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عكسبروسلي
آدمربايان را به دام انداخت

اجير كردن سارق
بر سر ارثيه خانوادگي

مردي كه در جريان اختالف بر س�ر ارثيه خانوادگي دو س�ارق اجير
كردهبود ،ماجرا را شرح داد.

به گزارش جوان ،شامگاه 29شهريورماه بود كه مردي با مركز فوريتهاي
پليس 110تماس گرفت و گزارش سرقت را اعالم كرد .وقتي مأموران
كالنتري 144جواديه تهرانپارس در محل حاضر شدند ،شاكي گفت:
سه مرد سارق در تاريكي ش��ب به او حمله كرده و كاميونش را سرقت
كردند .وقتي پرونده در پايگاهچهارم پليسآگاهي بررس��ي شد شاكي
جزئيات بيشتري از ماجرا را شرح داد .او گفت« :من صاحب يك دستگاه
كاميون هيوندا هستم و براي حمل بار ،ش��ماره تلفنم را روي كاميون
ثبت كردهام .عصر روز حادثه مردي تماس گرفت و گفت كه ميخواهد
يك محموله بار پالستيك را از كارخانهاي در خيابان اتحاد به شهرستان
رويان منتقل كند .بعد از توافق بر سر كرايه قرار شد كه ساعت10:30
شب به محل بارگيري بروم .آن شب وقتي در محل قرار حاضر شدم با
شماره تلفن آن فرد تماس گرفتم كه گوشياش خاموش بود .از آنجا كه
محل قرار محوطه كارخانهاي و محلي خلوت و تاريك بود ،من درهاي
ماشين را قفل كردم و براي لحظاتي هم منتظر شدم .وقتي از آمدن آن
فرد نااميد ش��دم تصميم گرفتم به خانه برگردم كه ناگهان يكنفر از
سمت شاگرد باال آمد و خودش را صاحب بار معرفي كرد كه قفل در را
باز كردم .صاحب بار گفت كه شارژ گوشي تلفن همراهش تمام شده و
گوشي خاموش شدهاست .در حال حرف زدن با او بودم كه ناگهان دو
مرد نقابدار از سمت راننده وارد كابين شده و با تهديد چاقو من را به زير
كشيده و به شدت كتك زدند .آنها سرانجام كاميونم را سرقت كرده و
از محل دور شدند».
در شاخه ديگري از بررس��يها مأموران پليس با حضور در محل و بررسي
دوربينهاي مداربسته متوجه شدند كه سارقان س��وار بر يك خودروي
پژو 405در محل حاضر شدهاند .وقتي شماره پالك بررسي شد و صاحب
آن كه زني جوان بود مورد تحقيق قرار گرفت .او گفت كه خودرو را مدتي
قبل به يكي از بستگانش كه مردي به نام خسرو بود فروخته ،اما هنوز سند
آن را منتقل نكردهاست .با اطالعاتي كه زن جوان در اختيار پليس گذاشت
مأموران خسرو را بازداشت كردند .خسرو هم گفت كه از ماجراي سرقت
خبر ندارد و شب حادثه يكي از دوستانش كه باقر نام دارد خودرو را امانت
گرفته كه باقر هم بازداشت شد .تحقيقات پليس اما نش��ان داد كه باقر از
بستگان شاكي است .باقر گفت« :من از مدتي قبل بر سر ارثيه خانوادگي
با شاكي اختالف پيدا كردم .وقتي اختالف ما باال گرفت تصميم گرفتم كه
كاميون او را سرقت كنم .براي اين كار دو نفر را براي سرقت استخدام كردم
و شب حادثه مطابق نقشه او را به محلي خلوت در خيابان اتحاد كشانده و
كاميونش را سرقت كرديم و آن را در پاركينگي در شهرستان پرديس پارك
كرده ام ».با اطالعاتي كه باقر در اختيار پليس گذاشت كاميون كشف شد و
دو همدستش هم بازداشت شدند.
سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي ،رئيس پايگاهچهارم پليسآگاهي با كامل
شدن تحقيقات متهمان به دستور قضايي راهي زندان شدند.

راز آد مرباي�ي دخت�ري ك�ه ب�راي ادب
ك�ردن خواس�تگارش س�ه ورزش�كار اجير
كردهب�ود ب�ا عك�س بروس�لي برمال ش�د.

به گزارش جوان ،چن��د روز قبل مرد جواني در
جنوب تهران به اداره پليس رفت و از سه مرد پژو
سوار به اتهام آدمربايي و سرقت اموالش شكايت
كرد .شاكي در توضيح ماجرا گفت :ساعتي قبل
در حال رفتن به خانهام بودم كه خودروي پژويي
با سهسرنشين راه مرا سد كردند .همان لحظه
فهميدم كه آنها قصد سرقت يا آدمربايي دارند
و از آنجايي كه ورزشكارم تصميم گرفتم با آنها
مقابله كنم ،اما خبر نداشتم كه سهمرد پژو سوار
هم ورزشكار هس��تند .آنها به شدت مرا كتك
زدند و به زور سوار خودرو كردند و به راه افتادند
تا اينكه دقايقي بعد راننده كه چهرهاش ش��بيه
بروسلي بود ،خودرو را كنار خرابهاي نگه داشت.
سه مرد ورزشكار مرا به داخل خرابه بردند و پس
از كت��ككاري از من فيلم و عكس مس��تجهن
گرفتند و در نهايت هم تلفن همراه ،كيف پول
و انگشتر طاليم را س��رقت و با خودروشان فرار
كردند .با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور
قاضي براي دستگيري متهمان در اختيار تيمي
از كارآگاه��ان پلي��س آگاهي ق��رار گرفت .در
حالي كه تحقيقات براي شناسايي و دستگيري
متهمان ادامه داشت ،شاكي دوباره به اداره پليس
رفت و س��رنخي از متهمان در اختيار مأموران
پليس قرار داد.
عكس بروسلي
وي گفت :روزي كه سه مرد ناشناس مرا به زور به
داخل خودروشان منتقل كردند چشمم به زنجير
آويزي افتاد كه از آينه خودرو آويزان بود و داخل
قاب كوچك آن عكس بروس��لي قرار داشت .آن
روز فراموش كردم ،اي��ن موضوع را اطالع دهم تا
اينكه ساعتي قبل همان خودرو را كه روي آينه
آن همان آويز با عكس بروس��لي قرار داشت در

درخواست قصاص براي عامالن قتل مرد شرور

خبر کوتاه
سردار س��يدكمال هاديانفر ،رئيس پليس راهور ناجا اعالم كرد كه
تاكس��يها و وانت بارهاي پالك عمومي براي تردد در طول ش��بانهروز
محدوديت ندارند و مشمول جريمه نميشوند.
سردار تيمور حسيني ،جانشين رئيس پليس راهور ناجا اعالم كرد:
بيشترتخلفاتترددغيرمجازبادوربينهادرجادههاوشهرهاثبتشدهكه
تا امروز براي حدود ۲۰۰هزار خودرو تخلف در كشور ثبت شدهاست .وي
ادامه داد :با اجراي طرح محدوديتهاي هوشمند تصادفات منجر به فوت
بيش از ۴۰درصد و تصادفات جرحي هم ۳۰درصد كاهش داشتهاست.
پليس فتا در هشدار به شهروندان اعالم كرد كالهبرداران سايبري با
ارسال پيامك توقيف خودرو ،كاربران را به يك سايت فيشينگ هدايت
كرده و حس��اب آنها را خالي ميكنند .در اين پيامك از كاربر خواس��ته
ميشود ،براي استعالم مبلغ بسيار كمي را از طريق درگاه پرداخت واريز
كند و كاربر هم با اين تصور كه مبلغ بسيار ناچيز است ،وارد درگاه ميشود،
غافل از اينكه اطالعات كارت بانكي او سرقت شده و موجودي حسابش
برداشت ميش��ود .براي شناس��ايي پيامهاي جعلي الزم است كاربران
توجه داشته باشند كه در اينگونه پيامها از آنان درخواست ميشود مبالغ
اندكي را پرداخت كنند ،براي پرداخت آنان را به يك لينك جعلي هدايت
ميكنند .مجرمان سايبري از دامنههاي رايگان مثل  . tkو  . gaبراي ايجاد
سايتهاي فيشينگ استفاده ميكنند.

نزديكي باشگاه محلهمان ديدم .باشگاه محله ما
با رعايت اصول بهداش��تي در هفته چند روز باز
است و امروز براي تمرين به باش��گاه رفتم كه با
خودروي آدمربايان روبهرو ش��دم .اول فكر كرده
و اشتباه ميكنم ،اما دقايقي بعد ديدم همان پسر
جواني كه شبيه بروسلي است از باشگاه بيرون آمد
و سوار خودروي پژو شد كه اطمينان پيدا كردم و
شماره خودرواش را يادداشت كردم تا در اختيار
مأموران قرار دهم.
با بدست آوردن اين اطالعات مأموران پليس راننده
خودرويپژو را كه پسر جواني به نام بهزاد است،

شناسايي و دستگيركردند.
مته��م در بازجوييها با اعتراف ب��ه آدمربايي دو
همدست خود را به مأموران پليس معرفي كرد و
مأموران هم آنها را بازداشت كردند.
بهزاد گفت «:من و همدس��تانم هر سه ورزشكار
رزمي هس��تيم و از آنجايي كه من خيلي شبيه
بروسلي هستم خيلي تالش كردم كه در زمينه
ورزشهاي رزمي مثل بروسلي معروف شوم .من
حتي براي آموزش ورزشهاي رزمي به خارج از
كشور هم رفتم ،اما مدتي قبل به ايران برگشتم
و در تهران ورزش را ادامه دادم .مدتي قبل دختر

جواني به نام اعظم كه او هم ورزش��كار اس��ت و
باشگاه ورزشي دارد به س��راغم آمد و گفت :مرد
جوان ورزشكاري براي او مزاحمت ايجاد ميكند
و از من خواست او را گوشمالي دهم .او نشانيهاي
مرد مزاحم را به من داد و من هم همراه دوستانم او
را گوشمالي داديم تا دست از مزاحمت دختر جوان
بردارد اما قصد آدمربايي نداشتيم».
خواستگار كالهبردار
دو متهم ديگر هم حرفهاي بهزاد را تأييد كردند
و مأموران ه��م در ادامه اعظم را بازداش��ت و از او
تحقيقكردند.
وي در بازجوييها گفت :من مرب��ي ورزشهاي
رزمي هس��تم و در يكي محلههاي ش��رق تهران
باش��گاه دارم .مدتي قبل پدرم فوت كرد و حدود
3ميليارد تومان به من ارثيه رسيد .موضوع ارثيه
ميليارديام را شاگردانم در جريان بودند تا اينكه
يكي از شاگردانم به نام مهين به من پيشنهاد داد
با برادرش ازدواج كنم .او گفت كه برادرش شاهرخ
مهندس و ورزشكار است و در يكي از كشورهاي
اروپايي زندگي ميكند ،اما از مدتي قبل كه به ايران
آمده به خاطر بيماري كرونا ماندگار شدهاست و االن
هم دوست دارد با دختر ورزشكاري ازدواج كند.
من چند باري با برادرش مالقات داشتم و در نهايت
به او جواب مثبت دادم ،اما خبر نداش��تم كه او و
خواهرش قصد دارند ارثيه ميلياردي مرا تصاحب
كنند تا اينكه چند روز قبل از مراسم عروسي زن
جواني به سراغم آمد و گفت همسر شاهرخ است.
او گفت كه مدتي اس��ت به رفتارهاي شوهرش
مشكوك شده و او را به صورت نامحسوس زير نظر
داشتهتااينكهفهميدهبامندرارتباطاست.پساز
اين به شاهرخ گفتم مرا فراموش كند ،اما او تهديد
ميكرد كه با او ازدواج كنم كه سهنفر از دوستان
ورزشكارم را اجيركردم تا او را گوشمالي دهند.
تحقيقات از متهمان تا روشن شدن زواياي پنهان
حادثه ادامه دارد.

م�ردان ش�رور ك�ه در جري�ان درگي�ري
ش�بانه يك�ي از گند هال ته�اي ورامي�ن
را ب�ه قت�ل رس�اند هبودند ب�ا درخواس�ت
قص�اص از س�وي اولي�ايدم مواج�ه ش�دند.

به گزارش جوان ،سهس��ال قبل مأم��وران پليس
ورامين از قتل يكي از گنده التهاي شهر در يكي
از خيابانها باخبر و راهي محل شدند .اولين شواهد
ن داد حميد ۲۷س��اله در جريان درگيري با
نش��ا 
ضربات قمه و چاقو به قتل رسيده است .با انتقال
جسد به پزش��كي قانوني ،تحقيقات در اين زمينه
آغاز ش��د تا اينكه بنا به گواهي ش��اهدان حادثه
دوس��ت مقتول كه ديگر گندهالت ورامين بود به
همراه نوچههايش به نامه��اي ايرج ،فرامرز و پيام
شناسايي و دستگير شدند .متهمان در بازجويي به
درگيري منجر به قتل اعتراف كردند .سپس ايرج
در اظهاراتش گفت :شب حادثه همراه نوچههايم
به يك مهماني شبانه دعوت ش��ده بوديم .در آن
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مهماني حمي��د و نوچههايش هم دع��وت بودند.
در حال صحبت بوديم كه ناگهان آنها ش��روع به
كريخوان��ي كردند .اين موض��وع باعث درگيري
ش��د و در آن درگيري نوچههاي حمي��د ،من را و
نوچههاي م��ن ،حميد را كتك زدن��د.به هر حال
درگيري تمام شد و ما از آن مهماني بيرون آمديم
تا اينكه در راه پشت چراغ قرمز دوباره با آنها برخورد
كرديم .اين ب��ار برادر حميد همراهش��ان بود كه
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درگيري شروع شد .آنجا بود كه يك ضربه با چاقو
به پاي حميد زدم .در ادامه فرامرز و پيام نيز مدعي
شدند براي دفاع از خودشان وارد درگيري شدهاند.
پرونده بعد از كامل ش��دن تحقيقات ب��ه دادگاه
كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده شد تا اينكه
در اولين جلس��ه محاكمه قضات شعبه رسيدگي
كننده بعد از شنيدن آخرين دفاع متهمان هر سه
را از قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل ش��به عمد هر

يك را به پرداخت ديه محكوم كردند .اين حكم در
ديوان عالي كشور نقض و پرونده بار ديگر به شعبه
همعرض فرستاده شد .به اين ترتيب متهمان براي
دومين بار مقابل هيئت قضايي شعبهدهم دادگاه
قرار گرفتند.ابتداي جلس��ه اوليايدم درخواست
قصاص كردند .سپس ايرج در جايگاه قرار گرفت و
بعد از شرح دوباره ماجرا گفت :من فقط يك ضربه با
چاقو به پاي مقتول زدم و آن ضربه كشنده نبود.
او در م��ورد ضرب��ات بعدي ب��ه مقت��ول گفت :با
نوچههايم پيمان بستهايم و آن را نميشكنيم .در
مرام ما نيست درباره جرم يكديگر صحبت كنيم.
من فقط درباره جرم خودم حرف ميزنم .در ادامه
ديگر متهمان نيز مدعي شدند ضربهاي كشنده به
مقتول نزدهاند و فقط از خودشان دفاع كردهاند.
در آخر هيئت قضايي جلسه رسيدگي را به تاريخ
ديگري موكول كرد تا با احضار ش��اهدان حادثه و
شنيدن توضيحات آنها رأي مناسب صادر شود.

سارق :شنيده بودم
كار سارقان پايتخت رونق دارد!
مردي كه به اتهام س�رقت س�ريالي گوش�يهاي تلفن همراه
بازداشتشدهمدعياستازشهرستانبهتهرانآمدهوازآنجاكه
شنيدهبود،كسبوكارسارقاندرپايتخترونقداردوارددنياي
تبهكاران شده تا بتواند با پول آن به دختر مورد عالقهاش برسد.

بهگزارشجوانسرهنگچنگيزايدون،رئيسكالنتري 112ابوسعيد
توضيح داد :دو روز قبل به مأموران كالنتري 112ابوسعيد خبر رسيد
كه رهگذران سارق موتورس��واري را در يكي از خيابانهاي اطراف
بازداش��تكردهاند .وقتي مأموران در محل حاضر شدند زن جواني
خودش را به پليس رساند و از سارق شكايت كرد .او گفت« :در حال
عبور از خيابان بودم كه سارق موتورسوار گوشيام را سرقت كرد .من
هم با فرياد از مردم درخواست كمك كردم كه رهگذران موفق شدند
سارق را بازداشت كنند».
تحقيقات بعدي در اين باره نش��ان داد كه موتورسيكلت سارق هم
سرقتي است و 10روز قبل حوالي كالنتري 115رازي سرقت شده
است .سارق موتورس��وار وقتي مورد تحقيق قرار گرفت به سرقت
اعتراف كرد و گفت« :من اهل شهرستان هستم .مدتي قبل بود كه
با دختري كه اهل تهران بود آشنا شدم و به او پيشنهاد ازدواج دادم
كه قبول كرد .بعد از آن بود كه تصميم گرفت��م همراه خانوادهام به
خواس��تگارياش بروم .از آنجا كه پدر و مادرم طالق گرفتهاند هيچ
كدام حاضر نش��دند همراهم بيايند ،براي همين به تنهايي راهي
تهران شدم .وقتي به تهران رسيدم متوجه شدم كه اص ً
ال پول ندارم.
از آنجا كه شنيده بودم كس��ب و كار س��ارقان در تهران رونق دارد
تصميم به سرقت گوش��ي تلفن همراه گرفتم .براي اين كار به يك
موتورسيكلت نياز داش��تم براي همين در اولين گام حوالي ميدان
راهآهن يك موتورسیکلت را كه بدون قفل و زنجير بود سرقت كردم
و با آن شروع به سرقت گوشي كردم .در اين مدت هم25گوشي تلفن
همراه سرقت كردم تا اينكه در آخرين سرقت گرفتار رهگذران شده و
دستگير شدم ».در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص شد كه متهم
از مجرمان سابقهدار است كه قب ً
ال هشتبار به اتهام ارتكاب جرائم
مختلف بازداشت شده و به زندان افتاده است .سرهنگ چنگيز ايدون،
رئيسكالنتري 112ابوسعيدگفت:متهمبرايكشفجرائمبيشتربه
پايگاه هشتم پليسآگاهي تهران منتقل شد.

كليدسرقتدردستدوستخيانتكار

م�رد ج�وان وقت�ي متوج�ه ش�د دوس�تش راه�ي س�فر كاري
ش�ده ب�ا كلي�د يدك�ي ك�ه داش�ت خان�ه او را خال�ي ك�رد.

به گزارش جوان16 ،مهرماه امسال مردي با مركز فوريتهاي پليس110
تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد .لحظاتي بعد تيمي از مأموران
كالنتري121سليمانه در محل حاضر شدند .شاكي گفت« :برادرم از مدتي
قبل راهي سفر كاري شد .من در اين مدت به خانهاش سركشي ميكردم.
امروز وقتي وارد و متوجه شدم كه خانه به هم ريخته و بيشتر لوازم آن كه
بيش از70ميليون تومان ارزش داشت سرقت شدهاست ».بعد از مطرح شدن
شكايتودرحاليكهپروندهبرايبررسيبيشتربهپايگاهششمپليسآگاهي
تهران فرستاده شدهبود ،شاكي اطالعات تازهاي در اختيار پليس گذاشت .او
گفت« :هنگام عبور از محل متوجه شدم كه يكي از لوازم خانه برادرم در مغازه
همسايهشان براي فروش گذاشته شده است .وقتي از صاحب مغازه سؤال
كردم گفت كه آن را از مردي به نام داريوش كه از اهالي محل است خريده و از
سرقتي بودن آن خبر نداشته است ».با اطالعاتي كه صاحب مغازه در اختيار
شاكي گذاشت مأموران موفق شدند داريوش را بازداشت كنند.
داريوش وقتي مورد بازجوييقرار گرفت به سرقت اعتراف كرد .او گفت«:من
از دوستان برادر شاكي هستم .مدتي قبل بود كه او راهي سفري كاري شد و
كليد يدك خانهاش را در اختيار من هم گذاشته بود تا به آنجا سركشي كنم.
چند روز بعد از سفر او بود كه تصميم گرفتم لوازم خانهاش را سرقت كنم،
براي همين در فرصت مناسب با كليدي كه داشتم لوازم خانهاش را سرقت
كردم تا اينكه برادرش از ماجرا با خبر شد و من گرفتار شدم ».متهم گفت:
بيشتر لوازم را به مردي به نام محمود فروخته كه مأموران مرد مالخر را هم
بازداشت و مقدار زيادي از لوازم سرقت شده را در آن جا كشف كردند.
سرهنگ كارآگاه علي كنجوريان ،رئيس پايگاه ششم پليسآگاهي گفت:
متهمان در بازجوييها به سرقت و مالخري اعتراف كرده و به دستور داديار
دادسراي ناحيه 15تهران راهي زندان شدند.
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