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متهم: رفيقم را 
در مه گم كردم 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ

تكرار خاموشي ها سوانح را افزايش داده است
فرمان�ده انتظام�ي پايتخت ب�ا اب�راز نگراني از تك�رار دور 
ت�ازه خاموش�ي ها از افزاي�ش س�وانح رانندگي خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران بزرگ 
در حاشيه طرح رعد ۴۳ در جمع خبرنگاران از دستگيري ۸۶۴ مجرم 
خبرداد و گفت: از اين ۸۶۴ سارق مالخر حدود ۴هزار و ۹۰۰ فقره 
سرقت كشف شد و ۳۰ نفر از اين محكومان دستگير شده محكومان 
فراري هستند كه دستگيري آنها جز اولويت كاري پليس پايتخت 
است. از سارقان و مالخران تاكنون مقدار زيادي وسايل خودرو، وسايل 
صوتي، تصويري و اقالم ديگر كشف شده كه ارزش اموال مكشوفه 

حدود ۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است. 
تعدادي از متهمان دستگير شده به صورت باندي عمل مي كردند 
كه در جريان آن ۲۹ باند شناسايي و ۱۳۲ دستگاه موتورسيكلت و 

خودرو و ۳۵ دستگاه دوچرخه از آنها كشف و ضبط شده است. 
سردار رحيمي با بيان اينكه طرح هاي پليس با قدرت و اقتدار براي 
مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنيت اجرا خواهد شد، افزود: در 
اين مرحله از طرح رعد چهار قبضه سالح جنگي، ۲۷ قبضه سالح 

سرد و ۱۶ كيلو گرم مواد مخدر كشف و ضبط شده است. 
وي درباره بازگرداندن اموال مس��روقه به مالكان آنها نيز گفت: 
متأسفانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اموال مسروقه از سوي سارقان 
فروخته مي ش��ود، اما براي مابقي آن تالش پليس اين است كه 

اين اقالم را در كمترين زمان ممك��ن به مالباختگان باز گرداند.  
وي درباره فرارس��يدن ماه مبارك رمضان نيز گفت: همه مردم 
شئون اس��المي را رعايت كنند و از اصناف از جمله رستوران ها 
و اغذيه فروش��ي ها مي خواهيم كه رعايت كنند، گرچه برخي از 
رستوران ها و اغذيه فروش��ي ها كه در مبادي خروجي و ورودي 

شهر تهران قرار دارند براساس ضوابط مي توانند فعاليت كنند. 
فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ در خصوص موج چهارم ش��يوع 
فراگير كرون��ا و رعايت ش��يوه نامه ها و همچنين بس��ته بودن 
اصناف گفت: ۷۰ تا ۷۵ درصد از كسبه رعايت مي كنند و ممكن 
است در حاشيه و همچنين خيابان هاي خلوت برخي از مغازه ها 

باز باش��ند كه به آنها تذكر داده ايم كه مصوبات ستاد ملي كرونا 
را رعايت كنند و پلي��س اماكن تاكنون به ۳ه��زار و ۴۰۰ واحد 
صنفي تذكر داده است.  سردار حس��ين رحيمي درباره افزايش 
حضور در بوستان هاي جنگلي و تفرجگاه هاي حاشيه پايتخت 
گفت: متأسفانه تجمعات در پارك هاي بيرون شهر و حاشيه شهر 
افزايش يافته و ما اين موضوع را به مسئوالن ستاد ملي مقابله با 
كرونا نيز منتقل كرده ايم. البته از مردم نيز درخواست داريم كه 
اين نكات را رعايت كرده و از حض��ور در اماكن پر تجمع پرهيز 
كنند.  وي در واكنش به خاموش��ي هاي اخير ته��ران گفت: در 
برخي مواقع شاهد خاموشي هاي مجدد در تهران هستيم كه اين 
خاموش��ي ها موجب افزايش تصادفات شده است و به مسئوالن 

اطالع داده ايم كه جلوي اين كار گرفته شود. 
رئيس پليس تهران بزرگ در پاس��خ به پرسش��ي درباره فروش 
واكسن در بازار ناصرخسرو گفت: در خصوص فروش واكسن مورد 
خاصي مشاهده نشده است؛ در اين باره صحبت زياد مي كنند، 
اما مورد رسمي كشف نكرده ايم؛ همچنين در فضاي مجازي نيز 
موردي از خريد و فروش واكسن مشاهده نشده است و ما در اين 
خصوص نظارت كامل داريم و خريد و فروش واكس��ن به جز از 
سوي وزارت بهداشت جرم است و قطعاً پليس با افراد متخلف در 

اين زمينه برخورد مي كند. 

پسر جواني كه متهم است در راه سفر به ش�مال دوست معتادش را 
به قتل رسانده و اموالش را سرقت كرده اس�ت، مدعي است هنگام 
رانندگي او را در مه گم كرده  اس�ت  و از سرنوش�ت او خبري ندارد. 
به گزارش جوان، ۱۱ آبان سال ۹۰، مرد سالخورده اي به اداره پليس رفت 
و گفت: »پسرم آرش آخرين بار با دوس��ت صميمي اش به نام كامران به 
سفر شمال رفت اما ديگر به خانه بازنگشت. يك ماهي است از سرنوشت 
او اطالعي نداريم تا اينكه روز گذشته كامران مقابل خانه مان آمد و سراغ 
پسرم را گرفت. من در خانه نبودم وقتي برگشتم پسر كوچكم گفت كامران 
كاپشن پسرم را پوشيده بود و با خودروي  پسرم به در خانه ما آمده بود. به 
او مشكوك هستم و احتمال مي دهم او پس��رم  را كشته است و خودرو و 

لوازمش را سرقت كرده است.«
با طرح اين شكايت، كامران ۳۰ ساله كه دو س��ابقه سرقت در پرونده اش 
داشت شناسايي و دستگير شد. او وقتي تحت بازجويي قرار گرفت مدعي 
شد از سرنوشت دوستش اطالعي ندارد و پدر دوستش دروغ مي گويد و او 

قاتل نيست. 
در حالي كه تالش پليس براي كشف جسد پس��ر جوان ناكام مانده بود، 
پرونده بعد از هشت سال بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي روي ميز هيئت قضايي 

شعبه چهارم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلسه پدر مقتول در جايگاه ايستاد و گفت: »همسرم فوت كرده است 
و من تنها ولي دم پرونده هستم. كامران قاتل پس��رم است و اگر او در اين 
س��ال ها حقيقت را گفته بود ما جسد پس��رم را پيدا مي كرديم دخترانم 
بي تابي هايشان تمام مي ش��د و االن پس از گذش��ت اين سال ها رضايت 

مي دادم اما حاال با دروغ گويي هاي متهم درخواست قصاص دارم.«
او درباره سرقت اموال پسرش نيز گفت: »وقتي متهم مقابل خانه مان آمده 
بود لباس پسرم را پوش��يده بود و تلفن همراه آرش دستش بود. در خانه 
نبودم، اما به محض رسيدن به منزل او با ديدن من پا به فرار گذاشت. شك 

ندارم او قاتل پسرم است.«
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با انكار قتل گفت: »من و آرش بچه يك 
محل بوديم و سالها همديگر را مي شناختيم. من اعتياد داشتم و به كمپ 
ترك اعتياد رفته بودم تا اينكه چند ماه بعد آرش هم به آنجا آمد و بستري 
شد. پس از ترخيص از كمپ چند باري يكديگر را ديديم و همين بهانه اي 

شد تا با هم صميمي تر شويم.«
متهم ادامه داد: »روزي آرش با يك خودروي پرايد كه سرقتي بود مقابل 
در خانه مان آمد و از من خواست تا به سفر شمال برويم. قبول كردم و راهي 
سفر شمال شديم اما يادم نيست دقيقاً به كدام شهر رفتيم. به خاطر مصرف 
شيشه حال طبيعي نداشتم تا اينكه متوجه شدم كنار ساحل دريا هستيم. 
آرش كنارم نشست و  گفت در آن شهر دختري را مي شناسد كه يك سماور 
عتيقه دارد. او قصد داشت آن سماور را سرقت كند به همين خاطر با شماره 

آن دختر تماس گرفت اما كسي به تلفن او جواب نداد.«
او درباره اموال دوستش كه در اختيار او بود، گفت: »وقتي شارژ تلفن همراه 
آرش تمام شد او سيم كارتش را در گوشي من انداخت و گوشي خودش 
را به من داد. به همين دليل تلفن همراهش پيش من ماند. وقتي از سرقت 
سماور عتيقه نا اميد شديم به تهران برگشتيم كه بين راه با خودروي پرايدي 
روبه رو ش��ديم كه قفل نداشت. س��پس آرش از خودرو پياده شد و پشت 
فرمان نشست و با همان خودروي سرقتي به طرف تهران حركت كرد. من 
هم پشت فرمان خودروي پرايد مشكي رنگي كه آرش قبالً سرقت كرده بود 
نشستم و با هم در مسير تهران حركت كرديم. هر دو شيشه مصرف كرده 
بوديم كه بين راه جاده مه آلود شد به همين خاطر يكديگر را گم كرديم و 

بعد از آن آرش را ديگر نديدم.«
متهم در آخر گفت: »در اين سال ها پليس آرش و ماشيني كه سرقت كرده 
بود را پيدا نكرد. باور كنيد نمي دانم چه باليي سر او آمده است. شايد او زنده 
است و پدرش قصد اخاذي دارد. چون قبالً براي رضايت از خانواده من ۴۰۰ 

ميليون تومان پول درخواست كرده بود.«
با اظهارات متهم، هيئت قضايي وارد شور شد و در پايان حكم برائت وي 
را صادر كردند، ام��ا اين حكم با اعتراض اولياي دم به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده شد تا اينكه با شكسته شدن رأي صادره پرونده به شعبه همعرض 

فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده بار ديگر روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار 
گرفت و قرار بود متهم در نوبت رسيدگي از خودش دفاع كند اما به خاطر 

غيبت وي در دادگاه جلسه به تاريخ ديگري موكول شد. 

نسخه مرگ عطارباشي 
مأموران پليس تهران صاحب يک  عطاري را كه ب�ا تجويز داروهاي 
الغ�ري تقلبي باعث فوت ش�هروندي ش�ده بود دس�تگيركردند. 
به گزارش جوان، معاون نظ��ارت بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي 
تهران درباره  اين خبر گفت: مدتي قبل پرونده اي مبني بر تخلف متصدي 
يك واحد صنفي عطاري در محدوده كيانشهر به معاونت نظارت بر اماكن 
عمومي پليس امنيت عمومي ارجاع شد كه نشان مي داد متصدي واحد 
صنفي با تجويز داروهاي الغري تقلبي و غيرمج��از موجب فوت يكي از 

شهروندان شده است. 
سرهنگ نادر مرادي ادامه داد: مأموران پليس پس از شناسايي متهم،   وی را 

به دستور قضايي روز دوشنبه دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرم خود اعتراف كرد و با تكميل پرونده براي سير 

مراحل قضايي روانه دادسرا شد.

صاعقه 50 رأس دام را تلف كرد
صاعقه و رعد و برق در شهرس�تان بيرجند دو چوپ�ان را مصدوم و 

50 رأس دام را تلف كرد. 
به گزارش جوان، سرهنگ عليرضا فوالدي فرمانده انتظامي شهرستان 
بيرجند  گفت: در پي اعالم مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ مبني بر برخورد 
صاعقه با گله احشام، بالفاصله مأموران پاسگاه انتظامي  گازار  براي بررسي 

موضوع به محل حادثه اعزام شدند. 
مأموران در بررس��ي هاي اوليه مش��اهده كردند بر اثر برخورد صاعقه   دو  
چوپان مصدوم و تعداد ۵۰ رأس گوس��فند از يكي از اهالي روستاي آسو 
تلف شده است.  ارزش ريالي احش��ام تلف شده بنا به نظريه كارشناسان 

يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال برآورد شده است. 

بار پياز اشك قاچاقچيان را درآورد
س�ه قاچاقچ�ي در شهرس�تان باف�ت اس�تان كرم�ان ك�ه 
داخ�ل ب�ار پي�از 798 كيل�و تري�اك را ب�ا خ�ودروي نيس�اني 
حم�ل مي كردند با هوش�ياري مأم�وران پلي�س ب�ه دام افتادند. 
به گزارش جوان، سردار عبدالرضا ناظري فرمانده انتظامي استان كرمان 
با اعالم اين خبر گفت: مأموران پليس شهرس��تان بافت  با انجام اقدامات 
اطالعاتي از قصد قاچاقچيان براي انتقال يك محموله سنگين موادمخدر از 

طريق محورهاي مواصالتي اين شهرستان به مركز كشور مطلع شدند. 
بررسي هاي مأمورن نشان داد قاچاقچيان قصد دارند بار ترياك را در پوشش 
بار پياز حمل كنند كه در نهايت در يك عمليات در ورودي شهر بزنجان  
خودروي نيس��ان حامل پياز را كه داخل آن  ۷۹۸ كيلو ترياك جاسازي 

شده بود، متوقف و در جريان آن سه قاچاقچي را بازداشت كردند.

 برگ سبز و س�ندكمپانی خودروی س�واری پرايد تيپ صبا)جی.تی 
ايكس( مدل  1381  به رنگ سفيد- روغنی  به  شماره موتور:00359754 
و به ش�ماره شاس�ی : S1412281825149 و به ش�ماره انتظامی 35 

ايران218 ص45 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است
تبريز

آگهی مفقودي

آگهی تغييرات شركت ايجاد و بهره برداری از دفتر پيشخوان 
خدمات قادری س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1188 و شناسه 
ملی 14002833230 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
27/12/1399 تصميمات ذيل اتخاذ ش�د : 1 - محل شركت در 
واحد ثبتی بوكان به آدرس استان آذربايجان غربی ، شهرستان 
بوكان ، بخش مركزی ، شهر بوكان، محله ورزش ، بلوار كردستان 
، خيابان ص�اح الدين ايوب�ی ، پ�اك 0 ، طبقه همك�ف دفتر 
 شركت ايجادوبهره برداری از دفترپيش�خوان خدمات قادری
 كدپستی :5951753650 تغيير يافت. اداره كل ثبت اسناد و 
اماك استان آذربايجان غربی مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاری بوكان )1122491(

آگهی تغييرات شركت
برگ س�بز، برگ كمپانی، بنچاق و س�ند نقل و انتقاالت خودرو پژو 
تيپ آردی 1600 مدل  1381 رنگ سفيد صدفی شماره پاك ) ايران 
55  162 ن 56( به ش�ماره موتور 22328109304 و ش�ماره شاسی 
0081709239 متعل�ق به يداله بابايی مفقود ش�ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودي

برگ كمپانی،  خودرو پژو تيپ پارس ئی ال ايكس مدل  1389 رنگ 
سفيد روغنی شماره پاك ) ايران 38  351 ی 39( به شماره موتور 
 NAAN41DC4BE605631 12689002388 و شماره شاس�ی
متعلق به حام�د گودرزی مفق�ود ش�ده و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد.البرز

آگهی مفقودي سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

پليس به دنبال منتشركنندگان 
كليپ های »دوربين  مخفی«

مع�اون اجتماعي پلي�س فتاي ناج�ا از شناس�ايي و برخ�ورد با 
توليد كنن�دگان و انتش�ار دهن�دگان كليپ هايي تح�ت عنوان  
»دوربي�ن مخف�ي جنجال�ي در فض�اي مج�ازي و ب�ه خص�وص 
ش�بكه اجتماع�ي اينس�تاگرام« ك�ه ب�دون اخ�ذ مجوزه�اي 
قانوني اق�دام مي كنن�د؛ در كارگروه وي�ژه پليس فت�ا خبر داد. 
سرهنگ رامين پاش��ايي معاون اجتماعي پليس فتای ناجا در تشريح 
اين خبر گفت: بر اس��اس رصد هاي صورت گرفت��ه در فضاي مجازي 
و گزارش هاي متعدد دريافتي از س��وي كاربران به پليس فتا مشخص 
ش��د عده اي از افراد با اه��داف مختلف از جمله افزاي��ش تعداد دنبال 
كننده اقدام به تهيه و انتشاركليپ هايي تحت عنوان  »دوربين مخفي 
جنجالي در فضاي مجازي و به خصوص شبكه اجتماعي اينستاگرام« 
با مضامين مختلف از جمله سرقت صوري خودرو و گوشي تلفن همراه 
اشخاص، بازسازي صحنه هاي متفاوت قتل، زد و خورد در انظار عمومي 

و محيط هاي پر تردد شهري مي كنند. 
اين مقام انتظامي ادامه داد: تهيه و انتشار اين گونه كليپ ها كه عمدتاً 
بدون اخذ مجوز هاي قانوني از دستگاه هاي ذي صالح و مربوطه صورت 
مي گيرد در نگاه و انتش��ار اوليه باعث ايجاد ترس و جريحه دار شدن 
احساسات و تشويش اذهان عمومي مي شود و پليس فتا به محض رصد 
و رؤيت اين گونه كليپ ها نسبت به شناس��ايي و برخورد با مجرمان و 

متخلفان برابر قانون اقدام خواهد كرد. 
معاون اجتماعي پليس فتای ناجا تصريح كرد: با توجه به اينكه يكي از 
خصلت هاي بارز فضاي مجازي ايجاد سرگرمي در بين كاربران است، 
توليد محتوا هاي صوتي و تصوي��ري داراي مجوز، با رعايت هنجارها و 

ارزش هاي پذيرفته شده در جامعه هيچ گونه منافاتي با قانون ندارد. 
اما متأس��فانه تعدادي از كاربران با سوء اس��تفاده از شرايط موجود و 
اهداف مختلف كليپ هاي��ي را توليد مي كنند كه بعض��اًَ در آنها موارد 
توهين به افراد و قوميت ها نيز ديده مي شود كه همين امر در بسياري 
از موارد باعث اعتراض ش��ديد گروه هاي مختلف و فرقه هاي ديني در 

كشور مي شود. 
در اي��ن رابط��ه و بر اس��اس اقدام��ات عمليات��ي و فني، تع��دادي از 
توليد  كنن��دگان اين گونه محتوا ه��اي غير مجاز شناس��ايي و پس از 
پاك سازي صفحات آنها موضوع به جهت تعيين تكليف قانوني به مراجع 
قضايي ارجاع شده است و تعدادي از كاربران هم در اين رابطه به صورت 

احضار حضوري يا تلفني مورد ارشاد و تذكر قرار گرفته اند. 
سرهنگ پاشايي به تمامي كاربران فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان ها توصيه كرد ضمن بهره برداري صحيح از فضاي سايبر از 
انتشار هرگونه كليپ صوتي و تصويري در تضاد با ارزش ها و هنجار هاي 
اجتماعي و فرهنگي كشور به نحوي كه باعث توهين يا جريحه دار شدن 

احساسات عمومي در جامعه شود، اكيداً اجتناب كنند.
 سرقت به خاطر انتقامباند همكالسي هاي خالفكار  سرقت از بيمارستان پس از زايمان 

س�وي  از  ك�ه  متهم�ي 
مأم�وران كانت�ري 148 
انقاب بازداش�ت شده بود 
زن 45 س�اله اي ب�ود ك�ه 
آث�ار كتک هاي ش�وهرش 
پاي يكي از چش�مانش به 
چشم مي خورد. او صورتي 
اس�تخواني داش�ت ك�ه 
هنگام س�رقت تجهيزات 
بيمارس�تاني در پايتخ�ت 
دس�تگير ش�ده ب�ود. وی 
مدع�ي ب�ود ش�وهرش او 
را مجبور به س�رقت كرده 

است. 
اعتياد داري؟

بله، ۱۵ س��ال پيش شوهرم به 
نام حميد مرا معتاد كرد. من و 
حميد در خيابان آش��نا شديم 
تا اينكه عاشقش شدم اما بعد از 
ازدواج فهميدم معتاد و خالفكار 

است. 
  سابقه داري؟ 

بله، به خاطر تأمين مواد سوابقي 
مثل جيب بري، س��رقت و  به 
خاطر مواد مخدر هم چند بار 

بازداشت شدم. 
س�رقت آخري كه در 
بيمارس�تان مرتكب 
شدي نقش�ه خودت 

بود؟
باردار بودم و براي عمل سزارين 
به بيمارس��تان رفتم و بستري 
ش��دم. زمان بس��تري متوجه 
ش��دم بيماران و همراهانشان 
گوشي هايشان را بدون توجه در 
گوشه اي رها مي كنند و دنبال 
كارش��ان مي روند. تجهيزات 
بيمارستاني هم خيلي راحت 

در دس��ترس بود. اين شد كه 
وسوسه ش��دم و نقشه سرقت 

به سرم زد. 
از شيوه سرقت خود بگو. 
براي سرقت ابتدا لباس بهياري 
كه ب��ه راحت��ي در ب��ازار پيدا 
مي شد، خريدم و بعد از پوشيدن 
لباس بهياري ب��ه عنوان بهيار 
وارد اتاق هاي بيمارستان شدم و 
تلفن همراه بيماران و تجهيزات 

بيمارستان را سرقت كردم. 
شما تازه زايمان كرده 
بودي و ن�وزاد داري، 
چه ش�د ك�ه ب�ا اين 
وجود دست به سرقت 

زدي ؟
شوهرم وقتي مواد ندارد و خمار 
مي ش��ود مرا به ش��دت كتك 
مي زند. آخرين بار هم مرا كتك 
زد و چشمم كبود شد و از من 
خواست س��رقت كنم و با پول 
آن براي او مواد بخرم. من هم به 
خاطر اينكه كتكم نزند سرقت 

مي كردم. 

 سردسته باند سه نفره پسر كم سن 
و سالي به نام سعيد بود كه سه بار به 
زندان رفته بود. خالكوبي دستانش 
ي�ادگار روزهاي س�رقت اس�ت. او 
هم�راه اعض�اي باند براي س�رقت 
گوشي هاي تلفن همراه تقسيم كار 
مي كرد. سعيد و همدستانش بعد از 
خداحافظي از درس و مدرسه سراغ 
خاف رفتن�د تا هزينه م�وادي كه 
گرفتارش شده بودند را تهيه كنند. 

نقش�ه س�رقت را تو طراحي 
مي كردي؟

بله، معموالً طراح نقشه بودم و خودم نيز 
در سرقت ها شركت داشتم. 

پس سردسته باند بودي؟
بله، خودم با انتخاب سوژه ها مي گفتم هر 

كس چه كاري را انجام دهد. 
اعضاي باند را چطور انتخاب 

كردي؟
ما سه نفر با هم همكالسي بوديم. بعد 
از خداحافظي از درس و مدرس��ه گير 
اعتي��اد افتاديم و ب��راي تأمين هزينه 
مواد سراغ خالف رفتيم. قرار شد من 
سردسته باند باشم چون زورم زياد بود و 
براي سرقت گوشي خيلي تمرين كرده 
بودم به همين خاطر قاپيدن گوش��ي 
كار من بود. همدس��ت ديگرم پژمان 
نام داشت. او قوي هيكل بود به همين 
خاطر دفاع با قمه را به او س��پرده بودم 
تا اگر مالباخته مقاومت كند با تهديد 
قمه از من دفاع كند. شهروز ريز نقش 
بود كه او را براي انج��ام كارهاي فني 
گذاشته بودم. شهروز در يك چشم بر 
هم زدن خودرو را سرقت مي كرد چون 
رانندگي اش خيلي خوب بود و كسي 

حريف او نمي شد. 
در يك�ي از س�رقت ها پ�اي 
يكي از شاكيان شكسته بود 

توضيح بده.
شهروز باعث اين حادثه شد اما از روي 
قصد نبود. آن روز شاكي و برادرزاده اش 
بعد از سرقت تلفن همراهشان در پارك 
دنبالمان كردند. بالفاصله سوار ماشين 
شديم تا اينكه حين فرار شاكي با ماشين 

برخورد كرد و پاي شاكي شكست. 
گفتي خودت سوژه ها را پيدا 

مي كردي؟ چطور؟
با پرسه در پارك ها، وقتي فردي مشغول 
صحبت با تلفن همراه بود يا گوش��ي 
تلفن همراه��ش روي صندلي پارك 
رها بود در يك چشم بر هم زدن آنها را 

سرقت مي كرديم. 
چطور به دام پليس افتاديد؟

 وقتي تلفن همراه مردي را سرقت كرديم، 
ش��اكي مقابل ما مقاومت كرد و همان 
لحظه مأموران كالنتري ۱۶۱ رسيدند و 

دستگير شديم. 
خودروهايي كه با آن س�رقت 

مي كرديد هم سرقتي بود؟
بله، آنها را از كنار خيابان سرقت مي كرديم 
و بعد از تمام شدن بنزين خودروها را كنار 

خيابان رها مي كرديم. 

متهمي كه در اين طرح دس�تگير ش�ده بود 
مدعي است به خاطر شكست عشقي سارق 

شده است و طعمه هايش همه خانم بودند. 
سابقه داري؟

نه، آرايشگر بودم كه به خاطر يك شكست عشقي در 
زندگي سارق شدم. 

چرا از خانم ها فقط سرقت مي كردي ؟ 
گفتم كه به خاطر شكست عشقي سارق شدم و به 

همين خاطر از خانم ها كينه داشتم. 
توضيح بده. 

مدتي قبل با دختري آشنا شدم كه پس از چند بار 
ارتباط تلفني عاشق او شدم و به او عالقه پيدا كردم و 
قصد ازدواج داشتم، اما او مرا رها كرد. با اين شكست 
روحي به فكر انتقام افت��ادم و تصميم گرفتم تلفن 
همراه خانم ها را سرقت كنم. مي دانستم تلفن همراه 

براي آنها خيلي مهم است. 
از شيوه سرقت خود  بگو. 

س��ر چهارراه ها كمين مي كردم و وقتي خانمي در 
حال صحبت ب��ا تلفن همراه بود آن��را مي قاپيدم  يا  
اينكه تلفن همراه راننده  هاي خانمي كه   پشت چراغ 

قرمز توقف مي كردند سرقت مي كردم. 
بعد از سرقت چه مي كردي؟

گوش��ي ها را مي فروختم و با پول آنها فقط تفريح 
مي كردم. 

سرنوشت پسر گمشده
 پس از 10 سال همچنان درابهام قرار دارد 

تونل مرگ براي سارقان بنزين 
دو م�ردي ك�ه ب�ا كن�دن تون�ل 17 مت�ري 
زير زمين�ي قص�د س�رقت بنزي�ن از خ�ط 
لوله پااليش�گاهي را داش�تند بر اثر نش�ت 
بنزين و گاز ج�ان خ�ود را از دس�ت دادند. 
به گزارش جوان، نيمه شب دوشنبه ۲۳ فروردين 
عوامل آتش نشاني كهريزك با تماس تلفني از 
گير افت��ادن دو مرد  داخل تونل��ي در نزديكي 
پااليشگاه نفت با خبر شدند. مردي كه با آتش 
نشاني تماس گرفته بود اعالم كرد كه او و مرد 
ديگ��ری  در حال حف��ر تونل��ي از داخل چهار 

دي��واري در نزديكي پااليش��گاه نفت بودند كه 
در اثر حادثه اي گرفتار ش��ده اند و براي نجات 
جانشان درخواست كمك دارند. با درخواست 
كمك دو مرد، تيمي از عوامل آتش نشاني راهي 
محل ش��دند داخ��ل اتاقي با تونل��ي ۱۷ متري 
روبه رو ش��دند كه داخل آن دو م��رد در ميان 
گاز و بنزين گرفتار شده و جان خود را از دست 

داده بودند.  
بررسي هاي نشان داد دو مرد از داخل اين چهار 
ديواري تونلي را كنده اند تا به خط لوله تأمين و 

نگهداري انتقال بنزين پااليشگاه برسند و اقدام 
به سرقت بنزين كنند كه پس از سوراخ شدن لوله 
دچار گازگرفتگي بنزين مي شوند و جان خود را 
از دست مي دهند. همچنين مشخص شد اين دو 
مرد وقتي گرفتار مي شوند با آتش نشاني تماس 
مي گيرند ام��ا دقايقي بعد بر اثر نش��ت بنزين و 

انتشار گاز جان خود را از دست مي دهند. 
پس از اين آتش نشانان براي بيرون آوردن جسد 
دو مرد ناشناس تالش هاي خود را آغاز كردند و 
حتي چند نفر از آنها در بنزين روان گرفتار شده 

كه توسط همكاران ديگرشان نجات يافتند. 
از سوي ديگر وجود گاز و بخار بنزين كه احتمال 
انفج��ار آن مي رف��ت عمليات آتش نش��انان را 
با مش��كل روبه رو كرده بود ك��ه در نهايت پس 
از بررس��ي هاي فن��ي و اقدام��ات تخصص��ي 
ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر ديروز جسد دو مرد از 
سوي آتش نشانان از داخل تونل بيرون كشيده   

و تحويل اورژانس شد.  
تحقيقات درباره اين حادثه براي روش��ن شدن 

زواياي پنهان آن ادامه دارد. 

به جوان 
دوباره نگاه كن


