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سرقت عصرانه
 از خانه هاي شهروندان

دس�تبرد  ب�ا  عصره�ا  ك�ه  س�رقت  ش�بكه  ي�ك  9عض�و 
ميلي�اردي  پ�ول  ته�ران  در  ش�هروندان  خانه ه�اي  ب�ه 
بازداش�ت ش�دند.  ب�ه ي�ك  ب�ه جي�ب زده بودن�د ي�ك 
به گزارش جوان، اين پرونده از مدتي قبل و همزمان با طرح شكايت هاي 
مشابه سرقت منازل در سركالنتري هاي س��وم، چهارم و ششم تهران 
در دس��تور كار كارآگاه��ان اداره هفدهم پليس آگاه��ي پايتخت قرار 
گرفت. تحقيقات پليس بعد از بررسي دوربين هاي مداربسته و بررسي 
شكايت هاي مطرح شده نشان داد كه سارقان با خودروهاي ساينا، پژو 
و پرايد در محل هاي سرقت حاضر مي ش��وند. در جريان بررسي هاي 
بعدي بود كه مالك خودروها كه دو مجرم سابقه دار به نام هاي جمال و 
نديم بودند شناسايي شدند و تحت تعقيب قرار گرفتند. در تحقيقات 
بعدي مشخص شد كه يكي از سارقان مشغول آرايشگري و ديگري هم 
مسافركشي مي كند و با همدستي اعضاي باند خود عصرها به خانه هاي 
شهروندان دستبرد مي زنند. كارآگاهان پليس سرانجام موفق شدند، 
پاتوق هاي متهمان در شهريار، كرج و ميدان امام حسين شناسايي و در 

جريان عمليات همزمان آنها را بازداشت كنند. 
جمال به عنوان سردس��ته باند گفت: ما همگي همشهري هستيم و از 
مدتي قبل بود كه من اين باند را راه اندازي كردم. بعد از تش��كيل باند 
چند نوبت در هفته عصرها جمع مي شديم و با خودروهاي من و نديم 

خانه هايي را كه از قبل شناسايي كرده بوديم، سرقت مي كرديم. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجف��ي، معاون مبارزه با س��رقت هاي خاص 
پليس آگاهي پايتخت گفت: ارزش مالي پرونده 2ميليارد تومان است و 

تحقيقات از متهمان در اداره هفدهم پليس آگاهي در جريان است. 

 وحشت مسافران
 از خروج قطار از ريل

قطار مس�افربري كه با 220 مسافر از تهران به س�مت زاهدان در 
حركت ب�ود از ريل خارج ش�د كه خوش�بختانه تلفات نداش�ت. 
عباس��علي ارجمن��دي، مديركل س��تاد مديريت بحران سيس��تان و 
بلوچستان به ايسنا گفت: اين حادثه ساعت 7:30 صبح شنبه به علت 
آبگرفتگي مسير، ناشي از بارش هاي سنگين و انباشت سنگ بين تونل 6 
و 7 زاهدان در محدوده رودماهي اتفاق افتاد كه سه محور لوكوموتيو از 
ريل خارج شد. وي ادامه داد: اين حادثه خوشبختانه تلفات نداشت و 
تنها يكي از چرخ هاي ديزل از ريل خارج شد و هيچگونه واژگوني براي 

سالن هاي قطار رخ نداد. 

انفجار گاز 
در خانه مسكوني

نش�ت گاز در يكي از خانه هاي خيابان دماوند، سبب وقوع انفجار 
شديد شد. 

به گزارش جوان، س��اعت 22:30 شامگاه جمعه س��اكنان ساختمان 
مس��كوني در خيابان زرك��ش حوالي خياب��ان دماوند آتش نش��انان 
ايس��تگاه 31 را از وق��وع حادثه با خب��ر كردند. يداهلل م��ددي، معاون 
منطقه شش عمليات توضيح داد: حادثه در طبقه اول يك ساختمان خانه 
چهارطبقه تك واحدي اتفاق افتاده بود. آتش نشانان به محض ورود به 
دو گروه تقسيم شدند و با استفاده از دستگاه تنفسي ضمن قطع برق و 

گاز اقدام به جست وجو و مهار آتش سوزي كردند. 
وي ادامه داد: در زمان بروز انفجار مالك كه مردي 37 ساله بود در منزل 
مسكوني حضور داشت و بر اثر اين حادثه دچار شوك و ترس شده بود كه 
آتش نشانان وي را به نقطه امن منتقل كردند و در نهايت پس از حضور 
عوامل اورژانس براي بررسي وضعيت به مركز درماني منتقل شد. علت 

حادثه در دست بررسي است. 
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مردي كه با پوش�ش زنانه ب�ه خانه خاله اش 
دس�تبرد زده بود شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش جوان، 27 شهريور امسال بود كه به 
مأموران كالنتري 164 قائم خبر رسيد به خانه 
يكي از ساكنان محل دس��تبرد زده شده است. 
ش��اكي گفت: س��اعتي قبل براي انجام كاري 
خانه ام را در مي��دان قائم ترك ك��ردم. وقتي 
برگش��تم متوجه ش��دم كه وضع خانه به هم 
ريخته است و مقداري طال و لوازم باارزش ديگر 

سرقت شده است. 
وقتي پرونده در پايگاه يكم پليس آگاهي پايتخت 
مورد بررس��ي قرار گرفت تحقيقات بيشتري 
در اين باره انجام ش��د. بررس��ي ها حكايت از 
اين داش��ت كه در گاوصندوق ب��دون تخريب 
باز شده است. ش��اكي هم در توضيح بيشتر به 
كارآگاهان گف��ت كه چند روز قب��ل از حادثه 
كارت ترددش به س��اختمان را گ��م كرده بود. 
او ابتدا به دو نفر از خدمه س��اختمان كه براي 
نظافت به خانه اش رفت و آمد داشتند مظنون 
شد اما بررسي ها نش��ان داد كه آنها نقشي در 
سرقت نداش��تند. بررس��ي هاي دوربين هاي 

مداربسته هم نش��ان داد كه س��ارق در حالي 
كه چادر به سر داش��ته وارد خانه شده و بعد از 
گشودن در گاوصندوق و سرقت طال و همچنين 
س��رقت مقداري از لوازم باارزش ديگر از محل 

خارج شده است. 

بررس��ي دقيق ت��ر تصاوير به دس��ت آم��ده از 
دوربين ه��اي مداربس��ته اما چي��ز ديگري را 
مشخص كرد. ش��اكي بعد از ديدن اين تصاوير 
گفت كه سارق ش��باهت زيادي به خواهرزاده 
همسرش دارد كه مردي 29 ساله به نام محسن 

و ساكن شهرستان پرديس است. با اطالعاتي 
كه شاكي در اختيار پليس گذاشت محسن به 
اداره پليس دعوت ش��د، اما او به دعوت پليس 
توجه نكرد تا اينكه مأموران چند روز قبل با در 
دست داش��تن نيابت قضايي راهي شهرستان 
پرديس ش��ده و او را بازداشت كردند. متهم در 
بازجويي ها به جرمش اعت��راف كرد و توضيح 
داد: چند روز قبل از س��رقت، كارت تردد را از 
خانه خاله ام سرقت كردم. بعد از آن يك چادر 
زنانه خريدم و در حالي كه مي دانس��تم كسي 
خانه شان نيست وارد ساختمان شدم. من جاي 
كليد گاوصندوق را مي دانستم براي همين به 
راحتي سراغ گاوصندوق رفته و طالها و اموال 
باارزش داخل آن را سرقت كردم و همه اموال 
سرقتي را به فردي رهگذر به قيمت 25 ميليون 

تومان فروختم. 
س��رهنگ كارآگاه قاس��م دس��تخال، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي پايتخت گفت: بعد از 
اعتراف متهم به سرقت، وي به دستور بازپرس 
شعبه دهم بازپرسي دادسراي ناحيه يك تهران 

روانه زندان شد. 

سرقت از خانه خاله با چادر زنانه

اعالم گذشت از قاتل مديرمسئول نشريه شمارش
م�ردي كه به اته�ام قتل مديرمس�ئول 
نشريه ش�مارش بازداش�ت شده است، 
موفق ش�د با جل�ب رضاي�ت اولياي دم 
بگي�رد.  فاصل�ه  دار  طن�اب  از 
به گزارش جوان، مته��م پرونده كه مهدي 
ن��ام دارد روز گذش��ته از زندان به ش��عبه 
دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
منتقل ش��د. بعد از اعالم رس��ميت جلسه 
دادگاه، نماينده دادس��تان تهران در شرح 
كيفرخواس��ت صادر ش��ده گف��ت: متهم 
پرونده 12 ارديبهشت سال 96 به اتهام قتل 
مديرمسئول نشريه شمارش تحت تعقيب 
قرار گرفت و پنج ماه بعد هم بازداشت شد. 
تحقيقات پليس در اين باره نشان داده است 
كه مقت��ول كه مجيد نام داش��ت به خاطر 
مزاحمت هاي��ي كه از مدت��ي قبل مهدي 
در س��اختمان محل زندگي ش��ان برايش 
ايجاد كرده ب��ا او اختالف پيدا كرده بود. در 
تحقيقات پليس مشخص ش��ده است كه 

مهدي در س��اختمان محل زندگي ش��ان 
سويت غيرمجاز ساخته بود و افراد مشكوكي 
هم به آنج��ا رفت و آمد داش��تند و در آنجا 
مواد مخدر و مش��روب مصرف مي كردند. 
مقتول هم كه صاح��ب دختراني نوجوان 
ب��وده از مه��دي درخواس��ت كرده بود كه 
رفتارش را اص��الح كرده و مان��ع از رفت و 
آمد افراد مشكوك به س��اختمان شود كه 
اين موضوع س��بب درگيري و س��رانجام 

قتل مي شود. 
نماينده دادستان ادامه داد: مهدي در جلسه 
قبل محاكمه و به قصاص محكوم شده است 
اما موفق ش��ده ب��ا پرداخت دي��ه رضايت 
اولي��اي دم را جل��ب كند كه درخواس��ت 
مي كنم از جنب��ه عمومي ج��رم مجازات 

شود. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
روز حادثه من مشروب و موادمخدر شيشه 
مصرف كرده بودم و حال خودم نبودم. البته 

قب��ل از آن با مقتول مش��اجره كرده بودم. 
او بع��د از مش��اجره اي كه بين م��ان اتفاق 
افتاده بود، تماس گرفت و من را تهديد كرد. 
من هم عصباني ش��دم و به خانه برگشتم 
و باهم درگير ش��ديم. من با قمه خودروي 
مجيد را تخريب كردم و ب��ا چاقو هم به او 
ضربه زدم كه كشته ش��د. متهم ادامه داد: 
من با مقتول خصومتي نداشتم و به خاطر 
مصرف مشروب و مواد مخدر وارد درگيري 
ش��دم و نمي دانم كه چطور ضربه چاقو به 
سينه اش وارد ش��د. از حادثه اي كه اتفاق 
افتاده هم پشيمان هس��تم. با تالش هايي 
كه صورت گرفته توانس��تم با پرداخت ديه 
رضايت خانواده مجيد را جلب كنم. حاال هم 
از دادگاه درخواست مي كنم تا در مجازات 
من تخفيف دهند تا بتوانم زودتر از زندان 

آزاد شوم. 
قضات دادگاه بعد از شنيدن دفاعيات متهم 

وارد شور شد. 

مردي ك�ه متهم اس�ت س�وار بر خ�ودروي 
پرش�يا شيش�ه دودي زن�ان را ب�ه عن�وان 
مس�افر س�وار ك�رده و ب�ه آنه�ا تع�رض 
كرده اس�ت ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري 
ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، تحقيقات پليس براي بازداشت 
متهم از سه ماه قبل و همزمان با طرح شكايت هاي 
مشابه به جريان افتاد. بررسي هاي پليس آگاهي 
تهران حكايت از اين داش��ت كه متهم س��وار بر 
خودروي پرشيا شيش��ه دودي زنان را به عنوان 
مس��افر س��وار كرده و با تهديد حوالي جاده قم 

به آنها تعرض كرده است. يكي از شاكيان گفت: 
حوالي ترمينال جنوب منتظر تاكسي بودم تا به 
خانه ام بروم كه يك خودروي پرش��يا مسافربر 
توقف كرد. من هم بعد از گفتن مس��يرم س��وار 
شدم و راننده حركت كرد. راننده كه مردي جوان 
بود بعد از طي مسافتي ناگهان تغيير مسير داد. 
از او خواس��تم توقف كند تا پياده شوم اما توجه 
نكرد. فهميدم كه نيتي ش��وم دارد براي همين 
س��عي كردم از رهگذران يا خودروهاي عبوري 
درخواست كمك كنم اما شيش��ه ها دودي بود 
و كسي متوجه كمك خواهي ام نشد. با اين حال 

نااميد نش��دم و براي نجات خودم تالش كردم. 
راننده هم مدام من را تهديد به مرگ مي كرد و با 
من درگير بود. به هر حال توانستم در ماشين را 
به س��ختي باز كنم و خودم را بيرون بيندازم. در 
همان حال توانس��تم چند عدد از شماره پالك 

ماشينش را به ذهن بسپارم. 
با اطالعاتي ك��ه اين زن در اختي��ار كارآگاهان 
پليس آگاهي تهران گذاش��ت مأم��وران موفق 
شدند متهم را كه مردي 35 ساله به نام سعيد بود 
شناسايي و بازداشت كنند. بررسي سوابق سعيد 
نش��ان داد كه او از مجرمان س��ابقه دار است كه 

بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت و به زندان 
افتاده بود. او وقتي به پليس آگاهي منتقل شد از 
سوي چهار نفر از زناني كه به اين شيوه هدف آزار 
قرار گرفته بودند شناسايي شد. شاكيان گفتند 
كه متهم آنها را به ج��اده اي خلوت حوالي جاده 
قم منتقل كرده و مورد آزار قرار داده است. متهم 
كه چاره اي نداش��ت به جرمش اعتراف كرد. با 
كامل ش��دن تحقيقات پرونده براي رس��يدگي 
به ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و متهم به زودي پاي ميز محاكمه 

حاضر مي شود. 

ر   ا   نند ه   شيطا  ن صفت   محا  كمه   مي  شو  د

مرد محكوم ب�ه پرداخت ديه كه ب�راي ممانعت از رفت�ن به كمپ 
ترك اعتياد همس�ايه اش را با ش�ليك گلوله زخمي كرده بود روز 
گذش�ته به قضات دادگاه گفت كه ت�وان پرداخت دي�ه را ندارد. 
به گزارش جوان، متهم 35 س��اله كه محس��ن نام دارد روز گذشته در 
شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه ايستاد. او 
در شرح ماجرا گفت: من ساكن شهرستان آبسرد دماوند هستم. مدتي 
بود كه به مصرف مواد مخ��در اعتياد پيدا كرده ب��ودم و خانواده ام هم 
تالش مي كردند تا به من كمك كنند. يك روز فهميدم كه آمبوالنسي 
به در خانه آمده اس��ت تا من را به كمپ ترك اعتي��اد منتقل كند. من 
عصباني شدم و براي اينكه مانع از رفتن به كمپ شوم اسلحه شكاري 
را برداشتم تا با تهديد خانواده ام بتوانم از خانه خارج شوم. همان لحظه 
مرد همسايه مان كه بابك نام داشت نزديك شد و من كه عصباني بودم 
دستم به ماشه رفت و گلوله شليك ش��د. در آن حادثه بابك به شدت 
زخمي شد و به بيمارستان منتقل شد. او بعداً عليه من شكايت كرد و 
دادگاه هم من را به پرداخت 400 ميليون تومان ديه بابت صدماتي كه 
به وي وارد شده بود، محكوم كرد. متهم ادامه داد:  من از كاري كه كرده ام 
به شدت پشيمان هستم و از بابك هم پوزش مي خواهم. قبول دارم كه 
او دچار خسارت زيادي شده اما من هم توان پرداخت اين پول را ندارم. 
از دادگاه درخواست مي كنم تا اين مبلغ را قسط بندي كرده و من را آزاد 
كند تا بتوانم كار كنم و ديه را پرداخت كنم. هيئت قضايي بعد از شنيدن 

دفاعيات متهم وارد شور شد. 

مرگ غم انگيز كودك 6 ساله
 زير چرخ كاميون 

حركت با دنده عقب كاميون حمل زباله در شهرستان قم به مرگ 
پسربچه شش ساله منجر شد. 

به گزارش ايسنا، اين حادثه ساعت 9 صبح ديروز در بلوار الغدير شهرك 
مهديه شهرستان قم اتفاق افتاد. بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در 
محل نشان داد كه پسربچه شش ساله به علت شدت جراحت جانش را 
از دست داده است. سرهنگ قيصري، سرپرست پليس راهور استان قم 
علت حادثه را حركت دنده عقب ماشين حمل زباله اعالم كرد و گفت: 

تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

 سارق معتاد عشق مزدا ۳ داشت
رئيس كالنتري 1۶9 مشيريه از دس�تگيري سارقي خبر داد كه در 
بازجويي هاي پليسي به سرقت پنج فقره خودروي مزدا ۳ اعتراف كرد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ سيد امين موس��وي پور توضيح داد: در پي 
دريافت گزارش هاي مشابه درباره اينكه ساختماني در شهرك كاروان 
پاتوق سارقان و معتادان شده است مأموران در اين باره تحقيق كردند. 
وقتي مأموران در محل حاضر ش��دند با بررس��ي پالك يك دس��تگاه 
خودروي س��واري مزدا 3 كه پالك آن مخدوش هم ش��ده بود، متوجه 
سرقتي بودن آن شدند. بعد از آن بود كه مأموران موفق شدند سارق آن 
را كه داخل پاتوق بود شناس��ايي و بازداشت كنند. در اولين بررسي ها 
مشخص شد كه سارق از مجرمان سابقه دار و تحت تعقيب پليس است. 
متهم كه به مصرف مواد مخدر اعتياد دارد به پنج فقره سرقت مزدا 3 در 
مشيريه و تهرانپارس اعتراف كرد. سرهنگ موسوي پور گفت: متهم بعد 

از كامل شدن تحقيقات به مقام قضايي تحويل داده شد.

  پشيماني ديرهنگام 
   از شليك به مرد همسايه 


