
بي احتياطي راننده كاميون هنگام خارج ش�دن از كارگاه 
مرگ مرد رهگذر را رقم زد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ رازقي رئيس مركز اطالع رساني 
پليس راهور تهران گفت: اين حادثه عصر روز گذشته اتفاق افتاد 
و بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه كاميون 
به صورت دنده عقب در حال خارج شدن از يك كارگاه بوده كه با 

مرد رهگذر تصادف كرده است و مرگ وي را رقم مي زند.

مرگ عابر زير چرخ هاي كاميون

سه عضو يك خانواده در سقوط وانت 
پي�كان به س�د يك�ي از روس�تاهاي 
ش�هربابك كرم�ان غ�رق ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محسن 
صيفوري، فرمانده انتظامي ش��هر بابك 
گفت: غروب روز دوشنبه مأموران پليس 
اين ش��هر بعد از اطالع از وقوع حادثه در 

محل حاض��ر و متوجه ش��دند خودروي 
وانت حامل س��ه عضو يك خانواده بعد از 
واژگوني خودرو و س��قوط آن ها به س��د 
خاكي روستاي بادامستان غرق شده اند. 
وي ادامه داد: جس��د زن 40 ساله از آب 
خارج ش��د و تالش براي كشف دوجسد 

ديگر در جريان است.

سقوط مرگبار وانت به سد خاكي

رئيس پليس مبارزه ب�ا مواد مخدر تهران بزرگ از كش�ف 
بيش از يك كيلو هروئي�ن از يك قاچاقچ�ي زن خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ محمد بخش��نده توضيح داد: 
مأموران پايگاه پنجم پليس مبارزه با مواد مخدر تهران در جريان 
اقدامات خود در برخورد با معتادان متجاهر و خرده فروشان، پس 
از شناس��ايي زن جواني كه در زمينه توزيع مواد مخدر، فعاليت 
مي كرد او را در مخفيگاهش در شهرك كيانشهر بازداشت كردند. 
وي ادامه داد: مأموران در بازرسي از مخفيگاه متهم يك كيلو و 
۲00 گرم هروئين در بسته بندي هاي آماده فروش كشف كردند.

 كشف هروئين
 از مخفيگاه زن قاچاقچي

نگهبان جوان در جريان آتش س�وزي 
كانكس در شهرس�تان فريمان استان 
خراسان رضوي جانش را از دست داد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، فرمانده انتظامي 
شهرس��تان فريمان گفت: اين حادثه روز 
گذش��ته اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس 
بعد از حضور در محل نشان داد كه كانكس 

نگهبان شن ش��ويي به دالي��ل نامعلومي 
دچار آتش س��وزي ش��ده و وي كه مردي 
43 ساله بود، ميان شعله هاي آتش گرفتار 
شده و به علت شدت سوختگي جان باخته 
بود. س��رهنگ جواد خرس��ند ادامه داد: 
آتش نشانان بعد از اطفاي آتش علت حادثه 

را اتصال سيم بخاري برقي اعالم كردند.

مرگ آتشين نگهبان داخل كانكس
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كالهبرداران پيامكي هر روز به ش��كلي نوين و با سبك و 
سياقي جديد طرح هاي مجرمانه خود  را عملي مي كنند، 
برنده شدن در انواع قرعه كشي ها، در خواست كمك هاي 
مردمي، چوپان دروغگو، بزن به اين شماره حساب، پيامك 
دوستيابي، برنده شدن جايزه در ايام خاصي از سال يا به 
عناوين مختلف از جمله ترفندهايي است كه هر روز برخي 

از شهروندان را در دام مي اندازد. 
شهروندان آگاه باشند كه هرگز به پيامك هاي غير واقعي 
و پيش��نهاد هاي واهي و عوام فريبانه كه براي آنها ارسال 
مي ش��ود، توجه نكنند؛ چراكه توجه به اي��ن پيامك ها و 
تماس با آنها يا ارس��ال جواب آنها از طريق همان پيامك 
مي تواند فرد را در دام كالهبرداران سايبري گرفتار كند.  
افراد كالهبردار در كالهبرداري هاي پيامكي مسابقات با 
اين ترفند كه براي ارسال جايزه بايد هزينه بپردازيد ضمن 
دريافت هزينه از شهروندان، هيچ جايزه اي برايشان ارسال 
نمي كنند يا اينكه جايزه ارس��الي چند هزار تومان ارزش 
ريال��ي دارد در حالي كه به طور مثال آنه��ا چند 10هزار 

تومان از شهروند هزينه ارسال دريافت كرده اند.
  در پيامك هاي جديد كالهبرداران پيامكي، ش��اهد اين 
هستيم كه براي ارسال خودرو و مراحل سند زدن آن به نام 
شما بايد چند صدهزار تومان هزينه آن را بپردازيد و با اين 
ترفند از شهروندان كالهبرداري مي كنند.  كالهبرداران 
پيامكي با ترفندهاي خاص افراد را به پاي دس��تگاه هاي 
خودپرداز بانك ها كشانده و با عمليات متقلبانه اطالعات 
شخصي بانكي و رمز دوم كارت قرباني را به دست مي آورند 
و حس��اب بانكي آنها را خال��ي مي كنند. حت��ي فرد را به 
سايت ها و درگاه هاي جعلي بانكي هدايت كرده و با ترفند 
فيش��ينگ، اطالعات بانكي قرباني را به س��رقت مي برند 
بنابراين ش��هروندان به هيچ عنوان به اي��ن پيام ها توجه 
نكنند و در صورت به دام افتادن براي شكايت از اين افراد 
حتماً تمامي پيامك هاي ارسالي آنها را نگهداري كنند تا 

به عنوان مدرك ضميمه برگ شكايت آنها شود.  
بهترين اق��دام در زمان وقوع چني��ن جرائمي مراجعه به 
 www. cyberpolice. ir سايت پليس فتا به نش��اني
و ثبت گزارش اس��ت. البته بايد ش��هروندان توجه كنند 
كه ثبت گزارش در وب  سايت پليس فتا به منزله شكايت 
نبوده و شهرونداني كه قصد شكايت دارند بايد براي اعاده 
حقوق خود، به دادس��راي جرائم رايانه اي محل سكونت 

خود مراجعه كند. 
* رئيس اداره پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا ناجا

هزينه سند زدن، ترفند جديد 
كالهبرداران پيامكي است

سرهنگ مهدي شكيب*

    یادداشت

مرد فريبكار كه با پرسه مقابل دادسراهاي تهران با معرفي 
خودش به عنوان معلم، مراجعه كنندگان را فريب داده و با 
قبول كفالت آنها پول خوبي به جيب مي زد سرانجام مقابل 
يكي از قضات دادس�راي ناحيه 34 تهران دستش رو شد. 
به گزارش خبرنگار ما، بس��ياري از افراد فريبكار با پرسه مقابل 
محاكم قضايي افرادي كه با معضالت حقوقي مواجه هستند را 
شناسايي و با معرفي خود با عناوين مختلف از آنها كالهبرداري 
مي كنند. هر چند پليس و دس��تگاه قضايي نسبت به هوشياري 
مراجعه كنندگان همواره هش��دار داده است، اما حضور مستمر 
اين افراد حكايت از فراهم بودن زمينه هاي بروز جرم در اين حوزه 
دارد. در پرونده اي كه با هوش��ياري قاضي دادس��راي ناحيه 34 
تهران كشف شده است چند روز قبل مرد 40 ساله اي به نام افشار 
براي كفالت متهمي به شعبه 4 دادياري دادسراي ناحيه 34 رفت 
و مدعي شد كه معلم دبيرستان است و به دادسرا آمده تا كفيل 
يكي از بستگانش شود.  اين مرد گفت: من معلم و در دبيرستاني 
در شهرستان پاكدشت مشغول به كار هستم. چند روز قبل يكي 
از بستگان نزديكم به خانه ما آمد و گفت پسرش به اتهام سرقت 
از سوي مأموران بازداشت شده است و در حال حاضر پرونده اش 
در شعبه چهارم دادياري اين دادسرا در حال رسيدگي است. وي 
گفت پسرش كمك كارش است و اگر من ضمانت او را در دادسرا 
بكنم تا زمان دادگاهي آزاد مي شود. وقتي با اصرار او روبه رو شدم 
تصميم گرفتم با فيش حقوقي ام به دادسرا بيايم و ضمانت او را 
به عهده بگيرم.  پس از حرف هاي مرد جوان كه مدعي بود معلم 
است، داديار مدرس متوجه ش��د كه اين مرد را چند روز قبل در 
يكي از شعبه هاي دادسرا ديده است كه براي كفالت متهم ديگري 
به شعبه رفته بود و در همان شعبه هم مدعي شده بود كه معلم 
اس��ت و براي كفالت متهمي كه از بس��تگان نزديكش است به 
دادسرا آمده است.  در چنين شرايطي بازپرس به وي مشكوك 
ش��د و احتمال داد وي از متهمان كالهبردار و جاعلي است كه 
در دادسرها مش��غول كار چاق كني هستند كه پس از شناسايي 
خانواده هاي متهمان بازداشت شده اي كه نياز به ضمانت و كفالت 
دارند با جعل اسناد و معرفي خودشان به عنوان كارمندان دولتي و 
گذاشتن مدرك جعلي به عنوان كفالت براي اين افراد آنها را فريب 
داده و اقدام به اخاذي ميليوني مي كنند. بدين ترتيب بازپرس وي 
را بازداش��ت كرد و براي تحقيق در اختيار مأموران قرار داد.  در 
حالي كه متهم منكر جرم خود بود تحقيقات مأموران نشان داد 
وي قبل از مراجعه به ش��عبه چهارم دادياري در ۲1 شعبه ديگر 

دادسراي هاي سطح تهران با عنوان معلم ضمانت تعداد زيادي از 
متهماني را كرده است كه نياز به كفالت و فيش حقوقي داشته اند. 
همچنين مشخص ش��د اين فرد در ازاي ضمانت از خانواده هاي 
متهمان مبلغ هاي ميليوني به عنوان دس��تمزد گرفته و از آنها 
كالهبرداري كرده است.  از سوي ديگر مأموران پس از استعالم 
از آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت دريافتند هيچ معلمي با 
اين نام در آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت مشغول به كار 
نمي باشد و اصاًل وي معلم نيست و اين عنوان را جعل كرده است.  
پس از اين مأموران متهم را م��ورد بازجويي فني قرار دادند. وي 

وقتي با مدارك و اسناد روبه روشد به جرم خود اقرار كرد. 
متهم گفت: كار حرفه اي  ام فتوش��اپ اس��ت. مدت��ي قبل در 
قهوه خانه اي با متهم س��ابقه داري كه به تازگ��ي از زندان آزاد 
شده بود، آشنا شدم. او عالوه بر سرقت، جاعل حرفه اي هم بود 
كه متوجه شدم از طريق جعل اسناد و مدارك پول زيادي بدست 
آورده است. وسوسه شدم و از او خواستم مرا آموزش بدهد و او 
قبول كرد. پس از اين تصميم گرفتم با جعل عنوان معلمي در 

دادسرا متهماني را كه نياز به كفالت دارند، ضمانت كنم و از آنها 
پول بگيرم.  وي ادامه داد: من از طريق فتوشاپ فيش حقوقي، 
حكم و كارت شناسايي براي خودم جعل كردم و در ادامه هر روز 
به بهانه انجام كاري در اطراف دادسراهاي تهران پرسه مي زدم 
و خانواده هايي كه براي فرزندشان يا بستگانشان نياز به ضمانت 
داشتند، شناس��ايي مي كردم. من خودم را به اين خانواده ها به 
عنوان معلم معرفي مي كردم و مدعي مي ش��دم كه با قاضي ها 
رابطه خوبي دارم و مي توانم ضمانت فرزندان آنها را انجام دهم 
و در مقابل هم بستگي به مقدار ضمانت از آنها پول مي گرفتم.  
معموالً من ضمانت متهماني كه قاضي براي آنها بين 10 تا 60 
ميليون تومان وثيقه در نظر گرفته بود با فيش حقوقي و كارت 
شناس��ايي و حكم تقلبي ام ضمانت مي كردم. در اين مدت به 
شعبه هاي زيادي براي ضمانت مراجعه كردم و هيچ يك از آنها 
متوجه تقلبي بودن مداركم نشدند تا اينكه بازپرس شعبه چهارم 

دادسراي ناحيه 34 با زيركي دست مرا رو كرد و گرفتار شدم. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

 هوشياري قاضي دادسرا
 كالهبردار حرفه اي را گرفتار كرد

   از تنها گذاشتن كودكان و افراد ناتوان در خودروی روشن 
اجتناب كنيد. 

   اوراق شناسايي را در خودرو رها نكنيد. 
   هرگز كليدهاي خود را در خودروي بدون سرنشين رها 

نكنيد حتي زماني كه يك كار بسيار فوري داريد. 
  هميشه در ها را قفل كنيد و شيشه ها را كاماًل باال بكشيد. 
   هرگز ن��ام و آدرس خود را روي دس��ته كلي��د منزل يا 
خودرو تان ننويسيد. اين كار ممكن است سارقان را به سوي 
منزل شما راهنمايي و ورود آنها را به داخل منزل ميسر كند. 

   كليدهاي خودرو را از كليدهاي منزلتان جدا كنيد. 
   هنگام فروش خودرو تان هرگز به غريبه اجازه ندهيد كه به 

تنهايي پشت فرمان بنشيند و آنرا امتحان كند. 
   خودرو خود را به قفل مركزي، دزد گير، قفل پدال، قفل فرمان 

و سوئيچ مخفي و ساير لوازم تأخيري و بازدارنده مجهز كنيد. 
   از انتقال مسافران به مسير هايي كه اصاًل آشنايي نداريد، 

پرهيز كنيد. 
   سعي كنيد در انتقال مسافران از مسيرهاي اصلي حركت 
كنيد و به بهانه خلوت بودن و رواني ترافيك از مس��يرهايي 
كه فرعي هستند و آش��نايي نداريد و صرفاً توسط مسافران 

پيشنهاد مي شود و اصرار مي كنند تردد نكنيد. 
   از پذيرفتن هرگونه خوراكي، نوشيدني و خوشبو كننده ها 

از مسافران ناشناس امتناع ورزيد. 
   سارقان گاهي تحت پوشش خانواده، رانندگان را به مناطق 
خلوت كشانده و اقدام به اخاذي يا سرقت خودرو مي كنند. 

   هنگام تعويض چرخ يا برطرف كردن نقص فني خودرو از 
قفل بودن درها اطمينان حاصل كنيد. در صورتي كه خودرو تان 
به سرقت رفته است. فوراً پليس را در جريان قراردهيد. با دادن 
مشخصات كامل خودرو تان از قبيل شماره پالك، شاسي، موتور 

و رنگ خودرو پليس را در كشف سرقت ياري دهيد. 
اداره آموزش همگاني، معاونت اجتماعي فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ

توصيه هاي پليس براي پيشگيري از سرقت خودرو

اعض�اي خان�واده زنی ك�ه ش�وهرش پس 
از ارتكاب قت�ل بازداش�ت و در اداره پليس 
خودكش�ي كرده بود ب�ا مراجعه ب�ه دادگاه 
درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، خيانت يكي از انحرافات 
اجتماعي است كه رد آن در بسياري از پرونده هاي 
همسركشي ديده مي شود. در جريان بسياري از 
اين پرونده ها بي توجهي نسبت به زنان موجب 
انحراف آنها و عاملي براي بروز خشونت مي شود 
كه س��رانجام به درگيري و قتل يكي از طرفين 
منجر خواهد ش��د. در پرونده اي ك��ه پانزدهم 
اسفند سال ۹6 در كالنتري 140 تهرانسر تشكيل 
ش��د، مردي با اداره پليس تماس گرفت و گفت: 
»دقايقي پيش برايم پيامكي آمد كه از خواندن 
آن وحش��ت كردم. آن پيامك را همكارم به نام 
محمود فرستاده بود كه مدتها قبل با همسرش 
اختالف داش��ت و از او جدا ش��ده بود. او در آن 
پيامك گفته بود بعد از كشتن همسر و فرزندش 
قصد خودكشي دارد و درخواست حالليت كرده 
بود.« بعد از تماس آن مرد، مأموران به آدرس خانه 

محمود رفتند و با جسد پسر هشت ساله او به نام 
زرتشت روبه رو شدند كه بر اثر برق گرفتگي فوت 
كرده بود. درگوشه ديگر خانه، محمود در حاليكه 
خون آلود بود و به س��ختي نفس مي كشيد روي 
زمين افتاده بود. با انتقال جسد كودك هشت ساله 
به پزش��كي قانوني، محمود نيز به بيمارس��تان 
منتقل ش��د و تحت عمل جراحي قرار گرفت. او 
بعد از بهبودي در بازجويي ها گفت: »همس��رم 
را كشتم و قصد خودكشي داشتم اما اول پسرم 
را كش��تم چون نگران آينده اش ب��ودم!« بعد از 
اظهارات اين مرد، مأموران به خانه همسر سابق 
متهم رفتند و با جسد زهره 35 ساله روبه رو شدند 
كه ساعتها از مرگش گذشته بود.  جسد آن زن به 
پزشكي قانوني فرستاده شد و محمود بار ديگر 
تحت بازجويي قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: 
»فوق ليسانس داشتم و كارمند شهرداري بودم. 
سال ۸5 با زهره ازدواج كردم و حاصل زندگي ما 
زرتشت بود. زندگي خوبي داشتيم تا اينكه متوجه 
رفتارهاي مشكوك همسرم شدم كه فهميدم با 
يكي از دوس��تان صميمي ام به نام اشكان رابطه 

دارد. همين آغاز اختالف ما ش��د و م��دام با هم 
درگير بوديم تا اينكه فروردين سال ۹6 از هم جدا 
شديم.« متهم ادامه داد: »چند ماه از جدايي مان 
گذشت كه زهره بار ديگر رجوع كرد اما او در خانه 
خودش و من در خانه خودم همراه پسرم زندگي 
مي كرديم. خيلي تالش مي كردم توجه اش را به 
خودم و زندگي جلب كنم تا جائيكه بيشتر درآمدم 
را صرف خريد گل و غذا مي كردم تا اينكه فهميدم 
دوباره دروغ مي گويد و هنوز با اشكان رابطه دارد.« 
متهم در خصوص قتل گفت: »زهره آخرين بار با 
من تماس گرفت و خواست به خانه اش بروم تا در 
موقعيت مناسب واقعيتي را بگويد. به خانه او رفتم 
و وقتي با هم صحبت كرديم او گفت قصد دارد با 
اشكان زندگي تازه اي را شروع كند. اشكان زن و 
بچه داشت به همين خاطر از زهره خواستم تا از 
تصميمش منصرف شود و به خاطر عالقه اي كه به 
او دارم به زندگي ادامه دهد تا آينده زرتشت و زن و 
بچه اشكان تباه نشود اما او قبول نكرد و گفت اين 
ماجرا به من ربطي ندارد. زهره در حال كشيدن 
قليان بود كه با شنيدن اين حرف عصباني شدم 

و با چكش به سرش زدم. زهره روي زمين افتاد 
سپس ش��لواري را كه در گوش��ه اتاق افتاده بود 
برداشتم و داخل دهان او فرو بردم و بعد از خانه 
خارج شدم. قصد خودكشي داش��تم اما نگران 
پسرم بودم كه بعد از ما چه آينده اي خواهد داشت 
به همين دليل به خانه رفتم و با سيم برقي كه از 
قبل براي خودكشي تهيه كرده بودم را به انگشت 
شصت پسرم وصل كردم اما وقتي ديدم او در حال 
زجر كشيدن است سيم را قطع كردم و پسرم را 
خفه كردم. بعد از دو قتل خودكشي كردم اما زنده 
ماندم.« پنج روز از اعترافات اين مرد گذشته بود تا 
اينكه محمود هنگام انتقال به بازداشتگاه در پليس 
آگاهي، در حاليكه دست هايش با دستبند بسته 
شده بود خودش را از راهرو طبقه سوم به پايين 
پرت كرد و جان سپرد.  با مرگ متهم، پدر و مادر 
زهره با نوشتن نامه اي درخواست ديه از بيت المال 
را مطرح كردند. به اين ترتيب پرونده با درخواست 
اولياي دم به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د تا در وقت رسيدگي قضات 

شعبه درباره اين درخواست اعالم نظر كنند. 

درخواست ديه از بيت المال پس از خودكشي قاتل در اداره پليس

هف�ت عض�و ي�ك بان�د رمالي ك�ه با 
تبليغ در ش�بكه هاي اجتماعي اقدام 
به كالهب�رداري يك ميلي�ارد توماني 
از كاربران كرده اند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ محمد 
اقبالي رئي��س پليس فتای اس��تان البرز 
گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهي 
درباره برداش��ت هاي غيرمجاز از حساب 
ش��هروندان به مأموران پليس فتای كرج 
گزارش شد. در جريان بررسي ها مشخص 
ش��د كه همه برداش��ت ها بعد از مراجعه 
ش��اكيان به كانال هاي رمالي و فالگيري 
رقم خورده است. بعد از به دست آمدن اين 
سرنخ مأموران پليس متوجه شدند، اعضاي 

يك باند با تبليغ گسترده رمالي و فالگيري 
در ش��بكه هاي اجتماعي اقدام به فريب 
كاربران كرده و بعد از دستيابي به اطالعات 
بانكي آنها حسابش��ان را خالي مي كنند. 
سرهنگ اقبالي گفت: مأموران پليس فتا 
سرانجام موفق شدند، اعضاي اين باند را 
كه هفت نفر بودند بازداشت كنند. متهمان 
در بازجويي ها اعت��راف كردند كه به اين 
شيوه يك ميليارد تومان به جيب زده اند. 
سرهنگ اقبالي با بيان اينكه تاكنون بيش 
از 100 شاكي از سراسر كشور شناسايي 
شده اند از كساني كه به اين شيوه در دام 
رماالن گرفتار شده اند، خواست به پليس 

فتای كرج مراجعه كنند.

بازداشت 7 رمال مجازي در كرج

انفجار مين به جاي مانده از دوران جنگ تحميلي در مريوان سبب قطع شدن پاي يك كشاورز شد. 
محمد رضايي، مدير كل امنيتي و انتظامي استانداري كردستان گفت: در جريان اين حادثه 
كه عصر روز سه شنبه اتفاق افتاد محمد ايمان ورد، كشاورز 50 ساله اهل روستاي اسناوه 
مشغول كشاورزي بود كه بر اثر انفجار مين به جای مانده از دوران جنگ تحميلي زخمي 
شد. وي اضافه كرد: اين كشاورز در اين حادثه پاي راست خود را از دست داد و هم اكنون در 
بيمارستان فجر مريوان بستري است.  رضايي ادامه داد: بارندگي هاي شديد فروردين باعث 

حركت مين ها در مناطق مختلف كوهستاني و دشت هاي آلوده استان شده است. 

انفجار مين  پاي كشاورز  را  قطع كرد

 اعزام 30هزار پليس
برای استقرار امنيت در مناطق سيل زده

فرمانده ني�روي انتظامي با بي�ان اينكه بيش از 30هزار ني�روي كمكي براي 
اس�تقرار امنيت در مناطق س�يل زده اعزام ش�ده اند از توان اين نيرو براي 

عمليات امداد و نجات خبر داد. 
سردار حسين اشتري در جشنواره جوان سرباز درباره اقدام هاي پليس در مناطق 
سيل زده، توضيح داد: نيروي انتظامي از دقايق اوليه سيل در مناطق موردنظر حضور 
داشت و با اطالع رساني در  جاده ها، شهرها و روستاها اولين امدادرسان موجود در 
مناطق بود؛ چراكه در آماده  باش طرح نوروزي قرار داشت. وي به وظيفه ذاتي نيروي 
انتظامي در تأمين امنيت پرداخت و ادامه داد: تأمين امنيت مناطق سيل زده نيز 
در دستور كار ناجا قرار گرفت تا مردم با آرامش پيگير امور خود باشند. همچنين 
در ادامه از ظرفيت مأمورانمان براي امدادرس��اني و نجات مردم استفاده كرديم. 
سردار اشتري گفت: مأموران پليس در اقصي  نقاط مناطق سيل زده در استان هاي 
گلستان، خوزستان و لرستان حضور مستمر داشته و بيش از 30 هزار نيروي كمكي 
به اين مناطق اعزام شد تا بتوانند به مردم سيل زده كمك كنند. وي با بيان اينكه 
مشكل خاصي در اين مناطق نداشته ايم، گفت: جرائم نسبت به روزهاي معمول نيز 

در اين مناطق كاهش داشته است.

كشف عتيقه هاي 3 هزار ساله درمشگين شهر
فرمان�ده انتظام�ي اس�تان اردبيل از كش�ف عتيقه ه�اي 3هزار س�اله در 

مشگين شهر خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار هوشنگ حس��يني گفت: مأموران پليس اين شهر در 
جريان تحقيقات خود متوجه شدند، يكي از اهالي روستاي مزرعه خلف شهرستان 
مشگين شهر مقداري عتيقه  در خانه اش نگهداري مي كند كه مأموران در محل حاضر 
شدند و بعد از جست وجو شش قلم ظرف سفالي، يك پيه سوز، 7۸ عدد پرچ برنزي، سه 
عدد حلقه برنزي، دو حلقه عاج، يك عدد دستبند برنزي، دو عدد خنجر برنزي و يك 
عدد وزنه سنگي كشف كردند.  وي ادامه داد: كارشناس اداره ميراث فرهنگي قدمت 
عتيقه هاي كشف شده را 3هزار سال و مربوط به عصر آهن دوم اعالم كرد. در اين رابطه 

يك متهم دستگير و به همراه عتيقه هاي كشف شده تحويل مراجع قضايي شد.

دوران  دوس�تان  از  يك�ي  اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
س�ربازي اش را ب�ا همدس�تي دو م�رد ديگ�ر ب�راي اخ�اذي 
10 ميلي�ون تومان�ي رب�وده در بازجويي ه�ا مدع�ي ش�د 
ك�ه ش�اكي س�كه هاي ط�الي او را س�رقت ك�رده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار م��ا، پرونده هاي زيادي با موض��وع آدم ربايي در 
پليس آگاهي تشكيل مي شود كه بررسي و تحقيقات مأموران نشان 
مي دهد علت اصلي اين حادثه ها اختالفات مالي است كه بين  دو دوست 
يا دو شريك و غيره رخ مي دهد. اين افراد معموالً براي بدست آوردن 
حق حقوق خود خودسرانه عمل مي كنند كه پس از گرفتار شدن تازه 
متوجه مي شوند كه بايد قبل از هر اقدامي از طريق قانوني پيگيري حق 
و حقوق خود باشند.  دو هفته قبل مردي سراسيمه به اداره پليس رفت 
و گفت يكي از دوستان قديمي اش به نام اردشير همراه دو مرد ديگر 
او را ربوده و پس از اخاذي 10 ميليون توماني رهايش كرده اند.  شاكي 
در توضيح ماجرا گفت: چند روز قبل با همسرم مشاجره لفظي كردم 
و به همين خاطر از خانه قهر كردم و به مسافرخانه اي در جنوب تهران 
رفتم و اتاقي را براي چند روز اجاره كردم. داخل مسافرخانه به صورت 
اتفاقي يكي از دوستان دوران خدمت سربازي ام به نام اردشير را ديدم 
كه براي كار به تهران آمده بود و او هم اتاقي را براي زندگي اش اجاره 
كرده بود. چند روزي با او بودم  و درباره زندگي مان با هم حرف زديم. 
من به او گفتم كه وضع مالي ام خوب است و به خاطر اينكه با همسرم 
درگير شده ام براي چند روزي به اين مسافرخانه آمده ام. چند روز بعد 
با همسرم آشتي كردم و به خانه ام برگشتم تا اينكه ساعتي قبل دوستم 
همراه دو پسر جوان ناشناس داخل خيابان راه مرا سد كردند. آنها با 
تهديد چاقو مرا به زور سوار موتورسيكلت كردند و يكي از آنها پشت 
سرم نشست راننده هم به راه افتاد  و اردشير هم تنهايي با موتور سيكلت 
ديگري به دنبال ما آمد تا اينكه مرا به سوله اي در جنوب تهران بردند 
و مورد شكنجه قرار دادند. آنها به زور كارت عابربانكم را همراه رمزش 
گرفتند و از حسابم 5 ميليون تومان برداشت كردند و بعد هم  دوباره 
مرا كتك زدند و از من  خواستند از خانواده ام بخواهم به حسابم پول 

واريز كنند. در نهايت همسرم 5 ميليون تومان ديگري به كارتم  واريز 
كرد و آنها پس از برداشت مرا رها كردند.  با طرح اين شكايت پرونده به 
دستور قاضي احسان زماني، بازپرس شعبه 6 دادسراي جنايي تهران 
براي شناسايي آدم ربايان دراختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  
بدين ترتيب مأموران تحقيقات خود را آغاز كردند تا اينكه چند روز قبل 
اردشير را در يكي از مسافرخانه ها شناسايي و دستگير كردند.  متهم در 
بازجويي ها گفت: شاكي از دوستان قديمي من است . چند روز قبل از 
حادثه به تهران آمدم تا براي خودم كار خوبي پيدا كنم كه در مسافرخانه 
دوست قديمي ام را ديدم. من تعداد زيادي سكه طال و مقدار زيادي پول 
همراه خودم آوردم تا اگر كاري پيدا نكردم با آن فروش سكه ها و پولي 
كه همراه داشتم كاسبي راه اندازي كنم.  روز قبل از حادثه من ساكم 
را كه سكه ها و پول هايم داخل آن بود به صورت امانت به دوستم دادم 
و خودم براي پيدا كردن كار به داخل شهر رفتم . وقتي به مسافرخانه 
برگشتم متوجه شدم سكه هايم داخل ساك نيست. وقتي موضوع را 
با دوستم در ميان گذاشتم  او مدعي شد كه از سكه ها خبري ندارد 
اما من مي دانستم كه او سكه هاي مرا س��رقت كرده است. پس از 
اين حادثه دوستم از مسافرخانه رفت و من هم در حالي كه خيلي 
عصباني بودم به داخل خيابان رفتم. داخل خيابان با پس��ر جواني 
كه پيك موتوري بود آشنا شدم و موضوع سرقت هاي سكه هايم را 
براي او توضيح دادم. پسر جوان به من قول داد با همدستي يكي از 
دوستانش سكه هاي مرا از دوست دوران سربازي ام بگيرد. روز حادثه 
سه نفري به نزديكي خانه شاكي رفتيم و وقتي از خانه اش بيرون آمد 
دو پسر جوان او را به زور سوار موتور سيكلت كردند و به سوله اي در 
جنوب تهران برديم. آنجا كارت��ش را گرفتيم و 10 ميليون تومان 
برداشت كرديم و بعد هم او را رها كرديم.  وي در پايان گفت: من به 
دو پسر جوان ۲ ميليون تومان به عنوان دستمزد دادم و االن هم از آنها 
خبري ندارم.  متهم به دستور بازپرس زماني براي تحقيقات بيشتر در 
اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.  مأموران در تالشند تا دو 

همدست مرد آدم ربا را بازداشت كنند. 

ربودن دوست دوران سربازي براي اخاذي 10 ميليون توماني


