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هش�ت عض�و ي�ك ش�بكه س�رقت ك�ه در نق�اط مختل�ف 
ته�ران اق�دام ب�ه س�رقت مي كردن�د بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ كارآگاه قاسم دست خال، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: اعضاي اين باند بيشتر 
اقدام به سرقت خودروهاي پرشيا، مگان و اپتيما و منازلي كه امنيت 
كافي نداش��تند، مي كردند. وي ادامه داد: متهم��ان كه همگي از 
مجرمان سابقه دار هستند داراي سابقه سرقت در شهرهاي كرج و 
همدان هم هستند. سرهنگ دست خال گفت: در بازرسي از مخفيگاه 
متهمان مقدار زيادي از اموال سرقتي كشف شده است و تحقيقات 

بيشتر از متهمان در اداره يكم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

 دستگيري دوباره
 8 دزد سابقه دار

رئيس پليس آگاهي تهران گفت: ۷۰ درصد پرونده هاي كالهبرداري 
در حال رسيدگي در پليس آگاهي مربوط به كشاندن افراد به پاي 
دس�تگاه خودپرداز ب�ه بهانه واريز پول به حسابش�ان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عليرضا لطفي با هشدار به شهروندان 
گفت: براي انتقال پول به حساب آنها، هيچ نيازي به مراجعه به پاي 
دستگاه خودپرداز نيست و هرگونه تماس از سوي افراد ناشناس و 
طرح موضوعاتي مثل برنده شدن در قرعه كشي برنامه هاي مختلف 
راديويي و تلويزيوني يا معرفي خود به عنوان مأمور خريد ارگان های 
مختلف دولتي و نظامي و درخواست براي مراجعه به پاي دستگاه 

خودپرداز براي دريافت پول، قطعاً كالهبرداري است.

هشدار پليس درباره افزايش 
كالهبرداري از طريق خودپردازها

فرمانده انتظامي شهرس�تان خدابن�ده از غرق ش�دن چوپان 
2۰ ساله در آب بند يكي از روس�تا هاي اين شهرستان خبر داد. 
س��رهنگ علي تقي لو گفت: اين حادثه در آب بند روستاي چنگور 
شهرس��تان خدابنده اتفاق افتاد و مأموران پليس بعد از حضور در 
محل متوجه شدند چوپان 20 ساله در آب بند روستا غرق شده است 

كه جسد وي خارج شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

مرگ چوپان در آب بند

دو پسر موتورسوار در شهرستان آبادان با شليك گلوله هدف 
قرار گرفته و كشته شدند. 

سرهنگ محس��ن تقي زاده، فرمانده انتظامي آبادان به ايسنا گفت: 
ساعت 3:00 بامداد 21 آبان ماه دو جوان موتورسوار در جاده ساحلي 
اروند صغير در جزيره مينو در حال حركت بودند كه توسط افرادي كه 
در يك خودروي پژو بودند مورد تيراندازي قرار گرفتند. وي افزود: يكي 
از اين دو نفر در دم جان باخت و فرد ديگر پس از انتقال به بيمارستان 
فوت شد. سرهنگ تقي زاده گفت: تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

قتل 2موتورسوار با شليك گلوله

سرپرست پليس آگاهي استان البرز گفت: با تالش مأموران، سارقان 
مسلح طالفروش�ي، قبل از اجراي نقش�ه خود دستگير شدند. 
سرهنگ محمد نادربيگي گفت: درپي دريافت خبري مبني بر نقشه 
سرقت مسلحانه توسط يك باند پنج نفره در منطقه 45 متري گلشهر 
موضوع به صورت ويژه در دستوركار مأموران پليس آگاهي استان البرز 
قرار گرفت.  وي اضافه كرد: تحقيقات در اين زمينه انجام شد و بعد از 
چندين روز، كار اطالعاتي روي عناصر اين باند، س��ركرده باند سرقت 
شناسايي شد و طي چندين عمليات ضربتي، تمامي اعضاي باند دستگير 
شدند.   نادربيگي خاطرنشان كرد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان يك 
قبضه سالح كمري، تيرجنگي و دو دستگاه خودرو كشف شد. متهمان 
پس از دستگيري، به نحوه چگونگي تدارك و آماده سازي براي سرقت 

مسلحانه طالفروشي در ايام تعطيالت اخير اعتراف كردند. 

 دستگيري سارقان مسلح
 قبل از سرقت طالفروشي

45درصد از 546 س�ارق و مالخ�ري كه روز 
گذشته پليس تهران آنها را مقابل خبرنگاران 
به نمايش گذاشت مجرمان سابقه دار بودند. 
55 درصد بقيه حاال نامشان در ليست مجرمان 
ثبت شده است كه معموالً پس از آزادی دوباره 
مرتكب جرم می شوند. تجربه اجراي طرح هاي 
گاه و بيگاه پليس نشان داده است كه اين افراد 
به محض آزادي دوباره اعمال مجرمانه شان 
را تكرار مي كنند. تبهكاران امروز به خوبي 
دريافته اند كه مجازات زندان فرصتي براي 
آموختن و عضويت در ش�بكه هاي بزرگ تر 
سرقت است تا مجالي براي تنبيه و پشيماني 
آنها. هر چند رئيس پليس تهران از عملياتی 
ش�دن طرح ه�ای محله مح�ور خب�ر داده 
ام�ا آنچه از محله های ش�هر خبر می رس�د 
نگران�ی درب�اره افزاي�ش سرقت هاس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، صبح ديروز س��ردار 
رحيمي رئيس پليس تهران صب��ح ديروز در 
حاش��يه اجراي هجدهمين مرحله طرح رعد 
در جمع خبرن��گاران حاضر ش��د و گفت: »در 
4۸ ساعت گذشته پليس مبارزه با مواد مخدر و 
پيشگيري تهران بزرگ اقدامات گسترده اي در 
خصوص برخورد با سارقان، مالخران، قاچاقچيان 
مواد مخ��در و قاچاقچي��ان كاال انج��ام داد و 
54۶ سارق و مالخر را دستگير كردند. در همين 
خصوص 25۸ حكم قضايي اجرا شد و اين افراد 
به 1234 فقره سرقت اعتراف كردند كه تاكنون 
۶ هزار و ۷۶1 فقره اموال مسروقه از آنها كشف 
و ضبط شده است. همچنين 2۷5 خرده فروش 
مواد دستگير و از آنها ۸0 كيلو انواع مواد مخدر 
كشف و ضبط شده است. 340 معتاد متجاهر 
جمع آوري و دو باند توزيع كننده مواد مخدر نيز 

منهدم شده است.«
  45درصد بازداشتي ها سابقه دار هستند

وي در ادامه گفت: » پليس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ همچنين در يك ماه گذش��ته با 

كش��ف و ضبط يك تن و 223 كيلو انواع مواد 
مخدر، هشت باند توزيع كننده مواد را منهدم 
كرده اس��ت و 50 قاچاقچي عمده را شناسايي 
و دستگير كرده اند.« س��ردار رحيمي در ادامه 
با اشاره به انهدام 32 باند سرقت گفت: »در اين 
طرح ۸5 درصد مالباختگان شناسايي شدند و 
اموال مكش��وفه بعد از اجراي اين طرح به آنها 
تحويل داده خواهد شد. همچنين 45 درصد افراد 
دستگير شده داراي سابقه قبلي بوده و 55 درصد 

افراد نيز براي اولين بار دستگير شده اند.«
   كاهش موبايل قاپي در تهران

رئيس پليس تهران بزرگ در خصوص اجراي 
طرح هاي ويژه براي كاه��ش موبايل قاپي در 
س��طح ش��هر تهران گفت: »به غير از اجراي 
طرح هاي رعد، طرح هايي به ص��ورت ويژه و 
كالنتري محور و محله محور شروع شده است 
و هر كالنتري طرح هايي را متناسب با نوع جرم 
در آن محل اجرا مي كند. خوشبختانه در حال 
حاضر وضعيت موبايل قاپي در س��طح ش��هر 

تهران كمتر شده اس��ت و با اجراي طرح ها به 
نتايج مثبتي رسيده ايم.«

   پاسخ به »جوان«
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما، در خصوص 
اينكه با تغيير و جابه جايي ش��هردار تهران آيا 
اختاللي در مأموريت پليس ايجاد نمي  ش��ود 
گفت: »پلي��س همكار ش��هرداري اس��ت و 
همكاران در شهرداري هميشه از ظرفيت هاي 
پليس در طرح هاي عمراني و انضباط بخشي 
استفاده مي كنند. هر فردي به عنوان شهردار 
چه در تهران و چه در آم��اده همكاري با آنها 
هستيم و اثبات كرده ايم تمام توان خود را براي 
شهري امن، منضبط و پيش��رفته با عمران و 
آباداني گذاشته ايم. خط مشي پليس مشخص 
است و تنها در راستاي فرماندهي كل قواست 

بنابراين مسئوليت ما نيز جزء اين نيست.«
   هشدار به دالالن ارز

همچنين سردار رحيمي در ادامه در خصوص 
دستگيري دالالن ارزي گفت: »طي اطالعيه 

بانك مرك��زي كه در نقاط ميدان فردوس��ي، 
خيابان سبزه ميدان و منوچهري زده شده بود 
و در آن خريد و ف��روش ارز در خيابان ممنوع 
شده بود، چنانچه كسي در اين مكان ها اقدام به 
خريد و فروش ارز مي كرد مرتكب جرم مي شد، 
طي چهار مرحله عملي��ات در اين محدوده ها 
130 دالل ارزي دس��تگير و با حكم قضايي به 
زندان اعزام شدند.« رئيس پليس تهران بزرگ 
در خصوص توقف اجراي »طرح كاهش« نيز 
گفت: »انجام معاينه فني اقدامي الزم و ضروري 
است و براي سالمت مردم و ايمني خودروها 
بسيار الزم است، اما بايد به گونه اي امكانات آن 
فراهم باشد كه براي مردم ايجاد دردسر نكند. 
در ابتداي اجراي طرح كاه��ش كه خودروها 
براي دريافت معاينه فني به اين مراكز مراجعه 
مي كردند با حجم بسياري از خودروها مواجه 
بوديم، از همين رو تصميم گرفتيم براي معاينه 
فني فرصتي را در اختيار خودروها قرار دهيم تا 

با كاهش صف ها مواجه شويم.«

 كالنتري های پایتخت  براي اجراي 
طرح هاي محله محور عملياتي  شده اند

كيف هاي سنتي، كفش هاي سنتي، ساعت 
و جا قلمي منبت كاري و يك هاونگ س�نتي 
چيده شده روي يكي از ميزهاي حياط پليس 
آگاهي وسايلي بود كه ما را به سمت خودشان 
كشاند. وقتي سؤال كرديم سرهنگ بخشنده 
در جواب گفت اي�ن اقالم ب�راي حمل مواد 
مخدر بوده است كه با كمك پليس فرودگاه 
امام و اداره پست كش�ف و ضبط شده است. 

وي در ادامه گف��ت: »دو ع��دد هاونگ كه در 
ديواره داخلي آن 3 كيلو حش��يش جاسازي 
ش��ده بود براي انتقال به كش��ور قطر كش��ف 
ش��د. همچنين تعدادي دمپايي ه��اي زنانه و 
كتاني هاي مردانه كه در كف آنها بسته هاي يك 
گرمي و دو گرمي ترياك و حشيش جاسازي 
شده بود نيز به كمك اداره پست كشف و ضبط 
ش��د اما افراد با هويت جعلي اقدام به پس��ت 

اين اقالم كرده بودند كه ت��الش پليس براي 
شناسايي و دستگيري آنها ادامه دارد.«  وي در 
خصوص تعدادي بذرهاي گل نيز گفت: »اين 
بذرها كه به صورت نر و ماده بسته بندي شده 
بودند، افراد با كاش��تن آن در گلدان و پرورش 
آنها بعد از مدتي به ماده مخدر گل مي رسيدند 
كه توهمي شش برابر حشيش دارد. اين بذرها 
نيز كشف و ضبط شد.«  سرهنگ بخشنده در 

ادامه به تعدادي كيف دخترانه و زنانه س��نتي 
اشاره كرد و گفت: »اين كيف ها به خاطر جنسي 
كه دارند توانايي خوب��ي در جذب مواد مخدر 
دارند. متهمان قصد خارج كردن اين كيف ها را 
داشتند تا در كشورهاي ديگر در البراتورهاي 
خاص اين مواد را خارج و چند برابر قيمت در 
ايران بفروش��ند اما با هش��ياري همكاران در 

فرودگاه امام دستگير شدند.«

 ادامه فرار كاليفرنيايي ها
 از آتش سوزي مهيب

تالش 4 هزار مأمور آتش نش�اني براي مهار آتشي كه از شش روز قبل 
ش�هرهاي ايالت كاليفرني�اي امري�كا را به خاكس�تر تبديل مي كند 
همچنان ناكام مانده اس�ت. براس�اس آخرين آمار اين آتش س�وزي 
مهيب تاكن�ون 44 نف�ر را به كام مرگ كش�انده، ش�مار بس�ياري را 
ناپديد و هزاران نفر را مجبور به ترك محل زندگي ش�ان كرده اس�ت. 
اين آتش سوزي از پنج شنبه هفته گذشته همزمان با وزش بادهاي شديد گرم 
و خشك شروع به پيشروي در شهرهاي مختلف ايالت كاليفرنيا كرد و حاال 
رئيس جمهور امريكا اين حادثه را فاجعه اي ملي اعالم كرده است. اين حادثه 
چند شهر از جمله پراداياز شهري در شمال كاليفرنيا را به خاكستر تبديل كرده 
است. در حالي كه چهار هزار آتش نشان همچنان در تالش براي مهار آتش 
هستند تيم هاي امداد ميان خاكسترهاي شهرهاي سوخته به دنبال اجساد 
احتمالي افرادي هستند كه ميان آتش گرفتار شده اند. آنگونه كه گزارش شده 
تاكنون بيش از ۷هزار و يكصد خانه مسكوني و ساختمان هاي ديگر در آتش 

سوخته و هزاران نفر ناگزير به فرار به مناطق دور از آتش شده اند.

گفت وگو با متهمان

حمل مواد درپوشش صنايع دستي

مش�كالت روحي و رواني كه افراد در دوران كودكي دچار آن مي ش�وند 
اگ�ر درمان نش�ود احتم�ال دارد در دوران بع�دي زندگي ب�ه عقده هاي 
روان�ي و كينه ه�اي قديم�ي تبدي�ل و گاه به حادث�ه اي ناگ�واري منجر 
ش�ود. پس�ر جواني به خاط�ر همي�ن كينه ه�اي قديمي دوس�ت دوران 
دبيرس�تاني اش را ب�ه قت�ل رس�انده و جس�دش را آت�ش زده اس�ت. 
او ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه سوم خردادماه امسال بود كه مأموران پليس در 
جريان گم شدن ناگهاني پسر جواني قرار گرفتند و تحقيقات خود را به دستور 

قاضي دشتبان، بازپرس شعبه دهم دادسراي امور جنايي تهران آغاز كردند. 
آنطور كه خانواده نويد به پليس اعالم كرد پسر 25 ساله شان آن شب با يكي از 

دوستانش قرار مالقات داشته و بيرون رفته و ديگر به خانه برنگشته است. 
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي دوست نويد ادامه داشت پسر جواني به اداره 
پليس مراجعه كرد و گفت يكي از دوستانش به نام اردشير در مهماني شبانه اي 
مدعي شده كه نويد را به قتل رسانده است. وي گفت: همراه دوستانم و اردشير 
در مهماني شبانه شركت كرده بوديم. همگي مست بوديم كه اردشير گفت: چند 
شب قبل يكي از دوس��تانش را به نام نويد به قتل رسانده است. وقتي به حالت 
عادي برگشتيم او منكر شد و گفت شوخي كرده اما من كنجكاو شدم و درباره 
نويد تحقيق كردم كه متوجه شدم او از دوستان اردشير است و چند روزي است 
ناپديد شده اس��ت.  بدين ترتيب مأموران اردشير را به عنوان مظنون بازداشت 
كردند. متهم ابتدا مدعي شد كه از سرنوشت نويد بي خبر است، اما وقتي مورد 

بازجويي فني قرار گرفت به جنايتي آتشين اقرار كرد. 
وي گفت: من لباس فروشي دارم و نويد هم از دوستان دوران مدرسه ام بود. آن 
زمان او خيلي مرا اذيت مي كرد و هميشه به من زور مي گفت. از او كينه به دل 
داشتم اما دوستي ام را ادامه دادم تا اينكه به خاطر همين كينه قديمي تصميم 
گرفتم او را به قتل برسانم.  آن شب او را به بهانه تفريح سوار خودروي پدرم كردم 
و شروع به دور زدن كرديم. پس از اينكه با هم ش��ام خورديم به طرف فرودگاه 
امام خميني حركت كرديم. در نزديكي فرودگاه با او درگير شدم و با چاقو او را 
به قتل رساندم. پس از قتل با بنزيني كه همراه داش��تم جسد او را آتش زدم و 
بعد هم جسد سوخته را دفن كردم تا رد پايي از خودم باقي نگذارم اما درنهايت 
خون دوستم دامن مرا گرفت و گرفتار شدم.  پس از اعتراف متهم، مأموران جسد 
مقتول را كشف كردند. پس از درخواست قصاص از سوي اولياي دم و تحقيقات 
تكميلي قاضي دشتبان كيفرخواست متهم را صادر كرد. بدين ترتيب متهم به 

زودي در دادگاه يك كيفري استان تهران محاكمه مي شود. 

 قاتل كينه جو
 به زودي محاكمه مي شود

 بي تفاوتي نسبت به درمان بيماري هاي رواني
 منجر به حوادث خونين مي شود

دو مرد جوان با سابقه كيفري، متهم 
به دستبرد لباس هاي چند ميليون 
توماني از مزون لباس در شمال شهر 
تهران بودن�د. گفت و گ�وي زير با 
يكي از آنها به نام افش�ين اس�ت. 

چند سال داري؟ 
35 سال.

متأهلي؟
بله.

شغلت چيست؟
خريد و فروش. هر خريد و فروشي را 

انجام مي داديم لباس، ماشين و... . 

از اتهامت بگو. 
ب��ا همدس��تي دو نفر از دوس��تانم 
مزون لباس هاي مجلسي در قلهك 
و خيابان ه��اي اط��راف را زير نظر 
مي گرفتيم. يكي رد مي زد و ديگري 
س��رقت مي كرد. يك نفر مالخر هم 
داشتيم كه لباس ها را نصف قيمت 

خريداري مي كرد. 
چطور دستگير شديد؟

روزي كه سرقت كرديم كلي لباس روي 
صندلي هاي خودروي 405 بود. پليس 

به ما مشكوك شد و دستگير شديم. 

جواني با قدي بلند و هيكلي ورزيده، متهمي بود كه ما 
را به سمت خودش كشاند و فهميديم او در رشته بوكس 
و مسابقات استاني صاحب طال است. او به خاطر طلب 
8۰۰ هزار تومان! با قمه سراغ دوست بدهكارش رفته 
و در محل قرار شش دس�تگاه خودرو از جمله سراتو، 
2۰6 و... را در محل�ه پاس�داران تخريب كرده اس�ت. 

چند سال داري؟
25 سال.

سابقه داري؟
سه بار كه همگي براي درگيري بوده است. يكبار شش ماه 

و بار ديگر يك سال و آخرين بار نيز يكسال و نيم. 
شغلت چيست؟

در نمايشگاه ماشين كار مي كنم.
از حادثه اي كه به خاطرش دستگير شدي بگو؟

يكي از دوس��تانم ۸00 هزار تومان دستي گرفت، اما 
هر بار طلبم را مي خواس��تم طف��ره مي رفت تا اينكه 
يك شنبه شب در كوچه اي در پاسداران قرار گذاشتيم 
تا طلبم را بگيرم. وقتي س��ر قرار رفتم متوجه ش��دم 
فريب خورده ام و از او و پول خبري نيس��ت. به همين 
دليل عصباني ش��دم و با قمه اي كه دستم بود شش 
خودروي پارك شده در كوچه را از جمله سراتو و 20۶ 

و... را تخريب كردم. 
چند شاكي داري؟

14 شاكي.

سرقت از مزون لباس هاي مجلسي درگيري و تخريب 6 دستگاه خودرو براي 800 هزار تومان!


