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مرد چوپاني كه يكي از شاخ هاي اينستاگرام را ربوده و قصد 
آزار وي را داشت در جلسه دادگاه گفت كه به شاكي عالقه دارد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده از فروردين ماه امسال با شكايت 
دخترجواني كه يكي از مدل هاي تبليغاتي اينستاگرام بود به جريان 
افتاد. او با مراجعه به پليس آگاهي تهران از مرد جواني به اتهام اذيت و 
آزار شكايت كرد و گفت: »با چند عمل زيبايي، فالوورهاي زيادي در 
اينستاگرام داشتم و يكي از مدل هاي تبليغاتي شناخته شده هستم. 
مدتي قبل مرد جواني برايم پيغام فرس��تاد و از من خواست براي 
شركتش تبليغ كنم. وقتي عكس هاي او را سوار بر خودروي بي ام و 
ديدم فكر كردم پسر پولداري است. در محل قرار كه مهرشهر كرج 

بود متوجه شدم او چوپان و صاحب 200 رأس گوسفند است.«
شاكي ادامه داد: » آن مرد گفت كه صاحب يك دامداري است و 
مي خواهد براي دامداري اش تبليغات كند. به همين خاطر از من 
خواست به او كمك فكري بدهم اما قبول نكردم. او به اصرار من را 
سوار ماشينش كرد و به طرف جاده آزادگان رفت. خواستم از ماشين 
پياده شوم اما توجهي نكرد. شيشه ماشين را پايين كشيدم تا خودم 
را از ماشين به بيرون پرتاب كنم كه مرد جوان مرا به شدت كتك 
زد و با هم درگير شديم. در آن درگيري لباس هايم پاره شد و مقدار 
زيادي از موهاي سرم كنده شد. خيلي تالش كردم تا اينكه توانستم 

خودم را از شيشه ماشين به بيرون پرتاب كنم و نجات پيدا كنم.«
با طرح اين شكايت، مرد چوپان به اتهام آدم ربايي بازداشت شد و 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه پنجم دادگاه كيفري 

يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز متهم در همان شعبه به رياست قاضي بابايي پاي ميز 
محاكمه ايستاد. ابتداي جلسه شاكي شكايت خود را مطرح كرد و 
گفت پسر جوان قصد آزار او را داشت. سپس براي متهم درخواست 
اشد مجازات كرد. در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش 
گفت: »مدتي قبل همسرم طالق گرفت و از هم جدا شديم. بعد 
از آن با ديدن تصاوير دختر جوان در اينس��تاگرام به او عالقه مند 
شدم. باور كنيد قصد آدم ربايي و آزار دختر جوان را نداشتم. من او 
را دوست دارم و قصد دارم با او ازدواج كنم. « در پايان هيئت قضايي 

وارد شور شد. 

بازداشت سارق خودرو
 با شليك گلوله

س�ارق خودرو هنگام فرار از دس�ت پليس با ش�ليك گلوله 
بازداشت شد. 

به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه س��عداهلل گزافي، رئيس مركز 
پشتيباني عمليات پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: ساعت 3:15 
بامداد 11 آذرماه مأموران گشت پليس آگاهي هنگام گشت زني در 
بزرگراه امام علي )ع( به يك دستگاه خودروي سواري پرايد مظنون و 
بعد از بررسي شماره پالك متوجه شدند كه خودرو چهار روز قبل در 

اسالمشهر سرقت شده است.
 بعد از آن بود كه مأموران به راننده فرمان ايست دادند كه راننده 
بدون توجه به هش��دار پليس وارد خيابان دماوند شد و به سمت 
ميدان امام حس��ين ش��روع به رانندگي كرد. كارآگاهان پليس 
همزمان با هشدار به راننده با به كار گيري قانون استفاده از سالح 
اقدام به تيراندازي كرده و پس از شليك سه تير هوايي و سه تير به 
الستيك هاي پرايد خودرو را متوقف و راننده را كه مردي 35  ساله 
به نام فرزين بود، بازداشت كردند. سوابق فرزين نشان داد كه او از 
مجرمان سابقه دار خودرو است كه به همراه پرونده به اداره دوم 

پليس آگاهي منتقل شد. 

دستگيری سارق گوشی های
 پسران جوان  

م�رد جوان�ي كه ب�ا فري�ب پس�ران نوج�وان ، گوش�ي هاي 
گرانقيم�ت آنه�ا را س�رقت مي ك�رد بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان، پرونده متهم همزمان با طرح ش��كايت های 
مشابه در كالنتری های تهران تش��كيل شد و تحقيقات برای 
بازداش��ت متهم به جريان افتاد. مأم��وران پليس با اطالعاتی 
كه پسران نوجوان   در اختيارشان گذاش��تند او را شناسايی و 

بازداشت كردند. 
متهم  30 ساله كه از  مجرمان سابقه دار بود گفت: سه ماه قبل بعد 
از تحمل حبس اززندان آزاد شدم و سرقت هايم را شروع كردم. در 
پارك ها پرسه می زدم و پسران نوجوان را كه گوشی گرانقيمت 
داشتند، شناس��ايی می كردم. بعد به بهانه اين كه می خواهم با 
خانواده ام تماس بگيرم گوشی شان را می گرفتم و فرار می كردم تا 
اين كه بازداشت شدم تحقيقات برای كشف جرائم بيشتر در پليس 

آگاهی تهران جريان دارد.

تله مرد چوپان
 براي شاخ اينستاگرام

اعتراف به سرقت
 در پوشش پليس اردوگاه

دو م�رد فريب�كار ك�ه در پوش�ش پلي�س اردوگاه از اتب�اع 
ش�دند.  بازداش�ت  س�رانجام  مي كردن�د،  اخ�اذي  بيگان�ه 
به گزارش ج��وان، اين پرونده از اريبهش��ت ماه امس��ال و همزمان با طرح 
شكايت هاي مشابه درباره س��رقت از اتباع بيگانه در دستور كار كارآگاهان 
پايگاه نه��م پليس آگاهي ته��ران قرار گرفت. يكي از ش��اكيان ك��ه بامداد 
22 ارديبهشت ماه ماجراي سرقت را به مركز فوريت هاي پليس 110 گزارش 
داده بود به مأموران كالنتري 173 امين آباد گفت: براي خريد گوشي تلفن 
همراه از شهرستان سمنان به تهران آمده بودم. بعد از خريد و گشت و گذار در 
تهران ساعت 12 شب راهي سمنان شدم. در سه راه افسريه سوار يك خودروي 
پژو 206 سفيد رنگ شدم كه به جز راننده مرد ديگري به عنوان مسافر سوار 
بود. به هر حال راننده به سمت سمنان حركت كرد. نيم ساعت بعد از حركت 
بود كه سرنشين جلو رو به من كرد و گفت كه او و راننده از مأموران اردوگاه 
هستند و به من مظنون هستند. آنها از من اجازه خواستند تا من را بازرسي 
كنند. از آنجا كه اجازه اقامت داشتم مانع نشدم. آنها بعد از بررسي من را از 
ماشين پياده كرده و به مسيرشان ادامه دادند. بعد از آن بود كه متوجه شدم سه 

دستگاه گوشي تلفن همراه و مقداري پول و مداركم سرقت شده است. 
كارآگاهان پليس در جريان بررس��ي ش��كايت هايي كه به اين شيوه مطرح 
شده بود، موفق شدند يكي از متهمان را كه مردي 29 ساله به نام سياوش بود 
شناسايي كنند. سياوش از مجرمان سابقه دار بود كه بارها به اتهام جرائم مختلف 

مثل سرقت، مواد مخدر و شرارت بازداشت شده و به زندان افتاده بود. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه سياوش در محدوده قرچك شناسايي 
و متهم اول آذرماه در مخفيگاهش بازداشت ش��د. متهم در بازجويي ها به 
سرقت هاي سريالي از اتباع بيگانه با همدستي يكي از دوستانش كه فرهاد نام 
داشت اعتراف كرد. با اطالعاتي كه سياوش در اختيار پليس گذاشت همدست 
او هم در قرچك شناسايي و بازداشت شد. دو متهم گفتند:  سريال سرقت هاي 
خود را از ابتداي سال شروع كرده و به اين شيوه در پوشش پليس اردوگاه از 
اتباع افغان سرقت و بيشترين سوژه هاي خود را هم در محدوده هاي خيابان 
فدائيان اسالم، شوش و شهرري انتخاب مي كرديم و اموال سرقتي را هم به 
افراد ناشناس در محدوده قرچك مي فروختيم و پول آن را صرف هزينه زندگي 

يا مصرف مواد مخدر مي كرديم. 
سرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي پايتخت گفت: 
به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي شهر ري تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر دو متهم در پايگاه نهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 
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فرمانده  انتظامي پايتخت: 

بسياري از عامالن اصلي
 آشوب هاي تهران بازداشت شده اند

مرگ رهگذر  در حركت دنده عقب كاميون 
بي توجهي راننده كاميون هنگام حركت با دنده عقب به مرگ مردي رهگذر منجر شد. 

به گزارش جوان، سرهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور پايتخت گفت: اين 
حادثه ساعت21 ش��امگاه دوش��نبه 11 آذرماه در محدوده ميدان صنعت اتفاق افتاد. بررسي هاي 
پليس بعد از حضور در محل نش��ان داد رهگذر 60 ساله به علت ش��دت جراحت جان باخته است. 
در بررسي هاي بيشتر مشخص شد راننده كاميون هنگام تغيير مسير بدون نگاه كردن به آيينه ها 
ناگهان تصميم به اصالح مسير مي گيرد و با دنده عقب حركت مي كند كه حركت وي سبب برخورد 

خودرو با رهگذري 60 ساله مي شود. 

 فرمانده انتظامي پايتخت در حاش�يه 
محبوبه قربانی
   گزارش 

سي و يكمين مرحله از طرح رعد كه به 
دستگيري 779 س�ارق منجر شد، از 
بازداش�ت عامالن اصلي آش�وب هاي اخير در تهران خبر داد. 
به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي صبح روز گذشته در حاشيه 
اجراي طرح كه در پليس پيشگيري تهران بزرگ برگزار شد، توضيح 
داد: »در اين طرح 30 باند سرقت متالشي و 779 سارق، زورگير و 
مالخر با 375 حكم قضايي بازداش��ت شدند كه 376 نفر آنها سابقه 

دار هس��تند. در اين طرح 8 هزار فقره اموال مسروقه كشف و هزار 
و 148 پرونده سرقت نيز تشكيل ش��د. « وي ادامه داد: »از متهمان 
شش قبضه سالح جنگي و 53 قبضه سالح سرد كشف شده است.«

    بازداشت عامالن اصلي آشوب هاي اخير تهران
س��ردار رحيمي درباره بازداشت عامالن اصلي آش��وب هاي اخير 
هم گف��ت: »24 نفر از عامالن اصلي تخري��ب و آتش زدن بانك ها، 
22 نفر عامل اصلي آتش زدن جايگاه هاي سوخت و پنج  عامل اصلي 
غارت فروشگاه ها از سوي پليس پيشگيري تهران بازداشت شدند 

و بازداشت عوامل ديگر اغتشاش��ات همچنان در دستور كار پليس 
قرار دارد.«

   هشدار پليس به صرافي هاي همكار با دالالن ارز
فرمان��ده انتظامي تهران ب��زرگ درباره بازگش��ت دالالن ارزي به 
پايتخت گفت: »متأسفانه در چند روز اخير برخي از دالالن ارزي به 
بازار ارز بازگشتند كه روز گذشته دستور ويژه به دو پليس امنيت و 
جرائم اقتصادي براي برخورد با اين افراد داده شد. به صرافي هايي 

كه با اين دالالن همكاري مي كنند هشدار مي دهم.«

كارگ�ر اخراج�ي مغ�ازه لوسترس�ازي ك�ه 
500 ميليون تومان�ي  س�ناريوي آدم رباي�ي 
را ب�ا همدس�تي پن�ج نف�ر طراح�ي و اج�را 
كرده بود، پس از بازداش�ت ماجرا را ش�رح داد. 
به گ��زارش جوان، چن��دي قبل م��ردي در تهران 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از چهار مرد به اتهام 
آدم ربايي و اخاذي شكايت كرد.  شاكي در توضيح 
ماجرا گفت: من مغازه لوستر فروشي بزرگي در يكي 
از خيابان هاي مركزي تهران دارم. روز قبل در حال 
رفتن به مغازه ام بودم كه خ��ودروي پژويي با چهار 
سرنشين كنارم توقف كرد و سه مرد جوان از داخلش 
بيرون آمدند. آنها نام مرا صدا زدند و مدعي شدند كه 
مأمور امنيتي هستند و گفتند به دستور مقام قضايي 
بايد همراه آنها بروم. وقتي علت آن را س��ؤال كردم 
گفتند كه چند ماهي است تحت نظر هستم و پس از 
اينكه حساب هايم را بررسي كرده اند متوجه شده اند 

من خريد و فروش اجناس قاچاق انجام مي دهم. 
به هرحال آنها مرا سوار خودرو كردند و پس از اينكه 
چشم بند به چشمانم زدند به راه افتادند. ساعتي بعد 
خودروي آنها توقف كرد و مرا به اتاقي بردند، آدم ربايان 
تهديد كردند اگر به آنها پول بدهم مرا آزاد مي كنند 
وگرنه برايم پرونده سازي مي كنند كه سال هاي زيادي 

از عمرم را در زندان سپري كنم. آنقدر ترسيده بودم 
كه كارت هاي عابرم را كه 500 ميليون تومان داخل 
آنها بود با رمزش در اختيار آنها قرار دادم و در نهايت 
پس از 24 س��اعت مرا در خياب��ان خلوتي در جنوب 

تهران رها كردند.
  با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي، 
بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران براي 
رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت.   مأموران، در نخستين گام دوربين هاي 
محل حادثه را بررسي كردند و در حالي كه مشخص 

بود آدم ربايان چند شماره پالك خودرو را مخدوش 
كرده اند، مأموران موفق شدند در بررسي هاي تخصصي 
به رد پاي متهم س��ابقه داري به نام الياس برسند كه 
چند عدد از شماره پالك خودرواش با پالك خودروي 
آدم ربايان يكي بود.  بنابراين مأموران الياس را دستگير 
كردند و وي نيز به جرم خود اقرار كرد و سه همدست 
خود را به مأموران معرفي كرد و مأموران هم خيلي زود 

سه متهم ديگر را بازداشت كردند. 
يكي از متهمان پس از دس��تگيري گف��ت كه او و 
همدستانش از سوي دو مرد به نام هاي تيمور و ايرج 

اجير شده اند كه مرد لوس��تر فروش را بربايند و از او 
اخاذي كنند. وي در ادعايي گفت: پس از اينكه مرد 
لوس��تر فروش را ربوديم از او عكس گرفتيم و براي 
ايرج فرس��تاديم كه او تأييد كرد و در نهايت پس از 
اخاذي 500 ميليون تومان را براي ايرج فرستاديم و او 
هم در چند مرحله دالر خريد و بين همه تقسيم كرد.  
بررسي هاي مأموران نشان داد ايرج، شاگرد اخراجي 
لوستر فروشي بوده كه نقشه آدم ربايي را طراحي و 

اجرا كرده است. 
بدين ترتيب مأموران تيمور و ايرج را شناس��ايي و 
دستگير كردند. ايرج در بازجويي ها گفت: من چند 
سالي ش��اگرد مغازه لوستر فروش��ي بودم تا اينكه 
فهميدم صاحبكارم قصد دارد مرا اخراج كند و مرد 
ديگري را استخدام كند. او هر روز بهانه اي مي گرفت 
و حقوق مرا به درس��تي پرداخت نمي كرد تا اينكه 
مرا اخراج كرد. پس از اين تصميم گرفتم از او انتقام 
بگيرم ت��ا اينكه مدتي قبل تيم��ور را كه از متهمان 
سابقه دار است، ديدم. وقتي به تيمور گفتم شاكي 
مرد پولداري اس��ت و مي توانيم از او اخاذي كنيم، 
قبول و نقشه آدم ربايي را طراحي كرد و با چهار نفر 
از دوستان تيمور اجرا كرديم. تحقيقات از متهمان 

ادامه دارد. 

سرنخ آدم ربايي 500 ميليوني  در دست كارگر اخراجي

دستگيري تازه داماد يك هفته قبل از جشن عروسيبازداشت سارق امامزاده ها!

زن و م�رد دس�تگير ش�ده از اف�راد س�ابقه 
داري بودن�د ك�ه بع�د از آزادي تصمي�م ب�ه 
تش�كيل باند س�رقت گرفته بودن�د. زن كه 
شغل آرايش�گري داشت بس�يار پرخاشگر 
ب�ود، باالخ�ره ب�ا تذك�ر افس�ر پرون�ده 
كم�ي آرام ش�د و ب�اب گف�ت و گو باز ش�د. 

چند سال داري؟ 45 سال سن دارم.
س�ابقه داري؟ بله، شش  سابقه سرقت از 

منزل داشتم. 
همدس�تت چطور؟ او هم ش��ش سابقه 

سرقت از منزل دارد.
چطور با هم آشنا شديد؟ بعد از آزادي 

از زندان، با هم دوست شديم. همان موقع 
تصميم گرفتيم يك باند س��رقت تشكيل 

دهيم. 
چطور دستگير شدي؟

در همان اولين سرقت از منزل هنگام بريدن قفل 
خانه دستگير شديم. 

 مرد جواني كه به اتهام سرقت از امامزاده ها 
دستگير ش�ده بود، حبيب نام داش�ت. او با 
ديلم حدود 20 ميليون تومان از داخل ضريح و 
صندوق امامزاده ها با همدستي زن جواني كه 
مي گفت خواهرزنش است به جيب زده بود. 

چند سال داري و شغلت چيست؟
40 سال دارم و لوله كش ساختمان هستم. يك 

فرزند سه ساله دارم. 
از شيوه سرقتت بگو؟

همراه خواه��ر زن��م وارد امامزاده مي ش��ديم. 
درست ساعتي كه خادم ها مي خواستند شيفت 
كاريشان را تغيير دهند يعني ساعت 12 ظهر. 
همان موقع جلوی چش��م مردم ب��ا ديلم قفل 

ضريح را مي شكستيم و پولها را برمي داشتيم. 
نش�ان  عكس العمل�ي  م�ردم 

نمي دادند؟
نه، شايد مي ترسيدند. 

چرا مي ترسيدند؟!
تهديدشان مي كردم!

شيوه س�رقت را چه كسي پيشنهاد 
داد؟

به ذهن خودم رسيد. 
چطور شناسايي شدي؟

از طري��ق دوربي��ن يك��ي از امامزاده ها، پالك 
ماشينم را كه پرايد بود، شناسايي كردند و بعد 

دستگير شدم. 

ديگر متهم دس�تگير ش�ده جوان 21 ساله بود 
كه يك هفته قبل از مراس�م ازدواجش به اتهام 
سرقت موتور س�يكلت دستگير ش�ده بود. او 
مي گفت: براي هزينه عروس�ي س�ارق ش�دم!

سابقه داري؟ خير.
چند موتور سيكلت سرقت كردي؟

يادم نيست. تعدادشان باالست.
همدست داشتي؟ بله، آنها دايي و خواهرزاده 

بودند. 

چطور با آنها آشنا شدي؟
روزي براي انجام كاري پيك موتوري گرفتم. بين راه 
از مشكالتم صحبت كردم. راننده خواهرزاده بود كه 

پيشنهاد سرقت داد. 
 GPS گوي�ا چند ت�ا از آنه�ا مجهز ب�ه 

بودند؟
بعد از سرقت چند موتور بعضي از آنها كه مجهز به 
GPS بودند از طريق صاحبانشان شناسايي شدند. 
اول فكر كرديم آنها را سرقت كرده اند اما بعد متوجه 
شديم خود صاحبان موتور دنبالشان آمده اند و آنها 

را برده اند. 
قرار بود داماد شوي؟

بله، يك هفته مانده بود به جشن عروسي ام.
همسرت خبر دارد؟

نه. 13 س��ال ب��ه او عالقه مند ب��ودم ت��ا اينكه به 
خواس��تگاري اش رفتم و هفته ديگر هم جش��ن 

عروسي مان بود. 

آشنايي زن و مرد سارق بعد از آزادي از زندان

گفت وگو با متهمان

م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه خاط�ر ريخت�ن ش�اخه هاي بري�ده 
درخت�ان مقاب�ل در خان�ه اش، زوج س�الخورده همس�ايه 
ب�ه زودي محاكم�ه مي ش�ود.  ب�ه قت�ل رس�انده بود،  را 
به گزارش جوان، 23 بهمن سال 96، مأموران كالنتري 113 بازار از درگيري 
دو همسايه در يكي از خيابان هاي محله بازار باخبر و راهي محل شدند. 
اولين بررسي ها نشان داد در آن درگيري مرد 60 ساله به نام اسماعيل با 
اصابت ضربه چاقو كشته شده است و همس��رش نيز بر اثر ضربات چاقو 
زخمي و به يكي از بيمارستان هاي شهر منتقل شده است.  با انتقال جسد 
مرد سالخورده به پزشكي قانوني، تحقيقات ميداني از سوي مأموران پليس 
آغاز شد تا اينكه آنها دريافتند، اس��ماعيل و همسرش به خاطر ريختن 
آشغال و شاخه هاي درختان هرس شده از سوي شهرداري مقابل در خانه  

همسايه، با مرد همسايه به نام فرزاد درگير شده اند. 
به اين ترتيب فرزاد دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد. بازجويي از 
متهم در جريان بود كه خبر رس��يد، همسر مقتول نيز به خاطر شدت 
خونريزي  فوت كرده است. با فوت زن سالخورده تحقيقات قوت گرفت تا 
اينكه مرد جوان بعد از اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: »روز قبل از 
حادثه، شهرداري شاخه هاي درختان در خيابان را هرس كرده بود. فرداي 
آن روز مقتول و همسرش آن شاخه ها را از مقابل در خانه شان جمع كرده 
و مقابل خانه من آورده بودند. همين باعث شد به آنها اعتراض كنم چون 
آنها قباًل هم چند بار آشغال هايشان را مقابل خانه من  گذاشته بودند. « 
متهم ادامه داد: »وقتي به آن زوج گله كردم و گفتم كارتان اشتباه است، 
آنها به حرفم گوش نكردند و همين باعث درگيري ش��د. اسماعيل و 
همسرش شروع به داد و فرياد كردند و با فحاشي آبروي مرا بردند. همين 
باعث عصبانيتم شد و از داخل خانه كارد آشپزخانه را برداشتم و چند 
ضربه به آن زوج زدم. قصد كش��تن آنها را نداشتم و باور كنيد به خاطر 
عصبانيت در حال خودم نبودم و متوجه رفتارم نبودم.«با اقرارهاي متهم، 
وي بعد از بازس��ازي صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده بعد از صدور 
كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد. به اين ترتيب مرد جوان با درخواست قصاص از سوي فرزندان دو 

مقتول به زودي محاكمه خواهد شد. 

 قتل زوج سالخورده 
به خاطر شاخه درخت


