
 قاتل زن تنها 
بار ديگر محاكمه مي شود

م�رد محك�وم ب�ه م�رگ ك�ه در جري�ان رابط�ه پنهان�ي 
زن مطلق�ه را ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود ب�ا جل�ب رضاي�ت 
اولي�اي دم از جنب�ه عموم�ي ج�رم محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، 26 شهريور  س��ال 94 مأموران كالنتري 160 
خزانه از قتل زني تنها در يك��ي از خانه هاي محل با خبر و در محل 
حاضر شدند. مردي كه پليس را با خبر كرده بود، گفت: »دقايقي قبل 
پسر نوجوان همسايه سراسيمه از خانه شان بيرون آمد و با گريه ما 
را از مرگ مادرش با خبر كرد. بالفاصله به خانه آنها رفتيم و با جسد 

مادرش مواجه شديم.«
جسد متعلق به زن 38 ساله به نام پروين بود كه يك روسري دور 
گردنش پيچيده شده بود. پسر 10 ساله مقتول گفت: »مادرم دو 
سال قبل از پدرم طالق گرفت و من در خانه مادرم با هم زندگي 
مي كرديم. مدتي قبل مادرم با مرد جواني به نام نويد آشنا شده بود 
و روز گذشته قرار بود او به خانه ما بيايد. قبل از آمدن مادرم با نويد 
تماس گرفت و از او خواست سر راه يك ساندويچ بخرد. وقتي نويد 
به خانه ما آمد به اتاقم رفتم و بعد از خوردن س��اندويچ خوابيدم. 
ساعتي نگذشته بود كه بيدارم شدم و به اتاق خواب مادرم رفتم 
اما هر چه او را صدا كردم جوابي نش��نيدم. فك��ر كردم خوابيده 
اس��ت اما جلوتر كه رفتم با صورت كبود او روبه رو شدم كه نفس 

نمي كشيد.«
با ثبت اين توضيحات نويد شناسايي و بازداشت شد. او كه صاحب 
همسر و دو فرزند بود با اقرار به جرمش در توضيح به مأموران گفت: 
»چند ماه قبل با پروين در خيابان آش��نا ش��دم و وقتي فهميدم او 
مطلقه اس��ت و تنها زندگي مي كند تصميم گرفت��م هرازگاهي به 

ديدنش بروم و از لحاظ مالي او را كمك كنم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »من با همسرم اختالف داشتم و مدام 
با هم درگير بوديم. روز حادثه هم با او بحثم شده بود و عصباني بودم. 
اين شد كه با پروين تماس گرفتم و خواستم به ديدنش بروم. پروين 
قبول كرد و مرا به خانه اش دعوت كرد. وقتي به خانه پروين رفتم، 
او مرا به اتاق دعوت كرد و بعد از آن صداي ضبط صوت را زياد كرد. 
چند بار خواستم صدا را كم كند اما او قبول نمي كرد تا اينكه عصباني 
شد و يك سيلي به صورتم زد. من كه از قبل ناراحت بودم با اين رفتار 
كنترل اعصابم را از دست دادم و او را با يك روسري خفه كردم سپس 

از خانه مقتول فرار كردم.«
پرونده متهم بعد از كامل ش��دن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه با 
درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. اين حكم بعد از تأييد در 
ديوان عالي كشور در آستانه اجرا قرار داشت تا اينكه متهم با پرداخت 

ديه توانست از چوبه دار فاصله بگيرد. 
به اين ترتيب متهم صبح ديروز از زندان اعزام و در همان شعبه حاضر 
شد. رياست شعبه  قاضي عبداللهي با بررسي اوراق در پرونده آنرا به دليل 
عدم درخواست نماينده دادستان به دادسرا ارجاع داد تا بعد از اعالم 
درخواست از سوي نماينده دادستان در نوبت رسيدگي قرار گيرد. به اين 

ترتيب متهم به زودي از جنبه عمومي جرم محاكمه خواهد شد. 

ناپديد شدن ناگهانی
 كودک كار 

تحقيقات پليس آگاهي 
تهران براي پيدا كردن 
ك�ودك  اس�ماعيل، 
11 س�اله افغ�ان ك�ه 
هنگام دستفروشي در 
خيابان امام زاده حسن 
ناپديد ش�ده همچنان 
اس�ت.  جري�ان  در 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار 
م��ا، خانواده اس��ماعيل 
س��وم ارديبهش��ت ماه 
امسال گم شدن او را به 
كالنت��ري 149 امام زاده 
حس��ن خب��ر دادن��د. 
آنها گفتند ك��ه كودك 
11 ساله شان حوالي امام 
زاده حسن دستفروشي 
مي ك��رده ك��ه ب��ه طور 

ناگهاني ناپديد شده اس��ت. مركز اطالع رساني پليس آگاهي تهران 
بزرگ از شهرونداني كه از سرنوشت اسماعيل خبر دارند درخواست 
كرد اطالع��ات خ��ود را از طريق ش��ماره تم��اس 51055511 و  
51055621 در اختيار كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران 

بزرگ قرار دهند. 
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فروش مرگ  در كانال تلگرامي
مرگ خودخواس�ته جواني تنه�ا، راز فعالي�ت مدير يك 
كان�ال تلگرامي ك�ه كارب�ران را تش�ويق به خودكش�ي 
مي كرد، برمال ك�رد. متهم كه مردي 31 س�اله به نام حميد 
اس�ت و با فروش قرص هاي س�يانور به مشتريانش كسب 
درآمد مي كرد، مدعي اس�ت چند بار اقدام به خودكش�ي 
ك�رده و ت�ا ي�ك قدم�ي م�رگ ه�م پي�ش رفته اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، ضعف س��اختارهاي پيشگيرانه پليس 
براي بروز جرائم سبب شده است تا تبهكاران همواره چند قدم 
جلوتر از ساختارهاي قانوني به حيات مجرمانه شان ادامه دهند. 
در پرونده اي كه در پليس آگاهي تهران در جريان است مديران 
كانال هاي تلگرامي كاربران را به خودكشي تشويق مي كردند كه 
يكي از آنها بازداشت شده است. اين پرونده 18 ارديبهشت ماه 
امس��ال و همزمان با اعالم مرگ مش��كوك مردي 30 ساله در 
منطقه س��عادت آباد به جريان افتاد. بعد از آن بود كه مأموران 
كالنتري 134 ش��هرك قدس، بازپرس ويژه قتل و كارآگاهان 
اداره  دهم پليس آگاهي تهران را از ماجرا با خبر كردند. تيم جنايي 
به سرپرستي قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران در بررسي صحنه جرم دست نوشته اي از مرد جوان 
پيدا كردند كه گفته بود با خوردن پودر سيانور به زندگي اش پايان 
داده و هش��دار داده بود كه نقاطي از خانه آلوده به پودر سيانور 
است. در بررسي هاي اوليه مشخص شد كه مرد جوان از مدتي 
قبل و به دنبال جدايي پدر و مادرش به تنهايي زندگي  مي كرده و 

هزينه زندگي اش را هم پدرش پرداخت مي كرده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در اين باره 
به جريان افتاد. كارآگاهان پليس در جريان بررسي تماس هاي 

مرد فوت ش��ده و گفته هاي خانواده وي متوجه شدند كه وي 
مدتي اس��ت عضو گروه تلگرامي به نام »خودخالصي« است. 
همچنين در بررسي هاي بعدي مشخص ش��د اين كانال كه از 
سوي مرد 31  ساله اي به نام حميد راه اندازي شده است كه در 
كانال خود روش استفاده از پودر سيانور و چگونگي آموزش سريع 
خودكشي را آموزش داده و سيانور را به كاربراني كه قصد پايان 
دادن به زندگي شان داشتند، مي فروخته است. بعد از به دست 
آمدن اين اطالعات بود كه خانه حميد در شهرستان اسالمشهر 
شناسايي شد و عصر روز پنج شنبه 25 ارديبهشت ماه مأموران در 
قرار صوري به عنوان خريدار مواد سمي وي را بازداشت كردند. 
مأموران پليس در جريان بررس��ي خانه حميد عالوه بر كشف 
قوطي حاوي پودر سيانور، كتاب هاي روان درماني و مقدار زيادي 

قرص هاي آرام بخش و خواب آور كشف كردند. 
دو روز قبل حميد براي تحقيق به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل شد و در تحقيقات به فروش س��يانور به مرد فوت شده 
و بس��ياري از كاربران كانال خود اعتراف كرد. قاضي دشتبان، 
بازپرس شعبه دهم دادس��راي امور جنايي تهران با هشدار به 
خانواده ها گفت: متهم اعتراف كرد كه انحرافات فكري و ذهني 
وي تحت تأثير كتاب ها و سايت هايي بوده كه مطالعه كرده است. 
بنابراين الزم است خانواده ها در عصري كه به نام عصر اطالعات 
نام گرفته است نسبت به فرزندان خود كه چه كتابي را مطالعه 
مي كنند يا به چه سايت هايي در فضاي مجازي دسترسي دارند 
نظارت و مراقبت بيشتر داشته باشند. سردار عليرضا لطفي، رئيس 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات از متهم بازداشت شده 

در اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد.  

 راننده پرخاشگر كيست؟
راننده پرخاش��گر راننده اي است كه با 
توسل به خش��ونت، قصد انجام اعمال 
خالف مقررات راهنمايي و رانندگي را 
دارد. اعمالي مثل تغيير مسير ناگهاني 
و خطرناك، س��بقت غيرمجاز، رعايت 
نكردن فاصله مناسب طولي و عرضي، 
بوق زدن هاي مكرر، استفاده از نور باال 
براي تنبي��ه ديگران، حركت س��ريع و 
تعقيب و گريز خودرويي، سرعت هاي نا به جا، مانور و تغيير مسير به طور 
مكرر، اشغال طوالني خط س��بقت، ترمزهاي ناگهاني و مكرر، انحراف 
از مس��ير اصلي و عبور از خط مقابل براي رهاي��ي از ترافيك غيرروان و 
قانون ش��كني و ديگر رفتارهاي ناپس��ند همراه با فحاش��ي و هتاكي به 
ديگران، در كارنامه رانندگي افراد پرخاشگر كاماًل مشهود است. از عوامل 
مؤثر در بروز رفتار پرخاشگرانه رانندگان مي توان به صرف زمان، معطلي 
و كندي ترافيك، بي حوصلگي و ش��تاب زدگي، مشكالت رواني راننده، 
عوامل ژنتيكي، آلودگي هاي صوتي موجود در محيط و تأثير آلودگي هوا 

بر سيستم عصبي اشاره كرد. 
رانندگان پرخاش��گر به نوعي دچار هيجان زدگي ي��ا آزردگي هيجاني 
هستند كه اين مس��ئله مي تواند متأثر از س��ه مؤلفه اصلي باشد كه در 
نخستين قدم نش��انه وجود خصوصيات ش��خصيتي بي قرار، بي دقت و 

ناشكيباست. 
دومين خصيصه قدرت طلبي و زورمداري برخي از رانندگان و سومين 
خصيصه بي پروايي... تعداد محدود و انگشت شماري از رانندگان است 
كه اين مسئله باعث برخي شرايط رواني و نگرش هاي نامطلوب درآنها 

مي شود. 
هنگامي كه راننده پرخاشگر در شب پشت سر راننده جلويي خود با نور 
باال حركت مي كند، زماني كه راننده پرخاشگر سرعت راننده عقبي خود 
را با حركت كند مي گيرد يا هنگامي كه راننده پرخاشگر با سرعت باال و 
با بوق هاي ممتد قصد تنبيه ساير رانندگان را دارد همه از نوع رفتارهاي 

رانندگي پرخاشگري وسيله اي است. 
هر چند كه سطح پرخاش��گري افراد از موقعيتي به موقعيت ديگر فرق 
مي كند، ولي افراد از لحاظ تداوم رفتارهاي پرخاشگرانه در طول زمان با 
هم فرق دارند. افرادي كه در هنگام رانندگي دست به رفتارهاي رانندگي 
پرخاشگرانه مي زنند، در موقعيت هاي ديگر و عادي زندگي  نيز افرادي با 
آستانه تحمل پايين و پرخاشگر هستند. كسي كه پرخاشگري در معابر 
داشته باشد در صورت مشاهده به عنوان جرم تلقي و به استناد قوانين 
چنين افرادي دستگير و به عنوان اخالل در نظم عمومي به مراجع قضايي 
معرفي مي شوند. البته كنترل هاي پليس بعضاً به طريق سيستمي بوده 
كه متعاقب آن رفتارها، مالك وس��يله نقليه نيز شناسايي و احضار و به 

مرجع قضايي معرفي مي شود. 
*معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك ناجا 

دستگيری 5 شرور محله اتابك
پنج نف�ر از اش�رار محل�ه اتاب�ك ك�ه اق�دام ب�ه اخ�الل در نظم 
عموم�ي خياب�ان منص�ور ك�رده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزاش خبرنگار ما، س��رهنگ محمد جليني سركالنتر ششم پليس 
پيشگيري پايتخت گفت: بامداد جمعه 27 ارديبهشت به مأموران عمليات 
كالنتري 132 نبرد خبر رسيد كه چند نفر از اوباش محله اتابك با حضور 
در خيابان منصور در حال ضرب و جرح رهگذران و تخريب خودروهاي 
مردم هستند كه در محل حاضر شدند. يكي از مجروحان گفت: همراه 
همس��ر و فرزندانم داخل خودرو نشسته بوديم كه اش��رار شيشه هاي 
ماش��ينم را با كلنگ شكس��تند و با چوب من را هدف قرار دادند كه به 
شدت مجروح شدم. مأموران پليس به سرعت وارد عمل شده و در حالي 
كه قصد بازداشت آنها را داشتند اشرار با قمه به پليس حمله كردند كه 
مأموران پليس با شليك تير هوايي از آنها خواستند خود را تسليم كنند. 
اشرار اما به ساختماني مخروبه كه محل تجمع اوباش بود پناه بردند و در 
را از داخل قفل كردند و به پشت بام ساختمان گريختند. آنها از پشت بام 
اقدام به پرتاب شيشه، سنگ و گاز پيك نيكي به سمت مردم و مأموران 

پليس كردند. 
سرهنگ جليني گفت: مأموران سپس وارد ساختمان شده و موفق شدند 

متهمان را بازداشت كنند كه تحقيقات از آنها در جريان است. 

بازداشت 2 پليس قالبي 
در تهران

دو پلي�س قالب�ي ك�ه در جري�ان پرونده ه�اي جداگان�ه اق�دام 
ب�ه زورگي�ري از ش�هروندان مي كردن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ جليل موقوفه اي، جانشين رئيس پليس 
پيشگيري پايتخت گفت: يكي از متهمان ساعت 4صبح ديروز با درجه 
ستوان دومي در خيابان آفريقا به دام مأموران كالنتري 103 گاندي افتاد. 
مأموران پليس هنگام گش��ت زني به رفتار وي كه در حال حرف زدن با 
زني راننده بود مظنون ش��ده و از او تحقيق كردند. پليس قالبي مدعي 
ش��د كه مأمور كالنتري 107 فلسطين اس��ت، اما وقتي نتوانست اسم 
رئيس كالنتري را به مأموران بگويد مشخص شد كه مأمور قالبي است 

و بازداشت شد. 
س��رهنگ موقوفه اي گفت: دومين مأمور قالبي، ام��ا دو روز قبل به دام 
مأموران گشت كالنتري 118 ستارخان افتاد. آنها در حال گشت زني بودند 
كه به راكب يك دستگاه موتورس��يكلت مظنون شدند و او را در جريان 

تعقيب و گريز بازداشت كردند. 
مأموران پليس در بازرسي بدني از وي يك قبضه سالح كلت كمري، يك 
عدد شوكر، دستبند و كارت شناسايي انتظامي قالبي كشف و متهم را 
به كالنتري منتقل كردند. متهم 31 ساله مدعي شد كه 9 سال است كه 
در رشته بوكس كار مي كند و در پوشش پليس از معتادان غرب پايتخت 

زورگيري مي كند. 

مدير كانال تلگرامي اقدام به آموزش خودكشی و فروش سيانور به كاربران مي كرد

زنآدمربا

 سرهنگ عين اهلل جهاني *  

 خ�ودت را معرفي كن و درب�اره زندگي ات كمي 
توضيح بده ؟ 

حميد هس��تم 31 س��اله. هن��وز مج��ردم. فوق ديپلم 
حسابداري دارم. البته تافل زبان هم دارم. 

چه ش�د كه تصمي�م گرفت�ي كان�ال تلگرامي 
» خودخالصي « را راه اندازي كني ؟ 

من از دوران كودكي زياد مطالعه مي كردم تا اينكه در دوران نوجواني 
با آثار بعضي از نويسندگان ايراني و آثار نيچه آشنا شدم. مطالعه 
كتاب هاي نيچه زندگي مرا دگرگون كرد به طوريكه پس از مطالعه 
چند كتاب از اين نويسنده دوست داشتم، بميرم. متأسفانه كسي 
نبود مرا راهنمايي كند كه چه كتاب هايي بخوانم. هر چقدر پيش 
رفتم بيشتر غرق افكار منفي شدم. كتاب هاي نيچه مرا به پوچي 
سوق داد به طوريكه چند بار دست به خودكشي زدم و حتي يك بار 

هم شش روز در كما بودم. 

چرا كانال تلگرامي خودخالصي را راه انداختي؟
يكس��ال و نيم قبل از طريق يك��ي از دوس��تانم عضو كانال 
تلگرامي به نام »خودكشي گرايي « شدم. كانال راه و روش هاي 
چگونه به زندگي خود پايان دهي��م را آموزش مي داد. وقتي 
عضو ش��دم مدي��ر كانال كتاب��ي انگليس��ي به ن��ام » قرص 
آرامبخش « به من معرفي كرد. من آن كتاب را كاماًل مطالعه 
كردم و ب��ه روش هاي گوناگوني كه براي خودكش��ي معرفي 
كرده بود آشنا ش��دم. پس از آن تصميم گرفتم خودم كانالي 
را راه اندازي كنم و به افرادي كه دوست دارند به زندگي شان 

پايان دهند آموزش بدهم . 
قصد درآمد زايي هم داشتي؟

بله، قصد داش��تم براي اينكه به زندگي ام پاي��ان دهم به مركزي 
در كشور س��وئيس كه فعاليتش همين موضوع اس��ت بروم، اما 
پول نداش��تم كه تصميم گرفتم به كاربران و اعضاي گروه سيانور 

بفروشم. من معموالً هر بس��ته اي را به مبلغ 800 تا يك ميليون 
تومان مي فروختم. 

به چند نفر فروختي ؟ 
در اين مدت به چهار تا پنج نفر فروختم البت��ه خبر ندارم كه آنها 

استفاده كردند يا نه... 
چرا وقتي به روش ها آشنا شدي خودت به زندگي ات 

پايان ندادي ؟ 
ترسيده بودم. 

خانواده ات خبر داشتند ؟ 
بله. شش سال قبل پدرم فوت كرد. پس از اين افسردگي من زياد شد 
و دوست نداشتم زندگي كنم. مادرم چند بار مرا پيش روانپزشك 

برد، اما دكتر مدعي بود كه بايد افكار منفي را از ذهنم خارج كنم. 
حرف آخر ؟ 

كاش هر كتابي را مطالعه نمي كردم و با آن كانال ها آشنا نمي شدم. 

هم
 مت

و با
وگ

ت 
گف

به گزارش خبرنگار ما، عصر روز چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه 
زن و مردي سراسيمه وارد كالنتري 144 جواديه تهرانپارس 
شدند و از زن ناشناس��ي به اتهام ربودن پسر چهارساله شان 
شكايت كردند. مرد جوان گفت: ساعتي قبل پسرم تيام همراه 
برادر بزرگترش داخل كوچه بازي مي كرد كه زن ناشناسي 
او  را ربود. پس از طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره 
يازدهم پليس آگاهي به دستور قاضي واحدي، بازپرس شعبه 
يازدهم دادس��راي امور جنايي تهران براي پيدا كردن تيام 
كوچولو وارد عمل شدند. در حالي كه تحقيقات درباره اين 
حادثه ادامه داشت خانواده تيام موفق ش��دند زن آدم ربا را 

دستگير كنند و تحويل مأموران دهند. 
پدر تيام به خبرنگار ما گفت: من نقاش س��اختمان هستم 
و خانه ام در خيابان جشنواره اس��ت. روز چهار شنبه سر كار 
بودم كه س��اعت 4 بعد از ظهر همس��رم همراه تي��ام و برادر 
هشت ساله اش به خانه مادرش مي رود. تيام و برادرش جلوي 
خانه مادر زنم بازي مي كردند كه حدود يك ساعت بعد زني به 
پسر بزرگم  مي گويد از طرف مادر ش آمده  تا تيام را براي بازي 
به پارك ببرد. او، پسر هشت س��اله ام را فريب داده بود و تيام 
را با خودش مي برد. پس از اين پسرم به داخل خانه مي رود 
و به مادرش ماجرا را مي گويد. وقتي همسرم به داخل كوچه 

مي آيد خبري از زن ناشناس و تيام نيست.
 در اولين گام همراه مأموران فيلم دوربين هاي مداربس��ته 
را ديديم كه نشان مي داد زن معتادي، تيام را داخل كارتن 
بزرگي قرار مي دهد و با خود مي برد. از چهره زن ناش��ناس 

از روي فيلم عك��س گرفتيم و پس از آن همراه بس��تگانم 
به جس��ت وجوي او پرداختيم. در اين چن��د روز خواب به 
چش��مانم نيامد تا اينكه زن معتاد را نيمه هاي شب شنبه 
داخل پارك گلشن ديديم و دس��تگيرش كرديم. متهم به 
من گفت كه فرزندم را دزديده و ب��راي گدايي به چهارراه 
تيرانداز برده و آنجا گمش كرده اس��ت. وي در پايان گفت: 
از همه همشهريان درخواست دارم كمك كنند تا تيام را به 

آغوش مادرش برگردانم. 

تيام كوچولو 
را  به آغوش 
خانواده اش 

زنآدمربابرسانيد

سرقت هاي ميلياردي  دزدان كاله گيس به سر  از خانه هاي غرب تهران
 چهار بچه محل كه براي كسب درآمد از شهري 
در غرب كش�ور راه�ي تهران ش�ده بودند، 
اعتراف كرده اند كه با دس�تبرد به چند خانه 
در غ�رب تهران ث�روت ميلي�اردي به جيب 
زده بودند كه گرفتار پليس ش�دند. متهمان 
در حال�ي كه كاله گيس به س�ر و ش�اه كليد 
ب�ه دس�ت داش�تند وارد خانه ها ش�ده و با 
س�رقت گاو صندوق ه�ا متواري مي ش�دند. 
به گزارش خبرن��گار ما، انباشته ش��دن پول، طال و 
ارز در خانه هاي شمال و غرب تهران بيش از اينكه 
به كام صاحبان اين ثروت ها خوش بيايد وسوس��ه 
سرقت را به جان س��ارقان انداخته است. آنها بعد از 
شناسايي خانه هاي خالي به راحتي وارد شده و بعد 
از ارتكاب سرقت متواري مي ش��وند. در پرونده اي 
كه در حال حاضر در پلي��س آگاهي تهران در حال 
رسيدگي است چهار مرد جوان به همين شيوه اقدام 
به سرقت مي كردند كه بازداش��ت شدند. شكايت 
عليه اين چهار متهم اواخر فروردين ماه امس��ال در 
كالنتري ه��اي 133 ش��هرزيبا و 138 جنت آباد به 
جريان افتاد. شاكيان كه ساكنان غرب تهران بودند 
در طرح شكايت ها مشابه گفته بودند وقتي در سفر 
بودند دزد به خانه هايشان زده و گاوصندوق حاوي 

پول و طاليشان سرقت شده است. بررسي دوربين ها 
مداربسته نشان داد كه سارقان چهار مرد جوان بودند 
و در حالي كه كاله گيس يا نقاب به چهره داش��تند 
با شاه كليد يا به ش��يوه كارت زني يا توپي زني وارد 
مي شدند و پس از ارتكاب سرقت مي گريختند.  در 
ش��اخه ديگري از تحقيقات شماره پالك خودروي 
سارقان به دست آمد اما خيلي زود مشخص شد كه 
پالك آن اعالم سرقت شده است. كارآگاهان اما در 
بررسي صحنه جرم با بررس��ي اثر انگشت متهمان 
موفق شدند يكي از آنها را كه مجرم سابقه داري به 
نام ميالد 24 س��اله بود شناسايي و بازداشت كنند.  

مي��الد در بازجويي ها به س��رقت هاي ميلياردي با 
همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف كرد. او گفت: 
مدتي قبل همراه س��ه نفر از همشهريانم از شهري 
در غرب كش��ور براي كار راهي تهران شديم و براي 
كسب درآمد تصميم به سرقت منازل غرب تهران 
گرفتيم. من خانه اي در اسالمشهر اجاره كرده بودم و 
خودرويي هم با پالك تهران خريده بودم. در جريان 
س��رقت ها، پالك خودروهايي كه شبيه خودروي 
خودم بود را س��رقت كرده و راهي سرقت از منازل 
مي شديم. ابتدا خانه هايي را كه صاحبان آن به سفر 
رفته بودند   شناس��ايي مي كرديم. مي دانستيم كه 

ساكنان غرب تهران وضع مالي خوبي دارند و با سرقت 
از خانه هايشان مي شود پول خوبي به جيب زد. بعد 
از شناسايي خانه مورد نظر در حالي كه كاله گيس 
به سر و نقاب به چهره داشتيم با شاه كليد يا روش 
توپي زني يا كارت زني وارد خانه شده و گاوصندوق 

حاوي طال و پول را سرقت مي كرديم. 
با نشاني هايي كه متهم در اختيار پليس گذاشت، 
مخفيگاه دوستانش شناسايي شد. در اولين گام 
محمد كه مشغول خريد يك آپارتمان در محدوده 
پرند بود در يك بنگاه امالك بازداشت شد. دو عضو 
ديگر باند هم در خانه اي مجردي در همان حوالي 
شناسايي و بازداشت ش��دند. مأموران پليس در 
بازرس��ي از مخفيگاه متهمان مقدار زيادي پول، 
طال و لوازم سرقتي ديگر كشف كردند.  سرهنگ 
كارآگاه  محسن معظمي گودرزي، رئيس پايگاه 
دوم پليس آگاهي پايتخت گفت: در حال حاضر 
ش��ش نفر از شاكيان شناسايي ش��ده اند و ارزش 
مالي پرون��ده در حال حاضر 10 ميلي��ارد تومان 
اس��ت. وي ادامه داد: از آنجا كه احتمال مي رود 
متهمان مرتكب جرائم بيش��تري ش��ده باش��ند 
تحقيقات بيشتر از آنها در پايگاه دوم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد. 

تالش كارآگاه�ان پليس تهران براي يافتن تيام، پس�ربچه 
چهارساله كه هنگام بازي در محله اي در شرق تهران ربوده 
ش�ده ناكام مانده اس�ت. با تالش خانواده تي�ام، زني معتاد 
به اتهام ربودن كودك بازداش�ت ش�ده، اما وي مدعي است 
كه طفل را ب�راي گدايي ربوده ب�ود، اما او را گم كرده اس�ت.


