صندلي خالي
شوهرم خیلی مهربان است
طالق میخواهم

سايه واقعي

یک لحظه تا مرگ

جوان  22ساله که به دلیل مشکالت خانوادگی
و مصرف قرصهای روانگردان قصد داشت خود را از
پشت بام برج بلندی به زمین پرتاب کند با حضور
بموقع پلیس کرج و مشاوران و مددکاران اجتماعی
از مرگ حتمی نجات یافت .سرهنگ مهدی یارندی،
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان تهران
گف��ت :در پی تم��اس تلفنی ش��هروندی با مرکز
فوریتهای پلیس��ی  110مبنی بر اینکه فردی به
دالیل نامعلوم قصد خودکشی دارد و درصدد پرتاب
کردن خود از پش��ت بام برج یادمان واقع در میدان
آزادگان کرج اس��ت ،بالفاصله گشتهای انتظامی،
فرمانده یگان امداد کرج و کارشناس��ان و مشاوران
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران
در محل م��ورد نظر حضور یافتن��د .یارندی افزود:
ماموران پس از حضور در موقعیت متوجه شدند که
فرد جوانی حدودا ً  22ساله روی لبه دیوار پشت بام
برج یادمان در حالت نیمه عریان ایستاده و با پرتاب
خود بر زمین قصد خودکشی دارد که با مشاهده این
صحنه بالفاصله فرمانده یگان امداد شهرستان کرج
به همراه کارشناسان مرکز مشاوره معاونت اجتماعی
استان تهران به پش��ت بام و چند قدمی فرد مورد
نظر رفتند .وی ادامه داد :کارشناسان پس از نزدیک
ش��دن به فرد مذکور متوجه ش��دند که وی اقدام
به خودزنی و از ناحیه ش��کم ،ب��ازو ،ران و پا خود را
مجروح کرده است ،بنابراین سریعاً با وی به صحبت
و گفتوگو پرداختند اما پسر جوان با چاقویی که در
دست داشت مأموران را تهدید میکرد که چنانچه
نزدیکتر شوند یا رگ گردن خود را خواهد زد و یا
خ��ود را به پایین پرتاب خواهد کرد .یارندی گفت:
پس از مش��اوره و گفتوگوی نزدیک به  30دقیقه
کارشناس��ان مرکز مش��اوره و فرمانده یگان امداد
کرج با پس��ر جوان س��رانجام وی آرامش خود را به
دس��ت آورد و درخواست یک نخ سیگار کرد که در
حین تحویل دادن سیگار به وی مأموران توانستند
او را غافلگیر و خلع س�لاح کنند .معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان تهران افزود :پس از نجات
و انتقال فرد مورد نظر به مقر پلیس مشخص شد که
وی اعتیاد به مواد مخدر و قرصهای روانگردان دارد
و روز حادثه نیز قبل از اینکه تصمیم به خودکشی
بگيرد ،مواد مخدر مصرف کرده بود به همین خاطر
در حالت توهم به سر میبرده است.

بازداشت مادر و پسر دزد در بوشهر

مادر و پس��ری که با اس��تفاده از اعتماد افراد و
همس��ایههای قدیمی و تعارف فالوده مسموم اقدام
به دزدی میکردند ،بازداش��ت ش��دند .س��رهنگ
کارآگاه دوم هوشمند شریفی ،رئیس پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی استان بوشهر در تشریح جزئیات
این خبر گفت :خانمی به پلیس آگاهی مراجعه کرد
و گفت :یک زن و مرد که قب ً
ال همس��ایه آنها بودند
با ورود به خانهش��ان و تعارف فال��وده آلوده به مواد
بیهوش کننده اقدام به سرقت یک دستگاه لپتاپ
و مق��داری طالجات کرده و متواری ش��دهاند .وی
افزود :ب��ا ادعای این خانم ،پلیس تحقیقات خود را
آغاز کرد تا اینکه فردی دیگر به پلیس مراجعه کرده
و گفت :در یکی از خیابانهای بوش��هر با شخصی
آشنا شدم که پس از جلب اعتماد وی و چند مرحله
رفت و آمد به خان��هاش با ظرف فالوده حاوی مواد
بیهوش��ی پس از بیهوش کردن خودش و مادرش
اقدام به س��رقت یک میلیون تومان وجه نقد و یک
دستگاه آبمیوهگیری کرده است .سرهنگ شریفی
اضافه کرد :پلیس با تشکیل یک تیم عملیاتی با انجام
تحقیقات گسترده به فردی به نام «ن»  30ساله و
فرد دیگری به نام «م»  31ساله مظنون ميشود که
سریعاً اقدام به دستگیری آنها میکند .وی در ادامه
گفت :در بازجوييهای به عمل آمده ،متهمان اعتراف
کردند که روش سرقت آنها به اين شكل بوده که با
شناسایی سوژه و جلب اعتمادشان هنگام رفت و آمد
به منزلشان در فرصت مناسب با خوراندن فالودههای
مس��موم اقدام به س��رقت میکردند .رئیس پلیس
آگاهی فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه به
هیچوجه افراد ناشناس و غریبه را به عنوان میهمان
در منزل خود دعوت نکنید ،تصریح کرد :شهروندان
از پذیرش موادغذایی و آشامیدنی از افرادی که آنها را
نمیشناسند و به آنها اعتماد ندارند خودداری کنند و
موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.

حوادث

وطن امروز شماره425

اصرارهای عجیب مهین
مهین پس از بازداشت براحتی قتل یک مرد و  5زن را
به گردن گرفت اما درباره آخرین جنایت مشابه که در آن
زن  52سالهای به نام «کیمیا شجاعی» ،با ترک خانهاش
در بیدستان قزوین ناپدید شده بود را نپذیرفت .تحقیقات
پلیس نشان میداد که کیمیا ،روز  16اردیبهشتماه سال
 88از س��وی یک قاتل ربوده شده و پیکر بیجان وی در
حالی که همانند قربانیان مهین ،خفه شده بود در کمالآباد
و در گوش��های خلوت پیدا شد .همه تیم قضایی و پلیس
اصرار داشتند قاتل این زن که بیش از یک میلیون تومان
طال به همراه داشت همان مهین بوده اما این زن جنایتکار
با وجود اعترافات دقی��ق درباره  6جنایت خود نپذیرفت
کیمیا را کشته است.
جنایتشکبرانگیز
 17مردادم��اه س��ال  88و در حالی ک��ه مهین آماده
محاکمه در دادگاه جنایی قزوین بود ،زنی به نام «اقدس
خلیلی» با ترک خانهاش در محمدیه قزوین ناپدید شد و
خانوادهاش با مراجعه به پلیس آنان را در جریان سرنوشت
مادر خانواده قرار دادند .اقدس نیز زنی چادری و مسن بود
و حدود  2میلیون تومان طال به همراه داشت .شخصیت
اجتماعی این زن نشان میداد وی از خودروهای عمومی
برای جابهجایی استفاده میکند .با پیدا شدن جسد بیجان
اقدس در بیابانهای اطراف آبیک قزوین و مشخص شدن
اینکه وی خفه ش��ده و طالهایش به س��رقت رفته است،
کارآگاهان فرضیههای بسیاری را پیش روی خود دیدند
که سریالی بودن این  2جنایت آخر ضعیفترین آن بود.
زنگ خطر
هیچ ارتباطی بین قتل کیمیا و اقدس به دست نیامده
بود .پلیس بررسیهای زیادی انجام داد تا بتواند ردپایی از
عامالن این جنایت پیدا کند تا اینکه روز هفتم شهریورماه
سال  88زنگ خطر وقوع دومین سری قتلهای سریالی
به صدا درآمد .زن  57سالهای به نام «یاسمن دهقاننژاد»
در همان محله محمدیه وقتی خانهشان را ترک کرد ناپدید
ش��د و در حالی که  2میلیون تومان طال و پولهایش به
س��رقت رفته و خودش نیز بر اثر خفگی جان باخته بود،
جسدش در هشتگرد کرج پیدا شد.
پلیس قزوین به خاطر اینکه جس��د یاسمن ،خارج از
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گروه حوادث :جزئیات دومین سری قتلهای سریالی زنان در قزوین
پس از  5جنایت یک راننده مینیبوس در تجسسهای قضایی و پلیسی
فاش شد .وقتی پرونده «مهین» ،نخستین قاتل زنجیرهای زن با  6جنایت
در قزوین بسته شد کسی باور نداشت جانی دیگری در همان محدوده
جغرافیایی به کمین زنان خانهدار نشسته است.

«مهدي» پس از بازداشت «مهين» در قزوين زنان مسن را ميكشت

 11جنايت در پرونده
 2قاتل سريالي زنان

پليس پس از كشف جسد سومين قرباني مهدي در هشتگرد كرج سريالي بودن جنايتها را تعقيب كرد

زن جوان��ی در حض��ور قاض��ی مدعی ش��د که
ش��وهرش بس��یار مهربان اس��ت و او میخواهد که
ش��وهرش با او برخورد خشنی داشته باشد و گرنه از
او جدا میش��ود .این زن  24س��اله در حضور قاضی
ش��عبه  254مجتم��ع خانواده يك مدعی ش��د که
شوهرش بسیار خوشاخالق است و دیگر غیرتی از
خود نشان نمیدهد در صورتی که وی عالقهمند به
خشن بودن شوهرش اس��ت .وی ادامه داد :من مرد
خشن دوست داشتم که شوهرم ابتدا به این صورت
بود ولی حاال بس��یار خوشاخالق شده ،اص ً
ال به من
گیر نمیدهد و بیتوجه اس��ت .مرد  28ساله که در
دادگاه حضور داشت گفت :من مشکلی در زندگیمان
نمیبینم و خوشبخت هستیم .من بسیار با همسرم
مهربان هس��تم و او را دوستدارم و نیازی نیست از
خود خشونت نشان دهم .زن نیز گفت :من میخواهم
از ش��وهرم جدا شوم و مهریه یکهزار سکهای خود
را نی��ز دریافت کن��م .مرد تصریح ک��رد :من قبول
میکنم و عهد میبندم که با همسرم خشن برخورد
کنم و رفتار مورد نظر او را داش��ته باشم .زن مدعی
ش��د :چون مطمئن نیستم که همسرم رفتار خود را
همانط��ور که میخواهم تغییر دهد ،من مهریه هزار
سکهای خود را میخواهم .قاضی رسیدگیکننده به
این پرونده ،مرد را محک��وم به پرداخت مهریه هزار
س��کهای زن کرد اما حکم طالق صادر نش��د و مرد
تصمیم گرفت نس��بت به همس��ر خود با خشونت
رفتار کند.
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ويژه

مهين
نخستين
قاتل
سريالي
زن پس از
بازداشت
سرنخي از
قاتل دوم
به پليس
داد ه بود
محدوده قزوین رها ش��ده بود خیلی زمان از دست داد تا
پی به سریالی بودن این  3قتل ببرد اما با شناسایی شدن
هویت قربانی ناشناس که کسی جز یاسمن نبود دادسرا و
پلیس قزوین بالفاصله به تشکیل تیم ویژه دست زدند تا
عامل جنایت را پیدا کنند.
توصیهمهین
همه به خاطر داش��تند که مهین در مراحل بازجویی
توصیه میکرد کیمیا را کسی کشته که از روش قتلهای
وی کپیب��رداری کرده اس��ت .همین توصیه س��رفصل
تحقیقات قضایی و پلیس��ی قرار داده شد و بازپرس افروز
از شعبه دوم دادسرای قزوین هدایت تیمهای تحقیقاتی
و عملیاتی را برعهده گرفت .کیمیا ،اقدس و یاسمن حتما
با سوارشدن به خودروهای عمومی در دام عامالن جنایت
افت��اده بودند و اینبار با توجه به اینکه محل رها ش��دن
اجساد این  3قربانی به گونهای بود که یک زن نمیتوانست
آن��ان را به این مکانها انتقال دهد ،قاتل حتما یک مرد و
تکرو بوده اس��ت .هیچ آثاری از اذیت و آزار روی اجساد
دیده نمیش��د که همین نشان میداد انگیزه اصلی قاتل
سریالی سرقت پول و جواهرات زنانه است.
فاصله  6ماهه  2جنایت
کارآگاهان ک��ه هرروز احتمال وقوع جنایت مش��ابه
دیگری را میدادند با عقبنش��ینی مرموز قاتل س��ریالی
روبهرو ش��دند چراکه تا روز  19اس��فندماه سال  88هیچ
زن مسن دیگری شکار نشد .در این روز ،زن  47سالهای
به نام «محترمبانو نادری» که خانهاش در شریفآباد قزوین
بود به طرز مرموزی ناپدید شد و جسدش  48ساعت بعد
درحالیکه خفه شده و طالجاتش به سرقت رفته بود در

بوئینزهرا پیدا شد.
ردیابیعلمی
توقف  6ماهه جنایات میتوانست دالیل بسیاری داشته
باشد اما تیم تحقیق با توجه به اینکه قاتل باید روحیهای
مجرمانه داشته باشد و احتماال در جرائم دیگری نیز نقش
داشته است فرضیهای علمی را پیشروی خود قرارداد .قاتل
میتوانس��ت در این  6ماه پشت میلههای زندان بوده و راز
هولناکش را هنوز سربسته نگه داشته باشد.
بدینترتیب؛ بازپرس افروز دستور بررسی پرونده همه
زندانیان را صادر کرد که در این مدت در زندان بوده و پیش
از چهارمین جنایت سریالی از زندان آزاد شده بودند .همین
ی بود تا فهرس��تی از اس��امی مظنونان
ردیابی علمی کاف 
پیشروی تیم تحقیق قرار گی��رد و کارآگاهان خود را در
یک قدمی قاتل اصلی ببینند.

آخرینجنایت
پیرزن  83سالهای به نام کبری میرزایی آخرین قربانی
مرد جانی بود که روز  23فروردینماه س��الجاری پس از
اقامه نماز جماعت در مسجدی در محمدیه قزوین به طرز
مرموزی ناپدید ش��د و پیکر بیجانش درحالیکه بیش از
 2میلیون تومان طال از وی به س��رقت رفته بود در محله
بی��ن باغ بوئینزهرا پیدا ش��د .این درحالی بود که پلیس
بین مظنونان احتمالی به دنبال مردی میگشت که وسیله
عمومی داشته باشد و  5زن با اعتماد به همین خودرو در
دام هولناک وی گرفتار شده باشند.
رانندهمینیبوس
تحت نظر قراردادن مظنونان و بررسی پروندههای آنان
نشان داد که مرد  37سالهای به نام «مهدي» مینیبوس
قرم��ز و زردرن��گ دارد ک��ه با آن به صورت دربس��تی به

مسافرکشی میپردازد .مهدي اتهام مشابهی نیز داشت؛ این
مرد جوان که همسر و بچهای  8ساله دارد بهخاطر ایجاد
مزاحمت برای زنان روانه زندان ش��ده و این نشان میداد
میتوانس��ته با مینیبوس خود به ش��کار  5زن پرداخته
باشد .کارآگاهان که دریافته بودند مینیبوس مهدي جزو
مینیبوسهای خطی نیز نیست تحت نظر قراردادن آن را
مهمترین مرحلهای برای اثبات فرضیه علمی خود دیدند.
بازداشت قاتل سریالی
روز  25اردیبهش��تماه س��الجاری ،کارآگاه��ان در
مینودر قزوین که همان محله «مهین» نیز اس��ت ،خان ه
وی را تحت نظر قرار دادند .مهدي بعدازظهر با سوار شدن
به مینیبوس خود به راه افتاد .ماموران نیز غیرمحسوس
به تعقیب وی پرداختند ،بیهدف��ی این مرد در انتخاب
مس��یرها مرموز به نظر میرسید حتی کارآگاهان دیدند
وی در برابر پیرزنی ایستاد و قصد سوار کردن وی را داشت
که منصرف ش��د .پس از  5ساعت گشت و گذار ،مهدي
به خانهاش بازگشت تا اینکه یکشنبه ساعت  5بامداد 26
اردیبهش��تماه وقتی این جانی سوار بر مینیبوس برای
بردن کارکنان یک کارخانه در مسیر رشت حرکت میکرد
با دستور پلیسمتوقف شد.
اعترافخونسردانه
مهدي خیلی خونس��رد و با اعتماد به نفس باالیی خود
را تسلیم پلیس کرد ،انگار میدانست جنایاتش فاش شده و
چارهای جز اعتراف ندارد .عامل سری دوم قتلهای سریالی
زن��ان قزوین در بازجوییها گفت« :من  5زن را کش��تهام و
در همه این قتلها انگیزهام س��رقت پ��ول و جواهرات زنان
بوده است» .وی افزود« :همه طعمههایم را به صورت اتفاقی
انتخاب میکردم ،میدانس��تم زنان مس��ن همیش��ه طال و
جواه��رات دارند .آنان وقتی مینیبوس را میدیدند با تصور
اینکه خودروی عمومی است و من مسافرکشی میکنم بدون
هرگونه ترسی سوار میش��دند و من خیلی سریع با حمله
به آنان خفهش��ان میکردم» .مهدي درباره اینکه در جریان
قتلهای مهین بوده است ،گفت« :میدانستم چنین قتلهایی
رخ میدهد اما الگوبرداری نکردم .در طول روز میگش��تم تا
زن��ان را انتخاب کنم .قربانیان کس��انی بودند که حداقل 2
میلیون تومان طال به همراه داشتند که در آخرین قتل من به
طالی بیشتری دست پیدا کردم» .این قاتل زنجیرهای ادامه
داد« :هیچ کدام جز یکی مقاومتی نکردند ،چرا که غافلگیر
شده و فرصتی برای این کار نداشتند .پس از جنایت طالها
را به مرد جواهرفروش��ی در خیابان امام فروختم و پولش را
خرج کردهام» .این مرد جانی در پایان وقتی جزئیات س��وار
کردن طعمههایش و چگونگی قتلها را مطابق با داشتههای
تیم تحقیق بیان کرد ،گفت« :من مردی عصبی بودم .وقتی
قتلها را انجام میدادم آرام میشدم چرا که پول و طال را در
جیبم احساس میکردم و همین آرامش و لذت باعث شده
بود به قتلهایم ادامه دهم».
بازسازیصحنههایجنایات
مهدي معروف به ناصر عامل قتلهای سریالی زنان در
قزوین پس از اعترافات تکاندهنده همراه با تیم پلیسی و
بازپرس افروز به محل وقوع قتلها رفت تا در برابر دوربین
فیلمبرداری به بازسازی صحنه جنایاتش بپردازد .مهدي
باز با خونس��ردی نمایش داد  5زن را چگونه یکی پس از
دیگری در محلههای محمدیه ،شریفآباد و بیدستان سوار
مینیب��وس کرده ،روی کدام صندل��ی خودرویش آنان را
خفه کرده و سپس به بوئینزهرا ،هشتگرد کرج و کمالآباد
انتق��ال داده و اجسادش��ان را در گوش��های خل��وت رها
کرده است.
چرایی عدم اطالعرسانی
حجتاالس�لام اس��ماعیل صادقی نیارکی ،دادستان
اس��تان قزوین پ��س از بیان جزئیات این پرون��ده ،درباره
عدم اطالعرسانی در س��ال گذشته که میتوانست زنگ
خط��ری برای زنان بوده و آم��ار قربانیان را کاهش بدهد،
گفت :چون این قاتل اجساد را در شهرهای مختلف بویژه
هش��تگرد کرج رها میکرد س��ریالی بودن قتلها خیلی
دی��ر مد نظر قرار گرفت به همین خاطر تحقیقات خیلی
سختتر انجام گرفت .وی افزود :وقتی فهمیدیم قتلهای
زنان سریالی است که دخالت مهین در قتل کیمیا منتفی
شد و سومین جنایت مشابه نیز رخ داد .با توجه به اینکه
پس از جنایات سریالی سری نخست و دستگیری مهین
آرامش نس��بی در جامعه زنان قزوی��ن به وجود آمده بود
تصمیم گرفتی��م این آرامش را حفظ کرده و با تحقیقات
پلیسی و قضایی قاتل را شناسایی کنیم .دادستان قزوین
در پایان گفت 12 :مظنون به دخالت در قتلهای زنان که
اعضای خانواده مهدي نیز جزو آنها هستند به همراه مرد
طالفروش که جواهرات قربانیان را خریده بازداشت شدند
و این طالفروشی پلمب شد و تحقیقات درباره دیگر جرائم
احتمالی قاتل  5زن ادام��ه دارد و مظنونان پس از اثبات
بیگناهی آزاد میشوند.

پیتزا با تابوتهای مسروقه در ایتالیا
بازرسان ایتالیایی در جستوجوی کشف واقعیت درباره خبر بسیار نگرانکننده
پخت پیتزاهای خوشمزه از چوب تابوتهای گمشده در شهر ناپلس در این کشور
هستند.
بتازگی اخبار نگرانکنندهای درباره طبخ پیتزاهای مش��هور ایتالیایی از چوب
تابوتهای به سرقت رفته در شهر ناپلس منتشر شده که مردم این شهر را مشوش
کرده است .این در حالی است که این پیتزاهای معروف غذای مورد عالقه مردم در
شهر جنوبی ناپلس هستند.
پیتزاهای خوشمزه ناپلس به دود حاصل سوختن چوب وابسته هستند تا طعم
خاصی را پیدا کنند که برای همه لذتبخش اس��ت .اما با انتشار خبر تابوتهای
گمشده ،پلیس این کشور نگران است که از چوب این تابوتها برای پخت پیتزاهای
با طعم دودی استفاده شود.
سایت تای ایندین افزود :در گزارشی که اخیرا در روزنام ه ایتالیایی «جورنالای
یک» منتشر شده مقامات این کشور اظهار داشتهاند که امکان استفاده از چوب این
تابوتها برای طبخ پیتزاها بسیار زیاد است و حتی ممکن است برای پختن دیگر
خوردنیها مثل نان از این چوبها استفاده شود.

مبادله یک کودک آمریکایی با  2شیشه مشروب

یک مرد آمریکایی در حالی که تالش میکرد نوزاد 3ماههاش را با  2شیش��ه
مشروب معامله کند توسط پلیس آمریکا دستگیر شد.
رادیو «بیبیس��ی» اعالم کرد :ماتیو پرز  24ساله در یک پمپ بنزین در ایالت
ماساچوست آمریکا به کارمند این پمپ بنزین پیشنهاد داد تا کودک 3ماههاش را
در ازای  2شیش ه مشروب یک لیتری مبادله کند.
براساس این گزارش ،کارمند پمپ بنزین به محض این پیشنهاد با پلیس تماس
گرفته و پلیس نیز پرز را به همراه دخترش که وی را پشت سطل زباله مخفی کرده
بود دستگیر کردند.

تصادف مرگبار در شرق تهران
تانکر حمل شیر با کامیون حامل آهن برخورد کرد و راننده آن جان خود را از دست داد .این حادثه ساعت  8و  55دقیقه دیروز در بزرگراه شهید یاسینی،
ورودی پارک جنگلی سرخه حصار روی داد .مرتضی لک ،فرمانده آتشنشانان گفت :در این حادثه تانکر حمل شیر بشدت با عقب کامیون حمل تیرآهن برخورد
کرد که در اثر آن شاسی کامیون وارد اتاق تانکر شیر شد و راننده آن را میان فرمان و صندلی که در هم پیچیده بود گرفتار کرد .وی افزود :آتشنشانان با ابزار
ویژه ایمنی و نجات ،اتاق تانکر را برش دادند و راننده را از میان آهن و میل فرمان بیرون آوردند و به بیرون از تانکر منتقل کردند .امدادگران اورژانس با معاینه
راننده تانکر حمل شیر به نام «رحمت-و»  35ساله مرگ وی را تایید کردند.

نقشه  3تبهکار
برای صراف افغان در لواسانات

گ�روه ح�وادث :عامالن
زورگی��ری ی��ک صراف
افغ��ان در لواس��انات3 ،
هموطن وی بودند .این 3
تبهکار میدانستند پسر
صرافپولهموطنانخود
را که به صورت غیرقانونی
در ایران زندگی میکنند
ب��ا حس��ابهای بانکی
جابهجا میکند 17 .فروردینماه س��ال جاری پسر
افغانی به شعبه  101دادگاه عمومی لواسانات مراجعه
کرد و به بازپرس علیالبدل گفت :عصر روز گذشته 3
مرد با تهدید وارد خانهام در لواسانات شدند و دست
و پایم را بستند و  900هزار تومان و  3گوشی تلفن
همراه و  12چک حساب جاری به ارزش  25میلیون
تومان را به سرقت بردند و پا به فرار گذاشتند .با ادعای
این پسر افغان ،پرونده برای رسیدگی تخصصی جهت
شناسایی و دستگیری متهمان در اختیار کارآگاهان
پایگاه یکم پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار گرفت.
وقتی چکهای سرقتی شناسایی شد بررسیها نشان
داد پس��رجوانی به شعبه بانکی در بزرگراه فتح رفته
اس��ت و قصد نقد کردن یکی از چکهای سرقتی را
دارد .با مخابره ش��دن این گزارش کارآگاهان پایگاه
یکم اسماعیل  31س��اله را در داخل بانک دستگیر
کردند .این پس��ر که خ��ود را در بازجوییها بیگناه
میدانس��ت ،گفت :از دوستم به نام کاظم پول طلب
داش��تم ک��ه وی در ازای قرضش این چک را به من
داد .کارآگاه��ان وقتی قدم به قدم به جس��توجوی
فروشنده چک سرقتی رفتند به ردپای پسری به نام
رضا رسیدند که کارنامه سیاهی در پرونده مجرمانه
خود دارد .این پسر که بارها پشت میلههای زندان را
به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تجربه کرده است
در بازجوییه��ا اعتراف کرد که چک را از یک پس��ر
افغان به نام حجت گرفته است .کارآگاهان با شناسایی
مخفیگاه حجت وی را دستگیر کردند و در بازرسی از
خانه وی گذرنامه ،کارت اقامت مالباختهها ،چند چک
سرقتی و مواد مخدر پیدا کردند .متهم در بازجوییها
به جرم خود اعتراف کرد و گفت :با همدستی حسین
و رحیم دست به سرقت زدیم .با دستگیری تبهکاران
مشخص ش��د ،رحیم وقتی در جریان فعالیتهای
اقتصادی پسر افغان قرار گرفت ،نقشه سرقت از خانه
وی را طراحی کرد .متهم با همدستی  2تن از دوستان
افغان دیگرش به خانه مالباخته رفتند و از آنجایی که
میدانستند وی در خانه همیشه پول نقد دارد ،نقشه
خود را به مرحله اجرا گذاشتند .با ادعاهای متهمان،
قاضی پرونده با تقاضای انتشار عکس بدون پوشش
تبهکاران از کسانی که به این شیوه مورد سرقت قرار
گرفتهاند خواس��ت برای طرح شکایت به پایگاه یکم
پلیس آگاهی تهران در خیابان نیاوران ،میدان یاسر
مراجعهکنند.

پيگيري پرونده
 11شکایت به خاطر حادثه
خیابان منیریه در بازپرسی

گروه حوادث :پرون��ده قضایی حادثه ریزش خیابان
منیریه با ش��کایت ش��اکیان خصوصی وارد مرحله
اجرایی شد .بازپرس پرونده در گفتوگو با خبرنگار
«وطن امروز» گفت :چنانچه مالباختهها در دادس��را
حاضر ش��وند و ش��کایت خود را مطرح کنند درباره
پرون��ده و مقصران آن تصمیمگی��ری خواهم کرد و
نظ��ر خود را اعالم میکنم .اربابیفر بازپرس ش��عبه
دوم دادس��رای منیریه تهران درب��اره این حادثه به
خبرنگار «وطنامروز» گفت :روز نخست شاکیان (10
مغازهدار) به کالنتری  112ابوس��عید مراجعه کردند
و بهخاطر شکس��ته شدن شیش��ههای مغازهشان و
آتشسوزی خواستار پیگیری سریع شدند .وی افزود:
پرونده روز یکش��نبه  24اردیبهشت ماه سال جاری
به دادس��رای منیریه ارسال شد و برای رسیدگی در
اختیار من ق��رار گرفت .بازپرس پرون��ده ادامه داد:
تاکنون مالباختهها در دادس��را حاضر نشدهاند و این
در حالی اس��ت که دستور احضار آنان را صادر کردم
و پس از شنیدن اظهارات ش��اکیان درباره پرونده و
مقص��ران آن تصمیم خواهم گرف��ت .وی در پایان
گف��ت :در ای��ن حادثه یک کامیون حم��ل زباله در
گودال سقوط کرد که مسؤوالن شرکت این کامیون
نیز به طرح شکایت پرداختند .این شرکت خصوصی
اس��ت و قراردادی با ش��هرداری ندارد .بنا به گزارش
خبرنگار «وط��ن امروز» ،س��اعت  30دقیقه بامداد
شنبه  25اردیبهشت ماه ضلع جنوبی میدان منیریه
تهران در مجاورت ایستگاه مترو به ارتفاع 10متر فرو
نشست و خس��ارات زیادی برجای گذاشت .در این
حادثه،تنه��ا یک کامیون حمل زباله ش��هرداری به
گودال افتاد و کسی آسیب ندید .با اصابت خودروی
سنگین به لولهگاز و شکستگی آن گاز شعلهور شد و
آتش تا نزدیکی ساختمانهای اطراف گودال پیش
رفت .این در حالی اس��ت که مسؤوالن شهرداری و
مترو میگویند نش��ت آب و پوسیدگی لولههای آب
باعث این حادثه شده در حالی که مسؤوالن شرکت
آب و فاضالب ادعا دارند نشت آب عامل حادثه نیست
و لولهها پوسیدگی ندارد.

