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ايجاد مزاحمت
 با فروش دمنوش

مدير كان�ال تلگرامي ف�روش دمنوش به اته�ام ايجاد 
مزاحم�ت براي يك�ي از اعضاي كانال بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل زني 28 س��اله وارد پليس فتا 
تهران شد و عليه مدير كانال اعالم ش��كايت كرد. او گفت: 
مدتي قبل من عضو يك كانال ف��روش دمنوش آرامبخش 
شدم و براي كسب اطالع بيشتر درباره محصوالتي كه عرضه 
مي ش��د با مدير كانال كه مردي جوان بود چت كردم. بعد 
از آن بود ك��ه در كمال تعجب مدير كانال به من پيش��نهاد 
دوستي داد كه جواب رد دادم و خواستم مزاحم نشود. اين 
پايان ماجرا نبود بلكه چند روز بعد متوجه شدم آن مرد به نام 
من صفحه اي در اينستاگرام راه انداخته و عكس هايي كه در 
پروفايل تگرامم داشتم در آن جا منتشر كرده است و آبرويم 

را برده است كه حاال از او شكايت دارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس فتا با اطالعاتي كه 
شاكي در اختيارشان گذاشت موفق شدند متهم را كه مردي 
38 ساله بود شناسايي و او را در مخفيگاهش در شهرستان 
رباط كريم بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: بعد از تماس ش��اكي ب��ود كه تصميم 
گرفتم با او وارد رابطه شوم. با خودم فكر مي كردم كه با ارسال 
متن هاي عاش��قانه مي توانم فريبش دهم كه آن زن تهديد 

شكايت كرد و من گرفتار پليس شدم. 
سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي تهران گفت: متهم 

به همراه پرونده در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.

بريدن حلقه ازدواج ساعتي
 بعد از زندگي مشترك 

از  از گذش�ت س�اعاتي  بع�د  ك�ه  ازدواج  حلق�ه 
زندگي مش�ترك در دس�ت ت�ازه ع�روس گي�ر كرده 
ب�ود، ب�ا ت�اش مأم�وران آتش نش�اني بري�ده ش�د. 
به گزارش جوان، روز گذشته زوج جواني با مراجعه به يكي 
از ايستگاه هاي آتش نشاني در پايتخت، براي بريدن انگشتر 
از انگشت دست تازه عروس تقاضاي كمك كردند. اين زوج 
كه تنها ساعاتي از زندگي مشتركش��ان گذشته بود، بعد از 
هماهنگي با ستاد فرماندهي و تالش مأموران بعد از بريدن 

انگشتر ايستگاه را ترك كردند.

جان هايي كه در ترافيك و آلودگی هوا 
 تمام مي شود

افتادن چند قطره باران يا دانه  برف در كف خيابان هاي شهر كافي است بلواي 
زيادي به راه بيندازد. در خيابان ها به سياق همه ساله راه بندان و ترافيك هاي 
طوالني به راه مي افتد و مسافران سرگردان كنار خيابان ها به دنبال پيدا 
كردن وس��يله اي نقليه مي گردند تا خود را به محل كار يا زندگي ش��ان 
برسانند. در چنين مواقعي از تاكسي خبري نيست؛ چراكه رانندگان تاكسي 
فرصت را غنيمت شمرده و فقط به دنبال مسافران دربست مي گردند و با 
پيدا كردن اولين مسافر آن را با چند برابر قيمت سوار كرده و خيالشان از 
بابت كاركرد روزانه شان راحت مي شود. شمار اتوبوس هاي شهري هم به 
طور حيرت انگيزي كاهش پيدا مي كند و اگر هم پيدا شود تراكم جمعيت 
داخل آن به حدي است كه جايي براي سوزن انداختن پيدا نمي شود چه 
رسد به اينكه بشود بين مسير،  مسافري را سوار كرد. در چنين مواقعي مگر 
مي شود مديري را پيدا كرد و علت اين همه نابساماني را از او سؤال كرد؟ 
علت را هم كه س��ؤال كني مگر مي تواند پاسخي معقول و قانع كننده به 
پرسش هاي مطرح شده بدهد. راستش را بخواهيد جاي مديران شهري و 
انتظامي در چنين مواقعي به شكرانه اين نعمت خدادادي، گرم و نرم است! 
آنها با خودروهايي كه در خدمت دارند قبل از بروز ترافيك خود را از خطوط 
ويژه به محل كارشان رسانده و از راه دوربين هاي مداربسته شاهد درهم 
تنيده تر شدن اين معضالت هستند. در چنين مواقعي از دست مأموران 
پليس راهور هم كه كاري ساخته نيست. تردد بيش از 5ميليون خودرو در 
خيابان هايي كه گنجايش آن را ندارد را مگر مي شود مديريت كرد؟ مديران 
جامعه ما نشان داده اند در مقام حرف، يد طوالني دارند اما وضعيت موجود 
را كه نگاه مي كني نتيجه همه درايت آنها و حرف هايي است كه در جلسات 
زده اند. بد ماجرا آن جاست كه همه اين اتفاق هاي ناگوار در عصري در حال 
رخ دادن است كه مي توان با اتكا به پيش بيني شرايط جوي براي روزهاي 
بحران زده تدبيري به كار بست. اگر به پيش بيني سازمان هواشناسي نگاه 
كنيد براي اين روزها، همان چيزي را پيش بيني كردند كه در حال رؤيت آن 
هستيم,، مي ماند اينكه درايت مديران جامعه ما هنوز رشد نكرده تا بتوانند 
تدبير الزم را براي اين روزها به كار گيرند. مثاًل به جاي اينكه مدام تقصير 
را به گردن اين و آن بيندازند حجم ناوگان هاي عمومي را براي دسترسي 
مردم به محل كار و زندگي شان افزايش دهند يا براي يكبار هم كه در عمر 
مديريت شان شده بين مردم بروند و خداي نكرده بخواهند مثل يك شهروند 
عادي از محل زندگي به محل كارشان بروند تا شايد كمي از درد شهروندي 
به قباي مديريت شان برسد و از آنجا به ذهن شان سرايت كند تا شايد در 
نبوغ مديريت آنها تغييري حاصل ش��ود. افسوس كه جان شهروندان در 
ترافيك هاي طوالني و آلودگي هوا در حال تمام ش��دن است و آب هم از 

آب تكان نمي خورد!

سقوط عجيب خانم معلم 
از پنجره اتوبوس شهری 

خانم معلمي   حوالي ميدان رس�الت به طرز مرموزي از پنجره داخل 
اتوبوس ش�هری به داخ�ل خياب�ان پرت و به ش�دت زخمي ش�د. 
تحقيقات براي روش�ن ش�دن زوايايي پنهان اين حادثه ادامه دارد. 
به گزارش جوان، شامگاه پنج شنبه 23 آبان ماه مأموران كالنتري فرجام از 
زخمي شدن زني در اثر بيرون افتادن از داخل اتوبوس شهری در يكي از 

خيابان هاي اطراف با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي ها نشان داد س��اعت 20:30 زن 40 س��اله اي خودش را از پنجره 
اتوبوس   در حال حركت به داخل خيابان انداخته و به شدت زخمي و براي 

درمان به بيمارستان منتقل شده است. 
مأموران در بررسي هاي بعدي دريافتند زن 40 ساله كه معلم است ساعتي 
قبل از حادثه در ميدان صنعت در شهرك غرب سوار اتوبوس مسافربري 
شده است تا به ميدان رسالت برود كه در ميانه راه به طرز مرموزي به پايين 
پرت شده است . همچنين مشخص شد اين زن در ميدان رسالت با همسرش 

قرار مالقات داشته و همسرش نيز منتظر او بوده است. 
راننده اتوبوس در تحقيقات پليس��ي در ادعايي گفت: اين زن در ميدان 
صنعت به مقصد ميدان رسالت سوار اتوبوس ش��د كه در ميانه راه از من 
خواست توقف كنم كه پياده ش��ود. وقتي به او گفتم كه در وسط خيابان 
امكان توقف نيست ناگهان صدايي به گوشم رسيد كه ديدم او پنجره اتوبوس 

را باز كرده و خودش را به پايين انداخته است. 
تحقيقات براي روشن ش��دن زوايا ي پنهان اين حادثه از سوي مأموران 

پليس ادامه دارد.

نجات 2 كودك خردسال
 از چنگال مردان آدم ربا

اعض�اي ي�ك بان�د آدم رباي�ي ك�ه دو ك�ودك خردس�ال 
را ب�راي اخ�اذي ميلي�اردي رب�وده بودن�د ب�ا ره�ا ك�ردن 
گريختن�د.  زاه�دان  ج�اده  در  خ�ود  گروگان ه�اي 
به گزارش جوان، چندي قبل زوج جواني مأموران پليس شهر زاهدان را از 
آدم ربايي دو كودك خردسال باخبر كردند. پدر اين دو كودك در توضيح به 
مأموران گفت: »ساعتي قبل با همسرم براي خريد به خيابان انقالب رفته 
بوديم. دو فرزندم كه سه و پنج ساله بودند در خودرو نشسته بودند كه ناگهان 
سرنشينان يك دستگاه پژو 405، با تهديد سالح و استفاده از اسپري فلفل 
و شوكر آنها را گروگان گرفته و با سرعت از محل گريختند. بعد از ساعتي 
آدم ربايان تماس گرفتند و براي آزادي فرزندانم درخواست يك ميليارد 
و 400 ميليون تومان پول كردن��د.« با ثبت اين اظهارات، تحقيقات براي 
شناسايي آدم ربايان آغاز شد تا اينكه مأموران با استفاده از شيوه هاي نوين 
پليسي كمتر از 24 ساعت موفق به شناسايي متهمان شدند. به اين ترتيب 
آدم ربايان وقتي از هشياري پليس مطلع شدند، دو كودك خردسال را در 
ساعت پنج بعدازظهر روز گذشته صحيح و سالم در مسجدي در كيلومتر 
25 جاده زاهدان رها كرده و بالفاصله از محل متواري ش��دند.  سرهنگ 
ابراهيم مالشاهي، رئيس پليس آگاهي استان سيستان و بلوچستان درباره 
اين خبر گفت: »با تحويل دو كودك خردس��ال به خان��واده، تالش براي 

دستگيري عامالن اين حادثه ادامه دارد.«

مرگ كارگر 
هنگام حفاري كانال آبياري

ريزش خ�اك در حف�اري كان�ال آبي�اري درخت�ان و زمين هاي 
كش�اورزي در شهرس�تان زنجان، ج�ان كارگر ج�وان را گرفت. 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس شهرستان زنجان از مرگ كارگري 
حين حفاري كانال آب در جاده طارم اين شهرستان باخبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي اوليه نشان داد، در اين حادثه مرد 35 ساله كه براي آبياري درختان 
و زمين هاي كشاورزي مشغول حفر كانال آب بوده است، در اثر ريزش خاك، 
زير انبوهي از خاك مدفون شده و قبل از رسيدن نيروهاي امدادي جان خود را 
از دست داده است.  سرهنگ مختارشيرمحمدي، فرمانده انتظامي شهرستان 
زنجان درباره اين حادثه گفت: »با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات 

بعد از تشكيل پرونده قضايي درباره اين حادثه ادامه دارد.«

گريه كردن هنگام سرقت مسلحانه و 
بهانه كردن بيماري دروغين س�رطان 
مادر، شيوه اي بود كه سارق سابقه دار 
براي جلب ترحم شاكيان و انصراف آنها 
از طرح شكايت به آن متوسل شده بود. 
به گزارش جوان، اوايل شهريور ماه امسال 
بود كه زن 27 ساله اي سراسيمه به اداره 
پليس رفت و از سارق مس��لحي به اتهام 

سرقت طالهايش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گف��ت: كارمند 
كلينيك زيبايي در شهرك غرب هستم. 
ساعتي قبل در حالي كه هوا تاريك شده 
بود از كلينيك بيرون آم��دم تا به خانه ام 
بروم. هر چقدر كنار خيابان منتظر تاكسي 
ماندم خبري از تاكس��ي نش��د تا اينكه 
خودروي س��واري پژويي ك��ه راننده اش 
مرد جواني بود كنارم توقف كرد و پس از 
گفتن مسير سوار شدم. پس از طي مسافت 
كوتاهي راننده خودرو خشاب اسلحه كلتي 
را به من نشان داد و از من سؤال كرد اين 
قطعه چيه كه به او گفتم خش��اب تفنگ 
است. سپس خشاب را داخل كلت گذاشت 
و بعد دوباره از من سؤال كرد اين چيه، در 
حالي كه از سؤال هاي او شوكه شده بودم 
به او گفتم اسلحه است كه ناگهان اسلحه را 
به طرف من گرفت و تهديد كرد، هر چقدر 
پول و طال دارم به او بدهم. ابتدا دو انگشتر 
طاليم را به او دادم و گفت��م النگوهايم از 
دستم بيرون نمي آيد كه سيم چيني به من 

داد و خواست النگوهايم را ببرم. به  هر حال 
من از ترس هفت ع��دد النگو را هم بريدم 
و تحويل او دادم كه سارق مسلح ناگهان 
شروع به گريه كرد و گفت مادرش بيماري 
س��رطان دارد و به همين خاطر دست به 
سرقت مي زند كه هزينه بيماري مادرش 
را فراهم كند و بعد هم مرا كنار خياباني از 

خودرو پياده و از من خداحافظي كرد. 
ش��اكي در پايان گفت: وقتي س��ارق مرا 
پياده كرد متوجه شدم پالك خودرواش را 
مخدوش كرده اما موفق شدم چند شماره 

از آن را كه ديده مي شد يادداشت كنم. 
  طرح شكايت هاي مشابه در اداره 

پليس 
با اين شكايت پرونده به دستور بازپرس 
دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
پايتخ��ت ق��رار گرف��ت. مأم��وران در 
نخستين بررسي ها با شكايت هاي مشابه 
ديگري روبه رو شدند كه همگي حكايت 
از اين داشت سارق مس��لح در پوشش 
مسافركش��ي زنان را به عنوان مس��افر 
س��وار خودرواش كرده و با تهديد كلت 
كمري ام��وال و طالهاي آن را س��رقت 

كرده است. 
يكي از ش��اكيان كه زن جوان��ي بود به 
مأموران گفت: در يك��ي از خيابان هاي 
حوالي ميدان ونك براي رفتن به خانه مان 
سوار خودروي پژويي شدم. هنوز مسافت 

زيادي را طي نكرده بودم كه راننده اسلحه 
كلت كمري به م��ن نش��ان داد و از من 
خواست اس��مش را بگويم. در حالي كه 
ترس��يده بودم درخواس��ت كردم توقف 
كند و پياده شوم كه ناگهان اسلحه را به 
طرف من گرفت و تهديد كرد طالهايم را 
به او بدهم و من هم از ترس همه طال ها 
و جواهراتم را به او دادم. سارق وقتي مرا 
از خودرواش پياده كرد ب��ا گريه و زاري 
گفت كه مادرش سرطان دارد و به خاطر 
هزينه درمان مادرش دس��ت به سرقت 
مي زند و از من خواست به او رحم كنم و 

شكايت نكنم. 
در حال��ي ك��ه ه��ر روز ب��ه تع��داد 
شكايت هاي سارق مسلح افزود مي شد 
مأموران با بررس��ي هاي فني موفق به 
شناسايي صاحب خودروي پژو شدند 
كه بررسي ها نشان داد صاحب خودرو 
سارق س��ابقه داري به نام فرمان است. 
بدين ترتيب مأموران با بدست آوردن 
نش��اني مخفيگاه متهم چند روز قبل 
وي را در حوالي كرج دس��تگير كردند. 
متهم پس از دس��تگيري به دادسراي 
ويژه سرقت منتقل شد و به سرقت هاي 
س��ريالي از زنان مس��افر اعتراف كرد. 
متهم 35 ساله كه فرمان نام دارد  پس 
از بازجويي براي تحقيقات بيش��تر در 
اختيار كارآگاه��ان پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

فرمان از چند سالگي وارد كار خاف 
شدي ؟ 

از 25 س��الگي در رفت و آمد با دوس��تان 
نابابي كه داش��تم وارد جرگه خالفكاران 

شدم و االن هم 35 سال سن دارم. 
چند بار دستگير شده اي ؟ 

از سوي مأموران زياد دستگير شده ام، اما چند باري 
محكوم شدم و به زندان رفتم. 

آخرين بار چه زماني آزاد شدي ؟ 
سال قبل به اتهام سرقت دس��تگير شدم و تيرماه 

امسال از زندان آزاد شدم. 

چرا دوباره دست به سرقت زدي ؟ 
واقعيتش من در زندان كه بودم دوباره نقشه سرقت 
و زورگيري را طراحي كردم و با خودم قرار گذاشتم 
وقتي آزاد شدم دوباره دس��ت به سرقت بزنم البته 
اين بار نقشه ام جديد بود كه مي خواستم شاكي ها را 

فريب دهم و فكر مي كردم شناسايي نشوم. 
قضيه گريه بعد از سرقت چه بود ؟ 

گفتم كه اي��ن بار با نقش��ه جديدم مي خواس��تم 
طعمه ها را فريب ده��م كه به من ترح��م كنند و 

شكايت نكنند. 
چطوري ؟ 

وقتي از آنها سرقت مي كردم شروع به گريه و زاري 
مي ك��ردم و مي گفتم كه م��ادرم س��رطان دارد و 

مجبورم براي هزينه درمانش سرقت كنم. 
فايده اي هم داشت ؟ 

بله، نكته جالبش اي��ن بود كه خيل��ي از زنان كه 
طالهايشان را با تهديد اس��لحه مي گرفتم دلشان 
به رحم مي آمد و حتي به من پ��ول هم مي دادند و 

تعدادي از آنها هم اصاًل از من شكايت نكردند. 
موضوع جالب ديگري هم هنگام سرقت 

برخورد كرديد ؟ 
بله، مثاًل يكي، دو مورد طعمه هايي كه سوار كردم 

طالي زيادي در دس��ت داش��تند و قيافه شان هم 
پولدار به نظر مي رس��يد و من هم خوشحال بودم 
كه طالي زيادي سرقت كرده ام اما وقتي طالهاي 
س��رقتي آنها را به طالفروش��ي بردم فهميدم كه 
طالهاي آنها همه بدلي است و دست خالي به خانه 

بر مي گشتم. 
اسلحه را از كجا تهيه كردي ؟ 

در زندان با مرد خالفكاري آش��نا ش��دم كه در كار 
خريد و فروش اس��لحه بود. او از من زودتر آزاد شد 
و من هم وقتي آزاد ش��دم به سراغش رفتم و كلت 

كمري را خريدم.

حسین فصیحي

 سقوط مرگبار 
هنگام نصب ايزوگام

مردميانس�الي هنگام نصب ايزوگام از پش�ت بام س�اختمان 
سه طبقه در شهرستان همدان، به پايين سقوط كرد و جان باخت. 
به گزارش جوان، روز گذش��ته مأموران پليس شهرستان همدان از 
سقوط فردي از نورگير طبقه سوم يك ساختمان مسكوني در شهرك 
مدني باخبر و راهي محل شدند. اولين بررس��ي ها نشان داد در اين 
حادثه مرد 46 ساله حين نصب ايزوگام روي پشت بام يك ساختمان 
سه طبقه با سقوط از پنجره نورگير به راهروي طبقه اول جان خود را 

از دست داده است. 
سرهنگ باقري، فرمانده انتظامي شهرستان همدان گفت: »با تأييد 
فوت مرد ميانسال، جسد به دستور بازپرس كشيك دادسراي همدان 
براي تعيين علت مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. تحقيقات درباره 

اين حادثه ادامه دارد.«

 پليس هاي قالبي مغازه ها را 
پلمب مي كردند

دو پلي�س قاب�ي كه ب�ا تهديد كس�به ش�مال ته�ران مغازه 
آنها را پلمب و اق�دام به اخاذي مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، سرهنگ بهنام ايرانمنش، رئيس پايگاه يكم پليس 
امنيت عمومي پايتخت گفت: تحقيقات براي بازداشت اين دو مأمور 
قالبي از چند روز قبل به جريان افتاد. بررس��ي شكايت هاي مطرح 
شده حكايت از اين داش��ت كه دو مرد وارد محل كسب شهروندان 
ش��ده و با ادعاي ارتكاب تخلف برخي از مغازه ها را پلمب و سپس با 
گرفتن پول اقدام به فك پلمب كرده اند. در شاخه ديگري از تحقيقات 
مشخص شد كه متهمان مأمور قالبي هستند كه صبح روز گذشته در 
خيابان اندرزگو شناسايي و بازداشت شدند. دو متهم در بازجويي ها 
 به جرائم خود اعتراف كردند و تحقيقات بيشتر از آنها در جريان است.

بازداشت دزدان موتورسوار
 در تعقيب و گريز

دو سارق موتورسوار كه با پرسه در خيابان هاي جنوب تهران اقدام 
به سرقت گوش�ي هاي تلفن همراه مي كردند، بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ دوس��تعلي جليليان، سركالنتر هفتم 
پايتخ��ت گف��ت: س��اعت 11:30، 23 آبان ماه مأم��وران كالنتري 
130  نازي آباد هنگام گشت زني در محدوده خيابان رجايي به راكب و 
ترك نشين موتورسيكلت كه سوار بر يك دستگاه موتورسيكلت فاقد 
پالك در حال پرسه زني بودند، مظنون و متوجه شدند كه آنها قصد 
سرقت گوشي تلفن همراه مردي رهگذر را دارند. همزمان با حضور 
مأموران، دو موتورسوار بدون ارتكاب سرقت از محل متواري شدند كه 
مأموران پليس آنها را تعقيب و سرانجام بازداشت كردند. مأموران در 
بازرسي از دو متهم پنج گوشي تلفن همراه سرقتي كشف كردند. دو 
متهم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي گوشي هاي تلفن همراه 
اعتراف كردند و گفتند كه از مدتي قبل به اين شيوه مشغول سرقت 
هستند كه در دام پليس گرفتار شدند. تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است.

باند سارقان بچه محل باغ فيض دستگير شدند  
مأموران كانتري 140 باغ فيض باند سارقان بچه 
محل را كه اقدام به سرقت هاي سريالي از داخل 
خودروهاي پژو 206 مي كردند به دام انداختند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، چن��دي قبل م��ردي به 
كالنتري 140 باغ فيض رفت و از س��رقت ضبط 
و پخش خودروي پژو 206 خودش شكايت كرد. 
وي گفت: خ��ودروام داخل خياب��ان پارك بود، 
وقتي به س��راغ خودروام آمدم ديدم در س��مت 
راننده كج ش��ده و راديو ضبط و باند هاي عقب 

خودروام س��رقت شده اس��ت.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادث��ه مأموران كالنتري 
با شكايت هاي مشابه و س��ريالي ديگري روبه رو 

ش��دند كه همگي حكايت از اين داشت سارقان 
در خيابان ه��اي خلوت با كج ك��ردن كالف در 
خودروهاي پژو  206 اقدام به سرقت راديو ضبط و 
آمپلي فاير و اموال صاحب خودروها مي كنند.  در 
حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده مي شد، 
مأموران به تحقيقات خود ادامه دادند اما دريافتند 
سارقان در مكان هايي اقدام به سرقت مي كنند 
كه هي��چ دوربين مداربس��ته اي در آن نزديكي 
نصب نيست و بدين ترتيب ردي از خود به جاي 
نمي گذارند. پس از اين مأموران تحقيقات خود 
را ادامه دادند تا اينكه چند روز قبل رهگذري به 
كالنتري مراجعه كرد و فيلمي از صحنه سرقت 
چند پسر جوان به مأموران نشان داد. مرد رهگذر 
گفت: در حال عبور از خيابان بودم كه ديدم چند 
پسر جوان از خودروي پژو 206 بيرون آمدند و با 
كج كردن كالف در خ��ودروي پژو 206 ديگري 
لوازم داخل آن را س��رقت كردند كه از آنها فيلم 
گرفتم.  بررسي هاي مأموران نشان داد، متهمان 
همان سارقان سريالي هستند كه از مدتي قبل در 
خيابان هاي شمال غربي تهران به اين شيوه دست 

به سرقت مي زنند. 

رئيس كالنتري باغ فيض با اعالم اين خبر گفت: 
با بدس��ت آوردن اين اطالعات مأموران با انجام 
گشت هاي نامحسوس موفق ش��دند، سارقان را 
در حالي كه قصد داشتند در يكي از خيابان هاي 
اطراف از داخل خودرويي سرقت كنند شناسايي 
كردند و در تعقيب و گريزي دو نفر از س��ارقان را 
به دام انداختند. دو متهم پس از دس��تگيري به 
سرقت هاي سريالي زيادي با همدستي دو نفراز 
دوستانش��ان اعتراف كردند.  سرهنگ سيف اهلل 
نوايي ادامه داد: مأموران كالنتري باغ فيض در ادامه 
با دستگيري همدستان متهمان از مخفيگاه آنها 
79 قلم انواع وسايل سرقتي شامل راديو پخش، باند 
و آمپلي فاير و گوشي و وسايل ديگر سرقتي كشف 
و ضبط كردند.  متهمان كه سابقه كيفري ندارند در 
بازجويي ها به سرقت هاي سريالي اعتراف كردند 
و گفتند كه همگي بچه يك محل هس��تند و از 
مدتي قبل تصميم گرفته اند دست به سرقت هاي 
سريالي بزنند. همچنين سارقان اعتراف كردند 
بعضي وسايل سرقتي را در ديوار و بعضي وسايل را 
به مالخري در غرب تهران فروخته اند. تحقيقات از 

متهمان ادامه دارد. 

  سارق مسلح هنگام سرقت گريه  مي كرد 
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دختر محكوم به حبس كه با همدستي مادرش 
در جريان اخ�اذي از مردی  پول�دار مرتكب 
قت�ل ش�ده بود، در دومين جلس�ه محاكمه 
راز قتل پ�درش را ه�م برما كرد  . م�ادر وي 
كه محاكمه و ب�ه قصاص محكوم ش�ده بود، 
قب�ل از اج�راي حك�م در زندان فوت ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، رس��يدگي به اي��ن پرونده 
از شهريور س��ال 96 با كش��ف بقاياي جسد مرد 
جواني در حاشيه جاده هراز آغاز شد. بعد از حضور 
مأموران پليس در محل اولين بررس��ي ها نشان 
داد از زمان مرگ مدت زيادي گذش��ته و جسد 
متالشي شده است. با دس��تور قضايي جسد به 
پزشكي قانوني منتقل شد و كارشناسان علت فوت 

را فشار بر عناصر حياتي گردن اعالم كردند. 
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
شد و تالش براي كشف هويت جسد ادامه داشت 
تا اينكه مرد ميانسالي با مراجعه به اداره پليس 
مأموران را از ناپديد شدن ناگهاني پسرش با خبر 
كرد. از آنجائيكه مشخصات پسر آن مرد با جسد 
كشف شده مطابقت داشت مأموران دريافتند 
جسد متعلق به كامبيز 27 س��اله است. به اين 
ترتيب تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد تا اينكه 
با بررسي فهرست مكالمات مقتول مشخص شد، 
وي آخرين بار به مالقات مادر و دختر جواني به 

نام ناهيد رفته بود. 

با بدست آمدن اين اطالعات ناهيد بازداشت شد. 
وي بعد از اقرار به قتل پس��ر جوان با همدستي 
مادرش در ش��رح ماجرا گفت: »م��ن و كامبيز 
در دوردورهاي شبانه با هم آشنا شديم. او پسر 
پولداري بود به همين دليل تصميم گرفتيم او را 
گروگان بگيري��م و از خانواده اش اخاذي كنيم، 
اما وقتي او را ب��ه خانه مان كش��اندم به خاطر 

شكنجه هاي مادرم كشته شد.«
با اقرارهاي دختر جوان، مادر وي بازداشت شد 
و تحت بازجويي قرار گرفت. زن ميانس��ال در 
توضيح به مأموران گف��ت: »كامبيز خودروي 
تيگو داش��ت و وضع مالي خوبي داش��ت. اين 
شد كه وسوسه ش��دم و از ناهيد خواستم او را 
به خانه بياورد. من و ناهيد به او قهوه مس��موم 
خورانديم وكارت عابرش را گرفتيم اما او رمز 
كارت را اشتباه گفته بود. سه شبانه روز گذشت 
اما هرچه او را شكنجه مي دادم رمز كارتش را 
نمي گفت حتي او را با اتوي داغ س��وزاندم اما 
بي فايده ب��ود. « متهم ادام��ه داد: »از خانواده 
مقتول نيز درخواست 500 ميليون تومان پول 
كرديم اما آنها از پرداخت اين مبلغ طفره رفتند 
و قصد داشتند با پليس تماس بگيرند به همين 
خاطر عصباني ش��دم و يك كيسه پالستيكي 
روي سر مقتول كشيدم و او را خفه كردم. جسد 
س��ه روز در خانه مانده بود و بوي تعفن گرفته 

بود به همين دليل او را با ساتور تكه تكه كردم و 
بقاياي جسد را داخل ساك گذاشتم و در جاده 
هراز رها ك��ردم. چاقو و س��اتور را نيز در قلعه 

حسن خان انداختم.«
با اعترافات تكان دهنده زن ميانسال وي به اتهام 
قتل عمد و دخترش به اتهام معاونت در قتل روانه 
زندان شدند و پرونده بعد از صدور كيفرخواست 
به ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرس��تاده ش��د. در اولين جلسه رس��يدگي به 
پرونده زن ميانس��ال با درخواست اولياي دم به 
قصاص محكوم و دختر وي نيز به 20 سال حبس 
محكوم ش��د. اين حكم به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده ش��د تا اينكه از زندان خبر رسيد مادر 
ناهيد بر اثر سكته قلبي فوت كرده است. بعد از 
آن حكم دختر جوان نقض و براي رسيدگي به 

شعبه همعرض فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده براي دومين بار در شعبه 
نهم دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران تحت 
رسيدگي قرار گرفت. در آن جلسه دختر جوان 
در آخرين دفاعش گفت: »م��ن و مادرم قبل از 
اين حادثه 60ميليون تومان از يك مرد پولدار به 
همين شيوه اخاذي كرده بوديم. روزي كه مادرم 
كيسه پالستيكي را روي سر كامبيز كشيد آن را 
پاره كردم تا نفس بكشد اما روز بعد ديدم مادرم 
در حال گريه است. وقتي علت را پرسيدم متوجه 

شدم كامبيز مرده است. باور كنيد در قتل پسر 
جوان نقشي نداشتم. « دختر جوان در ادامه راز 
قتل پدرش را نيز فاش كرد و در توضيح گفت: 
»مادرم با پدرم اختالف داشت به همين دليل 
در نوجواني او در يك درگيري پدرم را كش��ت، 
اما توانست رضايت بگيرد. به خاطر آبرويمان راز 
كشته شدن پدرم را مخفي كرديم و گفتيم او به 

خاطر سكته قلبي فوت كرده است.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

  دختر فريبكار  راز قتل پدرش  را  فاش كرد


