
كودك 4 ساله پس از سقوط به استخر آب 
در يكي از روستاهاي شيراز فوت شد. 
سرهنگ »دالور القاصي مهر« فرمانده 
انتظامي شهرستان ش��يراز گفت: اين 
حادثه در روستاي»كوش��ك بيدك« 
شيراز اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس 

بعد از حض��ور در محل نش��ان داد كه 
استخر به علت بارش هاي باران از آب پر 
شده بود و كودك هنگام بازي به داخل 
آن سقوط كرده و غرق شده  است كه 
جسد از آب خارج و به پزشكي قانوني 

منتقل شد.

مرگ غم انگيز كودك در استخر

چه�ار س�ارق معت�اد ك�ه مته�م هس�تند 
ل�وازم داخ�ل خودروه�ا را مي دزديدن�د 
ب�ه 850 فق�ره س�رقت اعت�راف كردن�د.

به گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��رهنگ كارآگاه 
ش��مس الدين ميرزكی، معاون مبارزه با سرقت 
وسايط نقليه گفت: ماموران پليس تهران در جريان 
تحقيقات خود چهار متهم را بازداشت كردند.  وي 
افزود: اعضاي اين باند كه 20 تا 25 ساله هستند به 
مصرف موادمخدر اعتياد دارند و در نقاط مختلف 
ش��هر لوازم داخل خودروها را سرقت مي كردند. 

متهمان با اقرار به 850 سرقت، اعتراف كرده اند 
كه به صورت شبانه روزي و در تيم هاي جداگانه 
مرتكب سرقت مي ش��دند و اموال سرقت شده را 
به چهار مالخر مي فروختند.  سرهنگ ميرزكي 
ادامه داد: مأموران پليس آگاهي تهران همچنين 
چهار مالخر پرونده را بازداشت و از مخفيگاه آنها 
اموال سرقتي زيادي كش��ف كردند.  وي با بيان 
اينكه 200 نفر از شاكيان شناسايي شده اند، گفت: 
تحقيقات بيشتر از متهمان در پليس آگاهي تهران 

در جريان است.

مردي كه به خاطر مشكالت خانوادگي قصد 
خودكشي داش�ت، با حضور به موقع پليس 

نجات پيدا كرد. 
اين حادثه در شهرستان ساوجبالغ اتفاق افتاد 
و در جريان آن مرد 27 ساله با طناب دار قصد 

خودكشي داش��ت. مأموران كالنتري 11 اين 
شهرستان بعد از اطالع از ماجرا در محل حاضر 
و موفق شدند مرد جوان را از مرگ حتمي نجات 
دهند. مرد جوان انگيزه خود را براي خودكشي 

مشكالت خانوادگي اعالم كرد.

اعتراف 4 دزد معتاد به 850 سرقت

باز شدن طناب دار  از گردن مرد 27 ساله

معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري 
پليس آگاه�ي ناجا گفت: بس�ياري 
از كاالهاي عرضه ش�ده در سايت ها 

سرقتي است.
 سرهنگ محمدرضا اكبري توضيح داد: 
هنگام مراجعه به سايت هاي اينترنتي 
مانند »دي��وار« و »ش��يپور« نبايد به 
تبليغات مندرج در آنها به راحتي اعتماد 
شود، زيرا كالهبرداران با سوءاستفاده 

از اين سايت ها اقدام به كالهبرداري يا 
فروش كاالهايي مي كنند كه بسياري از 
آنها سرقتي است.  وی افزود: با توجه به 
گسترش سايت هاي تبليغات اينترنتي 
مثل ديوار و شيپور براي خريد و فروش 
كاالهاي دس��ت دوم، افراد سودجو از 
اين فضا سوءاس��تفاده كرده و اقدام به 
فروش كاالهاي سرقتي يا كالهبرداري 

با ترفندهاي مختلف مي كنند.

 بسياري از كاالهاي 
عرضه شده در سايت ها سرقتي است

پس�ر قمارباز كه پس از باخت 400 ميليون تومانی پدرش را براي تصاحب 
اموالش به قتل رسانده بود با رضايت خانواده اش از قصاص نجات پيدا كرد.

 گزارش خبرنگار ما، افراد طمعكار كه دوست دارند ره 100 ساله را يك شبه طی 
كنند برای رسيدن به پول های بادآورده دست به هر جرمی می زنند. در اين ميان 
فرزندان ناخلفی هم هستند كه برای تصاحب ارثيه دست به قتل پدر يا مادر خود 
می زنند، اما نه تنها به ارثيه نمی رسند كه گرفتار پليس هم می شوند.  مرد جوانی 
كه چند ماه قبل با نقشه حساب ش��ده ای پدر پولدارش را برای تصاحب ارثيه با 
سيانور به قتل رس��انده بود، خيلی زود با تحقيقات پليسی دستش رو و گرفتار 
شد.  اين حادثه بامداد دوش��نبه 22 مردادماه امس��ال رخ داد. آن روز كاركنان 
بيمارستانی مرگ مشكوك مرد 53 س��اله ای به نام ابراهيم را به مأموران پليس 
خبر داده بودند كه نخس��تين آزمايش ها حكايت از اين داشت كه مرد ميانسال 
بر اثر مسموميت با سيانور به كام مرگ رفته اس��ت. همچنين مشخص شد در 
اين حادثه همكار و پسر همكار مرد فوت شده هم با سيانور مسموم شده اند، اما 
از مرگ نجات يافته اند. به اين ترتيب با اعالم اين خبر، قاضی دشتبان، بازپرس 
ويژه قتل دادسرای امور جنايی تهران همراه تيمی از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهی در محل به تحقيق پرداختند.  نخستين بررس��ی ها نشان داد مرد فوت 
شده كه مغازه بزرگ لوازم خانگی در خيابان جمهوری دارد، ظهر روز يك شنبه 
21 مردادماه همراه شريك و پسر شريكش پس از خوردن ناهار همگی مسموم 
می شوند. شريك و پسر شريك مرد ميانسال پس از انتقال به بيمارستان به صورت 
سرپايی درمان می شوند، اما ابراهيم به خاطر شدت مسموميت چند ساعت بعد 
به كام مرگ می رود.  شريك ابراهيم گفت: آن روز پسر ابراهيم در آشپزخانه مغازه 
غذای همه ما را گرم كرد. او گفت كه دندان درد دارد و نمی تواند غذا بخورد. پس از 
خوردن دو قاشق من و پسرم متوجه مزه بد غذا شديم و احساس كرديم غذايمان 
مسموم شده و نخورديم، اما ابراهيم غذايش را خورد كه ناگهان همگی دل درد 
شديد گرفتيم و به بيمارستان منتقل شديم. همزمان با ادامه تحقيقات مأموران 
ابراهيم( را به عنوان مظنون حادثه بازداشت و مورد بازجويی قرار  محسن)پسر 
دادند. متهم ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتی با مدارك و داليل روبه رو شد به قتل 
پدر و مسموميت شريك پدرش و پسرش اعتراف كرد. وی گفت: از دوران كودكی 
در مغازه پدرم كار می كردم. مشكلی نداشتم تا اينكه رو به قمار آوردم و قمارباز 
ش��دم. مدتی قبل 400 ميليون تومان باختم و بدهی زي��ادی باال آوردم. خيلی 
تالش كردم بدهی ام را پرداخت كنم، اما نشد تا اينكه تصميم گرفتم به زندگی ام 
پايان دهم، ولی پس از چند روز پشيمان شدم و نقشه قتل پدرم را طراحی كردم 
تا پس از فوت او اموالش را باال بكشم و بدهی ام را بپردازم. آن روز مقداری سيانور از 
خيابان ناصرخسرو خريدم و پس از اينكه دوربين های مغازه را قطع كردم، سيانور 
را در غذای پدرم و شريكش ريختم و به آنها خوراندم.  در حالی كه متهم پس از 
تحقيقات تكميلی قرار بود به زودی در دادگاه كيفری محاكمه شود، خانواده وی به 
دادسرای امور جنايی آمدند و به قاضی دشتبان، بازپرس شعبه دهم اعالم كردند 
كه متهم را بخشيده اند. بنابراين متهم به زودی در دادگاه كيفری يك استان تهران 

از جنبه عمومی جرم محاكمه می شود.

قاتل قمارباز بخشيده شد
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خانه مسكوني در آتش سوخت
ساختمان سه طبقه اي حوالي ميدان گرگان به علت نامشخصي دچار حريق 

شد و در آتش سوخت. 
به گزارش خبرنگار ما، آتش نش��انان ايس��تگاه 93 بعد از اطالع از وقوع حادثه 
در خيابان اجاره دار در محل حاضر و متوجه ش��دند آتش زي��ادي از طبقه اول 
ساختمان سه طبقه قديمي خارج مي شود و ش��عله هاي آتش در حال سرايت 
به طبقات فوقاني است. آتش نشانان پس از ايمن كردن محل، آتش را مهار و از 
سرايت آن به ديگر نقاط س��اختمان جلوگيري كردند. در جريان اين حادثه به 

كسي آسيب نرسيد و علت آن نيز در دست بررسي است. 

 پليس وظيفه شناس 
راننده بيمار را نجات داد

پليس وظيفه شناس كه متوجه وخامت حال راننده يک خودروي عبوري در جزيره كيش 
شده بود به كمک او شتافت.

ستوان يكم رحمان جعفری كوتنايي، افسر راهنمايي و رانندگي هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري در ميدان اميركبير كيش متوجه وخامت حال راننده يكي از خودروها شد و بعد 
از خارج كردن راننده از پشت فرمان، امدادگران اورژانس را باخبر كرد. همزمان با حضور 
امدادگران اورژانس، راننده به بيمارس��تان منتقل و از وقوع يك حادثه جلوگيري شد. 
براساس گزارش اورژانس راننده بر اثر عارضه قلبی در حال سكته بود كه اقدام به موقع اين 

پليس مانع حادثه جانی احتمالی برای اين فرد شده است.
سرهنگ علی اصغر جمالی، فرمانده انتظامی ويژه كيش در ديدار با مأمور وظيفه شناس 
پليس راهور گفت: يكی از عوامل مهم در جلب اعتماد مردم نس��بت به پليس، معنويت 
حقيقی و كار برای خدا، رفتار مهربانانه پليس با مردم در عين اقتدار، كارآمدی و توانمندی 
پليس در انجام وظايف و ايجاد امنيت اس��ت. وی اقدام اين مأمور را جوانمردانه خواند و 
گفت: بر من واجب است از اين اقدام ماندگار تقدير و تشكر كنم. بر پايه اين گزارش، فرمانده 

انتظامی ويژه كيش با اهدای لوح و هديه از اين مأمور وظيفه شناس تقدير كرد.

 فيش بانكي دزدان 
ماند در محل سرقت جا

جاماندن فيش بانكي يكي از س�ارقاني كه با دستبرد به خانه اي در 
شهرك غرب موفق به سرقت ميلياردي شده بودند، آنها را گرفتار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ »ضرغام آذين«، رئيس كالنتري 
134 شهرك قدس در توضيح پرونده گفت: چندي قبل مردي به 
مأموران كالنتري شهرك قدس خبر داد كه س��ارقان به خانه اش 
دس��تبرد زده و يك ميليارد تومان پول و طال سرقت كرده اند. بعد 
از اعالم شكايت مأموران كالنتري در محل حاضر شدند و دست به 
تحقيق زدند. آنها در بررسي محل سرقت، فيش بانكي پيدا كردند 
كه صاحبخانه گفت: متعلق به او نمي باش��د. در جريان بررسي ها 
مأموران احتمال دادند فيش متعلق به يكي از س��ارقان باشد. بعد 
از به دست آمدن اين سرنخ بود كه مأموران موفق شدند، مخفيگاه 
متهمان را در محله فرحزاد و شهرستان مالرد شناسايي و متهمان 
را كه دو مرد و دو زن بودند بازداشت و از مخفيگاه متهمان مقداري 

وسايل سرقتي كشف كنند.

حضور گسترده پليس پايتخت در مراكز خريد شب عيد

سرقت گوسفند با كندن چاه
از متهمان اين پرونده، دو مرد ميانسال بودند كه به اتهام سرقت 
چند رأس گوسفند از گله بزرگي در باقرشهر دستگير شده بودند. 
سرقت بز گله از سوي متهمان باعث شد آنها رديابي و شناسايي 
شوند. محمد 42 ساله مالخر گوسفندها بود. او خودش خودروي 
پرش��يا را در اختيار همدس��تانش قرار مي داد و بعد از سرقت، 

گوسفندها را به قيمت ناچيزي مي خريد. 
شغلت چيست؟

خريد ضايعات
سابقه داري؟

چند فقره سرقت 
س�رقت  ش�يوه  از 

گوسفندان بگو.
در باقرش��هر گله ه��اي 
گوس��فند زياد است، اما 
آنهاي��ي را ك��ه تع��داد 
زي��اد  رأس هايش��ان 
بود، شناسايي مي كرديم 
و بعد در مس��ير گله چاله هاي عميق مي كنديم. يك خودروي 
پرشيا داشتم كه در اختيار دو همدستم قرار داده بودم. آنها قبل 
از حركت گله داخل چاله مي رفتند و وقتي گله رد مي شد، پاهاي 
گوسفندان را گرفته و حيوان را به داخل چاله مي كشاندند و به 

اين شيوه سرقت مي كردند. 
از چه گله هايي سرقت مي كرديد؟

گله هايي كه تعداد گوسفندانش��ان باال ب��ود چون صاحب گله 
متوجه سرقت گوسفندان نمي شد. 

چطور شناسايي شديد؟
از آن گله يك بُز نر س��رقت كرديم كه آن بُز، پيش��رو گله بود و 

بسيار قيمت داشت. صاحب گله وقتي متوجه سرقت آن بُز شد 
به كالنتري رفت و از اين طريق شناسايي و دستگير شديم. 

گوسفندان را چند مي خريدي؟
نصف قيمت و گاهي هم زير يك ميليون

صاحب گله را مي شناختي؟
بله او بسيار صاحبنام بود و گله هاي او نمونه بودند و حتي لوح 

تقدير هم گرفته بود. 

سرقت براي خريد كادوي ولنتاين!
نويد در يك بن��گاه معامالت 
مسكن كار مي كرد. يك سال 
از نام��زدي او با دخت��ر مورد 
عالقه اش گذشته بود تا اينكه 
روز ولنتاين تصميم مي گيرد 
براي او كادو بخرد، اما كاسبي 
امالك كساد بود به همين دليل 

تصميم به سرقت مي گيرد. 
چند سال داري؟

20سال
سابقه داري؟

نه بار اول بود كه اشتباه كردم.
هنوز زندگي را ش�روع نك�ردي س�راغ كار خالف 

رفتي؟
پشيمانم.

خريد كادوي ولنتاين واجب بود كه براي آن سرقت 
كني؟

نمي خواستم پيش نامزدم كم بياورم. او مي ديد كه همه زوج هاي 
جوان به هم كادو مي دهند. 

از روز سرقت بگو. 
معامالت در مغازه كم بود، به همين خاطر مدتي بود كه درآمدي 
نداشتم. رسيديم به روز ولنتاين و بايد كادو مي خريدم. به همين 
دليل قصد داشتم به خانه برادرم بروم تا از او پول قرض كنم. در راه 
در حياط خانه اي باز بود كه يك جفت كتاني توجه مرا به خودش 
جلب كرد. وارد حياط شدم كه آن كتاني را سرقت كنم، اما وسوسه 
شدم و وارد راه پله هاي خانه شدم. در همين لحظه صاحبخانه مرا 

ديد و از ترس به داخل حمام رفتم كه دستگير شدم. 

دزدی براي خريد جهيزيه
زن 57 ساله كه به خاطر 
سردي هوا همراه مأمور 
بدرقه در خودروی پليس 
نشسته بود، از متهماني 
بود ك��ه توجه م��ا را به 
خودش جلب كرد. جلو 
رفتم و در خ��ودرو را باز 
كردم. او ب��ه خاطر درد 
پاهايش در صندلي عقب 
ماشين دراز كشيده بود. 
چهره  و موهاي سفيدش مرا به شك انداخت كه متهم است يا 

شاكي. صدايش كردم و بلند شد. سپس به سؤاالتم پاسخ داد. 
چند فرزند داري؟

سه پسر و دو دختر. دو پسرم و يكي از دخترانم ازدواج كرده اند، اما 
يكي از پسرانم به خاطر تصادف خانه نشين شده و از كارافتاده 

است. دختر كوچكم نيز نامزد است. 
 با اين سن و سال چرا دنبال سرقت رفتي؟

20 سال قبل شوهرم فوت كرد. بچه ها را به سختي و با كارگري 

بزرگ كردم، حتي گاه��ي كنار خيابان گداي��ي هم مي كردم. 
در اين س��ال ها به خاطر بيماري پس��رم و خودم مجبور بودم 
هزينه هاي زيادي براي درمان بپردازم. از طرفي دخترم نامزد 
كرده بود و بايد جهيزيه  او را هم تهيه مي كرديم. اين ش��د كه 

سراغ سرقت رفتم، اما پشيمانم. 
براي سرقت كجا رفته بودي؟

بازار عبدل  آباد
چند تا گوشي سرقت كردي؟

سه تا گوشي سرقت كردم، اما براي س��رقت چهارمين گوشي 
از جيب يك زن، او فهميد و شروع به س��ر و صدا كرد. به خاطر 

كهولت سن و پادرد نتوانستم فرار كنم و دستگير شدم.

مشروب با طعم طال
بع��د از اي��ن گف��ت و گو 
مش��روبي  شيش��ه هاي 
ك��ه در آن تكه ه��اي طال 
بود، توجه مان را جلب كرد. 
س��راغ متهمش را گرفتم 
كه حض��ور نداش��ت. اين 
كشفيات از سوي كالنتري 
167 دولت آباد بود. س��راغ 
يكي از مأم��وران كالنتري 
رفتم. او در خص��وص اين 
كشفيات الكلي حاوي طال گفت: »متهم 47 ساله، تاجر پوشاك 
از كشورهاي مختلف اس��ت. او براي كالس بيشتر در پذيرايي از 
مهمان هاي خارجي مشروب را با تكه هاي طال ِسرو مي كرد. متهم 
دو خانه در نياوران و دولت آباد داشت كه با تالش مأموران به همراه 

حجم بااليي از مشروبات الكلي شناسايي و دستگير شد.«

گفت وگو با متهمان

  محبوبه قربانی
فرمان�ده انتظام�ي تهران ب�زرگ ب�ا توصيه به 
شهروندان براي مراقبت هاي الزم جهت خريد هاي 
پايان س�ال از حضور گس�ترده مأموران پليس 
پايتخت در مراكز خري�د خبر داد. وي همچنين 
در پاسداشت شهداي امنيت خيابان پاسداران 
گفت آماده مقابل�ه با گروه هاي نفوذ هس�تيم.

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمی صبح 
ديروز در حاشيه طرح رعد 22 كه در پليس پيشگيری 
تهران بزرگ برگزار شد، در جمع خبرنگاران حضور 
يافت و در تشريح عمليات هاي مأموران تحت امرش 
گفت: »در اين طرح ح��دود 290 حكم قضايی به 
مرحله اجرا درآمد و در 290 نقطه از شهر حدود 687 
نفر سارق و مالخر دستگير شدند كه از اين تعداد 345 
نفر دارای سابقه و 342 نفر جزو سارقان سرقت اولی 
هستند. همچنين با انهدام 24 باند قاچاق، اموالی 
بالغ بر 10 ميليارد تومان كشف شد.« سردار رحيمی 

در خصوص مبارزه با كاالی قاچاق هم عنوان كرد: 
»با كشف 133 هزار كاالی قاچاق به ارزش 4ميليارد 
تومان، 55 قاچاقچی دس��تگير شدند. همچنين از 
اين افراد پنج قبضه س��الح گرم و 46 قبضه سالح 
سرد كشف شد و 12 نفر به علت حمل سالح گرم و 

سرد دستگير شدند.«
كشف 5 هزار مواد محترقه 

رئيس پلي��س پايتخت ادام��ه داد: »5 ه��زار مواد 
محترقه در اين طرح كشف شده است. همچنين در 

حوزه اقالم ضدفرهنگی با دستگيری 60 نفر بيش از 
10 هزار سی دی مستهجن كشف شده است.«

برخورد پليس با دالالن ارزی
سردار رحيمی با اشاره به اينكه 190 دالل ارزی 
در زندان هس��تند، درباره ف��روش ارز به صورت 
غيرقانونی گفت: »از امروز مرحله مبارزه با دالالن 
ارز آغاز شده است كه تاكنون توانسته ايم 20 نفر از 
آنان را دستگير كنيم. همچنين همه صرافی های 

غيرمجاز پلمب شده اند.«

ترافيک در آخرين ماه سال افزايش می  يابد
وي درباره ترافيك پاياني س��ال هم توضيح داد: 
»ماه اسفند به جهت خريد س��ال نو، ماه شلوغی 
برای مردم و پليس اس��ت. از اي��ن رو ترافيك در 
سطح شهر افزايش پيدا كرده است. همچنين برای 
امنيت بازار دهها تيم پليس��ي در بازار و در مراكز 
متعدد در نظر گرفته  شده و تأكيد بر اين است كه 
مردم در زمان كشيدن كارت بانكی مراقب باشند 
و رمزشان را در اختيار كسی نگذارند. فروشندگان 

بايد كارتخوان را در اختيار م��ردم بگذارند تا آنها 
خودش��ان رمزش��ان را وارد كنند.« وی در ادامه 
افزود: »كيف قاپ��ی در اين ماه ب��اال خواهد رفت 
و تأكيد می كنم كه مردم مراقب باش��ند. در اين 
ماه پليس ب��ا آمادگی كامل به طور محس��وس و 
نامحسوس در كنار مردم است.« فرمانده انتظامی 
تهران ب��زرگ درب��اره اجرای ط��رح زوج و فرد و 
ترافيك در پنج شنبه ها نيز گفت: »طرح ترافيك 
زوج و ف��رد به دليل ب��اال رفتن حج��م ترافيك و 
آلودگی در پنج شنبه ها تا ساعت يك ادامه دارد. با 
توجه به خريد شب عيد، ترافيك عصرگاهی حدود 

15 درصد افزايش داشته است.«
آماده مقابله با جريان نفوذ هستيم

س��ردار رحيمی همچنين با حضور در مراس��م 
سالگرد ش��هدای امنيت منطقه پاسداران گفت: 
»در اي��ن روز كه س��الگرد چهار ش��هيد مظلوم 
فاطميه برگزار می شود، همچنان عزادار هستيم و 
برای مقابله با گروه  هايی كه می  خواهند در كشور 

نفوذ كنند، آماده ايم.«
وی افزود: »يك سال از شهادت رزمندگان خيابان 
پاس��داران گذش��ت. س��ه نفر از همكاران ما زير 
چرخ های اتوبوس له شدند و آن يك بسيجی كه بر 

سر آن ريختند، مظلومانه شهيد شد.«
سردار رحيمی تأكيد كرد: »ما مدت  ها با دراويش 
صحبت كردي��م. از همان روز اول می توانس��تيم 
وارد درگيری ش��ويم، ولی به حرمت مردم كاری 
نكرديم. برای دفاع از مس��يری كه برای آن 200 
هزار شهيد تقديم شده است، مجبور شديم با آنها 
وارد درگيری شويم و شهيد بدهيم. البته همچنان 
ايس��تادگی می كنيم، چراكه اين انقالب به بهای 

بسيار سنگينی برای ما به دست آمده است.« 

همزمان با خريدهای پايان سال صورت گرفته است


