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باند سارقاني كه باتري و كامپيوتر خودروها را در هفت ثانيه سرقت مي كردند 
در دام مأموران گرفتار شدند. 

به گزارش خبرنگار ما، رئيس كالنتري 158 كيانشهر با اعالم اين خبر گفت: به دنبال 
شكايت تعدادي از شهروندان در خصوص سرقت باتري و كامپيوتر خودروهاي آنان 
رسيدگي به موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت.  سرهنگ سيد امين موسوي پور 
با بيان اينكه در شكايت شهروندان مشخص شد كه سارق يا سارقان عمدتاً اقدام به 
سرقت از خودروهاي سمند و پژو كرده اند، افزود: در جريان تحقيقات مشخص شد 
كه سرنشين يك دستگاه پژو آردي يشمي رنگ بين ساعات يك تا چهار بامداد اقدام 
به س��رقت كرده و خيلي سريع از محل متواري شده  اس��ت. بررسي هاي فيلم هاي 
دوربين هاي مداربسته نشان داد سارقان زير هفت ثانيه كاپوت خودرو را باز كرده و 
اقدام به سرقت باتري و كامپيوتر مي كنند.  مأموران در ادامه تحقيقات فني خود موفق 
ش��دند مالك خودروي آردي را كه مردي 32 ساله اي است شناسايي كنند. بررسي 
سوابق صاحب خودرو نشان داد وي كه قبالً باتري ساز بوده داراي سابقه كيفري است 
و به خاطر ارتكاب جرمي پنج سال روانه زندان شده است. همچنين مأموران در گام 
بعدي همدست وي را كه مرد 45 ساله اي بود شناسايي كردند و در يك اقدام غافلگيرانه 
دو متهم را در مخفيگاه شان دستگير كردند.  دو متهم پس از انتقال به كالنتري به جرم 
خود اقرار كردند.  يكي از سارقان گفت: من و همدستم و دو نفر ديگر كه به عنوان مالخر 
به زندان افتاده بودند در زندان هم بند بوديم و در زندان نقشه سرقت ها را طراحي كرديم 
و بعد از اينكه از زندان آزاد شديم با تشكيل اين باند اقدام به سرقت مي كرديم، من و 
همدستم، لوازم هاي سرقتي را به دو مالخر كه هم بند ما بودند، مي فروختيم.  دو متهم 
تا كنون به بيش از 120 سرقت اعتراف كردند.  مأموران در ادامه تحقيقات خود و دو 
مالخر را هم دستگير كردند و متهمان پس از تشكيل پرونده براي ادامه روند رسيدگي 

به جرم، روانه پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ شدند.

سارقان 7 ثانيه ای به دام افتادند

پسر فوتباليست و همدستش كه دست به 
سرقت هاي مسلحانه مي زدند در جريان 
تحقيقات پليس بازداش�ت شدند. متهم 
در گفت و گ�و ب�ا خبرنگار م�ا، انگيزه اش 
را از دس�ت بردن به اس�لحه ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 22 ش��امگاه 
چهارش��نبه 11 مهرماه بود كه ب��ه مأموران 
پليس تهران خبر دادند دو س��ارق مس��لح 
تيبا س��وار پس از ضرب و جرح مرد خارجي 
كيف وي را سرقت كرده و از محل گريخته اند. 
با اعالم اين خبر تيم��ي از مأموران پليس به 
محل حادثه در خيابان مق��دس اردبيلي در 
شمال تهران اعزام شدند. بررسي هاي مأموران 
نشان داد مرد زخمي كه از سوي دو مرد مسلح 
مورد دستبرد قرار گرفته است رايزن سياسي 
س��فارت ژاپن در ايران بوده كه از ناحيه سر 
زخمي و براي درمان به بيمارس��تان منتقل 
شده است.  بدين ترتيب مأموران براي تحقيق 

راهي بيمارستان شدند. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: م��ن رايزن 
سياسي س��فارت ژاپن هستم. لحظاتي قبل 
داخل خيابان به صورت پياده به طرف خانه ام 
در حركت بودم كه متوجه ش��دم خودروي 
سواري در تعقيب من است. خيابان خلوت بود 
و من هم به راهم ادامه دادم تا اينكه خودروي 
تيبا جلوي من توقف كرد و دو مرد جوان كه 
يكي از آنها مسلح به كلت كمري بود از خودرو 
پياده شدند و راه مرا س��د كردند. مردي كه 
اسلحه در دست داش��ت با زبان انگليسي با 
من ش��روع به حرف زدن ك��رد و گفت كيف 
دستي ام را به آنها تحويل بدهم. من در مقابل 
آنه��ا مقاومت كردم كه مرد ج��وان به طرف 
من حمله كرد و با ته اسلحه به سرم ضربه اي 
محكم وارد كرد به طوريكه سرم زخمي شد 
و گيج شدم. پس از اين آنها كيفم را كه داخل 
آن يك و نيم ميليون تومان پول نقد به همراه 
مدارك شناس��ايي ام بود س��رقت كردند و با 

خودرو به سرعت از محل گريختند. 
پس از طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان 
زبده پليس آگاهي به دستور قاضي نصرتي، 
بازپرس ش��عبه اول دادس��راي ويژه سرقت 
براي شناسايي سارقان مسلح رايزن سفارت 
ژاپن وارد عمل شدند.  در حالي كه تحقيقات 
درباره اين پرونده ادامه داشت مأموران پليس 
با ش��كايت تازه اي از س��ارقان مسلح روبه رو 
شدند كه حكايت از اين داشت اين بار سارقان 
تيبا سوار پس از گذشت چند ساعت از سرقت 
كيف رايزن سفارت ژاپن در ساعت 2 بامداد 
دوازدهم مهرماه با تهديد اس��لحه خودروي 

پورشه گرانقيمتي را سرقت كرده اند. 

شاكي گفت: همراه دوستم با خودروام در يكي 
از خيابان هاي شمالي تهران در حال رانندگي 
بودم كه خودروي سواري تيبايي راه ما را سد 
كرد. وقتي توقف كردم مرد جواني كه كلت 
كمري در دست داشت از خودرو پياده شد و 
تهديد كرد از خودرو پياده شويم. ما از ترس 
پياده شديم كه تيري به جلوی پاي ما شليك 
كرد و بعد هم سوار بر خودروام شد و حركت 
كرد و همدستش هم پشت سر او حركت كرد 

و به سرعت از محل دور شدند. 
پس از اين مأموران تحقيق��ات خود را ادامه 
دادند تا اينكه دريافتند س��ارقان مسلح روز 
13 مهرماه در پمپ بنزين��ي حوالي پرديس 
بومهن هنگام بنزين زدن خودروي ماكسيماي 
سرقتي با راننده خودروي ديگري درگير شده 

و وي را با كلت كمري تهديد كرده اند. 
بدين ترتيب مأموران راهي پمپ بنزين شدند 
و با بررسي دوربين هاي مداربسته آنجا چهره 
دو متهم را بدس��ت آوردند و در نهايت پس 
از انجام تحقيقات تخصص��ي مخفيگاه آنها 
را در حوال��ي پرديس شناس��ايي و دو متهم 
را بازداش��ت كردند.  متهمان صبح ديروز به 
دادسراي ويژه سرقت منتقل شدند و به جرم 
خود اقرار كردند. در ادامه دو متهم به دستور 
قاضي نصرتي براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند.

گفت وگو با متهم رديف اول 
خودت را معرفي كن ؟

رامين هستم 30 سال سن دارم. 
سابقه داري ؟ 

نه.
معتادي ؟ 

من ورزش��كارم اما چند ماهي است به خاطر 
مشكالتي كه دارم ترياك مصرف مي كنم. 

چه ورزشي ؟ 
در دوران نوجواني به صورت حرفه اي فوتبال 
بازي مي ك��ردم و در تيم هاي مطرحي چون 

صبا، هما و پاس بازي كرده ام. 
چ�را ورزش حرف�ه اي را ادام�ه 

ندادي ؟ 
مادرم دوست داشت درس بخوانم و من هم از 

فوتبال حرفه اي كناره گيري كردم. 
درس خواندي ؟ 

بله ليس��انس گرفتم و در مقطع كارشناسي 
ارش��د هم در تهران قبول شدم و سه ترم هم 
خواندم و فقط پايان نامه ام مانده بود كه ازدواج 

كردم و بعد از آن ادامه تحصيل ندادم. 
شما كه هم ورزشكار بودي و هم 
تحصيلكرده چه ش�د كه سارق 

مسلح شدي ؟ 
از من كالهبرداري كردند و بدهكار شدم كه 

اين تصميم و گرفتم. 
توضيح بده ؟ 

پس از اينكه ازدواج ك��ردم در بنگاه امالكي 
ش��روع به كار ك��ردم. 100 ميلي��ون تومان 
سرمايه داشتم كه از مرد داللي دو قطعه زمين 
خريدم. وقتي خواستم بفروشم متوجه شدم 
زمين ها جزو اراضي محيط زيس��ت است و 
فهميدم كه دالل س��رم كاله گذاشته است. 
پ��س از آن از بن��گاه امالك بي��رون آمدم و 
انباردار مؤسس��ه مالي شدم اما آنجا هم حق 
مرا خوردند كه از آنجا هم بيرون آمدم و بيكار 
شدم و با دوستم تصميم به سرقت مسلحانه 

گرفتيم. 
همدستت را مي شناختي ؟ 

بله، زماني كه در بنگاه امالك كار مي كردم با 
او دوست شدم. 

اسلحه را از كجا تهيه كردي ؟ 
به مبلغ 2 و نيم ميليون تومان خريديم. 

مي دانس�تي م�ردي ك�ه از او 
س�رقت كردي رايزن س�فارت 

ژاپن است ؟ 
نه، فكر كردم افغاني پولداري است. 
پورشه را چه كار كردي ؟ 

قرار ش��د پورش��ه را رها كنيم، ام��ا يكي از 
دوس��تانم گفت كه صاح��ب آن آگهي داده 
و ب��راي پيدا ك��ردن خ��ودرواش مژدگاني 
50 ميليون توماني تعيين كرده است. قرار شد 
او با نقشه صوري پورشه را تحويل صاحبش 

بدهد و مژدگاني را بگيرد. 

پسر جواني كه متهم است روي پدر و پسري در محله باغ فيض اسيد پاشيده است 
مدعي شد پس از تماشاي فيلم خشني در سينما تصميم به اسيدپاشي گرفته است. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 1۹:20 شامگاه چهارشنبه 4 مهرماه امسال مأموران 
كالنتري 140 باغ فيض با تماس تلفني شهروندي از حادثه اسيدپاشي روي پدر و 
پسري روبه روي بوستان كاج حوالي محله باغ فيض با خبر و راهي محل شدند. 

بررسي ها نشان داد در اين حادثه پسر جواني به نام جمشيد روي پسر 1۶ ساله  اي به نام 
شاهين و پدرش احمد اسيد پاشيده و آنها را نيز با چاقو زخمي كرده است. همچنين 
مشخص شد عامل اسيدپاشی، پس از حادثه عالوه بر خودزني با مايع اسيدي هم دچار 

سوختگي شده و همگي براي درمان به بيمارستان منتقل شده اند. 
بررس��ي هاي بعدي مأموران حكايت از اين داش��ت ش��اهين و جمشيد هر دو 
هم باشگاهي و دوست بوده  اند به طوريكه جمش��يد به خانه شاهين رفت و آمد 
داشته است اما مدتي بعد پدر شاهين مانع ارتباط و دوستي آنها مي شود كه همين 
موضوع باعث اين درگيري اسيدي مي شود.  جمشيد پس از بهبودي با اعتراف به 
جرمش گفت: من با شاهين دوست بودم زماني كه پدرش مانع دوستي ما شد از او 
كينه به دل گرفتم. شب حادثه به سينما رفتم و فيلم خشني را تماشا كردم كه با 
ديدن صحنه هاي قدرت نمايي با سالح سرد توسط شخصيت نقش اول فيلم جرئت 
پيدا كردم تا از پدر شاهين انتقام بگيرم؛ پس از پايان اكران فيلم بالفاصله مقداري 
اسيد و همچنين چاقو و پنجه بوكس خريدم و به سراغ آنها رفتم.   سرهنگ كارآگاه 
علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، 
با اعالم اين خبر گفت: متهم پرونده براي انجام تحقيقات و تكميل پرونده با قرار 

قانوني در اختيار اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد. 

  اسيدپاشي
 بعد از تماشاي فيلم خشن

در راهپيمايي بزرگ اربعين 
مشكل امنيتي نداريم

 مرگ خرس قهوه اي 
در تصادف جاده اي

يك قالده خرس قهوه ای در اس�تان كرمانشاه در اثر برخورد با 
خودرو تلف شد. 

رئيس اداره محيط زيست شهرس��تان گيالنغرب گفت: يك قالده 
خرس قهوه اي س��اعت 7:30  صبح ديروز در فاصله 10 كيلومتري 
ورودي شهر گيالنغرب كه براي آبخوردن به چشمه آب آن منطقه 
در حركت ب��ود پس از برخورد ب��ا خودرويي از ناحي��ه كمر دچار 
شكستگي ش��د و پس از مدت كوتاهي تلف ش��د.  فريبرز بساطي 
افزود: هرچن��د مأموران يگان اي��ن اداره بالفاصله پ��س از اطالع 
از حادثه س��ريعاً به محل اعزام ش��دند و حيوان را جهت مداوا به 
دامپزشكي شهرستان انتقال دادند، ولي به دليل آسيب و جراحات 

شديد اين حيوان در همان دقايق اوليه برخورد تلف شده بود. 

فرمان�ده نيروي انتظام�ي ب�ا 
بي�ان اينك�ه در راهپيماي�ي 
ب�زرگ اربعي�ن هيچ مش�كل 
امنيت�ي نداريم، گف�ت: نيروي 
انتظام�ي ب�ا تم�ام ظرفي�ت و 
با عش�ق و عالق�ه در س�ه مرز 
حضور دارد و خدمتگزار زائران 
هستند كه ان ش�اءاهلل بهترين 
خدمات را به آن�ان ارائه دهيم. 
سردار حسين اشتري در حاش��يه بازديد از پايانه مرزي شلمچه با 
اشاره به اينكه زائران اباعبدهلل الحس��ين )ع( به توصيه هاي پليس 
توجه داشته باش��ند تا مش��كلي پيش نيايد، اظهار داشت: افرادي 
كه عازم عتبات عاليات هس��تند حتماً ويزا و گذرنام��ه خود را در 
ش��هرهاي مبدأ تهيه كنند زي��را امكان صدور گذرنام��ه و ويزا در 
پايانه هاي مرزي وجود ندارد.  وي با بيان اينكه اداره گذرنامه در سه 
شيفت پاسخگوي زائران هستند، افزود: براي تسهيل سفر زائران، 
از روزهاي گذشته كساني كه گذرنامه جديد اخذ مي كنند ويزا هم 

همزمان براي آنها صادر مي شود.  
فرمانده ناجا با بيان اينكه وضعيت تردد در مرزها خوب و روان است 
به هموطنان توصيه كرد سفر خود را به روزهاي آخر موكول نكنند.  
سردار اشتري خاطر نش��ان كرد: نيروي انتظامي با تمام ظرفيت و 
با عشق و عالقه در سه مرز حضور دارد و خدمتگزار زائران هستند 
كه ان ش��اءاهلل بهترين خدمات را به آنان ارائه دهيم.  فرمانده ناجا 
درباره تردد اتباع خارجه از مرزهاي كشور گفت: با توجه به امكانات 
و زيرس��اخت هاي مرز ش��لمچه، زائران اتباع خارجي حتماً از اين 
مرز تردد كنند.  وي با بيان اينكه تاكنون هيچگونه مشكل امنيتي 
گزارش نشده است، تصريح كرد: تعدادي از افراد كه اقدام به صدور 
ويزا جعلي كرده بودند، دستگير شدند بنابراين از مردم مي خواهيم 
رواديد و گذرنامه خود را از مراكز معتبر اعالم ش��ده تهيه كنند تا 

گرفتار افراد سودجو نشوند. 
عالي ترين مقام انتظامي كشور تأكيد كرد: پاركينگ هاي مناسبي در 
مرز ها براي پارك خودرو ها تهيه شده است لذا از زائران مي خواهيم 
به توصيه هاي پليس درباره استفاده از وسايل نقليه شخصي توجه 
جدي داشته باشند.  فرمانده ناجا در خاتمه تصريح كرد: اميدواريم 
امسال نيز مانند سال هاي گذشته مشكل خاصي نداشته باشيم و 

اين كنگره عظيم اربعين حسيني باشكوه برگزار شود. 

 سرقت مسلحانه
  1/5 ميليون توماني 
از رايزن سفارت ژاپن


