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 سرقت هاي طاليي
 با يک لیوان آب

    غالمرضا مسکنی
»همس�ر باردارم از ترس بي هوش ش�ده و 
داخل خيابان افتاده است، مي خواهم به او 
آب طال بدهم كه به هوش آيد « اين ش�يوه 
سارق جواني بود كه به نانوايي هاي جنوب 
تهران مي رفت و طالهاي زنان ميانسال را 
به بهانه دادن آب طال به همس�رش داخل 
ليوان آبي كه هم�راه داش�ت مي انداخت 
و به س�رعت فرار مي ك�رد. مته�م پس از 
سرقت هاي سريالي در نهايت به دام افتاد. 
به گزارش جوان، چندي قبل زن ميانسالي در 
يكي از محله هاي جنوب تهران سراسيمه به 
اداره پليس رفت و از مرد موتور سواري به اتهام 

سرقت طالهايش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: دقايقي قبل براي 
خريد نان از خانه مان بيرون آمدم و به نانوايي 
محل رفتم. يك مرد و يك زن ديگر هم در صف 
نانوايي بودند كه پشت سر آنها ايستادم . لحظاتي 
بعد مرد جواني در حالي كه خيلي هراسان بود 
سراسيمه وارد نانوايي ش��د و از ما درخواست 
كمك كرد. او از ترس دستانش مي لرزيد و بريده 
بريده گفت همسرش باردار است و االن براي 
رفتن به مطب دكتر از خانه شان بيرون آمده 
و داخل كوچه با پسر نوجواني روبه رو شده اند 
كه ماسك ترسناكي به صورت داشته است و 
همسرش با ديدن او از ترس بي هوش شده و 
روي زمين افتاده است. او كه ليوان آبي در دست 
داشت از ما خواست اگر طالي زرد داريم داخل 
ليوان آب بيندازيم تا به همسرش آب طال بدهد 

و حالش خوب شود. 
ش��اكي ادامه داد: از آنجايي كه از قبل شنيده 
بودم اگر كس��ي ترسيده باش��د به او آب طال 
بدهند حالش خوب مي ش��ود دلم براي مرد 
جوان س��وخت و براي اينكه به او كمكي كنم 
و حال همسرش خوب شود، گردنبند قيمتي 
و قديمي طاليم را به سرعت از گردنم بيرون 
آوردم و داخل ليوان آب انداختم. سپس مرد 
جوان با ليوان آب ك��ه گردنبند من داخل آن 
بود به سرعت از نانوايي بيرون آمد و شروع به 
دويدن كرد و من هم پشت سرش دويدم كه 
بر بالين همسرش حاضر ش��وم و به او كمك 
كنم اما غافل از آن بودم كه او س��ارق است. او 
سرعتش خيلي زياد بود و هر لحظه از من فاصله 
بيشتري مي گرفت تا اينكه به موتور سيكلت 
پارك شده اي رسيد و سوار بر آن شد و از محل 
گريخت. پس از اين با داد و فرياد از مردم كمك 
خواستم، اما هيچ كسي به گرد او نرسيد و من 

هم گردنبند قيمتي ام را از دست دادم. 
    سرقت هاي سريالي 

با شكايت زن ميانسال پرونده به دستور بازپرس 
دادس��راي ناحيه 34  تهران براي شناسايي و 
دستگيري سارق در اختيار تيمي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

مأموران پلي��س در ادامه تحقيق��ات خود با 
ش��كايت هاي مش��ابه اي روبه رو ش��دند كه 
حكايت از آن داشت مرد جوان به همين شيوه 
و ش��گرد در محله هاي مختلف تهران طالي 
زنان ميانسال را س��رقت مي كند. بررسي ها 
نشان داد سارق در همه س��رقت ها هراسان 
به نانوايي ها، مراكز خريد و س��وپرماركت ها 
مي رود و ب��ه بهانه اينكه همس��ر باردارش يا 
مادرش از ترس بي هوش شده از زنان ميانسال 
مي خواهد طالهاي خود را داخل ليوان آبي 
كه همراه دارد بيندازند تا به بيمارش آب طال 
بدهد و بدين ش��يوه طالهاي آنها را سرقت 

مي كند. 
   آخرين سرقت 

از سوي ديگر بررسي هاي دوربين هاي مداربسته 
محل هاي سرقت ها هم نشان مي داد متهم براي 
اينكه شناسايي نشود پالك موتورسيكلتش را 

در همه سرقت ها مخدوش كرده است. 
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان سارق جوان 
افزوده مي شد، مأموران پليس چند روز قبل در 
جريان آخرين س��رقت مرد موتور سوار قرار 
گرفتند. سارق آن روز به همان روش هميشگي 
به نانوايي رفته بود و طالي زن ميانس��الي را 
سرقت كرده بود اما اين بار فراموش كرده بود 

كه پالك موتور سيكلتش را بپوشاند. 
بدين ترتيب مأموران پليس پس از بررس��ي 
دوربين ه��اي مداربس��ته ش��ماره پ��الك 
موتورسيكلت س��ارق را بدس��ت آوردند كه 
مشخص شد حدود يكس��ال قبل مرد جواني 
به نام اي��رج اين موتور س��يكلت را به صورت 

قولنامه اي خريده است. 
    دستگيري متهم 

با شناس��ايي متهم، مأموران مخفيگاه وي را 
شناسايي و سارق جوان را چند روز قبل دستگير 

و به اداره پليس منتقل كردند. 
ايرج در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي از 

زنان ميانسال اعتراف كرد. 
وي گفت: من هيچ سابقه س��رقت يا كيفري 
ديگري ندارم اما از يكس��ال پيش كه همسرم 
به همين شيوه مورد سرقت قرار گرفت تصميم 
گرفتم من هم از زنان س��رقت كنم. وي ادامه 
داد: يكس��ال قبل همس��رم در شهرستان به 
نانوايي رفت كه مردي وارد نانوايي مي شود و 
ادعا مي كند كه همسرش ترسيده و بي هوش 
شده و مي خواهد به او آب طال بدهد. همسرم 
طالهايش را به او داده بود و او هم سرقت كرده 
بود. پس از اين همسرم افسردگي گرفت كه من 
قول دادم برايش طال بخرم اما وضع مالي هم بد 
بود كه تصميم گرفتم به همين شيوه دست به 

سرقت بزنم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر و شناسايي 
مالباختگان احتمالي در اختيار مأموران پليس 

قرار گرفت. 

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره۱4۰۰۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰۰۹۷هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسماعيل افشاركهن فرزنداكرم به شماره شناسنامه3۰۹۰كدملی ۰۸4۹۸۹۰۲۹۲صادره 
ازمش��هددريك باب س��اختمان به مس��احت۱۰/3۱۰ مترمربع پالك۱۲۹فرعی از۲۷۶اصلی واقع در 
بخش۱3خريداری ازمالك رسمی آقای اكرم افش��ار كهن محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی كه اش��خاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهدشد.                        
تاريخ انتشارنوبت اول:۱4۰۰/3/۲۰
تاريخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۰/4/3

محمدرضارجايی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره۱4۰۰۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰۰۹۸هيات اول موضوع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمدافش��اركهن فرزنداكرم به ش��ماره شناس��نامه۰۸4۰۰۷۵۷۱۵صادره 
ازمشهددريك باب س��اختمان به مس��احت۶۰/343 مترمربع پالك۱۲۹ فرعی از۲۷۶ اصلی واقع در 
بخش۱3خريداری ازمالك رسمی آقای اكرم افش��اركهن محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی كه اش��خاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهد شد.                                    
   تاريخ انتشارنوبت اول:۱4۰۰/3/۲۰

تاريخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۰/4/3

محمدرضارجايی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شمار۱3۹۹۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰۹۲۵هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم زينت مزينی فرزندقاسم به شماره شناسنامه33صادره ازفريمان دريك باب 
ساختمان به مس��احت۱۵4.۱۹مترمربع پالك۲4۰۵ فرعی از۲۷۶ اصلی واقع دربخش۱3ازمحل 
مالكيت رس��می  متقاضی محرزگرديده اس��ت.لذابه منظوراط��الع عموم مرات��ب دردونوبت به 
فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم 
وپس ازاخذرس��يد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايی 
تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادرخواهدشد.                                     تاريخ انتشارنوبت اول: ۱4۰۰/۰3/۵
تاريخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۰/۰3/۲۰

محمدرضارجايی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

برگ س�بز س�واری پژوslx tu5 4۰5 به رنگ نقره ای وشماره موتور 
NAAM31Fc۰BK256125 13۹۸۹۰۰1163  وش�ماره شاس�ی 
وپالک 265ج33 ايران6۹ مفق�ود گرديده وازدرجه اعتبار س�اقط 

است. گلستان

آگهی اعالم مفقودی
س�ند كمپانی و برگ اعالم وضعيت) برگ سبز( خودروی س�واری پرايد مدل 

13۸3 به شماره موتور 6۰6۸2616 و به شماره شاسی S14122۸3223625 و به 

 شماره انتظامی 15 ايران- ۸36ب 15 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

تبريز

آگهی اعالم مفقودی
برگ اع�الم وضعي�ت ) ب�رگ س�بز( خ�ودروی س�واری پ�ژو مدل 
13۹2 ب�ه ش�ماره موت�ور 124K۰163217 و ب�ه ش�ماره شاس�ی 
NAAN۰1CA1D۸2447۰  و به شماره انتظامی 35 ايران ۸46 م 23  

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی اعالم مفقودی

"آگهی فقدان سند مالکیت "
  نظر به اينكه آقای حسين حسين زاده طبق وكالتنامه شماره ۱۵3۵۰۷ مورخ ۱۶/ ۹ /۱3۹۹ 
دفتر ۵ تهران و ۱۹۸4۰4 مورخ ۱3۹۹/۹/۱4 دفتر ۵4 مشهد ورثه مرحوم احمد حسين زاده آقا 
سلطانی به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت دوم به اين اداره 
مراجعه نموده و مدعی است سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك ۲۵۱3 
فرعی از۷- اصلی بخش نه مشهد مفقود شده است. بابررسی دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت 
نامبرده ذيل دفتر شماره ۲3۶ صفحه ۲۹۶ به ش��ماره 4۰۵33 ثبت وسند مالكيت به شماره 
۰۵4۰۶۷ صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتی ندارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ 
اصالحی قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر ميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهی 
معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستی ظرف مدت ده روز 
ازتاريخ انتشار آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مكالكيت المثنی 

وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
 حميد رضات افشار- ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 641

 

اسناد مالکيت ) برگ سبز  (خودروی س�واری پژو 4۰5GLXI مدل 
13۸۸ خاكستری متاليک بش�ماره موتور 124۸۸274144وشماره 
شاسی NAAM11CA3AK986685  وشماره انتظامی ۹۸ايران ۸75 

م17 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ايالم

آگهی اعالم مفقودی

 فرمان�ده انتظامي 
محبوبه قرباني 

    گزارش
ته�ران ب�زرگ در 
حاش�يه چه�ل و 
پنجمين مرحله از طرح رعد با اشاره به فضاي 
انتخاباتي كشور و مناظرات انتخاباتي گفت: 
» شئوناتي كه در يک جامعه بايد برابر قانون 
رعايت شود، نبايد به عنوان ابزار تبليغاتي و 
جم�ع ك�ردن رأي ب�ه كار ب�رده ش�ود.«

به گزارش جوان، فرمان��ده انتظامي تهران 
بزرگ در حاشيه چهل و پنجمين طرح رعد 
كه در پليس فاتب برگزار ش��د در پاسخ به 
سؤالي درباره مطرح شدن مباحثي درباره 
گشت ارشاد در مناظرات انتخاباتي گفت: 
»شئوناتي كه در يك جامعه بايد برابر قانون 
رعايت شود، نبايد به عنوان ابزار تبليغاتي و 

جمع كردن رأي به كار برده شود.«

وي با اشاره به اينكه گشت امنيت اخالقي 
با جديت و حساس��يت كار خ��ود را ادامه 
مي دهد، گف��ت: »نمي توانيم با ش��ئونات 
اس��المي و اخالق��ي جامعه ب��ازي كنيم و 
استفاده ابزاري از موضوعات امنيت اخالقي 

جامع��ه، مص��داق بداخالق��ي انتخابات��ي 
است.«

وي در ادامه در توضيح اين طرح گفت: »در 
اين مرحله از طرح با اج��راي 3۲۰ حكم و 
دستگيري ۷۹3 س��ارق، زورگير و مالخر به 

اجرا درآمد و بالغ بر 4 ه��زار و 4۷4 فقره از 
اموال مسروقه مردم كشف شد.

 همچنين ۱3۹ دس��تگاه خ��ودرو و موتور 
س��رقتي در اي��ن مرحله از طرح كش��ف و 
43 باند سرقت منهدم و 3۵ محكوم متواري 
دستگير شدند. در اين طرح دو قبضه سالح 
جنگي، ۲۵۰ فش��نگ جنگ��ي و 3۰ قبضه 
شبه سالح و سالح سرد كشف و ۱۵ هزار و 
۷۶4 مورد كاالي قاچاق نيز كش��ف شد كه 
در اين رابطه ۱4 نفر دستگير شدند. ارزش 
اموال كش��ف ش��ده قاچاق ۵ ميليارد ريال 

بوده است.«
وي در پايان ب��ا اعالم اينك��ه در اين طرح 
۹۶ كيلوگرم مواد مخدر كش��ف شد، گفت: 
»در اين رابطه ۲4۹ خرده فروش مواد مخدر 

دستگير شدند.«

اسرار سر سی   ساله
 روي  علمک  گاز! 

 اس�رار س�ربريده كش�ف ش�ده روي علم�ک 
گاز خان�ه اي در غ�رب ته�ران حکاي�ت از اي�ن 
داش�ت ك�ه اي�ن س�ر از 3۰ س�ال قب�ل در يک�ي از 
آزمايش�گاه هاي پزش�کي نگهداري مي ش�ده است. 
به گزارش ج��وان، چند روز قب��ل زن جواني وقتي همراه 
فرزندان خردس��الش از خانه اش در يك��ي از خيابان هاي 
شمال غربي تهران بيرون آمد با صحنه عجيب و ترسناكي 
روبه رو شد. زن جوان سر انس��اني را روي علمك گاز خانه 
روبه رويشان مشاهد كرد كه خبر از جنايت هولناكي مي داد. 
سر جدا شده هر چند كه مو روي سر و گوشتي روي صورت 
نداشت، اما تازه به نظر مي رسيد و به همين دليل زن جوان 

وحشت زده با پليس تماس گرفت . 
لحظاتي بعد تيمي از مأموران پليس درمحل حادثه حاضر 
شدند و با مشاهده سر جدا ش��ده انساني روي علمك گاز 

خانه اي متوجه شدند گزارش زن جوان درست است. 
زن جوان گفت: قرار بود هم��راه فرزندانم به مهماني يكي 
از بس��تگان نزديكم برويم كه هنگام بيرون آمدن از خانه 
با اين صحنه روبه رو شدم. ابتدا فكر كردم سر روي علمك 
اسباب بازي اس��ت اما وقتي به آن نزديك شدم فهميدم 
كه سر واقعي اس��ت و احتمال دادم كه صاحب اين سر در 
محل ديگري به قتل رسيده و قاتل سر او را جدا كرده و به 
اين محل آورده و روي علمك گاز آويزان كرده اس��ت كه 

بالفاصله موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 
  سری متعلق به 3۰ سال قبل 

با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره ده��م و مأموران 
تشخيص هويت در محل به تحقيق پرداختند. بررسي هاي 
اوليه تيم پزش��كي قانوني در محل حادثه نش��ان داد سر 
متعلق به انساني است كه چند س��الي از مرگ او گذشته 
است.  بدين ترتيب سر كشف شده براي شناسايي هويت و 
آشكار شدن اسرار آن روي علمك به دستور بازپرس جنايي 

به پزشكي قانوني منتقل شد. 
تيم كارشناسي پزش��كي قانوني پس از انجام تحقيقات 
و بررس��ي هاي تخصصي اعالم كردند كه س��ر متعلق به 
انساني است كه 3۰ سال قبل فوت كرده است. همچنين 
آزمايش ها نشان داد اين س��ر از 3۰ سال قبل براي انجام 
آزمايش هاي پزش��كي و تخصصي در اختيار آزمايشگاه 
مجهزي بوده كه متخصصان روي آن آزمايش هاي الزم 
انجام مي دادند و براي اينكه س��ر هميش��ه تازه و مورد 
استفاده براي كارهاي علمي باش��د سر را داخل ظرف و 
محفظه خاصي كه درون مايع مخصوصي بوده نگهداري 

مي كرده اند. 
با اعالم نظريه پزش��كي قانوني جنايي بودن ماجرا رنگ 
باخت اما مأموران به دس��تور قاضي پرون��ده تحقيقات 
خود را براي شناسايي آزمايشگاه پزشكي كه سر در آنجا 
نگهداري مي شده آغاز و در نهايت چند روز بعد مأموران 
پليس آزمايش��گاه پزش��كي را در ش��مال غرب تهران 
شناسايي كردند. مسئوالن آزمايش��گاه اعالم كردند كه 
اين سر انسان از 3۰ س��ال قبل براي آزمايشات پزشكي 
در اختيار آنها بوده تا اينكه مدتي قبل با توجه به گذشت 
زمان زياد و انجام تمامي آزمايش هاي الزم سر مورد نظر 

را داخل زباله آزمايشگاهي رها كرده اند. 
   زيبايي نماي ساختمان 

پس از اين مأموران پليس تحقيقات خود را ادامه دادند كه 
چگونه سر آزمايشگاهي سر از علمك گاز خانه اي در آورده 
است كه پس از بررسي هاي فني مشخص شد شوهر همان 
زني كه موضوع را به پليس گزارش داده بود اين سر را پس 
از پيدا كردن از كنار جوي آب��ي روي علمك خانه مقابل 
ساختمان مسكوني ش��ان قرار داده است. وي گفت: براي 
رفتن به محل كارم از خانه مان بيرون آمدم كه كنار جوي 
آبي در نزديكي زباله ها با اين س��ر روبه رو شدم. فكر كردم 
اين سر مجسمه تزئيني است و اصاًل  فكر نمي كردم كه سر 
واقعي انسان است. به همين دليل اين سر را برداشتم و براي 
تزئين ساختمان روي علمك قرار دادم و فكر كردم با اين 

كار نماي ساختمان را فانتزي كرده ام. 
بدين ترتيب با فاش ش��دن اسرار س��ر بريده روي علمك 
گاز پرونده در دادس��راي امور جنايي تهران براي هميشه 

بسته شد.

زورگیري از مشتريان صرافي
  پس از خوردن قرص ويتامین 

يكي از دو متهمي كه پس از زاغ زني در صرافي هاي ميدان 
فردوسي از مش��تريان آنها زورگيري مي كردند در ادعاي 
عجيب مي گويد: پس از خوردن ق��رص ويتاميني اغفال 

شدم و دست به سرقت زدم. 
چرا سراغ زورگيري رفتي؟

كارگر يك رستوران بودم كه روزي يكي از دوستانم به نام 
داوود به رستوران آمد و يك قرص به من داد. او گفت: اين 
قرص ويتامين اس��ت اگر آن را بخورم س��رحال مي شوم. 
قبول كردم و بعد از خ��وردن قرص بود كه با هم به ميدان 

فردوسي رفتيم شروع به زورگيري كرديم. 
چند فقره زورگيري مرتکب شدي؟

پنج  فقره
از نحوه زورگيري زوج جواني كه هر دو اينجا 

حضور دارند بگو. 
۱۲ فروردين بود ك��ه مقابل يك��ي از صرافي هاي ميدان 
فردوس��ي متوجه ش��ديم زوج جواني چند ه��زار يورو را 
داخل كيف گذاشتند و س��وار موتور شدند. آنها را تعقيب 
كرديم تا اينكه به شهرك وليعصر رسيدند. در يك فرصت 
مناسب كيف را از دست زن جوان كه ترك موتور نشسته 
بود قاپيديم. آنها مقاوم��ت مي كردند، اما با چاقو موفق به 
زورگيري شديم. زن جوان سعي داشت ما را متوقف كند 

كه چند متري روی زمين كشيده و زخمي شد. 

شوهر خواهرم معتادم كرد 
در حاشيه اين طرح، زن جواني كه از خانه مادر او سرقت شده بود.  
گفت: »شب يلدا بود و ما ديروقت خوابيديم. مادرم نيم ساعت 
مانده به نماز صبح بيدار شد و براي گرفتن وضو به حياط رفت 
اما حين برگشت در را قفل نكرد. او در پذيرايي آماده نماز بود كه 
سارقاني وارد خانه شدند و با تهديد مقداري پول نقد، چند كيف 
حاوي مدارك، تلفن همراه و چند پاور را سرقت كردند. « او ادامه 
داد: »مادرم ما را بيدار نكرده بود تا مبادا به ما آسيبي برسد، اما 
از ترس پاهايش قفل شده بود تا اينكه او را به بيمارستان برديم و 
تحت درمان قرار گرفت. او هنوز هم استرس دارد و ما نمي توانيم 

او را تنها بگذاريم.«
متهم پرونده زن ۲۸ ساله اي است كه به سؤاالتم پاسخ داد. 

چرا سارق شدي ؟
پدرم فوت كرده بود و هفت برادر و خواهر بوديم. دو برادرم نان آور 
خانه بودند. وقتي گرفتار اعتياد ش��دم خجالت مي كش��يدم از 
برادرانم پول مواد بگيرم. اين شد كه تصميم گرفتم سرقت كنم. 

چه شد كه معتاد شدي ؟
دامادمان معتاد بود كه پنج سال قبل مرا هم معتاد كرد و االن هم 

هروئين و شيشه مصرف مي كنم. 
چند بار مرتکب سرقت شدي؟

يكبار از فروشگاه و اين بار هم از منزل پيرزن
با همدستانت چطور آشنا شدي؟

همسايه بوديم. 
از شب حادثه بگو. 

خانه پي��رزن را از قبل شناس��ايي كرده بودي��م. او تنها زندگي 
مي كرد. آن ش��ب وقتي متوجه ش��ديم در را قفل نكرده همراه 

 همدستانم وارد خانه شديم. 
پشيمان نيستي؟

بله، پشيمانم تصميم دارم به كمپ بروم و اعتيادم را ترك كنم. 

 سرقت دينام  كولر  به بهانه نظافت

 مرد ميانسال به اتهام 
س��رقت 44 دس��تگاه 
دينام كولر دس��تگير 
شده بود. او با همدستي 
همس��رش ب��ه بهانه 
نظاف��ت به پش��ت بام 
خانه و چن��د كارخانه 
رفت��ه ب��ود و مرتكب 

سرقت شده بود. 
قب�ل از س�رقت به 
چه كاري مش�غول 

بودي ؟
جمع آوري ضايعات.

پ�س چ�را س�ارق 
شدي؟ ۱۰ سال  است 
معتادم و به خاطر پول 
مواد سرقت مي كردم. 

چند فرزند داري؟ سه فرزند
االن كجا هستند؟  تحويل بهزيستي دادم.

دينام هاي سرقتي را چکار كردي؟
مالخر داش��تم و آنها را حدود ۲۰۰ ت��ا ۲۵۰ هزار تومان 

فروختم. 

سرقت از انباري با كلید جا مانده
متهم ديگر سارق انباري بود كه با غفلت صاحبخانه موفق 

به سرقت شده بود.
 متهم مي گفت: »در پيك موت��وري كار مي كردم. روزي 
براي تحويل يك بس��ته مقابل يك آپارتم��ان رفتم كه 
متوجه ش��دم يك كليد روي در خانه جا مانده است. آنرا 
برداشتم و فرداي آن روز براي س��رقت به آنجا رفتم. در 
ساختمان را باز كردم و سراغ انباري ها رفتم. موفق شدم 
يكي از انباري ها را باز كنم و اجناس آنرا كه كلي آهن آالت 

بود سرقت كنم. « 
متهم مي گفت: »گرفتار اعتيادم و به خاطر پول مواد فكر 
سرقت به سرم زد. يك دختر ۱۲ ساله دارم و حاال پشيمانم 

و از روي دخترم خجالت مي كشم.«
 

پايان سرقت هاي شبانه 
س�ارق س�ابقه داري كه با پرس�ه زني هاي 
ش�بانه 1۰۰ فق�ره س�رقت از صندوق عقب 
خودروها مرتکب ش�ده بود، ب�ه دام افتاد. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ عل��ي فرخ پور 
سرپرس��ت پايگاه پنج��م پليس آگاهي تهران 
بزرگ درباره اين خبر گفت: در پي وقوع چند 
فقره سرقت لوازم داخل خودرو در غرب تهران، 
بررسي موضوع با تشكيل تيم عملياتي با هدف 

كشف اين سرقت ها در دستور كار كارآگاهان 
پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 

وي اف��زود: مأم��وران پلي��س در تحقيق��ات 
و بررس��ي هاي تخصصي، به رد پاي س��ارقي 
حرفه اي و سابقه دار رسيدند كه حكايت از آن 
داشت تمامي س��رقت ها را به صورت حرفه اي 

انجا داده است. 
بدين ترتيب مأموران پليس پس از شناسايي 

مخفي��گاه س��ارق حرف��ه اي در عملياتي وي 
را دس��تگير و به اداره پليس منتق��ل كردند. 
مته��م در تحقيق��ات كارآگاهان ب��ه ارتكاب 
۱۰۰ فقره سرقت از صندوق عقب خودرو ها در 
پرسه زني هاي شبانه اعتراف و اظهار كرد، لوازم 

سرقتي را به يك مالخر فروخته است. 
سرهنگ فرخ پور با اشاره به اينكه در عمليات 
ديگري مالخر اموال سرقتي نيز دستگير و در 

بازديد از مخفيگاهش تعدادي اموال سرقتي از 
قبيل الستيك كشف شد، افزود: كارشناسان 
ارزش پرونده هاي كشف شده را ۲ ميليارد ريال 

اعالم كردند. 
اين مقام انتظامي اضافه كرد: تا كنون ۷۰ تن از 
مال باختگان شناسايي شده اند و متهمان براي 
س��ير مراحل قانوني در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفتند. 

رئيس پليس پايتخت خطاب به برخی نامزدها:

شئونات اسالمی را  ابزار انتخاباتي نکنید


