنها
دستگیر و به پایگاه پلیس آگاهی منتقل شدند .متهمان
پس از انتقال به پایگاه پلیس آگاهی صراحتا به ده ها فقره
کالهبرداری به شیوه و شگرد فوق اعتراف و دیگر عضو
گروهشان به نام آرمان  ۲۴ساله را نیز معرفی کردند که
آرمان دستگیر و به مشارکت در کالهبرداری و همدستی
با دیگر متهمان اعتراف کرد  .
سرهنگ کارآگاه حمدا ...علیزاده ،رئیس پایگاه هشتم
پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اشاره به ارزش مالی پرونده
گفت  :با دعوت از ده ها مالباخته و شناسایی متهمان از

سوی مالباختگان  ،ارزش مالی پرونده تا به این مرحله از
رسیدگی بیش از  ۵۰۰میلیون تومان برآورد می شود.
وی با اعالم دستور مقام قضایی مبنی بر انتشار بدون
پوشش تصاویر متهمان عنوان داشت :در ادامه رسیدگی
به پرونده و با توجه به سوابق متهمان در ارتکاب با جرایم
مرتبط با کالهبرداری و شناسایی ده ها مالباخته تا به
این مرحله از رسیدگی به پرونده و برای شناسایی دیگر
جرایم ارتکابی متهمان به ویژه شناسایی سایر شکات و
مالباختگان ،دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان
از س��وی مقام قضایی ص��ادر ش��ده اس��ت ؛ از شکات و
مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند
دعوت می شود برای پیگیری شکایات خود به نشانی
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در میدان حر ،
انتهای خیابان  ۱۲فروردین مراجعه کنند.

شهردار فومن:زن دستفروش حاضر به انتقال به بازارجدیدنیست
شهردارفومنبابیاناینکهشهردارسیاسینبودهوهمواره
در تمام دولتها شهردار نمونه بوده است ،گفت :مأمور
خاطی شهرداری از خدمت تعلیق شد .به گزارش فارس ،
شهردار فومن درباره بیحرمتی مامورش نسبت به زن
دستفروش اظهار کرد :اگر چه آن زن آغاز کننده دعوا و
پرخاشگری بود ،اما مامور ما نباید کنترل خود را از دست
میداد و بیاحترامی میکرد.هوشنگ عباسقلیزاده
با بیان اینکه از زن دستفروش دلجویی کردیم ،افزود:
مکانی که این زن در آن دستفروشی میکند سالها برای
ساماندهی آن فکر و بازار کمی باالتر از این مکان احداث
شده است.وی با اشاره به اینکه هزار و  200دستفروش
از این مکان به بازار مذکور انتقال یافتند ،گفت :این زن و
پسرش تنها افرادی بودند که حاضر به ترک مکان و انتقال
بهبازارچهنشدند.شهردارفومنادامهداد:زمانیکهبرای
دلجویی به نزد این زن دستفروش رفتیم از او خواستیم به

بازارچه منتقل شود و هر جا که خود مایل است به او جا
میدهیم تا فعالیت کند اما باز هم اصرار دارد که در جای
قبلی خود باشد.وی با بیان اینکه لجبازی و اصرار این زن
موجبشدهتادیگردستفروشانکهبهبازارچهمنتقلشده
بودنددوبارههوسبازگشتبهمکانقبلیراداشتهباشند،
تصریح کرد :حرکات این خانم تمام برنامههای یک سال
ما را بر هم زد.عباسقلیزاده گفت :همسر خانم مذکور به
اتهام قتل از چند سال پیش در زندان است و وی در خیابان
دستفروشی میکند در حالی که بازارچه احداث شده در
بافتمرکزیشهرقرارداردودستفروشاندرآنجاراحتتر
به فعالیت میپردازند اما این خانم حاضر به ترک خیابان
مذکور نیست.وی حفظ حقوق شهروندی را مورد تاکید
قرار داد و گفت :هرگز نمیخواستیم بیحرمتی در حق
کسی صورت گیرد و به همین دلیل مامور حرمتشکن را
تنبیه کردیم و از خدمت تعلیق شده است.

بازداشت عوامل کالهبرداری گسترده با استفاده از چک های جعلی وشناسایی 32مالباخته

کشف  300فقره دسته چک به ارزش  4میلیارد تومان
فردی که با استفاده از مدارک افراد دیگر به دریافت دسته
چکوفروشبرگهایچکسفیداقداممیکرد،بازداشت
شد .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز در
گفتوگو با میزان از بازداشت ف��ردی که با استفاده از
مدارک افراد دیگر به دریافت دسته چک و فروش برگهای
چک سفید اقدام میکرد ،خبر داد و در تشریح جزئیات
خبر بازداشت این  3کالهبردار اظهار ک��رد :با ارجاع
شکایت فردی با عنوان جعل و کالهبرداری با استفاده از
عنوان وی در شهرستان مالرد ،پرونده به دادسرای عمومی
و انقالب کرج ارجاع شد که با صدور دستورات قضایی
برای تحقیق به پلیس عملیات ویژه آگاهی ،پرونده مورد
پیگیری قرار گرفت .حاجی رضا شاکرمی افزود :شاکی
در زمان شکایت با تعداد زیادی دسته چک از بانکهای
متعدد و جعل مشخصات وی با عکس فرد دیگری روبهرو
بود که پس از استعالمات به عمل آمده معلوم شد تعداد
 300فقره دسته چک مجموعا به ارزش  4میلیارد تومان
به نام وی صادر شده است .وی در تشریح نحوه شناسایی و
بازداشت عوامل این جعل توضیح داد :در بررسی هاهویت
فردی به نام «علیرضا -چ» که دارای سابقه بوده به دست
آمد و آدرس متهم در یکی از شهرکهای تهران شناسایی و
دستور قضایی برای بازداشت وی صادر شد.با وجود اینکه
در بازرسی از منزل متهم تعداد  35فقره چک سفید امضا

با مشخصات افراد دیگر نیز کشف شده بود ولی متهم پس
از بازداشت منکر اتهامات خود بود که در مواجهه با اسناد و
مدارک ،به جرم خود اعتراف کرد .شاکرمی اظهار داشت:
با اعترافات متهم ،مشخص شد که وی با همدستی  2فرد
دیگر با هویت «سعید –ف» و «فاطمه-ع» هر فقره چک
را به مبلغ  150تا  200هزار تومان در اختیار خریداران
قرار میدادهاند که پس از این اعترافات ،متهم اصلی روانه
زندان شد و برای متهم ردیف اول قرار بازداشت موقت و
متهم ردیف دوم نیز قرار وثیقه صادر شد .وی افزود :در
ادامه تحقیقات و اعترافات متهمان 32،نفر از مالباختگان
مورد شناسایی قرار گرفتند و پرونده در جریان رسیدگی
است که احتمال شناسایی دیگر متهمان نیز وجود دارد.

سرقت  5هزارگوسفند از  7استان
سارقان حرفه ای که از  7استان 5هزار راس دام سرقت
ک��رده بودند،شناسایی و دستگیر شدند .به گ��زارش
خبرگزاری میزان ،رئیس پلیس یزدگفت :با توجه به
چندین فقره سرقت احشام در شهرستان های استان
یزد بررسیهایمامورانازصحنههایسرقتنشانگراین
بود که تمامی سرقت ها توسط یک باند حرفه ای صورت
گرفته است .سردار کاکاوند ادامه داد :ماموران پلیس با
انجام کار اطالعاتی گسترده مخفیگاه متهمان را در یکی
از استان های همجوار شناسایی و اعضای 8نفره این باند
سرقت را دستگیر و به استان یزد انتقال دادند .وی افزود:
متهمان در بازجویی به سرقت  5هزار راس دام طی 80

فقره سرقت در استان های فارس ،بوشهر ،چهارمحال و
بختیاری ،اصفهان ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد و
یزد اعتراف کردند .این مقام ارشد انتظامی ارزش این
دام های سرقتی را بیش از  3میلیارد تومان بیان کرد و
افزود :با تالش ماموران پلیس آگاهی 2 ،نفر از مالخران
نیز شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان
یزد تصریح کرد :اعضای این باند تبهکار که همگی دارای
سابقه کیفری و از مجرمان حرفه ای هستند به مدت 2
سال در استان های مختلف دست به سرقت می زدند که
با پیگیری و تالش کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس
آگاهی استان دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

در امتداد تاریکی

راز آن خانه!...
وقتی «سیمین» دستگیر شد ،ترس عجیبی سراسر وجودم
را فرا گرفته بود .می ترسیدم مأموران به سراغ من هم
بیایند .چند روز بود که در خانه ام پنهان شده بودم ،اما
وقتی موادمخدری را که در دست داشتم ،مصرف کردم و
خماری به سراغم آمد ،برای آگاهی از سرنوشت سیمین،
در حالی که اطرافم را می پاییدم به طرف منزل او حرکت
کردم .آن روز همسایه سیمین مطالبی را برایم بازگو کرد
که از شدت ترس پاهایم به لرزه افتاد و چشمانم از تعجب
گرد شد .او گفت . ...
زن 37ساله که از شدت خماری نای حرف زدن نداشت
و با سر و وضعی ژولیده به اتهام سرقت از فروشگاه کفش
دستگیر شده بود ،وقتی در برابر مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری طبرسی جنوبی مشهد قرار گرفت ،با اشاره به
گذشته تلخ خود ،گفت :با آن که همسرم کارگر ساختمانی
بود اما با همین درآمد اندک ،زندگی آرامی را می گذراندم
تا این که سه سال قبل ،وقوع یک حادثه تلخ مسیر زندگی
ام را تغییر داد و من تنها به خاطر پول های بادآورده ای که
گیرم می آمد ،مسیر بدبختی را طی می کردم و به این روز
افتادم.آن زمان ،همسرم در حالی که مشغول کار بود ،از
باالی داربست ساختمان سقوط کرد و دچار آسیب نخاعی
شد .در این شرایط ،تأمین مخارج سه فرزند خردسال و
همسر بیمارم بر عهده من قرار گرفت .در پی یافتن شغلی
بودم که یکی از همسایگانم مرا به زن جوانی برای نظافت
منزلش معرفی کرد که در خانه ای مجلل در منطقه مرفه
نشین شهر سکونت داش��ت .وقتی نزد سیمین رفتم ،او
خودش را آرایشگر معرفی کرد و گفت همسرش در خارج
از کشور تجارت می کند و هرچند ماه یک بار به ایران می
آید .من که مجذوب زیبایی ظاهر و بیان شیوای او شده
بودم ،هفته ای سه بار برای نظافت به منزلش می رفتم .او
پول خیلی خوبی به من می داد ،به همین خاطر هم من به
رفت و آمدهای مشکوک افراد زیادی که به آن جا میآمدند،
توجهی نداشتم.سیمین که از مشکالت زندگی ام آگاه بود،
مرا دلداری می داد و به کشیدن قلیان میوه ای تشویقم می
کرد .زمانی فهمیدم «سیمین» به جای تنباکو در قلیان ،از
حشیش و تریاک استفاده می کند که دیگر دیر شده و من
اعتیاد پیدا کرده بودم .پس از این ماجرا بود که او از من
خواست بسته های مشکوکی را برای افراد دیگری ببرم.
اگرچه می دانستم داخل آن بسته ها موادمخدر و یا قرص
های روان گ��ردان وجود دارد ،ولی به خاطر این که پول
زیادی به من می داد ،خودم را به غفلت می زدم و گاهی نیز
مقداری از موادمخدر را برای خودم کنار می گذاشتم ،تا این
که یک روز صبح ،وقتی به منزل سیمین رسیدم ،فهمیدم
که او دستگیر شده است.چند روز مخفی شدم اما از شدت
خماری دوباره و با پاهایی لرزان به سوی خانه اش رفتم.
همسایه سیمین با دیدن من گفت :سیمین دختران فراری
و زنان معتاد را به مردان هوسران می فروخت و عامل توزیع
موادمخدر صنعتی و مشروبات الکلی بود و  . ...از آن روز به
بعد نمی توانستم هزینه های اعتیادم را تأمین کنم تا این که
مجبور شدم از فروشگاه کفش سرقت کنم و . ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

از میان خبرها
9فقره کالهبرداری از پیرمردهای بازنشسته
کالهبردار بدل انداز که با همدستی یکی از دوستانش سر
پیرمردهای بازنشسته را کاله می گذاشت ،دستگیر شد.
فرمانده انتظامی مشهد با اعالم این خبر ،گفت :در پی
اعالم شکایت مرد بازنشسته ای مبنی بر این که 2جوان
به راحتی فریبش داده و  3انگشتر بدلی را به قیمت
150هزار تومان با ترفندی حیله گرانه به او فروخته اند،
تحقیقات پلیسی آغاز شد.به گزارش پایگاه خبر ی پلیس
سرهنگ محمد بوستانی افزود :بررسی ها حاکی از آن بود
که متهمان با به راه انداختن دعوای ساختگی در مسیر
پیرمردهایی که از دستگاه عابربانک پول می گرفتند،
طعمه خود را واسطه خرید  3حلقه انگشتری ق��رار می
دادند و می گفتند مبلغی هم به عنوان سود حاضر هستند
پرداخت کنند.فرمانده انتظامی مشهد اظهار داشت :در
پی این نقشه حیله گرانه ،پیرمردهای بازنشسته که فکر می
کردند چون مشکل بین فروشنده و خریدار به وجود آمده،
آن ها می توانند کاری انجام دهند وارد این معرکه می
شدند و پس از خرید 3حلقه انگشتری بدلی از فروشنده
هنگامی که طبق ق��رار به سر خیابان باز می گشتند تا
انگشترها را به خریدار بفروشند ،اثری از این  2متهم نمی
یافتند و تازه می فهمیدند چه کالهی سرشان رفته است.
وی خاطرنشان کرد :دومین طعمه این سارقان خیابانی
نیز پیرمردی 77ساله است که به همین شیوه 250هزار
تومان سرش کاله گذاشته اند.فرمانده انتظامی مشهد
گفت :مأموران در پیگیری پرونده ،به سرنخ هایی دست
یافتند که با توجه به اعالم شکایت  7شاکی دیگر منجر
به چهره زنی یکی از عامالن این کالهبرداری خیابانی
شد.سرهنگ محمد بوستانی اظهار داشت :مأموران متهم
موردنظر را در خیابان سرشور مشهد دستگیر کردند و در
بازرسی بدنی از او  6حلقه انگشتری بدلی و مقادیری قبض
های جمع آوری کمک های مردمی به خیریه که احتماال
جعلیهستند،کشفشد.ویگفت:تحقیقاتپلیسیبرای
شناسایی و دستگیری متهم دیگر پرونده و کشف اقدامات
مجرمانه آن ادامه دارد.

انفجارمرگباردریکمعدنزغالسنگدرچین
بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در مرکز چین
دستکم 4ت��ن ج��ان خ��ود را از دس��ت دادن��د.ب��ه گ��زارش
ایسنا ،بنابر اعالم مقامات مرکزی استان هونان یکشنبه
انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ اتفاق افتاد که در پی آن
 4تن کشته شدند و یک تن مجروح شد.به دنبال وقوع این
انفجار 5کارگر داخل معدن گرفتار شدند که اجساد 2تن از
آنان صبح دوشنبه پیدا شد.به گزارش خبرگزاری شینهوا،
بررسی در مورد علت وقوع این حادثه در دست انجام است.
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