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حادثه در جهان

حمله روباه به كودكان در لندن
ــرق  ــه اي نادر، يك روباه با ورود به خانه اي در ش در حادث

لندن، 2 كودك خردسال را بشدت مجروح كرد.
اين حادثه شنبه شب و در منطقه «هومرتون» روي داد و 
روباه به دو دختر 9 ماهه دوقلو كه در خواب بودند، حمله كرد.  
ــرد: اين دو كودك  ــكاي نيوز انگليس اعالم ك تلويزيون اس
ــدت زخمي شده اند و  ــال از ناحيه دست و صورت بش خردس
ــتان بستري هستند. والدين اين دو  در حال حاضر در بيمارس
ــنبه گذشته  ــديد هوا در ش كودك گفته اند، به دليل گرماي ش
آنان يكي از درهاي خانه را باز گذاشته بودند و روباه از همين 
ــه و كودكان  ــه طبقه دوم رفت ــپس ب ــده و س در وارد خانه ش

خردسال را در اتاقشان مورد حمله قرار داده است.
مقامات محلي در شرق لندن به دنبال اطالع از اين حمله، 
در حياط اين خانه تله گذاشتند كه يك روباه يكشنبه شب در 
آن گرفتار شد. روباه و سنجاب از جمله حيواناتي هستند كه به 

وفور در مناطق مختلف شهر لندن ديده مي شوند.  /  ايرنا
گردباد مرگبار در آمريكا

گردبادي كه يكي از ايالت هاي بزرگ آمريكا را درنورديد، 
چند كشته و خسارت سنگين مالي به همراه داشت.

ــاعت در  ــرعت 180 كيلومتر در س گردبادي مهيب با س
ايالت اوهايوي آمريكا تردد در خيابان ها و بزرگراه ها را مختل 
كرد و به صدها ساختمان، پل، تاسيسات برق و تلفن خسارت 
ــت كم 7 نفر  جان سپردند، چند  زد. بر اثر اين پديده جوي دس
ــد. هنوز ميزان  ــدند و وضع فوق العاده اعالم ش نفر زخمي ش

دقيق خسارت مالي منتشر نشده است.
ــي رودخانه هاي اوهايو،  ــطح آب برخ در پي باال آمدن س

خطر سيل اين ايالت را تهديد مي كند.  /  ايسكانيوز
 كشف جسد هاي بدون قلب 

در غاري در مكزيك

ــد بدون قلب در  ــف 6 جس ــس فدرال مكزيك از كش پلي
غاري در نزديكي يكي از مناطق اين كشور خبر داد.

فرانسيسكو آلور، رئيس پليس منطقه كان كان در مكزيك 
ــا مرد و 2 نفر  ــد كه 4 نفر از آنه ــاره گفت: اين 6 جس در اين ب
ــط پليس پيدا شدند كه سينه هايشان  زن بودند، در حالي توس

شكافته و قلب هايشان بيرون كشيده شده بود.
ــد حرف  ــزارش پليس، روي بدن اين 6 جس ــاس گ براس
ــود دارد كه عامل  ــده بود و اين احتمال وج «Z» حكاكي ش
قتل ها اعضاي باند مواد مخدر «زتا» باشند؛ چراكه اين گروه 
ــه و توزيع مواد مخدر در  ــي از مخوف ترين باندهاي تهي يك

مكزيك است. / ايسنا
 پدر مكزيكي

كودكانش را به طلبكارش داد
پليس فدرال مكزيك مردي را كه كودكانش را به عنوان 

قرض به طلبكارش داده بود، دستگير كرد. 
ــيتي» در  ــه «مكزيكوس ــس منطق ــژه پلي ــازرس وي ب
ــك گفت: خاوير  ــا روزنامه هاي محلي مكزي ــه اي ب مصاحب
ــه و اعالم كرد 2  ــته به پليس مراجع كواروبياس هفته گذش

كودك خردسالش را ربوده اند. 
ــخص شد اين مرد  طي تحقيقاتي كه صورت گرفت، مش
ــزو، معادل يك هزار و  ــه يك زن حدود 25 هزار پ ــاله ب 20 س
ــال زياد به جاي پرداخت  ــت و به احتم 925 دالر بدهكار اس
قرض خود، فرزندان خردسالش را به اين زن داده است.  اين 
بازرس ويژه خاطر نشان كرد: تحقيقات از همسر اين مرد هم 
ــت پليس اين پدر بي رحم را به جرم  ــورت گرفت و در نهاي ص
اين كه كودكانش را به عنوان قرض در اختيار طلبكارش قرار 
داده بود، دستگير و روانه زندان كرد.  پليس هنوز موفق نشده 

ردي از اين دو كودك يك و دوساله بيابد./ ايسنا

ــتگيري ــواد مخدر ناجا از دس ــس مبارزه با م ــس پلي  رئي
41 هزار و 237 قاچاقچي و توزيع كننده مواد مخدر خبر داد و از 

افزايش قاچاق مواد مخدر صنعتي ابراز نگراني كرد.
ــا  ــردار حميدرض ــته س ــم، روز گذش ــزارش جام ج ــه گ ب
ــين آبادي در مركز نظارت همگاني ناجا (197) در حاشيه  حس
پاسخگويي به تماس هاي مردمي به خبرنگاران گفت: از آغاز 
ــته) كه بخشي  اجراي طرح امنيت اجتماعي (طي 75 روز گذش
 از آن به برخورد با سوداگران مرگ اختصاص داشت، 41 هزار و

ــع مواد مخدر در نقاط مختلف  ــر از عوامل تهيه و توزي  237 نف
كشور دستگير شده اند كه از اين تعداد 1200 نفر زن هستند.

ــا تصريح كرد: از  ــا مواد مخدر ناج ــس پليس مبارزه ب رئي
ابتداي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بيش از 3 تن انواع 
مواد مخدر كشف شده كه بيشترين كشفيات مربوط به ترياك 
بوده و 12 هزار و 99 كيلو قرص اكستازي و مواد روان گردان و 

45 كيلو شيشه نيز از جمله اين كشفيات بوده است.
 پليس، بي تقصير در آزادي قاچاقچيان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پاسخ به پرسش 

ــردم از آزادي  ــگاران در ارتباط با گله مندي م ــي از خبرن يك
ــان مواد مخدر پس از اجراي طرح امنيت اجتماعي  قاچاقچي
گفت: نتايج بررسي ها نيز نشان مي دهد بيشترين گاليه مردم 
ــرد پليس در آزادي اين  ــت و بايد اذعان ك ــن ارتباط اس در اي
ــي ندارد و تنها وظيفه خود را دستگيري و مبارزه با  افراد نقش

قاچاقچيان مواد مخدر مي داند.
ــش «جام جم»  ــخ به پرس ــين آبادي در پاس ــردار حس س
ــه و خأل قانوني  ــازات توليدكنندگان شيش در خصوص مج
موجود، بيان كرد: در حال حاضر گرايش از مواد مخدر سنتي 
ــت و كاهش قيمت مواد مخدر  ــه صنعتي رو به افزايش اس ب
ــتقيمي با اين موضوع دارد؛ زيرا بخش  صنعتي نيز ارتباط مس

عمده اي از اين گرايش به دليل خأل قانوني است.
ــود مجازات بازدارنده در  ــزود: همچنين به دليل نب وي اف
ــواد مخدر صنعتي، هر روز قاچاق مواد  ــه تهيه و توزيع م زمين
مخدر صنعتي كه در آشپزخانه هاي خانگي توليد مي شود، رو 
ــت. سردار حسين آبادي تاكيد كرد: مسووالن  به افزايش اس
بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه در صورت نبود قانون 

و مجازات در رابطه با تهيه و توزيع مواد مخدر صنعتي، جامعه 
در آينده اي نه چندان دور، بايد بهاي سنگيني بپردازد.

 انهدام 146 باند
ــا در ادامه از  ــدر ناج ــا مواد مخ ــس مبارزه ب ــس پلي رئي
ــال خبر  ــدن 146 باند مواد مخدر از ابتداي امس ــي ش متالش
ــه به صورت  ــن باندها ك ــدن اي ــي ش ــت: با متالش داد و گف
ــواد مخدر فعاليت  ــه تهيه، توزيع و حمل م ــترده در زمين گس
ــاك به ــنتي نظير تري ــدر س ــواد مخ ــت م ــد، قيم  مي كردن

ــي از اين افزايش قيمت نيز ناشي از  ــيد كه بخش دو برابر رس
كنترل مرزها و اقدامات گسترده پليس در كشور است.

ــد، با اجراي طرح امنيت  ــين آبادي يادآور ش ــردار حس س
اجتماعي 23 آشپزخانه خانگي كه در زمينه تهيه و توزيع مواد 
ــف و متهمان تحويل  ــه فعال بودند، كش مخدر صنعتي شيش

مرجع قضايي شده اند. 
وي اظهار اميدواري كرد هر چه زودتر قانون مبارزه با مواد 
ــخيص مصلحت نظام تصويب و  مخدر صنعتي در مجمع تش

اجرا شود تا بيش از اين شاهد گاليه مندي مردم نباشيم.

دستگيري 1200 زن قاچاقچي موادمخدر
خأل قانوني موجب سوءاستفاده قاچاقچيان شيشه شده است

اعضاي يك گروه 4 نفره كه با تاسيس 11 مشاور امالك 
واهي در غرب تهران و كرج به بهانه فروش يا رهن آپارتمان 

از مردم كالهبرداري مي كردند، دستگير شدند.
به گزارش جام جم، راز فعاليت اين گروه كالهبرداري روز 
ــته با شكايت زني در اداره 14 آگاهي  ــهريور سال گذش 17 ش
تهران فاش شد. شاكي در تشريح ماجرا به پليس گفت: قصد 
ــتم تا اين كه 2 روز  خريد يك آپارتمان در غرب تهران را داش
پيش هنگام مطالعه صفحه نيازمندي روزنامه، چشمم به يك 
آگهي افتاد كه نوشته بود اگر مي خواهيد يك هفته اي صاحب 

آپارتمان شويد، با ما تماس بگيريد.
شاكي ادامه داد: با شماره درج شده در آگهي تماس گرفتم 
ــاور امالك، به شهرك راه آهن  ــاني مش و پس از دريافت نش

تهران رفتم و با صاحب مشاور امالك به گفتگو پرداختم.
ــه آپارتمان، او مرا  ــر معامل ــزود: پس از توافق بر س  وي اف
ــنا كرد و  ــان معرفي مي كرد، آش ــردي كه مالك آپارتم با م
ــپس به اتفاق هم به ديدن آپارتمان در يكي از محله هاي  س
 غرب تهران رفتيم و پس از توافق بر سر مبلغ خريد آپارتمان

ــاور امالك به مرد  ــون تومان در حضور صاحب مش 20 ميلي
ــه ام را به آن  ــد روز بعد اثاثي ــت كردم و قرار ش ــك پرداخ مال
آپارتمان منتقل كرده و همان روز 50 ميليون تومان باقيمانده 

را به او بپردازم.
 گرفتار شدن در دام مردان شياد

زن شاكي افزود: روز مقرر وقتي اثاثيه ام را به آن آپارتمان 
ــد مالك فرد ديگري بوده و او از فروش  انتقال دادم، معلوم ش
ــاوره امالك  ــت. بنابراين به محل مش ــالع اس ــه بي اط خان
مراجعه كردم، ولي مسوول و كاركنانش محل را تخليه كرده 
ــغول فعاليت بودند. با پي بردن به  و افراد ديگري در آنجا مش

كالهبرداري، از آنها شكايت كردم.
 با تشكيل پرونده قضايي در شعبه 13 بازپرسي دادسراي 
ــه 5 تهران، ماموران اداره 14 آگاهي تهران با اطالعاتي  ناحي
ــگاري رايانه اي از  ــت آوردند، به چهره ن ــاكي به دس كه از ش

مردان كالهبردار پرداختند.
در حالي كه ماموران در جستجوي متهمان فراري بودند، 
ــه اداره 14 آگاهي تهران مراجعه  ــهروند ديگر هم ب ده ها ش
ــياد از ــابه عنوان كردند مردان ش ــكايت هاي مش  و با ارائه ش

20 تا 40 ميليون تومان از آنها كالهبرداري كرده اند. در ادامه 
ــي هاي پليسي معلوم شد 4 عضو گروه كالهبرداري با  بررس
ــاور امالك در شهرك راه آهن و محله تهرانسر،  اجاره 2 مش

200 ميليون تومان از مردم كالهبرداري كرده اند.
 ردپاي متهمان حرفه اي در پرونده كالهبرداران

ــا اين كه ماموران  ــت ت ــات در اين رابطه ادامه داش تحقيق
ــان تحت تعقيب  ــر رايانه اي يكي از متهم ــد، تصاوي پي بردن

ــابقه دار به نام هاي مهدي و علي  ــس با تصاوير 2 متهم س پلي
ـ كه سابقه جعل و كالهبرداري دارندـ  شباهت دارد. 

ــا را زيرنظر گرفتند تا  ــاي احتمالي آنه ــن پاتوق ه بنابراي
اين كه روز چهارشنبه گذشته ماموران اداره 14 آگاهي تهران 
اطالع يافتند يكي از متهمان تحت تعقيب پليس به نام علي 
ــده است. با به دست  ــاله) در شهرك پرند مشاهده ش (47 س
ــهرك پرند، علي  آمدن اين اطالعات، ماموران با اعزام به ش
ــد. با انتقال  ــتگير كردن ــايي و دس ــم فراريـ  را شناس ـ مته
ــران وي در بازجويي راز  ــه اداره 14 آگاهي ته ــن متهم ب اي

كالهبرداري كالن را برمال كرد.
 اعتراف متهم

ــتي  ــم پرونده در اظهاراتش به پليس گفت: با همدس مته
مهدي، منوچهر و محمد در شهرك چشمه، شهران، شهرك 
ــر و فلكه پنجم فرديس كرج، 5 مغازه  ــن، بلوار اميركبي راه آه
ــاره و خريد و فروش آپارتمان  ــاور امالك اج را به عنوان مش

را آغاز كرديم.
متهم ادامه داد: بعد از تاسيس مشاور  امالك، آگهي خريد، 
ــان را در روزنامه ها چاپ  ــن و اجاره انواع آپارتم ــروش، ره ف
مي كرديم و با شناسايي افرادي كه قصد فروش خانه هايشان 
را داشتند، كليد منازل آنها را تحويل مي گرفتيم و وقتي افراد 
مشتري به محل كارمان مراجعه مي كردند، يكي از اعضا خود 
ــرد و با اين ترفند از متقاضيان خريد يا  ــك معرفي مي ك را مال
رهن آپارتمان، پول دريافت مي كرديم و سپس محل كارمان 

را تخليه و فعاليتمان را در مكان ديگري از سر مي گرفتيم.

ــت وي هم تحت  ــت اظهارات اين متهم، 3 همدس ــا ثب ب
ــي از آنها در تهران و 2 نفر ديگر در  ــب قرار گرفتند و يك تعقي
ــتگير شدند و در بازجويي هاي  ــايي و دس فرديس كرج شناس

پليسي به جرمشان اعتراف كردند.
ــت، ــي كه تحقيقات از اعضاي اين باند ادامه داش  در حال

ــران مراجعه و  ــس ته ــه اداره پلي ــم ب ــر ه ــاكي ديگ 50 ش
ــكايت هاي مشابهي را ارائه دادند و در مواجهه حضوري با  ش
متهمان آنها را مورد شناسايي قرار دادند. كارآگاهان اداره 14 
آگاهي تهران، در ادامه جستجوهاي پليسي پي بردند مردي 
ــت، با اعضاي باند  ــن كه يك جاعل حرفه اي اس به نام حس

همكاري داشته است.
ــرد جاعل تحت  ــدن اين موضوع، اين م ــخص ش با مش
ــال در يكي از  ــرداد امس ــت و روز 12 خ ــرار گرف ــب ق تعقي
ــتگير شد و در بازجويي هاي پليسي به  محله هاي تهران دس

همكاري با متهمان اعتراف كرد.
سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران 
در رابطه با اين پرونده به خبرنگار ما گفت: با توجه به اعتراف 
ــاي اين باند به كالهبرداري هاي كالن از مردم، تصوير  اعض
ــد  ــاندن چهره در روزنامه به چاپ مي رس متهمان بدون پوش
ــكايتي از متهمان دارند و به امالك آنها در  تا چنانچه آنها ش
ــهران، شهرك راه آهن، تهرانسر، فلكه 5 فرديس،  بهاران ش
خيابان زرتشت، خيابان شريعتي، بلوار گلها، شهرك چشمه، 
ــرج مراجعه  ــه و مارليك ك ــليمان خاطر، عظيمي ــان س خياب

كرده اند، به اداره 14 آگاهي تهران مراجعه كنند.

كالهبردار ها، خانه هاي كاغذي مي فروختند
اعضاي اين باند بالفاصله پس از كالهبرداري چهره خود را تغيير مي دادند

ــاي روان گردان دچار  ــردي كه در پي مصرف قرص ه م
توهم شده و همسايه اش را مجروح كرده بود، پس از چند روز 

فرار، در غرب تهران دستگير شد.
ــردي با مركز  ــب قبل م ــه گزارش «جام جم»، چند ش ب
فوريت هاي پليسي 110 تهران تماس گرفت و گفت: مردي 
ــس از زخمي كردن او، از  ــبانه به داماد وي حمله كرده و پ ش

محل حادثه گريخته است.
ــال اطالع از اين موضوع،   ــوران آگاهي تهران به دنب مام
ــود، اعزام و  ــه مجتمعي در غرب تهران ب ــه محل حادثه ك ب
متوجه شدند يكي از ساكنان با چاقو بشدت زخمي و بيهوش 

شده است.
با انتقال مرد مجروح به بيمارستان، ماموران به تحقيق از 
ساكنان مجتمع پرداختند كه مشخص شد عامل حادثه يكي 
ــده است و  ــت كه به طرز مرموزي ناپديد ش از همسايه هاس

خانواده اش نيز از وي اطالعي ندارند.
ــعبه هشتم  ــكيل پرونده قضايي در اين رابطه در ش با تش
ــه 5 تهران،  ــالب ناحي ــي و انق ــراي عموم ــي دادس بازپرس

تحقيقات براي يافتن مرد شرور آغاز شد.
 حمله مرد همسايه با چاقو

ــتان اعزام  يك روز پس از اين حادثه، ماموران به بيمارس
ــد. وي به پليس  ــه تحقيق از مرد مصدوم پرداختن ــدند و ب ش
ــب حادثه، اعضاي خانواده ام در منزل بودند و من در  گفت: ش
حال استراحت بودم كه ديدم در مي زنند وقتي در را باز كردم،  

متوجه حضور يكي از همسايه ها شدم.
ــه با چاقويي كه در  ــايه بي مقدم وي ادامه داد: مرد همس
ــت، به سويم حمله ور شد و مرا با چاقو زخمي كرد  ــت داش دس
و پا به فرار گذاشت. او حتي فرصت اعتراض و كمك خواهي 
ــتم.  ــداد. با پدرزنم تماس گرفته و از او كمك خواس ــه من ن ب
ــتجوهاي خود  ماموران با ثبت اظهارات مرد مجروح، به جس
براي پيدا كردن متهم فراري ادامه دادند تا اين كه روز گذشته 
ــكونتش بازگشته بود،  وي را در حالي كه به مجتمع محل س

دستگير كردند.
ــرور به اداره پليس، وي در بازجويي به  با انتقال مهاجم ش

حمله به مرد همسايه اعتراف كرد.

توّهم قرص هاي روان گردان حادثه آفريد

كشف خانه فساد در تبريز
10 عضو باند فساد وقتي در محاصره پليس قرار گرفتند، 

هنگام فرار دستگير شدند.
ــيخي زاد  ــه گزارش خبرنگار جام جم از تبريز، مهدي ش ب
ــاني نيروي انتظامي آذربايجان  ــت اداره اطالع رس سرپرس
ــي تماس تلفني يكي از  ــرقي با اعالم اين خبر گفت: در پ ش
ــهروندان با مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر اين كه  ش
يك منزل مسكوني تبديل به خانه فساد شده است، ماموران 
ــري 14 تبريز با هماهنگي مقام قضايي به محل اعزام  كالنت

و به بازرسي از خانه مذكور پرداختند.
وي گفت: در بازرسي ها معلوم شد خانه فوق اجاره اي بوده 
ــاكنان آن اقدام به تهيه و توزيع سي دي هاي غيرمجاز و  و س

برقراري روابط غيراخالقي كرده اند.
شيخي زاد تصريح كرد: با ورود ماموران، افراد داخل خانه 
ــتند، ولي ناكام ماندند و هر 10 نفر  ــعي در فرار از منزل داش س
ساكن خانه كه شامل 6 مرد و 4 زن بودند، دستگير و تحويل 

مراجع قضايي شدند.

ــافران در تهران  اعضاي باندي كه به بهانه جابه جايي مس
ــان را سرقت  ــهريار، آنها را با قمه و چاقو تهديد و اموالش و ش

مي كردند، دستگير شدند.
به گزارش «جام جم»، روزهاي پاياني اسفند سال گذشته، 
ــهريار به محل كارش در تهران  ــت از ش مردي كه قصد داش

برود، سوار يك دستگاه خودروي پرايد نقره اي رنگ شد.
پس از طي مسافتي، حوالي پل بادامك شهريار، 2 مسافر 
ــي  كناري مرد جوان با چاقو او را تهديد به مرگ كرده و گوش
تلفن همراه، 50 هزار تومان پول و يك عدد كارت عابربانك 
ــافر را پس از كتك زدن، از  ــرقت بردند و مرد مس وي را به س

خودروي در حال حركت به بيرون انداختند.
ــط يك راننده عبوري به  ــافر پس از اين كه توس مرد مس
ــعبه ششم بازپرسي  ــتاني انتقال و نجات يافت، به ش بيمارس
دادسراي عمومي و انقالب شهريار مراجعه و از 3 مرد زورگير 
شكايت كرد. با تشكيل پرونده قضايي در اين رابطه، بازپرس 
سربازيان دستور ويژه اي را در اين رابطه صادر كرد و ماموران 
ــهريار  ــات كالنتري 11 مركزي ش ــس و اطالع اداره تجس

تحقيقات در اين رابطه را آغاز كردند.
 شكايت ها، يكي پس از ديگري

ــرا و  ــراد ديگري هم به دادس ــكايت، اف ــه دنبال اين ش ب
ــابهي ارائه كردند.  ــكايت هاي مش كالنتري 11 مراجعه و ش
ــي پرونده ها پي بردند همگي به يك شيوه  ماموران در بررس
ــردان زورگير افتاده اند و متهمان فراري پول موجود  در دام م
ــاب يك  ــاي اعتباري بانكي مالباخته ها را به حس در كارت ه

زن واريز و سپس آنها را برداشت كرده اند.
با مشخص شدن اين موضوع، صاحب اين كارت اعتباري 
تحت تعقيب قرار گرفت تا اين كه پس از چند هفته زن جوان 
ــتگير و براي تحقيقات به  ــهريار دس در يكي از محله هاي ش

مركز پليس منتقل شد.
 همدستي زن جوان با دزدان حرفه اي

ــي به همكاري با سركرده  اين زن در بازجويي هاي پليس
ــك گروه زورگيري اعتراف كرد و گفت: چندي قبل برادرم  ي
ــت با يك دوست سابقه دارش به  كه زنداني بود، از من خواس
نام بهروز همكاري كنم و با دريافت پول از او، به حساب مالي 

برادرم در زندان واريز كنم.
ــته برادرم عمل كرده و اجازه  زن جوان ادامه داد: به خواس
ــابم  ــتانش پول هاي دزدي را به حس ــا بهروز و همدس دادم ت
ــتگيري ام ادامه  ــز كنند و همكاري ام با آنها تا قبل از دس واري
ــت. با ثبت اظهارات اين زن جوان، براي وي قرار قانوني  داش
ــارقان فراري ادامه پيدا  ــد و جستجو براي يافتن س صادر ش
ــدند آنها با هم  ــي هاي خود، متوجه ش كرد. ماموران در بررس
ــاي احتمالي متهمان  ــب پاتوق ه ــايه اند. به اين ترتي همس
ــتگير  ــهريار دس ــرل و 4 نفر از متهمان فراري را در ش را كنت
ــي از مخفيگاه آنها، برخي از اموال مسروقه  كردند. در بازرس
ــف و ضبط شد و متهمان مورد بازجويي قرار  مالباخته ها كش

گرفتند و به سرقت هاي متعدد اعتراف كردند.
ــهريار  ــتان عمومي و انقالب ش ــي، دادس قاضي طاووس
ــت: در ادامه تحقيقات  ــن پرونده به خبرنگار ما گف ــاره اي درب
ــت شده اين باند زورگيري، معلوم شد يكي  از 4 عضو بازداش
از مهره هاي كليدي باند، عالوه بر همكاري با متهمان، يك 
ــوي پليس آگاهي  ــد ديگر را هم هدايت مي كرده كه از س بان

شهريار دستگير شده است.
ــافراني را هم در تهران در  با توجه به اين كه متهمان مس
ــتاريم چنانچه در دام  دام خود گرفتار كرده اند، از مردم خواس
اعضاي اين گروه خشن گرفتار شده اند، به دادسرا يا كالنتري 

11 مركزي شهريار مراجعه كنند.

دستگيري زورگيرهاي كارت عابربانك

قاچاقچي سابقه دار در ميانه به دار آويخته شد
يك قاچاقچي سابقه دار صبح ديروز در زندان ميانه به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش خبرنگار جام جم از تبريز، سرهنگ راستي، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان 
ــالمي، متهم به  ــرقي ضمن اعالم اين خبر گفت: در جهت اجراي قانون و عدالت اس آذربايجان ش
ــتگير و در بازرسي از مخفيگاه وي 4  ــاله كه به جرم تهيه و توزيع موادمخدر دس هويت جليل 36 س
كيلو و 500 گرم كراك و 200 گرم ترياك كشف شده بود، توسط مراجع قضايي رسيدگي و حكم 
ــووالن  ــد. وي ادامه داد: صبح ديروز متهم با حضور مس ــط قاضي پرونده صادر ش اعدام وي توس

ذي ربط در محوطه زندان شهرستان ميانه به دار آويخته شد.

در  الكلي  مشروبات  حامل  خودروي  آتش سوزي 
شهرستان ميانه راننده را به كام مرگ كشاند.

به گزارش خبرنگار جام جم از ميانه، سرهنگ نارهي 
آذربايجان  استان  ميانه  شهرستان  انتظامي  فرماندهي 
شرقي با اعالم اين خبر گفت: در پي برخورد دو دستگاه 
خودروي سواري و وقوع آتش سوزي شديد در ميانه راننده 

خودروي سمند در دم فوت كرد.
از برخورد شديد خودروي  افزود: در پي اطالع  وي 
سواري پيكان با خودروي سواري سمند در محور جاده 
ميانهـ  قره چمن با حضور ماموران در  محل سانحه مشاهده 
شد كه در اثر سرريز شدن بنزين، خودروي سمند آتش 
گرفته است و به دليل شدت آتش سوزي راننده خودرو در 

دم فوت كرد و راننده و سرنشينان خودروي پيكان بشدت 
مصدوم شده اند. 

با اطفاي حريق  در بازرسي از صحنه تصادف به منظور 
تعيين علت حادثه از خودروي سمند بيش از 670 بطري 
و قوطي سوخته شده مشروبات الكلي و همچنين بيش از 

500  بطري انواع مشروبات الكلي سالم كشف شد.

راننده خودروي حامل مشروبات الكلي در آتش سوخت

ــتگاري دخترجوان رفت،  ــالخورده وقتي به خواس مرد س
گمان نمي برد در يك توطئه خانوادگي به قتل برسد.

ــال گذشته ماموران  ــتان س به گزارش «جام جم»، زمس
انتظامي شهريار هنگام گشتزني در يكي از محله هاي شهر، 
متوجه مردي سالخورده شدند كه براثر اصابت جسمي سخت 

به ناحيه سر، به قتل رسيده است.
ــف جسد مردناشناس، موضوع را  ماموران انتظامي با كش
به بازپرس اصغري زاويه، كشيك ويژه قتل دادسراي شهريار 
ــد به پزشكي قانوني  اطالع دادند و با هماهنگي قضايي، جس

انتقال و با تشكيل پرونده قضايي تحقيقات ادامه يافت.
ــوي كارآگاهان جنايي  ــي از س ــه تحقيقات پليس در ادام
ــاله و از اتباع افغان  ــد مقتول 60 س ــهريار معلوم ش آگاهي ش
ــدارك هويتي و  ــناد و م ــه تهيه و فروش اس ــوده و در زمين ب

گذرنامه هاي جعلي فعاليت داشته است.
ــخص شدن هويت مقتول، تحقيقات در اين رابطه  با مش
وارد مرحله جديدي شد. كارآگاهان جنايي آگاهي شهريار كه 
ــالخورده در جريان يك انتقام گيري  احتمال مي دادند مرد س
به قتل رسيده است، به بررسي وضعيت زندگي وي پرداختند 
ــدند، مقتول قبل از مرگ به خواستگاري دختري  و متوجه ش
ــخ منفي داده و سپس  جوان رفته ولي خانواده دختر به او پاس

ناپديد شده اند.
ــوران كه احتمال  ــت آوردن اين اطالعات، مام با به دس

ــوي خانواده دختر جوان به قتل رسيده  مي دادند پيرمرد از س
است به جستجوي اين خانواده پرداختند تا اين كه چند هفته 
ــاره اي در يكي از  ــده را در يك خانه اج ــواده گمش ــل خان قب

محله هاي شهريار شناسايي كردند.
ــس از هماهنگي  ــهريار پ ــان جنايي آگاهي ش كارآگاه
قضايي به خانه آنها اعزام شدند و دخترجوان را همراه برادرش 

به اداره جنايي پليس انتقال دادند.
آنها در بازجويي از مرگ مرد سالخورده اظهار بي اطالعي 
ــرد جوان به قتل مرد  ــد تا اين كه در ادامه تحقيقات، م كردن

60 ساله اعتراف كرد.
 اعتراف به جنايت

ــم به قتل در اظهاراتش به پليس گفت: چندي قبل با  مته
ــنا شدم و او چند بار به  مقتول كه يك جاعل حرفه اي بود، آش

خانه مان آمد و متوجه شد من خواهري مجرد دارم.
ــت  ــزود: پس از چند هفته، مرد جاعل از من خواس وي اف
خواهرم را به عقد وي درآورم و در قبال اين ازدواج قول داد يك 
خودروي وانت به من هديه دهد كه پس از توافق با وي وقتي 
با اعتراض خواهرم روبرو شدم مرد 60 ساله را كشته و سپس 
جسد را در بيابان رها كردم. در پي ا ين اعترافات  متهم به قتل با 
قرارقانوني از سوي بازپرس اصغري زاويه، رئيس شعبه هفتم 
ــهريار روانه زندان شده است. تحقيقات تكميلي  دادسراي ش

براي دستگيري همدست فراري وي ادامه دارد.

عشق پيري، قرباني گرفت
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