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مرگ زن و دختر نوجوان 
در بزم شبانه

محبوبه قرباني
 مأموران پليس پايتخت در اجراي تالش براي تأمين امنيت و برخورد با مخالن آرامش شهروندان با اجراي 
مرحله اي ديگر از طرح هاي اقتدار و صاعقه 678 نفر از تبهكاران را بازداشت كردند. سردار حسين رحيمي در 
حاشيه اجراي دو طرح اقتدار و صاعقه كه در مركز فرماندهي تهران بزرگ برگزار شد، تأكيد كرد كه اقدامات 
و حضور پليس در برخورد با سارقان، حامالن سالح سرد و اوباش در همه سطح شهر به ويژه در مراكز خريد 
تشديد خواهد شد. سردار رحيمي در توضيح هشتمين مرحله از طرح اقتدار گفت كه 219 نفر از اوباش و 103 
نفر از مزاحمان نواميس بازداشت شدند. وي همچنين از پلمب منازل مجردي اراذل و اوباش نيز خبر داد و 
گفت: »47 باب از منازل مجردي اراذل و اوباش كه بيشتر حوالي ميدان امام حسين قرار دارند، پلمب و ساكنان 
آن دستگير شدند. در اين 47 باب، 147 اتاقك نيز پلمب شد. « رئيس پليس تهران در خصوص ششمين مرحله 
از طرح صاعقه هم گفت كه »در اين مرحله از طرح 36۵ سارق، كيف قاب، زورگير، موبايل قاپ دستگير شدند.«

     سرقت برايم تفريح است!
مرد جوان بعد از تحمل 9 سال حبس كه به خاطر 
سرقت لوازم داخل خودرو به زندان رفته بود، اين 
بار به اتهام سرقت شيشه جلوي اتومبيل دستگير 
شده است. او شغل و درآمد دارد، اما مدعي است 

سرقت برايش تفريح است و حال مي كند!
چند سابقه داري؟

چهارب��ار، آن ه��م براي س��رقت ل��وازم داخل 
خودرو.

شغلت چيست؟
مغازه خريد و فروش لوازم خانگي دارم و درآمدم 

خوب است. 
پس چرا سرقت؟

سرقت برايم تفريح است و حال مي دهد!
متأهلي؟

بله، پنج س��ال قب��ل ازدواج كردم اما همس��رم 
نمي داند خالفكار هستم و سابقه دارم. 

اين بار براي سرقت شيشه هاي جلوي 
خودرو دستگير شدي. چطور آنها را 

سرقت مي كني؟
اي��ن كار را از يك��ي از دوس��تانم ي��اد گرفتم. 
خودروهايي كه در كوچه و خيابان هاي خلوت 
پارك شده اند را شناسايي مي كنم و بعد با يك 
ميله نازك نوار دور شيشه را باز مي كنم سپس 

قالبي شيشه را در مي آورم. 
چند شيشه س�رقت كرده اي؟ از چه 

خودروهايي؟
پنج شيشه، خودم س��مند دارم به همين خاطر 

سرقت از اين نوع خودرو برايم راحت تر است. 

    حمله با قمه مقابل دادسرا!
مرد 30 س��اله كه در درگيري مقابل دادس��را 
دستگير شده بود، هشت بار به خاطر قدرت نمايي 
با سالح سرد، عبور غير مجاز از مرز، ايراد ضرب 
و جرح عمدي و مش��اركت درسرقت به زندان 
رفته بود. او آخرين بار مقابل دادسرا به متهمي 
كه مأموران بدرقه در حال انتقال او بودند حمله 

كرد و دستگير شد. 
علت درگيري با متهمي كه دستبند 
به دست داشت آن هم مقابل دادسرا 

چه بود؟ 
قصد انتقام داش��تم. متهم بهرام نام داشت. او 
ش��ب قبل همراه برادرم و دوس��تانش به يك 
سفره خانه رفته بودند. در آن مهماني او با يكي 
از دوستان برادرم درگير و در آن درگيري با سر 
به صورت برادرم مي زند، سپس از سفره خانه 
بيرون مي روند. آنها بعد از ترك سفره خانه يكي 
از چهارراه هاي منطقه پونك را بس��ته بودند و 
براي مردم ايجاد مزاحمت مي كردند كه از سوي 
مأموران دستگير شده بودند. يكي از دوستان 
بهرام بعد از بازجويي آزاد مي شود. قرار بود بهرام 
نيز با قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شود. 
وقتي اين موضوع را فهميدم مقابل دادسرا رفتم 

و به او حمله كردم تا انتقام بگيرم. 
چطور آزادي با قرار وثيقه را متوجه 

شدي؟
دوستش او را فروخت. همان پسري كه بعد از 
بازجويي آزاد ش��ده بود. او با من تماس گرفت 
و گفت قرار است بهرام با س��پردن وثيقه آزاد 

شود. سپس س��اعت انتقال به دادسرا را اطالع 
داد. همراه دوس��تانم به آنجا رفت��م. بهرام كه 
كارهاي قضايي اش انجام ش��ده بود و در حال 
خروج از دادس��را بود خودم با قمه و چاقو به او 

حمله كردم. 
خ�ودت با ق�رار وثيق�ه آزاد بودي. 
از اينك�ه دوباره دس�تگير ش�وي 

نمي ترسيدي؟
برادرم برايم مهم بود و حس انتقام داشتم.

روي دس�تت خالكوبي شده خدايا 
توبه. چرا دوباره سراغ خالف رفتي؟

اين جمله را خالكوبي كردم تا در زندان هر وقت 
آنرا ببينم دور كار خالف را خط بكشم. ولي...

زن ج�وان وقت�ي ب�راي خ�ودش و مهم�ان 12 س�اله اش مش�روب 
دست س�از س�فارش م�ی داد نمي دانس�ت ه�ر دو ب�ا مص�رف آن ب�ه 
كام م�رگ خواهن�د رف�ت. فروش�نده مش�روب از س�وي مأم�وران 
پليس بازداش�ت ش�د و به اتهام قتل عمد تح�ت بازجويي ق�رار دارد. 
به گزارش جوان، چندي قبل كاركنان بيمارستاني در تهران مرگ مشكوك 
زن و دختر نوجواني را به مأموران پليس اط��الع دادند. مأموران پليس وقتي 
در بيمارستان حاضر شدند با جسد بي جان دختر 12 ساله اي به نام شيدا و زن 
28 ساله اي به نام فرزانه روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت بر اثر مسموميت 
به كام مرگ رفته اند. بررسي هاي مأموران پليس نشان داد ساعتي قبل اعضاي 
خانواده زن 28  ساله پيكر نيمه جان او و دختر 12 ساله اي كه مهمان فرزانه بوده 
براي درمان به بيمارستان منتقل كرده اند. فرزانه قبل از مرگش به تيم پزشكي 
اعالم كرده بود كه ساعتي قبل همراه دختر 12 ساله مقداري مشروب خورده اند. 
زن جوان همچنين فروشنده مشروبات الكلي را كه مرد جواني به نام بهمن است 
معرفي كرده و گفته بود كه او در يكي از خيابان هاي شرقي تهران به صورت سيار 

مشروبات الكلي مي فروشد. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه تيم پزشكي قانوني اعالم كرد كه زن 
جوان و دختر 12 ساله بر اثر مسموميت با متانول ) الكل صنعتي ( فوت كرده اند. 
بدين ترتيب با اعالم نظريه پزشكي قانوني تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به 
دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي براي بررسي موضوع وارد عمل 
شدند.  مأموران در بررسي هاي ميداني دريافتند پدر و مادر دختر 12 ساله چند 
سال قبل از هم جدا شده اند و به همين خاطر شيدا همراه مادربزرگش زندگي 
مي كرده است. همچنين مشخص شد فرزانه خاله يكي از دوستان شيدا است و 
به همين دليل شيدا به خانه او رفت و آمد داشته و روز حادثه هم شيدا قرار بوده 
با دوستش به خانه فرزانه برود، اما دوست شيدا به خاطر كاري به آنجا نمي رود 
و ش��يدا به تنهايي به خانه فرزانه مي رود و دو نفري با هم مشروب مي خورند. 
مأموران دريافتند زن جوان از مردي به نام بهمن مشروب تهيه مي كرده است 
و روز حادثه هم شيدا را پيش مرد جوان فرس��تاده و از او يك بطري مشروب 

خريده است. 
     شكايت از عامل مرگ 

در ادامه تحقيقات پدر و مادر شيدا و اعضاي خانواده فرزانه در دادسراي جنايي 
از فروشنده مشروبات دست ساز به اتهام قتل شكايت كردند و كارآگاهان پليس 
آگاهي هم بهمن را به عنوان متهم دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. وي در 
بازجويي هاي ابتدايي منكر جرم خود شد اما وقتي با مدارك و شواهد روبه رو شد 
به جرم خود اعتراف كرد و گفت: من مدتي است از فردي به نام ستار مشروبات 
الكلي مي خرم و به افراد ديگري كه مشتري من هستند، مي فروشم. فرزانه چند 
باري از من آبجو خريده بود و روز حادثه هم دختر نوجواني را پيش من فرستاد 
و من هم يك بطري آبجو به او دادم، اما من از محتويات بطري مشروب بي خبر 

بودم و نمي دانستم كه ستار به آن متانول اضافه كرده است. 
همزمان با ادامه تحقيقات از متهم تالش براي دستگيري فروشنده اصلي از سوي 

مأموران پليس ادامه دارد تا زواياي پنهان حادثه بر مال شود. 
    نظريه كارشناسي 

چنانچه فرد فروشنده يا سازنده مش��روبات الكلي از محتويات داخل آن خبر 
داشته باشد كه به آن متانول ) الكل  صنعتي ( اضافه شده و همچنين آگاه باشد 
كه متانول داخل آن باعث مرگ مي شود، موضوع جنايت عمدي است و متهم 
به عنوان قاتل، به جرم قتل عمد محاكمه مي شود اما در غير اينصورت حادثه از 

مصاديق قتل شبه عمد محسوب مي شود. 
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افزايش ساعت كار   مراكزسارقانحرفهايگاوصندوقميدزديدند
 شماره گذاري و تعويض پالك 

دزدان ش�برو كه با دس�تبرد به خانه هاي 
مردم گاوصندوق حاوي پ�ول و جواهرات 
را س�رقت مي كردن�د بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه س��عيد 
مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران ب��زرگ گفت: چندي قب��ل پرونده اي 
ب��ا موض��وع س��رقت گاوصن��دوق روي ميز 
كارآگاهان پايگاه چه��ارم پليس آگاهي قرار 
گرفت. بررس��ي ها حكايت از اين داش��ت كه 
س��ارقان در نبود صاحبخانه وارد ش��ده و با 
سرقت گاوصندوق حاوي پول و طال متواري 
مي شوند. شاكي يكي از پرونده ها كه شكايت 
خود را در كالنتري 144 جواديه تهرانپارس 
مطرح كرده بود، توضيح داد: ساعت 18 همراه 
خان��واده ام از خانه خارج ش��ديم و زماني كه 
نيمه شب به خانه برگش��تيم متوجه شديم 
كه در ورودي خانه تخريب شده است. وقتي 
قدم ب��ه داخل خانه گذاش��تيم فهميديم كه 

گاوصندوق كه ح��اوي 400 ميليون تومان 
پول و طال بود سرقت شده است. 

در ش��اخه ديگري از تحقيق��ات كارآگاهان 
پليس با حضور در محل و بررسي دوربين هاي 
مداربسته متوجه ش��دند كه سرقت از سوي 
چهار سرنش��ين خ��ودروي دنا و آري��زو رقم 
خورده است. براساس تصاوير به دست آمده 
سرنشينان اين خودروها در محل كمين كرده 
و بعد از خارج شدن س��اكنان خانه با تخريب 
در وارد شده و گاوصندوق را به خودروي دنا 

منتقل كرده و گريخته اند. 
بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود كه مأموران 
پليس با بررسي شماره پالك خودروي آريزو 
مالك آن را كه ايرج نام داش��ت شناس��ايي و 
بازداشت كردند. بررسي هاي پليس در اين باره 
نشان داد كه ايرج هم در جريان سرقت نقش 
داش��ته و تصوير او در دوربين هاي مداربسته 
ثبت شده اس��ت. ايرج وقتي با تصاوير مورد 

نظر مواجه شد به ارتكاب سرقت با همدستي 
اعضاي باند خود به نام ه��اي وحيد، كامران 
و اميد اعتراف كرد. ب��ا اطالعاتي كه ايرج در 
اختيار پليس گذاش��ت مخفيگاه س��ه عضو 
ديگر باند در تهرانپارس شناسايي شد. وقتي 
مأموران پليس در محل حاضر شدند مشخص 
شد كه وحيد از محل متواري شده است. وقتي 
مأموران براي بازداش��ت اميد و كامران وارد 
عمل ش��دند كامران با چاقو به سمت پليس 
حمله كرد و دو نفر مأم��وران را زخمي كرد با 
اين حال مأموران موفق شدند كامران و اميد 
را بازداش��ت كنند. متهمان در بازجويي ها  به 
س��رقت گاوصندوق ها به اين ش��يوه اعتراف 
كردند. س��رهنگ كارآگاه س��عيد مجيدي، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي با بيان اينكه 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در 
جريان است، گفت: آخرين عضو باند هم تحت 

تعقيب پليس قرار دارد. 

رئيس مركز شماره گذاري و تعويض 
پالك پليس راه�ور ناجا از افزايش 
ساعات كار اين مراكز از روز شنبه 
9 اسفند تا پايان سال 99 خبر داد. 
س��رهنگ علي محم��دي با اش��اره 
ب��ه افزاي��ش مراجع��ات ب��ه مراكز 
ش��ماره گذاري و تعوي��ض پالك در 
روزهاي پاياني س��ال به ايسنا گفت: 
به منظور جلوگيري از هرگونه تجمع، 
ساعات كار تمامي مراكز شماره گذاري 
و تعويض پالك در سراس��ر كشور دو 
س��اعت افزايش يافت و بر اين اساس 
از روزشنبه تا چهارشنبه فعاليت اين 
مراكز از ساعت ۷ آغاز شده و تا ساعت 
1۶ ادامه خواهد داش��ت. در روزهاي 
پنج ش��نبه نيز فعاليت تمامي مراكز 
از ساعت ۷ آغاز ش��ده و تا ساعت 14 

ادامه دارد. 
وي با تأكيد بر اينكه ش��رط مراجعه 
به تمام��ي اين مراك��ز دريافت نوبت 
شماره گذاري از س��امانه نوبت دهي 
  nobatdehi. epolice. ir به آدرس
است، گفت: بديهي اس��ت كه بدون 
دريافت نوبت اينترنتي امكان استفاده 
از خدم��ات مراكز ش��ماره گذاري و 
تعويض پالك وجود نخواهد داشت. 

رئيس مركز شماره گذاري و تعويض 
پالك پليس راهور ناج��ا همچنين 
از مراجع��ه كنندگان خواس��ت كه 
حتماً از همان س��اعت و زمان اعالم 
شده در نوبت خود به مراكز مراجعه 
كنند؛ چراكه در غير اينصورت امكان 
ارائه خدمات به آن��ان وجود نخواهد 

داشت. 

دردسر سند نزدن خودرو
 براي مالك پرايد

 مالك س�واري پراي�د كه پ�س از فروش خ�ودرو س�ند آن را منتقل 
نكرده بود فكرش را هم نمي كرد كه   به اتهام س�رقت بازداش�ت شود. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت 
لوازم خودرو به پليس گزارش شد. شاكيان در طرح شكايت هاي مشابه گفته 
بودند وقتي به سراغ خودروي شان رفته اند، ديده اند كه شيشه آن شكسته و 
لوازم داخل آن سرقت شده است. در حالي كه هر روز بر تعداد شكايت هاي 
مطرح شده اضافه مي شد مأموران با بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه 
شدند كه سرقت ها از سوي راننده يك سواري پرايد رقم خورده است. بعد از 
به دست آمدن اين سرنخ مالك خودرو كه مهيار نام داشت، بازداشت شد. او 
گفت: من در جريان سرقت نقش ندارم و دو سال قبل خودرو ام را وكالتي به 
مردي به نام حسين فروخته ام. تا جايي كه اطالع دارم او هم خودرو را به همين 
شيوه به فرد ديگري منتقل كرده است. وقتي در تحقيقات پليس مشخص 
شد كه مهيار در جريان سرقت ها نقش نداشته است،   او آزاد شد. در جريان 
بررسي هاي بعدي خريداران خودرو تحت تعقيب قرار گرفتند و بررسي ها 
نشان داد كه سرقت ها از سوي حس��ين كه اولين خريدار خودرو بوده رقم 
خورده است. همچنين مشخص شد كه حسين از مجرمان سابقه دار است كه 
مدتي قبل به اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده است كه به اداره 
پليس منتقل شد. متهم در بازجويي ها به 19 سرقت مشابه اعتراف كرد و گفت 

كه اموال سرقت شده را به مردي مالخر فروخته است. 
سرهنگ كارآگاه مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي گفت: با اطالعاتي 

كه متهم در اختيار پليس گذاشت مالخر هم شناسايي و بازداشت شد. 

   سارقانی كه  با سرقت
  حال می كنند!

   با زورگيري آرام مي شوم!
كامبيز 2۶ س��اله اس��ت. او بع��د از تصادف 
س��اختگي مرتك��ب زورگي��ري از رانن��ده 
خودروه��اي س��واري مي ش��د. كامبيز پس 
از 13 فق��ره زورگي��ري از س��وي مأم��وران 
كالنتري 104 عباس آباد شناسايي و دستگير 
شد. متهم مدعي است كه زورگيري او را آرام 

مي كند!
سابقه داري؟

بله، به خاطر سرقت و زورگيري مدتي حبس 
كشيدم و آزاد شدم. 

چرا دوباره سراغ زورگيري رفتي؟ 
دو ماه قبل برادرم در يك درگيري خانوادگي 
خودزني ك��رد و فوت كرد. تح��ت تأثير اين 

حادثه با زورگيري آرام مي شدم. 
از شگرد زورگيري بگو.

در حالي كه سوار موتور بودم، به خودروهاي 
سواري نزديك مي شدم و بعد از برخورد با آينه 
بغل يا بدنه آن خودرو، گوش��ي تلفن همراه 
يا وسايل ديگر راننده يا سرنش��ين را به زور 

مي گرفتم و فرار مي كردم. 
چطور دستگير شدي؟

روز حادثه بع��د از برخورد با ي��ك خودروي 
س��واري در ح��ال زورگيري تلف��ن همراه و 
گردنبند راننده ب��ودم، اما ش��اكي مقاومت 
كرد. در حال كش��مكش با او مأموران هنگام 

گشت زني مرا ديدند و بازداشت شدم. 

     ضربات چاقو براي انتقام 
انتشار فيلم درگيري مرد جوان با راننده 
خ��ودروي 20۶ و وارد كردن ۶5 ضربه 
چاقو به راننده باعث ش��د ت��ا مأموران 
 كالنت��ري جنت آباد آن م��رد را تحت 
تعقيب ق��رار دهند و چن��د روز قبل او 
را بازداش��ت كنند. متهم گفته است با 
انگيزه دفاع از برادرش ش��رارت كرده 

است. 
چن�د س�ال داري و ش�غلت 

چيست؟
35 سال، طراح دكور هستم. 

علت اي�ن همه خش�نونت و 
6۵ ضربه چاقو چه بود؟

داخل خانه تلويزيون تماش��ا مي كردم 
كه يكب��اره صداي درگيري ش��نيدم. 
مقابل در حياط رفتم كه ديدم درگيري 
بين برادرم با دو مرد ناشناس بود و در 
آن درگيري برادرم خونين روي زمين 
افتاده بود. وقتي س��ر برادرم را خوني 
ديدم فكر كردم مرده اس��ت، اين شد 
كه كنترل اعصابم را از دس��ت دادم و 
چاقو را از دس��ت يكي از آنها گرفتم و 

حمله كردم. 
علت درگيري برادرت با آنها 

چه بود؟

چند ماه قبل آنها خودروي شان را مقابل 
پاركينگ خانه ما پ��ارك كرده بودند. 
برادرم ب��ه آنها تذك��ر داد، ام��ا كار به 
درگيري كشيد. همين باعث شد آنها 
كينه ب��ه دل بگيرند تا اينك��ه آن روز 
سراغ برادرم آمدند و با چاقو به سرش 

ضربه زدند. 
اين تعداد ضربات ممكن بود 
االن به ج�اي يك قاتل حرف 
بزني. به اين فكر كرده بودي؟

من خيلي به خانواده ام حساس هستم. 
حتي تحمل كوچكترين حرف به آنها 
را ندارم. آن روز فك��ر مي كردم برادرم 
فوت كرده اس��ت. براي همين هيچي 

برايم مهم نبود. 
از اين درگيري فيلم ضبط شد 
و در فض�اي مجازي منتش�ر 
ش�د. رهگذر يا ف�رد ديگري 

سعي نكرد تو را آرام كند؟
به قدري عصباني بودم كه كسي جرئت 
نداشت به من نزديك شود. شايد آنها را 

هم با چاقو مي زدم!
حاال ب�رادرت راضي ب�ود تو 
براي حماي�ت از او اين رفتار 

را انجام دهي؟
 ]سكوت متهم[


