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دزد شب گرد كه سوار بر نيسان امدادخودرو، خودروهاي پارك 
شده در محله خاني آباد را سرقت مي كرد سرانجام بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمدحسين هاشمي، رئيس 
كالنتري 152خاني آباد گفت: در دو ماه گذش��ته گزارش هاي 
مشابهي درباره سرقت ش��بانه خودرو به كالنتري گزارش شد. 
مأموران كالنتري در جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند كه 
خودروهاي سرقت شده با يك نيسان امداد خودرو سرقت شده 
است كه مأموران كالنتري دو روز قبل موفق شدند سارق را كه 
تالش مي كرد يك خودروي پارك شده را سرقت كند بازداشت 
كنند. او گفت: شبانه سوار بر خودروي امداد در خيابان ها پرسه 
مي زدم و خودروهاي پارك شده در محل هاي تاريك را سرقت 
مي كردم. بعد از آن لوازم خودرو را سرقت كرده و خودرو را در 
محلي خلوت رها مي كردم.  متهم گفت: از دو ماه قبل به مصرف 
شيشه اعتياد پيدا كردم و براي تأمين هزينه مواد به اين شيوه 
سرقت مي كردم كه بازداشت شدم. س��رهنگ هاشمي گفت: 

متهم بعد از اقرار در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

 سرقت خودرو
 با نيسان امداد خودرو

فرمان�ده ناجا س�ردار محس�ن حس�ن خاني را به س�مت رئي�س جديد 
پليس آگاهي ناجا منصوب كرد. 

با حكم سردار حس��ين اشتري، سرتيپ دوم پاس��دار محسن حسن خاني كه 
پيشتر فرماندهي انتظامي اس��تان آذربايجان شرقي را عهده دار بود، به سمت 
رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي منصوب شد.  پيش از اين سردار محمدرضا 

مقيمي، رياست پليس آگاهي ناجا را برعهده داشت.

تغيير رئيس پليس آگاهی ناجا

دو سارق جوان كه با ميني بوس سرقتي اقدام به سرقت 
لوازم داخ�ل خودروها مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جهانشاه تيموري، رئيس 
كالنتري 132 نبرد گفت: ظهر روز 25 بهمن ماه مأموران 
كالنتري در حال گشت زني در خيابان نبرد بودند كه متوجه 
شدند يك دستگاه خودروي ميني بوس بعد از مواجه شدن 
با خودروي پليس به س��رعت از محل دور شد كه مأموران 
خودرو را تعقيب كردند. مأموران در اولين بررسي متوجه 
شدند كه خودروي ميني بوس اعالم س��رقت شده است، 
بنابراين در جريان تعقيب خودرو به راننده فرمان ايس��ت 
دادند. در حالي كه راننده بدون توجه به هش��دار پليس به 
مسير ادامه مي داد مأموران با شليك هفت گلوله خودرو را 
متوقف و راننده و سرنشين را بازداشت كردند. دو متهم در 
بازجويي ها گفتند دو ماه قبل ميني بوس را سرقت كرده و 
با آن اقدام به س��رقت لوازم داخل خودروها مي كردند كه 
گرفتار پليس شدند. سرهنگ تيموري گفت: دو متهم براي 

سير مراحل قانوني به مرجع قضايي تحويل داده شدند. 

 سارقان با ميني بوس
 به دزدی مي رفتند

دو س�ارق موتور سوار كه به اتهام س�رقت گوش�ي تلفن همراه زنان بازداشت 
ش�ده اند، مي گوين�د ك�ه پول ه�اي س�رقتي را ص�رف عياش�ي مي كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از چندي قبل و همزمان با طرح شكايت هاي بسيار 
درباره سرقت گوشي تلفن همراه در نقاط مختلف ش��هر در دستور كار كارآگاهان 
پايگاه دوم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. شاكيان كه بيشتر آنان زنان بودند در طرح 
شكايت هاي مشابه به پليس گفته بودند كه گوشي آنها از سوي دو موتور سوار 28 تا 
30 ساله سرقت شده است. آنها همچنين گفته بودند كه پالك موتور سارقان مخدوش 
بوده اس��ت. يكي از ش��اكيان گفت: من از محل كارم خارج ش��دم و سوار خودروي 
سواري ام شدم. كيف ام را كه حاوي مقدار زيادي پول و گوشي تلفن همراهم بود در 
صندلي جلو گذاشتم و آماده حركت شده بودم كه ناگهان دو موتور سوار كيفم را سرقت 
كرده و ناپديد شدند.   در حالي كه هر روز بر تعداد شاكيان اضافه مي شد كارآگاهان 
صبح ديروز دو متهم را بازداشت كردند. در بررسي سوابق دو متهم كه به مصرف مواد 
مخدر اعتيار دارند مشخص شد كه هر دو قباًل پنج بار به اتهام سرقت بازداشت شده 
و به زندان افتاده بودند. آنها در بازجويي ها به 70 فقره سرقت اعتراف كردند و گفتند 
كه گوشي هاي سرقت شده را به يك مالخر مي فروختند و پول آن را صرف عياشي 
مي كردند.  با اطالعاتي كه دو سارق در اختيار پليس گذاشتند كارآگاهان موفق به 
بازداشت او شدند. متهم گفت: من گوشي ها را به قيمت كمي از دو سارق مي خريدم 
و به چند برابر قيمت به فروش مي رساندم.  سرهنگ كارآگاه خيراهلل دولتخواه، رئيس 
پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: به دس��تور بازپرس ش��عبه 4 بازپرسي 

ناحيه10 تهران تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در جريان است.

دزدان عياش بازداشت شدند

اعضاي يك شبكه س�رقت كه شبانه به خانه هاي ش�هروندان دستبرد 
مي زدند يك به يك بازداشت شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، اول بهمن ماه امس��ال بود رئيس يك��ي از بانك  ها به 
مأموران پليس تهران خبر داد كه مردي براي نقد كردن يك چك سرقت شده 
به بانك مراجعه كرده است كه با حضور مأموران پليس حامل چك بازداشت 
شد. وقتي پرونده به دستور بازپرس شعبه 12 دادسراي ناحيه 12 براي بررسي 
به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ فرستاده و مشخص شد كه اين چك 
كه در وجه حامل صادر شده است، شامگاه 14 آذرماه از خانه اي در بلوار قيام 
سرقت شده است. در جريان سرقت سارقان با تخريب گاوصندوق خانه موفق 
به سرقت 600 ميليون تومان پول و طال و مقدار زيادي چك در وجه حامل 
شده بودند.  در شاخه ديگري از تحقيقات پليس، كارآگاهان با رد يابي چك 
سرقت ش��ده 21 بهمن ماه يكي از اعضاي باند سرقت را كه مجيد نام داشت 
در مخفيگاهش در ميدان امام حسين بازداشت كردند. با اطالعاتي كه متهم 
در اختيار پليس گذاشت دو همدست او به نام هاي داوود و مهران)سردسته 
باند( در خيابان هاي پيروزي و اجاره دار بازداشت شدند. مأموران در بازرسي 
از مخفيگاه داوود يك كيلو حشيش كشف كردند.  در بررسي سوابق متهمان 
مشخص شد كه همگي معتاد و از مجرمان سابقه دار هستند كه بارها به اتهام 
سرقت بازداشت ش��ده و به زندان افتاده اند. مهران سردسته باند گفت: ما از 
غروب آفتاب تا سحر مشغول س��رقت از خانه ها مي شديم. بعد از شناسايي 
خانه هاي مورد نظر و بعد از اطمينان از اينكه كسي داخل خانه نيست از طريق 
بالكن يا تخريب در با ديلم وارد شده و بعد از سرقت پول و طال از محل خارج 
مي شديم. اموال س��رقتي را هم به دو مالخر مي فروختيم.  سرهنگ كارآگاه 
حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي پايتخت گفت: در جريان 
تحقيقات پليس يك از مالخران بازداشت ش��ده و تحقيقات براي بازداشت 
دومين نفر هم در جريان است. وي ادامه داد: در حالي كه متهمان به سرقت 
از 15 خانه اعتراف كرده اند، تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان 

در پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 رد يابي چك سرقت شده
 دزدان شبرو را گرفتار كرد
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 افزايش 80 درصدي 
جرائم سايبري در پايتخت

رئيس پلي�س پايتخت با اش�اره به رش�د 80 درصدي 
جرائ�م س�ايبري در تهران گف�ت: »بيش�ترين وقوع 
جرائم در حوزه مالي و اقتصادي اس�ت كه با باال رفتن 
اش�رافيت و آگاه�ي م�ردم در اي�ن زمين�ه مي توان 
آم�ار جرائ�م در فض�اي مج�ازي را كاه�ش داد.«

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي روز گذشته در 
نشست تخصصي پيگيري جرائم سايبري در حوزه بانكداري 
الكترونيك گفت: »طي س��ال هاي اخير نيروي انتظامي و 
پليس فتا اشراف خوبي بر فضاي مجازي داشته است؛ طوري 
كه بيش از 70 درصد جرائم در فضاي مجازي در تهران بزرگ 
كشف شده است. « وي با اشاره به ضرورت ناامن كردن فضا 
براي مجرمان فضاي مجازي گفت: »وقوع جرائم در تهران در 
سال جاري80 درصد افزايش داشته است و بايد در بخش هاي 
مختلف به ويژه امنيتي اش��رافيت بيشتري داشته باشيم.« 
سردار رحيمي در خصوص فعاليت هاي پليس در مبارزه با 
جرائم اقتصادي نيز گفت: »به بيش از 20 پرونده بزرگ فساد 
كالن، از سوي پليس برخورد قاطع صورت گرفته و صدها نفر 
نيز در اين رابطه دستگير شده اند.« بيشترين جرائم در فضاي 
مجازي مالي و اقتصادي است، وي افزود: »بيشترين جرائم در 
اين فضا، مربوط به مسائل مالي و اقتصادي است. طبق آمارها 
توانسته ايم بالغ بر 70 درصد جرائم را در تهران بزرگ كشف 
كنيم و يك��ي از اقدامات ويژه اي ك��ه آن را دنبال مي كنيم، 

تقويت پليس فتا از نظر مكان، نيرو و امكانات است.« 
س��ردار رحيمي ادام��ه داد: »بيش��تر افرادي ك��ه در دام 
كالهبرداران فضاي مجازي گرفتار مي شوند، به دليل عدم 
آگاهي در مسائل فضاي مجازي با اينگونه مشكالت مواجه 
مي شوند. اگر مردم اطالعات خود را در اين زمينه افزايش 

دهند، اين جرائم كمتر خواهد شد.«

رف�ع ك�ردن مش�كالت ب�ا س�رقت اموال 
ديگ�ران يكي از ش�يوه هايي اس�ت كه اين 
روزه�ا خبره�اي بس�ياري درب�اره آن در 
صفحه حوادث منتش�ر مي ش�ود. بسياري 
از افراد ب�دون توجه به عواقب دس�ت زدن 
به اين رفتار مرتكب س�رقت مي ش�وند. در 
جريان پرونده اي كه روز گذش�ته در دادگاه 
كيفري ي�ك اس�تان تهران بررس�ي ش�د 
كارگ�ر اخراجي براي رفع كردن مش�كالت 
اقتصادي اش تصميم به س�رقت گاوصندوق 
كارخانه گرفت�ه ب�ود كه دس�تش ب�ه خون 
نگهبان محل هم آلوده شد. او كه از پنج سال 
قبل در زندان اس�ت ب�ا رضاي�ت اولياي دم 
موفق به نج�ات از طناب دار ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 92 مأموران 
پليس پايتخت از قتل نگهب��ان كارخانه اي در 
ش��هرري باخبر و راهي محل ش��دند. شواهد 
نشان مي داد ايرج 35 ساله در درگيري با دو مرد 
جوان با انگيزه سرقت كشته شده است. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، تالش براي شناسايي و 
دستگيري عامالن قتل آغاز شد تا اينكه دو ماه 
بعد از حادثه كيوان 24 ساله با مراجعه به اداره 
پليس به قتل نگهبان كارخانه با همدستي يكي 
از دوس��تانش به نام عارف اعت��راف كرد. او در 
شرح ماجرا گفت: »چند سال قبل در كارخانه 
پوشاك بچه مشغول كار شدم اما بعد از سالها 

كار به خاطر تعديل نيرو اخراج شدم. به همين 
دليل بيكار شدم و درآمدي نداشتم. از آنجائيكه 
به محوطه كارخانه آشنا بودم و مي دانستم يك 
گاوصندوق در اتاق مدي��ر كارخانه قرار دارد و 
حاوي مبلغي پول اس��ت نقشه سرقت به سرم 
زد و در اين مورد با عارف صحبت كردم. عارف 
نيز پيشنهادم را قبول كردم. « متهم ادامه داد: 
»شب حادثه مقابل كارخانه رفتيم و از ديوار آن 
داخل شديم. س��پس خودمان را به اتاق مدير 
كارخانه رس��انديم. من و ع��ارف خيلي تالش 
كرديم تا در گاوصندوق را باز كنيم اما بي فايده 
بود. اين ش��د كه تصميم گرفتيم هر چه زودتر 
از كارخانه بيرون برويم تا اينكه چشمم به پول 
نقدي كه روي ميز مدير قرار داشت، افتاد. جلو 
رفتيم و مبلغ 50 هزار تومان را برداشتيم و بعد 
از آن بالفاصله خارج شديم. به حياط كارخانه 
كه رسيديم قصد داش��تيم از ديوار آن بيرون 
برويم اما نگهبان ما را ديد و با هم درگير شديم. 
در آن درگيري با مشت به س��ر او كوبيدم و او 
نقش بر زمين شد. خون از س��ر او جاري شده 
بود كه از ت��رس گريختيم. بع��د از فرار بود كه 
فهميديم ايرج كشته شده است به همين دليل 
از محل متواري ش��ديم تا اينكه دو ماه بعد از 

حادثه تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم.«
با اقرارهاي متهم همدست وي، عارف 23 ساله 
نيز بازداش��ت ش��د و بعد از تأيي��د توضيحات 

دوس��تش، كيوان به اتهام مباش��رت در قتل 
و س��رقت و عارف به اتهام معاون��ت در قتل و 
سرقت روانه زندان شدند. پرونده بعد از صدور 
كيفرخواس��ت به ش��عبه دوم دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران فرس��تاده ش��د و در اولين 
جلس��ه محاكمه بعد از درخواس��ت قصاص از 
س��وي اولياي دم، هيئت قضايي كي��وان را به 
قصاص و 10 سال حبس و عارف را به 15 سال 
حبس محكوم كرد. اين حكم ب��ه ديوان عالي 
كشور فرستاده شد و بعد از تأييد آن متهم در 
آس��تانه مرگ قرار داش��ت تا اينكه با پرداخت 
220 ميليون تومان ديه توانس��ت از چوبه دار 
فاصله بگيرد.  به اين ترتيب متهم صبح ديروز 
از جنبه عمومي جرم در همان شعبه به رياست 
قاضي زالي پاي مي��ز محاكمه قرار گرفت. بعد 
از اعالم رسميت جلس��ه، متهم درجايگاه قرار 
گرفت و در آخرين دفاعش گفت: »شب حادثه 
بدون هيچ س��الحي به س��رقت رفتي��م و باور 
كنيد قصد قتل نداش��تم. حاال از حادثه اي كه 
پيش آمد پش��يمانم چون باعث ش��د بهترين 
دوران عمرم را در زندان بگذرانم. در اين مدت 
خانواده ام خيلي اذيت ش��دند ت��ا مبلغ ديه را 
بپردازند. حاال از هيئ��ت قضايي تقاضا دارم در 
مجازاتم تخفيف قائل شوند تا هر چه زودتر آزاد 
شوم و زندگي جديدي را آغاز كنم.« در پايان 

هيئت قضايي وارد شور شد. 

نجات كارگر اخراجي از قصاص

پرونده ه�اي بس�ياري ب�ا موض�وع 
گروگان گي�ري اف�راد ب�راي اخ�اذي  از 
خانواده هايشان در پليس آگاهي تشكيل 
مي ش�ود. از آن جا كه روند رس�يدگي به 
اين پرونده ها در پليس ب�ه كندي انجام 
مي شود بس�ياري از خانواده ها حاضر به 
پرداخت پول به گروگانگيران مي شوند. 
در پرون�ده اي ك�ه در پلي�س ته�ران 
تش�كيل ش�ده اس�ت دو مرد افغان كه 
متهم هستند با همدستي سه مرد ديگر 
مردي افغ�ان را براي اخ�اذي ميلياردي 
از خان�واده اش گ�روگان گرفت�ه بودند 
پس از رهايي گروگان بازداش�ت شدند. 
به گزارش خبرن��گار ما، چندي قبل مردي 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از ربوده شدن 
ب��رادر جوانش به دس��ت افراد ناشناس��ي 
شكايت كرد. شاكي در توضيح ماجرا گفت: 
من اهل افغانستان هستم اما از سال ها قبل 
همراه خانواده ام در ايران زندگي مي كنيم. 
مدتي قبل پدر و مادرم تصميم گرفتند پس 
از 25 س��ال اقامت در ايران به افغانس��تان 
بروند به همين دليل برادر 30 س��اله ام كه 
همراه خانواده اش در شهرستان محمود آباد 
زندگي مي كند براي ديدن پدرم به تهران 
آمد. برادرم روز دوشنبه سوم دي ماه امسال 
پ��س از خداحافظي از پدر و م��ادرم راهي 
خانه اش در شمال ش��د كه ناگهان به طرز 
مرموزي ناپديد شد. چند روزي براي يافتن 
برادرم به جس��ت وجو پرداختي��م تا اينكه 
يكي از همش��هريانم كه او را نمي شناختم 
باتلفن هم��راه من و پدرم تم��اس گرفت و 
گفت برادرم را گروگان گرفته و به پاكستان 
منتقل كرده اس��ت و ب��راي آزادي او بايد 
5 ميليارد تومان به كارتش واريز كنيم.  پس 
از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي 
از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار 
گرفت.  در حالي كه تحقيق��ات درباره اين 
حادثه ادامه داشت مأموران دريافتند مرد 
ربوده شده در حوالي شهرستان محمود آباد 
شمال رها شده اس��ت.  برادر شاكي درباره 

آزادي برادرش گفت: پس از حادثه آنها ما را 
تهديد كردند اگر به حساب آنها پول واريز 
نكنيم برادرم را مي كشند و ما هم از ترس هر 
چقدر اموال و زمين و امالكي كه داشتيم، 
فروختيم و از اقوام هم 130 ميليون تومان 
قرض گرفتي��م و در نهاي��ت 416 ميليون 
تومان به حسابي كه آنها اعالم كرده بودند 
واريز كرديم تا اينك��ه گروگانگيران پس از 
45 روز ب��رادرم را آزاد كردن��د.  مرد ربوده 
شده هم گفت: وقتي از تهران راهي شمال 
شدم در نزديكي خانه ام بودم كه خودروي 
پژو پرشيايي راه مرا سد كرد. داخل خودرو 
س��ه مرد ايراني و يك مرد افغان��ي بود كه 
خودشان را پليس معرفي كردند و مرا به زور 
سوار خودرو كردند و دست و پا و چشمانم 
را بس��تند و به خانه وياليي قديمي منتقل 
كردند. آنها در اين مدت مرا شكنجه دادند 
و از من خواستند با خانواده ام تماس بگيرم 
و به دروغ بگويم آدم ربايان مرا به پاكستان 
آورده اند و براي آزادي ام به حساب آنها پول 
واريز كنند.  پس از اين مأموران تحقيقات 
گس��ترده اي را ب��راي شناس��ايي عامالن 
آدم ربايي آغ��از كردند تا اينك��ه در نهايت 
مأموران صاحب حساب را كه مردي به نام 
بشير است و همچنين مرد افغان ديگري به 
نام بصير كه در اين آدم ربايي نقش داش��ته 
بود، بازداشت كردند.  دو متهم صبح ديروز 
براي بازجويي به دادس��راي ام��ور جنايي 
تهران منتقل ش��دند.  در حالي كه شاكي 
مدعي بود بصير همان فردي اس��ت كه او 
را در مخفيگاهشان شكنجه كرده است اما 
متهم جرم خود را انكار ك��رد و گفت اصاًل 
در آدم ربايي نقش نداش��ته است.  بشير در 
بازجويي ها در ادعايي گفت: من خبر ندارم 
كه چه كسي شماره حساب مرا به خانواده 
شاكي داده اس��ت و االن هم خبر ندارم كه 
اين مبلغ را چه كسي برداشت كرده است.  
دو متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به 
دستور قاضي رضواني در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهي ق��رار گرفتن��د.  مأموران در 
تالشند تا همدستان آدم ربايان را شناسايي 

و بازداشت كنند. 

 آدم ربايان 
 400 ميليون توماني
 گرفتار پليس شدند


