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حوادث

شناسایی عوامل واژگونی قطارهای مسیر غرب استان تهران

زن شیک پوش سارق از آب درآمد

زن  ۳۰ســالهای که با خــودرو ریو محتویات
خودروها را در شــمال تهران به سرقت میبرد،
دستگیر شــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در
پی وصول چندین شکایت در هفتههای گذشته
به معاونت عملیات کالنتری  ۱۲۴قلهک مبنی
بر اینکــه خودروهای خــود را در خیابانهای
محدوده قلهک پارک کــرده بودند و به هنگام
مراجعه متوجه به ســرقت رفتن محتویات آن
شدند ،موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
در بررسی یکی از این پروندهها ماموران متوجه
میشوند خانمیدر ســاعت  ۱۲ظهر دوشنبه
هفته گذشــته از خودرو ریو پیاده و به سمت
خــودرو  ۲۰۶میرود که در خیابان شــریعتی
نرســیده به پــارک وی پارک بــوده و پس از
بازکردن در خودرو وســایل آن را به ســرقت
میبرد و با خودرویش متواری میشــود .پس
از انجام اقدامات پلیســی متهمه در منزلش در
دیباجی جنوبی دستگیر شد .در منزلش تعداد
 ۷۰عــدد عینک آفتابی اورجینــال ۴۰ ،برگ
ک خودرو شامل بیمه نامه و کارت خودرو،
مدار 
 ۲۵عدد عابر بانک و مقادیری طالجات به ارزش
تقریبی  ۱۰میلیون تومان و بدلیجات و دســته
کلیدهای بســیاری کشف شــد .در تحقیقات
تکمیلی از متهمه در کالنتری بیان داشت مجرد

و دارای مدرک کارشناســی ارشد است و سابقا
در بیمارستانی در شمال تهران کار میکرده و
به صورت تنها در منزلی که پدرش برای او تهیه
کرده زندگی میکند ۵ .ماهی اســت با خودرو
ریو خود در ســاعات ظهر حین پرســه زنی از
خودروهای پارک شده سرقت میکرده و زمانی
که داخل خودرو میرفت وسایلی که در آن بود
اعم از وجوه نقد ،مدارک شــخصی و زینتی را
به ســرقت میبرد .در یکی از سرقتها متهمه
در خودرو ســمندی را باز میکند و وقتی بیمه
نامه خودرو را میبیند متوجه میشــود مالک،
خودرو خود را جلو آپارتمان محل ســکونتش
پارک کرده و کلید خانــهاش را نیز در خودرو
جا گذاشته است .برای اطمینان از عدم حضور
مالک در منزلش زنگ واحد را میزند و پس از
آنکه کسی جوابگو نبود با بازکردن در ساختمان
به طبقه ســوم میرود و با انداختن کلید وارد
خانه میشــود و یک کیف مردانه که داخل آن
مدارک شــخصی ،مقادیری دالر و یورو بود را
از جلو آینــه ورودی واحد برمیدارد و متواری
میشــود .ضمنا متهمه در شگردی دیگر پس
از سرقت مدارک خودرو ساعاتی بعد با مالکان
تماس میگرفت و بیان میکرد مدارکتان را در
خیابان پیدا کردهام و میخواهم به شما تحویل

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از
دستگیریدوسارقکامپیوترهایوانتپیکان
در منطقــه جنــوب غــرب پایتخت
خبر داد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
ســرهنگ کیوان ظهیری ،رئیس پلیس
پیشــگیری تهران بزرگ از دستگیری

فرمانده انتظامیغرب استان تهران از شناسایی و
دستگیری عوامل واژگونی قطارهای مسیر غرب
استان تهران خبر داد .سردار محسن خانچرلی در
گفتگو با مهر ،در خصوص اقدام خرابکارانه تعدادی
سارق در رابطه به باز کردن تجهیزات ریلهای راه
آهن غرب استان تهران اظهار داشت :با بررسیهایی
که در خصوص واژگونی قطار باری که هفته گذشته
در محدوده غرب استان تهران رخ داد مشخص نبود
که علت این اختالل چه مشکلی است با تحقیقات
بیشترمبنایاولیهایناختالالتاقداماتخرابکارانه
تشــخیص داده شــد .خانچرلی در ادامه افزود :با
همکاری بســیار خوب پلیس غرب استان تهران
با راه آهن پیگیریهای راهگشــا و فنی مناسبی
صــورت گرفت و در این زمینه افرادی که اقدام به
باز کردن پیچ و مهرههای ریل راه آهن میکردند
موفق به دســتگیری این افراد شدند .وی گفت:
افراد دستگیر شــده مرتبط با واژگونی قطارهای

بدهم .مالباختــگان نیز با توجــه به وضعیت
ظاهری متهمه و نحــوه صحبت کردنش به او
شک نمیکردند و بنا به درخواستش برای پیدا
شــدن مدارک به او مبلغی به عنوان شیرینی
میدادنــد .ســرهنگ ظهیــری رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ بیان داشت :متهم یک
فقره سابقه سرقت محتویات خودرو نیز دارد که
به زندان نیز رفته بود .در تحقیقات اولیه به  ۳۵فقره
سرقت اعتراف و تحقیقات تکمیلی از وی ادامه
دارد .ضمــن آنکه با توجه به اظهارات ســارق
مبنی بر اینکه بیشتر سرقتها را از خودروهایی
میکرده کــه در آن باز بوده و رانندگان هنگام
خروج فراموش میکردنــد آن را قفل کنند ،از
این رو الزم است شهروندان توجه الزم را داشته
باشند تا خودرویشان طعمه قرار نگیرد.

غرب اســتان تهران  ۴نفر بودند که  ۲نفر سارق
و  ۲نفر نیز مالخر هســتند.فرمانده انتظامیغرب
استان تهران در تشریح جزییات کار این سارقین
افــزود :این افراد پس از باز کردن تجهیزات و پیچ
و مهرههــای ریلهای راه آهن اقدام به فروش آنها
بــه عنوان ضایعات میکرده و از این طریق درآمد
کسب میکردند .خانچرلی بیان داشت :تحقیقات
و بازجوییهای بیشتر از این سارقین ادامه دارد و
پرونده آنان در مرحله سیر اداری است.

مرگ2تندرآتشسوزیدرنزدیکیحرمامامحسین(ع)

اداره دفاع مدنی کربالی معلی از جان باختن دو نفر
در پی وقوع حادثه آتش ســوزی در یک هتل در
نزدیکی حرم امام حسین خبر داد .به گزارش ایسنا،
ادارهدفاعمدنیکربالیمعالاعالمکرد:آتشسوزی
در یکی از هتلهای واقع در منطقه بین الحرمین در

مرکزکربالیمقدسرخداد«.کاظمسلمانبوهان»
مدیر دفاع مدنی کربال با اعالم این خبر گفت :دو نفر
در این آتش سوزی پس از انتقال به بیمارستان جان
باختند اما نیروهای دفاع مدنی توانستند  ۵۰۰نفر
دیگر را در داخل ساختمان نجات دهند.

کالهبرداری  8میلیارد تومانی یک زن از  80نفر

دستگیری سارقان حرفهای کامپیوتر وانت پیکان
دو ســارق کامپیوترهای وانت پیکان در
منطقه جنوب غرب پایتخت خبر داد که با
موتورسیکلت پالس در ساعات صبحگاهی
اقدام به سرقت میکردند .بنابر این گزارش،
در هفته گذشته شــخصی با مراجعه به
معاونت عملیات کالنتری  ۱۶۱ابوذر اظهار
کرد که خودرو وانت پیکان خود را ساعت
 ۱۲شب در خیابان پیغمبر پارک و ساعت
 ۷صبح پس از مراجعه متوجه میشود که
خودرو روشن نمیشود و کاپوت لق است؛
وقتی کاپوت را باال میزند متوجه به سرقت
رفتن کامپیوتر خودرو میشــود .ساعتی
از مراجعه شاکی به کالنتری نگذشته بود
که شــهروندی دیگر به کالنتری مراجعه
و شکایتی مشــابه را مطرح کرد .به لحاظ
حساســیت موضوع فوری تیم عملیاتی
جهت شناسایی و دســتگیری متهمان
وارد عمل شدند و با بررسی میدانی محل
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پارک خودروها و نیز دوربینهای مداربسته
محل ،مشخصات ظاهری سارقان بهدست
آمد .در تحقیقات اولیه مشــخص شد دو
نفر جوان با یک دســتگاه موتورسیکلت
قرمز رنگ ،خودروها را شناســایی و فرد
ترکنشین با ســیمیکه در دست داشت
کاپوت را باز و کامپیوتر را به سرقت میبرد.
پس از بررســی دقیق چهره سارقان ،فرد
راکب به نام حســن از آنجا که سابقهدار
بود ،شناسایی و در یافتآباد دستگیر شد
اما پس از انتقــال به کالنتری منکر اتهام
خود شــد ،اما در نهایت پس از مشاهده
فیلم ،لب به اعتراف گشود و بیان کرد که
با دوستش امیر  28ساله اقدام به سرقت
کردهاند .پــس از هماهنگیهای قضایی،
مخفیگاه امیر در منطقه راهآهن شناسایی و
دستگیر شد .حسن در تحقیقات بیان کرد:
پیش از این در مکانیکی کار میکرده و به

لحاظ اعتیاد شدید کار را رها و به سرقت
روی آورده و از آنجا که سالهای گذشته با
امیر که در میدان راهآهن موادمخدر را از او
میخریده آشنا شده بود ،نقشه سرقت از
پیکان وانتها را کشیده و اجرایی کردهاند.
امیر نیز اظهار کرد که در میدان راه آهن
موادمخدر میفروخته و پس از اینکه سه
سال پیش دستگیر وبه زندان رفت ،پس از
آزادی از زندان بنا به پیشنهاد حسن ،برنامه
ســرقتها را در پیش گرفتند .به نحوی
که امیر در مدت  ۱۰ثانیه کامپیوترها را به
سرقت میبرده و حسن بابت هر کامپیوتر
 ۵۰هزار تومان به او میداد و خودش آن را
به مالخرها به مبلغ  ۱۰۰هزار تومان در تهران
و شــهریار میفروخت و خرج موادمخدر
میکرد .ســرهنگ ظهیری با اشــاره به
اینکه ســارقان در تحقیقات اولیه به ۱۰۰
فقره سرقت در مناطق جنوب غرب تهران
اعتراف کردهاند ،توضیح داد :این پرونده به
همراه متهمان تحویل پایگاه هشتم پلیس
آگاهی شد.

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامیاســتان از
دستگیری زنی کالهبردار که با وعده ارائه تسهیالت
بانکــی از شــهروندان بیش از  80میلیــارد ریال
کالهبرداریکرده،خبرداد.بهگزارشایسنا،علیرضا
باقری اظهار کرد :در پی ارجاع پرونده کالهبرداری از
سویدادسرایعمومیوانقالبشهرستانقائمشهر
بهپلیسآگاهیآنشهرستان،موضوعبهصورتویژه
در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی
فرماندهیانتظامیشهرستانقرارگرفت.ویتصریح
کرد :اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی
از مالباختگان در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه
مشخص شــد ،زنی کالهبردار به نام «ش  -الف»
بــا جعل عنوان و معرفی خــود به عنوان کارمند
بانک با اقدامات متقلبانه و وعده پرداخت تسهیالت
بانکی کالن به شــهروندان از آنــان کالهبرداری
میکرد .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامیاستان

سقوطمرگبارآسانسوردریافتآباد

بیاحتیاطــی در نصب و راهاندازی آسانســور در
ساختمان نوســازی در یافتآباد  ،سقوط کابین
آسانســور و مرگ دلخــراش یک جــوان را در
یداشت .به گزارش تسنیم ،مهدی پرنیا ،فرمانده
پ
آتشنشانان اعزامیاظهار کرد :در یک ساختمان
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و مالباخته در این پرونده شناسایی شدند که مبلغ
کالهبرداری صورت گرفته از مالباختگان تاکنون
 80میلیــارد ریال بوده اســت .معاون اجتماعی
فرماندهیانتظامیاستانمازندرانافزود:متهمهپس
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به هشدارهای پلیس نقش مهمیدر پیشگیری و
کاهش جرائم دارد ،افزود :سهل انگاری و عدم رعایت
قوانین و مقررات در انجام فعالیت اقتصادی از عوامل
زمینهسازکالهبرداریاست.
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نوسازهفتطبقهبهعلتسهلانگاری،بیاحتیاطی
وبهکارگیریآسانسورغیراستانداردبرایجابهجایی
مصالح و نفرات به طبقات باال ،کابین آسانسور به
همراه یک سرنشــین آن از طبقه هفتم به طبقه
منفی یک سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

