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  سرقت طالیی از همراهان بیماران 
زن فريب�كار ك�ه پ�س از بيهوش ك�ردن هم�راه بيم�اران در 
بيمارستان ها، طالي آنها را سرقت می كرد بار ديگر بازداشت شد. 
به گزارش جوان سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي توضيح داد: 25 تيرماه امسال زني با مركز فوريت هاي 
پليس 110 تماس گرفت و مأموران را از ماجراي سرقت با خبر كرد. 
لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 106 نامجو در محل حادثه 
كه بيمارستان امام حسين بود حاضر شدند. شاكي كه زني ميانسال 
بود، توضيح داد: يكي از اعضاي خانواده ام در بيمارس��تان بس��تري 
است. ساعتي قبل در حياط بيمارستان نشسته بودم كه زني جوان 
كنارم نشست و سر حرف را باز كرد. من هم به او اعتماد كردم و درباره 
مشكالتي كه براي بيماران وجود دارد با هم حرف زديم. لحظاتي كه 
گذش��ت او آبميوه اي از كيفش بيرون آورد و تعارف كرد. من هم به 
رسم ادب قبول كردم و آبميوه را خوردم. بعد از آن ناگهان سرم گيج 
رفت و از هوش رفتم. وقتي به هوش آمدم متوجه شدم طالهايم كه 

10ميليون تومان ارزش داشت سرقت شده است. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده براي انجام تحقيقات بيشتر به 
پايگاه سوم پليس آگاهي تهران فرستاده شد و شاكي مورد تحقيق 

بيش��تري قرار گرفت. كارآگاهان س��پس راهي بيمارستان شده و 
دوربين هاي مداربس��ته را بررس��ي كرده و تصوير متهم را به دست 
آوردند. تحقيقات پليس نشان داد كه زن جوان، سميه نام دارد و از 
مجرمان سابقه دار است كه قباًل به همين شيوه از همراهان بيماران 
سرقت كرده و به زندان محكوم ش��ده بود. بعد از به دست آمدن اين 
سرنخ بود كه زن 38 ساله تحت تعقيب قرار گرفت و مأموران موفق 
شدند، مخفيگاه وي را حوالي پل سيدخندان شناسايي و متهم را دهم 

مهرماه بازداشت كنند. 
س��ميه در اولين بازجويي ها به س��رقت اعتراف كرد و در تحقيقات 
بيشتر به 15 سرقت مشابه اعتراف كرد. او گفت كه انگيزه اش از سرقت 
تأمين هزينه هاي زندگي بوده است. متهم گفت: من قبالً هم به همين 
شيوه سرقت مي كردم تا اينكه بازداشت شده و به زندان افتادم. وقتي 
از حبس آزاد شدم كاري نداشتم و بيكار بودم براي همين براي تأمين 
هزينه هاي زندگي ام دوباره مش��غول سرقت شدم تا اينكه دستگير 
شدم. سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي 
گفت: در حال حاضر پنج نفر از مالباختگان پرونده شناسايي شده اند و 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است.

بازداشت عامالن فروش سالح 
اينترنتي در تهران 

رئيس پليس امنيت عمومي تهران بزرگ از بازداشت دو نفر از 
اعضاي باند قاچاق سالح و مهمات در فضاي مجازي خبر داد. 
به گزارش جوان س��ردار علي ذوالقدري توضي��ح داد: مأموران 
پايگاه چهارم پليس امنيت ته��ران بزرگ در رصد هاي مجازي 
موفق شدند اعضاي يك باند چهار نفره قاچاق سالح و مهمات 
كه در فضاي مجازي به تبليغ و خريد و فروش انواع سالح هاي 

جنگي و شكاري و مهمات مي پرداختند، شناسايي كنند. 
وي ادام��ه داد: مخفي��گاه متهمان حوالي وردآورد شناس��ايي 
شد و صبح روز گذش��ته دو نفر از اعضاي باند بازداشت شدند. 
در بازرس��ي از مخفيگاه متهمان هم پنج قبضه س��الح جنگي 
و دو قبضه سالح شكاري غيرمجاز به همراه 63 فشنگ جنگي 
انواع كلت كشف شد. سردار ذوالقدري گفت كه تحقيقات براي 
شناس��ايي دو عضو ديگر باند و كش��ف جرائم بيشتر متهمان 

بازداشت شده ادامه داد.

نجات معجزه آساي  2 زن
 از مرگ خاموش

هوشياري س�اكنان يك س�اختمان مس�كوني سبب شد 
ت�ا دو زن همس�ايه از م�رگ خاموش نج�ات پي�دا كنند. 
به گزارش جوان، س��اعت 18:32 روز گذش��ته س��اكنان يك 
ساختمان مسكوني به آتش نش��انان ايستگاه 14 خبر دادند كه 
احتمال مي دهند براي همسايه ش��ان اتفاق ناگوار افتاده باشد. 
لحظاتي بع��د تيمي از آتش نش��انان در محل كه س��اختماني 
چهارطبقه مسكوني در فلكه سوم دولت آباد بود، حاضر شدند. 
يكي از همس��ايه ها گفت: دو زن جوان در اين آپارتمان زندگي 
مي كنند و به تماس هاي ما جواب نمي دهند و احتمال مي دهيم 
حادثه اي ناگوار برايش��ان اتفاق افتاده باش��د. بعد از آن بود كه 
آتش نشانان با گشودن در وارد ش��ده و متوجه شدند كه دو زن 
جوان دچار گاز گرفتگي شده اند. امدادگران همچنين پنجره هاي 
ساختمان را براي ورود هوا گشوده و برق و گاز را هم قطع كردند. 
بعد از آن بود كه امدادگران اورژانس با معاينه دو مصدوم عمليات 
احيا را انجام دادند و موفق شدند، آنها را از مرگ نجات دهند. در 
بررسي بيشتر مشخص شد ساكنان در نصب دودكش آبگرمكن 
موارد ايمني رعايت نكرده و از لوله هاي نامناسب استفاده كرده 
بودند كه موجب انتشار گاز مونو كس��يد كربن در محيط منزل 

مسكوني شده بود.

پرواز قلب دختر 10 ساله 
از اروميه به تهران

قلب دختربچه 10ساله كه به مرگ مغزي مبتال شده بود 
به پايتخت منتقل و به دختري هفت ساله پيوند داده شد. 
آنگونه كه ايلنا گزارش داده است صبح روز گذشته بيست و 
چهارمين عمليات انتقال قلب توسط اورژانس هوايي كشور 
انجام ش��د كه در جريان آن قلب يك دختر بچه 10 ساله 
اهل اروميه كه به علت ابتال به تومور مغزي به مرگ مغزي 
شده بود، از طريق اورژانس هوايي به تهران منتقل شده و در 
بيمارستان شهيد رجايي به يك دختربچه هفت ساله پيوند 
زده ش��د. اين عمليات با هماهنگي اورژانس كشور، اداره 
پيوند وزارت بهداش��ت و هوانيروز انجام شد و تيم درمان 
براي انجام عمليات انتقال قلب از تهران به س��مت اروميه 
پرواز كردند. با انجام عمليات جداسازي قلب در بيماستان 
امام خميني اروميه، عضو اهدايي به تيم انتقال در فرودگاه 
تحويل داده و در تهران با بالگرد به بيمارستان شهيد رجايي 

منتقل شد. 
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استفاده از پهپاد
 در مأموريت هاي پليس راهور

رئيس پليس راهور نيروي انتظامي از استفاده 
پهپ�اد در مواقع خ�اص مأموريتي خب�ر داد و 
گفت كه اجراي طرح شماره گذاري اينترنتي و 
طرح نوبت دهي اينترنت�ي و از اقدام هاي انجام 
ش�ده همزمان با ش�يوع ويروس كرونا س�ت. 
س��ردار س��يد كمال هاديانفر رئيس پليس راهور 
كشور روز گذش��ته در چهارمين رزمايش ارتقاي 
توان و تح��رك عملياتي پلي��س راهنماي��ي و رانندگي توضي��ح داد و گفت: 
اميدواريم با الحاق خودرو و موتورسيكلت به ناوگان خودرويي اين پليس شاهد 
تحقق اهداف مهم به ويژه در حوزه كاهش تصادفات و جان باختگان جاده اي 
باشيم. وي ادامه داد: در سه مرحله 680 دستگاه خودرو و موتورسيكلت به اين 

پليس ملحق شد. 
وي ادامه داد: اثر بخشي توسعه و اين تقويت در بخش هاي مختلف، عمر مفيد 
وسايل نقليه پليس را از 10 سال به پنج سال كاهش يافته و استقرار گشت هاي 
ما از 45 كيلومتر به 30 كيلومتر كاهش پيدا خواهد كرد. وي با اش��اره به اينكه 
اين توان افزايي 22 درصد بر توان پليس افزوده است، گفت: اين موضوع سبب 
شده تا 10 درصد تصادفات ما كاهش پيدا كرده و سه دقيقه هم زمان رسيدگي 

به تصادفات شهري را نيز كاهش يابد. 

مردم براي توسعه امنيت پايدار
 مشاركت كنند

فرمانده نيروي انتظامي تأكيد كرد كه توسعه امنيت 
پايدار بدون مش�اركت مردم محقق نمي ش�ود. 
سردار حس��ين اش��تري روز گذش��ته با حضور در 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: قوانين مورد نياز 
بايد مورد توجه قرار بگيرد و توس��عه امنيت پايدار 
بدون مش��اركت مردم و تعامل مدام پليس و مردم 
محقق نمي ش��ود. وي افزود: تقويت پيوند با مردم 
جهت مردمي كردن امنيت همواره به عنوان يك عنصر مؤثر مورد توجه نيروي 
انتظامي بوده و ما نمي توانيم بدون مش��اركت مردم كارها را پيش ببريم. سردار 
اشتري همچنين از مجلس درخواست كرد با تصويب قوانين حمايتي از نيروي 
انتظامي حمايت كرده و نسبت به رفع دغدغه هاي معيشتي آنها گام مؤثر بردارند. 
وي گفت: پايه اعتبارات ما ضعيف اس��ت و بايد تقويت شود، ممكن است در اين 
وضعيت خاص و تحريم ها و مشكالتي كه وجود دارد، اعتبارات و گشايش ها ممكن 
نباشد، اما جزو  جاهايي كه اولويت دارد نيروي انتظامي و پليس است كه بايد توجه 
كنند و ان شاءاهلل در برنامه 1400 و در برنامه پنج ساله توسعه هفتم تقاضاي ما اين 
است كه مجلس شوراي اسالمي اهتمام بيشتري به زيرساخت ها و توان اوليه نيروي 
انتظامي داشته باشند. البته با توجه به تمام كسري ها و فشارهايي كه هست و كمبود 
اعتبارات از مأموريت ها كم نكرديم و نيروهاي جان بركف نيروي انتظامي با تالش 
مضاعف و روحيه جهادي و انقالبي و تبعيت از فرماندهي معظم كل قوا كار خود را 
به خوبي انجام داده و خأل ها را پركرده اند، اما اگر امكانات بيشتر داشته باشيم، حتماً 
تأثيرگذاري ما چندبرابر خواهد شد و ما اين نيازمندي ها را خدمت رئيس مجلس 

اعالم خواهم كرد. 
سردار اشتري در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره معيشت كاركنان نيروي 
انتظامي گفت: در بحث معيشت كاركنان بايد به اين قشر زحمت كش عنايت ويژه 
شود. با كمبود خانه هاي س��ازماني در مرزباني در نقاط كشور مواجه هستيم در 
شهرها نيز همينطور. يكي از عواملي كه مي تواند تأثيرگذاری مستقيم در اجراي 
مأموريت ها باشد، همين پشتيباني ها از معيشت كاركنان است و من از كاركنان 
عزيزم و خانواده هاي شان عذرخواهي كنم كه با شكيبايي در اجراي مأموريت ها 
كمك مي كنند. سردار اشتري گفت كه نيروي انتظامي باصالبت برخاسته از قانون، 
مقابل گردنكشان و مخالن امنيت مي ايستد. ما مقابل اراذل و اوباش و گردنكشاني 
كه به حقوق مردم تجاوز كنند مي ايستيم و با مردم با رأفت برخورد مي كنيم. اميد 
اس��ت مجلس يازدهم در اين زمينه و حمايت هاي خود بتواند اين توان و قدرت 

نيروي انتظامي را افزايش دهد. 

زن جوان�ي كه متهم اس�ت پ�س از بيهوش 
ك�ردن يك�ي از دوس�تان پول�دارش در 
يك مهمان�ي ش�بانه با دس�تبرد ب�ه خانه 
او 5ميلي�ارد توم�ان ط�ال س�رقت ك�رده 
اس�ت تحت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرفت. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن ميانسالي به 
نام بانو به اداره پليس تهران رفت و از دوس��ت 
قديمي اش فرش��ته ب��ه اتهام س��رقت بيش از 
5 ميليارد تومان طال شكايت كرد. او گفت: من 
اقامت كشور اسپانيا دارم و همراه خانواده ام در 
آن كشور زندگي مي كنم، اما هر چند وقت يكبار 
به ايران مي آيم و به دوستان سر مي زنم. دوست 
قديمي به نام فرنوش داشتم كه مورد اعتماد من 
بود و به همين خاطر با هم رفت و آمد داشتيم 
تا اينكه هفت سال قبل يكي از دوستانش را كه 
فرش��ته نام دارد به من معرفي كرد. از آنجايي 
كه فرنوش به كشور ديگري مسافرت كرده بود، 
من هر وقت به ايران مي آمدم با فرشته رفت و 

آمد داش��تم. چند ماه قبل به اي��ران آمدم و به 
خاطر وي��روس كرونا در ايران ماندگار ش��دم. 
من در اين مدت تمام��ي طالها و جواهراتم كه 
حدود 2 كيلو بود به همراه مقدار زيادي يورو و 
دالر در گاوصندوق خانه ام نگهداري مي كردم 
و اين موضوع را هم فرشته خبر داشت و حتي 
مي دانس��ت كه من مقدار زيادي ي��ورو و دالر 
از خارج با خ��ودم آورده ام و داخل گاوصندوق 

خانه ام نگهداري مي كنم. 
   مهماني شبانه 

چن��د روز قبل فرش��ته مهمان��ي دورهمي در 
خانه اش بر پا كرد و من و تعدادي از دوستانش را 
براي شام دعوت كرد. آن شب همه خوش بوديم 
و مهماني هم تا ساعت س��ه بامداد ادامه داشت 
كه من سر درد ش��ديدي گرفتم و فرشته به من 
داروي مسكن داد و من هم خوردم. دقايقي بعد 
گيج شدم و به خواب رفتم تا اينكه ساعت 24 شب 
از خواب بيدار شدم كه احساس كردم دارويي كه 

فرشته به من داده بود داروي بيهوشي بوده است. 
وي ادام��ه داد: وقتي به هوش آم��دم خبري از 
فرشته نبود كه دقايقي بعد وارد خانه شد و وقتي 
از او سؤال كردم كجا بودي مدعي شد كه براي 
خريد دارو ب��ه داروخانه رفته  اس��ت اما او اصاًل 
دارويي همراهش نداش��ت. به هرحال او دو روز 
مرا به بهانه اينكه حالم خوب نيست در خانه اش 
نگهداش��ت. چند روز بعد وقتي به خانه ام رفتم 
با صحنه شوك آوري روبه رو شدم. گاوصندوقم 
خالي بود كه حكايت ازآن داش��ت در همان دو 
روزي كه من خانه فرشته بودم سارق به خانه ام 
دستبرد زده و همه طالها و جواهرات و پول هاي 

خارجي ام را سرقت كرده اند. 
   سارق اموالم دوست قديمي است 

وي در پايان گفت: من احتمال مي دهم سارق 
خانه ام، فرشته اس��ت، چون او خبر داشت كه 
طالها و جواهرات��م را از صن��دوق امانات پس 
گرفته ام و داخل گاوصندوقم نگهداري مي كنم. 

از طرف ديگر فرشته مي دانست كه من هميشه 
كليد گاوصندوقم را همراه خودم دارم و وقتي 
هم به س��راغ گاوصندوقم رفت��م، هيچ اثري از 
تخريب آن و بهم ريختگي وسايل نبود كه نشان 
مي داد سارق يا سارقان هم كليد خانه را و هم 

كليد گاوصندوق را داشته اند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
مدرسي، داديار شعبه سوم دادسراي ويژه سرقت 
دراختي��ار تيم��ي از كارآگاه��ان پليس آگاهي 
قرار گرف��ت. مأموران پليس در نخس��تين گام 
ازهمسايه ها تحقيق كردند كه يكي از همسايه ها 
مدعي شد: شبي كه بانو براي مهماني از خانه اش 
بيرون رفت من فرشته دوست قديمي او را داخل 
پله هاي ساختمان ديدم، اما فكر نمي كردم كه 
او قصد س��رقت اموال دوس��تش را دارد. بدين 
ترتيب با بدست آمدن اين سرنخ قاضي پرونده 
دستور تحقيق و بازداشت دوست قديمي شاكي 

را صادر كرد. 
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شكایت از داماد به اتهام قتل 
تحقيقات درباره ش�كايت زن س�الخورده اي 
ك�ه مدع�ي اس�ت دام�ادش دخت�ر وي را 
ب�ا مش�روب الكل�ي مس�موم ك�رده و ب�ه 
قت�ل رس�انده اس�ت در جري�ان اس�ت. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن سالخورده اي 
به دادسراي امور جنايي تهران رفت و از دامادش 
به اتهام قتل دخترش ش��كايت ك��رد. وي گفت: 
چند سال قبل دخترم با شهاب آشنا شد و با اينكه 
من مخالف ازدواج او با ش��هاب بودم ب��ا او ازدواج 

كرد. مدتي بعد شهاب معتاد به كوكائين شد و به 
همين خاطر با هم اختالف پيدا كردند. من خيلي 
به خانه آنها رفت و آمد نداشتم، اما متوجه شدم او 
دخترم را كتك مي زند. يك هفته قبل ش��هاب با 
من تماس گرفت و گفت دخترم حالش بد ش��ده 
و در بيمارستان بستري شده است. دخترم بيهوش 
بود و تيم پزشكي هم مدعي بودند كه او مسموم 
شده اس��ت، اما من آثار كبودي زيادي دور گردن 
و صورت دخترم مشاهده كردم كه حكايت از آن 

داش��ت او مورد ضرب وجرح قرار گرفته است و از 
طرفي هم يكي از كاركنان بيمارستان به من گفت 
دخترم قبل از اينكه بيهوش شود گفته شوهرش او 

را مسموم كرده است. 
وي ادامه داد: دخترم فوت كرد و شهاب مدعي بود 
كه دخترم مشروب خورده و مسموم شده است، 
اما وقتي از او خواستم ظرف مشروب و شيشه آن 
را براي آزمايش در اختيار من قرار دهد، گفت كه 
شيشه را در س��طل زباله انداخته است. االن من 

احتمال مي دهم كه ش��هاب پس از ضرب و جرح 
دخترم به او مشروب مسموم خورانده و او را به قتل 

رسانده است. 
با طرح اين شكايت قاضي ساسان غالمي، بازپرس 
شعبه سوم دادس��راي امور جنايي تهران دستور 
تحقيق از ش��وهر زن فوت ش��ده را ص��ادر كرد. 
تحقيقات درباره اين حادثه تا اعالم نظريه پزشكي 
قانوني درباره مشخص ش��دن علت اصلي مرگ 

ادامه دارد. 


