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دزد بازیگوش دستگیر شد

درخواست عجیب سارق
برای سرقت اطالعات شخصی
شــهروند| ســارق کنجکاوی که قصد
معامله با مالباخته را داشــت ،در دام پلیس
افتاد .این ســارق جوان پس از سرقت لوازم
داخل خودرو با صاحب اموال به سرقترفته
تماس گرفــت و در ازای اســترداد مدارک
شــخصی ،رمز لپتاپ او را درخواســت کرد
غافل از اینکه همین تماسها ســرنخی برای
پلیس شد تا او را دستگیر کنند.
صبح روز یکشــنبه رامین وقتی خواست
ســوار خودرویــش شــود ،متوجــه شــد
شیشــههای عقــب  206نوکمــدادیاش
شکسته شــده و همه لوازم خودرو به سرقت
رفته اســت .از گوشــی و دوربیــن گرفته تا
لپتاپ و کیف مدارک از ســوی سارق جارو
شــده بود .همه چیــز حتــی دفترچه تلفن
کوچک داخل داشــبورد را برده بود .رامین
پس از مشــاهده این صحنه بــا  110تماس
گرفت و پلیس را در جریان این ســرقت قرار
داد .با حضور مامــوران در صحنه و تحقیقات
اولیه پروندهای با موضوع ســرقت در دستور
کار پلیس آگاهی قرار گرفت و تالش ماموران
برای یافتن سرنخی از این سرقت آغاز شد.
اما بازیگوشی سارق جوان خیلی زود همه
چیز این پرونده را رو کرد .سارق جوان قصد
داشت لپتاپ به سرقترفته را روشن کند و
از اطالعات داخل دســتگاه آگاه شــود ،اما با
رمز امنیتی صاحب لپتاپ تیرش به ســنگ
خورد .این سارق که تازه حس کنجکاویاش
گل کرده بود ،از البهالی اموالي که به سرقت
برده بود ،دفترچه تلفنــی را پیدا کرد و از آن
طریق توانست با منزل صاحب خودرو تماس
بگیرد .تماس سارق با فردی که اموالش را به
سرقت برده بود ،شاید عجیبترین نکته این
پرونده باشــد؛ موضوعی که درنهایت هم به
قیمت دستگیری او تمام شد.
ســارق جــوان در تمــاس تلفنی بــا فرد
مالباخته از او خواســت تا رمــز لپتاپ را در
اختیارش قرار دهد و او هم در ازای همکاری
مدارک شناســایی و کارت خــودرو را برای
او ارســال کند .اما این درخواســت عجیب
ســارق از ســوی صاحب اموال رد شد .او در
جــواب درخواســت عجیب ســارق گفت:
«داخل لپتاپ اطالعات شخصی و محرمانه
ذخیره شــده و از نظر اخالقی مجاز به انجام
چنین معاملهای نیستم .ســارق کنجکاو اما
دســت بردار نبود و باز هم برای راضیکردن
مالباختــه با او تمــاس گرفت ،امــا غافل از
اینکه پلیــس در جریان تماسهــای مکرر
او قرار گرفته ،همین هم شــد تــا با برقراری
چنــد تماس دیگــر ،محل اقامت ســارق از
ســوی پلیس آگاهی شناسایی شد و در یک
عملیات غافلگیرانه به دام مامواران افتاد.
این ســارق جوان پس از دســتگیری در
دادســرای ناحیه  27حاضر شــد و در برابر
بازپــرس میروکیلــی بــه همــه اتهاماتش
درخصــوص ایــن پرونده اقــرار کــرد .او
درخصــوص انگیــزهاش از تمــاس بــا فرد
مالباختــه گفــت« :مــن آدم کنجــکاو و
شــوخطبعی هســتم ،خیلی دوست داشتم
تا اطالعات آن لپتاپ را داشــته باشم؛ واقعا
اگر رمز را به من میگفت من همه مدارک و
سایر اموالي را که دزدیده بودم برایش ارسال
میکردم .اما خب او به من اعتماد نداشــت،
حق دارد هرچه باشــد من اموال او را دزدیده
بودم ».ســارق جوان پس از بیان اظهاراتش
بــرای تکمیل پرونده به دســتور بازپرس در
اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.

کشف جسد در حیاط بیمارستان
امینی لنگرود
شــهروند| جســد یک مــرد در اطراف
بیمارستان لنگرود کشف شد.
ســرهنگ حســین نیکفــرد ،فرمانــده
انتظامی لنگرود در اینباره گفت« :ســاعت
 05 :30دقیقه صبح چهارشنبه فردی با یک
دستگاه خودرو پراید مشکی وارد بیمارستان
امینی لنگرود ميشــود و با توجه به حضور
نداشــتن نگهبان خودرو را در محوطه پارک
میکند و سپس بهسرعت متواری میشود».
او ادامــه داد« :نگهبان بعــد از حدود یک
ساعت به خودرو پارک شده مشکوک و پس
از بازرسی متوجه جســد رها شده در خودرو
میشود».
نیکفرد درباره هویت مقتــول هم گفت:
«او مردی 38ســاله و اهل کیاکالیه لنگرود
است و سابقه خرید و فروش موادمخدر دارد و
احتماال با فرودآمدن شیء سنگینی به ناحیه
سر به قتل رسیده است».
او اضافه میکند« :ممکن اســت مقتول در
راه رسیدن به بیمارستان زنده بوده باشد».
ســرهنگ حســین نیکفــرد افــزود:
«بررسیهای اولیه نشــان میدهد که علت
قتل اختالف بر سر خرید و فروش موادمخدر
بود».
فرمانده انتظامی لنگرود با اشــاره به اینکه
بررسیهای اولیه نشان میدهد که علت قتل
اختالف بر سر خرید و فروش موادمخدر بوده
است ،گفت« :قاتل شناســایی شده و تالش
برای دستگیری قاتل فراری ادامه دارد».

نقشه زن میانسال برای سرکیسه کردن مرد ثروتمند
شهروند| زن میانســال به بهانــه احداث یک
پمپ بنزین ،مرد ثروتمند را سرکیسه کرد .این زن
برای ســرقت از خانه مرد پولدار ،سه مرد سارق را
اجیرکردتاباعنوانماموربهسراغویبروند.سارقان
که از خانه مرد مالباخته ،پولها و طالهای میلیونی
ســرقت کردند ،به همراه زن میانسال صبح دیروز
در مقابل هیأت قضائی دادگاه ایستادند و به زندان
محکومشدند.
ماجرای این پرونده از اســفند  94فاش شد .آن
زمان مرد میانسالی به پلیس پایتخت مراجعه کرد
و خبر از ســرقت خانهاش داد .این مرد در تشریح
جزییات این سرقت گفت« :به خارج از کشور سفر
کرده بودم .تازه برگشــته بودم و به تنهایی زندگی
میکردم .یــک روز زنگ در خانــهام را زدند و من
در را باز کردم .یک مــرد جوان بود که ادعا میکرد
مامور پلیس است .او مدعی شد که من باید همراه
وی بروم چراکه تحت تعقیب پلیس بودهام .خیلی
تعجب کردم و داشــتم از او سوال میپرسیدم که
ناگهان دو نفر دیگر آمدند و وارد خانهام شدند .تازه
متوجه شدم که آنها سارق هستند .ولی دیگر کار
از کار گذشته بود .سارقان یکمیلیون تومان پول
نقد12 ،هزار دالر 1700 ،یورو 700 ،پوند 2 ،سکه
طال و 4نیمسکه را که در خانه داشتم به همراه یک
چک250میلیونتومانیسرقتکردند.اینچکرا
از یک زن میانسال برای احداث پمپ بنزین گرفته
بودم .اما ماموران قالبی به این پولها اکتفا نکردند و
مرا با زور سوار خودرویشان کردند .آنها در خودرو با
تهدید و زور یک چک سفید امضا هم از من گرفتند
ودرحاشیهشهررهایمکردند».
با اعالم این شــکایت موضوع در دســتور کار
ماموران قرار گرفــت و تالش در ایــن رابطه آغاز

شــد .پلیس در نخســتین گام از تحقیقات خود
دوربینهای مداربسته مقابل خانه مرد ثروتمند را
بررسی کرد و درنهایت چهره یکی از ماموران قالبی
شناسایی شد .بنابراین مرد جوان از سوی ماموران
پلیس دستگیر شــد و پس از دستگیری او بود که
دو همدســت دیگرش نیز گرفتار ماموران پلیس
شدند .آنها بالفاصله تحت بازجویی قرار گرفتند و
به ماموران اعالم کردند که یک زن میانسال به نام
سیمین آنها را برای سرقت اجیر کرده است .یکی
از متهمان در این رابطه گفت« :با سیمین از چند
وقت پیش آشنا شــدم .او میگفت بعد از آشنایی
با شــاکی ،این مرد از او یک چــک 250میلیون
تومانی گرفته و این چک را پس نمیدهد .او گفت

که احتیاج بــه کمک دارد و من هــم دلم برایش
ســوخت .برای همین تصمیم گرفتم به او کمک
کنم .من موضوع را با دوستانم در میان گذاشتم و
قرار شد برای ادب کردن این مرد به سراغش برویم.
برای همین به خانهاش رفتیم و خودمان را مامور
پلیس معرفی کردیم تا بتوانیم حق سیمین را از او
بگیریم».
بااعترافاتاینسهمرد،سیمیننیزبازداشتشد.
مرد میانسال به ماموران گفت« :وقتی با سیمین
آشنا شــدم او ادعا کرد که در سازمانهای دولتی
نفوذ زیادی دارد .او گفت که میتواند در احداث یک
پمپ بنزین به من کمک کند .من هم حرفهایش
را باور و بــه او اعتماد کردم .این زن جوری صحبت

میکرد که اصال مشخص نبود دروغ میگوید .برای
همین من هم 250میلیون تومــان برای احداث
پمپ بنزین بــه او دادم و در عوض یک چک 250
میلیون تومانی از او گرفتم تــا کارم را راه بیندازد و
در احداث پمپ بنزین کمکــم کند .اما مدتی که
گذشت سیمین به وعدهاش عمل نکرد .در عوض
میخواست که چک را به او پس بدهم .تازه آنجا
بود که متوجه شدم او نمیتواند برایم کاری انجام
دهد .پیگیر ماجرا بودم تا بتوانم پولم را پس بگیرم.
اما مامــوران قالبی مقابل خانــهام آمدند و پول و
دالرها و چک سیمین را از من گرفتند ،اما متوجه
نشدمکهباسیمینهمدستهستند».
با این اظهارات پرونده زن میانســال و سه مامور
قالبی به شعبه  5دادگاه کیفری یک استان تهران
فرســتاده شــد و این متهمان پای میز محاکمه
ایستادند .آنها در این جلســه به جرم خود اعتراف
کردند.
سه مرد جوان به هیأت قضائی گفتند« :ما تنها
برای کمک به زن میانسال خودمان را مامور پلیس
معرفی کرده بودیم .این زن گفت که شــاکی از او
کالهبرداری کرده و با ترفندهای مختلف از او چک
گرفته است ،اما حاال چک را پس نمیدهد .این زن
گفت که در موقعیت بدی گرفتار شده برای همین
بهاوکمککردیم».
در پایان این جلســه نیز هیأت قضائی وارد شور
شدند و درنهایت زن میانســال را به اتهام معاونت
در آدمربایی و غصب عنوان به 2سال و  3ماه زندان
محکومکردند.سهمتهمدیگرنیزبهجرممشارکت
در آدمربایــی همراه با آزار و غصــب عنوان مامور
اطالعات به 5سال و  6ماه زندان محکوم شدند .این
حکم صبح دیروز به تأیید قضات دیوان عالی کشور
رسیدوقطعیشد.

درخواستپلیس
برایشناساییعاملیکجنایت
هولناکدرجنوبتهران
رکنا| دوربیــن مداربســته یــک کارخانه
صحنههــای هولناکی از یک جنایت شــبانه در
جنوب تهران را ثبت کرد و بازپرس پرونده برای
شناســایی عامل جنایت و مقتول از مردم کمک
خواست.
عقربهها ساعت  10و  30دقیقه  11خرداد سال
گذشته را نشــان میداد که نگهبان یک کارخانه
در خیابان فداییان اســالم ،جنب پمپبنزین در
حال نگهبانی بود که دید یک زن و پســر جوان
به ســمت آلونک کوچکی که در جلوی کارخانه
بود ،حرکت میکنند و در ادامه پسر جوان و زن
تنها توانستند در آلونک قدیمی را باز کنند و وارد
آنجا شوند.
نگهبان کارخانه با دیدن این صحنه در حالیکه
چراغقوه به دست داشت به سمت آلونک قدیمی
رفت و پشت درهای بسته از زن و پسر جوان که
سرگرم کشــیدن مواد بودند خواســت تا آنجا را
ترک کنند اما پسر جوان بیتفاوت به حرفهای
این نگهبان به کار خودش ادامه داد.
مرد جــوان وقتی دیــد که این زن و پســر به
حرفهای او توجــه نمیکنند ،آنها را تهدید کرد
که ماجرا را بــه پلیس گــزارش میکند و برای
زنگزدن به پلیس به سمت کارخانه برگشت.
هنوز لحظاتــی از رفتــن نگهبــان کارخانه
نگذشته بود که ناگهان صداهایی به گوش رسید
و نگهبان شوکه شــد و به آرامی به سمت آلونک

متروکه بازگشت و با صحنه هولناکی روبهرو شد.
زن جوان غرق خون روی زمیــن افتاده بود و
پسر جوان نیز قبل از رســیدن مرد نگهبان پا به
فرار گذاشته بود که خیلی زود تیمی از ماموران
پلیس در صحنه جرم حاضر شــدند .ماموران در
بررســیهای ابتدایی پی بردند زن جوان که در
کنارش یک پایپ و فندک اتمی که برای کشیدن
موادمخدر شیشــه بود ،با ضربات چاقو به ســر و
صورتش به قتل رسیده اســت .همین کافی بود
تا بازپرس خرازانی از شــعبه پنجم دادســرای
شهر ری همراه تیمی از ماموران اداره  10پلیس
آگاهی تهران در صحنه جنایت حاضر شوند.
بررســیهای ابتدایی تیم تشــخیص هویت
و پزشــکی قانونی در محل جنایت نشــان از آن
داشت که زن جوان با  12ضربه هولناک به گردن
و سر به قتل رســیده است که عمق بعضی از این
ضربات به  30سانتیمتر میرسد .کارآگاهان در
گام نخست به بررســی محل جنایت پرداختند
و متوجه دوربین مداربســتهای در نزدیکی این
آلونک متروکه شــدند و در بازبینــی این فیلم،
صحنه هولناک یک جنایت را مشاهده کردند.
در این فیلم پســر جوان پس از رفتن نگهبان
کارخانه در اقدامی وحشــیانه زن جوان را هدف
ضربات چاقو قرار میدهد که زن جوان برای فرار
به ســمت در آلونک قدیمی حرکت میکند که
پس از بازشــدن در روی زمین میافتد و پســر

جوان در حرکتــی باورنکردنی شــروع به زدن
ضربات مرگبار چاقو به ســمت صورت و گردن
زن جوان میکند .در ادامه پسر جوان در حالیکه
زن جوان غــرق خون روی زمین افتــاده بود به
آرامی وارد آلونک شــده و پــس از لحظاتی در
زمان خارجشدن و فرار ضربه محکمی با چاقو به

ســر زن جوان میزند و وقتی متوجه حضور مرد
نگهبان میشود بهسرعت پا به فرار میگذارد.
جسد زن جوان با دســتور بازپرس پرونده به
پزشــکی قانونی منتقل شــد و با توجه به اینکه
هیچ مدرک هویتی همراه این زن نبود ،عملیات
انگشتنگاری از جسد وی صورت گرفت اما هیچ
ســرنخی از این زن که احتماال افیونی و فراری از
خانه است به دست نیامد.
با گذشــت  10ماه از این جنایــت هولناک در
اتوبان فداییان اســالم هنوز هیــچ ردی از عامل
جنایــت و زن جوان به دســت نیامده اســت و
تحقیقات فنی ادامه دارد.
بازپرس خرازانی از شــعبه پنجم دادســرای
شهر ری با تقاضای انتشــار تصویر عامل جنایت
و عکس چهرهنگاریشــده زن جوان خواست تا
کســانی که اطالعی از مخفیگاه این قاتل فراری
و هویــت زن جوان دارنــد بــه اداره  10پلیس
آگاهی تهران یا شــعبه پنجم دادسرای شهر ری
مراجعه کنند.

خبر

ذرهبين

حـادثه
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تبرئه مرد جوان پس از برگزاری مراسم قسامه
شــهروند| مرد جوانی که در یک درگیری
طایفهای باعث نابیناشــدن چشم مرد دیگری
شده بود ،در جلسه قسامه دادگاه با حکم هیأت
قضایی از این اتهام تبرئه شد.
روز  14دیماه ســال  89وقوع یک درگیری
طایفهای در ورامین بــه ماموران پلیس گزارش
شــد .بالفاصله ماموران کالنتری  16زیباشهر
موضوع را در دســتور کار خود قــرار دادند و با
حضور در محل حادثه بــه تحقیق در این رابطه
پرداختند .با حضور ماموران در محل مشــخص
شــد که دعوای طایفهای بر ســر آب بین چند
نفر رخ داده و در این درگیــری یک مرد جوان
کشته و یک مرد میانسال نیز زخمی شده است.
ماموران در بررسیها با جسد مردی  24ساله به
نام سهیل روبهرو شــدند که با ضربات چوب به
ســرش جان باخته بود .همچنین اکبر  44ساله
نیز از ناحیه چشم بشدت آسیبدیده بود که به
بیمارستان منتقل شــد .بعد از روشنشدن این
موضوع عامل جنایت چند ساعت بعد شناسایی
و دستگیر شــد .او در بازجوییها به قتل سهیل
اعتراف کــرد .این در حالی بود که پزشــکان از
بیمارســتان خبــر دادند که چشــم چپ اکبر
تخلیه شده است .بنابراین تالش برای شناسایی
و دستگیری ضارب اکبر نیز آغاز شد.

در ادامــه اکبــر در حالــی کــه روی تخت
بیمارســتان بود ،تحت تحقیق قــرار گرفت و
در اینباره به مامــوران پلیس گفت« :درگیری
بر ســر آب بود .وقتــی دعوایمان بــاال گرفت،

ناگهان پسری که نامش وحید است ،با میلهای
به چشمم زد و باعث شــد که من چشمانم را از
دست بدهم».
بــا این اظهــارات ،وحیــد نیز شناســایی و

بازداشت شــد .او تحت بازجویی قرار گرفت اما
منکر جرمش شد .وی به ماموران پلیس گفت:
«اکبر دروغ میگوید .من هیچ ضربهای به چشم
او نزدم و نمیدانم ضارب اکبر کیست».
با ایــن اظهــارات ،عامل جنایــت در دادگاه
محاکمه و به قصاص محکوم شــد .ضارب اکبر
نیز پــای میز محاکمه ایســتاد و بــه پرداخت
نصف دیه و  6ماه زندان محکوم شــد .حکم وی
به تأیید قضات دیوان عالی کشــور نرسید و آنها
حکم به برگزاری مراسم قسامه دادند .بنابراین
قرار شد شاکی  25نفر از بستگان نسبیاش را به
دادگاه معرفی کند تا آنها نیز سوگند بخورند که
با چشــم خود دیدهاند ،وحید با میله به چشم
اکبر زده است..
بنابراین صبح جلســه قسامه در شعبه چهارم
دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی
اصغر عبداللهی برگزار شد .در این جلسه  25نفر
از بستگان نسبی شاکی حاضر شــدند اما تنها
 14نفر آنها شهادت دادند که وحید چشم اکبر
را نابینا کرده است 11 .نفر از آنها گفتند حاضر
به سوگند نیســتند چون خودشان ندیدهاند که
وحید با چوب ضربهای به چشم اکبر زده باشد.
برای همین در پایان این جلســه قضات دادگاه
حکم تبرئه وحید را صادر کردند.

15

آژیر
دستگیری قاتل  15دقیقه پس از قتل
شهروند| پسر 18سالهای که به دلیل اختالفات
قبلی یک نوجوان را به قتل رســانده بود 15 ،دقیقه
پسازجنایتدستگیرشد.سرهنگحسینارجمند
مزیدی ،فرمانــده انتظامی شهرســتان فیروزآباد
درباره این پرونــده گفت« :با اعــالم خبری مبنی
بر نــزاع و درگیری منجر به قتــل دربخش میمند
این شهرستان ،بالفاصله مأموران پلیس آگاهی به
همراه دادستان برای بررسی موضوع به محل حادثه
اعزام شــدند .مأموران بالفاصله درمحل حاضر و با
پیکر بیجان جوانی مواجه شــدند که بالفاصله به
بیمارســتان اعزام اما به دلیل شدت جراحات وارده
جانش را از دســت داد .با مرگ پسر نوجوان اقدام به
شناسایی و دســتگیری قاتل درکمتر از  15دقیقه
کردند و قاتل خیلی زود دســتگیر شد ».ارجمند
با بیان اینکــه متهم در بازجوییهای انجامشــده
انگیزه خود را اختالفات قبلــی با متهم عنوان کرد،
افزود« :وی برای ادامــه تحقیقات به مرجع قضائی
معرفیشد».

 ۴نفر در سیل آذربایجان
همچنان مفقودند
ایسنا| هنوز 4نفر در سیل آذربایجان ناپدید هستند
و پیدا نشدهاند .رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت
هاللاحمر با تشــریح آخرین جزییات عملیات سیل و
آبگرفتگی در  9استان کشور طی  6روز گذشته گفت:
«بنا بر گزارش ســیل و آبگرفتگــی از  25فروردین تا
ســاعت  6صبح روز چهارشــنبه15 ،هــزارو 470نفر
ازهموطنــان  9اســتان درگیر در ســیل و آبگرفتگی
خدمــات امــدادی الزم را دریافــت کردند».مرتضی
ســلیمی با اعالم گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی در
 65روز گذشته تا ســاعت  6صبح دیروز ،ادامه داد9« :
اســتان آذربایجانشــرقی و غربی ،کردستان ،زنجان،
قزوین ،کرمانشاه ،لرستان ،گیالن و مازندران در  5روز
گذشته درگیر سیل و آبگرفتگی بودهاند».وی با اشاره به
امدادرسانی در  104شهر و روستای استانهای درگیر
ســیل و آبگرفتگی گفت« :براین اســاس ،امدادگران
هاللاحمر خدمــات الزم را به 15هــزارو 470نفر از
هموطنان ارایه کرده و سههزارو 511نفر نیز ازخدمات
اســکان اضطراری بهره بردند .دراین زمینه17 ،نفر از
متأثران به مناطق امــن و 8نفر به مراکزدرمانی منتقل
شدندوسیالباز284واحدمسکونیتخلیهوهمچنین
 44خودرو از مسیر ســیالب رهاسازی شدند».رئیس
ســازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر با اشاره به
توزیع  860دســتگاه چادر ،ســههزارو 310تخته پتو،
 955تخته موکت 787 ،ست شستوشو و  320شعله
والور و فانوس میان متأثران ،گفت« :همچنین تاکنون
54هزارو 220قوطی انواع کنسروجات 390 ،کیلوگرم
خرما ،پنجهزارو 720بطری آب معدنی15 ،هزارو400
کیلوگرم برنج6 ،هزارو 700کیلو حبوبات و 8هزارو360
قرص نان میان متأثران توزیع شــده است .همچنین
 5هزار کیلوگرم اقالم امدادی طی  36سورتی پرواز به
مناطقسیلزدهانتقالدادهشدهاست».بنابراعالمروابط
عمومی جمعیت هاللاحمر ،وی با اشــاره به مفقودی
احتمالی4نفر از هموطنان متأثر از سیل و آبگرفتگی در
آذرشهر و عجبشیر ،گفت 145« :تیم عملیاتی شامل
 817امدادگر و نجاتگر خدمات الزم را به هموطنان ارایه
کردند و امدادرسانیها در استانهای آذربایجانشرقی و
غربیادامهدارد».

دستگیری دزدی که
از بیمارستانها سرقت میکرد
شهروند| باند ســرقت از بیمارستانهای زاهدان و
فروشاموالمسروقه،باتالشکارآگاهانپلیسآگاهی،
شناسایی و منهدم شد .ســرهنگ ابراهیم مالشاهی
رئیس پلیس آگاهی سیستانوبلوچســتان دراینباره
گفت« :با توجه به وقوع سرقت از چند بیمارستان و اداره
درشهر زاهدان بررســی موضوع بهطور ویژه در دستور
کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت .مأموران پلیس پس
از هفتهها اقدامات شــبانهروزی یک متهم سابقهدار را
شناســایی کرده و او را به همراه یک دستگاه تلویزیون
مســروقه متعلق به یکی از بیمارســتانهای زاهدان
دستگیرکردند.متهمدرتحقیقاتتخصصیکارآگاهان
پلیس به پنج سرقت از بیمارستانهای دولتی زاهدان
اعتراف کــرد و مأموران در ادامه ضمن کشــف اموال
مســروقه  6متهم دیگر را به اتهام خرید اموال مسروقه
دستگیرکردند».

خارج از مرز
قاتل فیسبوکی در آمریکا
خودکشی کرد
قاتلی که درشــهر کلیولند ایالت اوهایوی آمریکا
ویدیوی کشتن مردی را در فیسبوک منتشر کرده
بود ،پس از تحت تعقیب قرارگرفتن ازسوی پلیس
پنسیلوانیاخودکشیکرد«.استیواستفانز»کهمتهم
به قتل مردی 74ساله به ضرب گلوله درپیادهرو بود،
در سراسر ایاالت متحده آمریکا مورد پیگرد پلیس
قرارگرفتهبود.استیونآنتونی،مسئولادارهافبیای
در کلیولند در نشســتی خبری اعالم کرد« :هدف
این بود که هیچکس قربانی خشونت ورزی استفانز
نباشد .اگرچه تحقیق ادامه داشت ،ولی باور داشتیم
این موضوع مهمی است .این هدف اول بود .بدیهی
استکههدفدیگراینبودکهاستفانزسالمدستگیر
شود ولی متاسفانه تصمیم او این موضوع را منتفی
کرد».پلیسایالتپنسیلوانیاپسازدریافتگزارشی،
خودرویاستیواستفانزرادربرابریکرستورانیافت.
وی پس از تعقیب و گریــز کوتاهی به ضرب گلوله
خودکشیکرد.

