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 قاتل مأمور پليس 
محاكمه می شود

 پايان جوالن سارقان لوازم خودرو 
در تعقيب و گريز مأموران پليس 

  روانپزشك قالبي 
به دختران مشاوره ازدواج مي داد

سارقان مأمور نما محاكمه شدند

 سردار رحيمی: 
پوزه اوباش را به خاک می ماليم

س�ارق س�ابقه داري كه در جريان تعقيب 
و گري�ز يك�ي از مأم�وران پلي�س را ب�ا 
خودرواش زير گرفت و به شهادت رساند، 
ب�ه زودي در ش�عبه پنجم دادگاه كيفري 
ي�ك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ۳۰ مرداد سال جاري، مأموران 
گشت س��ر كالنتري چهارم، در جريان طرح 
مقابله با سارقان، اراذل و اوباش و فروشندگان 
مواد مخدر، حين گش��ت زني به يك دستگاه 
خودروي پرايد سفيدرنگ مشكوك شدند و 
دستور ايست دادند. راننده پرايد بدون توجه 
به فرمان پليس با سرعت زياد از محل متواري 
شد، اما پس از دقايقي وقتي با چراغ قرمز روبه رو 
شد، براي فرار دنده عقب و دو مأمور پليس را 
زير گرفت كه در جري��ان آن يكي از مأموران 

پليس به نام حامد ضابط به شهادت رسيد. 
متهم ۳۰ ساله كه از مجرمان سابقه دار است، 

در بازجويي ها گفت: ساكن يكي از شهرهاي 
شمالي كشور هستم و به شيشه اعتياد دارم. 
با خودرو ام مسافركشي مي كنم. شب حادثه 
نيز از آمل سه مسافر به تهران آوردم كه پس از 
پياده كردن آنها مواد كشيدم و در حال گشت 
زدن بودم كه مأموران پليس به من مشكوك 
شدند و من هم از ترس فرار كردم و در نهايت 

مأمور پليس را زير گرفتم و گرفتار شدم. 
وي در پايان گفت: آخرين ب��ار هم به خاطر 
س��رقت 7ميلي��ون تومان سه س��ال حبس 
كشيدم. متأهل هستم و يك دختر 1۳ساله 
دارم كه به خاطر دخترم نمي خواستم دوباره 

دستگير و راهي زندان شوم. 
پس از تحقيقات تكميلي كيفرخواست متهم 
صادر ش��د و بدين ترتيب متهم به زودي در 
شعبه پنجم دادگاه يك كيفري استان محاكمه 

خواهد شد. 

140 باغ في�ض  كالنت�ري  مأم�وران 
دو س�ارق س�ابقه دار حرف�ه اي ك�ه 
اق�دام ب�ه س�رقت هاي س�ريالي در 
منطقه باغ في�ض و پون�ك مي كردند 
در تعقي�ب و گري�ز ب�ه دام انداختند. 
به گ��زارش جوان، س��اعت ۳ بام��داد روز 
مأم��وران  26 ش��هريور  چهارش��نبه 
كالنتري 14۰ باغ فيض هنگام گشت  زني 
در منطق��ه باغ في��ض ب��ه يك دس��تگاه 
خودروي پ��ژو 2۰6 با دو سرنش��ين مرد 
مشكوك شدند و آنها را تحت نظر گرفتند. 
دقايقي بعد سرنش��ينان خ��ودروي 2۰6 
از خودروش��ان پياده ش��دند و به س��راغ 

خودرو 2۰6 ديگري كه كنار خيابان پارك 
شده بود، رفتند و قصد داشتند، لوازم داخل 
خودرو را سرقت كنند. مأموران كالنتري با 
ديدن اين صحنه براي دستگيري سارقان 
وارد عمل ش��دند ك��ه س��ارقان متوجه 
مأموران پليس ش��دند و با خودروشان به 

سرعت از محل گريختند. 
بدي��ن ترتيب تعقي��ب و گري��ز مأموران 
پليس و سارقان آغاز ش��د و سارقان پس 
از ورود به بزرگراه ش��هيد همت با بيرون 
انداختن وس��ايل س��رقتي به بي��رون و 
حركات خطرناك سعي داشتند، مأموران 
را از تعقيب و گريز بازدارن��د اما مأموران 
كالنتري با اعالم هشدار به راننده خودرو 
همچنان به تعقيب سارقان ادامه دادند تا 
اينكه در نزديكي شهرك استقالل موفق 
شدند خودروي متهمان را متوقف كرده 
و سارقان كه دو مرد ۳۰ و ۳2 ساله بودند، 

دستگير كنند. 
سرهنگ رسول بهرامي، رئيس كالنتري 
14۰ باغ فيض با اعالم اينكه دوسارق بيش 
از چهارسابقه كيفري از قبيل زورگيري، 
موبايل قاپي، سرقت خودرو و لوازم داخل 
خودرو در پرونده ش��ان ثبت شده است، 
گفت: متهمان در كالنت��ري به 5۰ فقره 
س��رقت لوازم داخل خ��ودرو در منطقه 

باغ فيض و پونك اعتراف كردند. 
متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير 
مراحل قضاي��ي در اختيار مق��ام قضايي 

قرار گرفتند. 

فرمان�ده انتظامي تهران ب�زرگ با اعالم 
اينكه به عهدي ك�ه در برخورد با مخالن 
امني�ت با م�ردم بس�ته ايم هس�تيم، از 
برخورد قاطع پليس با افرادي كه امنيت 
عمومي جامعه را دچار خدشه مي كنند، 
خب�ر داد و گف�ت: اراذل و اوباش منتظر 
ش�ديد ترين برخ�ورد پلي�س باش�ند. 
به گزارش جوان، س��ردار حسين رحيمي با 
اشاره به دس��تگيري اراذل و اوباش منطقه 
تهرانپارس گفت: يكي از خواسته هاي متعدد 
و مكرر مردم از پليس برخورد قاطع، جدي 
و قانوني با افرادي اس��ت كه امنيت عمومي 

جامعه را دچار خدشه مي كنند. 
وي اف��زود: اين گروه از اوباش كه دس��تگير 
شدند، رفتارشان از روي اقدامات مذبوحانه 
و رفتارهاي ناشايستي بود كه به طور جدي 
امنيت عموم��ي جامعه؛ معاب��ر، خيابان ها، 

تفرجگاه ها را به چالش مي كشيدند. 
رئيس پلي��س پايتخت با بي��ان اينكه ما به 
مردم وعده داديم تا س��خت ترين برخورد را 
با مجرمان به خصوص با اين گ��روه از افراد 
كه امنيت عمومي جامعه را دچار خدش��ه 
مي كنند، داشته باشيم، افزود: در اين روزها 
هماهنگي بسيار خوبي را با دستگاه قضايي 
داريم و پيرو تأكيدات رياس��ت محترم قوه 
قضائيه، پليس وارد عرصه ش��ده و در حال 

برخورد با گروه هاي اوب��اش، عربده كش، و 
اراذلي كه با دستورات قضايي به زندان رفته 
و در گذشته دستگير و اكنون متنبه نشدند، 
است.  سردار رحيمي با تأكيد بر اينكه تمام 
مجرمان و اوباش كه گردن كش��ي و عربده 
كشي مي كنند و قد داره بند هستند، تصريح 
كرد: پوزه اين افراد را به خاك خواهيم ماليد 
و گردنشان را خواهيم شكست و شديدترين 
برخوردها را بر اين افراد اعمال خواهيم كرد. 

اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه برابر قانون؛ 
نيروي انتظامي مقابل اين افراد كوتاه نخواهد 
آمد، خاطرنشان كرد: امنيت و آرامش مردم 
اصلي ترين وظيفه پليس است و افرادي كه 
مي خواهند اي��ن امنيت و آرام��ش را دچار 
چالش و ب��ه آن خدش��ه وارد كنند؛ منتظر 
شديد ترين برخورد پليس باشند، لذا مشاهده 
مي كنيد كه چگونه اين اف��راد مانند موش 
توسط دستگاه قضايي و نيروي انتظامي ذليل 

و خفيف شدند. 

مرد فريبكار كه با راه اندازي كانال تلگرامي 
و صفحه اينستاگرامي با معرفي خودش به 
عنوان روانپزشك دختران را فريب داده و 
از آنها كالهبرداري مي كرد بازداشت شد.

س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس 
پليس فتا پايتخت توضيح داد: 1۸تيرماه 
امسال زني ۳۸ س��اله وارد پليس فتا شد و 
گزارش يك كالهب��رداري را اعالم كرد. او 
گفت چن��د روز قبل در ش��بكه اجتماعي 
تلگرام و اينس��تاگرام عضو گروهي ش��دم 
كه دنبال كننده زيادي داشت. مدير گروه 
مي گفت كه روانپزش��ك اس��ت و مشاوره 
ازدواج مي دهد، من هم ب��ا او وارد صحبت 
شدم و درباره ازدواج از او درخواست مشاوره 
كردم كه گف��ت اول بايد هزين��ه اش را به 
شماره كارت بانكي كه داده بود، واريز كنم 
كه اين كار را كردم. بع��د از آن اما ديگر به 
تماس هايم جواب ن��داد. تحقيقات پليس 
در اين باره نشان داد كه مرد فريبكار به اين 
شيوه در حال كالهبرداري از زنان و دختران 
اس��ت. اوبا راه اندازي ربات، كان��ال و گروه 
تلگرامي و يك صفحه اينستاگرامي تعداد 
زيادي دنبال كننده دارد و با فريب كساني 
كه قص��د ازدواج دارند با دريافت مبالغي از 

آنان كالهبرداري مي كند. 
 با اطالعاتي كه زن جوان در اختيار پليس 
گذاشت كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه 
متهم را شناس��ايي و چند روز قب��ل او را 
بازداشت كنند. متهم در اولين بازجويي ها 

به كالهبرداري اعتراف كرد. 
رئيس پليس فتای تهران گفت: دقت داشته 

باشيد هويت ها در ش��بكه هاي اجتماعي 
مجازي مي باش��د و واريز هر گونه وجه به 
افراد يا مؤسسات ناشناس بدون اطمينان 
كامل از صحت اطالعات، مجوزها و هويت 
آنها خودداري كنيد، همچنين شهروندان 
در صورت مش��اهده چنين مواردي حتماً 
مراتب را از طريق مركز فوريت هاي سايبري 
به نش��اني www. cyberpolice. ir  به 
اطالع همكاران بنده رسانده تا برخورد الزم 

صورت پذيرد.

» اي كاش م�ادرم را نمي دي�دم « اي�ن آخري�ن 
از  پ�س  ك�ه  اس�ت  جوان�ي  زن  گفته ه�اي 
19 س�ال م�ادر گمش�ده اش را پي�دا كرده اس�ت. 
به گزارش جوان، اواسط شهريور ماه بود كه زن جواني 
به دادسراي امور جنايي تهران رفت و براي پيدا كردن 

مادرش پس از 19 سال درخواست كمك كرد. 
زن جوان در توضيح ماجرا گفت: 19 س��ال قبل وقتي 
سه ساله بودم، مادرم و پدرم به خاطر اختالفات خانوادگي 
از هم جدا ش��دند. از آن روز به بعد من هم��راه پدرم و 
نامادري ام كه مدتي بعد از جداي��ي از مادرم با او ازدواج 

كرد، زندگي تازه اي را شروع كردم. 
نامادري ام رفتارش با من خوب بود و مشكلي نداشتيم و 
در دوران خردسالي فكر مي كردم، او مادرم است. روزها 
پشت سر هم گذشتند و من هم بزرگتر و بزرگتر شدم تا 
اينكه فهميدم مادر واقعي ام در سه سالگي از پدرم جدا 
شده و ما را تنها گذاشته است. هميشه نبود وجود مادر 
را در خانه احساس مي كردم و دوست داشتم لحظه اي 
مادرم را ببينم و او را در آغوش بگيرم. دوست داشتم بدانم 
مادرم چه شكلي است، آيا من شبيه او هستم يا نه، اما در 
آلبوم خانوادگي ما عكسي از مادرم وجود نداشت يا بهتر 
است، بگويم كه اصاًل در زندگي من اثري از مادرم نبود 

و پدرم نيز از او حرفي نمي زد. به هرحال روزها و سال ها 
گذشت و من بزرگ شدم و در حسرت مادرم بودم تا اينكه 
ازدواج كردم و به خانه بخت رفتم. فكر كردم وقتي شوهر 
كنم مادرم را براي هميشه فراموش مي كنم اما اشتباه 
مي كردم مادر كلمه اي نبود كه از زندگي من پاك شود، 
چون ديدن روي مادر تمام زندگي من شده بود و هر  روز 
و شب هرلحظه  فكرم ديدن مادرم بود تا اينكه خودم مادر 

شدم و االن دخترخردسالي دارم. 
وي ادامه داد: پس از اين تازه واژه مادر بودن را فهميدم و 
به همين خاطر موضوع را با شوهرم در ميان گذاشتم و او 
هم مرا حمايت كرد و گفت براي پيدا كردن مادرم از هيچ 
تالشي فروگذار نكنم و من هم در اولين گام به دادسرا 

آمدم تا كمك كنيد، مادرم را پيدا كنم. 
پس از درخواس��ت زن جوان پرونده به دستور بازپرس 
جنايي براي رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
اداره چهاردهم پليس آگاهي قرار گرفت. كارآگاهان خيلي 
زود هويت مادر گمشده را شناسايي كردند و دختر و مادر 
را پس از 19 سال به هم رس��اندند، اما اين پايان خوش 

جدايي مادر و دختر پس از 19 سال نبود. 
  مادرم از من فراري است !

زن جوان وقتي م��ادرش را در پليس آگاهي در آغوش 

گرفت، فكر مي كرد كه اين پايان جداي��ي او و مادرش 
است، اما او االن پس از گذشت چند روز از ديدن مادرش 
دلش گرفته است و آرزو مي كند كه  »اي كاش مادرم را 

براي هميشه نمي ديدم«. 
وي گفت: وقتي براي پيدا كردن مادرم شكايت كردم 
خيلي نگران بودم و از اين مي ترسيدم كه مادرم زنده 
نباش��د و روي ماهش را نبينم تا اينكه نامه اي از اداره 
پليس به ثبت احوال بردم كه فهميدم مادرم زنده است. 
پس از اين شب و روز انتظار كشيدم و شب ها تا صبح 
نخوابيدم و روزها هم گوش به زنگ تلفن پليس بودم. 
هر لحظه براي خودم لحظه در آغوش گرفتن مادرم را 
تجسم مي كردم تا اينكه كارآگاهان تلفني به من خبر 
دادند مادرم را پيدا كرده اند و قرار شد روز بعد در اداره 
پلي��س او را ببينم . آن روز وقتي ب��ه اداره پليس رفتم 
مادرم كه االن زن ميانسالي است در گوشه اي نشسته 
بود كه او را در آغوش گرفتم و بوسيدم. خوشحال بودم 
كه به آرزويم رس��يده بودم و  اي كاش اين خوشحالي 
براي هميشه مي ماند. مادرم مجدد ازدواج كرده بود و 
شوهرش هم به من اجازه داد هر وقت كه دوست داشتم 
به ديدن مادرم بروم. چند روز بعد دخترم را پيش مادرم 
بردم تا نوه اش را ببيند، اما او خيلي به من توجهي نكرد 
و متوجه شدم كه از ديدار ما  خوشحال نيست. پس از 
طريق واتساپ به او پيام دادم و گفتم كه عاشق او هستم 
اما رفتارها او نشان مي داد كه خيلي دوست ندارد با من 

ارتباط برقرار كند. 
وي در پايان گفت: من االن فكر مي كنم ای كاش مادرم 
را هر گز نمي ديدم اما واقعيت اين اس��ت كه من عاشق 
مادرم هستم و تا زماني كه زنده باشم عاشق او مي مانم 

و او را دوست دارم. 

 پشيماني 
 از ديدار مادر! 

  

آگهى مفقودى
سفيد  رنگ  به  فلزى  بارى  كاميونت  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
روغنى به شماره پالك ايران 46 - 198 ع 13 به شماره موتور 
37912005249836  به شماره شاسى 37911784005539 
متعلق به آقاى عباس قاسمى شوئيلى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. تبريز

آگهى اختصاصي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
 ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر 

ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
برابر راي شماره 139960312001008962 و هيئت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 
صفراكاشكي  فاطمه  تقاضاي   1398114412001001602
صادره   0791584461 كدملي   369 شناسنامه  محمد  فرزند 
سبزوار واقع در اراضي قلعه حسن در ششدانگ اعياني يك باب 
ساختمان به انضمام 131 سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ 
عرصه كه باقيمانده سهام آن وقف است به مساحت 144 متر 
مربع از پالك 12 اصلي بخش 4 حوزه ثبت گرگان طبق راي 
صادره حكايت از انتقال از مالك رسمي دارد، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهي مي شود از اين 
رو اشخاصي كه نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع 

ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائي تقديم نمايد.
على برقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  گرگان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/6/29 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/14

آگهى مفقودى
سند كمپانى خودروسوارى پژو پارس مدل 1386به رنگ سفيد 
روغنى و شماره پالك ايران 96 - 967ب12 به شماره موتور 
12486104009و شماره شاسى 50500466 متعلق به آقاى 
محمد على قاسمى برمى دارنده كدملى 0050375865 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. دامغان

آگهى مفقودى
سند كمپانى خودرو سوارى كاميونت بارى فلزى به رنگ سفيد 
روغنى به شماره پالك ايران 46- 198 ع 13به شماره موتور 
37912005249836 به شماره شاسى 37911784005539 
متعلق به آقاى عباس قاسمى شوئيلى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. تبريز

آگهى مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودرو سوارى پژو پارس مدل1390 به 
رنگ مشكى متاليك به شماره پالك ايران38 - 234 س 97 به 
-NAAN0 شاسى  شماره  12490264270و  موتور  شماره 
CA4CK342588 متعلق به آقتى قربان مهدى زاده سارو خليل   

مفقود  شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى اخطاريه ماده 101 آئين نامه اجرا
بدينوسيله به آقاى مهدى  محامى به شماره ملى 0938893416 ابالغ 
مى گردد در خصوص پرونده كالسه اجرايى 9700016 و 9700145 
به موجب گزارش مورخه 1398/11/16  ابالغ مى گردد  و 9700018 
كارشناس رسمى دادگسترى به شرح پيوست ابالغ مى گردد مقدار سهم 
مرحوم مهدى محامى در پالك ثبتى 58 فرعى از پالك اصلى 105 در 
بخش بهنام وسط واقع در ورامين به مبلغ 3/015/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد، اعتراض 
كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش 
بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ 27/990/000 ريال به دفتر 
اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 

بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م الف: 517/ رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
 محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مفقودى
سند مالكيت، برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) و برگ كمپانى 
خودرو سوارى وانت پيكان به شماره پالك ايران 15- 349 
شاسى  شماره  به   11488001818 موتور  شماره  64به  ط 
NAAA36AA49G838671 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. تبريز

ارثي�ه  اخت�الف  خاط�ر  ب�ه  جوان�ي  م�رد 
ش�ليك  ب�ا  را  كوچكت�رش  ب�رادر  پ�دري 
رس�اند.  قت�ل  ب�ه  ش�كاري  اس�لحه  گلول�ه 
به گ��زارش جوان، س��اعت 2۳ ش��امگاه چهارش��نبه 
26 شهريور مأموران كالنتري شهرك وليعصر به قاضي 
مصطفي واحدي، بازپ��رس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران خبر دادند مرد جواني در درگيري با برادر 
بزرگترش با شليك گلوله زخمي  شده و پس از انتقال به 

بيمارستان فوت كرده است. 
با اع��الم اين خب��ر بازپرس جناي��ي هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي بيمارس��تان 
شدند. تيم جنايي روي تخت بيمارستان با جسد مرد 
۳5 س��اله اي به نام حبيب روبه رو ش��دند كه با شليك 

پنج گلوله اسلحه شكاري به قتل رسيده بود. 
بررس��ي ها نش��ان داد مقتول و قاتل كه برادر 45 ساله 
او به نام صفدر اس��ت از مدت ها قبل بر سر ارثيه پدري 
اختالف داش��ته اند. همچنين در بازبيني دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه مشخص شد ساعتي قبل حبيب 
همراه دوستانش داخل خيابان بوده كه صفدر با اسلحه 
به آنجا مي رود و با برادرش درگير مي شود كه حبيب از 
ترس به مغازه نانوايي پناه مي برد. پس از اين صفدر به 
داخل نانوايي مي رود و او را ب��ه رگبار مي بندد و از آنجا 

فرار مي كند. 
   دستگيري قاتل 3 ساعت پس از حادثه 

همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني مأموران 
پليس به دس��تور بازپرس جنايي، صف��در را به عنوان 
مظنون به قتل برادر تحت تعقيب قرار دادند و در نهايت 
سه ساعت پس از حادثه وي را در مخفيگاهش دستگير 
كردند. مأموران پليس پس از كشف اسلحه شكاري از 

مخفيگاه، متهم را به اداره پلي��س منتقل كرده و مورد 
بازجويي قرار دادند. 

قاتل در بازجويي ها مدعي ش��د كه با برادرش اختالف 
داشته، اما او را به قتل نرسانده  است. وي وقتي با صحنه 
قتل كه توسط دوربين ها ضبط شده بود رو به رو شد به 
قتل برادرش اعتراف كرد. وي گفت: پس از اينكه پدرم 
فوت كرد اختالفات م��ن و برادرم بر س��ر ارثيه پدري 
شروع شد و مقتول هميشه مرا اذيت مي كرد. مثاًل من 
مي خواس��تم يكي از ملك هاي پدرم را بفروشم، اما او 

اصرار داشت ملك را بس��ازيم و گاهي هم بر سر اجاره 
امالك پدرم با هم اختالف پي��دا مي كرديم. به هر حال 
اختالفات ما ادامه داشت و من از او كينه به دل گرفتم. 
وي در حالي كه اظهار پشيماني مي كرد، ادامه داد: چند 
روز قبل از حادثه اسلحه شكاري از مردي خريدم و شب 
حادثه هم اسلحه را مسلح كردم و به سراغ برادرم رفتم 

و او را به قتل رساندم. 
متهم در ادامه براي بررسي سالمتي روحي و رواني اش 

به پزشكي قانوني منتقل شد. 

شليك مرگبار برادر به خاطر ارثيه پدري

س�ه مرد ج�وان ك�ه در پوش�ش مأم�ور 
پلي�س از ش�هروندان تهران�ي س�رقت 
ي�ك  كيف�ري  دادگاه  در  مي  كردن�د 
ش�دند.  محاكم�ه  ته�ران  اس�تان 
به گزارش جوان، سال گذشته شهروندي در 
تهران به اداره پليس رفت و از س��ه مرد جوان 
به اتهام سرقت و زورگيري در پوشش مأموران 
پليس ش��كايت كرد. ش��اكي گفت: در يكي 
از خيابان هاي ش��مال تهران پي��اده در حال 
عبور بودم كه س��ه مرد جوان سد راهم شدند 
و خودشان را مأمور پليس معرفي كردند. آنها 
از من كارت شناسايي خواس��تند، اما كارت 
شناس��ايي همراهم نبود به همين خاطر مرا 
به زور سوار ماشين كردند و گفتند كارت عابر 
بانك و رمزم را براي شناسايي هويت تحويلشان 
بدهم. آنها وقتي كارتم را گرفتند با دس��تگاه 
كارتخوان كه همراهشان بود، همه موجودي 

كارتم را خالي كردند و رفتند. 
بعد از طرح اين شكايت مأموران با شكايت هاي 
مش��ابه ديگري روبه رو ش��دند كه سارقان به 

همين شيوه از شهروندان سرقت مي كردند.
با بدس��ت آمدن اين اطالع��ات در حالي كه 
تعداد سرقت ها به 52 فقره رسيده بود، مأموران 
توانس��تند، دو نف��ر از متهم��ان را در يكي از 
خيابان هاي غرب تهران دس��تگير كنند. دو 
متهم تحت بازجويي با اعتراف به سرقت هاي 
سريالي همدست خودشان را به نام رضا معرفي 

كردند. 

با دستگيري رضا، سه متهم به اتهام آدم ربايي 
و زورگيري روانه زندان شدند و پرونده آنها بعد 
از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و در نهايت سه متهم 

در شعبه دوم محاكمه شدند. 
يكي از ش��اكيان گفت: روز حادثه به خانه بر 
مي گشتم كه س��ه متهم راه مرا س��د كردند 
و خودش��ان را مأمور پليس معرف��ي كردند. 
به خاطر ظاهرش��ان اعتماد ك��ردم و علت را 
پرسيدم، اما آنها مرا تهديد كردند و خواستند 
كارت شناسايي ام را نشان شان بدهم. از ترس 
قبول كردم اما آنها بعد از ديدن كارت شناسايي 
يك انگشتر به قيمت 5۰ ميليون تومان را از من 

گرفتند و گريختند. 
در ادامه متهمان يك به ي��ك در جايگاه قرار 
گرفتند و از خودش��ان دفاع كردند. س��پس 
رضا كه طراح نقشه بود، گفت: اتهام آدم ربايي 
را قبول ندارم، اما س��رقت ها را قب��ول دارم و 

درخواست گذشت دارم. 
 او در آخر گفت: دوبار ازدواج كرده ام و قبل از 
دستگيري با همسر دومم زندگي مي كردم. 
حاصل زندگي ام سه فرزند است. مي دانم اشتباه 
كرده ام و از دادگاه تقاضا دارم به خاطر فرزندانم 

در مجازاتم تخفيف قائل شوند. 
دو متهم ديگ��ر نيز با اق��رار به جرمش��ان از 
خودش��ان دفاع كردند و گفتند طراح نقشه 

رضا بوده است. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

سقوط خودروي 206 از پل آزاد راه تهران –پرديس مرگ راننده خود را رقم زد. 
فرمانده پليس ويژه شرق استان تهران به فارس گفت: اين خودرو از تهران به سمت 
پرديس در حركت بود كه در محدوده فاز 11 پرديس بر اثر سرعت زياد و عدم كنترل 
وسيله نقليه با گاردريل برخورد و از ارتفاع باال به سمت جاده قديم سقوط مي كند. 
سرهنگ سياوش محبي افزود: متأسفانه در اين حادثه راننده خودرو در محل جان 
خود را از دست داد كه عوامل پليس راه، اورژانس و راهداري در صحنه حاضر شدند و 

بالفاصله پس از بررسي صحنه اقدام به جمع آوري محل حادثه كردند. 

غرق شدن ۲ جوان در رودخانه ارمند چهارمحال و بختياري سقوط مرگبارخودروي ۲۰۶ از پل آزادراه تهران - پرديس
دو پس�رجوان هنگام ش�نا در رودخانه ارمند شهرس�تان خانميرزا اس�تان 

چهارمحال و بختياري غرق شدند. 
مرتضي زمان پور، مديركل دفتر مديريت بحران استانداري چهارمحال و بختياري 
درباره اين خبر به ايرن��ا گفت: اين دو جوان 22 و 2۳ س��اله اهل ل��ردگان از توابع 
چهارمحال و بختياري بودند كه ابتدا يكي از آنها موقع شنا در رودخانه ارمند غرق 
مي شود و نفر دوم براي كمك وارد اين رودخانه مي شود كه او هم متأسفانه داخل 

رودخانه جان خود را از دست مي دهد. 


