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انهدام باند بزرگ سرقت مسلحانه از فرش فروشیهای تهران

هشــت عضو باند ســرقت مســلحانه از فرش فروشیهای
شهر تهران شناســایی و دستگیر شدند .به گزارش میزان،
ســاعت  ۵بامــداد روز دوازدهم تیرمــاه و از طریق مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰وقوع یک فقره سرقت از یک مغازه
فرش فروشی در خیابان پیامبر به کالنتری  ۱۴۰باغ فیض اعالم
شد .با حضور ماموران کالنتری در محل ،تعدادی از اهالی
محل به آنها اعالم داشتند که  ۶سرنشین دو دستگاه خودرو
سواری «ماکسیما» و «پراید» به در یک مغازه فرش فروشی
مراجعــه و پــس از تخریــب درب مغازه بنا بــر اظهارات
صاحب مغازه فرش فروشی ،اقدام به سرقت  ۱۳تخته فرش
به ارزش تقریبی یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان کردند.
شاهدان صحنه سرقت در خصوص مسلح بودن سارقان به
اسلحه کمری گفتند با مشاهده صحنه سرقت قصد داشتیم
تا مانع شــویم که ناگهان سارقان با استفاده از چند قبضه
سالح سرد و در حالی که یک نفر از آنها مسلح به اسلحه
کمری بود به ســمت ما حمله ور شــده و در همان لحظه
هر شش نفر سوار ماشینهای خود شده و از محل متواری
شدند .با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت مسلحانه
و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه  ۳۴تهران،
پروندهدراختیارادارهیکمپلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفت.
بــا آغــاز تحقیقات و در بررســی ســرقتهای مشــابه،
کارآگاهــان اداره یکــم پلیس آگاهی اقدام به شناســایی
دو محل سرقت دیگر در دو مغازه فرش فروشی در مناطق
«ســیدخندان» و «جنت آباد» کردند که ســارقان در این

سرقتها نیز به شیوهای مشابه و پس از تخریب در مغازهها،
با استفاده از سیم بگسل اقدام به سرقت تختههای فرش از
آنها کرده بودند .در شــرایطی که این گروه از سارقان ،در
سرقتهای خود بسیار ماهرانه عمل کرده و عمال از طریق
بررســیهای میدانی به عمل آمده از محلهای ســرقت ،
امکان شناســایی آنها وجود نداشــت ،اما بــا این وجود

کارآگاهان پلیــس آگاهی با انجام اقدامات ویژه پلیســی
موفق به شناســایی تمامی اعضای این گروه از ســارقین
مغازههای فرش فروشی شدند .با شناسایی هر هشت عضو
این گروه از سارقان و در بررسی سوابق آنها مشخص شد
که تمامی این ســارقان از مجرمان سابقهدار و حرفهای در
زمینه سرقتهای به عنف (سرقتهای خشن) ،سرقتهای

اماکن تجاری ،سرقت خودرو و دارای محکومیتهای متعدد
قضایی هســتند که با تأمین قرار قانونی از زندان آزاد شده
و در حال حاضر تحت تعقیب دســتگاه قضایی قرار دارند.
با شناســایی مخفیگاه متهمان در شهرســتانهای تهران،
کرمانشاه و اسالم آباد غرب ،هماهنگیهای الزم با دستگاه
قضایــی انجام و چندین تیم عملیاتــی از پلیس آگاهی به
شهرســتانهای کرمانشاه و اســام آباد غرب اعزام شدند.
پس از چندین روز تعقیب و مراقبت شبانه روزی و در یک
عملیات هماهنگ و همزمان در شهرستان تهران ،کرمانشاه
و اســام آباد غرب ،تعداد هشت عضو این گروه از سارقین
دستگیر و در بازرسی از مخفیگاههای آنها دهها تخته فرش
و قالیچ ه مسروقه و همچنین تجهیزات و آالت و ادوات مورد
اســتفاده در سرقتها از جمله قیچیهای آهن بر ،دستگاه
هوابرش ،سیم بکسل و  ...کشف و توقیف شد .با دستگیری
متهمان و آغاز تحقیقات از آنها ،متهمان به چندین فقره
سرقت مشــابه در تهران و همچنین سایر شهرهای کشور
اعتراف کردند که در بررســی پرونده ســرقتهای مشابه
مشخص شد که تعدادی از این سرقتها مربوط به سالهای
گذشته و در سایر شهرستانهای کشور است .سردار حسین
رحیمی ،فرمانده انتظامی تهــران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :در حال حاضر هماهنگی الزم با دستگاه قضایی انجام
شــده و متهمان با قرار بازداشــت موقت و برای شناسایی
جرایم ارتکابی و ســرقتهای خود در اختیار پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار داده شدند.

محمود (خواستگار سابقم) متوجه اختالفات من با همسرم شد ،تصمیم به کشتن او گرفت و عنوان
دوستی اینستاگرامی موجب شد زن جوان با همدستی مرد دیگری همسرش را به قتل برساند.
کرد که حتی اگر من با او همکاری نداشته باشم ،به تنهایی سیروس را خواهد کشت.شب جنایت
به گزارش مهر ،ســاعت  ۲۰:۳۰شــب  ۲۸بهمن ماه سال گذشــته ،از طریق مرکز فوریتهای
و برابر برنامه محمود ،من به اتوبان آزادگان رفتم ،به سیروس زنگ زده و به دروغ عنوان کردم که
پلیسی  ۱۱۰یک فقره فوت مشکوک به کالنتری  ۱۵۲خانی آباد اعالم شد .با حضور ماموران در
الســتیک خودرو پنچر شده است ،سیروس از من درخواست کرد تا داخل ماشین نشسته،
بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردی به نام سیروس  .ط (  ۳۲ساله) بر اثر
درهای ماشین را بسته و منتظر او بمانم.بعد از گذشت حدود  ۲۰دقیقه ،سیروس از
اصابت گلوله به ناحیه صورت و پهلو به قتل رسیده است .با حضور ماموران در محل
محل کارش در منطقه قرچک ورامین به محل رسید و در حالی که قصد تعویض
بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه از بستگان و اعضای خانواده مقتول ،برادر زن
الســتیک خودرو مرا داشت ،محمود از پشت یک تپه خاکی خارج شد و طی
مقتول به ماموران اعالم کرد :خواهرم به نام سمانه  ۳۱ساله در اتوبان آزادگان با
پایانتلخ
یک درگیری و با شلیک چند گلوله ،سیروس را به قتل رساند .محمود در شعبه
خودرو شخصی  ۲۰۶در حال تردد بوده که خودرواش پنچر میشود.سمانه با
دوستی
ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران حاضر شد و در زمینه اتهامش گفت:
همسرش تماس گرفته و از او جهت تعویض الستیک خودرو درخواست کمک
از اول هم قرار نبود من کسی را بکشم .با سمانه در اینستاگرام آشنا شدم و
میکند ،مقتول به نام سیروس نیز پس از گذشت  ۲۰دقیقه در محل حاضر
اینستاگرامی
او دوست قدیمیام بود .او که فهمیده بود من خیلی خوشبخت شدهام به من
میشود که در زمان تعویض الستیک خودرو ،فردی که گویا یک کاله ایمنی
گفت تو مرا نفرین کردی تا من بدبخت شوم .گفتم چرا؟ او گفت که شوهرم مرا
موتورسیکلت به سر داشته به آنها نزدیک ،به قصد زورگیری با مقتول درگیر و
اذیت میکند و کتک میزند و همیشه نیز در حال مصرف شیشه است .این مالقات
نهایتا با اسلحه همراه خود اقدام به شلیک کرده و پس از به قتل رساندن سیروس
اینستاگرامی باعث شد یک روز با او قرار بگذارم و در زمینه این موضوع با او کامل صحبت
از محل متواری شــده است.در تحقیقات از شاهد صحنه جنایت و در شرایطی که در
کنم .وقتی به من ماجرای کشتن شوهرش را گفت من قبول نکردم و قبول کردم که با گذاشتن
تحقیقات اولیه از سوی همسر مقتول عنوان شده بود که قاتل یک کاله ایمنی موتورسیکلت به سر
یک اسلحه در ماشین مقتول باعث شوم او گیر بیفتد.
داشته ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که قاتل کاله ایمنی بر سر نداشته و پس از مشاهده صحنه
روز حادثه نیز به همین دلیل در محل حضور یافتم اما وقتی به آنجا رسیدم مقتول با من درگیر
نزدیک شدن یک دستگاه خودرو سواری به محل جنایت ،به سرعت از محل متواری شده است.
شد و اشتباهی یک گلوله از اسلحه به سمتش شلیک شد اما من فرار کردم و از رمپ کناری اتوبان
همسر مقتول در اظهاراتش مدعی پنچری الستیک عقب خودرو  ۲۰۶خود شده بود اما کارآگاهان
باال رفتم تا اینکه یکدفعه از دور دیدم فردی با مقتول درگیر شده است و من فکر میکنم آن فرد
با بررســی الستیکهای خودرو  ۲۰۶اطمینان پیدا کردند که هیچکدام از الستیکهای خودرو
کاله کاســکت دار عامل مرگ مقتول شده است چرا که من بیشتر از یک گلوله آن هم به نحو
دچار پنچری نشده است.همین تناقضات باعث شد تا مأموران به سمانه همسر مقتول شک کنند
سهوی شلیک نکردم.
و او به عنوان مظنون اصلی پرونده شناخته شود .وی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت :زمانی که

رئیس کالنتری  ۱۱۱هفت چنار از دستگیری یک خرده فروش
مواد مخدر خبر داد و گفت :در بازرسی از خودرو متهم یک کیلو
و  ۸۵۰گرم تریاک کشف شد.به گزارش مهر ،سرهنگ قدرت اله
حق پرست گفت :در پی اطالع از اینکه فردی حدود  ۴۵ساله
با یک دســتگاه خودرو سواری سفید رنگ اقدام به فروش مواد
مخدر میکند ،ماموران انتظامی
کالنتری تحقیق در این خصوص
کشف
را آغــاز کردند .رئیس کالنتری
۲کیلوتریاک
 ۱۱۱عنوان داشــت :با افزایش
گشتهای انتظامی به خصوص
دریکخودرو
در محلهایی کــه امکان تردد
متهم قابل متصور بود ،ماموران
انتظامی در حوالی خیابان رنجبر
متوجه رفتار مشکوک فردی با
خودرو سواری سفید رنگ شدند
که بالفاصلــه در یک عملیات
پلیسی خودرو متوقف و راننده
آن را دستگیر کردند .وی با اشاره به اینکه متهم که سعی داشت
ذهن ماموران کالنتری را منحرف سازد ،گفت :در بازرسی صورت
گرفته از خودرو متهم مقدار یک کیلو و  ۸۵۰گرم تریاک که به
طور ماهرانهای در خودرو موصوف جاسازی شده بود ،کشف شد.
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سانحهبرای
هواپیمایآموزشی

مدیرکل عملیات فرودگاهی و تجهیزات زمینی
فرودگاه پیام گفت :در سانحهای که دیروز هنگام
فرود برای یک هواپیمای آموزشــی در فرودگاه
پیام رخ داد به سرنشــینان آسیب جدی وارد
نشده است .علی کاملی در گفتگو با ایسنا گفت:
روز دوشنبه ( 7اســفند) یک فروند هواپیمای
سبک آموزشی در هنگام فرود و در ابتدای باند
دچار سانحه شد .کاملی افزود :این هواپیما دارای
 2سرنشین بود که هم خلبان و هم کارآموز به
دلیل بروز جراحات جزئی به بیمارستان منتقل
شدند .معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شرکت
خدمات هوایی پیام گفت :با تدبیر و هوشیاری
تیــم مراقبت شــرکت خدمات هوایــی پیام،
هواپیمای آموزشــی که دچار نقص فنی شده
بود ،بر زمین نشست .منوچهر اتقیایی گفت :این
هواپیمای آموزشی از نوع تکنام متعلق به شرکت
آموزش خلبانی پارسیس بود.معاون هوانوردی
و امور فرودگاهی شــرکت خدمات هوایی پیام
خاطرنشان ســاخت :استاد خلبان و دانشجو با
کمک پرسنل سخت کوش ایمنی و آتش نشانی
در سالمت کامل از هواپیما خارج شدند.

فوت یک تازه عروس
در بروجن

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشکی چهارمحال و بختیاری
با اشــاره به فوت یک زن جوان  20ســاله در
بروجن(تــازه عــروس) ،گفــت :علت قطعی
مرگ این زن در دست بررسی است .محسن
ابراهیمی در گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :طی
تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پزشــکی و
درخواســت اعزام آمبوالنس از سوی خانواده
زن جوان ،سریعا تکنســینهای اورژانس به
محل حادثه اعزام شــدند .وی افزود :عملیات
احیا برای زن جوان انجام شــد که متاسفانه
به دلیل اینکه مدت زیــادی از زمان مرگش
میگذشت ،موفقیتآمیز نبود .ابراهیمی ادامه
داد :همسر  28ساله این زن جوان نیز در حالی
که هنوز زنده بود ،به بیمارستان منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد :علت مرگ این زن جوان
از سوی پزشکی قانونی در حال بررسی است.

