
زوج جوان كه با معرفي خودش�ان به عنوان 
افراد نيكوكار زنان سالخورده را با وعده كمك 
به مستمندان فريب داده و طالي آنها را سرقت 
مي كردند س�رانجام به دام پلي�س افتادند. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه س��عيد 
مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهي 
درباره سرقت طالي زنان سالخورده به مأموران 
پليس گزارش شد. براساس شكايت هاي مطرح 
شده زن و مردي جوان سوار بر خودروي پژو 405 
در ش��هر پرس��ه مي زدند و زنان س��الخورده را 
شناسايي و طالي آنها را سرقت مي كردند. يكي 
از شكايت ها 23 آذرماه در كالنتري 136 فرجام 
گزارش شده بود. شاكي كه زني سالخورده بود، 
توضيح داد: من براي گرفت��ن دارو به داروخانه 
درمانگاه نزديك خانه مان رفتم. در مسير برگشت 
يك خودروي پژو 405 توقف كرد. به جز راننده 
كه مردي جوان بود زني هم در صندلي شاگرد 
نشسته بود. آنها خودشان را زن و شوهر معرفي 
كردند و گفتند اهل شهرس��تان اهواز هستند و 
به دنبال خانواده اي نيازمن��د مي گردند تا به او 
كمك كنند. زن جوان كيسه اي به دستم داد و 
گفت كه داخل كيسه مقداري پوشاك به قيمت 
800 هزار تومان اس��ت كه خواست آن را به فرد 
نيازمندي كه مي شناسم بدهم كه همان لحظه 

مأموران پلي��س از راه رس��يدند و زوج جوان را 
بازداشت كردند. آنجا بود كه فهميدم آنها سارق 
حرفه اي هستند و از سوي پليس تحت تعقيب 

قرار داشتند. 
شاكي ديگر گفت: من هم در حال عبور از خيابان 
بودم كه خ��ودروي پژو توقف ك��رد. زني كه در 
صندلي شاگرد نشسته بود بسته اي لباس را كه 
داخل نايلون بود به من نش��ان داد و خواست به 
افراد نيازمند برسانم. او همچنين يك بسته پول 

هم داخل نايلون انداخت. همان لحظه زن جوان 
گفت كه مي خواهد براي عروسش انگشتر  طال 
بخرد. او از من خواست كه انگشترم را به او بدهم 
تا شماره آن را ببيند. من هم به خاطر اعتمادي 
كه كرده بودم انگشترم را به او دادم. زن جوان هم 
انگشتر را بررسي كرد و داخل كيسه انداخت و 
آن را به دستم داد و بعد هر دو از محل دور شدند. 
وقتي به خانه رفتم كيسه را خالي كردم و ديدم 
كه بسته پول تقلبي است. بعد هم متوجه شدم 

كه ته كيسه سوراخ است. فهميدم زماني كه آن 
زن انگشتر را در كيس��ه انداخته انگشتر از كف 
نايلون به داخل خودروي خودش��ان افتاده و به 

اين شيوه از من كالهبرداري كرده اند. 
زوج  س��ارق  كه محمد و ناهيد نام داش��تند در 
بازجويي ها ب��ه س��رقت هاي س��ريالي از افراد 
س��الخورده اعتراف كردند. محم��د گفت: من 
و همس��رم از مدتي قبل به اين ش��يوه سرقت 
مي كنيم. من به بازار مولوي يا فروشگاه تاناكورا 
مي روم و هر بس��ته لباس را پنج يا 8هزار تومان 
مي خرم. بعد با همسرم سوار بر خودرو در شهر 
پرسه مي زنيم و افراد س��الخورده را شناسايي و 
به بهانه كمك ب��ه افراد نيازمند، ط��الي آنها را 
سرقت مي كنيم. متهم ادامه داد: البته من گاهي 
همين بسته هاي 8  هزار توماني لباس را به قيمت 

800 هزار تومان به افراد رهگذر مي فروختم. 
سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي، رئيس پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: در حال 
حاضر ارزش ريالي پرون��ده 100 ميليون تومان 
اس��ت و هفت نفر از كس��اني كه به اين شيوه از 
آنها سرقت شده است، شناس��ايي شده اند. وي 
گفت: به دستور بازپرس ش��عبه اول دادسراي 
ناحيه 15 تهران تحقيقات براي كش��ف جرائم 
بيش��تر متهمان در پايگاه چهارم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد. 
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پاي مسئوالن تاريكي
 به سوانح رانندگي باز شد

 در س�وانح ش�بانه اي 
ك�ه تاريك�ي در ب�روز 
آن نق�ش داشته باش�د 
س�ازمان هاي مس�ئول 
مقص�ر ش�ناخته  ه�م 
ش�ده و بايد به دستگاه 
قضايي پاس�خگو باشند 

كنن�د.  خس�ارت  جب�ران  و 
به گزارش جوان، س��رهنگ احس��ان 
مؤمن��ي رئي��س اداره تصادفات تهران 
گفت:  در بررسي هاي پليس مشخص 
شده است كه حدود 44 درصد از سوانح 
رانندگي منجر به ف��وت تهران مربوط 
به شب اس��ت. وي ادامه داد: با توجه به 
اينكه ما در شب شاهد تردد كمتري از 
عابرين پياده، خودروها و موتورسيكلت 
نسبت به روز هستيم، ولي حدود نيمي 
از سوانح در شب روي مي دهد كه آمار 
بااليي به حساب مي آيد. در سوانح شبانه 
به دليل محدود بودن ديد راننده سوانح 
داراي مشكالت خاص خود هستند كه 
براي پيشگيري اصلي به نام اصل خوب 
ديدن و خوب ديده شدن وجود دارد. به 
عنوان مثل راكب موتورسيكلتي كه در 
حال رانندگي است بايد خوب ببيند و به 
جلو خوب توجه داشته باشد وسيله نقليه 

او هم توسط رانندگان ديگر 
خوب ديده شود. 

مؤمني ادام��ه داد: يكي از 
اصول رانندگي و تصادف 
نك��ردن، خ��وب ديدن و 
ديده ش��دن است و وقتي 
كه فاقد روشنايي در سطح 
معابر هستيم راننده به خوبي نمي تواند 
وسايل نقليه ديگر را ببيند و عابرين را 
مشاهده كند و براي اينكه بتواند فضاي 
ديد خود را وس��عت دهد و بيشتر كند 
ناچار مي شود، از نورباال استفاده كند 
كه نورباال ن��ه تنها فض��اي ديد وي را 
روش��ن نمي كند بلكه باعث مي شود 
نور بازتاب داشته باشد به خودروهايي 
كه از روب��ه رو مي آين��د و باعث تغيير 
مس��ير و انحراف خودروهاي��ي كه از 
روبه رو مي آيند، ش��ود و يك حادثه را 

رقم مي زند. 
وي گفت: كارشناس��ان در تصادفاتي 
كه محل تصادف فاقد روش��نايي است 
و دليل تصادف عدم روش��نايي اس��ت 
به سازمان مربوطه س��هم می دهند  و 
سازمان مربوطه بايد در مراجع قضايي 
پاسخگو باشد و جبران خسارت را انجام 

دهد.

 مسدود شدن
 4 هزار تارنماي  شايعه ساز

فرمانده نيروي انتظامي از مسدود شدن 4 هزار تارنماي 
شايعه ساز خبر داد. 

به گزارش جوان، سردار حسين اش��تري در حاشيه بازديد از 
فرماندهي انتظامي كاشان يكي از اقدامات پليس را برخورد 
با كساني دانست كه با انتشار ش��ايعه در فضاي مجازي براي 
مردم نگراني ايجاد مي كنند. وي ادامه داد: در اين باره 4 هزار 
تارنماي شايعه س��از شناسايي ش��د و با آنان برخورد صورت 
گرفت، همچنين برخي از داير كنن��دگان تارنما ها به مراجع 
قضايي معرفي ش��ده  و برخي نيز مورد تذكر و اخطار پليس 

قرار گرفتند. 
رئيس پليس كش��ور دس��تيابي به پليس هوش��مند را از 
اولويت هاي پليس اعالم كرد و گفت: توان ما روي استفاده از 
تجهيزات و فناوري روز و هوشمند پليسي براي اجراي بهتر 

و كيفي تر مأموريت هاست.

   رئيس سابق  محيط زيست 
دماوند به قتل رسيد

شهرس�تان  زيس�ت  محي�ط  س�ابق  رئي�س 
دماون�د ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه قت�ل رس�يد. 
به گزارش جوان، ساعت 21 شامگاه سه شنبه 23 دي ماه 
مأموران پليس شهرستان دماوند از حادثه ای خونين با خبر   
و در محل حاضر شدند. بررس��ي هاي اوليه نشان داد   مرد 
ميانسال كه سوار بر خودروي شخصي خود از خانه اش در 
گرمابسرد به سمت دماوند در حركت بوده    از ناحيه سر و 
ديگر نقاط بدنش هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته است. 
تحقيقات نشان داد كه مقتول عباس ميرزاكريمي، رئيس 
سابق محيط  زيست شهرس��تان دماوند است. سرهنگ 
جمش��يد محبت خانی، فرمانده يگان حفاظت سازمان 
محيط زيست گفت كه ميرزا كريمي از سوي افراد ناشناس 
با اسلحه جنگي هدف رگبار قرار گرفته و جان باخته است. 
وي ادامه داد: ش��كارچيان غيرمجاز و قاچاقچيان اسلحه 

مظنونين اصلي حادثه هستند. 

سرقت طالي زنان سالخورده با كيسه سوراخ

آگهى افراز پالك ثبتى 6/1371واقع در بخش 1

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان دامغان - مهدى جدیدى

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف: 594/حمیدرضا افشار 
 ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد مقدس

آگهى مفقودي 

 1600i

 NAAA36AA7BG248227

آگهى مفقودي 

 NPR70L

NAGNPR70PBT029558

آگهى مفقودي 

 350A10174883482
 NA417800081001052

آگهى مفقودي 
  405SLX-TU5

164B0147888
 NAAM31FE5HK075559

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف:  593/حمیدرضا افشار 
 ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد مقدس

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف:  592/حمیدرضا افشار 
 ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد مقدس

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف:  591/حمیدرضا افشار 
  ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد مقدس

آگهى فقدان مدرك تحصیلى

14
88498435سرویس  حوادث

ــع االول 1441 || روزنامه جوان |  شماره 6072   ــان 1399 | 29 ربی ــنبه 25 آب یک ش

 شهادت 3 مرزبان 
در شمال غرب کشور

سه مرزبان در جریان درگیري با عناصر مسلح ضدانقالب در مرزهاي شمال 
غرب به شهادت رسیدند. 

به گزارش جوان، ساعت 13:50 روز جمعه مرزبانان گروهان مرکزي تکور در استان 
آذربایجان غربی با عناصر ضدانقالب که قصد نفوذ به کشور را داشتند درگیر شدند. 
ــه نفر از نیروهاي مرزبانی به نام هاي  در جریان درگیري و تبادل آتش بود که س
استوار دوم مسلم جهان آرا، استوار دوم مالک طاهر و سرباز وظیفه کامران کرامت 
به شهادت رسیدند و دو مرزبان هم مجروح شدند. براساس این گزارش   تلفات 

سنگین به عناصر ضدانقالب وارد شده و از نفوذ آنها به مرز جلوگیري شد. 

سرقت براي رسیدن به دختر پولدار 
پسر دانشجویی که براي رسـیدن به دختر مورد عالقه اش دست به سرقت هاي 

سریالی می زد ، دستگیر شد. 
ــان کیف قاپی ها و موبایل  به گزارش جوان، چندي قبل مأموران پلیس تهران در جری
قاپی هاي سریالی از شهروندان قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد پسر موتور سواري در حالی 
که ماسک به صورت دارد کیف و تلفن همراه شهروندان را در خیابان هاي خلوت سرقت 
می کند. در حالی که تحقیقات براي دستگیري سارق موتور سوار ادامه داشت مأموران 
پلیس با خبر شدند رهگذران سارق موتور سواري را هنگام موبایل قاپی دستگیر کرده اند. 
بدین ترتیب مأموران راهی محل شدند و پسر دستگیر شده را که فریبرز نام دارد براي 
بازجویی به اداره پلیس منتقل کردند. پسر جوان مدعی بود که اولین سرقت او بوده که 
گرفتار شده است، اما بررسی ها نشان داد وي همان سارق موتور سواري است که از مدتی 
قبل دست به سرقت هاي سریالی می زند. از سوي دیگر مأموران از مخفیگاه او مقدار زیادي 
گوشی و اموال سرقتی کشف کردند که متهم را ناچار به اعتراف کرد. وي در بازجویی ها 
مدعی شد براي رسیدن به دختر پولداري دست به سرقت هاي سریالی زده است. 

متهم براي ادامه تحقیقات روانه بازداشتگاه شد. 
گفت وگو با متهم 

فریبرز سابقه داري ؟  نه، من اولین بار است که دستگیر شده ام. واقعیتش من دانشجو 
هستم و مدتی است که موبایل قاپی و کیف قاپی می کنم. 

چرا ؟ چندماه قبل در مهمانی که یکی از دوستانم برگزار کرده بود با دخترپولداري به نام 
شهین آشنا شدم. من عاشق او شدم و پیشنهاد ازدواج دادم و به همین خاطر به دروغ گفتم 
که وضع مالی خوبی داریم و در شمال تهران زندگی می کنیم. من مجبور بودم هر روز دروغ 
تازه اي به او بگویم و گاهی هم که به دیدن او می رفتم مجبور بودم خودروي مدل باالیی را 

کرایه کنم تا متوجه راز من نشود. 
یعنی می خواستی با سرقت پولدار شوي و با شهین ازدواج کنی ؟  بله، به همین 
خاطر تصمیم به سرقت گرفتم. البته همان دوستم که مهمانی را ترتیب داده بود پیشنهاد 
داد سرقت کنم . چون خودش هم سرقت می کرد و از این راه اموال زیادي را بدست آورده 

بود که من هم وسوسه شدم و شروع به سرقت کردم. 
 کسی هم به تو آموزش سرقت داد ؟  بله، من می ترسیدم که دستگیر شوم و همه 
آرزوهایم بر باد رود، اما دوستم به من دل و جرئت داد و چند روزي هم به من آموزش سرقت 
داد و گفت مطمئن باشم که دستگیر نمی شوم و من هم براي رسیدن به شهین دل به دریا 

زدم و شروع به سرقت کردم. 
پولدار شدي ؟  نه، پول حرام برکت ندارد. این همه سرقت کردم فقط توانستم خانه اي 

در باالي شهر براي چند روزي اجاره کنم. 
حرف آخر. اشتباه کردم و همه آرزوهایم بر باد رفت. 

 

بازداشت سرکرده
 پرونده کالهبرداري
 از سناتور پهلوي 

پرونده اعضاي شبکه کالهبرداري کالن که با 
سرقت و جعل اسناد قصد فروش امالك یکی 
از سناتورهاي پهلوي را داشتند، با دستگیري 
سـرکرده بانـد وارد مرحلـه اي تـازه شـد. 
ــال 82  یکی از  ــاه س ــوان، مهرم ــزارش ج به گ
سناتور هاي دوران پهلوي با مراجعه به اداره پلیس 
پایتخت از زن جوانی به نام اعظم به اتهام سرقت 
اسناد و مدارك امالکش شکایت کرد و گفت: «  بعد 
از انقالب ایران را ترك نکردم و در کشور ماندم.  با 
ازدواج فرزندانم و فوت همسرم تنها شدم  به همین 
ــتخدام  ــتار اس خاطر زن جوانی را به عنوان پرس
کردم تا از من مراقبت کند، اما بعد از مدتی متوجه 
ــناد و مدارك امالکم ناپدید  شدم تعدادي از اس
شده است. با افراد زیادي رفت و آمد ندارم به همین 

خاطر به پرستارم مشکوك هستم.»
ــات براي  ــالخورده، تحقیق ــرد س ــکایت م با ش
ــد اما ردي از وي به  دستگیري زن جوان آغاز ش
دست نیامد تا اینکه پلیس در حال استعالم اسناد 
و مدارك مرد ثروتمند بود که وي به خاطر کهولت 
سن فوت کرد، اما شکایت او از سوي خانواده اش 

دنبال شد. 
ــت تا اینکه  ــال از طرح این شکایت گذش سه س
ــبکه 20 نفره  ــاي یک ش ــس از فعالیت اعض پلی
ــایی کرد.  کالهبرداري باخبر و متهمان را شناس
متهمان در حالیکه با جعل اسناد قصد فروش یکی 
از ملک هاي مرد سالخورده را داشتند، بازداشت و 
به پلیس آگاهی منتقل شدند. یکی از آنها همان 
پرستار قالبی بود که با اقرار به جرمش به مأموران 
گفت: « طبق نقشه به عنوان پرستار به خانه افراد 
ــناد و  ثروتمند می رفتم و بعد از جلب اعتماد، اس
مدارك ملکی آنها را سرقت می کردم، سپس آنها 
را در اختیار اعضاي باند قرار می دادم. باور کنید در 
جعل اسناد و فروش امالك نقشی نداشتم.» دیگر 
متهمان نیز با تأیید توضیحات پرستار قالبی به 
ــان اعتراف کردند و همگی به اتهام جعل  جرمش
اسناد، تحصیل مال نامشروع و کالهبرداري روانه 

زندان شدند. 
پرونده بعد از صدور کیفرخواست در اختیار شعبه 
ــتان تهران قرار  دوازدهم دادگاه کیفري یک اس
گرفت تا اینکه در تحقیقات تکمیلی از متهمان 
مشخص شد سردسته باند و جاعل اصلی مردي 
به نام بابک است.  به این ترتیب بابک دستگیر شد 
ــت. او با انکار جرمش در  و مورد تحقیق قرار گرف
ــاي این باند مطلع  توضیح گفت: از فعالیت اعض
ــرده ام. نمی دانم چرا  ــناد را جعل نک بودم اما اس
ــل اصلی معرفی  ــرا  به عنوان جاع اعضاي باند م
ــهروز را  کرده اند. او در آخر مرد دیگري به نام ش
جاعل اصلی معرفی کرد. با ثبت این توضیحات، 
پرونده براي تحقیقات تکمیلی به دادسرا فرستاده 
شد تا اظهارات متهم در مواجهه حضوري با دیگر 

متهمان گرفته شود. 

مرگ 3 بیمار کرونایی با خرابی دستگاه اکسیژن بیمارستان 

پیامک هتل، سارق بین راهی را گرفتار کرد

خرابـی دسـتگاه اکسـیژن بیمارسـتانی 
در تهران مرگ سـه بیمـار کرونایـی را که 
در آسـتانه ترخیـص شـدن بودند رقم زد. 
ــه  ــوان، چند روز قبل اعضاي س به گزارش ج
خانواده به دادسراي امور جنایی تهران رفتند 
ــتانی در تهران به اتهام  و از مسئوالن بیمارس
ــهل انگاري کارکنان و خراب بودن دستگاه  س
اکسیژن که باعث مرگ سه عضو از خانواده هاي 
ــکایت کردند. هر سه خانواده  آنها شده بود، ش
ــد که چند  ــان مدعی بودن در طرح شکایت ش
ــان را به  ــاي خانواده ش ــل یکی از اعض روز قب
سبب بیماري کرونا در آن بیمارستان بستري 
ــراب بودن  ــه بیمار به علت خ کرده اند،  هر س
دستگاه اکسیژن و نرسیدن هوا به آنها در یک 

ساعت فوت کرده اند. 
یکی از شاکیان گفت: « پسرم، پیمان 38 سال 

ــدود یک هفته  ــت و متأهل بود. ح ــن داش س
ــد و وقتی آزمایش کرونا داد  قبل حالش بد ش
مشخص شد که بیماري کرونا دارد و به همین 
خاطر او را در بیمارستان بستري کردیم. من، 
ــرم هر روز جویاي احوال  همسر و فرزندان پس
پیمان بودیم و داروهاي او را فراهم می کردیم 
و به گفته پزشکان حالش هر روز بهتر می شد 
و قرار بود یک روز دیگر از بیمارستان مرخص 
ــنیدن خبر بهبودي حالش  شود. همه ما با ش
خیلی خوشحال شدیم و در انتظار روز ترخیص 
بودیم که آن روز وقتی براي ترخیص پیمان به 
بیمارستان رفتیم پزشکان اعالم کردند پسرم به 
خاطر بیماري کرونا فوت کرده  است. با شنیدن 
این خبر خیلی شوکه شده بودیم و اصًال انتظار 
ــرم خوب  ــتیم چون حال پس این خبر را نداش
ــده بود که بعد از تحقیق فهمیدیم دو بیمار  ش

دیگر هم اتاقی پسرم در همان ساعتی که پسرم 
فوت کرده آنها هم فوت کرده اند. من به موضوع 
ــدم و وقتی از خانواده آنها تحقیق  مشکوك ش
کردم متوجه شدم آن دو بیمار هم که دو مرد 
49 و 55 ساله بودند قرار بوده چند روز دیگر از 
بیمارستان مرخص شوند، اما ناگهان مسئوالن 
بیمارستان مرگ آنها را هم اعالم می کنند.»
ــتگاه  وي در ادامه گفت: « ما فهمیدیم که دس
ــرم و دو بیمار دیگر در  ــیژن اتاقی که پس اکس
آن بستري بودند، خراب بوده و همین موضوع 
ــت و االن هم  ــار شده اس ــه بیم باعث مرگ س
ــئوالن بیمارستان و  ــرا آمدم تا از مس به دادس
ــکایت  ــرم ش مقصران حادثه به اتهام فوت پس

کنم.»
ــاکی دیگر هم در ادامه اظهارات شاکی  دو ش
ــئوالن بیمارستان  اول را تأیید کردند و از مس

ــان  ــی از اعضاي خانواده ش ــام مرگ یک به اته
شکایت کردند. 

ــتور قاضی  ــکایت پرونده به دس با طرح این ش
ــعبه یازدهم  ــرس ش ــدي، بازپ مصطفی واح
دادسراي امور جنایی تهران براي رسیدگی در 
اختیار تیمی از مأموران پلیس قرار گرفت. 

ــت قطعه اي از  ــی ها حکایت از آن داش بررس
دستگاه اکسیژن بیمارستان خراب بوده و سه 
ــتان  بیمار هم که قرار بوده به زودي از بیمارس
ــوند در یک روز و یک ساعت فوت  مرخص ش
ــتور  کرده اند. بدین ترتیب قاضی واحدي دس
ــتان پرونده  ــان با تحقیق از بیمارس داد همزم
ــه نفره  ــی دقیق در اختیار تیم س براي بررس
ــتري قرار گیرد تا علت  ــان دادگس کارشناس
اصلی مرگ سه بیمار و مقصران حادثه مشخص 

شود.
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ارسـال پیامک تشـکر اقامت در یکی از هتل هاي تهران 
بـراي مـردي مالباخته سـبب شـد تـا مأمـوران پلیس 
مجرم حرفـه اي را که پـس از بیهـوش کردن مسـافران 
اتوبوس اموالشـان را سـرقت می کـرد بازداشـت کنند. 
ــی عزیزخانی رئیس  ــرهنگ کارآگاه عل به گزارش جوان، س
پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت توضیح داد: ششم آبان ماه 
مرد جوانی وارد شعبه هشتم دادسراي ناحیه 34 تهران شد و از 

مردي فریبکار به اتهام سرقت اموالش سرقت کرد.
ــکایت پرونده براي رسیدگی در اختیار   بعد از مطرح شدن ش
ــی قرار گرفت.  ــتم پلیس آگاه تیمی از کارآگاهان پایگاه هش
شاکی در تحقیق بیشتر گفت: من اهل شهري در جنوب کشور 
هستم. چند روز قبل براي انجام کاري به تهران آمدم و بعد از 
انجام شدن کارم راهی ترمینال جنوب شدم تا به خانه ام بروم. 
وقتی سوار اتوبوس مسافربري شدم مردي حدوداً 30 ساله در 
ــر حرف را باز کرد و خودش را  صندلی کناري من نشست و س
ــوس در عوارضی قم توقف کرد  جعفر معرفی کرد. وقتی اتوب
ــکافه  ــد و لحظاتی بعد در حالی که دو نس جعفر هم پیاده ش
به دست داشت کنارم نشست. او یکی از نسکافه ها را خودش 
خورد و دیگري را به من تعارف کرد که از روي ادب قبول کردم. 
لحظاتی بعد از خوردن نسکافه بود که دچار سرگیجه شدم و 
ــم باز کردم خودم را در بیمارستان  به خواب رفتم. وقتی چش
ــدم آن مرد سارق بوده  شهرمان دیدم. آنجا بود که متوجه ش
ــموم من را بیهوش و اموالم از جمله گوشی  ــکافه مس و با نس
ــرقت  ــراه، اوراق هویتی، کارت بانکی و رمز آن را س تلفن هم

کرده است. 
شاکی ادامه داد: مرد سارق بعد از دزیدن اموالم با گوشی تلفن 
همراهم براي همسرم هم پیامکی فرستاده و مدعی شده است 
ــته که دو میلیون  ــکلی پیش آمده و از او خواس که برایم مش
تومان به کارت من واریز کند. همسرم هم نگران شده و پول را 
به شماره کارتم که در آن زمان در اختیار سارق بوده واریز کرده 

و او هم پول را برداشت کرده است. 
با اطالعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشت کارآگاهان در 
ــی ها در جریان بود  این باره تحقیق کردند. در حالی که بررس
شاکی بار دیگر وارد اداره پلیس شد و سر نخ تازه اي از سارق به 
دست پلیس داد. او گفت: بعد از سرقت گوشی تلفن همراهم 
من گوشی دیگري تهیه کرده و سیم کارت آن را دوباره فعال 
کردم. امروز پیامکی از هتلی معروف در تهران برایم ارسال شد 
ــکر کرده بود.  که مدیر هتل از من به خاطر اقامت در آنجا تش
ــرنخ کارآگاهان اطمینان پیدا  ــت آمدن این س بعد از به دس
ــاکی در هتل اقامت  ــارق با اوراق هویتی ش کردند که مرد س
کرده است. بنابراین همراه شاکی راهی هتل شدند. همزمان با 
ورود مأموران پلیس بود که مشخص شد متهم تسویه حساب 
کرده و در حال خارج شدن از هتل است که او را بازداشت و در 
بازرسی از وي چند کارت ملی و کارت عابربانک متعلق به افراد 

دیگر کشف کردند. 
بررسی سوابق متهم نشان داد که نام واقعی او ابوذر 27 ساله و 
از مجرمان سابقه دار است که قبًال به اتهام جرائم مواد مخدر و 
سرقت بازداشت شده بود. ابوذر در اولین بازجویی ها به سرقت 
از شاکی و سرقت هاي مشابه اعتراف کرد. او گفت: من با پرسه 
در پایانه جنوب سوژه خود را انتخاب کرده و با طرح دوستی با 
آنان ارتباط گرفته و در طول مسیر با تهیه مواد خوراکی آن را 
با داروهاي خواب آورمسموم و سپس سوژه را بیهوش و اموالش 

را سرقت می کردم. 
ــتم و با اوراق هویتی شاکی  من پس از سرقت به تهران بازگش
ــتگیر شدم. در شاخه  در یکی از هتل ها اقامت داشتم که دس
ــدند چند  ــان پلیس موفق ش ــات کارآگاه دیگري از تحقیق
مالباخته دیگر که به این شیوه هدف سرقت قرار گرفته بودند 

شناسایی کنند. 
ــتم  ــی، رئیس پایگاه هش ــی عزیزخان ــرهنگ کارآگاه عل س
ــارق و  ــتگیري س پلیس آگاهی پایتخت گفت: باتوجه به دس

اعتراف صریح به جرم خود تاکنون سه مالباخته مورد شناسایی 
قرار گرفته اند و شهروندانی که به این شیوه مورد سرقت قرار 
گرفته اند، می توانند براي شناسایی متهم و تشکیل پرونده به 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی واقع در میدان حر مراجعه کنند. 

 حضور در کنار شهید چمران از خاطره  انگیزترین دوران جهادم بود

گوشي تلفن همراه دزد، پليس را به سارقان رساند
جا مان�دن گوش�ي تلفن هم�راه يك�ي از دو 
س�ارقي كه با كمين در بهش�ت زهرا دست به 
س�رقت مي زدند، پليس را به سارقان رساند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه حيدر 
گودرزي، سرپرس��ت پايگاه نه��م پليس آگاهي 
تهران ب��زرگ توضيح داد: چن��د روز قبل مردي 
با مركز فوريت هاي پلي��س 110 تماس گرفت و 
گزارش يك س��رقت را اعالم كرد. وقتي مأموران 
كالنتري 205 در محل حاضر شدند، شاكي گفت 
كه سارقان قصد داشتند از همسرش سرقت كنند 
كه با ش��نيدن فرياد كمك خواه��ي او به كمك 
همسرش شتافته است و س��ارقان فرار كرده اند. 
وقتي پرونده در دايره مبارزه با سرقت هاي خاص 
پايگاه نهم پليس آگاهي بررس��ي ش��د،  شاكي و 
ش��وهرش مورد تحقيق بيش��تري قرار گرفتند. 
شوهر او گفت: من همراه همس��رم براي زيارت 
اهل قبور به بهش��ت زهرا رفتيم. ساعت 17:30 
و در حالي كه هوا تقريباً تاريك شده بود، همسرم 
به س��رويش بهداش��تي رفت. هنوز زمان زيادي 
نگذشته بود كه صداي فرياد او را شنيدم و خودم 
را به او رساندم. وقتي رسيدم ديدم كه دو سارق 

دهانش را گرفته و او را روي زمين مي كشند كه با 
آنها درگير شدم و سارقان فرار كردند. 

به دليل حساس��يت ماجرا تيم��ي از كارآگاهان 
پليس راهي محل شده و در جريان بررسي هاي 
ميداني متوجه شدند كه اطراف محل هيچ دوربين 
مداربسته اي نصب نشده و به دليل تاريكي هوا فرد 
ديگري در محل حضور نداشته است. كارآگاهان 
اما در بررسي بيشتر موفق ش��دند گوشي تلفن 

همراه يكي از سارقان را كه ميان سبزه هاي كنار 
سرويس بهداشتي رها ش��ده بود پيدا كنند. بعد 
از به دس��ت آمدن اين س��رنخ بود كه خيلي زود 
تحقيقات به جريان افتاد و مالك آن شناسايي شد. 
بررسي ها نشان داد كه مالك گوشي تلفن همراه 
مردي به نام كامران است كه از مجرمان سابقه دار 
است. كارآگاهان وقتي تصوير كامران را به شاكي 
و همسرش نشان دادند، وي را به عنوان يكي از دو 

سارق شناسايي كردند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان موفق 
ش��دند كامران را در يكي از محله هاي كهريزك 
بازداش��ت كنند. او در اولين بازجويي ها جرمش 
را انكار كرد، اما وقتي مقابل دو شاكي قرار گرفت 
و گوش��ي تلفن همراهش را در دست پليس ديد 
چاره اي جز اعتراف نداشت. او گفت: من و دوستم 
سيامك هر دو مصرف كننده مواد هستيم. شب 
حادثه هم شيشه و مواد روانگردان مصرف كرده 
بوديم. در حال پرس��ه در بهش��ت زهرا بوديم كه 
متوجه حضور زن تنها ش��ديم و قصد داش��تيم 
اموالش را س��رقت كنيم كه با حضور ش��وهرش 
ترسيديم و فرار كرديم. با اطالعاتي كه متهم در 
اختيار پليس گذاش��ت كارآگاهان موفق شدند 
سيامك را هم شناس��ايي و او را بازداشت كنند. 
سيامك هم در بازجويي ها حرف هاي همدستش 

را تأييد كرد. 
س��رهنگ كارآگاه حيدر گودرزي، سرپرس��ت 
پايگاه نه��م پليس آگاهي تهران ب��زرگ گفت: با 
كامل شدن تحقيقات دو متهم به دستور قاضي 

روانه زندان شدند. 

فرار راننده 
پس از تصادف مرگبار  با عابر   

 رانن�ده خ�ودروي س�واري پ�س 
از تص�ادف مرگبار با رهگ�ذري   كه 
در ح�ال عب�ور از ع�رض بزرگ�راه 
چم�ران ب�ود از محل متواري ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ احس��ان 
مؤمني رئي��س اداره تصادفات پليس 
راه��ور ته��ران گفت: س��اعت 21:40 
شامگاه سه ش��نبه 23 دي ماه مأموران 
پلي��س راه��ور از حادث��ه رانندگي در 
بزرگراه چمران مقابل هتل اس��تقالل 

با خبر ش��ده و در محل حاضر ش��دند. 
بررسي ها نش��ان داد رهگذري كه در 
حال عبور از محل ب��وده در برخورد با 
خودروي عبوري جانش را از دست داده 
است. همچنين مشخص شد كه راننده 
پس از وق��وع حادثه از مح��ل متواري 
شده است. وي گفت: همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي 
بازداش��ت رانن��ده خ��ودرو در جريان 

است. 


