
 كشف 60 كيلو شيشه
 از مشروب فروش 

دوره گرد

رانن�ده وان�ت  كه 
در پوش�ش نصب در 

و پنجره اق�دام به توزيع 
مشروب و شيش�ه مي كرد، بازداشت ش�د. متهم با 
فروش مشروب و مخدر شيش�ه پول كالني به جيب 
زده و اقدام ب�ه خريد خودروهاي لوك�س كرده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار علي ذوالقدري، رئيس پليس 
امنيت پايتخت گفت: مأموران پايگاه پنجم پليس امنيت 
در جريان بررس��ي هاي خود متوجه ش��دند مردي به نام 
بهنام، س��وار بر يك خودروي وانت در پوشش تعمير در 
و پنجره اقدام به توزيع مش��روب و مخدر شيشه در غرب 
تهران مي كند كه مخفيگاه وي در محدوده بزرگراه ستاري 
شناسايي و بازداشت ش��د. مأموران پليس در بازرسي از 
مخفيگاه متهم 70 بطري مشروب الكلي كشف و در بازرسي 
از خودروي متهم نيز 60 كيلو شيشه كشف كردند. متهم در 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد. در بررسي سوابق متهم 
مشخص شد حدود 10 دستگاه خودروي لوكس خارجي به 
نام وي شماره گذاري شده است كه در تحقيقات تكميلي 
تراكنش هاي بانكي با مبالغ باالي ارزي به دس��ت آمد كه 
حكايت از آن دارد كه متهم با باندهاي تهيه و توزيع مواد 
مخدر و مشروبات الكلي و خريد و فروش خودروهاي لوكس 
مدل باال در ارتباط است. وي اعتراف كرد كه با پول فروش 
شيشه و مشروب اقدام به خريد خوروهاي لوكس مي كند 

كه تحقيقات بيشتر از وي در جريان است. 
رئيس پليس امنيت عمومي پايتخت، در پايان خاطرنشان 
كرد: با توجه به جرائم متع��دد متهم و همچنين احتمال 
ارتب��اط وي با بانده��اي مذكور، در ح��ال حاضر متهم با 
هماهنگي از سوي مرجع قضايي براي تحقيقات پيرامون 
جرائم احتمالي ديگر وي، در اختيار پليس مبارزه با مواد 

مخدر تهران بزرگ قرار دارد. 

اعتراف پسر ناخلف 
به سرقت طالي مادر

فرمانده يگان انتظامي متروي پايتخت از دستگيري 
پسر ناخلف به اتهام سرقت طالهاي مادرش خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ علي راقي گفت: مأموران 
پليس مترو هنگام كنترل مس��افران به رفت��ار مردي كه 
دچار اضطراب زياد بود مشكوك شدند. وقتي مأموران در 
بازرسي از ساك مرد جوان 7 ميليون تومان پول نقد كشف 
كردند از وي تحقيق كردند. مرد ج��وان در بازجويي ها به 
س��رقت گردنبند طالي مادرش و فروش آن اعتراف كرد. 
او گفت ب��ا فروش گردنبن��د براي خودش يك دس��تگاه 
موتورسيكلت خريده و 7 ميليون تومان هم باقي مانده پول 
است كه گرفتار پليس شد. سرهنگ راقي ادامه داد: متهم 
براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار مأموران كالنتري 

133 شهرزيبا قرار گرفت. 

ربودن مسافر
   براي سرقت  موبايل گرانقيمت  
مرد مسافركش�ي كه پس�ر جوان�ي را با همدس�تي 
دو نف�ر از دوس�تانش ب�راي س�رقت اموال�ش 
رب�وده ب�ود، دس�تگير ش�د و ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج ش��نبه 15 فروردين ماه 
امسال پسر19 س��اله اي به اداره پليس رفت و از راننده 
تاكس��ي همراه دو مرد جوان ديگر ب��ه اتهام آدم ربايي، 

سرقت و اقدام به آزار و اذيت شكايت كرد. 
شاكي گفت: در حوالي شرق تهران سوار تاكسي سمندي 
شدم تا به خانه مان بروم. عالوه بر راننده كه پسر جواني 
بود دو مرد ديگر هم به عنوان مسافر سوار بودند . پس از 
طي مسافت كوتاهي يكي از مسافران چاقويي به پهلويم 
گذاش��ت و تلفن همراه گرانقيمت، كيف پول و وسايل 
گرانقيمتم را به زور از من گرفت. در حالي كه به شدت 
ترسيده بودم از حرف هاي آنها متوجه شدم كه آنها قصد 
دارند مرا به بيرون از شهر ببرند و مورد آزار و اذيت قرار 
دهند. هر چقدر التماس كردم مرا پياده نكردند تا اينكه 
ناگهان در خودرو را باز ك��ردم و خودم را به بيرون پرت 

كردم كه آنها از ترس فرار كردند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي احسان 
زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران 
براي رسيدگي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار 

گرفت. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد راننده خودروی س��مند 
پسر 27 س��اله اي به نام ش��اهين از سارقان س��ابقه دار 
است. بنابراين مأموران ش��اهين را بازداشت كردند و در 
مخفيگاهش خودروي خارجي سرقتي هم كشف كردند. 
متهم در بازجويي ها به ربودن و س��رقت اموال ش��اكي 

اعتراف كرد و مدعي شد كه همدست نداشته است. 
وي درباره خودروي سرقتي هم گفت: مدتي بود با يكي 
از دوستانم كل كل داشتم و او به من توهين مي كرد كه 
تصميم گرفتم خودرواش را سرقت كنم. يك روز كه او 

مست بود خودرواش را سرقت كردم.  
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پس�ر جواني كه براي رس�يدن به آرزوهاي برباد رفته اش 
با تش�كيل باند ب�ه ص�ورت س�ريالي از صرافي ه�ا دالر 
س�رقت مي كرد پس از دس�تگيري ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، چشم و همچشمي و رؤياي داشتن زندگي 
الكچري افراد زيادي را وسوسه مي كند تا براي دستيابي به آن 
دست به سرقت يا ديگر جرائم بزنند، اما اين افراد نه تنها از اين راه 
به آرزوهاي خود نمي رسند بلكه زندگي پشت ميله هاي زندان را 
تجربه مي كنند. پرونده اي كه فروردين  سال قبل در اداره پليس 
تشكيل شد، شاگرد دالر فروشي به اداره پليس رفت و از سه مرد 

جوان به اتهام سرقت سكه و دالرهايش شكايت كرد. 
وي گفت: چند سالي است در صرافي حوالي ميدان فردوسي 
به عنوان شاگرد كار مي كنم. صاحب صرافي به من اعتماد دارد 
و به همين دليل خيلي از معامله هاي��ي كه در بيرون از مغازه 
صرافي صورت مي گيرد من انجام مي دهم. مدتي است پسر 
جواني به نام ايمان كه از آشناهاي قديمي است براي خريد و 
فروش دالر به صرافي ما رفت و آم��د دارد. ديروز او با صرافي 

تماس گرفت و سفارش خريد 10 هزار دالر و تعداد زيادي سكه 
داد. او مبلغ كمي هم به عنوان وديعه به حساب صرافي واريز 
كرد. قرار شد امروز 10 هزار دالر را همراه سكه هاي سفارشي به 
او تحويل بدهم و او هم پول آن را كارت به كارت كند. از آنجايي 
كه به او مشكوك شده بودم مقدار كمي دالر و چند عدد سكه 
از صرافي با خودم بردم. وقتي س��وار خودرواش شدم ناگهان 
دو مردي كه مسلح به چاقو بودند سوار خودرو شدند و من و 
ايمان را تهديد كردند. آنها مدعي بودند كه ما براي زن يكي از 
بستگانشان مزاحمت ايجاد كرده ايم. با تهديد چاقو ايمان به 
راه افتاد و در ميانه راه دو مرد چاقو به دست تمامي سكه ها و 
دالرها را از من به زور گرفتند، اما در اين ميان ايمان تعجب كرد 
كه من مقدار كمي دالر و س��كه با خودم آورده ام كه فهميدم 
دو مرد خشن با او همدست هستند. در حالي كه با آنها داخل 
خودرو درگير شده بودم، ايمان سرعت خودرو را كم كرد و مرا 

به پايين پرت كردند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي، بازپرس 

شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار 
تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران با دو شكايت 
مشابه ديگر روبه رو شدند كه بررسي ها نشان داد ايمان همراه دو 
همدست كه با دوسارق موبايل قاپ ديگر هم همكاري دارند به 

همين شيوه از دو صرافي 20 هزار دالر سرقت كرده اند. 
يكي از ش��اكيان گفت: چند ماه قبل پسر جواني به نام ايمان 
به صرافي ما آمد و مدعي شد كه در كار تجارت لباس فعاليت 
مي كند. او چند باري از ما دالر خريد و بعد هم فروخت تا اينكه 
سفارش 10 هزار دالر داد. روز حادثه ش��اگردم 10 هزار دالر 
سفارشي را برداشت و به داخل خودروی او رفته بود كه ناگهان 
دو مرد ديگر داخل خودرواش مي ش��وند و ب��ا تهديد چاقو از 
ايمان مي خواهند، حركت كند. آنها مدعي بودند كه شاگرد من 
و ايمان مزاحم خانواده آنها شده اند و بعد با تهديد چاقو همه 
دالرها را از شاگردم مي گيرند و او را رها مي كنند. وي ادامه داد: 
پس از اين فهميدم كه دو سارق همدست ايمان هستند كه با 

اين شيوه دست به سرقت 10 هزار دالر زدند. 
با طرح دو شكايت مش��ابه مأموران براي دستگيري سارقان 
دست به تحقيق تخصصي زدند تا اينكه متوجه شدند ايمان 
قصد دارد مقداري دالر به صرافي بفروشد . بنابراين مأموران 

ايمان را همراه مقداری دالر دستگير كردند. 
ايمان در بازجويي ها به س��رقت هاي س��ريالي با همدستي 

چهار نفر از همدستانش اعتراف كرد. 
پس از اين مأموران چهار همدست او را دستگير و از مخفيگاه 

آنها دالرهاي سرقتي را كشف كردند.
ايمان گفت: من خيلي دوست داشتم راه صد ساله را يكساله 
طي كنم و خيلي زود پولدار ش��وم و زندگي الكچري داشته 
باشم. هميش��ه حس��رت خودروهاي خارجي و شاسي بلند 
داش��تم تا اينكه تصميم گرفتم اين باند را تش��كيل دهم و با 
سرقت دالر خيلي زود به آرزوهايم برس��م. ابتدا با دو سارق 
موبايل دوست شدم اما سرقت موبايل درآمد زيادي نداشت 
كه با دو نفر ديگر از دوستانم به نام هاي بابك و فرزاد اين باند 
را تش��كيل دادم. من خودم را تاجر معرفي مي كردم و پس از 
چند بار خريد و فروش اعتماد آنها را جلب و بعد نقشه ام را اجرا 
مي كردم . متهمان ديگر هم حرف هاي ايمان را تأييد كردند. 

تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

 پسر جواني كه از يكسال قبل به اتهام 
قتل دوستش در بازداشت به سر مي برد 
مدعي اس�ت كه مقتول ب�ه وي تعرض 
كرده بود. متهم 24 س�اله ك�ه آرش نام 
دارد، مي گويد به خاطر غروري كه داشته 
حاضر به طرح ماجرا نزد خانواده اش يا 
شكايت عليه او در اداره پليس نشده بود. 
به گزارش خبرن��گار ما، نداش��تن ارتباط 
دوستانه والدين با فرزندانشان سبب مي شود 
تا آنها هنگام مواجهه با معضالت از طرح آن 
در خانواده پرهيز كرده و گرفتار مشكالتي 
ش��وند كه ممكن اس��ت به متالشي شدن 
كانون خان��واده منجر ش��ود. در پرونده اي 
كه نهم خرداد سال گذشته در پليس تهران 
مطرح ش��د زن جواني مأموران را از ناپديد 
شدن ناگهاني پسرش كيوان باخبر كرد. او 
گفت: »امروز عصر پسرم با يكي از دوستانش 
به نام آرش از خانه بي��رون رفت، اما هر چه 
منتظر مانديم،  بازنگشت. نگرانم اتفاق بدي 

افتاده باشد.«
بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران پليس 
در اولين گام از آرش تحقيق كردند. آرش 
در بازجويي ها به قتل دوست 24 ساله اش 
اعتراف كرد و گفت: »كيوان بارها مرا اذيت 
كرده بود به همي��ن دليل تصميم گرفتم 
با او صحبت كن��م. روز حادثه او را س��وار 
ماش��ينم كردم و در راه فرودگاه امام س��ر 
صحبت را باز كردم كه مش��اجره مان باال 
گرفت و او را با ضربات چاقو به قتل رسانده 
و جسدش را سوزاندم. « بعد از كامل شدن 
تحقيقات متهم صبح ديروز در شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران مقابل 
قاضي قربان زاده پاي ميز محاكمه ايستاد. 
پس از اينكه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول 
جرمش گفت: »در بازجويي ها حرفي نزدم، 
اما حاال مي خواهم حقيقت را بگويم، مقتول 
با من رابطه داش��ت و من از اين وضعيت 
خسته ش��ده بودم به همين دليل او را به 
قتل رساندم. من و مقتول از دوران مدرسه 
با هم آشنا شديم. او قابل اعتماد مسئوالن 
مدرس��ه بود به همين خاطر كليد بعضي 
دفاتر مدرسه را داشت تا اينكه فهميدم به 
سؤاالت امتحاني دسترسي دارد. اين شد 

كه سراغش رفتم و باب دوستي ما باز شد. 
رفاقتمان ادامه داشت و به خانه آنها رفت 
و آمد داش��تم تا اينكه يكي از عكس هاي 
خصوصي ام به دستش افتاد و او با تهديد 
به انتشار عكس به من تعرض كرد. « متهم 
ادامه داد: »مدتي بود كه متوجه شده بودم 
مقتول براي خواهرم هم ايجاد مزاحمت 
مي كند. روز حادثه با ماشين دنبال مقتول 
رفتم و بعد از اينكه س��وار ش��د به طرف 
فرودگاه ام��ام رفتي��م. در راه با او صحبت 
كردم و اما دوباره تهديدهايش شروع شد 
كه اين بار عصباني ش��دم و يك مشت به 
س��ر و صورتش زدم. گويا دندان و بيني او 
صدمه ديد به همين خاطر به محض اينكه 
دس��تش را از روي صورتش برداشت يك 
ضربه با چاقو زدم. ساعت 2 نيمه شب بود 
كه از ترس جسد را به حاشيه مسير بردم و 
از باك ماشين كمي بنزين كشيدم. بعد از 
كندن يك چاله جسد را داخل آن انداختم 
سپس بنزين را ريختم و كبريت زدم. قصد 
سرقت نداش��تم و فقط براي گمراه كردن 
پليس كيف و انگشتر مقتول را برداشتم و 

فرار كردم.«
در پايان هيئت قضايي وي را به پزش��كي 
قانون��ي معرفي كرد، همچنين قرار ش��د 
تحقيقات تكميلي انجام شود تا در جلسه 
بعدي آخرين دفاع متهم و وكيل وي اخذ 

شود. 
  چند خواهر و برادر داري؟

هم
 مت

و با
وگ

ت 
فقط يك خواهر دارم و تك پسر گف

خانواده هستم. 
شغلت چه بود؟

در يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي 
معروف در يك لباس فروشي كار 
مي كردم، اما پدرم نظامي بود و پيگير بود 

مرا در ارتش مشغول كار كند. 
چرا اين مشكل را با خانواده ات 

در ميان نگذاشتي؟
)سكوت و گريه متهم(

چرا مراجع انتظامي و قانوني را 
در جريان نگذاشتي؟

متهم در اينجا گفت نمي تواند صحبت كند 
و خ��ودكار را گرفت و روي كاغذ نوش��ت: 

»غرور لعنتي! «

متهم :  به خاطر غرورم
 قاتل شدم !

وعده ازدواج به كابوس مرگ تبديل شد
دختران قربانيان بزرگ روابط غيراخالقي هستند

 دختر جوان وقتي قدم به خانه پسر مورد عالقه اش گذاشت 
نمي دانست در دام سياه عليرضا گرفتار خواهد شد. مريم 
براي خالصي از كابوس هاي ش�بانه و رسوايي خانوادگي 
س�رانجام اقدام به خودكش�ي كرد كه نج�ات پيدا كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، بررس��ي پرونده هاي��ي كه با موضوع 
روابط غيراخالقي تشكيل مي شود نشان مي دهد كه دختران 
قربانيان بزرگ اين پرونده ها هستند كه با وعده ازدواج پسران 
وارد رابطه شده و با از دست دادن حيثيت  خود از رابطه خارج 
مي شوند. در پرونده اي كه در پليس آگاهي تهران بزرگ در 
جريان است مدتي قبل و با ش��كايت اعضاي يك خانواده از 
پسري 27 س��اله به نام عليرضا به جريان افتاد. آنها با حضور 
در شعبه شش��م دادگاه كيفري يك استان تهران گفتند كه 
دخترش��ان مريم از س��وي عليرضا مورد آزار ق��رار گرفته و 

سپس اقدام به خودكشي كرده است. بعد از آن بود كه پرونده 
براي تحقيق به اداره 16 پليس آگاهي تهران فرس��تاده شد. 
بررسي هاي اوليه نشان داد كه مريم بعد از خوردن نوشيدنی 
مس��موم اقدام به خودكش��ي كه با انتقال به بيمارستان از 
مرگ نجات پيدا كرده بود. مريم روي تخت بيمارستان مورد 
تحقيق قرار گرفت و در ش��رح ماجرا گفت: بهمن سال قبل 
بودكه هنگام پرسه در ش��بكه هاي اجتماعي با عليرضا آشنا 
شدم. ارتباط ما ابتدا در حد پيامك بود اما رفته رفته زيادتر 
ش��د تا اينكه همديگر را در پارك مالقات كرديم. بعد از آن 
بود كه من به عليرضا عالقه مند ش��دم. او كه از عالقه من به 
خودش با خبر شده بود به من پيشنهاد ازدواج داد و گفت كه 
ماجرا را با خانواده اش مطرح كرده و پيشنهاد داد، مي خواهد 
من را به خانواده اش معرفي كند كه قبول كردم. دختر جوان 

ادامه داد: روز حادثه من راهي خانه شان در فلكه دوم صادقيه 
ش��دم. وقتي قدم به داخل خانه گذاشتم متوجه شدم كسي 
خانه نيست براي همين خواس��تم خارج شوم كه مانع شد و 

در را قفل كرد و... . 
مريم ادام��ه داد: بع��د از آن ب��ه عليرض��ا اصرار ك��ردم به 
خواستگاري ام بيايد اما او تلفن همراهش را خاموش كرد. من 
كه ديگر راهي نداشتم و مايه آبروريزی خانواده ام شده بودم 

تصميم به خودكشي گرفتم. 
با اطالعاتي كه مريم در اختيار پليس گذاش��ت كارآگاهان 

راهي خانه عليرضا شده و دو روز قبل او را بازداشت كردند. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات از متهم در 

اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

آرزوهاي بر باد رفته سارق سريالي دالر 

    خانواده ها نظارت بر فرزندانشان را جدی بگيرند 
  قاضي قربانزاده   

رئيس شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران
  براي جلوگيري از اين قبيل حوادث تلخ، جوانان بايد به هر كسي اعتماد نكنند. 
فرض اينكه فرد چهره موجه و خانواده مورد اعتمادي دارد قطعيت دوس��تي 
موفق نيس��ت، همانطور كه در اين پرونده مقتول شخص قابل اعتمادي براي 
مدرس��ه و مديرانش بود. همچنين بالفاصله بعد از رفاقت باب رفت و آمد به 
خانه همديگر را باز نكنند در صورت اصرار براي رفت و آمد در خلوتي خانه نباش��د و 
حتماً بزرگترها حضور داشته باشند. به خصوص در خانه هايي كه خيلي موازين شرعي 
رعايت نمي ش��ود. اگر خدايي نكرده در ش��رايط تهديد و تعرض قرار گرفتند فس��اد 
كمتر را انتخاب كنند. به طور مثال در اين پرونده اگ��ر متهم لو رفتن عكس هايش را 
بر درخواست مقتول مقدم مي دانس��ت اآلن در اين جايگاه قرار نمي گرفت و در جاي 
مدعي بود. اين نكته را هم در نظر بگيريد كه دوستي ها زمانبر است و در اثر رفت و آمد 
و صحبت ها شكل مي گيرد. در اين پرونده مقتول بارها از متهم پول گرفته بود و براي 
دوستانش خرج كرده بود. اگر متهم هشيار بود، مي توانست مقتول را به خوبي بشناسد 
و خيلي زودتر جلوي اين دوستي را بگيرد از همين رو جوانان در صورت احساس هر 
گونه خطر و تهديد حتماً آنرا به فرد قابل اعتمادي اطالع دهند. بهترين مرجع، مشورت 

با بزرگترهاي قابل اعتماد از جمله پدر و مادر و مرجع بعدي پليس است. 
خانواده ها هم بايد هوشيار باشند و اعمال نظارت بر رفتار فرزندان و گزينش دوستان 
آنها داشته باشند. اگر فرزندان در حد و حريم الزم با پدر و مادر خود راحت باشد و در 
صورت بروز مشكل آنها را مطلع كنند، مي توانند سر بزنگاه از خيلي حوادث جلوگيري 
كنند و ش��أن و آبروي خانواده را حفظ كنن��د، اما امروزه پدر و مادره��ا آنقدر خود را 
درگير كرده اند كه حتي فرصت يك صحبت عادي با فرزن��دان را ندارند و از اوضاع و 
احوال فرزندانشان بي خبر هستند. موضوع بعد درباره اعتماد سازي در فرزندان است. 
خانواده ها وقتي را اختصاص دهند تا با فرزندشان به صورت خودماني از اتفاقات هفته 
صحبت كنند و اين مهارت را داشته باشند تا خودماني ترين و محرمانه ترين مسائل را 
از زبان فرزندان بشنوند. در واقع آنها را توجيه كنند تا در صورت بروز هر مشكلي قبل 
از مراجعه به دوس��ت يا هر مرجع ديگر س��راغ خانواده بيايند. اين موضوع مهم را هم 
بايد مد نظر داشت كه رمز گذاري تلفن همراه و لپ تاپ و... در يك خانواده معنا ندارد. 
اولين مفهوم اين كار يعني عدم اعتماد اعضاي خانواده اس��ت. در صورت رمز گذاري 
حتماً خانواده نظارت الزم را داشته باشند. خانواده ها در وقت خوابيدن فرزندان حتي 
بيداري آنها در اتاقشان نظارت داشته باشند. امروز كه با زدن يك دكمه در ثانيه اي از 
زمان راه به صحنه هاي مستهجن پيدا مي شود اين نظارت ضروري است. ضرورت دارد 
كه والدين فرزندانشان را در مورد تهديدات و خطرات موجود توجيه و هشيار كنند در 
واقع اقدامات پيشگيرانه اي داشته باشند. همانطور كه در خريد يك لوازم خانه دقت 
مي شود تا مبادا ضرري متوجه ما نشود بايد در دوستي فرزندانمان نيز دقت و تجسس 

كنيم تا آبروي خانواده لكه دار نشود. 
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طعمه كردن همسر براي زورگيري از رانندگان
رها كردن پيوست هايي كه منجر به بازتوليد سرقت مي شود سبب فعال ماندن چرخه سرقت شده است 

طعم�ه ق�رار دادن همس�ر ي�ا دربس�ت گرفتن 
خ�ودرو ب�راي خ�ارج ش�دن از ش�هر دو 
ش�يوه اي ب�ود ك�ه زوج جوان با توس�ل ب�ه آن 
اق�دام ب�ه زورگي�ري از رانن�دگان مي كردن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بسياري از اعمال مجرمانه ريشه 
در معضالت اقتصادي دارد ك��ه افراد به جاي تالش 
براي پيدا كردن شغل مناسب به سرقت اموال ديگران 
متوسل مي شوند از همين رو، توجه به پيوست هايي 
كه منجر به بروز اعمال مجرمانه مي شوند، مي تواند به 
كاهش جرائم منجر شود. در پرونده اي كه به تازگي 
در پليس آگاهي تهران رمزگشايي شده است، زوج 
جواني به اتهام زورگيري از مسافران بازداشت شده اند. 
شكايت از مصطفي و مريم 18 ارديبهشت ماه امسال 
در كالنتري 175 باقرشهر مطرح و پرونده به پايگاه 
نهم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. شاكي ماجرا 
را اين طور توضيح داد: ساعت 22 شامگاه سه شنبه 
17 ارديبهشت ماه زن جواني را به عنوان مسافر سوار 
كردم. هنوز مسافت زيادي طي نكرده بودم كه يك 
موتورسوار براي پرسيدن آدرس من را مجبور به توقف 
كرد. وقتي توقف كردم ناگهان چاقو كشيد و زير گلويم 
گذاش��ت. بعد با كمك زن مس��افر من را به صندلي 
شاگرد منتقل كرد و س��پس خودش پشت فرمان 

نشست. آنجا بود كه فهميدم آنها همدست هستند. 
زن و مرد سارق من را به بيابان هاي كهريزك منتقل 
كرده و 500 هزار تومان پول نقد، كارت بانكي و گوشي 
تلفن همراهم را سرقت كردند. آنها وقتي خواستند 
خودروي من را سرقت كنند، مقاومت كردم كه مرد 
سارق با چاقو ضربه اي به پايم زد كه به شدت مجروح 

شدم. دو متهم سرانجام با سرقت خودرو گريختند. 
بعد از طرح ش��كايت تحقيقات براي بازداشت زن و 

مرد س��ارق در جريان بود كه شكايت هاي مشابهي 
به پليس گزارش ش��د. يكي از ش��اكيان راننده يك 
خودروي پرشيا بود كه گفت: كنار خيابان زني جوان 
را به عنوان مسافر سوار كردم. مسافت زيادي را طي 
نكرده بودم كه متوجه ش��دم يك خودروي پرايد در 
تعقيب من است. متوجه ش��دم كه راننده پرايد بايد 
همدست زن مسافر باشد براي همين با سرعت زياد 
تالش كردم از دست او فرار كنم كه موفق شدم. بعد 

زن جوان را حوالي ش��هر ري پياده كرده و براي ثبت 
گزارش ب��ه اداره پليس آمدم. در ش��اخه ديگري از 
بررسي ها كارآگاهان با بررسي مشخصاتي كه شاكيان 
از دو س��ارق در اختيارشان گذاش��ته بودند به بانك 
اطالعات مجرمان س��ابقه دار مراجعه كرده و موفق 
شدند مصطفي27 ساله را كه از سارقان سابقه دار و 
فعاالن خريد و فروش مواد مخدر بود شناسايي كنند. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه مأموران 
پليس 19 ارديبهشت ماه راهي خانه مصطفي شدند 
و مصطفي و همدستش مريم 22 س��اله را بازداشت 
كردند. دو متهم در بازجويي ها به جرمشان اعتراف 
كردند. مريم گفت: مدتي قبل با مصطفي آشنا شدم و 
با هم ازدواج كرديم. بعد از ازدواج به پيشنهاد مصطفي 
شروع به سرقت و زورگيري از رانندگان خودروهاي 

عبوري كرديم كه بازداشت شديم. 
سرهنگ كارآگاه كرم يوس��فوند، رئيس پايگاه نهم 
پليس آگاه��ي تهران بزرگ گف��ت: تحقيقات براي 
شناسايي جرائم بيش��تر متهمان در پليس آگاهي 
تهران بزرگ در جريان است. وي گفت: مالباختگاني 
كه به اين دو شيوه هدف سرقت قرار گرفته اند به پايگاه 
نهم پليس آگاهي تهران بزرگ در شهرري – خيابان 

آستانه مراجعه كنند. 

  زنده شدن پيرزن ۸0 ساله قبل از خاكسپاري
هن�گام  بويراحم�د  شهرس�تان  در  س�الخورده  زن  پيك�ر  كنن�دگان  بدرق�ه 
تش�ييع متوج�ه عالئ�م حيات�ي وي ش�ده و امدادگ�ران را از ماج�را ب�ا خب�ر كردن�د. 
آنگونه كه ايس��نا گزارش كرده اين حادثه دو روز قبل در روستاي بردپهن زياليي اين شهرستان اتفاق افتاد. 
بدرقه كنندگان پيكر پيرزن 80  ساله در حال تشييع بودند كه متوجه شدند پيرزن دستش را تكان داد. بعد از 
آن بود كه امدادگران اورژانس در محل حاضر شده و بررسي هاي انجام شده توسط پزشك مركز، وجود عالئم 
حياتي  وی تأييد شد.  با توجه به كاهش سطح هوشياري و نامنظم بودن كاركرد قلب بيمار، وي به بيمارستان 

امام سجاد ياسوج تحويل داده شد.


