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اعتراف مجرم سابقه دار 
در به  شهادت  رساندن کادر سپاه

مجرم س�ابقه دار كه متهم اس�ت س�ردار نادر بيرامي را با ضربات 
چاقو به شهادت رسانده است، بازداشت و به جرمش اعتراف كرد. 
عصر روز جمعه، 27 آبان مراس��م ترحيم يكي از بزرگان يارس��ان در 
شهرستان صحنه برقرار بود كه ادامه مراسم با تنش همراه شد. همزمان 
با باالگرفتن تنش، سردار نادر بيرامي، مسئول اطالعات سپاه شهرستان 
صحنه براي پايان دادن به تنش در محل حاضر شد كه با ضربه چاقوي 
يكي از ش��ركت كنندگان مجروح و به علت شدت جراحت به شهادت 
رسيد. بعد از آن بود كه تيم هاي پليس در محل حاضر شدند و عده اي از 
شركت كنندگان در نزاع را بازداشت كردند. سردار علي اكبر جاويدان، 
فرمانده انتظامي استان كرمانشاه گفت:  متهم اصلي پرونده در جريان 
تحقيقات بازداشت شده و به ارتكاب جنايت اعتراف كرده است. متهم 
22 ساله از مجرمان س��ابقه دار اس��ت كه چاقوي مورد نظر هم از وي 

كشف شده است. 

مرگ زن جوان هنگام عمل بيني
از  يك�ي  در  بين�ي  جراح�ي  عم�ل  هن�گام  ج�وان  زن�ی 
كام  ب�ه  مش�كوك  ط�رزی  ب�ه  ته�ران  كلينيك ه�اي 
م�رگ رف�ت. تحقيق�ات درب�اره اي�ن حادث�ه ادام�ه دارد. 
به گزارش »جوان«، عصر روز يك شنبه 29 آبان امسال قاضي محمد 
وهابي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 108 نواب از مرگ مش��كوك زنی جوان در يكي از 
بيمارس��تان ها با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي راهي 

محل شد. 
بررسي هاي تيم جنايي نشان داد زنی جوان به نام رؤيا پنج روز قبل براي 
عمل جراحي بيني به كلينيكي مي رود كه حين عمل جراحي حالش 
بد و براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود.  از سوي ديگر مسئوالن 
كلينيك ادعا كرده بودند رؤيا در اتاق عمل دچار سكته قلبي شده است و 
آنها او را احيا و براي درمان به بيمارستان منتقل كرده اند، اما تيم پزشكي 
بيمارستان مدعي بودند زماني كه رؤيا به بيمارستان منتقل شد، دچار 

مرگ مغزي بود و كاري از دست تيم پزشكي ساخته نبوده است. 
بدين ترتيب همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص ش��دن علت اصلي مرگ، خانواده رؤيا از 
مسئوالن كلينيك و تيم پزشكي بيمارستان به اتهام مرگ دخترشان 
ش��كايت كردند. پرونده براي بررس��ي به دس��تور بازپرس جنايي به 

دادسراي جرائم پزشكي فرستاده شد. 

دستبرد به خانه هاي وياليي
 با همدستي نگهبان ساختمان

نگهب�ان يك�ي از خانه ه�اي ويالي�ي محل�ه امام�زاده داوود 
ك�ه آم�ار خانه ه�اي خال�ي را در اختي�ار زن و م�ردي س�ارق 
ق�رار م�ي داد، ب�ه هم�راه همدس�تانش بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ   جليل موقو فه اي، رئيس پليس پيشگيري 
پايتخ��ت گفت: چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابه درباره س��رقت از 
خانه هاي وياليي محله امامزاده داوود و كن به مأموران پليس گزارش 
شد. بررسي ها نش��ان داد س��ارقان در نبود صاحبخانه ها وارد محل  و 
بعد از دس��تبرد متواري می ش��دند. تحقيقات با بررسي دوربين هاي 
مداربسته ساختمان ها ادامه پيدا كرد و معلوم شد سرقت ها از سوي زن 
و مردي سارق در حال رقم خوردن است. براساس تصاوير دوربين هاي 
مداربس��ته متهمان با خودروي پرايد در محل حاضر و بعد از س��رقت 
متواري مي شدند. بعد از به دست آمدن اين س��رنخ بود كه مأموران با 
بررسي شماره پالك خودرو موفق ش��دند زن و مرد سارق را كه قصد 
داشتند براي سرقت وارد يك خانه شوند، شناسايي و آنها را بازداشت 
كنند. دو متهم در بازجويي ها اعتراف كردند كه از مدتي قبل به 15 خانه 
وياليي دستبرد زده اند. آنها گفتند نگهبان يكي از خانه هاي محل كه 
مردي افغان است، آمار خانه هاي خالي را در اختيارشان مي گذاشت و 
آنها در كمال آرامش مرتكب سرقت مي شدند. با اطالعاتي كه متهمان 
در اختيار پليس گذاشتند، همدست آنها هم شناسايي و بازداشت شد. 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

صيانت از امنيت
 با همياري مردم و پليس 

امنيت اجتماعي، نزديك ترين نسبت را 
با هويت و بقاي جامعه دارد. هر تهديدي 
كه اين هويت را نشانه بگيرد و در صدد از 
بين بردن ارزش هاي جامعه باشد، در واقع 
تهديد عليه امنيت اجتماعي و از بين برنده 
زمينه هاي رشد و تعالي جامعه محسوب 

مي شود. 
در ش��رايط هرج و مرج، ميزان جرائم افزاي��ش مي يابد و ناهنجاري هاي 
اجتماعي، خود را بيش از پيش نش��ان مي دهد. حت��ي عوامل برون زاي 
تغيير فرهنگ و ارزش هاي حاكم بر جامعه نيز سعي در نفوذ در هويت كلي 
كشور دارند، در اين وضعيت بهترين راه حل از ميان برداشتن زمينه هاي 
بروز ناامني اجتماعي و برخورد با هنجارشكنان است. ترديدي وجود ندارد 
كه مهم ترين مرحله مهار تهديد امنيت اجتماعي، مهار آن توسط نيروهاي 
آموزش ديده امنيتي از جمله پليس است كه با رصد دائمي موضوعات پيش 
آمده و البته پيش بيني عوامل، بتوانند موضوع را مهار و از بروز اتفاقات مخل 
نظم در خيابان ها جلوگيري كنند. وجه ديگر برقراري امنيت به همكاري و 
همراهي مردم باز مي گردد. مادامي كه مردم در جريان مأموريت هاي پليس 
به اين مجموعه اعتماد كنند و در كنار مأموران برقرار كننده نظم باشند، 

بازگرداندن آرامش به جامعه مقصدي دست يافتني تر است. 
مقام معظم رهبري امنيت را زيرساخت همه ابعاد زندگي جامعه مي دانند، 
چراكه در صورت نبود امنيت، تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي تحت تأثير 
قرار می گيرد و حتي جامعه را از پيش��رفت نيز بازمي دارد. متأسفانه در 
حوادث اخير با وجود تالش شبانه روزي پليس و حتي تقديم شهيد در اين 
مسير، شاهد كمرنگ شدن امنيت و احساس آن در جامعه هستيم، چراكه 
عده اي فرصت طلب و اغتشاشگر از شرايط پيش آمده سوءاستفاده كرده و 
محيط زندگي امن و آرام مردم را با اعمال خشونت بار خود، بر هم زده اند. 

به طور حتم، پاسخ پليس و مردم به اغتشاشگران كوبنده و پشيمان كننده 
است، اما آنچه اين مدت ذهن جمعي جامعه را به خود مشغول كرده، تجري 
مجرمان، بهره برداري سوء از وجه رأفت اسالمي حاكميت و پليس، افتادن 
به دام رسانه هاي بيگانه و تبديل شدن به ستون پنجم دشمن و محترم 
نشمردن جان هاي عزيزي است كه در راه اهتزاز پرچم جمهوري اسالمي 

و نگه داشتن امنيت داخلي از ميان رفته اند. 
پليس به عنوان حافظ و ارتقا دهنده نظم و امنيت عمومي همواره از آمادگي 
الزم برخوردار است و همانطور كه مردم خط خود را از اغتشاشگران جدا 
كرده اند، مرز ميان معترض واقعي و اغتشاشگر را نيز به خوبي مي داند و 
اجازه عرض اندام به هنجارشكناني كه امنيت فيزيكي و رواني مردم را به هر 
نحوي به هم مي زنند، مماشات نمي كند. گر چه همواره رأفت و مهرباني بر 
وجه اقتدار نظام و پليس مي چربد، اما در جايي كه هر مجرمي به خود اجازه 
دهد از فضاي پيش آمده براي مطالبات و اعتراضات بحق مردم سوءاستفاده 
كند، نه تنها حاكميت و پليس، بلكه مردم نيز از موضع خود مبني بر برخورد 

سخت و عبرت آموز با عوامل ناامني كوتاه نمي آيند. 
نبود امنيت، جانفرسا و سخت است. تجسم اين ناامني را مي توان در چهره 
غمزده و هميشه نگران برادران و خواهران كشورهاي همسايه كه از بيم جان 
و زندگيشان و از ترس جنگ و ناامني به ايران هميشه امن، پناه آورده اند، به 
وضوح مشاهده كرد؛ آخرين كالم اين است اغتشاشگران نمي توانند با حضور، 
صدمات احتمالي و حتي به شهادت رساندن مردم و مأموران به اغراض پليد 
خود برسند، چراكه مردم و پليس با بصيرت اجازه وقاحت مجرمان و جوالن 
دادن اغتشاشگران را نداده اند و از امنيت خود به عنوان دري گرانبها آن هم 

در منطقه و جهان آشوب زده حفاظت و صيانت خواهند كرد. 
* فرمانده انتظامي پايتخت

   آرمين بينا 
پس�ر عاشق پيش�ه ك�ه مس�ئول ف�روش 
فروش�گاهي ب�زرگ ب�ود، ب�ا كارتخواني كه 
زن م�ورد عالق�ه اش در اختيارش گذاش�ته 
بود، از حس�اب مشتريان برداش�ت مي كرد. 
چند روز قبل صاحب فروشگاه بزرگي در تهران به 
اداره پليس رفت و از سرقت هاي سريالي يكي از 

فروشندگانش شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: » فروش��گاه بزرگ 
محصوالت پروتئين��ي دارم و چند كارمند هم 
در فروشگاهم مش��غول به كار هستند. فروشم 
زياد اس��ت و به همين خاطر پسر جواني به نام 
بهروز را كه اعتماد زيادي به او داشتم، به عنوان 
صندوقدار گذاشته بودم. هرگز فكر نمي كردم 
به من خيانت كند، اما به تازگي متوجه ش��دم 
مدتي اس��ت پول خريد بعضي از مشتريانم را 
به صورت مخفيانه به كارت و حس��اب ديگري 
منتقل مي كند. يك روز قبل زني به فروش��گاه 
آمد و گفت به جاي برداشت 900 هزار تومان 
مبل��غ 9 ميليون توم��ان از كارتش برداش��ت 
شده اس��ت و وقتي بررس��ي كردم، ديدم اين 
مبلغ اصاًل به حساب من واريز نشده است و بعد 

متوجه سرقت هاي سريالي بهروز شدم.«
   دستگاه كارتخوان دوم 

با طرح اين شكايت مأموران بهروز را بازداشت 
كردند، ام��ا وي منكر جرم خود ش��د تا اينكه 
مأموران در بررس��ي هاي فن��ي دريافتند وي 
دستگاه كارتخواني با خود به فروشگاه مي برده  
و پول خريد بعضي مشتري ها را به آن دستگاه 

كارتخوان واريز مي كرده است. 
بهروز وقتي با مدارك و داليل روبه رو شد، به جرم 
خود با همدستي زن جواني به نام فريبا اعتراف 
كرد. وي گفت: » يك س��ال قبل در فروش��گاه 

استخدام ش��دم و صاحب فروش��گاه هم به من 
اعتماد داش��ت و من هم امانتدار خوبي براي او 
بودم تا اينكه با زن جواني به نام فريبا آشنا شدم. 
او به من ابراز عالقه كرد و من هم عاشق او شدم. 
مدتي بعد او يك دستگاه كارتخوان به من داد و 
گفت پول خريد بعضي مشتريان را به كارت او 
واريز كنم. اول قبول نكردم، اما گفت مي خواهد 
با پول هاي سرقتي خانه اي اجاره كند و بعد با هم 
زندگي كنيم . من فريب او را خ��وردم و هر روز 
بخشي از پول هاي خريد مشتريان را به حساب 
او از طريق دستگاه كارتخواني كه به من داده بود، 
منتقل مي كردم تا اينكه چند روز قبل از كارت 
يكي از مشتريان مبلغي اشتباهي برداشت كردم 

و دستم رو شد.«
    سرقت هاي سريالي 2 خواهر 

با اعتراف متهم مأموران راهي خانه فريبا شدند و در 
آنجا مقدار زيادي لوازم، كيف و مدارك سرقتي كشف 
كردند كه بررسي ها نش��ان داد  فريبا و خواهرش 
عالوه بر همدستي در سرقت از فروشگاه پروتئيني 
سرقت هاي سريالي ديگري هم مرتكب شده اند.  دو 

خواهر پس از بازداشت به سرقت هاي سريالي اموال 
شهروندان در مترو، اتوبوس و مكان و مراكز خريد 
شلوغ اعتراف كردند. متهمان براي تحقيقات بيشتر 

در اختيار مأموران پليس قرار گرفتند. 
     گفت وگو با يكي از متهمان 

فريبا 33 ساله در گفت وگو با خبرنگار ما مدعي 
شد كه به خاطر بيكاري و نجات برادرش از زندان با 

همدستي خواهرش سرقت مي كرده است. 
سابقه داري ؟ 

نه من و خواهرم سابقه نداريم و براي اولين بار است 
كه دستگير شديم. 

چه شد دو شيوه س�رقت را همزمان 
انجام مي داديد ؟ 

نياز به پول داش��تيم. البته اول م��ن و خواهرم با 
هم س��رقت مي كرديم، اما متوجه ش��ديم كه با 
اين س��رقت ها پولي را كه الزم داريم، به  دس��ت 
نمي آوريم تا اينكه با بهروز آشنا شدم و دستگاه 
كارتخواني در اختيارش قرار دادم و از او خواستم 
بخشي از پول هاي خريد مشتريان را به كارتخوان 

من واريز كند. 

     فاطمه صبور 
پليس قالبي ك�ه متهم اس�ت با همدس�تي 
يك�ي از دوس�تانش م�رد معت�اد را ب�ه 
قت�ل رس�انده بود، موف�ق ش�د ب�ا جل�ب 
رضاي�ت اولي�اي دم از م�رگ فاصل�ه بگيرد. 
آبان ماه سال 98، مردي با پليس تهران تماس 
گرفت و گفت در حاشيه يكي از مراكز ترك اعتياد 
مرتكب قتل شده است. بعد از اين تماس، مأموران 
به محل حادثه رفتند و با جسد مردي به نام بابك 
روبه رو شدند كه شواهد اوليه نش��ان مي داد او 
هنگام انتقال به كمپ ترك اعتياد در درگيري 
با دو مرد به نام هاي اردش��ير و جمش��يد كشته 
شده اس��ت. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، 
جمشيد كه با پليس تماس گرفته بود، بازداشت 
شد، اما دوستش اردشير متواري شد. جمشيد 
در حالي كه لباس پليس به تن داش��ت، تحت 
بازجويي قرار گرفت. او گفت: »مي خواس��تيم 
بابك را به كمپ ترك اعتياد ببريم، اما بين راه با 

او درگير شديم و ناخواسته مرتكب قتل شديم. « 
متهم در ادامه گفت: »اردشير از دوستانم بود. او 
بابك را مي شناخت. روزي درباره بابك صحبت 
كرد و گف��ت او اعتياد دارد و خواس��ت كمكش 
كنيم ت��ا ترك كند. قب��ول ك��ردم و روز حادثه 
در حالي كه لباس پليس پوش��يده بودم، مقابل 
خانه بابك رفتيم. او سوار ماشين شد و در مسير 
يكدفعه اردشير مدعي شد از او طلب دارد و از من 
خواست تا قبل از رسيدن به كمپ در اين باره با 
او صحبت كنيم. وقتي سر صحبت باز شد كار به 
درگيري كشيد و در آن درگيري من و اردشير او 
را به شدت كتك زديم. يكباره به خودمان آمديم 
كه فهميديم از نفس افتاده است.« متهم در ادامه 
گفت: »همان لحظه به فكرم رسيد او را از خودرو 
بيرون بيندازم و فرار كنم، اما عذاب وجدان گرفتم 
و تصميم گرفتم خودم با پليس تماس بگيرم. حتي 
اردشير وقتي مي خواست فرار كند، اصرار داشت با 

او همراه شوم، اما قبول نكردم.«

با اقرارهاي متهم، در حالي كه پزش��كي قانوني 
عل��ت م��رگ را ضربات متع��دد به س��ر اعالم 
كرده بود، تالش براي دس��تگيري اردش��ير در 
جريان ب��ود، اما ردي از وي به دس��ت نيامد. به 
اين ترتيب جمشيد به اتهام قتل، غصب عناوين 
دولت��ي و آدم ربايي راهي زندان ش��د و پرونده 
با صدور كيفرخواس��ت در ش��عبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران رسيدگي شد.  ابتداي 
جلسه مادر مقتول درخواس��ت قصاص كرد. در 
ادامه متهم در جايگاه ق��رار گرفت و گفت: »باور 
كنيد قصد قتل نداش��تم و حاال پش��يمانم. من 
همراه اردشير با مقتول درگير شدم، اما او بود كه 
مقتول را به شدت كتك زد و موجب مرگ او شد. 
وقتي دستگير شدم، قتل را گردن گرفتم چون او 
متواري بود. درخواست گذشت دارم.« در پايان 
هيئت قضايي وارد شور شد و متهم را به قصاص 
و 12 سال و ش��ش ماه حبس محكوم كرد. اين 
حكم با اعتراض وكيل متهم به ديوان عالي كشور 

فرستاده شد و از سوي قضات يكي از شعبات آن 
تأييد شد. زمان زيادي تا اجراي حكم نمانده بود كه 
جمشيد توانست رضايت اولياي دم را جلب كند. 
به اين ترتيب او بار ديگر در همان شعبه از جنبه 
عمومي جرم محاكمه شد. متهم در آن جلسه در 
آخرين دفاعش گفت: »خيلي پشيمان هستم و 
اشتباه بزرگي كردم. حاال سه سال است در زندانم 
و در اين مدت همسر و دو فرزندم را نديده ام. وقتي 
حكم اعدام تأييد ش��د، مادرم خيلي تالش كرد 
رضايت اولياي دم را بگيرد. او مي گفت اگر اعدام 
هم بش��وي بايد از مادر مقتول حالليت بگيرم. « 
متهم در آخر گفت: »به خاطر يك اشتباه و حرف 
دوستم، حاال سه سال است پشت ميله هاي زندان 
عمرم را مي گذرانم. از دادگاه تقاضا دارم با بخشش 
مادر مقتول مرا كمك كند تا ه��ر چه زودتر آزاد 
ش��وم ش��ايد بتوانم اين روزها را براي خانواده ام 
جبران كنم. « در پايان هيئت قضايي با اعالم ختم 

جلسه، وارد شور شد. 

 خودش برداشت مي کرد!

پليس قالبي از طناب دار فاصله گرفت

مفقودى
برگ سبـز كاميـون كمپرسى سيستـم اميكو مدل 
1393 به شـماره موتـور 1511L026253 و شـماره 
شاسى NA2A3LLD6EA003800 و شماره پالك 
236ع13 ايران59 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط است.   

مفقودى
كليه مدارك  اعم از برگ سبز خـودروى سوارى سمند 
مدل 1392 به رنگ مشكى به شماره انتظامى ايران 82/ 
623ص96 به شـماره موتور 147H0055761   و شـماره 
شـاسى NAACR1HS2DF562089 مفقود شـده و از 
تبريز درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
 AT بـرگ كمپانى خـودرو سـوارى نيسـان تيـپ ماكسيما
مدل 1383 رنـگ سفيد متاليك به شـماره  پالك  ايران68- 
828ج75  و شماره  موتور VQ30580674B و شماره شاسى  
205787 متعلق به داود نادم رازليقى  با كد ملى 0321341635 
الف ل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ كمپانـى، برگ سبـز و كارت شـناسايى خودروى 
سوارى پژو 405 مدل 1393 به رنگ خاكسترى و شماره  
  RM1004521016پالك 961س33  ايران30 و  شماره  موتور
و شماره شاسى 124K0529626 متعلق به نصراهللا سيفى 
پرگو با  كد ملـى 5669168879 مفقود شـده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط است. 

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و64 آئين نامه 
قانون ثبت اينك اسامى كسانى كه در سـه ماهه چهارم سال 1400 
نسبت به امالك مجهول المالك درخواست ثبت نموده اند با ذكر نوع 

ملك مورد تقاضا جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
1–پـالك 95 فرعى از 3934 اصلـى آقاى نصرت الـه كمانى فرزند 
حجت اله به شـماره ملى 0558172687 نسبت به شش دانگ  يك 
باب عمارت به مساحـت 104/72 مترمربع واقع در بخش يك اراك 

مفروز مجزى شده از 2 فرعى از اصلى مذكور.
2-پالك 96 فرعـى از 3934 اصلى آقاى حبيب الـه اميرى فرزند 
عبداله به شماره ملى 0620228199 نسبت به شش دانگ  يك باب 
عمارت به مساحت 144/63 مترمربع واقع در بخش يك اراك مفروز 

مجزى شده از 2 فرعى از اصلى مذكور.
فلذا به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچـه كسى نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهى اعتراض داشته باشد مى تواند نسبت به پالك 

مورد نظر ظرف مدت 90 روز دادخواسـت واخواهى خود را به اداره 
ثبت اسناد شهرستان اراك تسليم و طبق ماده 86 آئين نامه قانون 
اصالحى ثبت معتـرض مكلف است ظـرف مدت يك مـاه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اداره ثبت نسبت به تقديم دادخواست به مراجع 
قضائى اقدام نمايد در غير اين صورت برابر گواهى ارائه شده توسط 
متقاضى مبنى بر عدم دادخواست برابر مقررات عمليات ثبتى ادامه 
خواهد يافت. ضمنًا حقوق ارتفاقى هر يك از پالك هاى مذكور برابر 
ماده 56 آئين نامه قانون ثبت در موقع تحديد حدود در صورتمجلس 
تحديدى قيد و اعتراض به حقوق ارتفاقى به مدت 30 روز پذيرفته 
مى گردد. اين آگهى در دو نوبـت در روزنامه سراسرى چاپ تهران 

منتشر مى گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 1401/08/1 
تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1401/09/1

رئيس ثبت اسناد منطقه يك اراك -  محمدحسين عبدى  

م.الف: 526آگهى هاى نوبتى سه ماهه دوم سال 1401 حوزه ثبتى منطقه يك اراك

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
مـدرك فارغ التحصيلـى اينجانـب زهرابياتى تروجنـى فرزند 
محمدعلى در مقطع كارشناسى ارشـد حقوق جزا و جرم شناسى 
صادره از واحـد دانشـگاهى آزاد سمنان با شـماره 3232479  
مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت. از يابنده تقاضا مى شـود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحدسمنان به نشانى سمنان،  
كيلومتر5جـاده سمنان- دامغان مجتمع دانشـگاه آزاد اسالمى 

واحد سمنان ارسال نمايد.   

 نوبت   سوم

  شليك مرگبار
 براي سرقت موتورسيکلت

مج�رم س�ابقه دار ك�ه ب�راي س�رقت موتورس�يكلت راكب آن 
را به قتل رس�انده بود، در شهرس�تان س�راوان بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ مرتضي جوكار، جانشين فرمانده انتظامي 
سيستان و بلوچس��تان گفت: چند روز قبل مأموران پليس شهرستان 
ايرانشهر از حادثه تيراندازي در يكي از محله هاي شهر با خبر شدند و 
در اين باره تحقيق كردند. بررسي ها نشان داد راكب موتورسيكلت در 
جريان حادثه تيراندازي جانش را از دست داده است كه جسد به پزشكي 
قانوني منتقل شد. همچنين معلوم شد حادثه خونين در جريان سرقت 
موتورسيكلت رقم خورده اس��ت. مأموران پليس در جريان تحقيقات 
بعدي عامل قتل را شناس��ايي كردند. متهم از مجرمان سابقه دار بود 
كه قباًل به اتهام قتل، نزاع و س��رقت بازداشت ش��ده بود. با كامل شدن 
بررسي ها مخفيگاه متهم در شهرستان ايرانشهر شناسايي و بازداشت 
شد. متهم در بازجويي هاي اوليه اعتراف كرد حادثه را با انگيزه سرقت 

موتورسيكلت رقم زده است. 

اعتراف 2 زن به سرقت 40 خودرو
 دو زن ج�وان ب�ه اته�ام س�رقت 40 دس�تگاه خ�ودرو 
بازداش�ت  ش�دند و ب�ه جرائ�م خ�ود اعت�راف كردن�د. 
به گزارش »جوان«، سردار علي ابراهيمي، فرمانده انتظامي استان 
قزوين گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابه درباره سرقت خودرو 
در ش��هرهاي محمديه و مهرگان به مأموران پليس گزارش ش��د. 
بررسي هاي پليس در اين باره نش��ان داد كه سرقت ها در محل هاي 

خلوت اتفاق افتاده است و سارقان با پرسه در محل مرتكب سرقت 
شده اند.  بررسي  دوربين هاي مداربسته نشان داد كه همه سرقت ها از 

سوي دو زن جوان در حال رقم خوردن است.
 بعد از به دست آمدن اين سرنخ، بررسي ها در اين باره ادامه پيدا كرد 
و در حالي كه آمار شكايت ها به 40 فقره رسيده بود، مأموران پليس 
موفق شدند دو متهم را شناسايي و آنها را بازداشت كنند. متهمان در 

بازجويي ها به سرقت هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كردند و گفتند 
خودروهاي سرقتي را در استان البرز اوراق می كردند و لوازم آن را به 

فروش مي رساندند كه بازداشت شدند. 
س��ردار علي ابراهيمي، فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: شوهر 
يكي از زنان هم در جريان سرقت نقش داشته است كه تحقيقات براي 

بازداشت وي جريان دارد. 

سردار حسین رحیمي*

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

به جوان 
دوباره نگاه كن

صندوقدار فروشگاه  با کارتخوان

چقدر پول الزم داشتيد ؟ 
خيلي زياد. 

براي چه ؟ 
پدرمان چند سال قبل فوت كرد و پس از آن برادرم 
سرپرس��تي ما را به عهده گرفت . او حق پدري به 
گردن ما داشت تا اينكه با همسرش اختالف پيدا 
كرد و به خاطر پرداخت مهريه او سرقت مي كرد و 
مدتي قبل هم دستگير شد. من و خواهرم تصميم 
گرفتيم سرقت كنيم و با پول س��رقتي برادرم را 

آزاد كنيم. 
درباره سرقت ها توضيح بده ؟ 

من و خواه��رم در مترو، داخل اتوب��وس و مراكز 
خريد كه خيلي شلوغ بود كيف قاپي مي كرديم. 
معموالً به طعم��ه تنه مي زديم و پس از س��رقت 
كيف ي��ك معذرت خواهي مي كردي��م و از محل 

دور مي شديم.


