
گروه حوادث: فاجعه خونیــن در بزرگراه نیایش تهران 
مرگ دردناک سه تهرانی را کلید زد.

تصاویر این صحنه نشان از هولناک بودن آن دارد که دلیلی 
جز جنون سرعت در آن نیست.

تصادف با پل بتونی
برخورد شدید یک پژو 207 با دیواره پل یادگار امام)ره( 

در بزرگراه نیایش، سه کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. 
این حادثه ســاعت 01:35 بامداد بیست و دوم بهمن ماه 

گزارش شومی توسط رانندگان خودروهای عبوری به آتش 
نشانی مخابره شد که بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 58 و گروه 
نجات سه این سازمان به محل حادثه در بزرگراه نیایش شرق، 

خروجی یادگار امام)ره( اعزام شدند.
صحنه دردناک

بررســی های میدانی نشــان داد یک پژو 207  با چهار 
سرنشین مرد در بزرگراه نیایش شرق در حال حرکت بود که به 
علت نامعلوم از مسیر اصلی منحرف و با دیواره مسیر خروجی 

یادگار امام)ره( در حاشیه بزرگراه برخورد کرده و سرنشینان 
آن درون خودرو گرفتار شده بودند.

آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با قرار دادن 

عالئم هشدار دهنده و قطع برق خودرو، با استفاده از تجهیزات 
هیدرولیکی اقدام به برش اتاقک خــودروی درهم پیچیده 
کردند و پس از اجرای عملیات فضا ســازی، در کوتاهترین 
زمان ممکن سرنشینان خودرو را خارج و تحویل امدادگران 

اورژانس حاضر در محل دادند.
سه کشته در صحنه

با بررســی های تکنســین های اورژانس مشخص شد 
سه سرنشــین بر اثر شــدت جراحات جان باخته اند و یکی 
از سرنشــینان با وخامت شــدید به نزدیکترین بیمارستان 
انتقال داده شــد. بنابه این گزارش؛ با دستور قضایی تیمی از 
کارشناســان پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری 

علت حادثه را بررسی خواهند کرد.

گروه حوادث: دزد حرفه ای خودرو که در یک تعقیب و 
گریز به حرکات زیگزاگ خطرناک دست می زد با شلیک دقیق 
پلیس زمینگیر شد. این اقدام در اتوبان تهران - کرج صورت 

گرفت و دزد فرای به بیمارستان انتقال یافت. 
ردزنی یک دزد

ســاعت 10 صبــح دوشــنبه بیســت و دوم بهمن ماه 
امســال ماموران گشــت پلیس آگاهی تهــران در اتوبان 
تهران به کرج با مشــاهده رفتارهای غیرعادی راننده مزدا 

3 ســفیدرنگ به اقدامات اطالعاتی دســت زدنــد که در 
بررسی های مشــخصات مزدای سفید مشــخص شد این 
 خودرو در مهرماه سال جاری در منطقه تهرانپارس به سرقت

 رفته است . 
دستور ایست

بالفاصله مأموران گشت پلیس آگاهی با اطمینان از سرقتی 
بودن مزدا 3 به راننده آن دستور ایست دادند اما جوان تبهکار با 

بی اعتنایی اقدام به فرار کرد . 

حرکات زیگزاگ
با آغاز تعقیب و گریز پلیسی ، مأموران با استفاده از تجهیزات 
هشداری چندین نوبت به راننده مزدا 3 دستور ایست دادند اما او با 

حرکت زیگزاگ سعی در فرار کرد . 
شلیک دقیق

کارآگاهان در این مرحله بعد از چندین بار شلیک تیرهوایی 
وقتی متوجه شــدند دزد حرفه ای قصدی برای توقف ندارد با 
نشانه گیری دقیق ابتدا دو الستیک خودروی مزدا 3 را هدف قرار 
دادند و وقتی دیدند دزد با همان الستیک های پنچر سعی در فرار 
دارد باز به تعقیب وی دست زدند که خودروی مزدا 3 با از دست 
دادن کنترلش توسط دزد پس از برخورد با گاردریل کناره اتوبان 

متوقف شد و مرد فراری این بار سعی کرد با پای پیاده بتواند راهی 
برای گریز پیدا کند.مأموران گشت پلیس آگاهی متوجه شدند 
که وی مسلح به یک تفنگ شــکاری است که بالفاصله دستور 
ایست داده می شود سرانجام با توجه به اصرار این دزد به ادامه فرار 
و بی توجهی به دستور ایست کارآگاهان، از ناحیه هر دو پا هدف 
گلوله قرار دادند. همزمان با انتقال این دزد سمج به بیمارستان 
تحقیقات نشان داد او مسعود 41 ساله است و از مجرمان قدیمی 
در زمینه سرقت خودرو و داخل خودرو است که پیش از این بارها 
توسط پلیس آگاهی دستگیر و روانه زندان شده بود.  بنابه این 
گزارش؛ تحقیقات از صاحب خودروی ســرقتی در حال انجام 
است و با بهبودی مسعود وی نیز تحت بازجویی قرار خواهد گرفت.

گروه حوادث: مرد مکانیک که در 
یک معامله فروش ویال ضرر میلیاردی 
کرده بود در ســناریوی یک ســرقت 
مسلحانه دست به دزدی 15 میلیاردی 

از خانه مرد ثروتمند زد.
عقربه هــا ســاعت 11: 45 دقیقه 
چهارشنبه 17 بهمن ماه سال جاری را 
نشان می داد که زنگ خانه ای در کوچه 
چهارم سعادت آباد به صدا در آمد و مرد 
جوانی با چهره   ای فریبنــده وارد البی 

ساختمان شــد و به سمت ســرایدار 
ساختمان رفت و ســراغ یکی از اهالی 

ساختمان را گرفت.
در این صحنه مــرد فریبکار خود را 
مامور یکی از ارگان های دولتی معرفی 
کرد و پس از چرب زبانی و اعتمادسازی 
همراه سرایدار ساختمان به طبقه اول 
ســاختمان رفت و در واحــد یک را به 

صدا درآورد.
صاحبخانه که یــک زن بود در را باز 

کرد و مرد چرب زبان ابتدا پیگیر شوهر 
زن میانسال را شــد و متوجه شد هیچ 

مردی داخل خانه نیست.
مرد فریبکار که احمد نام دارد سپس 
یک کارت به زن میانســال نشان داد و 
ادعا کرد مامور یکی از ارگان های دولتی 
است و ســپس به بهانه بازرسی داخل 
خانه وارد خانه شــد و این در حالی بود 
که مرد سرایدار نیز همراه مامور لباس 

شخصی وارد خانه شد.
زن میانسال درباره اتهام شوهرش 
پرســید اما مرد فریبکار ادعا کرد من 
اطالعی ندارم و فقــط ماموریت دارم 

شوهرتان را دستگیر کنم.
سرقت مسلحانه

مامور قالبی دو ساعت داخل خانه 
بــود و با بیســیم و گوشــی موبایلش 
صحبت می کرد و مرد ســرایدار و زن 
میانســال به این باور رسیده بودند که 

این مرد یک مامور است.
در ایــن صحنه مامــور قالبی مرد 
سرایدار را به یکی از اتاق ها برد و سپس 
با تهدید اســلحه اقدام به بستن دست 
و پاهای مرد ســرایدار کرد و گام بعدی 
با دستبند پالســتیکی اقدام به بستن 

دست های زن صاحبخانه کرد.
مرد فریبــکار در گام بعدی به بهانه 
بازرسی، شــروع به بررسی داخل خانه 
کرد که به یک گاوصنــدوق بزرگ در 

یکی از اتاق ها رسید.
این مرد برای اینکه به خواسته اش 
برسد دوباره دســت به بیسیم شد و با 
نقش پردازی شــروع به صحبت کرد 

کــه از زن صاحبخانه خواســت کلید 
گاوصنــدوق را در اختیارش قرار دهد، 
زن صاحبخانه با توجــه به تفنگ، گاز 
اشک آور و بیسیم که همراه مرد جوان 

بود به حرفهایش اعتماد کرده بود.
بدین ترتیب مرد فریبکار با در دست 
داشــتن کلید گاوصندوق اقدام به باز 
کردن در آن کرد و سپس همه اسناد، 
مدارک، طــال، جواهرات، پــول و ارز 
کشورهای خارجی را داخل 2 چمدان 
ریخت و در حالیکــه زن صاحبخانه و 
سرایدار ساختمان دست و پاهایشان 

بسته شده بود از خانه خارج شد.
پلیس در صحنه سرقت

پس از فرار مامور قالبی، مرد سرایدار 
با تالش و سختی توانست دستانش را باز 
کند و خودش را کشان کشان تا جلوی 
در ورودی ساختمان رساند و با فریاد از 
اهالی ساختمان درخواست کمک کرد.

بدین ترتیــب تیمــی از ماموران 
کالنتری 134 شهرک غرب در تماس 
اهالی ساختمان پای در صحنه سرقت 
مسلحانه گذاشتند و تحقیقات پلیسی 

کلید زده شد.
ماموران در گام نخســت تحقیقات 
به سراغ دوربین های مداربسته داخل 
ســاختمان رفتند و تصویر مرد جوان 
به دســت آمد و در ادامه شماره پالک 
خودروی مرد مســلح که سوار بر آن از 
محل سرقت دور شده بود به دست آمد.

مرد صاحبخانه وقتی در برابر فیلم 
دوربین مداربسته قرار گرفت ادعا کرد 
این مرد شباهت زیادی به فروشنده یک 

خانه ویالیی در شهرهای شمالی را دارد 
و بررسی شماره پالک خودرو نیز نشان 
از آن داشت که فروشنده خانه ویالیی 

همان سارق مسلح است.
تیم پلیسی در تحقیقات پی بردند 
که 15 میلیارد تومان ارزش وســایل 

سرقتی بوده است.
دستگیری مرد مسلح

همیــن کافی بــود تا مامــوران با 
شناســایی خانه مرد مسلح در منطقه 
تهرانپارس عملیات دستگیری را آغاز 
کردند و روز پنج شنبه 18 بهمن ماه در 
عملیاتی غافلگیرانه احمد دستگیر شد.

ماموران در بازرســی از خانه احمد 
وسایل سرقتی از خانه مرد ثروتمند و 
3 تفنگ کلت کمری، 2 بیســیم، یک 
گاز اشــک آور و صدا خفه کن تفنگ به 

دست آوردند.
گفتگو با مامور قالبی

احمد 57 ســاله که مکانیک است 
ادعا می کند مــرد ثروتمند در معامله 
خرید یک ملک سر او کاله گذاشته بود 
و برای رســیدن به حقش دست به این 

سرقت مسلحانه زده است.
 سابقه داری ؟

نه.
 چرا دســت به این سرقت 

مسلحانه زدی؟
اردیبهشت ماه بود که مرد ثروتمند 
با همدستی چند امالکی یک ویال که 
در شهرهای شمالی داشتم را خریدند 
و این در حالی بود آنها ادعا کردند قیمت 
ویال 700 میلیون تومان اســت اما من 

پس از فروش فهمیــدم ملک فروخته 
شــده من یک میلیارد و 700 میلیون 
تومان ارزش دارد بــه همین خاطر از 
خریدار ملک خواستم تا مابقی پول را 
بازگرداند اما بی فایده بود و می  گفت که 
نمی توانم کاری کنم به همین خاطر این 

نقشه را طراحی کردم.
  اسلحه را از کجا آوردی؟
تفنگ بادی بود از قدیم داشتم

  اما زمان دستگیری 2 تفنگ 
کلت کمری با فشنگ جنگی و صدا 

خفه کن پیدا کردند؟
آنها برای زمان جنگ بود که من از 

همان روز این 2 تفنگ را نگه  داشتم.
  شــوکر برقی را از کجا تهیه 

کردی؟
چندی قبل 2 بــار از من زورگیری 
شــده بود به همین خاطر یک شوکر 
برقــی همراهم بــود تا دیگــر در دام 

زورگیران گرفتار نشوم.
  با وسایل سرقتی چه کردی؟
همه را داخل خانه نگهداری کردم.

  قصد داشتی با دالرها و طالها 
چه کار کنی؟

من فقط می خواستم یک میلیارد 
طلبم را پس بگیــرم و مابقی اموال آنها 

را پس می دادم.
  فکر می کردی دســتگیر 

شوی؟
بله، اما نه یک روز پس از سرقت.

بنا به این گزارش، متهم برای سیر 
مراحل قانونــی در اختیار مقام قضایی 

قرار گرفته است. 

این مرد ورشکسته بود

سرقتمسلحانهمردیباکالهگیس
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گروه حوادث: مردی در دسیسه ای جدید به 
بهانه جذب معلم برای تدریس در آموزشگاه های 

کنکور پول های بادآورده را به جیب زد.
این مرد چند سال پیش بخاطر فروش سواالت 

کنکور دستگیر شده و به زندان افتاده بود. 
دسیسه ای عجیب

روز بیســت و پنجم دیماه امسال بازپرس 
شعبه هشــتم دادســرای ناحیه 6 تهران برای 
ردیابی یک شیاد به تیمی از پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ ماموریت داد. کارآگاهان در 
گام نخست با گروهی از فریب خوردگانی مواجه 
شدند که در دام مشابهی افتاده بودند و همگی از 
مدیرعامل یک مؤسسه به نام »منشور ادبیان«  
رکب خــورده بودند.  یــک زن تحصیلکرده به 
تیــم تحقیق پلیــس آگاهی تهــران گفت : از 
طریق فضای مجازی بویژه در ســایت دیوار و 

همچنین آگهی تبلیغاتی یکــی از روزنامه ها ، 
به مؤسسه ای به نام »منشور ادبیان« در خیابان 
جمالزاده مراجعه کردم که مدیر آن ادعا می کرد 
برای تدریس در آموزشگاه های مختلف بویژه 
کنکوری استاد جذب می کند.  وی افزود: وقتی 
به آنجا رفتم هیچ چیز مشکوکی نبود و در زمان 
تنظیم قرارداد از من 600 هزار تومان گرفتند 
تا ضمانت کار و اجرای وعده و تعهدمان باشــد. 
ایــن زن ادامه داد:هر چه منتظــر ماندم دیدم 
هیچ خبری نشد با گذشت زمان مشخص شد 
هیچگونه فعالیتــی در زمینه تدریس و معرفی 
ما به آموزشــگاه ها یا ســایر مؤسسات علمی 
به عنوان معلم از ســوی این مؤسســه صورت 

نگرفته است . 
شرکت کاغذی

کارآگاهان که با ادعاهای مشابهی روبرو شده 

بودند در بررسی ســوابق و اسناد به دست آمده از 
مؤسسه منشور ادبیان اطالع پیدا کردند که این 
مؤسسه یک مؤسسه کاغذی و فاقد هرگونه مجوز 
قانونی در زمینه جذب معلم است و دفتر مؤسسه 

نیز یک مکان استیجاری با کاربری اداری است
ردپای زندانی قدیمی 

کارآگاهان برای رازگشایی دست به اقدامات 
اطالعاتی زدند و دریافتند مدیر مؤسسه منشور 
ادبیان به نام سعید . م 52 ساله یکی از کالهبردارن 
قدیمی است که پیش از این چندین بار به خاطر 
کالهبرداری به بهانه فروش سؤاالت کنکور و جعل 

مدارک دولتی دستگیر و روانه زندان شده است . 
شناسایی مخفیگاه

با شناسایی سعید . م اقدامات ویژه برای دست 
یافتن بــه مخفیگاهش انجام شــد و کارآگاهان 
توانستند با مسیر تخصصی ای که در پیش گرفته 

بودند روز سیزدهم بهمن ماه امسال مرد شیاد را در 
مخفیگاه جدیدش واقع در محدوده خیابان کارگر 

غافلگیر و دستگیر کنند. 
اعتراف

ســعید در بازجویی ها ســعی کرد خود را 
بی گناه نشان دهد و با جوســازی از اتهاماتش 
شــانه خالی کند او اصرار کرد تأسیس مؤسسه 
منشور ادبیان برای کالهبرداری نبوده است اما 
پس از مواجهه حضوری با تعدادی فریب خورده 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و کالهبرداری را 
به گردن گرفت. این مرد گفت: با آزادی از زندان 
چون اطالعاتی در زمینه آموزشــگاه ها و نحوه 
جذب اساتید دروس داشتم یک دفتر کار گرفتم 
و در فضای مجازی بویژه سایت دیوار آگهی دادم 
و در روزنامه خاصی هم به انتشــار آگهی دست 
زدم. وی افزود: همین آگهی ها باعث شد زنان 
و مردان تحصیلکرده زیــادی برای تدریس در 
آموزشگاه ها نزدم بیایند از هرکدام مبالغی بین 
400 تا 800هزارتومــان گرفتم و به آنها گفتم 
برای معرفی به آموزشــگاه های مختلف تهران 

با آنها تماس خواهم گرفت و با فرصت ســازی 
برای درآمد بیشتر و فرار استفاده کردم. سعید 
در پایان گفت: هنوز باور ندارم دستگیر شده ام 
فکر می کردم مخفیگاهم لو نرود و شوکه هستم.  
بنابه این گزارش؛ هنــوز جزئیات اقدامات این 
مرد شــیاد در حال پیگیری اســت و پلیس از 
کسانی که در دام ســعید افتاده اند خواست به 

پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

سه  سرنشین پژو 207 کشته شدند

جزئیات فاجعه مرگبار در بزرگراه نیایش

در تعقیب و گریز خیابانی رخ داد

شلیک خونین به دزد مزدا 3 در زیگزاگ خطرناک

پلیس تهران فاش کرد

راز ثروت بادآورده یک زندانی بعد ازآزادی

پشت پرده مرگ تلخ روناک 
کوچولو در اراک

دادستان اراک از پلمب مطب مقصر در مرگ 
روناک خبر داد و گفت: دستگاه قضا منتظر اعالم 
نظر سازمان نظام پزشکی استان در رابطه با ابعاد 

این پرونده است.
عباس قاسمی با اشاره به پرونده »قصور پزشکی 
در مرگ روناک و به کما رفتــن امیرعلی« گفت: 
درحال حاضر پرونده ای در این رابطه در شــعبه 
یک بازپرسی اراک تشکیل و رسیدگی به موضوع 
در دســتور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: 
دستگاه قضا منتظر اعالم نظر سازمان نظام پزشکی 
استان در رابطه با ابعاد این پرونده است. دادستان 
اراک گفت: دستور پلمب مطب پزشک صادر و تا 
اطالع ثانوی از فعالیت پزشــک ممانعت به عمل 

آمده است.
    

اعدام برای دزدان مسلح
 پمپ بنزین های کرمان

رئیس دادگاه انقالب اســالمی کرمان گفت: 
سارقین مسلح جایگاه های سوخت کرمان به جرم 

محاربه به اعدام محکوم شدند.
احمد قربانی گفت: سارقین مسلح جایگاه های 
ســوخت کرمان به جرم محاربه به اعداممحکوم 
شــدند. وی در تشــریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت:در اوایل سال جاری سرقت مسلحانه شبانه 
از جایگاه های سوخت و نیز برخی از منازل در شهر 

کرمان موجب ترس و وحشت مردم شده بود.
این مقام قضائی تصریح کرد: بالفاصله رسیدگی 
به موضوع و شناسایی و دســتگیری این افراد در 
دستور کار مرجع قضائی و انتظامی قرار گرفت و 
نهایتاً با رصد اطالعاتی و پایش تصویری، اعضای 
این باند سرقت مسلحانه به نام های )ه - ف( و )الف 
- م( دستگیر شدند. وی افزود: اعضای این باند در 
تاریخ 17 فروردین ۹7 شــبانه به جایگاه سوخت 
آفتاب کرمان حمله کرده و ضمن تیراندازی و ایجاد 
رعب و وحشت زیاد و تهدید پرسنل مشغول به کار 
در آن جایگاه، وجوه موجود را ســرقت و متواری 
می شوند. قربانی خاطرنشــان ساخت:متهمان 
در دومین عملیات مســلحانه خود در تاریخ 12 
اردیبهشت سال جاری مجدداً به همان روش قبلی 
به جایگاه ســوخت ولیعصر کرمان حمله کرده و 
اقدام به سرقت مســلحانه نموده و نیز مجدداً در 
تاریخ 1۹ اردیبهشت ماه شــبانه به منزل یکی از 
شــهروندان در کرمان رفته و بعد از تیراندازی و 
تهدید اهالی منزل، اموال ایشان را سرقت کرده اند. 
وی ادامه داد:بعد از دستگیری متهمان، یک قبضه 
اسلحه جنگی کالشینکف که مورد استفاده قرار 
می داده انــد و در محلی زیرخــاک مخفی کرده 
بودند، کشف شد. قربانی عنوان کرد: نهایتاً پس از 
رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست، متهمین 
در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی کرمان مورد 
محاکمه قــرار گرفتند و تحت عنــوان محاربه به 

مجازات اعدام محکوم شدند.
    

 راز جسد رها شده 
در دشت آزادگان

جسد جوان 32 ســالع در کنار پل کمربندی 
دشت آزادگان پیدا شــد. پیش از ظهر سه شنبه 
23 بهمن جســد یک جــوان 32 ســاله در کنار 
پل کمربندی دشــت آزادگان توســط نیروهای 

انتظامی،امدادی آتش نشانی و 115 پیدا شد.
احتمال می رود این فرد با حلقه آویز شــدن از 
عرشه پل کمربندی اقدام به خودکشی کرده است.

    
دستگیری عامالن شهادت دو 

پلیس در بندر ماهشهر
عامالن حمله تروریستی بندر امام ماهشهر که 
دو مامور کالنتری 13 را به شهادت رسانده بودند 
دستگیر شدند. سردار حیدر عباس زاده، فرمانده 
انتظامی استان خوزســتان گفت: در پی حادثه 
تروریســتی منجر به شــهادت دو تن از ماموران 
کالنتری 13 بندر امام شهرستان ماهشهر پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان 
خوزســتان با تالش های اطالعاتی کمتر از یک 
هفته موفق شــدند تعداد ۹ نفــر عامالن اصلی و 

مرتبط این این حادثه را دستگیر کنند.
    

 مرگ خانم پاراگالیدرسوار
 در بوشهر

خانم خلبان پاراگالیدر که همراه با همسرش 
از استان فارس به ســاحل روستای دالرام استان 
بوشهر برای تمرین های پروازی سفر کرده بودند، 
بوسیله وینچ در ســاحل پرواز می کنند که بنا به 
دالیل نامعلومی سقوط کرده و جان خود را از دست 
دادند. این حادثه در حالی رخ داده که گزارش شده 

مربی این خانم همسر وی بوده است.

اخبار حوادث
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