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  پليس امنيت اقتصادي
 ابتكار  پيشگامانه در   ارتقاي كسب و كار

معاون اجتماع�ي فاتب با اش�اره به اينك�ه فضاي ام�ن در حوزه 
اقتصاد، مولودي به نام »رونق توليد« دارد كه ش�عار س�ال جاري 
نيز هس�ت، معتقد اس�ت  تأس�يس »پلي�س امني�ت اقتصادي« 
فعاليتي مبتكرانه و پيش�گامانه در راس�تاي ارتقاي فضاي كسب 
و كار اس�ت ك�ه در نهايت ب�ه رونق تولي�د ملي منتج مي ش�ود . 
س��رهنگ مراد م��رادي كرناچي در يادداش��تي با اش��اره به نقش 
پيشگامانه نيروي انتظامي در حوزه تأمين امنيت، تأسيس »پليس 
امنيت اقتص��ادي« را گامي مبتكران��ه و مهم در راس��تاي اجراي 
منويات مقام معظم رهب��ري و نيل به بهره وري هرچه بيش��تر در 
حوزه اقتصاد ملي دانس��ت كه در بياني��ه گام دوم انقالب نيز بر آن 

تأكيد شده است.  
اولين همايش» نقش پليس در امنيت اقتصادي و رونق توليد« كه بر 
مبناي شعار رهبر معظم انقالب در سال جاري است، در حالي برگزار 
شد كه معظم له در خطبه هاي نماز جمعه ۲۷ دي ماه، اشاره داشتند 
كه »ملت عزيز ايران بايد همتشان اين باشد كه قوي بشوند... البته 
قدرت فقط قدرت نظامي نيست، اقتصاد كش��ور بايد قوي شود« و 
اين )قوي شدن( تأكيدي اس��ت بر تقويت، پيشرفت و حركت رو به 
جلو، هم در حوزه سخت افزاري امنيت كه ش��امل قدرت نظامي و 
انتظامي مي شود و هم در حوزه نرم افزاري امنيت كه شامل امنيت 
پايدار و امنيت اقتصادي مي گ��ردد، چون امنيت، پيش نياز هرگونه 
فعاليت اقتصادي و اجتماع��ي بوده و پليس نيز همواره بسترس��از 
امنيت در جامعه اس��ت، چه بس��ا در صورت عدم امني��ت، نه تنها 
فعاليت هاي اقتصادي مختل شده است حتي سبب ساز فرصت سوزي 

و سرمايه سوزي مي شود.
ني��روي انتظامي ني��ز در فضاي��ي كه ه��ر روز اخب��اري در خصوص 
اختالس هاي هزار و چند هزار ميلياردي و دالري منتش��ر مي ش��د و 
مي رفت كه فضاي رواني جامعه متشنج شود، با ابتكاري پيشدستانه و 
پيشگامانه اقدام به تأسيس » پليس امنيت اقتصادي « كرد تا با نگاهي 
هم افزا، رضايت بخش و حركت جهادي در مس��ير رونق توليد و تأمين 

امنيت فضاي كسب و كار، قرار بگيرد. 
راه اندازي »پليس امنيت اقتصادي« كه با هوشمندي فرمانده محترم 
ناجا و در راس��تاي منويات مقام معظم رهبري ايجاد ش��د، برخورد با 
باندهاي سازمان يافته را اولويت مقابله با فس��اد اقتصادي مي داند تا 
جايي كه سردار دكتر حس��ين اش��تري در همايش » نقش پليس در 
امنيت اقتصادي و رونق توليد « نيز بيان داشت:»حتي در دستگيري 
باندهاي فساد اقتصادي كه از س��وي برخي افراد حمايت مي شدند و 
مأموران پليس را نيز تهديد مي كردند، اما پليس با آنان برخورد كرد و 

اسامي آنها از سوي دستگاه قضا اعالم مي شود.«
در خاتمه گفتني است با توجه به اينكه از يك سو امنيت اقتصادي يكي 
از اصلي ترين و اساسي ترين زيرساخت هاي توسعه در نظام اقتصادي 
كشورهاست و از سوي ديگر، مقوله اقتصاد در بيانيه گام دوم انقالب 
نيز از موارد مهم و مبنايي در نظر گرفته ش��ده و پليس هم كه خود را 
سرباز واليت مي داند، همواره بر خود فرض مي داند كه نظم و امنيت 
را در همه ش��ئون اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... ارتقا بخشد، لذا 
راه اندازي پليس تخصصي به نام »امنيت اقتصادي« و برگزاري همايش 
ملي با عنوان »نقش پليس در امنيت اقتصادي و رونق توليد«، نشان از 
دست برتر و دغدغه نيروي انتظامي در اين خصوص دارد كه اميدواريم 
با اولين گام پليس به عنوان آغازگ��ر، در اين حوزه و حمايت و حضور 
حداكثري و توانمند ساير دستگاه هاي دخيل، مسيري مطمئن و پربار 
داش��ته باش��يم و مانند برخي حوزه هاي فرهنگي ديگر كه پليس در 
ميدان عمل تنها مي ماند، اين بار شاهد اين جلوه تلخ از عدم همكاري 

ساير دستگاه ها نباشيم. 

مرد فريبكار به مرگ محكوم شد
كالهب�ردار حرف�ه اي كه 
پ�س از قت�ل م�رد جوان 
قص�د كش�تن خواه�ر و 
خواه�رزاده او را داش�ت 
ب�ه م�رگ محك�وم ش�د. 
به گزارش جوان، اين پرونده 
۲3 ارديبهش��ت امس��ال با 
فريادهاي كمك خواهي زني 
جوان در دس��توركار پليس 
تهران ق��رار گرف��ت. وقتي 
رهگذران به كم��ك آن زن 
رفتند گفت كه مردي به نام 
محمد قصد دارد پسرش را به 
داخل چاه بيندازد و به قتل 
برساند كه محمد بازداشت 
شد و پسر جوان هم از داخل 

چاه نجات پيدا كرد. 
زن ج��وان گف��ت: محم��د 
خودش را ف��ردي خي��ر معرف��ي كرده ب��ود و توانس��ته بود از برادرم 
500 ميليون تومان ب��راي امور خير بگيرد، اما برادرم متوجه ش��د كه 
محمد كالهبردار است و قصدداشت كه پولش را پس بگيرد. زن جوان 
گفت: من احتمال مي دهم كه محمد، برادرم را به قتل رسانده وحاالهم 

قصد كشتن من و پسرم را داشت. 
محمد در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: زماني كه خانواده 
آن زن متوجه ش��دند كه من از آنها كالهبرداري كرده ام، قصد داشتم 
آنها را به قتل برسانم. ابتدا برادر آن زن را كشتم و در حال اجراي ادامه 
نقشه ام بودم كه بازداشت شدم. با كامل شدن تحقيقات محمد در شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و به درخواست اولياي دم 

به قصاص و سه سال زندان محكوم شد.

بازداشت خواننده لس آنجلسي
 در تهران 

سامان خواننده لس آنجلسي هنگام آواز خواني در يكي از كافه هاي 
شمال تهران بازداشت شد. 

به گزارش جوان، س��رهنگ خس��روي رئيس مركز اطالع رس��اني و 
ارتباطات ناجا گفت: »سامان« خواننده لس آنجلسي كه چند سال قبل 
به ايران آمده بود و در تهران زندگی می كرد  در يكي از كافه هاي شمال 

تهران در حال اجراي آوازخواني دستگير شد. 
اين خواننده در حالي از سوي مأموران پليس امنيت پايتخت دستگير 
شد كه در س��فره خانه اي واقع در خيابان مالصدرا موسيقي زنده اجرا 

مي كرد. 
به گفته س��رهنگ نادر مرادي، معاون نظارت بر اماكن عمومي پليس 
امنيت، مأموران پليس پس از پلمب سفره خانه سامان و مالك سفره خانه 

را بازداشت كردند.

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى
 اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر در ثبت اسناد و امالك 
شهرستان سنندج. تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد 
گرديده لذا بدين وسيله مشخصات امالك در دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه كثيراالنتشار و محلى آگهى 
مى گردد. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى 
تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند مالكيت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.

م الف: 13546 / رئيس ثبت منطقه يك سنندج – بهنام قباد
تاريخ انتشار نوبت اول شنبه: 1398/11/5 نوبت دوم يكشنبه 1398/11/20

بخش 3: 1-ششدانگ يك باب ساختمان بنام شيالن رحيمى فرزند طيفور شماره 
شناسنامه 2481 صادره نوسود كدملى 3230847571 تحت پالك 2058 فرعى از 
2748 اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 97/40 مترمربع به آدرس سنندج نايسر 

شهرك بهاستان كوچه ارغوان يك

مرد جوان وقتي فهميد همسرش از خانه 
قهر كرده و به خانه پ�دري اش در تهران 
آمده اس�ت با اجراي نقش�ه هاليوودي 
قصد برگرداندن همس�رش ب�ه خانه را 
داش�ت كه در دام مأموران گرفتار ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس 
شهرستان قم خبر رسيد، مأموران پليس راه 
بزرگراه تهران به قم خ��ودروي پرايدي را كه 
در نزديكي قم با س��رعت باال در حال حركت 
بود، متوقف كرده اند كه پس از بازرسي خودرو 
عالوه بر كشف يك اسلحه شكاري غير مجاز، 
زن جوان خونيني را كه دست و پايش با طناب 
بسته شده بود از داخل صندوق عقب خودرو 

پيدا مي كنند. 
بدين ترتيب مأموران پليس راهي محل حادثه 
شدند   و دريافتند راننده پرايد،  زن جوان را از 
تهران ربوده اس��ت. او به خاطر جراحت هاي 
بدني به بيمارستان منتقل شده و متهم نيز با 

خودرواش به اداره پليس انتقال داده شد . 
يكي از افسران پليس راه به مأموران انتظامي 
گفت: در حال گشت زني در بزرگراه قم بوديم 
كه مشاهده كرديم خودروي پرايدي با سرعت 
غير مج��از در حال حركت اس��ت. بنابراين به 
راننده دستور ايست داديم اما راننده با ديدن 
خودروي پليس به سرعتش افزود و فرار كرد. 
بدين ترتيب با اعالم موضوع به مركز، به تعقيب 
خودروي پرايد پرداختي��م و در نهايت پس از 
طي مسافت كوتاهي خودرو را متوقف كرديم. 
راننده خ��ودرو در حالي كه ت��رس و نگراني 
در چه��ره اش موج م��ي زد، مدعي ش��د كه 
عجله داش��ته و به همين خاطر با س��رعت 
زياد در ح��ال حركت بوده و ب��راي اينكه از 
سوي پليس جريمه نشود اقدام به فرار كرده 
است. ما به راننده مشكوك شديم و در اولين 
بازرسي اسلحه شكاري غير مجازي را از داخل 
خودرواش كشف كرديم و در ادامه بازرسي ها 
متوجه ناله هاي انساني از داخل صندوق عقب 
خودرو شديم. وقتي به طرف صندوق عقب 
خودرو رفتيم، راننده خيلي تالش كرد كه ما 
صندوق عقب را باز نكنيم اما ما باز كرديم و 
با صحنه عجيبي روبه رو شديم و ديديم زن 
جوان خونيني در حالي كه دس��ت و پايش 
با طناب بس��ته ش��ده داخل صندوق عقب 
خودروي پرايد حبس ش��ده اس��ت. سپس 
پيكر خونين زن جوان را براي درمان و انتقال 

به بيمارستان تحويل عوامل اورژانس داديم 
و متهم را بازداش��ت كرديم و به اداره پليس 
انتقال دادي��م. وي در پايان گفت: زن جوان 
در همان ابتدا مدعي شد كه اين مرد، او را از 
تهران با تهديد اس��لحه شكاري ربوده و قرار 

بوده به شهرستان خرم آباد انتقال دهد. 
 بررسي هاي مأموران پليس نشان داد شاكي، 
همسر متهم اس��ت كه چندي قبل به خاطر 
اختالفات خانوادگ��ي از خانه ش��وهرش در 
شهرس��تان خرم آباد قهر مي كن��د و به خانه 
پدري اش در تهران مي رود. همچنين مشخص 
شد متهم روز حادثه همس��رش را در يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران با تهديد اسلحه به 
زور سوار خودرو و پس از بستن دست و پايش 
او را در صندوق عق��ب خودرو حبس مي كند 
تا به اين ش��يوه او را به خانه اش در خرم آباد 

منتقل كند. 
  تحقيق از متهم در دادسراي جنايي 

بنابراي��ن از آنجايي كه ج��رم در تهران رخ 

داده بود، مأموران متهم را با پرونده اش براي 
بررس��ي تحويل كارآگاه��ان پليس آگاهي 
تهران دادن��د.  چند روز قب��ل در حالي كه 
ش��اكي به دادس��راي امور جناي��ي تهران 
رفته بود، متهم نيز براي بازجويي به شعبه 
ششم بازپرسي منتقل شد و از سوي قاضي 

احسان زماني مورد بازجويي قرار گرفت. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: 18 سال قبل با 
شوهرم ازدواج كردم و حاصل زندگي ما سه 
فرزند است. ابتدا با هم زندگي خوبي داشتيم 
اما از مدتي قبل مشكالت اقتصادي و بيكاري 
شوهرم باعث اختالف ما شد تا جايي كه هر از 
چند گاهي با هم مشاجره و درگيري داشتيم 
و باعث تلخي زندگي ما شد. به همين سبب 
مدتي قبل پس از درگيري با ش��وهرم قهر 
كردم و از خرم آباد به خانه پدري ام در تهران 
آمدم. پس از اين شوهرم خيلي اصرار كرد 
به خانه برگردم، اما من به او گفتم تا شرايط 
زندگي ام بهتر نشود به خانه بر نمي گردم و 

در نهايت از او جدا مي شوم. وي ادامه ادامه: 
مادرم بيمار است و به همين دليل روز حادثه 
براي خريد داروي مادرم از خانه بيرون آمدم 
كه داخل خيابان قزوين متوجه شدم شوهرم 
با خ��ودروي پرايدش م��را تعقيب مي كند. 
وقتي به محل خلوتي رسيدم او راه مرا سد 
كرد و با تهديد اس��لحه ش��كاري كه همراه 
داشت مرا به زور س��وار خودرواش كرد و به 
طرف خارج از ش��هر حركت كرد. هر چقدر 
اصرار كردم مرا رها كند فايده اي نداش��ت 
و حتي مرا كتك زد و در ادامه وقتي از شهر 
خارج شديم با تهديد اسلحه و كتك كاري 
دس��ت و پاي مرا با طناب بست و به داخل 
صندوق عقب خودرواش منتقل كرد و به راه 
افتاد كه ساعتي بعد در حالي كه حالم خيلي 
بد بود، احساس خفگي مي كردم، خودروي 
شوهرم متوقف ش��د و دقايقي بعد مأموران 
پليس در صندوق عقب را ب��از كردند و مرا 

نجات دادند. 
  طاقت دوري همسرم را نداشتم 

متهم نيز در بازجويي ه��ا گفت: مدتي قبل 
زنم از خانه قهر كرد و من و سه فرزندم را در 
خرم آباد تنها گذاش��ت و به خانه پدرش در 
تهران آمد. در اين مدت خيلي تالش كردم 
او را به خانه برگردانم اما فايده اي نداشت و 
او قبول نمي كرد. چند باري به تهران آمدم 
و با او حرف زدم كه فهميدم او قصد دارد از 
من جدا ش��ود. از آنجايي كه من و فرزندانم 
طاقت دوري او را نداش��تيم تصميم گرفتم 
همسرم را به هر طريقي ش��ده به خانه مان 
برگردانم به همين خاط��ر آن روز به تهران 
آمدم و جلوي خانه پدرش كشيك دادم تا 
اينكه از خانه بيرون آمد. مس��افت كوتاهي 
او را تعقيب كردم بعد از او خواس��تم سوار 
خودروام شود كه مخالفت كرد و من هم به 
زور او را سوار كردم و به طرف جاده قم به راه 
افتادم. در ميانه راه احتمال دادم كه فرار كند 
كه دست و پايش را بستم و به داخل صندوق 
عقب خودروام منتقل ك��ردم. وي در پايان 
گفت: من همسرم را دوست دارم اما او از من 
تمكين نمي كرد و به همين خاطر من دست 

به اين كار زدم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور 
قاضي زماني در اختيار مأم��وران پليس قرار 

گرفت. 

نقشه هاليوودي شوهر
براي برگرداندن همسر به خانه 

مجازات  زندان   برای سرقت ناكام مأموران قالبي از خانه زن تنها
چهارمرد مسلح كه با معرفي كردن خودشان 
به عنوان مأمور وزارت اطالعات قصد سرقت 
گاوصن�دوق از خان�ه زن تنه�ا را داش�تند 
محاكم�ه و در مجموع ب�ه 58 س�ال زندان 
و تحمل 148 ضربه ش�الق محكوم ش�دند. 
به گزارش جوان،  اول خرداد ماه امسال به مأموران 
كالنتري شهرك غرب خبر رسيد خانه اي در محل 
هدف سرقت قرار گرفته است. لحظاتي بعد تيمي 
از مأموران پليس در محل ك��ه خانه اي وياليي 
حوالي ميدان كاج بود حاضر شدند و در اين باره 
تحقيق كردند. در اولين گام مشخص شد كه چهار 
مرد مسلح با معرفي خود به عنوان مأمور وزارت 
اطالعات وارد خانه شده و بعد از بستن دست و پاي 
زن صاحبخانه، سرايدار و همسرش قصد سرقت 
داشته اند كه با فريادي زن صاحبخانه ترسيدند و 

بدون ارتكاب سرقت از محل گريخته اند. 
زن صاحبخانه گفت: من از سال ها قبل به تنهايي 
در اين خانه وياليي زندگي مي كنم. شوهرم فوت 
شده و مرد و زني جوان به عنوان سرايدار كار خانه 

را انجام مي دهند. 
زن ميانسال در شرح حادثه هم گفت: لحظاتي 
قبل زنگ خانه را زدند و زماني كه س��رايدار در 
را باز كرد، ناگهان چهار م��رد جوان در حالي كه 
اسلحه و تجهيزات پليسي داشتند، وارد شدند. 
آنها به س��راغ من آمدند و كتكم زدند و گفتند 
كه بايدكليدگاو صندوق را به آنها بدهم كه قبول 
نكردم. بعد به س��راغ سرايدار و همسرش رفتند 
و دست و پايشان را بس��تند. من براي لحظه اي 
توانستم از دستشان فرار كنم و خودم را به حياط 
خانه برسانم و جيغ بكشم و كمك بخواهم. آنها هم 

ترسيدند و فرار كردند. 
سرايدار خانه هم گفت: من مشغول انجام كارهاي 
خانه بودم كه زنگ در را زدند. مقابل در كه رفتم 
چهار مرد ناشناس را ديدم. آنها اسلحه و تجهيزات 
پليسي نش��ان دادند و گفتند كه مأمور وزارت 
اطالعات هستند. علت حضورشان را كه پرسيدم، 
گفتند به جست وجوي يك جاسوس آمده اند كه 
احتمال مي رود دراين خانه پنهان شده باشد. آنها 
به زور وارد شدند و دست و پاي من و همسرم را 
بستند. خيلي زود فهميدم كه مأمور قالبي هستند 
چون به دنبال كليد گاو صندوق بودند. بعد هم 
كه خانم خانه فرياد كش��يد و كمك خواس��ت ، 
فرار كردند. س��رايدار خانه گفت: من يكي از آن 
مردها را شناختم. او شبيه مردي بود كه مدتي 
قبل براي تعمير كولر به خانه آمده بود و احتمال 
زياد مي دهم كه كولرساز جزو يكي از آن مردان 
باشد.  با اطالعاتي كه مرد سرايدار در اختيار پليس 
گذاشت مرد كولر ساز كه محس��ن نام داشت و 

۲۷ساله بود شناسايي و بازداشت شد. او در اولين 
بازجويي ها گفت كه در ماجرا نقش نداش��ته و 
اشتباه بازداشت شده است اما در تحقيقات فني 
به جرمش اعتراف كرد و سه همدستش را هم به 

پليس معرفي كرد كه بازداشت شدند. 
با كامل شدن تحقيقات در اين باره چهار مأمور 
قالبي مجرم شناخته شدند و پرونده در شعبه 1۲ 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران بررسي شد. 
ابتداي جلسه زن صاحبخانه از متهمان گذشت 
كرد و گفت: از آنجا كه از خانه ام س��رقتي انجام 
نش��ده و به خودم هم صدمه جدي وارد نشده از 
آنها گذشت مي كنم.  در ادامه محسن به عنوان 
سردسته باند در جايگاه قرار گرفت و گفت: روزي 
كه براي تعمير كولر به خانه وياليي رفتم، ديدم كه 
زن تنها وضع مالي خيلي خوبي دارد. هنگام كار 
چشمم به گاوصندوق افتاد و احتمال دادم كه بايد 
پول و طالي زيادي داخلش باشد، براي همين از 
آن روز به بعد مدام ب��ه فكر راهي بودم كه بتوانم 

به گاوصندوق دستبرد بزنم براي همين ماجرا 
را براي سه نفر از دوستانم مطرح كردم كه قبول 
كردند در اجراي نقش��ه سرقت همكاري كنند. 
مطابق نقشه خودمان را مأمور وزارت اطالعات 
معرفي كرديم. از آنجا كه احتمال مي رفت سرايدار 
خانه من را شناسايي كند، تغيير چهره دادم اما 
نقشه مان ناكام ماند و سرايدار هم من را شناخت و 
گرفتار شديم.  سپس سيروس عضو ديگر باند در 
جايگاه قرار گرفت و اتهامش را قبول كرد. او گفت: 
وقتي محسن پيشنهاد سرقت داد من به شدت به 
پول نياز داشتم. بچه خردسالم بيمار بود و براي 
درمانش بايد هزينه مي كردم كه پول نداشتم براي 

همين درخواست محسن را قبول كردم. 
در ادامه دو عضو ديگر باند ه��م در جايگاه قرار 

گرفتند و اتهام هايشان را قبول كردند. 
قضات دادگاه بعد از ختم جلس��ه ه��ر كدام از 
متهمان را به 14 و نيم س��ال زندان و 3۷ ضربه 

شالق محكوم كردند. 

تصادف مرگبار در بزرگراه نيايش 
تصادف خودروي سواري پژو 206 باگاردريل وسط بزرگراه 
نيايش در تهران دوكشته و سه زخمي برجاي گذاشت. 
 س��اعت8 دقيقه بامداد ديروز عوامل آتش نشاني با تماس 
ش��هروندي از تصادفي در بزرگراه نيايش ب��ا خبر و راهي 
محل شدند. آتش نشانان در محل حادثه مشاهده كردند، 
خودروي س��واري ۲06 كه در مسيرغرب به شرق بزرگراه 
نيايش حد فاصل بين محله فرحزاد و بزرگراه يادگار امام در 
حال حركت بوده به داليل نامعلومي از مسير خارج شده و 
پس از برخورد با گاردريل هاي مياني و پايه فلزي يك ستون 

واژگون و متالشي شده است. 

 سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران با اعالم اين  كه در اين حادثه دو مرد جان خود را از 
دست دادند و دو زن و يك مرد ديگر زخمي شدند، گفت: 
سرنش��ينان خودرو دو زن و س��ه مرد بودند كه يك زن و 
يك مرد هنگام حادثه از داخل خ��ودرو به بيرون پرتاب و 
زخمي مي شوند.  سه سرنشين ديگر كه داخل خودرو حبس 
شده بودند، توسط آتش نشانان بيرون آورده شدند كه پس از 
تحويل به عوامل اورژانس مشخص شد دو مرد كه سرنشين 
صندلي جلو بودند جان خود را از دست داده اند.  علت حادثه 

در دست بررسي است. 

سرقت 400 ميليون توماني 
از دفتر نمايندگي مجلس اعالي عراق 

مأم�وران پلي�س دو مظن�ون را ب�ه اته�ام س�رقت 400 ميلي�ون توم�ان 
از دفت�ر نمايندگ�ي مجل�س اع�الي ع�راق در ته�ران دس�تگير كردن�د. 
به گزارش جوان، روز شنبه سي ام آذر ماه امسال مأموران پليس پايتخت با تماس 
شهروندي از دستبرد سارقاني به دفتر نمايندگي مجلس اعالي عراق با خبر و براي 
بررسي موضوع راهي محل ش��دند. مأموران در محل حادثه كه ساختمان اداري 
حوالي خيابان شريعتي است، دريافتند سارقان پس از دستبرد به اين دفتر حدود 

400 ميليون تومان سرقت كرده و از محل گريخته اند. 
يكي از مسئوالن دفتر به مأموران پليس گفت: عصر روز پنج شنبه همراه كارمندان 
ديگر دفتر را تعطيل كرديم و به خانه هايمان رفتيم. س��اعتي قبل وقتي وارد دفتر 
شديم، مشاهده كرديم در ورودي طبقه اول كه اتاق حسابداري است، باز است و همه 
وسايل هم بهم ريخته است. همان ابتدا متوجه شديم كه سارق يا سارقاني به دفتر 
دستبرد زده اند كه پس از بررسي فهميديم سارقان حدود نيم كيلو طال و ۲1 هزار دالر 
از گاوصندوق دفتر سرقت كرده اند. در ادامه به طبقه سوم كه دفتر رئيس است،  رفتيم 
كه در ورودي آنجا هم باز و همه وسايل به هم  ريخته بود كه در نهايت مشخص شد 

سارقان حدود 400 ميليون تومان پول، طال و دالر سرقت كرده اند. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي دادسرا در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران پليس در نخستين گام دوربين هاي مداربسته محل 
حادثه را بازبيني كردند. دوربين هاي مداربسته چهره مرد نقابداري را شكار كرده بود 
كه بامداد جمعه۲9آذر ماه با كليد يدكي كه همراه دارد وارد دفتر مي شود و پس از 
سرقت از داخل گاوصندوق در ساعت 4 بامداد از آنجا با اموال سرقتي خارج مي شود. 
مأموران در ادامه بررسي متوجه شدند هنگام سرقت، همدست سارق در بيرون از 

ساختمان كشيك مي داده و پس از سرقت هر دو از محل گريخته اند. 
در شاخه ديگر از تحقيقات مأموران احتمال دادند سارقان افراد آشنايي هستند، 
چون با كليد يدك وارد دفتر مي شوند و همچنين از محل نگهداري طالها و دالرها 
هم خبر داشته اند. بدين ترتيب مأموران در ادامه تحقيقات خود را روي افراد آشنا 
و كارمندان دفتر متمركز و پس از بدست آوردن سرنخ هايي دو نفر از كارمندان 
آنجا را به عنوان مظنون حادثه دستگير كردند. تحقيقات از متهمان درباره اين 

حادثه ادامه دارد.

پليس قالبي به دام افتاد
متهم س�ابقه داري كه با پوش�يدن لب�اس پلي�س از ش�هروندان اخاذي 
و كالهب�رداري مي ك�رد در دام مأم�وران پلي�س گرفت�ار ش�د. 
به گ��زارش جوان، چندي قب��ل مردي به كالنت��ري 108 نواب رف��ت و از مرد 
مأمور نمايي به اتهام كالهبرداري شكايت كرد. وي گفت: بيستم مهرماه امسال با 
مردي به نام پوريا در فضاي مجازي آشنا شدم كه خودش را مأمور پليس معرفي 
كرد. او وقتي فهميد من عاشق موتورسيكلت س��نگين هستم به من گفت كه 
مي تواند به قيمت پاييني براي من موتور سيكلت سنگين بخرد. من به او اعتماد 
كرد و مبلغ 16 ميليون و 500هزار تومان به او دادم تا براي من موتورس��يكلت 

سنگين بخرد اما از آن روز به بعد او ناگهان ناپديد شد. 
پس از طرح اين شكايت پرونده براي رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

اداره هفتم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام از تحقيقات با شكايت هاي مشابه ديگري روبه رو شدند 
كه حكايت از اين داشت متهم كه عكس هايي با لباس پليسي در فضاي مجازي 
منتشر كرده با شيوه هاي مختلف از شهروندان اخاذي و كالهبرداري كرده است. 
مأموران پليس در تحقيقات بعدي موفق شدند پوريا 31 ساله را كه از مجرمان 
سابقه دار بود، شناسايي و دستگير كنند.  سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون 
مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي پايتخت با اعالم اين خبر گفت: متهم 
پس از انتقال به پليس آگاهي ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با داليل و مدارك 

روبه رو شد به سرقت، كالهبرداري و اخاذي هاي سريالي اعتراف كرد. 
در ادامه متهم به دستور مقام قضايي براي تحقيقات تكميلي و شناسايي ساير 

شاكيان در اختيار اداره پنجم پليس آگاهي قرار گرفت.


