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جانشين ناجا: حيات شبانه را 
قبول نداريم 

جانش�ين فرمانده نيروي انتظامي 
كشور گفت: حيات ش�بانه را قبول 
نداريم، اي�ن فرهنگ حتي در اروپا 
هم نيست و زير بار آن نخواهيم رفت. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��ردار ايوب 
س��ليماني ظه��ر دي��روز در جم��ع 
خبرنگاران در حاشيه يادواره شهداي 
نظم و امني��ت كرمان با بي��ان اينكه 
نيروي انتظام��ي در دوران دفاع مقدس ۸ هزار و ۵۰۰ ش��هيد و  بعد از 
دفاع مقدس، ۴ هزار و ۵۰۰ شهيد تقديم كرده است، سال ۹۷ را سال 
طاليي پليس دانست و ابراز كرد: در سال گذشته تالش پليس به نتيجه 
رسيد و توانستيم كمترين شهادت را داشته باشيم، اين در حالي است 
كه سابق بر اين در هر ماه تقريباً شش شهيد داشتيم. جانشين فرمانده 
نيروي انتظامي كشور با ابراز اميدواري از تداوم اين مسير تصريح كرد: 
در سال ۹۸، پليس ۱۱ شهيد داشته كه يكي از آنها در كرمان به شهادت 
رسيده است.  سليماني از نظريه شوراي شهر تهران انتقاد كرد و با اشاره 
به اينكه در ماه مبارك رمضان طرح شبانه اي داشتيم تا مردم به عبادت 
شبانه هم مشغول باشند، عنوان كرد: شوراي شهر تهران ابراز داشته كه 

چرا اين طرح ادامه نمي يابد. 
وي با تأكيد بر اينكه ماه رمضان،  ماه ويژه اي است و مناجات شبانه مورد 
تأكيد دين ما است، در روزهاي غير از آن براي چه موضوعي اين طرح 
را ادامه دهيم، ادامه داد: حيات شبانه را قبول نداريم، اين فرهنگ حتي 

در اروپا هم نيست و زير بار آن نخواهيم رفت. 
سليماني پليس را مسئول نظم و امنيت كش��ور معرفي كرد و گفت: 

پليس اما نمي تواند هر مجلسي را محافظت كند. 
وي برنامه ريزي را الزمه نظم و امنيت دانست و تصريح كرد: اين اشكال 
ما است كه قبل از تبيين و بررسي موضوعي آن را عمومي مي كنيم و 

گاهي كساني آن را به امنيت ربط مي دهند.

15 سال زندان  مجازات ربودن
 دختر دانشجو

مرد مسافربر كه به اتهام ربودن و آزار دختر دانشجو در بازداشت 
به سر مي برد به 15 سال زندان و تحمل 99 ضربه شالق محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 22 شامگاه چهارم تير سال گذشته بود كه 
دختري 23 ساله به نام شهره به مأموران پليس تهران خبر داد از سوي 
مردي مسافربر ربوده شده و مورد آزار قرار گرفته است. شهره در توضيح 
ش��كايت خود گفت: من دانشجو هستم و س��اكن يكي از خوابگاه هاي 
دانشجويي خيابان كارگر شمالي هستم. ساعتي قبل براي انجام كاري از 
خوابگاه خارج شدم. بعد از انجام كارم و در مسير برگشت به خوابگاه كنار 
خيابان منتظر تاكسي بودم كه يك خودروي پرايد مسافربر توقف كرد و 
بعد از گفتن مسيرم در صندلي جلو سوار شدم. راننده كه مردي جوان بود 
بعد از طي كردن مسيري كوتاه تغيير مسير داد. همان لحظه به او اعتراض 
كردم، اما توجه نكرد و به سرعت حركت كرد. لحظاتي بعد در محلي خلوت 
توقف كرد و با تهديد چاقو من را مورد آزار قرار داد. او همچنين مقداري پول 
و طاليي را داشتم، سرقت كرد و از محل دور شد. هنگامي كه پرايد مشكي 

در حال دور شدن بود، توانستم شماره پالك آن را يادداشت كنم. 
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات براي شناسايي و بازداشت راننده 
پرايد به جريان افتاد. كارآگاهان پليس آگاهي با بررسي شماره پالك 
موفق شدند مرد جوان را شناسايي و او را دستگير كنند. او بعد از مواجه 
شدن با شاكي به جرمش اعتراف كرد. متهم گفت: شب حادثه در حال 
عبور بودم كه دختر جوان را سوار كردم. خيابان خلوت بود و براي يك 
لحظه وسوسه شدم كه به او تعرض كنم. به هر حال در محلي خلوت 
توقف كردم و قصد تعرض داشتم، اما او مقاومت كرد. بعد هم مقداري 

پول و طاليي را كه همراهش بود، سرقت كرده و گريختم. 
 با كامل ش��دن تحقيقات كيفرخواس��ت عليه متهم 23 ساله صادر و 
پرونده براي بررسي به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د. متهم در جلسه رس��يدگي كه 2۸ بهمن سال گذشته 
تشكيل شد اتهام تعرض به شاكي را انكار، اما ربودن وي را تأييد كرد. 
هيئت قضات بعد از شنيدن آخرين دفاع وارد شور شده و متهم را  به 
۱۵ س��ال زندان بابت آدم ربايي و تحمل ۹۹ ضربه ش��الق بابت رابطه 
نامشروع محكوم كردند. رأي دادگاه بعد از بررسي در شعبه 36 ديوان 

عالي كشور مورد تأييد قضات رسيدگي كننده قرار گرفت. 

فروش كاالي سرقتي در ديوار 
 باند سارقان را گرفتار كرد

س�ه عضو ش�بكه س�رقت هن�گام ف�روش يك�ي از كااله�اي   
س�رقتی در س�ايت دي�وار شناس�ايي و بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��د روز قبل مردي به مأموران كالنتري ۱۰6 
نامجو مراجعه كرد و گفت دستگاه ميكسر صداي استوديويي او مدتي 
قبل به س��رقت رفته اس��ت. او گفت: امروز هنگام بررسي سايت ديوار 
متوجه شدم كه سارق براي فروش دستگاه من در سايت ديوار آگهي 
داده است. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس با اطالعاتي كه 
شاكي در اختيارشان گذاشت، موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و 
او را به همراه دو همدستش بازداشت كنند. در جريان بررسي هاي پليس 
مشخص شد كه س��ه متهم 3۷,3۹ و ۵۴ ساله از س��ارقان انباري هاي 
س��اختمان هاي محل هس��تند كه از مدتي قبل با طرح شكايت هاي 
مشابه تحت تعقيب قرار گرفته اند. سردسته 3۷ ساله باند گفت از مدتي 
قبل و بعد از آزادي از زندان با تشكيل باند مشغول خالي كردن انباري 
ساختمان هاي محل شده بودند كه پس از آگهي دادن ميكسر سرقتي 

در سايت ديوار شناسايي و بازداشت شدند. 
سرهنگ اردشير نادري، سركالنتر يازدهم پليس پيشگيري پايتخت 
گفت: هر سه متهم از مجرمان سابقه دار هستند. وي گفت: سردسته باند 
به ۱۰۰ فقره سرقت از اماكن و سرقت پنج دستگاه موتورسيكلت اعتراف 

كردند و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در جريان است.

 بازداشت زن آدم ربا قبل از فرار

زن معت�اد كه ب�ا پرس�ه در مي�دان تره ب�ار ك�ودك پنج س�اله را 
ربوده بود و قصد فرار داش�ت با هوش�ياري پدر طفل بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 2۱ شامگاه سه  ش��نبه 2۱ خردادماه مأموران 
كالنتري ۱۵۰ تهرانس��ر از ماجراي تالش زن جوان براي ربودن كودك در 
ميدان تره بار با خبر شده و در محل حاضر شدند. پدر طفل به مأموران پليس 
گفت: ساعتي قبل همراه همسر و پسر پنج س��اله ام براي خريد ميوه به اين 
مركز آمديم. ما مشغول خريد بوديم و بچه در حال بازي بود كه متوجه شديم 
او گم شده است. در حالي كه به شدت از گم شدن بچه ام ناراحت بودم شروع 
به جست وجو كردم تا اينكه مقابل در خروج متوجه زني شدم كه بچه اي را زير 
چادرش پنهان كرده بود. دقت كه كردم كفش هاي پسرم را شناختم و متوجه 
ش��دم كه او طفل را ربوده و در حال خارج شدن از محل است.  بعد از آن بود 
كه مأموران پليس، زن ۴۴ ساله را بازداشت كردند. او گفت كه صاحب شوهر 
و فرزندي ۱3 ساله است و از مدتي قبل او و شوهرش هر دو به مصرف مواد 
اعتياد پيدا كرده اند. متهم گفت: هنگام پرسه در ميدان تره بار بودم كه متوجه 
شدم پسربچه مشغول بازي اس��ت. به نظرم او يك فرشته آمد براي همين 
تصميم گرفتم او را با خودم ببرم كه گرفتار شدم. سرهنگ بهزاد ثابت، رئيس 

كالنتري ۱۵۰ تهرانسر گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

غرق شدن 4 نفر
 براي نجات كودك 10 ساله 

چه�ار زن و مرد ك�ه براي نج�ات ك�ودك 10 س�اله از غرق ش�دن 
خ�ود را ب�ه آب زده بودن�د ب�ه هم�راه ك�ودك غ�رق ش�دند. 
به گزارش پليس اين حادثه در منطقه چاهك قزوين اتفاق افتاد. بررسي هاي 
پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه كودك ۱۰ ساله به داخل استخر 
آب كشاورزي سقوط كرده بود و زماني كه اعضاي خانواده اش – سه  زن و 
يك مرد- براي نجات وي خود را به آب زده بودند همگي به علت عدم آشنايي 

با فن شنا غرق شدند.

مرگ غم انگيز طفل 4 ساله در رود خانه
پس�ربچه چهار س�اله هن�گام ب�ازي كن�ار رودخان�ه قلج�ق در 
شهرس�تان ش�يروان ب�ه داخ�ل آب س�قوط ك�رد و غ�رق ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مسعود وحيدي، فرمانده انتظامي شهرستان 
شيروان گفت: ساعت ۱۷:3۰ روز سه ش��نبه 2۱ خرداد مردي با مراجعه 
حضوري گفت: فرزند چهارساله اش در حال بازي در كنار رودخانه قلجق به 
داخل رودخانه سقوط كرده است كه مأموران انتظامي و عوامل امدادي به 
محل حادثه عازم شدند. در بررسي ها مشخص شد پسربچه اي چهارساله به 
نام محمد طاها به همراه پدرش در كنار رودخانه قلجق مشغول بازي بوده 
كه به داخل رودخانه سقوط كرده  و غرق شده است. سرهنگ وحيدي گفت: 
با تأييد مرگ اين پسر خردسال توسط نيروهاي اورژانس، جسد  با هماهنگي 

مقام قضايي به پزشكي قانوني شهرستان منتقل شد.

مرگ 2 موتورسوار بي احتياط
 در تصادف با قطار

بي احتياط�ي موت�ور س�وار هن�گام عب�ور از خ�ط آه�ن در 
شهرس�تان ش�اهرود ب�ه حادث�ه اي خوني�ن منج�ر ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ علي كريمي فرمانده انتظامي شهرستان 
شاهرود گفت: ساعت 23:2۴ سه شنبه 2۱ خرداد، يك مورد برخورد قطار با 
موتور سيكلت در سه راهي روستاي ارديان در ۵ كيلومتري شاهرود به مركز 
فوريت هاي پليسي  ۱۱۰ اعالم شد كه مأموران انتظامي براي بررسي موضوع 
به محل سانحه اعزام شدند. پس از حضور مأموران در محل و بررسي هاي 
اوليه مشخص شد راكب موتور زمان پايين بودن راهبند و انسداد مسير 
براي وسايل نقليه، بدون توجه به تذكرات سوزنبان قصد عبور از ريل قطار 
را داشته است كه اين اقدام مرگبار، موجب برخورد قطار با موتور مي شود. 
وي گفت: در جريان اين حادثه راكب 22 ساله و ترك نشين 6۵ ساله در دم 

جان باختند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد.

كشف عتيقه هاي 3 هزار ساله در املش
قطع�ه  دو  كش�ف  از  امل�ش  انتظام�ي  فرمان�ده 
داد.  خب�ر  شهرس�تان  اي�ن  در  س�اله  3 ه�زار  عتيق�ه 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ قاس��م جانعلي پور گفت: در پي دريافت 
خبري مبني بر اينكه ش��خصي در منزل خود اش��ياي عتيقه نگهداري 
مي كند. بررسي موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت. مأموران پليس با 
انجام تحقيقات از صحت موضوع اطمينان حاصل كردند و با هماهنگي مقام 
قضايي به منزل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسي از محل دوقطعه كوزه 
سفالي عتيقه كشف شد كه كارشناسان قدمت آنها را حدوداً 3 هزار سال 
اعالم كردند.  سرهنگ جانعلي پور گفت: متهم 2۵ ساله پرونده بازداشت و 

به مقام قضايي تحويل داده شد. 

مرگ چوپان با اصابت صاعقه
مرد چوپان هنگام چراي دام در شهرستان چالدران با اصابت صاعقه 

جان باخت. 
سرهنگ حسام الدين صالحي، فرمانده انتظامي چالدران گفت: اين حادثه 
روز گذشته در روستاي نفتو آراجيق، اين شهرستان اتفاق افتاد و مأموران 
پليس و امدادگران بعد از حضور در محل جسد را به پزشكي قانوني منتقل 

كردند. 

م�ردي ك�ه متهم اس�ت ب�ا تهديد هايش س�بب خودكش�ي 
دخت�ري دانش�جو ش�ده بود از اته�ام خ�ود تبرئ�ه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به پرونده از 2۸ مهر سال ۹۷، با 
خودكشي دختر جوان در يك پاركينگ طبقاتي در پاسداران آغاز 
شد و در دس��تور كار پليس قرار گرفت. مأموران بعد از حضور در 
محل با جسد دختر 2۸ ساله به نام فريبا روبه رو شدند كه از طبقه 
ششم پاركينگ به حياط سقوط كرده و جان س��پرده بود. بعد از 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، س��رايدار پاركينگ طبقاتي مورد 
تحقيق قرار گرفت و به مأموران گفت: »ساعتي قبل دختر جوان 
در حالي كه سوار يك دستگاه پژو 2۰6 بود همراه يك مرد جوان 
وارد پاركينگ ش��د. مرد جوان پاركينگ را ترك كرد و بعد از آن 
متوجه شدم دختر جوان حالش خوب نيست. او از من آب خواست 
و من برايش آب معدني خريدم. او گفت قرص خورده و مي خواهد 
خودكشي كند كه با او صحبت كردم اما وقتي از پاركينگ بيرون 
رفتم، متوجه شدم خودش را به پايين پرتاب كرده است.« در ادامه 
تحقيق ها خواهر فريبا نيز به مأموران گفت: »خواهرم دانشجوي 
دكتراي زبان فرانس��ه بود. او با مرد جواني به ن��ام محمود ارتباط 
داش��ت. محمود بارها به خواهرم ابراز عالقه كرده بود اما خواهرم 
به او عالقه اي نداشت. به همين خاطر او خواهرم را تهديد به مرگ 

كرده بود و بارها خواهرم را اذيت و آزار روحي داده بود. او از خواهرم 
عكس تهيه كرده و بارها دست به اخاذي هم زده بود. به او مشكوك 
هستم و احتمال مي دهم او خواهرم را از باالي ساختمان به پايين 

پرتاب كرده است.«
بعد از اظهارات خانواده فريبا، محمود شناسايي و بازداشت شد. او ابتدا 
ابراز بي اطالعي كرد اما وقتي با فيلم هاي ضبط شده در دوربين مدار 
بسته پاركينگ روبه رو شد لب به اعتراف گشود و گفت: »قبول دارم 
همراه فريبا وارد پاركينگ شدم، اما او حال خوبي نداشت و مي گفت 
قصد خودكش��ي دارد. من بعد از دقايقي پاركينگ را ترك كردم و 
نمي دانم چه اتفاقي افتاد.« او درخصوص رابطه اش با فريبا گفت: »من 
متأهل بودم و فريبا هم اين موضوع را مي دانست اما او به من عالقه 
داشت و با هم رابطه دوستي داشتيم حتي مادرش هم در جريان اين 
رابطه بود. ما چند بار با هم به رستوران رفته بوديم. يكبار هم بليت 
كنسرت خريده و زير برف پاك كن ماشينم گذاشته بود تا اينكه با هم 

به كنسرت رفتيم.«
بعد از اظهارات مرد ج��وان در ادامه تحقيق��ات در آخرين پيامك 
ارسال شده از سوي فريبا به محمود نوشته شده بود: »جاي كبودي 
دست هايت روي مچ دس��تم باقي مانده اس��ت. به پزشكي قانوني 
مي روم و از تو شكايت مي كنم و به همه مي گويم قصد اخاذي از من 

را داشتي!« با افشاي اين پيامك محمود بار ديگر مورد بازجويي قرار 
گرفت و گفت: »آخرين بار كه با فريبا درگير شدم او را كتك زدم. به 
همين خاطر مي خواست شكايت كند. او از من پول مي خواست تا از 
شكايتش صرف نظر كند اما چون گفته بودم به او پولي نمي دهم با 

من درگير شد.«
 با توجه به مدارك موجود محمود به اتهام تسبيب در مرگ دخترجوان 
و سرايدار پاركينگ به اتهام خودداري از كمك به مصدوم و اخفاي 
ادله روانه زندان شدند و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  در اولين جلسه 
رسيدگي به پرونده، اولياي دم براي محمود درخواست قصاص كردند. 
سپس مرد جوان در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد، نمي دانستم 
فريبا قصد خودكشي دارد. او خودش دچار مشكالت روحي بود. به 
همين خاطر خودكشي كرد.« سرايدار نيز در آخرين دفاعش گفت: 
»بعد از آنكه براي دختر جوان آب خريدم با او صحبت كردم. به غير 
از آن كمكي از دستم برنمي آمد و فكر نمي كردم خودش را از باالي 

ساختمان به پايين پرت كند.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور محمود و س��رايدار را از هرگونه 
اتهامي تبرئه كردند. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و در 

شعبه ۱3 ديوان نيز تأييد شد. 

تبرئه از  تقصير در مرگ خودخواسته  دانشجوي دكتري

 بالگرد   پليس   

شيطان صفت    را 

رانن�ده تاكس�ي اينترنت�ي ك�ه ت�الش مي ك�رد ب�ه دو 
مس�افر خود تع�رض كند ب�ا ديدن بالگ�رد پلي�س از محل 
متواري ش�د. متهم كه مردي 45 س�اله و صاحب همس�ر و 
دو فرزند اس�ت، بازداش�ت ش�د و به جرمش اعت�راف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۹:۱۵ روز سه شنبه 2۱ خرداد ماه 
دو دختر ۱۵ س��اله وارد كالنتري ۱۷3 امين آباد ش��دند و عليه 

راننده تاكسي اينترنتي اعالم شكايت كردند. 
در حالي كه يكي از دختران به ش��دت دچار وحش��ت شده بود 
دختر ديگر ماجرا را اين طور شرح داد: س��اعت ۱۷:3۰ بود كه 
ما تصميم گرفتيم به خانه يكي از دوستان مشتركمان برويم و 
كتاب درس��ي اش را بگيريم. ماجرا را با خانواده هايمان در ميان 
گذاش��تيم و بعد از گرفتن تاكس��ي اينترنتي به س��مت مقصد 
حركت كرديم. راننده بعد از طي كردن مسافتي از مسير اصلي 

خارج شد و به سمت كمربندي دوم جاده ورامين و پل فيروزآباد 
حركت كرد. آنجا بود كه ما به او اعتراض كرديم و خواس��تيم به 
مس��ير اصلي اش برگردد. راننده اما گفت كه اين مسير كوتاه تر 
است. او لحظاتي بعد به بهانه اينكه خودروي او خراب شده كنار 
جاده توقف كرد. بعد از پشت فرمان خارج شد و به سمت ما آمد. 
او تالش كرد به من تعرض كند كه مقاومت كردم و دوستم هم 

با او درگير شد. 
در جريان درگير شدن با او بوديم كه گردنبند طاليم پاره شد و 
به زير صندلي افتاد. بعد از آن بود كه او من را رها كرد و به سمت 
دوس��تم رفت تا به او تعرض كند. راننده با دوستم درگير بود كه 
متوجه بالگرد پليس شدم. بالگرد در فاصله پايين پرواز مي كرد و 
متوجه درگيري ما با راننده شد و خلبان، پليس را از ماجرا با خبر 
كرد. آنجا بود كه راننده خودرو ترسيد و به سرعت پشت فرمان 

نشست و از محل متواري شد. 
با اطالعاتي كه دختران نوجوان از مش��خصات ثبت شده راننده 
در تلفن همراهش��ان داش��تند مأموران عمليات كالنتري وارد 
عمل شده و خيلي زود موفق ش��دند متهم را كه مردي ۴۵ ساله 
بود، شناسايي و او را بازداشت كنند. مأموران پليس در بازرسي 
خودرو گردنبند دختر نوجوان را هم از زير صندلي كشف كردند. 
متهم گفت: من صاحب همسر و دو فرزند هستم و از مدتي قبل 
در تاكس��ي اينترنتي كار مي كنم. روز حادثه در حال عبور بودم 
كه وسوس��ه ش��دم به دختران نوجوان تعرض كنم كه سرانجام 

گرفتار شدم. 
سرهنگ حيدر مسن آبادي، رئيس كالنتري ۱۷3 امين آباد گفت: 
با اعتراف متهم و كامل شدن تحقيقات، وي به همراه پرونده در 

اختيار مقام قضايي قرار گرفت. 

سارق جهيزيه عروس: سرقت شغل دوم من است
مجرم سابقه داري كه بارها به اتهام سرقت بازداشت 
شده و به زندان افتاده است، مي گويد كه سرقت شغل 
دومش است و از اين راه پول خوبي به جيب مي زند. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر س��ال گذش��ته بود كه 
شكايت هاي مشابهي درباره سرقت از منازل به مأموران 
كالنتري ۱۷۰ كهريزك گزارش شد. مأموران پليس در 
جريان بررسي هاي خود متوجه ش��دند كه سارق يا 
س��ارقان در نبود صاحبخانه وارد شده و بعد از سرقت 
پول، طال يا اشياي گرانقيمت از محل متواري شده اند. 
در حالي كه بررسي ها  در جريان بود مأموران كالنتري 
با بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته موفق شدند 
مخفيگاه متهم را شناسايي و او را دو روز قبل بازداشت 
كنند و در بازرس��ي از محل مقدار زياد اموال سرقتي 
از جمله يك جهيزيه كامل عروس كش��ف كنند.  در 
بررسي سوابق متهم مشخص ش��د كه او از مجرمان 

سابقه دار است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده  
و به زندان افتاده اس��ت. او در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: من شغل آزاد دارم و سرقت شغل 

دوم من است.
 عصرها بعد از خارج ش��دن از محل كارم در كوچه ها 
پرس��ه مي زدم و بعد از شناس��ايي خانه هاي خالي با 
دسته كليد كامپيوتري كه دارم به راحتي وارد خانه ها 
شده و اقدام به سرقت مي كردم. متهم گفت: در يكي از 
سرقت ها موفق شدم جهيزيه كامل يك عروس و داماد 
را س��رقت كنم كه دوباره گرفتار پليس ش��دم. متهم 
گفت: اموال سرقتي را به دو مالخر مي فروختم كه هر 

دو بازداشت شدند. 
سرهنگ ابراهيم شريفي مقدم، رئيس كالنتري ۱۷۰ 
كهريزك گفت: تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر 

متهم در جريان است. 

چهار عضو يك شبكه سرقت كه با تهديد 
چاقو اقدام به سرقت از زنان و دختران در 
ش�رق تهران مي كردند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به جريان 
اي��ن پرون��ده از اواخ��ر س��ال ۹6 و همزمان 
با طرح ش��كايت هاي مش��ابه عليه دو سارق 
موتورسوار در شرق تهران به جريان افتاد. در 
جريان بررس��ي هاي كارآگاهان پايگاه ششم 
پليس آگاه��ي تهران مش��خص ش��د كه دو 
سارق موتورسوار با پرسه در محله هاي خلوت 
تهرانپارس زنان و دخت��ران را تعقيب كرده و 
به بهانه پرسيدن آدرس با تهديد چاقو پول  و 
طالي آنها را سرقت مي كنند. يكي از شاكيان 
در توضيح ماجرا گفت: همراه دختر خردسالم 
در مسير خانه بودم كه موتورسواري توقف كرد 
و ترك نشين آن با نشان دادن كاغذي كه در 
دست داش��تن از من آدرس پرسيد. در حال 
نش��ان دادن آدرس بودم كه ناگهان چاقويي 
زير گلويم گذاش��ت و من را به ديوار چسباند 
و بعد با تهديد، پول و طالهايم را سرقت كرد 
و ترك موتور نشس��ت و همراه همدستش از 

محل دور شد. 
ش��اكي ديگري هم گفت: همراه بچه ام در راه 
خانه بودم كه متوجه ش��دم موتورسواري به 
دنبال من است. قدم هايم را تند كردم و كليد 
انداختم و وارد خانه مان ش��دم. همان لحظه 
ترك نشين موتور به سرعت خودش را رساند 
و پايش را الي در گذاشت و به زور وارد شد. او 
چاقويي زير گلويم گذاش��ت و من را به ديوار 
چسباند. همان لحظه بچه ام ش��روع به گريه 
كردن كرد. آن مرد سپس به طرف بچه رفت و 
دهانش را گرفت. بعد با تهديد پول و طالهايم 

را سرقت كرد و گريخت. 
در حالي كه تحقيقات پليس براي بازداش��ت 
اعضاي اين باند در جريان بود ش��كايت هاي 
مش��ابه در كالنتري هاي شهر مطرح مي شد. 
بررس��ي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه 
بيس��تم خردادماه امس��ال كارآگاهان پليس 
سرانجام موفق ش��دند س��ارقان را كه چهار 
مرد ج��وان بودن��د،  شناس��ايي و آنه��ا را در 
مخفيگاهشان در پاكدش��ت بازداشت كنند. 
اعضاي باند روز گذشته به شعبه دوم دادسراي 

ويژه س��رقت منتق��ل ش��دند و مقابل قاضي 
بهشتي مورد تحقيق قرار گرفتند. 

سردسته باند كه مردي 2۵ ساله و از مجرمان 
سابقه دار است در بازجويي ها به دهها سرقت 
خشن با همدس��تي اعضاي باند خود اعتراف 
كرد. شهاب در شرح ماجرا گفت: من آخرين 
بار سال ۹۴ به اتهام س��رقت بازداشت و به دو 
سال زندان محكوم ش��دم. بعد از طي كردن 
دوران محكوميتم از زندان آزاد شدم اما بيكار 
بودم. گاهي مسافركشي مي كردم اما وضعيت 
اين كار هم بد بود تا اينكه با يكي از دوستانم كه 
شهريار نام دارد براي انجام كار بهتر مشورت 
كردم. او پيشنهاد داد تا يك باند سرقت تشكيل 
دهيم و از اين راه به پول زيادي برسيم. از آنجا 
كه كار بهتري سراغ نداشتيم حرفش را قبول 
كردم و بعد از تش��كيل باند دو نفر از دوستان 
مش��تركمان كه رنگ كار مبل بودند وارد باند 
كرديم. متهم درباره شيوه سرقت شان گفت: 
ما در گروه دو نفره اقدام به سرقت مي كرديم. 
من و شهريار سوار يك موتور بوديم و كامران 
و پارسا هم سوار موتور ديگري مي شدند، اما 

آن ها مرتكب سرقت نمي شدند بلكه سرقت ما 
را پوشش مي دادند يا شرايط را براي فرار ما از 
محل سرقت فراهم مي كردند. ما اول به بهانه 
پرسيدن آدرس به زنان نزديك مي شديم. در 
حالي كه از آنها آدرس مي پرسيديم وضعيت 
آن را بررس��ي و اگر احتمال مي داديم پول و 
طال همراهشان باش��د اقدام به سرقت از آنها 
مي كرديم. متهم گفت: من و شهريار هر كدام 
يك سهم از سرقت ها و كامران و پارسا هم روي 
هم يك سهم بر مي داشتند. متهم ادامه داد: ما 
همگي اهل پاكدشت هستيم و براي سرقت به 
تهران مي آمديم. براي اينكه دستگير نشويم در 

هفته بيش از چهار سرقت انجام نمي داديم. 
متهم گف��ت: من ب��ا پول هاي س��رقتي يك 
قطعه زمين در ش��مال كش��ور خريدم و آن 
را به نام همس��ر صيغه اي ام كردم. همچنين 
يك موتورسيكلت و يك خودروي گرانقيمت 

هم خريدم. 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان 
در پايگاه شش��م پليس آگاهي تهران جريان 

دارد. 

دزدان چاقو به دست  
فقط   از زنان و دختران سرقت مي كردند

 گرفتار  كرد

راننده


