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 براس��اس ماده 4 قانون حمايت خانواده، رسيدگي به 
امور زير در صالحيت دادگاه خانواده است. 1- نامزدي 
و خسارات ناشي از بر هم زدن آن. 2- عقد  دائم، موقت 
و اجازه براي عقد. 3- شروط ضمن عقد. 4- ازدواج مجدد. 5- 
جهيزيه. 6- مهريه. 7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت.8- 
تمكين زن از مرد. 9- طالق، رجوع، فس��خ عق��د ازدواج، بذل 
مدت و انقضاي آن. 10- حضانت و مالقات طفل. 11- نس��ب. 
12- رش��د، حجر و رفع آن. 13- واليت قهري، قيمومت، امور 
مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط 
به آنان. 14 – نفقه نزديكان.15- امور راجع به غايب مفقوداالثر. 
16- سرپرس��تي كودكان بي سرپرس��ت. 17- اهداي جنين. 

18- تغيير جنسيت. 
بر طبق ماده 8 اين قانون، رس��يدگي در دادگاه خانواده با ارائه 
دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني 

انجام مي شود. 

    قانون حمايت خانواده
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اه 
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سردار اشتري: اجازه تحرك
 به گروه هاي تكفيري نمي دهيم

فرمانده ني�روي انتظامي گفت: 
مرزهاي سه گانه مهران، شلمچه 
و چذابه به عنوان مس�ير تردد 
زائران اربعين به طور كامل تحت 
كنترل اس�ت و اجازه هيچگونه 
ع�رض ان�دام و تحرك�ي را  به 
گروه هاي تروريس�تي تكفيري 

- صهيونيستي   نخواهيم داد. 
سردار حسين اشتري روز گذشته در نشست قرارگاه انتظامي اربعين 
در پايانه مرزي مهران با هشدار به گروه هاي تروريستي تكفيري - 
صهيونيستي گفت: نيروي انتظامي به عنوان تأمين كننده اصلي 
امنيت مرزها در جدار مرزي و داخل و خارج از مرز، تمهيدهاي الزم 

را با هماهنگي ساير نيروهاي مسلح انجام داده است. 
وي با بيان اينكه تاكنون يك ميليون فق��ره گذرنامه براي زائران 
اربعين صادر شده كه نسبت به سال گذش��ته 74 درصد افزايش 
داشته است، افزود: افزايش خيل مشتاقان و عالقه مندان خاندان 
عصمت و طهارت )ع( براي شركت در كنگره عظيم اربعين، تالش 

پليس براي تأمين امنيت زائران را بيشتر كرده است. 
فرمانده ناجا تأكيد كرد: اتباع خارجي به ويژه اتباع كشور افغانستان 
در اربعين امسال امكان تردد از مرز مهران و چذابه را ندارند و بايد 
با در دست داشتن گذرنامه و رواديد معتبر تنها به مرز شلمچه در 
استان خوزستان مراجعه كنند.  سردار اشتري گفت: بخش قابل 
توجهي از زائران اربعين به دليل كوتاهي و امنيت بسيار باالي مرز 
مهران اين نقطه را براي عزيمت به عتبات عاليات انتخاب مي كنند 
بر همين اساس بخش عمده اي از توان نيروي انساني و تجهيزاتي 
پليس در اين مرز مستقر مي ش��ود.  وي با اشاره به بازديد از جاده 
ايالم - مهران اضافه كرد: تمامي اقدام هاي الزم با هماهنگي سپاه 
و ارتش براي سهولت در تردد زائران اربعين حسيني در اين مسير 

انجام شده است. 
  

جانشين فرمانده ناجا: خودروي آالينده 
توليد مي كنند توقع دارند جلويش را بگيريم

جانش�ين فرمانده ناجا با اشاره به فعاليت س�امانه يكپارچه 
معاينه فني در كش�ور گف�ت: خودروه�اي نيس�ان و پرايد 
بيشترين خودروهايي هس�تند كه در معاينه فني رد شدند. 
سردار اسكندر مؤمني در دومين نشست فصلي فرماندهان پليس 
راهور افزود: واقعاً نمي شود مجموعه اي در كشور خودرويي را توليد 
كند و جاي ديگر به علت آاليندگي جلويش را بگيرد، االن هم دير 
شده اما بايد بخش صنعت در حوزه ايمني و آاليندگي خودروها 
اقدام كند.  وي همچنين با تأكيد بر ضرورت توسعه سيستم هاي 
هوشمند افزود: بدون تجهيزات و سيستم هاي هوشمند نمي توان 
ترافيك را كنترل كرد و ديگر گريزي از آن نيست. سردار مؤمني 
گفت: امسال تعداد خودروها به 18/5 ميليون خودرو و با احتساب 
موتورسيكلت ها تعداد آن به بيش از 30 ميليون وسيله نقليه رسيده 
است، بنابراين بايد از تجهيزات هوشمند استفاده و ديگر با نيروي 
انس��اني نمي توان بر همه خودروها نظارت كرد. وي هدف از اين 
اقدامات را كاهش س��وانح اعالم كرد و اف��زود: هدف ديگر رعايت 
حقوق مردم است و اميدوارم با حضور مردم و مأموران پليس راهور 
و ديگر نهادهاي مسئول همواره ش��اهد كاهش خسارات جاني و 

مالي باشيم. 
 

بدون كارت پايان خدمت يا معافيت 
گواهينامه رانندگي بگيريد

رئي�س پلي�س راه�ور ناج�ا گف�ت: اف�رادي ك�ه كارت 
پاي�ان خدم�ت ي�ا معافي�ت ندارن�د مي توانن�د ب�راي 
اخ�ذ گواهينام�ه راهنماي�ي و رانندگ�ي اق�دام كنن�د. 
سردار تقي مهري در حاشيه دومين نشست فصلي پليس راهور 
ناجا و رونمايي از پالك هاي سياسي گفت: دستورالعمل اجرايي اين 
قانون در دست ابالغ است و به زودي اعالم مي شود، اما جزئياتي در 
مورد مشموالن غائب و فراري وجود دارد كه نيازمند دستورالعمل 
اجرايي است. وي گفت: اين دستورالعمل در حال تدوين است و در 

سال جاري اجرايي مي شود. 

دستگيري سارقان اماكن متبركه 
س�ه س�ارق ب�ه س�رقت ن�ذورات از اماك�ن متبرك�ه 
ش�هرهاي رودس�ر، رامس�ر و تنكاب�ن اعت�راف كردن�د. 
فرمانده انتظامي رودس��ر گفت: اين س��ارقان 26، 29 و 46 ساله 
به 9 فقره س��رقت اعتراف كرده اند. سرهنگ رمضانعلي پورقاسم 
افزود: سارقان به 50 ميليون ريال سرقت نذورات از اماكن متبركه 
شهرستان هاي رودسر، رامسر و تنكابن اعتراف كردند. وي اعالم 

كرد: سارقان به مراجع قضايي معرفي شدند. 

مرگ مشكوك زوج جوان
اجس�اد زوج ج�وان ك�ه ب�ه ط�ور مرم�وزي در خانه ش�ان 
در شهرس�تان تف�رش ف�وت ش�ده اند، كش�ف ش�د. 
به گزارش »ميزان«، ش��امگاه سه ش��نبه بود كه مأموران پليس 
شهرستان تفرش از كشف جسد زن 35 ساله و شوهر 38 ساله اش 
در خانه شان با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي هاي اوليه نشان 
داد كه زوج جوان هشت ساعت قبل به علت نامشخصي به كام مرگ 
رفته اند. مأموران پليس به دس��تور بازپرس اجساد را به پزشكي 
قانوني منتقل كرده اند و تحقيقات براي رمزگش��ايي از حادثه در 

جريان است. 

اعالم گذشت
 از پدر خطاكار 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت هش�ت س�ال قب�ل 
همس�رش را ب�ه قتل رس�انده ب�ا اعالم گذش�ت 
فرزن�دش از مج�ازات قص�اص فاصل�ه گرف�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز 11 ارديبهش��ت ماه 
سال 87 بود كه مرد جواني با اداره پليس تماس گرفت 
و گفت همسرش خودكشي كرده است. لحظاتي بعد 
تيمي از مأموران پليس تهران در محل حادثه كه خانه 
مردی جوان بود، حاضر شدند. مأموران در نخستين گام 
با جسد زن جواني به نام شيوا روبه رو شدند كه با فشار 
سيم برق و روسري به دور گردنش فوت شده بود. مرد 
جوان گفت: هفت سال قبل شيوا را صيغه كردم و پسري 
هفت ساله دارم. ما با هم مشكلي نداشتيم و شيوا زن 
خوبي بود. روز قبل از حادثه همراه پسرم به خانه يكي 
از دوستانم رفتم و تا نيمه شب آنجا بودم. وقتي به خانه 
برگشتم شيوا خواب بود تا اينكه صبح پسر همسر اولم 
به خانه آمد و متوجه شد شيوا فوت شده است كه به من 
خبر داد. در حالي كه مرد جوان مدعي بود همسرش 
خودكشي كرده اس��ت، بررس��ي هاي پليس فرضيه 
خودكشي را رد كرد و مش��خص شد، ابتدا ضربه اي به 
سر وي وارد شده و بعد با فشار بر عناصر حياتي گردن 
به وسيله سيم برق و روسري اش خفه ش��ده است. از 
سوي ديگر مأموران در محل حادثه تعداد زيادي فيلتر 
سيگار كشف كردند كه حكايت از آن داشت مرد جوان 
شب قبل بيدار بوده و سيگار كشيده است. همچنين در 
تحقيقات بعدي مشخص شد اين زن و شوهر از مدت ها 
قبل با هم اختالف داشته  و همسايه ها هميشه صداي 
درگيري آنها را شنيده اند. يكي از همسايه ها گفت: شب 
حادثه صداي درگيري زيادي از خانه مقتول شنيده شد 
كه متوجه شديم مثل هميش��ه اين زن و شوهر با هم 
درگير شده اند. درگيري آنها آنقدر باال گرفت كه مقتول 
به داخل پله ها  آمد  و آنجا هم با هم درگير شدند كه صبح 

دكمه هاي مانتو مقتول را روي پله ها پيدا كرديم. 
مأموران در ادامه مدارك ديگ��ري هم پيدا كردند كه 
نشان مي داد ش��وهر مقتول در تحقيقات دروغ گفته 
است. در چنين شرايطي مأموران مرد جوان را به عنوان 
مظنون حادثه بازداشت كردند. وي در بازجويي ها ابتدا 
حرف هاي قبلي را تكرار كرد، اما وقتي با مدارك و داليل 
روبه رو شد به قتل همس��ر صيغه اي  خود اعتراف كرد. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي در ش��عبه 71 دادگاه 
كيفري محاكمه شد. در حالي كه اولياي دم براي قاتل 
درخواست قصاص داده بودند، متهم قتل شيوا را انكار 
كرد، اما هيئت قضايي با توجه به م��دارك و اعترافات 
متهم در بازجويي ها وي را به جرم قتل همس��رش به 
قصاص محكوم ك��رد.  حكم دادگاه پ��س از تأييد در 
ديوان عالي كشور براي س��ير مراحل اجراي حكم به 
شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايی، فرستاده شد. 
پس از اين، تيم صلح و سازش دادسراي جنايي، تالش 
زيادي براي جلب رضايت اولياي دم انجام داد تا اينكه 
صبح ديروز پسر 15 ساله مقتول به شعبه اجراي احكام 

آمد و پدر خطاكار خود را بخشيد. 

تيراندازي در ريگان با 3 زخمي
تيران�دازي سرنش�ينان دو خ�ودرو در يك�ي از 
خيابان هاي شهرستان ريگان سه زخمي برجاي 

گذاشت. 
به گزارش »ايرنا«، اين حادث��ه دو روز قبل اتفاق افتاد و 
سرنشينان دو خودروي پژو 405 به طرف هم تيراندازي 
كردند. بررسي ها نشان داد كه سرنشينان يكي از خودروها 
فرزندان مردي به نام احمد، معروف به پلنگ سيستان 
بودند كه چند سال قبل در ريگان به قتل رسيد. همچنين 
مشخص شد كه سرنشينان دومين خودرو عامالن قتل 
پلنگ سيستان بودند و اين حادثه در جريان انتقام گيري 
رقم خورد. در جريان تيراندازي، دو نفر از سرنشينان دو 
خودرو زخمي شدند. يك دانش آموز هم كه در حال عبور 
از محل بود، در تصادف با يكي از اين دو خودرو زخمي 
شد. 26 بهمن سال گذشته فردي به نام احمد سجادي 
معروف به پلنگ��ي )پلنگ سيس��تان( از طايفه پلنگ 
سيستان و بلوچستان در پمپ بنزين شهرستان ريگان به 

دليل مسائل طايفه اي به قتل رسيد.  

 14روز حبس در شكنجه گاه 2 هموطن
مردي افغان كه با همدس�تي ب�رادرش هموطن 
خ�ود را ب�راي اخ�اذي ب�ه گ�روگان گرفت�ه 
ب�ود، پ�س از دس�تگيري ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مرد افغاني به يكي 
از كالنتري هاي ش��مال تهران رفت و از دو برادر به 
اتهام آدم ربايي و اخاذي شكايت كرد. وي گفت: دو 
سال و نيم قبل براي كارگري از افغانستان به ايران 
آمدم و در يك س��اختمان در حال ساخت كارگري 
مي كردم. همانجا با دو برادر افغان��ي به نام گل آقا و 
بشير كه در افغانستان بچه محل بوديم، همكار شدم. 
يك سال قبل براي كار به شهرستان پرديس رفتم با 
اين وجود ارتباط ما ادامه داشت. 15 روز قبل بشير 
با من تماس گرفت و مرا به خانه اش دعوت كرد. روز 
حادثه در ميدان شوش منتظر آنها بودم كه بشير و 
گل آقا با خودروي پژويي به دنبال من آمدند. قرار بود 

مرا به خانه شان ببرند كه سر از ساختمان نيمه كاره اي 
در حوالي پونك درآورديم. آنه��ا مرا به زور به داخل 
اتاق تاريكي در زيرزمين س��اختمان بردند و پس از 
اينكه كتكم زدند، دست و پايم را غل و زنجير كردند. 
آنها براي آزادي ام درخواست 40 ميليون تومان پول 
كردند. وقتي به آنها گفتم پولي ندارم، مرا شكنجه 
دادند تا اينكه با دوس��تانم تماس گرفت��م و از آنها 
درخواست پول كردم. در نهايت دوستانم با دو مرد 
آدم ربا قرار گذاشتند و 4 ميليون تومان به آنها دادند. 
از سوي ديگر آنها با خانواده ام در افغانستان تماس 
گرفتند و مدعي ش��دند من به آنها بدهكارم و براي 
آزادي ام درخواست پول كرده بودند كه همسرم به 
يكي از بستگان آنها تعهد داده بود تا به آنها پول بدهد. 
در نهايت آنها پس از گرفتن يك سفته 10 ميليوني 
پس از 14 روز شكنجه و حبس مرا رها كردند.  با طرح 

شكايت، پرونده به دستور قاضي سهرابي، بازپرس 
شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي 
در اختيار كارآگاه��ان پليس آگاهي ق��رار گرفت. 
مأموران در نخستين تحقيقات بش��ير را بازداشت 
كردند، اما دريافتند گل آقا گريخته اس��ت.  متهم 
به آدم ربايي با همدس��تي برادرش اعتراف كرد. وي 
گفت: چند روز قبل از حادثه يكي از دوستانمان كه 
در كار قاچاق انسان است از افغانستان با من و برادرم 
تماس گرفت و گفت از ش��اكي 40 ميليون تومان 
طلبكار است و از ما خواست او را مجبور به پرداخت 
پول كنيم، بنابراين سناريو را طراحي و اجرا كرديم.  
متهم پس از بازجويي به دستور قاضي سهرابي براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. مأموران در تالشند تا همدست مرد آدم ربا 

را بازداشت كنند. 

رونوشت حصر وراثت

زن جوان�ي ك�ه وارد ش�دن او به ي�ك رابطه 
پنهاني سبب ش�د تا ش�وهرش به اتهام قتل 
مرد مزاحم بازداش�ت ش�ود، روز گذشته در 
جلسه رسيدگي به پرونده، حادثه را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و چهارم مردادماه 
سال 95 بود كه مأموران پليس تهران از قتل مرد 
جواني در پارك چيتگر باخب��ر و در محل حاضر 
شدند. جسد متعلق به مرد 30 ساله اي به نام حميد 
بود كه بر اثر ضربه چاقو كشته شده بود. زن جواني 
كه در محل حضور داشت، به مأموران گفت: مدتي 
بود با حميد آشنا شدم و امروز براي صحبت كردن 
به پارك آمده بوديم، اما شوهرم از راه رسيد و حميد 

را به قتل رساند و فرار كرد. 
بعد از انتقال جسد به پزش��كي قانوني، زن جوان 
بازداشت شد. شوهر وي هم دو روز بعد از حادثه 
خودش را تس��ليم پليس كرد. او در شرح ماجرا 
گفت: در محل كار بودم كه همسرم تماس گرفت و 
از من خواست به پارك چيتگر بروم. وقتي به محل 
قرار رسيدم، ديدم همسرم در خودروي پرايد با مرد 
جواني در حال مشاجره است. با چاقويي كه از خانه 
برداشته بودم، به سمت حميد -راننده - رفتم. او 
وقتي مرا ديد پياده شد تا فرار كند، اما او را به قتل 
رساندم. با كامل شدن بررس��ي ها، مرد جوان به 
اتهام مباشرت در قتل و همسرش به اتهام معاونت 
در قتل مجرم شناخته شدند و كيفرخواست عليه 

آنها صادر شد. 
روز گذش��ته پرونده در ش��عبه 8 دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران به رياس��ت قاضي اصغرزاده 
رسيدگي شد. بعد از قرائت كيفرخواست، اولياي 
دم درخواست قصاص دادند. سپس همسر متهم 
كه با قيد وثيقه آزاد ب��ود، در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: چند سال از ازدواج من و سعيد گذشته بود 
كه صاحب فرزند پسري شديم، اما مدتي بعد به 

علت بيماري هپاتيت ف��وت كرد. به همين دليل 
من روحيه خوبي نداشتم و دچار افسردگي شدم. 
در آن شرايط مادرشوهرم نيز بيمار شد و من در 
بيمارستان از او پرستاري مي كردم. از طرفي ديگر 
فرزندان پدرشوهرم احساس وظيفه نمي كردند 
و من ناچار بودم به او هم رسيدگي كنم. شوهرم 
هم اصالً توجهي به من نداشت و هر روز افسرده تر 
مي شدم. يك روز در بهش��ت زهرا سر قبر پسرم 
بودم كه حميد، پسر همسايه مان را ديدم. نزديك 
شد و با هم حرف زديم.  گفت مي داند كه شوهرم 
بي مسئوليت است. او شماره خودش را داد و گفت 
هر كاري داشتي به من زنگ بزن. او طوري با من 
حرف مي زد كه در اين چند س��ال شوهرم با من 

آنطور صحبت نكرده بود. 
زن جوان در ش��رح حادثه گف��ت: آن روز حميد 
تماس گرفت و گفت كه مي خواهد براي آخرين 
بار با من حرف بزند و ديگر رابطه اش را قطع كند. 
ظهر بود كه با خودروي پرايد دنبالم آمد و به سمت 
پارك چيتگر رفتيم. در مسير بود كه تلفنم زنگ 
خورد. شماره س��عيد بود. بالفاصله تلفن را قطع 
كردم. دوباره زنگ زد و شروع كرد فرياد زدن كه 
من در پارك هستم تو كجايي؟ نمي دانم كه از كجا 
متوجه شده بود كه ما در پارك هستيم. از ترس 
آدرس را دادم. مي خواستم به حميد بگويم تا فرار 
كنيم كه ديدم س��عيد خودش را با موتور رساند. 
حميد از ماشين پياده شد و از صندوق ماشين چاقو 
برداش��ت. از ترس صحنه را ترك كردم. لحظاتي 
بعد كه برگشتم شوهرم مرتكب قتل شده و فرار 
كرده بود.  سپس شوهر او به عنوان متهم به قتل در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: بعد از فوت پسرم، مادرم 
هم به علت بيماري فوت شد. شرايط زندگي برايم 
خيلي سخت ش��ده بود و مجبور بودم شغل دوم 
داشته باشم و بيشتر كار كنم به همين خاطر خيلي 

خانه نبودم تا به همسرم رسيدگي كنم. چندين بار 
همسرم از من خواسته بود كه محل زندگي مان را 
عوض كنيم؛ چراكه نمي تواند با خاطرات بچه در آن 
خانه سر كند، ولي در توانم نبود تا جابه جا شويم. 
از او خواس��تم مدتي تحمل كند تا شرايط بهتر 
شود. مدتي بود كه به همسرم مشكوك شده بودم 
چون خيلي مشغول تلفن همراهش بود، اما فكر 

نمي كردم با كسي ارتباط داشته باشد. 
متهم در شرح حادثه گفت: روز حادثه بعد از ناهار 
براي انجام كاري با موتور از منزل بيرون رفتم. بعد 
از آن بود كه همس��رم را در يك خ��ودروي پرايد 
ديدم. فكر كردم به خانه پدرش مي رود، اما خودرو 
را تعقيب كردم تا اينكه وارد پارك چيتگر شدند. 
يك لحظه آنها را گم كردم. به همسرم زنگ زدم، 
قطع كرد. بار ديگر ك��ه تماس گرفتم، گفت كجا 
ماشين را پارك كرده اند. به سرعت به محل رفتم. 
مقتول تا مرا ديد شناخت. از ماشين پياده شد و با 
هم درگير شديم. از همسرم خواستم سوار موتور 
شود تا برويم ولي مقتول از ماشين چاقو را برداشت 
به سمت من حمله كرد. چاقو را از دستش گرفتم 
كه يك ضربه به گلويش خورد. وقتي مقتول را روي 
زمين خونين ديدم، ترس��يده بودم نمي دانستم 
چكار كنم. هر چقدر اصرار كردم همسرم همراهم 

نيامد و من فرار كردم. 
متهم در جواب سؤال رئيس شعبه كه چرا اظهارات 
امروزش با روز بازپرسي متفاوت است، گفت: من 
زير فشار مأموران بازپرس اين حرف ها را زدم و از 
طرفي به خاطر سختي هايي كه همسرم كشيده 

بود، نمي خواستم در زندان بماند. 
بعد از دفاع وكيل متهم، همسر متهم در آخرين 
دفاع گفت: من از اين زندگي خسته شده و كسي را 
پيدا كرده بودم كه حرف دلم را خوب گوش مي داد 
و غمخوارم شده بود، اما اشتباه كردم و پشيمانم. 

همسرمتهم:شوهرمبهمنتوجهنمیکرد

بايد از راه شرعي مش��كلم را حل مي كردم. چندين بار خواستم با مادر 
مقتول صحبت كنم و از او رضايت بگيرم كه اجازه ندادند. در اين جلسه از 

آنها مي خواهم گذشت كنند. 
متهم نيز در آخرين دفاع گفت: من براي كش��تن نرفته بودم. باالخره 
ناموسم بود و آن صحنه باعث شد از سر غيرت خشمگين شوم، اما بايد از 
راه قانون اقدام مي كردم. از پدر و مادر مقتول شرمسارم و مي خواهم مرا 

ببخشند. هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شد. 

رفتن به دزدي با ماشين 200 ميليون توماني
س�ارق س�ابقه داري ك�ه س�وار ب�ر خ�ودروي 
200 ميليون تومان�ي ب�ا همدس�تي دوس�تان 
معت�ادش، خان�ه ش�هروندان در ش�مال تهران 
را خال�ي مي ك�رد، دوباره ب�ه دام پلي�س افتاد. 
متهم 40 ساله كه ساسان نام دارد از يك سال قبل و 
بعد از آزادي از زندان تحت نظر پليس قرار گرفت. در 
تحقيقات بعدي كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي 
كه مأمور رسيدگي به پرونده شده بودند، نشان داد 
كه همزمان با آزادي ساسان، وقوع سرقت در مركز 
و شمال تهران بيشتر شده اس��ت، اما مدركي عليه 
متهم وجود نداشت تا اينكه مدتي قبل بعد از اعالم 
يك گزارش سرقت، مأموران پليس با بررسي تصاوير 
دوربين مداربسته محل حادثه، تصوير او را به دست 
آوردند.  شاكي پرونده به پليس گفت: من آپارتماني 
لوكس در محله سعادت آباد دارم. امشب وقتي همراه 
خانواده ام از ميهماني به خانه برگشتم متوجه شدم كه 
دزد به خانه ام زده است و حدود 100 ميليون تومان 
پول و طال سرقت شده است. بررسي هاي كارآگاهان 
پليس نشان داد كه س��ارقان از راه بالكن طبقه اول 
وارد آپارتمان شده و بعد از سرقت از همان راه محل 
را ترك كرده اند. مأموران پليس بعد از بررسي تصاوير 
دوربين مداربسته س��اختمان متوجه شدند يكي از 
سارقان س��وار بر خودروي هيوندا گرنجور از محل 
دور شده است. تحقيقات بعدي نشان داد كه صاحب 
خودرو متهم 40 س��اله اي به نام ساسان با 25 فقره 

سرقت اس��ت. وقتي مأموران پليس براي بازداشت 
ساسان راهي خانه او شدند، متوجه شدند كه او مدتي 
قبل خانه را ترك كرده اس��ت و كس��ي هم از محل 
زندگي او خبر ندارد. مأموران پليس س��رانجام او را 
در خانه يكي از دوستانش در شرق تهران بازداشت 
كردند. در بازرسي از محل عالوه بر خودروي هيوندا 
گرنجور 200 ميليون توماني، يك دس��تگاه سمند، 
يك خودروي سواري پرشيا، يك خودروي پژو 405 
و يك دستگاه خودروي سواري زانتيا كه ساسان با 
استفاده از آنها س��رقت مي كرد، كشف شد.  ساسان 
وقتي مورد بازجويي قرار گرفت به چند س��رقت از 
خانه هاي اعياني در شمال تهران اعتراف كرد. او گفت: 

من هميشه به تنهايي سرقت مي كردم، اما از آنجا كه 
مأموران متوجه شيوه هاي سرقت من شده بودند از 
چند دزد سابقه دار دعوت به همكاري كردم. شرط 
من براي همكاري با آنها اين بود ك��ه بايد به حرف 
من گوش دهند. البته همه آنها معتاد و مجبور بودند 
به حرفم توجه كنند. متهم گفت: من بعد از ارتكاب 
هر س��رقت تابلوفرش هاي  گرانقيمت و عتيقه ها را 
براي خودم بر مي داشتم و پول و طال را با همدستانم 

تقسيم مي كردم. 
سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پايگاه سوم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر از متهم 

در جريان است. 

گفت و گو با متهم:
در س�وابقت آم�ده ك�ه 25 بار ت�ا االن 
بازداشت ش�ده اي. از چه زمان شروع به 

سرقت كردي؟
از 25 سالگي. 

ب�ه ج�ز س�رقت چ�ه كار ديگ�ري بلد 
هستي؟

هيچ كار. من آواره زندان ها هستم. 
با پول هاي سرقتي چكار مي كني؟

همه را خرج خوشگذراني مي كنم. 
خ�ودروي 200 ميليون�ي را از كج�ا 

آوردي؟
با پول دزدي. حاال هم بايد آن را به پول تبديل كنم تا 
خس��ارت مالباخته ها را بدهم. من هميشه با پول هاي 
سرقتي ماشين هاي گرانقيمت مي خرم. وقتي هم كه 
دستگير مي شوم، آنها را مي فروشم و رضايت شاكيان 

را جلب مي كنم. 
خاطره اي هم از هنگام سرقت داري؟

بدترين خاطره ام اين است كه يك بار با دوستم مشغول 
دزدي بوديم كه پليس از راه رس��يد و م��ا فرار كرديم. 
دوستم از طبقه دوم به پايين سقوط كرد و كشته شد. 

از اين كار درس عبرت نگرفتي؟ 

من حرفه اي هستم. 
گفته اي كه عاشق فرش هستي؟

بله. من فقط سراغ قاليچه هاي قيمتي و عتيقه مي روم 
و همدس��تانم را به س��راغ پول و طال مي فرستم. گاو 

صندوق هاي كوچك را هم خودم بر مي دارم. 
سوژه ها را چطور شناسايي مي كردي؟

هوا كه تاريك مي ش��د دنبال خانه خالي مي گشتيم. 
بعد از اينكه خانه اي را شناسايي مي كرديم، بر اساس 
تجربه اي كه من داشتم از ديوار باال مي رفتم و اسباب و 
اثاثيه را جمع مي كردم و زاغزن را مي گفتم كه بيايد باال 

تا با همكاري هم وسايل را ببريم.  

مأموران بدرقه خودروي حمل پول براي باز كردن راه 
خود در ترافيك، براي يك راننده عبوري كه همسر 
باردارش در كنارش نشسته بود، اسلحه كشيدند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه حوالي س��اعت 14 
ديروز در تقاط��ع خيابان ميرزاي ش��يرازي و خيابان 
مطهري زماني رخ داد كه خودروي پژو 405 به خودروی 
تويوت��اي حمل پول نزديك ش��د. به گفته ش��اهدان 
ثانيه هايي قبل خودروي پژو پشت چراغ قرمز در شمال 
تقاطع توقف كرده بود كه با سبز شدن چراغ راهنمايي 
و رانندگي به سمت خيابان مطهري حركت مي كند و 

در همان لحظه خودروي حمل پول هم كه در آخرين 
ثانيه هاي چراغ سبز از خيابان مطهري به طرف خيابان 
ميرازي شيرازي در حركت بود به خودروي پژو نزديك 
مي ش��ود به طوري كه راه براي هر دو خودرو بس��ته 
مي شود. لحظاتی بعد مشاجره دو راننده باال مي گيرد كه 
ناگهان مأمور بدرقه پول از خودرو پياده مي شود و پس 
از مسلح كردن اسلحه به طرف راننده و همسر باردارش 
نشانه مي گيرد كه در نهايت با حضور مأموران پليس كه 
با تماس مردم در محل حاضر شده بودند، موضوع حل 
وفصل مي شود.  راننده پژو درباره حادثه به خبرنگارما 

گفت: وقتي چراغ سبز شد به سمت خيابان مطهري 
حركت كردم كه خ��ودروي حمل پول ه��م كه چراغ 
سمت خيابانش قرمز شده بود به طرف ما آمد به طوري 
كه هر دو باعث راهبندان شده بوديم. به راننده گفتم كه 
حق تقدم با من است و كمي خودرواش را عقب ببرد تا از 
كنارش عبور كنم كه او قبول نكرد. از طرف ديگر پشت 
خودروي من تعداد زيادي خودرو بود كه مانع حركت 
خودروام به عقب مي شد. به همين دليل من و راننده 
خودروي حمل پ��ول از درون خودروها به صورت ايما 
و اشاره با هم مش��اجره كرديم كه ناگهان مأمور حمل 

پول از خودرو پياده شد و با مسلح كردن اسلحه اش من 
و همسرم را هدف قرار داد به طوري كه همسر باردارم به 

شدت ترسيد و زبانش بند آمد. 
در حالي كه شوكه شده بودم و تعداد زيادي رهگذر دور 
ما را گرفته بودند، همكار مأمور بدرقه به داخل خودروی 
من آمد و خواست خودروام را به كنار خيابان منتقل كنم. 
لحظاتي بعد رهگذران موضوع را تلفني به مأموران پليس 
اطالع دادند و مأموران در محل حاضر شدند  كه در نهايت 
با ميانجيگري رئيس كالنتري من رضايت دادم، اما قرار 

شد موضوع را از طريق بازرسي ناجا پيگيري كنم. 

 اسلحه كشي مأمور بدرقه پول براي راننده عبوري و همسر باردارش 


