
گروه حوادث: مرد شیشه ای که 
در اقدامی هولناک زن و 2 فرزندش 
را به قتل رسانده، می خواهد هرچه 
زودتر اعدام شود تا نزد خانواده اش 

برود.
روز 25 آذر مــال  ســال 94 ، 
مأموران پلیس از قتــل زني جوان 
همراه دو پسر خردسالش در پاسگاه 
نعمت آباد باخبر و راهي محل شدند. 

جسد متعلق به آذر 20 ساله و دو پسر 
دو ساله و 20  روزه به نام هاي آرمین 
و آرين بود که جسد آنها داخل کمد 
ديواري يكــي از اتاق هــا و البالي 

رختخواب ها پنهان شده بود.
بــا انتقال اجســاد به پزشــكي 
قانوني، مرد همســايه در توضیح به 
مأموران گفت: »چنــد روزی بوی 
تعفن داخل راه پله های ســاختمان 

پیچیــده بــود امــا هیچ کــدام از 
همسايه ها علت آن را نمی دانستیم 
تا اينكه پی برديم که زن همسايه و 2 
فرزندش به قتل رسیدند و شوهرش 

آذر نیز فرار کرده است.
مرد همسايه در ادامه گفت:  میثم 
معتاد به شیشــه بــود و هرازگاهی 
سر و صدای او را می شنیديم. چند 
روز قبل نیز صــدای فريادهای او را 

شنیديم که داد می زد زن و بچه هايم 
را کشــته ام، اما فكر کرديم به خاطر 
توهم مصرف شیشه است به همین 
خاطر اهمیتی نداديم. حاال با ديدن 
اجساد احتماال قاتل خود میثم است.
دستگیری مرد همسرکش 

بعد از توضیحات مرد همســايه، 
شــوهر زن جوان به عنوان مظنون 
پرونده تحت تعقیــب قرار گرفت تا 
اينكه دو هفته بعد از حادثه  دستگیر 
شد.  مرد جوان بعد از انتقال به پلیس 
آگاهی تحت بازجويی قرار گرفت و 
گفت: مدتی بود که دوباره شروع به 
مصرف مواد کرده بودم و روز حادثه 
وقتی با همســرم به خاطر اختالفی 
که داشتیم درگیر شــدم. به خاطر 
توهم شیشه او را با شال خفه کردم 
سپس به سراغ فرزندانم رفته و آنها 

را نیز کشتم.
با اقرارهــای متهــم وی بعد از 
بازسازی صحنه جرم روانه زندان شد 
و پرونده بعد از صدور کیفرخواست 
بــه شــعبه 10 دادگاه کیفری يک 

استان تهران فرستاده شد. 
در دادگاه

بــه اين ترتیــب پرونــده صبح 
ديروز روی میز هیات قضايی همان 
شــعبه به رياســت قاضی قربانزاده 
قرار گرفــت. ابتدای جلســه بعد از 
قرائت کیفرخواست از سوی نماينده 
دادستان، اولیای دم در جايگاه قرار 
گرفتند و درخواست قصاص کردند. 

سپس متهم در جايگاه قرار گرفت با 
اقرار جرمش در شرح ماجرا گفت : در 
يكي از روستاهاي هشتگرد کرج با 
همسرم آشنا شــدم و پنج سالي بود 
که با هم ازدواج کــرده بوديم. قبل 
ازدواج اعتیــاد داشــتم و همه نوع 
موادي مي کشیدم به همین خاطر 
ترک اعتیاد کار ســختی بود، اما به 
 خاطر همسرم ترک کردم. اما مدتي 
بعد دوباره سمت مواد رفتم و اين بار 

شیشه مصرف کردم.
وی افزود: زندگی خوبی داشتیم 
اما مشــكالتمان از روزی شروع شد 
که من به باجناقم بدهــكار بودم و 
ســر همین موضوع با همسرم دچار 

اختالف شديم.
متهم در ادامه گفــت: باجناقم 
حرف هــای نامربوطی مــی زد تا 
اينكه يک روز به ســراغش رفتم و 
با چاقــو او را زخمی کردم که پس از 
دستگیری به پرداخت 60 میلیون 
تومان محكوم شــدم و 14 میلیون 
تومان آن را پرداخت کردم اما مابقی 
آن را نداشتم تا پرداخت کنم و بر سر 
همین موضوع مادرزنــم هر روز به 
خانه مان زنگ می زد و اختالفات من 

و همسرم بیشتر می شد.
متهم در خصوص قتل گفت: روز 
حادثه بــار ديگر با همســرم درگیر 
شــدم و بعد از آن شیشــه کشیدم 
اما همســرم بیخیال ماجرا نبود تا 
اينكه در يک لحظه عصبانی شــدم 

و با شــال خفه اش کردم، بعد سراغ 
پســر بزرگترم رفتم، او داشت بازي 
مي کرد که او را نیز خفه کردم سپس 
پســر کوچكترم که خواب بود را به 

قتل رساندم.
مرد جوان در خصوص درگیري 
با مرد همسايه و نحوه دستگیرياش 
گفت: »بعد از قتــل پنجره ها را باز 
کــردم و فرياد مي زدم که همســر 
و فرزندانم را کشــته ام، اما کســي 
باور نمي کرد. همــان لحظه از توهم 
شیشه احساس کردم دزد وارد خانه 
همسايه شــده، به همین خاطر به 
طبقه پايین رفتم و بعــد از در زدن 
با همســايه ام درگیر شدم.  به خاطر 
درگیري با همسايه به کالنتري رفتم 
و حتي آنجا هم به مأموران گفتم که 
همسر و فرزندانم را کشته ام، ولي آنها 
فكر مي کردند از توهم شیشــه اين 
حرف ها را مي زنم به همین دلیل به 
حرف هايم اهمیتي ندادند تا اينكه با 

کشف اجساد حقیقت معلوم شد.«
متهم در آخريــن دفاعش گفت: 
از قتل همســر و فرزندانم پشیمانم 
و مي خواهــم هرچه زودتــر اعدام 
شــوم و به خانواده ام بپیوندم. حتی 
يكبار خواســتم خودکشی کنم اما 
ســراغ مواد رفتم و با کشیدن مواد 

بیخیال شدم. 
بنا به اين گزارش، در پايان هیات 
قضايی وارد شور شد تا حكم نهايی 

را صادر کند.

عامل قتل عام خانوادگی در پاسگاه نعمت آباد خواستار شد
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گروه حوادث: پلیس آگاهی تهران در چهارمین طرح 
شناسايی و دستگیری سارقان و قاچاقچیان کاال و ارز موفق به 

زمین گیر کردن 145 سارق حرفه ای شدند.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پايتخت گفت: با 
اشراف اطالعاتی و تالش شبانه روزی کارآگاهان و مأموران 
پلیس پايتخت 145 نفر از سارقان حرفه ای، به نام و سابقه دار 

و سارقان بانكی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی پايتخت به فعالیت اين دسته از سارقان 
در قالب ۳4 باند اشاره و تصريح کرد: 12 باند از دزدان ، سارق به 
عنف بوده و زورگیری و کیف قاپی می کردند؛ ۳4 نفر در قالب 
9 باند با چهار اسلحه اقدام به سرقت از  خانه ها کرده و مقادير 

زيادی دالر و سكه را به سرقت بردند.
فرمانده انتظامی پايتخت با اعالم اين مطلب که ۸ نفر از 
ســارقان نیز در قالب دو باند به کالهبرداری می پرداختند، 
به شناسايی و دستگیری چندين باند قاچاق کاال پرداخت و 
گفت: با شناسايی اين باندهای قاچاق و کشف ده ها انبار آنها، در 

مجموع 2۳ میلیارد اموال قاچاق کشف و ضبط شد.

اين مقام ارشــد پلیس پايتخت در خصوص طالفروشی 
شادی در شهر تهران که اقدام به کالهبرداری از 4 هزار و20 
نفر از شــهروندان کرده بود، اعالم کرد: اين طالفروشــی از 
1۸-19 سال پیش در شــرق تهران با دريافت وجه از مردم 
و ســرمايه گذاری توســط آنها فعالیت می کرد و ماهیانه به 

سرمايه گذاری ۳0 درصد سود می داد.
وی افزود: صاحب طالفروشی که با همسر و فرزندانش در 
اين کار فعالیت داشت، نتوانست به سرمايه گذارانش پرداختی 
داشته باشد و بعد از گذشت چهار پنج روز از عدم پرداخت سود 
ماهیانه، مغازه را ترک و متواری شــد که با تالش کارآگاهان 

خوبی در شیراز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی پايتخت در خصوص متهم سكه ثامن 
اعالم کرد: متهم سكه ثامن در يكی از استان های غربی کشور 
بیش از يک سال پیش کارش را آغاز کرد و سال 9۷ به تهران 

آمد.
وی تصريح کرد:  اين فرد بعد از خريداری دو باب مغازه در 
تهران به فعالیت خود ادامه داد و در اين مدت ۳0 هزار نفر از 

طريق اينترنت با وی همكاری کرده و ماهیانه سود می گرفتند، 
که اين فرد نیز بعد از کالهبــرداری ۳00 میلیارد تومانی از 
طريق مرز هوايی فرودگاه امام خمینی)ره( از کشور خارج شد.

عالی ترين مقام انتظامی پايتخت اعالم کرد: قبل از شروع 

پرونده، اين فرد از کشور متواری شد؛ بعدا ز شكايت، پلیس 
فتا وارد پرونده شد و با هماهنگی با پلیس اينترپل رد وی در 
يكی از کشورها زده ايم؛ 100 میلیارد تومان از اموال اين متهم 

توقیف شده است.

رییس پلیس تهران تشریح کرد

جزئیات پایان جوالن 145 تبهکار پایتخت

حمله والدین دانش آموزان 
به یک معلم مشهدی

اولیا دانش آموزی که اقدام به درگیری با يكی از 
معلمان مشهدی کرده بود، دستگیر شد.

مجیدی فر مدير روابط عمومی آموزش وپرورش 
استان خراســان رضوی گفت:پس از درگیری اين 
معلم با حضور عوامــل اورژانس در صحنه، معلم به 
مرکز درمانی منتقل و مداوا شد و همان روز مرخص 
شد. وی با بیان اينكه ســازوکارهايی قانونی برای 
رسیدگی به شــكايات و برخورد در حوزه فعالیت 
معلمان داريم، ادامه داد : خط قرمز ما حفظ حرمت 
مدرسه اســت که در اين حادثه خدشه به فضای 
آموزشــی ما وارد شــده و منجر به ايجاد التهاب و 
اســترس برای معلمان و دانش آموزان شده است. 
مجیدی فر گفت : تیم ويژه ای برای بررسی علت اين 
حادثه با توجه به مدارک و مستندات نیروی انتظامی، 
اورژانس و مدير تشكیل شــده است که موضوع را 
پیگیری می کنند . مدير روابــط عمومی آموزش 
وپرورش استان خراســان رضوی گفت:درگیری 
اولیاء دانش آموز با معلم در مدرسه قلی زاده ابتدايی 
پسرانه در ناحیه 2، معلم  را راهی بیمارستان کرد. 
روحانی نیا مدير آموزش وپرورش ناحیه دو مشهد 
هم در باره جزئیات حادثه گفت: روز قبل از اين اتفاق 
دانش آموزی در کالس شیطنت می کند و معلم يک 
ضربه به صورت وی می زند. وی افزود: روز بعد پدر 
دانش آموز به همراه يكی از دوستان خود در هنگام 
تغییر شیفت که ازدحام دانش آموزان زياد است به 
مدرسه آمده و در همان لحظه اولیه مواجهه با معلم به 
او حمله کرده و همكار فرهنگی را مورد ضرب و شتم 
قرار می دهد. مدير آموزش وپرورش ناحیه دو مشهد 
ادامه داد:در همین هنگام يكی ديگر از معلمان برای 
جدا کردن و فیصله موضوع وارد صحنه می شود که 

او هم مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
    

خبری از نقض حکم اعدام 
پزشک تبریزی نیست

يک منبع آگاه در ديوان عالی کشور از عدم صدور 
رأی در ديوان عالی کشــور برای پزشک تبريزی 

خبر داد.
يک منبع آگاه در ديوان عالی کشور در خصوص 
آخرين وضعیت پرونده پزشک تبريزی اظهار کرد: 
علیرضا صلحی پزشک تبريزی در حال حاضر به اتهام 
قتل دو زن مسلمان از طريق خوراندن سم در زندان 
تبريز به سر می برد. وی افزود: هنوز هیچ حكمی در 
ديوان عالی کشور برای اين متهم صادر يا حداقل در 
سیستم صدور آرا ثبت نشده اســت. روز دوشنبه 
گذشته برخی رسانه ها از نقض حكم پزشک تبريزی 

در ديوان عالی کشور خبر داده بودند.
    

مرگ تلخ یک نوجوان به دلیل 
بازی با اسلحه سازمانی پدر

بی احتیاطی پدر در نگهداری اسلحه، فرزند 15 
ساله را در منوجان به کام مرگ کشاند.

امید رضايی معاون دادسرای عمومی وانقالب 
شهرستان منوجان گفت: اين نوجوان منوجانی 
بنا بر کنجكاوی و بازی های کودکانه بدون اجازه 
والدين و به صورت مخفیانه به ســراغ اســلحه 
ســازمانی پدرش که نظامی بوده است می رود 
و متاســفانه در حین بازی يک گلولــه به ناحیه 
ســر مقتول اصابت می کند. اين مقــام قضائی 
گفت:باتوجه به اينكه گلوله به پیشــانی مقتول 
اصابت کرده بود اين نوجوان 15 ساله در دم فوت 
می کند. رضائی افزود:در اين رابطه پرونده قضائی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای منوجات تشكیل 
و تحقیقــات تكمیلی همچنــان ادامه دارد. وی 
افزود: افرادی که مجوز نگهداری و حمل سالح را 
دارند بايد اسلحه ســازمانی را به دور از دسترس 
اطفال، کودکان و اعضای خانــواده نگهداری و 

قرار دهند.
    

مرگ یک زن و مرد شیرازی 
بخاطر مصرف مشروبات الکلی

بر اثر مصرف الكل مسموم در روزهای گذشته 2 
نفر در شیراز جان خود را از دست دادند.

 ســعید غالمزاده مدير کل پزشكی قانونی 
اســتان فارس گفت:مرگ يک زن و يک مرد 
در شــیراز به دلیــل مصرف الكل مســموم را 
آزمايشگاه های پزشــكی قانونی شیراز تايید 
کــرده اند. بر اســاس اعالم مجتبــی خالدی 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور در روزهای 
گذشته تا کنون براساس گزارش های رسیده 
۳15 نفر در کشور بر اثر مصرف الكل مسموم و 
2۷ نفر فوت و 2 نفر دچار مرگ مغزی شدند. از 
مجموع ۳44 نفر مراجعه کننده دراين زمینه، 
2۷ نفر فوت کردند، 2 نفر دچار مرگ مغزی و 
1۳9 نفر درمان و از بیمارستان ترخیص شدند 
و 1۷6 نفــر در مراکز درمانی بســتری و تحت 

درمان هستند.

اخبار حوادث
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حســن ۳0 ســاله که در نقش دانشمند 
انرژی هســته ای از 150 زن در 1۷ اســتان 
کشور کالهبرداری کرده است. اين مرد ابتدا 
در سايت های همســريابی خود را در نقش 
دانشــمند انرژی هســته ای معرفی کرده و 
پس از اعتمادسازی به بهانه ثبت نام خودرو 
يا گرفتن ويزای کشــورهای اروپايی از زنان 
مبلغ 10  تا 50 میلیون کالهبرداری می کرد.

با توجــه بــه افزايــش پرونــده های 
کالهبرداری از زنان تیمی از ماموران پلیس 
آگاهی تهــران برای دســتگیری اين متهم 
وارد عمل شــده و خیلی زود با اقدامات فنی 
و پلیسی موفق به دستگیری امیرعلی شدند.

  ازدواج کردی؟
سال 95 جدا شــدم و حاصل اين ازدواج 

ناموفقم يک دختر ۸ ساله است.
  بیشتر از شــگرد کالهبرداریت 

توضیح بده.
از طريق فیسبوک و سايت های همسريابی 
با زنانی که از نظر مالی وضعیت شان مناسب 
بود آشــنا می شــدم و بعد از مدتی به آنها 
پیشنهاد ازدواج می دادم. بعد از خواستگاری 
هنگامی که کامال اعتمادنشان را جلب شده 

بود، پیشنهاد می دادم برای آنها خودرو ثبت 
نام کنم و مبلغی از 10 میلیون تا 50 میلیون 
تومان از آنها می گرفتم و پــس از آن ناپديد 

می شدم.
  چی شــد فکر کاهبرداری زد به 

سرت؟
بخاطر مشكالت مالی دست به اين کار زدم.

  تو خودت دختر داری، چطور دلت 
آمد دختران مردم را فریب دهی؟

وقتی وارد فســاد و خالف شــوی مثل 
باتالقی می ماند که شــما را غرق می کند و 

ديگر به اين چیزها فكر نمی کنی.
  برای طعمه هایــت خرید هم می 

کردی؟
بله، خیلی زياد.  ادکلن، پک لوازم آرايشی، 
گوشی همراه و حتی بعضی اوقات خودرو های 

گران قیمت کرايه می کردم.
  خودت را دانشــمند هسته ای 

عنوان می کردی؟
بله، گاهی اوقات نیز خود را دکتری فیزيک 
معرفی می کردم تا خانم ها به اين شیوه زودتر 

به من اعتماد کنند.
  افســر پرونده ات می گوید 150 

شاکی داری؟
نه اينطور نیســت فكر می کنــم در کل 
استان ها تعداد شــاکی های من به ۳0 نفر 

برسد.
  از این اخاذی ها چقدر پول به دست 

آوردی؟
۳00 میلیون تومان. ايــن پول ها برکت 

ندارد وهیچی از پول ها برايم نمانده است.
  خط موبایلت را زود به زود عوض 

می کردی؟
بله، فكر می کنم باالی 40 خط خريدم.

  شاکی های شما  از چه شهرهایی 
هستند؟

مازندارن، تهران، مشهد،اصفهان، ايالم، 
گلستان، شهرکرد و کرمان.

  فرزندت می دانست پدرش برای 
پول درآوردن دست به کار خالف می 

زند؟
نه او حتی نمی داند من دستگیر شده ام.

  حرفی داری؟
توصیه می کنم به جــای اينكه تلگرام را 
فیلتر کنند جلو اين سايت های همسريابی را 
بگیرند، برای اينكه بسترش کامال آماده است 

و بدون هیچ خط قرمزی شما در اين سايت 
ها عضو می شويد و هرکار که دلتان بخواهد 

انجام می دهید.
شرور رجزخوان

وحید ۳0 ساله يكی از سارقان و شرورهای 
سابقه دار پايتخت اســت که پس از آزادی با 
آموزش های سرقت به 10 تن از دوستانش، 
سناريوی اخاذی و ســرقت به شیوه تصادف 

ساختگی در تهران را به اجرا گذاشت. 
60 راننده خودروهــای لوکس در تهران 
هدف سرقت های اين باند 11 نفره شده اند و 

تحقیقات در اين پرونده ادامه دارد.
  سابقه داری ؟ 

بله، من چند مورد ســابقه دارم و آخرين 
سابقه ام اخاذی به شــیوه تصادف ساختگی 

بود که 2  سال قبل از زندان آزاد شدم.
  چه شد که دوباره تصمیم به اخاذی 

و زورگیری گرفتی ؟ 
من همراه با 2 ســارق ديگر در زندان هم 
سلول بوديم که تصمیم گرفتیم پس از آزادی 
باندی تشــكیل بدهیم و با شــیوه تصادف 

ساختگی دست به اخاذی بزنیم.
  ماجرای کلیپی که از شما منتشر 

شده بود چه است؟
مست بودم يكی از رفیقام از من خواست 
يک ســری حرف ها رو خطاب به يک نفر که 

من اصال نمی شناختمش بزنم و من هم اينكار 
را انجام دادم. به خاطر اين کار زندانی شدم و 
2 سال حبس کشــیدم. من از کسی که اين 
کلیپ را منتشر کرده شــكايت کردم و چند 

سالی است  که دنبالش می گردم.
  اعضای باند شما چند نفر بودند ؟ 

11 نفــر اعضای بانــد بوديــم و من هم 
سردسته باند بودم.

  بقیــه اعضا چطــوری وارد باند 
شدند ؟ 

اعضای باند همه نوچه های من بودند که 
همه دنبال کار می گشــتند و وقتی کار پیدا 
نكردند به آنها پیشــنهاد دادم با حقوق چند 

میلیونی وارد باند ما شوند. 
  سابقه دار بودند ؟ 

نه. اما من برای نوچه هايم کالس آموزشی 
گذاشتم و به آنها آموزش حرفه ای می دادم .

  موضوع دفترچه کاری که از شما 
کشف شده است چیست؟ 

ما برای خودمان برنامه داشــتیم. اسامی 
تمامی افــراد داخل دفترچه نوشــته بودم 
و تیم های ۳  نفــری تشــكیل دادم و آنها را 
شــیفت بندی کردم و طبــق برنامه عمل 
می کرديم و هر کسی هر چقدر درآمد داشت 
در دفترچه نوشته می شد و طبق درآمدش 

دستمزد دريافت می کرد.

شکارچی زنان از شگردهای خود گفت


