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در پيگيري اين ماجرا پليس با بهره گيري از آخرين شگردها مطلع شد متهمان با درج آگهي در روزنامه مبني بر
اعطاي وام يک روزه از تعداد زيادي از افراد جوياي وام به همR روش کMهبرداري کرده اند که مشکMت عديده

اي را براي شهروندان به دنبال داشته است. 
کارآگاهان با استفاده از اطMعات موجود عمليات دستگيري متهمان را در دستورکار قرار دادند که در جريان

تحقيقات متوجه شدند يکي از متهمان در کMنتري بازداشت است، بنابراين وي به پليس آگاهي منتقل شد. 
متهم در تحقيقات پليسي به کMهبرداري با همدستي نفر دوم اعتراف و با همکاري وي همدستش نيز در
مخفيگاهش به دام افتاد و به کMهبرداري اعتراف کرد.گفتني است؛ با تMش مأموران تاکنون 40 نفر از شاکيان
شناسايي شده اند که ارزش ريالي قراردادهاي متهمان با افراد جوياي وام 125 ميليارد ريال برآورد گرديده

است.
  

ااعداامم ددوو شيیطانن صفت ددرر مشهد

گروه حوادث- زنجاني: دو مرد شيطان صفت به جرم اعمال خMف اخMق با توسل به زور در مشهد اعدام شدند.
به گزارش خبرنگار ما، اولR اعدامي دو سال پيش پس از ربودن دختر جواني در محدوده پايانه مسافربري
مشهد، وي را به بيابانهاي حومه طرق برده و با توسل به زور مرتکب اعمال خMف شد.برپايه اين خبر، متهم در
پي شکايت دختر جوان توسط پليس دستگير و پس از اعتراف به جرم خود توسط دادگاه به اعدام محکوم
شد.ادامه اين خبر حاکي است، فردي که نوجواني را در مشهد اغفال کرده و با توسل به زور مرتکب اعمال
خMف اخMق با وي شده بود نيز پس از محاکمه توسط دادگاه به اعدام محکوم شد که احکام صادره درباره هر
دو محکوم توسط ديوان عالي کشور مورد تأييد قرار گرفت.گزارش خبرنگار ما حاکي است، احکام صادره پس از

سير مراحل قانوني در زندان مرکزي مشهد با حضور مقامهاي قضايي و انتظامي به مرحله اجرا درآمد.
  

پسريي پس اازز تغيیيیر جنسيیت کشته شد

به دنبال کشته شدن دختري که مجردي زندگي مي کرد، يک متهم با تMش پليس تهران بزرگ دستگير شد. 
به گزارش ايسکانيوز، ساعت 21 يکشنبه هفته جاري تلفن کMنتري 106 نامجو به صدا در آمد و به افسر نگهبان
خبر رسيد دختر 24 ساله اي به نام «مهسا» در خانه اش کشته شده است. سپس محمدرضا حيدري، بازپرس
کشيک دادسراي ناحيه 27 تهران، در جريان قرار گرفت و به همراه افسران پايگاه دهم اداره آگاهي مرکز به

قربانگاه «مهسا» در خيابان دکتر شريعتي رفت. 
شواهد نشان مي داد اين دختر که سالها از مشکل دوجنسيتي رنج مي برد، خفه شده است. وي که پيشتر

«مسعود» نام داشت، به تنهايي در خانه مجردي زندگي مي کرد و به تازگي تغيير جنسيت داده بود. 
با روشن شدن اين موضوع، پيکر «مهسا» به پزشکي قانوني فرستاده و دو ساعت بعد يک متهم دستگير شد.
هم اکنون تحقيق کارآگاهان براي افشاي انگيزه جنايت و بازداشت ساير متهمان ادامه دارد و پرونده در شعبه

دهم دادسراي امور جنايي پايتخت تحت رسيدگي قضايي است. 
گزارش ايسکانيوز مي افزايد، از سوي ديگر، تسويه حساب خونR دو قاچاقچي جوان در خيابان «هاشمي»

تهران با جنايت پايان يافت. 
ساعت 19 يکشنبه افسران کMنتري 108 نواب با کشيک دادسراي ناحيه 27 تماس گرفتند و از آدمکشي کينه
جويانه خبر دادند. جاني اگر چه شناسايي شده، اما هنوز دستگير نشده است و تجسس پليس براي رديابي اش

ادامه دارد.
  

لحظه ها وو حاددثه ها

آتش سوزي مرگبار در محله زاغه نشينان


