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زمینلرزهای به بزرگای  4.2ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین ،بعد از ظهر دیروز پل سفید در استان مازندران را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمینلرزه رادرساعت  16:9در
 24کیلومتری پل سفید استان مازندران 26 ،کیلومتری آالشت استان مازندران و  29کیلومتری شهمیرزاد استان سمنان ثبت کرده اند.

...

ازمیان خبرها

سارق مسلح خودرو با دستبند
پلیس به کرمان برگشت
توکلی -ســارق مسلحی که ،خودرویی را در کرمان به
سرقت برده و به یكی از استان های همجوار متواری شده
بود با اقدامات تخصصی پلیسی شناسایی ودستگیرشد.
فرمانده انتظامی اســتــان کــرمــان در تشریح جزئیات
دستگیری این سارق مسلح اظهارکرد :با بررسی های
میدانی محل سرقت و دعوت از کارشناسان پلیس آگاهی
و بررسی های تخصصی و فنی کارآگاهان ،مشخص شد
سرنخ این سرقت به خارج از استان کرمان بر می گردد.
به گــزارش خبرنگارماسردار بنی اســدی فر با اشــاره به
دستگیری پنج نفر در ارتباط با این پرونده افزود :طی یک
فرایند طوالنی و زمان بر ،عوامل پلیس موفق شدند در ادامه
شناسایی های اولیه ،سارق  ،مرتبطان و مالخران و خودروی
سرقت شده را در استان سیستان و بلوچستان کشف کنند و
به استان برگردانند .وی خاطر نشان کرد :سارقان به جرم
ارتكابی خود اعتراف کردند.

دستگیری عامالن کالهبرداری
 10میلیارد ریالی مشهد
فرمانده انتظامی استان از دستگیری عامالن کالهبرداری
 10میلیارد ریالی از طریق جعل اسناد ملکی در شهر
«مشهد» خبر داد.
سردار «قادر کریمی» گفت :با دریافت گزارشی مبنی بر
جعل اعتبارنامه یکی از شرکت های تعاونی مسکن و فروش
زمین در قطعات مختلف ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کار پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :کارآگاهان مجرب
پلیسآگاهیباتحقیقاتمیدانیموفقبهشناساییخریدار
و مشاور امالکی شدند که متهمان در آن جا دو قطعه زمین
قولنامه کرده بودند و آن ها را با هماهنگی مقام قضایی به
پلیس آگاهی احضار کردند .در بررسی اظهارات خریدار
ملک مشخص شد که این فرد چند روز پیش دو قطعه زمین
را از سه نفر با اعتبارنامه هایی از شرکت تعاونی تامین
مسکن یکی از نهادهای دولتی به مبلغ  10میلیارد ریال
قولنامه کرده و پنج میلیارد ریال نقد خریده و هیچ گونه
اطالعی از جعل بودن اعتبارنامه ها نداشته است .سردار
کریمی تصریح کــرد :کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی با استفاده از اطالعات به دست
آمده و مستندات موجود سه متهم این پرونده را شناسایی و
طی عملیات های مجزا دستگیر کردند .فرمانده انتظامی
استان خراسان رضوی با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا
از شهروندان خواست قبل از انجام معامالت ملکی از
مراجع مربوط استعالم های الزم را دریافت کنند.

زلزله  4.2ریشتری
"پل سفید" مازندران را لرزاند

پیرمردی همسرش را بهعلتاختالف برسرخرید سبزیکشت!
مرد  ۷۰سالهای که همسرش را در منطقه فالح به قتل
رساند ،دستگیر شد.
به گــزارش میزان ،سرهنگ اردشیر نــادری رئیس
کالنتری  ۱۶۱ابوذر اظهار کرد:ساعت  ۸صبح پنج
شنبه عوامل عملیات کالنتری در جریان وقوع یک
فقره قتل خانمی  ٦٣ساله در خیابان بدخشان کمالی
قرارگرفتند.
باحضور ماموران ،پسر مقتول اعالم کرد به گفته پدرم
که برای خرید به بیرون ازمنزل رفته بود پس ازمراجعت

مشاهده میکند دونفر مرد نقابدار از خانه وی خارج و
سریعا متواری میشوند.
سپس پدرم وارد خانه شده و باجسد همسرش مواجه
شد که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود .در
ادامــه مشخص شد که  30میلیون تومان طالهای
مقتول سرقت شده است.
بــا شنیدن اظــهــارات پسر و همسر مقتول ،سریعا
شناسایی ضاربان با دستور بازپرس ویژه قتل در دستور
کار قرار گرفت.با بررسی میدانی و دقیق صحنه جرم

لباس های خون آلودی کشف شد که داخل ماشین
لباس شویی زیر لباس های دیگر مخفی بود.
با کشف لباس های خونی تحقیقات شکل دیگری به
خود گرفت و اظهارات اولیه همسر مقتول مورد تردید
واقع شد .بنابراین همسر مقتول بازجویی شد .با تردید
اظهارات وی ،پس از بازدید بدنی آثار خراشیدگی
ناخن بر پشت بدن وی مشاهده شد که حکایت از یک
درگیری داشت.
درادامـــه تحقیقات وادامـــه بازجویی انــجــام شــده،

پیر مرد  70ساله به ناچار معترف شد که صبح روز
جــاری با ضربات چاقو همسرش را به قتل رسانده
است.
متهم در بازجویی های اولیه علت این کارش را اختالف
بر سر خرید سبزی اعــام کــرد و مدعی شــد :صبح
همسرم از من خواست تا برایش سبزی بخرم .وقتی به
خانه آمدم و او فهمید که سبزی نخریده ام ،با من جر
و بحث کرد .در حین این کار درگیر شدیم و همسرم را
به قتل رساندم.

دستگیریعاملزورگیریازپیرزنان،برایشانزدهمینبار
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
مردی که از ابتدای امسال تا کنون اقدام به زورگیری از
زنان سالخورده در منزلشان کرده بود ،برای بار شانزدهم
خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،در تاریخ  20فروردین ماه امسال از
طریق مرکز فوریت های پلیسی  ، 110وقوع یک فقره
سرقت به عنف منزل در خیابان حبیب اللهی به کالنتری
 118ستارخان اعالم شد که با حضور مأموران در محل و
انجام تحقیقات اولیه مشخص شد مردی میانسال پس از
ورود به خانه متعلق به یک خانم  65ساله و اطالع از محل
نگهداری اموال باارزش این خانم به سرقت بیش از 80
میلیون تومان طال و جواهرات و وجوه نقد داخل منزلش
اقــدام کــرده و از محل متواری شده است که با تشکیل
پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به عنف منزل و به دستور
بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای ناحیه  2تهران  ،پرونده
برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرارگرفت.
مال باخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :در ساعت 15روز 20
فروردین در خانه نشسته بودم که زنگ خانه به صدا در
آمد ،فردی خودش را مأمور بانک معرفی کرد و مدعی
شد که در قرعه کشی بانک برنده چند میلیون تومان
پول شــدهام .به این بهانه این فرد که لباس سفید به تن
داشت وارد خانه شد و پس از لحظاتی از من درخواست
مدارک شناسایی کرد تا به قول خودش امور اداری برای
تحویل پول قرعهکشی را انجام دهـد .برای آوردن مدارک
شناسایی به سراغ کمددیواری داخل یکی از اتاق ها رفته
بودم که ناگهان احساس کردم او پشت سرم ایستاده است.
قصد اعتراض به حضورش در اتاق را داشتم که ناگهان به
سمت من حمله ور شد و در حالی که قدرت مقابله با او را
نداشتم  ،تمامی طال و جواهرات و پول هایم را از داخل
کمد دیواری سرقت کرد و از محل متواری شد.
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کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با توجه
به شیوه و شگرد سرقت به بررسی وقــوع سرقت های
مشابه پرداختند و اطالع پیدا کردند که سرقت های مشابه
دیگریدردیگرمناطقتهراندقیقابههمینشیوهوشگرد
رخ داده است که بررسی اظهارات مال باختگان جدید
نشان داد که فردی با مشخصات یکسان و تحت عناوین
مأمور اداره بیمه یا کارمند بانک و به بهانههای مختلف
همچون پرداخت حقوق مستمری یا برنده شدن افراد در
قرعه کشی بانک به در منازلی که در تمامی آن ها افراد
سالخورده و عمدتا پیرزن زندگی می کنند  ،مراجعه کرده و
پس از ورود به منازل افراد  ،در صورت امکان به شیوه "کش
روی" و در صورت اطالع مال باختگان از هویت واقعیاش
به شیوه زورگیری به سرقت وجوه نقد  ،طال و جواهرات
اقدام کرده و در نهایت با یک دستگاه موتورسیکلت طرح
ویو آبی رنگ از محل متواری شده است.
کارآگاهان پایگاه دوم آگاهی با بهرهگیری از اظهارات
شکات و مال باختگان درباره مشخصات ظاهری سارق،
شیوه و شگرد سرقت و در نهایت بهره گیری از سوابق
مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان
حرفه ای به نام فریدون  .ن متولد  1346شدند.
بررسی سوابق فریدون حکایت از آن داشــت که او از
مجرمان سابقه دار و حرفه ای با  15بار سابقه دستگیری
و زندان است که در این  15فقره بارها به اتهام ارتکاب
جرایم مختلف کالهبرداری  ،قاپ زنی و سرقت منزل از
سوی پایگاه های مختلف آگاهی دستگیر و روانه زندان
شده و در بسیاری از پرونده سرقت های خود نیز دقیقا به
همین شیوه و با عناوین مأمور اداره بیمه یا کارمند بانک به
سرقت از افراد سالخورده اقدام کرده است.
همزمان با ادامه تحقیقات برای دستگیری فریدون از
سوی کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی  ،پرونده های
مشابه دیگری این بار در شعبه  5بازپرسی دادســرای
ناحیه  3تهران تشکیل و پرونده برای رسیدگی در اختیار

پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت
کــه در پــرونــده هــای اخــیــر مجدد
فریدون شناسایی شد.
در یکی از این پرونده ها  ،مال باخته
که یک خانم بــود در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :درساعت  12روز
پنجم شهریورماه فردی ناشناس ،
حدود  45ساله با موتورسیکلت به
درمنزلمادرمحدودهقلهکمراجعه
کرد ،او خودش را به عنوان کارمند
اتحادیه فرش فروشان معرفی کرد
و مدعی شد که برای پرداخت حقوق بازنشستگی پدرم
آمده است  .پس از مراجعه پدرم  ،به بهانه آوردن مدارک مرا
به طبقه باال فرستاد و زمانی که من به طبقه باال رفته بودم
 ،این شخص با پدرم وارد منزل شد و گویا با نشان دادن
یک بسته تراول چک  50هزار تومانی  ،با حیله و ترفند
پدرم را فریب داد تا پولهایی را که ساعتی قبل از شعبه
بانک دریافت کرده بود به وی نشان دهد که در ادامه به
قاپیدن مبلغ چهار میلیون تومان پول از پدرم اقدام کرد و
با موتورسیکلت از محل فرارکرد.
با توجه به افزایش تعداد شکات و مال باختگان سرانجام
فریدون در ساعت  22روز  27دی ماه در خیابان پیروزی،
میدان شکوفه دستگیر شد و در اختیار پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت ،با دستگیری فریدون و
اعتراف صریح وی به ده ها فقره سرقت به شیوه فوق  ،محل
نگهداری قسمتی از وجوه و طالجات مسروقه در داخل
یک دستگاه خــودروی  206پــارک شده در داخــل یک
پارکینگ عمومی شناسایی شد و خودروی 206مذکور به
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و در بازرسی
از محل پیش بینی شده برای نگهداری وجوه و طالجات
مسروقه در داخل خودروی  ، 206نزدیک به یک میلیارد
تومان پول و طالجات کشف شد.

براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ،رئیس پایگاه سوم
پلیس آگاهی تهران بــزرگ  ،با اعــام این خبر گفت :با
توجه به گستردگی جغرافیایی جرایم ارتکابی متهم در
شهر تهران  ،پرونده های متعددی در دادسرهای مختلف
تهران از جمله در دادسرای ناحیه  3تهران علیه متهم در
حال رسیدگی است .
نادربیگی ادامه داد :با توجه به سوابق متعدد متهم در
ارتکاب جرایم مختلف و تحت تعقیب قرار داشتن وی از
سوی شعبات مختلف دستگاه محترم قضایی  ،اعتراف
صریح متهم به ده ها فقره سرقت در پوشش مأمور اداره
بیمه و کارمند بانک ،گستردگی جغرافیایی ارتکاب
سرقت ها در شهر تهران و احتماال دیگر شهرها و استان
ها  ،شناسایی صریح متهم توسط ده ها مال باخته و برای
شناسایی دیگر شکات و مال باختگان ،دستور انتشار
بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس شعبه پنجم
دادسرای ناحیه 3تهران صادر شده است ،بنابراین از کلیه
شکات و مال باختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم
شدند دعوت می شود تابرای پیگیری شکایات خود به
نشانیپایگاهسومپلیسآگاهیتهرانبزرگدرسهروردی
شمالی  -خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.

...

درامتدادتاریکی

می مانم تا شاید ...

از این که همسرم مسیر اشتباهی را برای ادامــه زندگی
انتخاب کرده است بسیار ناراحتم به طوری که حتی فکر
کردن به این موضوع نیز مرا آزار می دهد او به دره ای از
گناه ،آلودگی و بدبختی سقوط کرده که رهایی از آن جز
با توبه و اراده ای محکم برای بازگشت ،امکان پذیر نیست
با این وجود من به خاطر فرزندانم نمی توانم از او طالق
بگیرم و باید ...
زن  34ساله که مدعی بود خیانت های همسرش به جایی
رسیده است که دیگر نمی تواند این وضعیت را تحمل کند
به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری الهیه مشهد
گفت 17 :سال قبل با «سامان» ازدواج کردم او اگر چه
تحصیالتش را در یکی از رشته های مهندسی به پایان
رسانده بود اما آن قدر خوش بیان و خوش مشرب بود که
گویی سال ها در زمینه «فن بیان» تحصیل کرده است.
او چنان با طمانینه و زیبا سخن می گفت که در شب
خواستگاری محو گفتار شیرین و جذاب او شده بودم.
خالصه پس از برگزاری مراسم با شکوه ازدواج ،زندگی
من و سامان در زیر یک سقف آغاز شد .همسرم مدیر یکی از
شرکت های ساختمانی شد و ما از نظر اقتصادی وضعیت
خوبیپیداکردیم.درسالهایاولزندگیمشترکتوجهی
به رفت و آمدهای او نداشتم و هیچ گاه ذره ای به او شک نمی
کردم اما در شرایطی که صاحب دو دختر زیبا شده بودیم
آرام آرام تلفن ها و پیامک های پنهانی او ظن مرا برانگیخت.
احساس می کردم او با زن دیگری ارتباط دارد دیگر نمی
توانستم این افکار را از خودم دور کنم به همین دلیل روزی
که به یک بهانه واهی از منزل بیرون رفت او را تعقیب کردم و
متوجهشدمبازنیازبستگانش ارتباطنامتعارفدارد.وقتی
درباره آن زن از اطرافیان سوال کردم فهمیدم که همسر او
از مدتی قبل فوت کرده است و همسر من به منزلش رفت و
آمد می کند وقتی موضوع را با سامان مطرح کردم او همه
چیز را انکار کرد و گفت هیچ ارتباطی با آن زن ندارد .با این
وجود یک روز دیگر وقتی همسرم به خانه آن زن رفت من هم
بالفاصله زنگ منزل او را به صدا درآوردم ولی سامان از آن
جا فرار کرد به ناچار ماجرا را برای پدر و مادرم بازگو کردم
ولی سامان با همان چرب زبانی های فریبنده اش طوری با
خانواده ام صحبت کرد که گویی جز عشق من چیز دیگری
را در این دنیا نمی شناسد .آن روز او به گونه ای رفتار کرد که
من به عنوان زنی شکاک ،وسواسی و ناسازگار معرفی شدم
به طوری که دیگر کسی حرف های مرا باور نمی کرد .در این
شرایط خانواده سامان نیز از من شاکی شدند که چرا آبروی
فرزندشان را برده ام .دیگر همه مرا مقصر اتفاقات تلخ در
زندگی ام می دانستند .سامان وقتی اعتماد همه را جلب
کرد حاال دیگر آشکارا از ارتباط خود با زنان غریبه سخن می
گوید و چیزی را پنهان نمی کند .او می گوید روحیه تنوع
طلبی دارد ومن نمی توانم او را درک کنم .سامان اکنون
درحالی از ارتباط آشکارش با آن زن پرده برمی دارد که تازه
متوجه شده ام او از یک سال قبل به مصرف مواد مخدر نیز
اعتیاد پیدا کرده است با این وجود در شرایطی قرار گرفته
ام که به خاطر دو دختر  12و  7ساله ام نمی توانم از او طالق
بگیرم می مانم تا شاید ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

یک کشته و  26مصدوم در پی واژگونی
اتوبوس

معاون مرکز فوریت های پزشکی قم گفت :بر اثر سانحه
اتوبوس استادان قمی ،متاسفانه یک نفر کشته شد و 26
نفرنیزمصدومشدندکهحالتمامیمصدومانخوباست.
به گزارش ایسنا ،مهدی فراهانی در این باره گفت :ساعت
 ۱:۳۰بامداد شنبه در کیلومتر  ۳۰محور اراک  -مالیر یک
دستگاه اتوبوس با  ۲۷سرنشین ،حامل استادان دانشگاه
های قم که از قم عازم نجف اشرف بودند واژگون شد .وی
گفت :بر اثر این حادثه متاسفانه یک نفر فوت کرد و  26نفر
نیز مصدوم شدند.
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