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ــرم عبدالعظيم  ــا گدايي در بازار و ح ــابقه دار كه ب زن س
ــران را مي دزديد،  ــهرري پول و طالي زائ ــني(ع) در ش حس

دستگير شد و به دزدي هاي سريالي از بانوان اعتراف كرد.
ــي از زنان خادم  ــم، چند روز پيش يك ــه گزارش جام ج ب
ــني(ع) به زن ميانسالي كه  ــتقر در حرم عبدالعظيم حس مس
كنار زائران پرسه مي زد، مشكوك شد و وي را زيرنظر گرفت 
ــلوغي جمعيت به  ــاهده كرد زن غريبه در ش ــا اين كه مش ت
ــان زنان زائر رفت و دقايقي بعد در حالي كه كيف زنانه اي  مي

به دست داشت، سراسيمه از ميان جمعيت خارج شد.
ــدن از  ــارق را تعقيب و او را هنگام خارج ش زن خادم، س
ــتگير و موضوع را به مركز فوريت هاي پليسي 110  حرم دس

شهرري گزارش كرد.
ــگاه نهم پليس  ــم، ماموران پاي ــتگيري مته در پي دس
ــور در محل، زن متهم را  ــهرري با حض ــي تهران در ش آگاه

به مركز پليس منتقل كردند.
ــي لوازم همراه متهم، يك دستگاه گوشي تلفن  در بررس
ــدادي مدارك كه  ــد كارت  اعتباري بانكي و تع ــراه، چن هم

مربوط به زنان و دختران جوان بود، كشف و ضبط شد.
ــا كرد اموال  ــرقت را انكار و ادع ــم در تحقيقات، س مته

متعلق به اقوامش بوده كه نزد وي به امانت گذاشته اند.
 متهم سابقه دار بود

ــت، ماموران در  در حالي كه تحقيقات از متهم ادامه داش
بررسي سوابق كيفري او متوجه شدند، زن سارق داراي چهار 
سابقه كيفري در زمينه سرقت و نيز مصرف موادمخدر بوده و 

سال گذشته از زندان آزاد شده است.
در مرحله بعدي، از متهم زن بازجويي و وي اعتراف كرد 
ــته دزدي هايش را در بازار و حرم عبدالعظيم  ــال گذش از س

حسني(ع) در شهرري آغاز كرده است.
ــاره به نحوه دزدي هايش گفت: سال گذشته  متهم با اش
ــن هزينه زندگي ام،  ــدان ابتدا براي تامي ــس از آزادي از زن پ
ــت  گدايي مي كردم؛ اما چون پول كمي از اين طريق به دس
ــان و دختران را در بازار  ــي آوردم، تصميم گرفتم اموال زن م

شهر يا حرم بدزدم.
ــايي افراد، به بهانه گدايي به آنها  وي اضافه كرد: با شناس
ــب كيفشان را سرقت  ــدم و در فرصتي مناس نزديك مي ش

مي كردم.
ــه زائران در  ــز هنگامي ك ــد: گاهي ني ــم يادآور ش مته
ــان  ــده و اموالش ــال نماز خواندن بودند، به آنها نزديك ش ح

را مي دزديدم.
 شكايت بانوان از متهم

ــت، ده ها زن با  ــه تحقيقات از متهم ادامه داش ــي ك در حال
ــابهي ارائه كردند و  ــكايت هاي مش حضور در مركز پليس، ش
مشخص شد متهم، اموال اين زن ها را نيز سرقت كرده است.

ــد بيشترين اموالي كه متهم  در ادامه تحقيقات معلوم ش
دزديده، مربوط به يكي از مالباخته ها بوده كه روز حادثه پنج 
ــه ميليون و  ــون تومان پول و مقداري طال به ارزش س ميلي
ــته طالهايش را  ــته و مي خواس 500 هزار تومان همراه داش
ــهرري عوض كند كه متهم، او را تعقيب و هنگام  در بازار ش
ــرقت  ــدن نماز در حرم، كيف حاوي طال و پول ها را س خوان

كرده است.
ــم به دزدي هاي  ــزارش، در پي اعتراف مته ــن گ بنابراي
ــوري، رئيس شعبه پنجم  ــريالي، روز گذشته بازپرس س س
دادسراي عمومي و انقالب شهرري، با دستور قضايي مبني 
ــره در روزنامه، از  ــش چه ــر چاپ تصوير متهم بدون پوش ب
ــت چنانچه در دام اين زن سارق گرفتار شده اند،  مردم خواس
ــرا يا پايگاه نهم پليس آگاهي  ــكايت از وي به دادس براي ش

تهران مراجعه كنند.

 دستگيري 5 متجاوز نقابدار در مكزيك
ــج مجرم متجاوز در اين  ــتگيري پن پليس مكزيك از دس

كشور خبر داد. 
ــرقت اموال  ــلح پس از س به گفته پليس، اين پنج مرد مس
توريست هاي اسپانيايي كه همگي آنها زن بودند، آنها را مورد 

تجاوز قرار داده و صحنه جرم را ترك كردند. 
اين زنان توريست كه ميانگين سني آنها از 20 تا 34 سال 
بوده، توسط مردان مسلحي كه صورت خود را پوشانده بودند، 

مورد حمله و تجاوز قرار گرفتند. 
ــتند، در بازجويي  ــابقه كيفري نداش اين افراد كه هيچ س
ــرگرمي و تفريح  ــان را از ارتكاب اين جرم، س انگيزه خودش
ــت اين پرونده مظنون هاي  اعالم كرده اند.  پليس معتقد اس
ــتر،  ــي هاي بيش ــت. پس از بررس ــري هم خواهد داش ديگ
ــد فردي كه پليس هنوز موفق به دستگيري او  ــخص ش مش
ــت، اين گردشگران را با  ــده و مظنون اصلي اين گروه اس نش

نقشه قبلي به وياليي در شهر اكاپولكو مي برد. 
ــته پذيراي يك و نيم ميليون  ــهر اكاپولكو سال گذش ش
ــد و وقوع چنين  ــپانيايي بودن ــت بود كه اكثر آنها اس توريس
ــگري  حوادثي، ضربه هاي جبران ناپذيري به صنعت گردش

مكزيك وارد مي كند.  /  باشگاه خبرنگاران جوان

حمله به پليس براي ماندن در زندان
مردي فرانسوي به اداره پليس شهر ويزه در بلژيك رفت 
ــت تا اجازه دهند شب را در زندان بخوابد،  و از ماموران خواس
ــدارد، به ماموران  ــد اين كار امكان ن ــا وقتي به او گفته ش ام

پليس حمله كرد.
ــارل فرانسوي سي و سه ساله به اداره پليس شهر  ژان ش
ــوران پليس گفت كه  ــك مراجعه كرد و به مام ــزه در بلژي وي
ــخصي اش را در قطار ربوده اند  ــتي حاوي وسايل ش كوله پش
ــت، مي خواهد شب را در  ــرد اس و چون پول ندارد و هوا نيز س

زندان النتن اين شهر سپري كند.
ماموران پليس به ژان شارل گفتند به دليل اين  كه جرمي 
ــت. مرد  ــده، خوابيدن او در زندان غيرممكن اس مرتكب نش
فرانسوي هم با شنيدن اين پاسخ يك پيچ گوشتي از جيبش 

درآورد و به سوي ماموران پليس حمله كرد.
در پي حمله ناكام ژان شارل، ماموران او را دستگير كردند 
ــلول گرم سپري كند. با  ــب سرد را در يك س ــت ش و او توانس
ــه اتهام حمله به ماموران پليس بايد محاكمه  اين حال وي ب

شود./ جام جم آنالين

كشف 2 جسد بي سر در آمريكا

ــد بي سر در قبري در  ــف دو جس پليس آمريكا پس از كش
ــتايي نيوجرسي، يك نفر را در اين ارتباط  يكي از مناطق روس
ــي اعالم  كرد: با كشف اين دو  ــتگير كرد.  پليس نيوجرس دس
ــده بود، جستجوها براي  ــد بي سر كه در يك قبر دفن ش جس

كشف سرنخ هايي در اين زمينه آغاز شد.
ــي گفت: در ادامه بررسي ها  ــخنگوي پليس نيوجرس س
ــتن جواني  ــت داش ــي بر دس ــرنخ هايي را مبن ــتيم س توانس

بيست وهفت ساله در اين جنايت ها پيدا كنيم.
ــده است متهم پس از تيراندازي به سمت دو مرد  گفته ش
ــتن آنها، دست ها و سرشان را از بدن جدا مي كند و پس  و كش
ــالم پليس، اين مرد  ــود.بنابر اع ــن آنان، متواري مي ش از دف
ــد تحت  ــام ارتكاب به دو مورد قتل و مثله كردن جس ــه اته ب

بازجويي قرار دارد./ ايسنا

 100 قبضه سالح در زندان ونزوئال 
كشف شد 

ــي از زندان اوريبانا در  ــور ونزوئال در بازرس مقام هاي كش
ــمال شرقي اين كشور آمريكاي جنوبي 106 قبضه سالح    ش

و  8568 فشنگ از زندانيان كشف و ضبط كردند. 
ــور زندانيان ونزوئال با  ــت ايرس وارا، وزير ام گلوبال پس
اعالم اين خبر به رسانه ها گفت: اين سالح ها پس از شورش 
ــوران امنيتي اواخر ماه  ــان و درگيري ميان آنها و مأم زنداني
ــمار جان باختگان  ــف شد. ش ــته اتفاق افتاده بود، كش گذش
ــده بود كه هويت همه آنها  ــورش 58 زنداني اعالم ش اين ش
مشخص و اجساد آنان به خانواده هايشان تحويل داده شد. 
ــوايي  ــت كه پس از اين رس در ادامه اين گزارش آمده اس
اين زندان براي هميشه تعطيل شد و زندانيان آن نيز به ديگر 

ندامتگاه هاي ونزوئال انتقال يافتند. 
ــترده به نقل از  ــورش پس از بررسي هاي گس علت اين ش
ــوي رسانه ها اعالم شده  خبرگزاري ها، تحريك زندانيان از س
ــا به اين نتيجه  ــس از ديدن تصاوير تانك ه ــت؛ زيرا آنها پ اس
ــال آن كه  ــدان را دارد ح ــت قصد تصرف زن ــيدند كه دول رس
زندانبانان و پليس محلي در حال تدارك برنامه اي براي بازرسي 
ــت كه ونزوئال گرفتار بحران  ــدان بودند. اين اولين بار نيس از زن
زندانباني مي شود. پيش از اين خرداد سال گذشته نيز ندامتگاه 
«ال رودئو» در نزديكي كاراكاس به مدت يك ماه شاهد شورش 
زندانيان بود كه پس از دخالت نيروهاي دولتي دست كم 20 نفر 

در جريان آن جان باختند./باشگاه خبرنگاران جوان

 قتل   دلخراش دختر  5 ساله هندي
ــم  ــد دختري خبر داد كه چش ــف جس ــس هند از كش پلي

راستش از حدقه بيرون آورده شده بود. 
بنابر اعالم پليس بنگلور جسد اين دختر پنج ساله در حالي 
ــد كه جراحت هاي متعددي به بدنش وارد و چشم  ــف ش كش
ــادر اين دختر به  ــده بود. م ــتش از حدقه بيرون آورده ش راس
ــتم، تنها  پليس بنگلور گفت: وقتي از محل كار به خانه بازگش
ــده بود.   دختر كوچك ترم در خانه بود و دختر بزرگم ناپديد ش
ــتجوها  ــدن اين دختر، جس پليس بنگلور با اطالع از ناپديدش
براي يافتن او را آغاز و جسد وي را در حالي كه چشم راستش 
ــاختمان نيمه ساز پيدا  از حدقه بيرون آمده بود، داخل يك س
ــن حادثه ادامه  ــي درباره اي ــرد. پليس با بيان اين كه بررس ك
ــنا مرتكب اين   دارد، اعالم  كرد: احتمال مي رود يك فرد آش

جنايت شده باشد./ ايسنا 

زن گدا، دزد طال و پول هاي بانوان بود
اين سارق اموال ده ها نفر را در حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) سرقت كرده است

حادثه در جهان  فروش تمبر هاي تقلبي
 6 ميليارد توماني توسط 2 كالهبردار

ــتند آلبومي از  ــد داش ــه اي كه قص ــردار حرف دو كالهب
ــارد ريال به فروش  ــي بظاهر طال را 60 ميلي ــاي تقلب تمبره
برسانند، توسط ماموران پليس اصفهان شناسايي و دستگير 

شدند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار عبدالرضا آقاخاني، 
ــتان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: در  فرمانده انتظامي اس
ــنگ  ــي مبني بر اين كه فردي به نام هوش پي دريافت گزارش
ــد دارد مجموعه اي تمبر از  ــتانش قص همراه يكي از همدس
ــرقتي و عتيقه بوده در اصفهان به  جنس طال را كه احتماال  س
ــيدگي به موضوع در دستور كار ماموران  فروش برساند، رس

عملياتي پليس امنيت اصفهان قرار گرفت.
وي افزود: با بررسي و اقدامات اوليه مشخص شد افرادي 
سودجو با اغفال شهروندان تحت پوشش فروش عتيقه جات 

و سكه هاي تقلبي كالهبرداري مي كنند.
ــوران پس از  ــان تصريح كرد: مام ــس پليس اصفه رئي
ــاعت ها كار اطالعاتي، سرانجام موفق شدند مخفيگاه دو  س
ــايي و در اقدامي ضربتي هر دوي آنها را  كالهبردار را شناس

دستگير كنند.
ــي از مخفيگاه و  ــوان كرد: در بازرس ــردار آقاخاني عن س
ــتيكي  خودروي متهمان يك جلد آلبوم حاوي 25 برگ پالس
ــف و ضبط  و در مجموع 75 قطعه تمبر تقلبي بظاهر طال كش

شد.
وي خاطرنشان كرد: متهمان اعتراف كردند قصد داشتند 
با فروش كلكسيوني از تمبرهاي تقلبي بظاهر طال 60 ميليارد 

ريال كالهبرداري كنند. 
وي با اشاره به اين كه متهمان با تشكيل پرونده به مراجع 
قضايي معرفي شدند، به شهروندان هشدار داد مراقب فريب 
ــيادي كه با شيوه هاي خاص طعمه هاي خود را جذب  افراد ش

و به روش هاي مختلف كالهبرداري مي كنند، باشند.
شهروندان مي توانند در صورت مشاهده موارد اينچنيني 
ــماره تلفن 110 با پليس  ــكوك، موضوع را از طريق ش و مش
ــريع ترين زمان اقدام قانوني صورت  در ميان بگذارند تا در س

پذيرد.

5 آدم ربا قصد آتش زدن 
گروگان را داشتند

فرمانده انتظامي ويژه شرق تهران از دستگيري پنج نفر از 
اعضاي يك خانواده كه با انگيزه انتقامجويي فردي را ربوده و 

قصد آتش زدن وي را داشتند، خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، سرهنگ سيروس 
ــي با اعالم اين خبر گفت: در پي دريافت خبري مبني بر  فتح
ــوع يك فقره آدم ربايي، تيم هاي عملياتي پليس آگاهي و  وق
ــتان پيشوا، رسيدگي به موضوع را  كالنتري مركزي شهرس

در دستور كار قرار دادند.
ــاهد ماجرا، مشخص  وي افزود: در تحقيقات ميداني از ش
ــد چند نفر ناشناس با توسل به زور و خشونت فردي به نام  ش
ــوار يك دستگاه خودروي  ــن را هنگام كار در مزرعه س حس

پرايد كرده و ربوده اند.
وي با اشاره به اين كه فرد ربوده شده داراي پرونده قضايي 
مفاسد اجتماعي در پليس است، تصريح كرد: با روشن شدن 
ــوابق فرد  ــري به دليل س ــه انتقام گي ــوع، فرضي ــن موض اي
ــده قوت گرفت و ماموران با پيگيري در كمتر از يك  ربوده ش
ــتند گروهي پنج نفره از اعضاي يك خانواده را  ساعت توانس

شناسايي كنند.
اين مقام انتظامي ادامه داد: ماموران با شگردهاي خاص 
ــي، محل اختفاي آدم ربايان در حاشيه شهر را شناسايي  پليس
ــده را داشتند، در  و متهمان را كه قصد آتش زدن فرد ربوده ش

عمليات ضربتي دستگير كردند.
ــده و متهمان، دستور قضايي در  با تحقيق از فرد ربوده ش
ــد. هنوز از انگيزه اين آدم ربايي گزارشي  اين ارتباط صادر ش

منتشر نشده است. 

 حكم اعدام
 در انتظار قاچاقچي شيشه

ــف  كش از  ــم  قش ــتان  شهرس ــي  انتظام ــده   فرمان
ــه از يك مسافر  يك كيلو و 675 گرم مواد مخدر از نوع شيش

در فرودگاه اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ محمد بوستاني 
ــم هنگام  ــي فرودگاه قش ــن باره گفت: مأموران بازرس در اي
ــتگاه  ــافران خروجي دبيـ  مالزي از طريق دس ــرل مس كنت
ــداره چمدان يك  ــكوك در ج ــئ مش ايكس ري از وجود ش
ــي از آن يك كيلو و 675گرم  ــده و در بازرس ــافر مطلع ش مس
ــازي  ــه را كه به طرز ماهرانه اي جاس مواد مخدر از نوع شيش

شده بود، كشف كردند.
ــراه مواد مخدر  ــم افزود: متهم هم فرمانده انتظامي قش
ــتان منتقل و  ــوفه به پليس مبارزه با مواد مخدر شهرس مكش

پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.
وي تصريح كرد: بر اساس بند يك ماده 8 قانون، هرگونه 
ــداري و فروش هروئين و  ــاخت، توزيع، توليد، خريد، نگه س
ــه تا پنج سانت از 500 هزار تا يك ميليون ريال جريمه  شيش
نقدي، 20 تا 50 ضربه شالق، تا يك گرم يك تا شش ميليون 
ــالق، از يك تا 4 گرم هشت  ريال جريمه و 30 تا 70 ضربه ش
ــالق و دو تا  ــون ريال جريمه و 30 تا 70 ضربه ش ــا 20 ميلي ت
پنج سال حبس، 4 تا 15 گرم 20 تا 40 ميليون ريال جريمه و 
30 تا 74 ضربه شالق و پنج تا هشت سال زندان، از 15 تا 30 
ــالق  گرم 40 تا 60 ميليون ريال جريمه و 30 تا 74 ضربه ش
ــش از 30 گرم طبق بند 6 ماده 8  ــال حبس و بي ــا 15 س و ده ت

اعدام و مصادره اموال است.

شكارچي دختران شرق تهران به دار مجازات آويخته شد
مرد  محكوم با قتل 2 دختر،  چند دختر ديگر را با چاقو بشدت زخمى كرده بود

ــام ارتكاب دو  ــرق تهران كه به اته ــكارچي دختران ش ش
ــح ديروز در خيابان  ــده بود، صب جنايت به قصاص محكوم ش

مدني به دار مجازات آويخته شد.
ــاله كه علي  ــت وچهار س به گزارش مهر، اين تبهكار بيس
ــال 84 دو دختر به نام هاي ندا و اعظم  ــت، آبان و آذر س نام داش
ــر را نيز با چاقو  ــاند و پنج دختر ديگ ــه قتل رس ــه ب را بي رحمان

زخمي كرد.
شامگاه سي ام آبان سال 84 پليس پايتخت در جريان قتل 
ــاله اي به نام ندا قرار گرفت. وي نزديك  ــت ويك س دختر بيس
ــات چاقو مجروح و در  ــان حوالي اتوبان بابايي، با ضرب خانه ش
ــد. در حالي كه تحقيقات براي  ــليم مرگ ش ــتان تس بيمارس
ــت، عصر سي آذر سال  ــاي راز قتل دختر جوان ادامه داش افش
84 كارآگاهان پليس از مرگ دختر ديگري با ضربات چاقو در 

اتوبان باقري اطالع يافتند.

كارآگاهان با تحقيقات ميداني در محل، متوجه شدند دختر 
ــجوي بيست وشش ساله اي به نام اعظم است كه  جوان دانش
ــت فرمان خودروي پرايدش با ضربه چاقو به قتل رسيده و  پش

اموالش نيز به سرقت رفته است.
ــا اين كه روز  ــت ت ــه داش ــه ادام ــن زمين ــات در اي تحقيق
بيست وچهارم آذر سال 84 دختر جواني در شرق تهران از سوي 
يك فرد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده بود. اين 
دختر جوان كه جان سالم به در برده بود، در تحقيقات به پليس 
گفت: پس از خروج از محل كارم در شرق تهران، مي خواستم 
به خانه بروم كه ناگهان پسر جواني از پشت سر به من حمله ور 

شد و با چاقو ضربه اي به كمرم زد و كيفم را دزديد.
در حالي كه جستجو براي يافتن دزد چاقوكش ادامه داشت، 
ــرق تهران مورد  ــوان ديگري كه در ش ــال 84 زن ج اواخر س
ــالم به در برد و با  ــكارچي قرار گرفته بود، جان س حمله مرد ش

مشخصاتي كه از مرد ضارب ارائه كرد، مشخص شد اين پسر 
همان دزد تحت تعقيب است.

پس از مدتي بار ديگر دختر جواني در شرق تهران با اصابت 
ضربات چاقو به پرتگاه مرگ نزديك شد و با تالش پزشكان از 

مرگ حتمي نجات يافت.
شكارچي دختران در هفتمين اقدام كه روز شانزدهم خرداد 
ــال 85 صورت گرفت، پس از سرقت تلفن همراه يك دختر  س
جوان، تحت كنترل مخابرات قرار گرفت؛ چرا كه قاتل سريالي 
با شماره يكي از دوستان آخرين طعمه اش تماس گرفته و قصد 
ــت با وي طرح دوستي بريزد. با آموزش هاي پليسي، اين  داش
ــل چاقوكش قرار مالقات  ــر در همان اتوبان بابايي با قات دخت
ــكارچي پاي در كمينگاه پليس گذاشت،  ــت و وقتي ش گذاش
ــرق تهران در بازجويي،  ــكارچي دختران ش ــتگير شد.ش دس
ــت اعالم و عنوان  انگيزه اش را از دزدي از دختران ايجاد وحش
ــتند مقاومت  ــرقت هايش وقتي دختران مي خواس كرد:  در س
ــته دو نفر از  ــو ضرباتي به آنان مي زد و نمي دانس ــد، با چاق كنن

آنها كشته  شده اند.
ــران پس از  ــتان ته ــعبه 71 دادگاه كيفري اس ــي ش قاض
محاكمه، شكارچي دختران شرق پايتخت را به اتهام جناياتش 
ــال زندان و 74 ضربه شالق و به جرم  به دو بار قصاص، پنج س
سرقت به يك سال زندان و به اتهام مجروح كردن دختر ديگر، 

به پرداخت ديه محكوم كرد.
ــال پرونده به ديوان عالي كشور و تائيد حكم از سوي  با ارس
ــده در اختيار اجراي احكام  ــعبه 42 اين ديوان، پرون قضات ش

دادسراي امور جنايي تهران قرار گرفت.
ــتيذان حكم از سوي رئيس قوه قضاييه، مرد  در ادامه با اس
جنايتكار سحرگاه ديروز در خيابان مدني تهران به دار مجازات 

آويخته شد.

 مامور قالبي 
كاله همسرش را هم برداشت

ــر خود  ــاب از همس ــا تهديد و ارع ــه ب ــي ك ــور قالب مام
ــوران آگاهي زنجان  ــط مام ــرده بود، توس ــرداري ك كالهب

دستگير و روانه زندان شد.
ــرهنگ مراد جعفري،  به گزارش پايگاه خبري پليس، س
ــين فرمانده انتظامي استان زنجان گفت: پيگيري اين  جانش
ــد  ــوي كارآگاهان آگاهي زنجان آغاز ش موضوع زماني از س
ــت و پنج ساله به اداره آگاهي زنجان مراجعه و از  كه زني بيس

همسر كالهبردار خود شكايت كرد.
ــت: مدتي قبل پيگير يك پرونده  ــن زن به ماموران گف اي
قضايي بودم كه فردي سي ساله به من مراجعه و خود را مامور 
پرونده معرفي كرد و با ترفندي خاص مرا مورد تهديد و ارعاب 
ــت كنم كه فريب حرف هاي او را  ــرار داد تا با او ازدواج موق ق

خورده و با وي ازدواج كردم.
ــازه، تعدادي چك  ــون وي به بهانه اجاره منزل و مغ اكن

بانكي و مبالغي پول از من گرفته و متواري شده است.
ــين فرمانده انتظامي استان زنجان تصريح كرد: با  جانش
ــد  ــكايت، تحقيقات در اين زمينه آغاز و معلوم ش طرح اين ش
اين متهم سابقه دار بوده و قبال نيز به اتهام جعل عنوان مامور، 

دستگير شده است.
جعفري خاطرنشان كرد: با به دست آمدن اين اطالعات، 
ماموران متهم را شناسايي، دستگير و به پليس آگاهي منتقل 

كردند.
ــي  ــي از مغازه لباس فروش وي با اعالم اين  كه در بازرس
ــاكي نيز  ــدر و تعدادي چك از جمله چك ش ــم، موادمخ مته
كشف شد، گفت: براساس ماده 555 قانون مجازات اسالمي، 
ــمت رسمي يا اذن از طرف دولت، خود را در  هر كس بدون س
مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه از نظر 
قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد يا معرفي كند، به 

حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

حمله شبانه دزدها به ساختمان هاي نيمه كاره
 اعضاى باند با شناسايى ساختمان هاى نيمه كاره  و حمله به نگهبان  ها و بيهوش كردن آنان، آهن سرقت مى كردند

يكي از چهار مرد سارق كه با تشكيل باندي از ساختمان هاي 
ــرقت مي كردند و  ــه آن آهن س ــهرري و حوم ــه كاره در ش نيم
تحت تعقيب پليس پايگاه نهم آگاهي تهران بودند، دستگير شد.

ــدند و با  ــاختمان هاي نيمه كاره مي ش متهمان به  زور وارد س
ــا را زخمي و در اتاقك نگهباني  ــر نگهبان ها، آنه زدن آجر به س

زنداني مي كردند.
ــش مردي با حضور در پايگاه  ــه گزارش جام جم، چندي پي ب
نهم پليس آگاهي تهران در شهرري از چهار مرد به اتهام سرقت 
ــه كاره اش و زخمي و زنداني كردن  ــاختمان نيم قطعات آهن س

كارگرش، شكايت كرد.
شاكي گفت: روز حادثه پس از ورود به ساختمان نيمه كاره ام 
در شهرري، متوجه شدم مصالح ساختماني موجود در آنجا به هم 
ريخته و از نگهبان ساختمان نيز خبري نيست. پس از جستجو، 
ــته  ــت و پاي بس نگهبان را در حالي كه زخمي و بي هوش و با دس
ــتان  ــده بود، پيدا كرده و به بيمارس در اتاقك نگهباني زنداني ش
رساندم.وي اضافه كرد: مرد نگهبان پس از به هوش آمدن، گفت، 
چهار مرد نيمه شب به زور وارد ساختمان نيمه كاره شده و پس از 

ــته،  حمله به وي، قطعات آهن را كه ميليون ها تومان ارزش داش
دزديده و متواري شده  اند.

ــروع تحقيقات، چهره نگاري رايانه اي از دزدهاي خشن  با ش
انجام و جستجو براي شناسايي و دستگيري آنها آغاز شد.

در حالي كه جستجو ها ادامه داشت، افراد ديگري هم با حضور 
در مركز پليس، از چهار مرد به اتهام سرقت قطعات آهن موجود در 

ساختمان هاي نيمه كاره شان شكايت كردند.
ــا و چهره نگاري رايانه اي از دزدهاي  با تحقيق از مالباخته ه
فراري، معلوم شد تصاوير به دست آمده با تصاوير همان افرادي 

كه پليس در تعقيبشان است، مطابقت دارد.
ــترده پليس براي  ــات، تحقيقات گس ــب اين اطالع با كس
شناسايي و دستگيري متهمان ادامه يافت تا اين كه هفته گذشته 
ــي 110 شهرري تماس گرفت  مردي با مركز فوريت هاي پليس
ــاختمان نيمه كاره همسايه شان  ــن به س و از حمله دزدهاي خش
خبر داد و براي دستگيري آنها كمك خواست.در پي اين تماس، 
ــدند مرد  ــرقت متوجه ش ماموران انتظامي با حضور در محل س
ــتان منتقل  ــرعت به بيمارس ــده كه وي را بس نگهبان زخمي ش

كردند.
ــب وارد  ــد، چهار مرد نيمه ش در تحقيق از اين فرد معلوم ش
ــده و با سرقت قطعات آهن، در حال فرار  ــاختمان نيمه كاره ش س
ــه محل كارش، دزدها را  ــت ب بوده اند كه نگهبان هنگام بازگش

ديده و با آنها درگير شده است.
ــر مرد نگهبان، او  ــنگ به س در اين درگيري، دزدها با زدن س
ــدت زخمي مي كنند و به گمان اين كه او كشته شده است،  را بش
با يك خودروي وانت متواري مي شوند. در همين موقع نگهبان 
ــماره خودروي دزدها را به خاطر مي سپارد و بي هوش  زخمي ش
مي شود. يكي از همسايه ها موضوع را به پليس گزارش مي دهد 
كه با حضور پليس و انتقال مرد زخمي به بيمارستان، وي به طرز 
ــايي نجات پيدا مي كند. در ادامه تحقيقات معلوم شد  معجزه آس
ــان چهار مردي كه پليس در  ــخصات متهمان فراري با هم مش

جستجويشان است، مطابقت دارد.
در مرحله بعدي، ماموران با استعالم از اداره پليس راهنمايي 
ــايي و دو روز پيش  ــارقان را شناس و رانندگي، مالك خودروي س

او را دستگير كردند.

ــي سوابق متهم دستگير شده، متوجه  ماموران پس از بررس
ــال گذشته نيز همراه  ــابقه دار بوده كه س ــدند وي يك دزد س ش
ــپردن وثيقه در دادگاه از  ــتگير و با س اعضاي يك باند دزدي دس
ــده و فعاليت مجرمانه اش را از سر گرفته  زندان آزاد و متواري ش
است. متهم اعتراف كرد: پس از آن كه به طور موقت از زندان آزاد 
ــدم، با سه مرد سابقه دار كه كارشان دزدي مصالح ساختماني  ش
ــرقت از  ــكيل داده و به س بخصوص قطعات آهن بود، باندي تش

ساختمان هاي نيمه كاره مي پرداختم. 
ــوال دزدي را به صاحب يك  ــه ام ــاره به اين ك ــم با اش مته
ــان دزدي  ــد: در جري ــم، يادآور ش ــي مي فروختي مصالح فروش
آخرمان، مرد نگهبان را آنقدر با ضربه هاي سنگ زديم كه گمان 

مي كنيم وي كشته شده باشد.
ــد.  ــراي اين متهم قرار قانوني صادر ش ــن گزارش، ب بنابراي
ــهرري  تحقيقات ماموران پايگاه نهم پليس آگاهي تهران در ش
ــه عضو فراري اين باند در حالي  ــايي و دستگيري س براي شناس
ــروقه را نيز در اين  ادامه دارد كه ماموران يك خريدار اموال مس

ارتباط دستگير كرده اند.

دستگيري 80  اراذل و اوباش در تهران
 رئيس پليس تهران از كنترل مراكز خريد و فروش و طرح ويژه پليس براى برخورد با سارقان در روزهاى پايانى سال خبر داد

ــتگيري بيش از 80 نفر از  رئيس پليس تهران با اعالم دس
ــر در جنوب غرب تهران گفت:  ــارق زورگي اراذل و اوباش و س
ــگيري از  ــازار و مراكز خريد براي پيش ــديد كنترل ب طرح تش

سرقت در پايتخت آغاز شد. 
ــين ساجدي نيا روز گذشته در  ــردار حس به گزارش مهر، س
ــران و اراذل و  ــن طرح مبارزه با اخاللگ ــيه اجراي دهمي حاش
اوباش پايتخت در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: اين مرحله 
از طرح از ساعت 4 بامداد چهارشنبه آغاز و طي آن بيش از 80 

نفر از اراذل و اوباش و سارقان شناسايي و دستگير شدند.
وي با بيان اين كه اين مرحله از طرح در جنوب غرب تهران 
و محله هاي خاني آباد، نازي آباد و عبدل آباد اجرا شد، افزود: اين 
طرح ها براساس خواست مردم و در راستاي اجراي طرح امنيت 

محله محور به اجرا درآمده و ادامه دارد. 
ــاجدي نيا با اشاره به اين كه در 9 مرحله طرح دستگيري  س
اراذل و اوباش كه امسال اجرا شد 1363 اراذل و اوباش دستگير 
شدند، تاكيد كرد: طرح برخورد با اشرار، سارقان، موادفروشان 
و ناامن كنندگان نظم اجتماعي ادامه دارد و با توجه به اين كه به 
روزهاي پاياني سال و خريد نزديك مي شويم، كنترل ماموران 

تشديد مي شود. 
به گفته رئيس پليس تهران، شهروندان مي توانند هرگونه 
ــزارش خود را در تماس با پليس 110 اطالع دهند و مطمئن  گ
ــرعت  ــاي آنها درباره اراذل و اوباش، بس ــند به گزارش ه باش

رسيدگي مي شود. 
ــدگان  ــه 99 درصد دستگيرش ــاجدي نيا با بيان اين ك س
ــياري از اين افراد اراذل و اوباش  ــابقه دار هستند، افزود: بس س
ــان داراي چند نوچه  ــطح يك و 2 پايتخت بوده كه خودش س
ــتند. البته ماموران كالنتري با اراذل و اوباش سطح 3 نيز  هس
برخورد مي كنند. حكم بسياري از اراذل و اوباش دستگير شده، 
ــر  ــده و اكنون در زندان به س ــوي مرجع قضايي صادر ش از س

ــبانه چهار اراذل و اوباش به  ــاره به حمله ش مي برند.  وي با اش
ــرق تهران گفت: بالفاصله ماموران پس از  يك درمانگاه در ش
ــليك به اين افراد، سه نفر از آنها  ــدند و با ش اطالع وارد عمل ش
ــتگير كردند و يك نفر نيز با گلوله پليس مجروح شد كه  را دس

هم اكنون در بيمارستان بستري است. 
 اجراي طرح تشديد كنترل بازار و مراكز خريد

ــديد كنترل  ــس پليس تهران با اعالم اين كه طرح تش رئي

ــت،  ــده اس ــز خريد با توجه به نزديكي ايام نوروز آغاز ش مراك
ــي و رانندگي و  ــوران پليس آگاهي، راهنماي ــد: مام يادآور ش
ــگاه عرضه مستقيم كاال حاضر  عوامل انتظامي در پنج نمايش
ــرقت،  ــوران به منظور جلوگيري از س ــتند. همچنين مام هس
ــور دارند. پليس تهران  ــي مراكز خريد و بازار نيز حض در تمام
ــرقت افزايش داده و كنترل  نيروهاي خود را براي مقابله با س

اين مناطق را تشديد كرده است. 
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