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 قاتل: مي خواستم
 تذكر بدهم مرتكب قتل شدم

۸ كشته و ۲ مفقود
 در پي سيل و آبگرفتگي

قاتل تبر به دست گرگاني زمينگير شد 
مأموران پليس شهرستان گرگان قاتل تبر 
به دستي را كه در يكي از چهار راه هاي شهر 
پسر 17 ساله اي را به قتل رساند و 9 شهروند 
ديگر را به شدت زخمي كرد به دام انداختند. 
به گ��زارش ج��وان ، س��اعت 18:50 عصر روز 
سه ش��نبه دوازدهم مردادماه مردي الغر اندام 
و قد بلند با موهايي جو گندمي كه در دس��ت 
راس��ت تبر و در دس��ت چپ قم��ه اي بزرگ 
داشت در قسمت شمالي بازار چهار راه ميدان 
گرگان نعره مي زد و حريف مي طلبيد. ساكنان ، 
رهگذران و كاس��بان محل با ديدن اين صحنه 
فرار مي كنن��د، ام��ا او وقيح تر مي ش��ود و به 
شهروندان حمله مي كند. مرد خشن ابتدا وارد 
قهوه خانه اي مي شود و يكي از مشتريان آن و 
يك مرد ميوه فروش را در آن نزديكي به شدت 
زخمي مي كند. سپس به سمت تقاطع چهارراه 
ميدان مي رود و شاهرگ پسر 17 ساله اي را با 
تبرش مي زند و او را نقش ب��ر زمين مي كند و 

بعد هم به افراد ديگر و يك مغازه حمله مي كند 
و با تبر و قمه تعداد ديگ��ري را زخمي و غرق 
در خون مي كن��د. مرد ميانس��ال ديوانه وار در 
خيابان ها مي چرخد و رجز خواني مي  كند، اما 
هيچ كسي جرئت نزديك شدن به او را ندارد تا 
اينكه دقايقي بعد تيمي از مأموران پليس براي 
دس��تگيري مرد مس��لح وارد عمل مي شوند. 
ضارب كه تبر و قم��ه اش به خون 10 نفر رنگي 
شده بود با ديدن مأموران اقدام به فرار مي كند، 
اما خيلي زود مأموران پليس او را زمينگير و به 

اداره پليس منتقل مي كنند. 
 جانشين فرمانده انتظامي گلستان درباره اين 
حادثه گفت: ساعت حدود 19 عصر روز سه شنبه 
به دنبال اعالم مركز فوريت هاي پليس��ي 110 
مبني بر يك فق��ره درگيري و چاقوكش��ي در 
چهار راه ميدان گرگان بالفاصله مأموران يگان 

امداد شهرستان به محل اعزام شدند. 
با حضور پليس در محل مش��اهده شد فردي 

با تبر و چاق��و در حال درگيري ب��ا تعدادي از 
رهگذران بوده كه طي آن چند نفر از شهروندان 

مجروح كرده بود. 
س��رهنگ فرزاد تاجره افزود: متهم با مشاهده 
مأموران قصد حمله ور ش��دن به سمت پليس 
را داش��ت كه مأم��وران ضمن رعاي��ت قانون 
به كارگيري س��الح اقدام به شليك تير هوايي 
كردند كه متهم اقدام به فرار كرد، اما با سرعت 
عمل و آمادگي باالي مأموران، وي كه مس��لح 
به تبر و چاقو بود خيلي زود دستگير و به اداره 

پليس منتقل شد. 
وي با بيان اينكه متأسفانه در اين حادثه يكي 
از شهروندان به علت شدت جراحت وارده فوت 
كرد و 9 نفر نيز مجروح و به بيمارستان منتقل 
شدند، گفت: حال دو نفر از افراد زخمي بدحال 

گزارش شده است. 
به گفته وي علت و انگيزه متهم در دست بررسي 

است. 

بي توجهي مرد طالفروش به نكات ايمني 
انگي�زه اي شد كه م�رد افغ�ان سناريوي 
سرق�ت از مغ�ازه او را طراح�ي و ب�ا 
همدستي دوستانش اج�را كند. متهمان 
م�رد طالف�روش را در صن�دوق عق�ب 
خودرو اش حبس ك�رده و سپس به مغازه 
او دستبرد زده و ۵ كيلو طال سرقت كردند. 
به گزارش جوان ، نيمه هاي شب چهارشنبه 
16تيرماه امسال زن و ش��وهر جواني هنگام 
عبور از خيابان��ي در نزديكي نب��رد متوجه 
صداي ناله هاي انس��اني ش��دند ك��ه از آن  
نزديكی شنيده مي ش��د. زوج جوان كنجكاو 
ش��دند و رد صدا را گرفتند ك��ه به خودروي 
س��واري پژوي پارك ش��ده  اي كنار خيابان 
رس��يدند. صداي ناله و فرياد كمك خواهي 
مردي از داخل صندوق عقب خودرو به گوش 
مي رسيد كه هر از گاهي هم با دست از داخل 
به در صندوق عقب خودرو مي كوبيد تا جلب 

توجه كند. 
    نجات جان طالفروش 

سپس زن و ش��وهر جوان موضوع را به اداره 
پليس خب��ر دادند و دقايقي بع��د هم تيمي 
از مأموران كالنتري تهران نو در محل حاضر 

شدند. 
مأموران پليس وقتي در صندوق عقب خودرو 
را باز كردند با پيك��ر خونين و نيمه جان مرد 
ميانسالي روبه رو ش��دند كه دست و پايش با 
دستبند پالستيكي بسته شده بود. همزمان با 
انتقال پيكر خونين مرد ميانسال براي درمان 
به بيمارستان بررسي هاي پليسي نشان داد، 
وي احمد نام دارد و صاحب طالفروشي است 
كه از سوي چند مرد ناشناس ربوده و داخل 

خودرواش حبس شده است. 
   گروگانگيري 

مرد طالفروش در توضي��ح ماجرا گفت: من 
مغازه طالفروشي در منطقه جواديه راه آهن 
دارم و خانه ام در غرب تهران نزديكي بزرگراه 
ستاري است. امشب برق منطقه جواديه چند 
باري قطع و وصل شد و به همين خاطر كمي 
زودتر مغازه را تعطيل كردم و همراه همسايه 
مغازه ام كه پيم��ان ن��ام دارد و خانه اش در 
نزديكي خانه من اس��ت با خودروام به طرف 
خانه مان ب��ه راه افتاديم. من هميش��ه ابتدا 
پيمان را جلوی خانه اش پياده مي كنم و بعد 
هم به خانه خودم ك��ه چند كوچه آن طرفتر 

است، مي روم. 
وي ادامه داد: امش��ب مثل هميشه پيمان را 
جلوی خانه اش پياده كردم و به طرف خانه ام 
به راه افتادم. وقتي به داخل كوچه مان پيچيدم 
مرد موتور سواري كه ماس��ك بهداشتي   به 

صورت داشت راه مرا س��د كرد و خودش را 
مأمور پلي��س معرفي كرد و مدعي ش��د كه 
شهروندي از دس��ت من شكايت كرده و بايد 
همراه او به اداره پليس بروم. به او گفتم اشتباه 
مي كند و من با كس��ي اخت��الف يا درگيري 
نداشته ام كه در همان لحظه سه مرد نقاب دار 
ناشناس با چاقو و شوكر به من حمله كردند و 
مرا از پشت فرمان بيرون كشيدند و به صندلي 
عقب انتقال دادند. دو نفر از آنها در دو طرف 
من نشستند و يكي هم پشت فرمان نشست 
و به راه افتاد. آنها خودش��ان را مأمور پليس 
معرفي كردند، اما من متوجه شدم كه قصد 
گروگانگيري و سرقت از طالفروشي ام را دارند 
كه شروع به داد و فرياد كردم و مي خواستم در 
برابر آنها مقاومت كنم كه مرا با چاقو و شوكر 
زدند و بعد هم سرم را زير صندلي پايين بردند 

تا جايي را نبينم. 
  حبس در صندوق عقب 

پس از طي مس��افتي خودرو توقف كرد كه 
متوجه ش��دم زير پل جواديه است و دو مرد 
آدم ربا پس از كتك كاري زياد و س��رقت دو 
فقره چك، پول ها، تلفن هم��راه و كليد هاي 
مغازه ام مرا به داخل صن��دوق عقب خودرو 
منتقل كردن��د و دوباره ب��ه راه افتادند. من 
متوجه شدم كه آنها دوباره كنار مغازه ام توقف 
كردند و پ��س از اينكه دو نفر پياده ش��دند ، 
راننده دوباره حركت كرد تا اينكه ساعتي بعد 
در اين مكان متوقف شد. دقايقي بعد كه ديدم 
خبري از راننده و همدستانش نيست شروع 
به داد و فرياد كردم و با مشت به در صندوق 
عقب مي زدم كه رهگذري متوجه شود و مرا 
نجات دهد كه در نهايت هم زن و ش��وهري 

متوجه شدند و به پليس خبر دادند . 
   سرقت ۵ كيلو طال 

پس از اين مأموران همراه شاكي راهي مغازه 
طالفروش��ي ش��دند كه دريافتند س��ارقان 
به مغازه دس��تبرد زده و 5 كيل��و طال هم كه 
داخل ويترين و كشوهاي مغازه بوده سرقت 
كرده اند. همچنين مش��خص شد كه ساعت 
حدوداً 22 شب مأموران گشت پليس در آن 
محله متوجه صداي آژي��ر مغازه طالفروش 
شده و به محل اعزام شده اند كه سارقان قبل 
از رس��يدن مأموران از محل ف��رار مي كنند 
و هنگام فرار ه��م مق��داري از طالها داخل 
مغازه از كيسه ش��ان به كف مغازه مي ريزد، 
اما سارقان از ترس بي خيال طالهاي ريخته 

شده مي شوند. 
بدي��ن ترتيب با اع��الم خب��ر گروگانگيري 
مرد طالفروش و س��رقت 5 كيلو طال تيمي 
از كارآگاهان پليس  آگاهي به دس��تور قاضي 

مرتض��ي رس��ولي، بازپ��رس شعبه هش��تم 
دادس��راي ويژه س��رقت براي شناس��ايي و 

دستگيري سارقان خشن وارد عمل شدند. 
   دستگيري سارقان 

مأموران پليس در نخس��تين گام دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه را مورد بازبيني قرار دادند 
كه مشخص ش��د در همان لحظات  اوليه يك 
سارق با خودروی صاحب طالفروشي از محل 
دور مي شود و دو سارق هم وارد مغازه مي شوند 
و يك سارق هم داخل خيابان نگهباني مي دهد. 
در حالي كه بررسي ها نشان مي داد سارقان 
همگي نقاب به ص��ورت دارند و هيچ ردي از 
خود به جاي نگذاشته اند مأموران پليس در 
تحقيقات فني موفق ش��دند يكي از سارقان 
را كه پسر جواني به نام فرشاد بود شناسايي 

و دستگير كنند. 
متهم پس از دس��تگيري در بازجويي ها سه 
همدس��ت خود را كه همگي افغ��ان بودند و 
بصير ، هوش��نگ و مقبول نام دارند به پليس 
معرفي كرد و كارآگاهان هم همه متهمان را 

يكای يك دستگير كردند. 
چهار متهم صب��ح ديروز به دادس��راي ويژه 
س��رقت منتق��ل ش��دند و در بازجويي ها به 
سرقت از طالفروشي اعتراف كردند. متهمان 
در ادامه ب��راي تحقيقات بيش��تر در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

مرد جواني ك�ه متهم اس�ت كارگر ساختم�ان نيمه ك�اره اي را در 
همسايگ�ي خانه ش�ان ب�ه خاط�ر س�ر و ص�داي زي�اد ب�ه قتل 
رسانده در جلس�ه دادگاه مدعي ش�د كه مي خواست�ه به مقتول 
تذك�ر بده�د، ام�ا عصبان�ي ش�ده و او را به قت�ل رسان�ده است. 
به گزارش جوان، 24 آذر سال  98، مأموران كالنتري 150 تهرانسر از مرگ 
مشكوك مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به كارگر ساختمان نيمه كاره اي به نام اصغر بود كه 
بعد از سقوط از باالي ساختمان محل كارش به بيمارستان منتقل شده 

اما بر اثر شدت جراحات فوت كرده بود. 
     دستگيري مرد همسايه

با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات براي يافتن علت دقيق حادثه 
آغاز شد تا اينكه مأموران در نخستين گام از تحقيقات خود دريافتند آن 
روز اصغر در درگيري با يكي از همسايه ها به نام حيدر دچار حادثه  و به 

بيمارستان منتقل می شود. 
با توجه به گواهي شاهدان حادثه و اثرات چاقو روي پهلو و پيشاني كارگر 
جوان پرونده با فرضيه قتل عمد تشكيل و حيدر 36 ساله بازداشت شد. 
آن مرد وقتي تحت بازجويي قرار گرفت به قتل مرد جوان اقرار كرد و در 
شرح ماجرا گفت: »كارگران در ساختمان روبه روي خانه ما مشغول كار 
بودند و هميشه هم سرو صدا مي كردند به طوري كه ما اذيت مي شديم 
و تحمل آن هم خيلي براي ما س��خت بود. آنها ش��ب ها با صداي بلند 
آواز مي خواندند و روزها هم با يكديگر ش��وخي مي كردند. حتي ظهرها 
كه وقت استراحت بود هميشه صداي خنده ش��ان در خانه به گوش ما 
مي رس��يد و آرامش ما را به هم مي ريخت. خالصه اينك��ه خانواده ام در 
آس��ايش نبودند به همين خاطر چند بار به آنها تذكر دادم و خواس��تم 
ساكت باشند، اما آنها به تذكرهاي ما اعتنايي نمي  كردند و همچنان به 

رفتارشان ادامه مي دادند.«

متهم ادامه داد: »روز حادثه براي خريد بيرون رفته بودم كه هنگام برگشت 
اصغر را در خيابان ديدم. او را كنار كشيدم و درباره سر و صدايشان بار ديگر 
با او صحبت كردم، اما او با بي اعتناي��ي حرفم را قبول نكرد و از كنارم رد 
شد. از اين رفتارش عصباني شدم و دنبال او وارد ساختمان شدم. در يكي 
از طبقات وقتي به هم رسيديم او را از پشت سر گرفتم و كار به درگيري 
كشيد. از شدت عصبانيت كنترل اعصابم را از دست داده بودم به همين 
خاطر وقتي چشمم به چاقوي روي زمين افتاد آن را برداشتم و چند ضربه 
به او زدم كه ناگهان در همين درگيري اصغر يكباره از باالي ساختمان به 
پايين سقوط كرد. به طبقه پايين رفتم كه ديدم پدرم متوجه درگيري 
شده و خودش را به ما رسانده است. او بالفاصله اصغر را سوار خودرو اش 
كرد و به بيمارستان برد، اما شدت خونريزي زياد بود و او فوت كرد.«  وي 
بعد از بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده با صدور كيفرخواست 

به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
   بررسي سالمت رواني متهم

متهم بعد از تعيين ش��عبه در وقت رس��يدگي مقاب��ل هيئت قضايي 
شعبه دوم دادگاه به رياست قاضي زالي قرار گرفت. او بعد از درخواست 
قصاص از سوي اولياي دم بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت: »به خاطر 
اذيت هاي مقتول و ديگر كارگرها هم خودم و ه��م خانواده ام زندگي 
آرامي نداش��تيم. به همين دلي��ل آن روز وقتي مقت��ول را ديدم فقط 
قصد داش��تم به او تذكر بدهم تا از مزاحمت هايش��ان دست بردارند، 
ولي مقتول با رفتارش مرا عصباني كرد. من كه سال ها قبل به بيماري 
رواني مبتال بودم آن روز كنترل اعصابم را از دس��ت دادم و ناخواسته 

مرتكب قتل شدم.«
متهم در آخر گفت: »من از مقتول و دوستانش عصباني بودم، ولي راضي 
به مرگ آنها نبودم حاال هم در زندان ش��رايط خوبي ندارم و درخواست 
كمك دارم.«   سپس وكيل متهم با اين ادعا كه موكلش مبتال به بيماري 
اعصاب و روان اس��ت و حتي از خدمت س��ربازي هم معاف شده است، 
از هيئت قضايي خواست متهم به قتل براي بررس��ي سالمت رواني به 

كميسيون پزشكي قانوني معرفي شود. 
هيئت قضايي با اين درخواس��ت موافقت كرد و متهم را به كميس��يون 
پزش��كي قانوني معرفي كردند. به دس��تور هيئت قضايي كارشناسان 
پزشكي قانوني بعد از تش��كيل كميسيون و بررسي ش��رح حال متهم 
در گزارش��ي اعالم كردند اگر چه مرد جوان به اخت��الل اعصاب و روان 
مبتالست، اما اين اختالل موجب رافع مسئوليت كيفري نيست و او هنگام 

ارتكاب جرم جنون نداشته است. 
   آخرين دفاع متهم 

با اعالم اين نظريه، متهم براي دومين بار مقابل هيئت قضايي شعبه دوم 
قرار گرفت. در آن جلسه اولياي دم بار ديگر براي قاتل درخواست قصاص 
كردند. در ادامه متهم براي دفاع از خود در جايگاه ايستاد و گفت: »باور 
كنيد آن روز به خاطر س��ر و صداي كارگران به مقتول تذكر دادم چون 
خانواده ام در آرامش نبودند و استراحت نداشتند. آنها نه شب و نه در طول 
روز مراعات حال ما را نمي كردند و مدام در حال آواز خواندن يا شوخي 
با هم بودند. من خيلي سعي كردم كه موضوع به خوبي حل شود، اما آن 
روز مقتول اهميتي به حرفم نداد و وارد ساختمان شد.  عصباني شدم و 
اين حادثه رقم خورد. باور كنيد قصد قتل نداشتم و حاال پشيمانم.« متهم 
ادامه داد: »از كودكي به بيماري اعصاب و روان مبتال بودم و به خاطر اين 
بيماري به خدمت سربازي نرفتم و معاف شدم. آن روز هم كنترل اعصابم 
را از دست داده  بودم و نمي دانستم چكار مي كنم. وقتي به خودم آمدم كه 
مقتول از باالي ساختمان به پايين سقوط كرده بود. از اولياي دم و دادگاه 

تقاضاي بخشش و گذشت دارم.«
در آخر با اعالم ختم جلس��ه هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور 

شد. 

باران هاي سيل آساي چن�د روز اخير در سه 
است�ان هشت كشت�ه و دو مفق�ودي برجاي 

گذاشت. 
س��خنگوي جمعيت هالل احمر درباره آخرين 
وضعيت امدادرس��اني جمعي��ت هالل احمر به 
افراد متأثر از حوادث جوي چند روز اخير گفت: 
از روز 11 مرداد تا صبح امروز امدادگران جمعيت 
هالل احمر در 23 نقطه از 10 اس��تان كشور در 
مجموع به 978 نفر امداد رساني كردند كه از اين 
تعداد 85 نفر اسكان اضطراري داد شده و سه تن 
نيز دچار صدمه شده بودند كه به مراكز درماني 
انتقال داده ش��دند.  محمد حسن قوسيان  مقدم 
با بيان اينكه 20 دس��تگاه خودروي سواري نيز 
از ميان سيل رهاسازي ش��دند، به ايسنا گفت: 
متأس��فانه در اين حوادث هش��ت تن نيز جان 
خود را از دست دادند كه شش نفرشان در استان 
قزوين، يك نفر در استان آذربايجان غربي و يك نفر 
نيز در سوادكوه جان باخته اند.  به گفته وي دو تن 
نيز در قزوين مفقود هستند كه جستجوها براي 

يافتن آنان همچنان ادامه دارد. 

۴۱ كشته در حادثه برخورد 
كاميون با اتوبوس در مالي 

برخ�ورد كاميون�ي ب�ا ي�ك دستگ�اه اتوب�وس 
در كش�ور مال�ي 41 كشت�ه در پ�ي داش�ت. 
به گزارش ايسنا، وزارت حمل و نقل مالي اعالم كرد: در 
پي برخورد يك دستگاه كاميون حامل كاال با اتوبوس 
مسافربري كه روز سه شنبه رخ داد 41 تن جان خود را 

از دست دادند. 
گزارش ها حاكي از آن است كه تركيدگي تاير كاميون 
موجب شد تا راننده كنترل آن را از دست داده و از مسير 

خود منحرف شود و با اتوبوس برخورد كند. 
همچنين در جريان اين حادث��ه 33 نفر ديگر مصدوم 

شدند.

برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز( و سند كمپانی) سند مادر( خودروی 
سواری پژو 206 مدل 1389 به شماره موت�ور 13389034311 و به 
شماره شاسی NAAP41FD2BJ303680  , و به شماره انتظامی 1۵ 

ايران 171 ن 74 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی مفقودی

برگ سبز ) برگ اعالم وضعيت(، سند كمپانی ) سند مادر( و وكالت 
كاری و فروش  خ�ودرو پژو ROA م�دل 138۵ و به شم�اره موتور 
1168۵040187 و به شماره شاسی 613023۵6 به شماره انتظامی 1۵ 

ايران 878 د ۵4 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است .تبريز

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشاركتی ملک واقع در قلعه حسن با روش بدون اعال م درصد پایهآگهی مفقودی

شه�رداری گرگ�ان ب�ا استن�اد ب�ه شي�وه نام�ه امورسرماي�ه گ�ذاری ومشارك�ت مردم�ی شه�رداری مصوب�ه ۵7جلس�ه هيي�ت عال�ی سرماي�ه گ�ذاری 
ب�ه تاري�خ 1400/4/13 وم�اده 30 ايي�ن نام�ه معام�الت شه�رداری در نظ�ر دارد از طري�ق مشاركت مدن�ی با سرماي�ه گ�ذاری اشخاص حقيق�ی يا حقوق�ی نسبت 
 ب�ه مشارك�ت ساخ�ت در عرص�ه ای واق�ع در 30 مت�ری قلع�ه حس�ن منته�ی ب�ه خياب�ان 14 مت�ری )س�ه راه ق�ره خان�ی (دارای ك�د نوس�ازی-14
101۵6-6-1 دارای مدرک مالكيت عادی)رای تبصره ۵ ماده 96 به مساحت 170/30 مترمربع در اجرای تعريض خيابان 14و10 متری خريداری شده است كه برابر گزارش 
شهرسازی عرصه مذكور پس از تعريض به مساحت 8۵/72متر مربع دارای باقی مانده ميباشدلذا كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی واجدالشرايط ميتوانند  ازتاريخ 1400/۵/14 
لغايت پايان وقت اداری مورخ 1400/6/2 به واحد امور قراردادهای شهرداری به ادرس گرگان –ميدان شهرداری –شهرداری گرگان ويا به سايت شهرداری گرگان به ادرس 
اينترنتی www.gorgan.ir مراجعه وضمن دريافت اسناد ومدارک فراخوان از شرايط ونحوه سرمايه گذاری موضوع اگهی اطالع حاصل نموده ودر صورت تمايل به شركت 
در سرمايه گذاری با رعايت شرايط ،اسناد ومدارک مورد نياز سرمايه گذاری را دريافت ونسبت ب�ه ارايه تضمين شركت در اگهی فراخوان درپاكت الف واسناد مربوط به 
توانمندی مالی شرايط شركت در فراخوان،تكميل فرم های مندرج درصفحات 1 الی ۵ رزومه شامل سوابق قراردادهای منعقده .پرينت حساب بانكی 6 ماهه از تاريخ اگهی 
فراخوان به قبل ،مدارک هويتی اشخاص حقوقی شامل كارت ملی وشناسنامه  وبرای اشخاص حقوقی شامل اساسنامه،اگهی اخرين تغييرات در پاكت ب وپيشنهاد سهم 

الشركه)پاكت ج بصورت الک ومهرشده لغايت 1400/6/2 به واحد دبيرخانه شهرداری –به ادرس گرگان-ميدان شهرداری شهرداری گرگان اقدام نمايند
تلفن دفتر معاونت برنامه ريزی 0173268۵۵01

عبدالرضا دادبود شهردارگرگانامور قراردادها 017322407۵2

گفت وگو با سر دسته باند 
بصير سابقه داري ؟ 

نه، همدستانم هم سابقه ندارند.
چه ش�د كه تصمي�م گرفت�ي از طالفروشي 

سرقت كني ؟ 
من در كارگاه توليدي كفش كار مي كنم. دو س��ال قبل 
يكي از همشهريانم به نام س��اميار از من خواست براي 
خريد طالي دس��ت دوم به مغازه طالفروشي برويم. ما 
پول هايمان را پس انداز مي كردي��م دو نفري چند باري 
به مغازه طالفروشي ش��اكي رفتيم و طالي دست دوم 

خريديم. 
در اين چند بار متوجه ش��ديم كه صاحب طالفروش��ي 
نكات ايمن��ي را رعايت نمي كن��د. او معموالً هميش��ه 
طالهايش را از پشت ويترين بر نمي داشت و روي آن را 
فقط مي پوشاند كه وسوسه شديم از آنجا سرقت كنيم. 

چرا پس از دو سال دست به سرقت زديد ؟ 
واقعيتش آن زمان من ترسيدم و از طرفي هم ساميار از 
ايران رفت و من هم بي خيال سرقت شدم تا اينكه چند 

ماه قبل وسوسه شدم. 
 چون مدتي است به خاطر كرونا كسب و كار رونق زيادي 
ندارد و ما ه��م درآمدمان كم شده اس��ت كه تصميم به 

سرقت گرفتم. 
دقيقاً از چه زمانی نقشه سرقت را طراحي كردي ؟ 

دقيق يادم نيست، اما حدود چهار تا شش ماه قبل بود كه 
تصميم گرفتم باند سرقت را تشكيل دهم و قبل از سرقت 
هم چند باري تصميم داشتيم نقشه مان را عملي كنيم، 

اما به داليلي نشد. 
چرا ؟ 

مث��اًل يكب��ار ك��ه ب��راي گروگانگي��ري رفتي��م 
صاحب طالفروشي همراه همسرش بود كه نقشه مان 

را عملي نكرديم.
درباره اعضاي باند توضيح بده.

دو نفر كه همشهريان خودم بودند. فرشاد هم كه ايراني 
است مدتي در توليد كفش كار مي كرد و با هم دوست 
شده بوديم و اين اواخر هم وضع مالي خوبي نداشت و 
دستفروشي مي كرد و وقتي به او گفتم كه پول خوبي 

گيرت مي آيد قبول كرد و همراه ما شد. 
درباره شب حادثه توضيح بده.

ما از قبل چند شبي او را از مغازه اش تا خانه اش زير نظر 
گرفتيم ت��ا اينكه ش��ب حادثه من و همش��هريانم در 
نزديكي محل زندگي او كمين كرديم و فرشاد هم او را 
از مغازه اش با موتور تعقيب كرد. وقتي وارد كوچه شد به 
عنوان مأمور راه او را سد كرديم و او را گروگان گرفتيم. 

طالهاي سرقتي را چه كار كرديد ؟ 
تقس��يم كرديم كه مقداري را فروختيم و مقداري هم 

پليس كشف كرد. 

سرقت ۵ كيلو طال 
پس از حبس طالفروش در صندوق عقب خودرو

خاموش كردن گوشي
 پس از گرفتن بيعانه

مرد فريبكار كه پس از گرفت�ن بيعانه از مشتريان 
خري�د لوازم خانگ�ي گوش�ي تلف�ن همراهش را 
خاموش مي كرد سرانجام به دام پليس تهران افتاد. 
به گزارش جوان ، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي 
درباره كالهبرداري به شيوه گرفتن بيعانه از مشتريان 
س��ايت هاي مجازي به پليس تهران گزارش شد. يكي 
از ش��اكيان توضي��ح داد: مدتي قبل ب��ه دنبال خريد 
يك تلويزيون با قيمت مناس��ب بودم. بعد از بررس��ي 
آگهي هايي كه در سايت هاي مجازي منتشر شده بود 
تصميم به خريد يك تلويزيون ب��ا قيمت 4 ميليون و 
400 هزار تومان گرفتم. به نظرم فروشنده تلويزيون را 
با قيمت مناسبي آگهي كرده بود براي همين با شماره 
تلف��ن او تماس گرفتم. بعد از پرس��يدن مش��خصات 
تلويزيون تصميم به خريد گرفتم. فروشنده گفت در 
صورتي كه تصميم به خريد دارم بايد بخشي از پول را 
به عنوان بيعانه به شماره كارت او واريز كنم. او قول داد 
بعد از واريز شدن پول تلويزيون را با پيك برايم ارسال 
مي كند كه من قبول كردم و پول را به شماره حسابي 
كه داده بود واريز كردم و منتظ��ر ماندم تا تلويزيون را 
برايم ارس��ال كند. هر چه منتظر ماندم فايده نداشت 
براي همين با شماره تلفن او تماس گرفتم، اما گوشي 
او خاموش ب��ود. بعد از آن بود كه متوجه ش��دم كه از 
من كالهبرداري كرده اس��ت ب��راي همين تصميم به 

شكايت گرفتم. 
 مأموران پليس با بررس��ي ش��كايت هاي مطرح شده 
و اطالعات��ي كه ش��اكيان در اختيارش��ان گذاش��ته 
بودند موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و او را 
بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به كالهبرداري 
سريالي به اين ش��يوه اعتراف كرد و گفت: من عكس 
لوازم خانگي را با قيمت پاييني در سايت هاي مجازي 
آگهي مي كردم. وقتي خريداران تماس مي گرفتند از 
آنها مي خواستم بخش��ي از پول را به عنوان بيعانه به 
شماره حسابم واريز كنند. بعد از اينكه پول به حسابم 
واريز مي شد ديگر به تماس هايشان جواب نمي دادم. 
من به اين ش��يوه در حال كالهبرداري بودم تا اينكه 
بازداشت شدم. سرهنگ كارآگاه سعيد دالوند، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي تهران گفت: تحقيقات براي 
شناسايي جرائم بيشتر متهم در اداره يكم پليس آگاهي 

تهران ادامه دارد. 


