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 پایان گروگانگیری
در بندر ترکمن

شهروند| نوجوان ۱۶ساله از چنگال آدم ربایان 
در بندر ترکمن رهایی یافت. به دنبال اعالم مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آدم ربایی 
در یکی از محله های بندرترکمن، بالفاصله تیمی 
از مأمــوران انتظامی شهرســتان بــه محل اعزام 
شــدند. با حضور مأموران در محل مشــخص شد 
نوجوان ۱۶ساله ای در باشگاه مشغول ورزش بوده 
که راکبان یک موتورســیکلت با تهدید و توسل به 
زور، او را ربوده و به مکانــی نامعلوم گریخته اند. با 
توجه به حساســیت موضوع، پیگیری های پلیس 
آغاز شد و پس از رصد سرنخ های موجود و یکسری 
اقدامات اطالعاتی ســرانجام مأموران موفق شدند 
دو متهــم و گــروگان را در یکــی از پارک هــای 
سطح شهرستان شناســایی و در عملیاتی ضربتی 
آدم ربایان را دستگیر کنند. متهمان در تحقیقات 
مقدماتی پلیــس انگیزه خود از ارتــکاب جرم را 
مشکالت شخصی عنوان کردند. نوجوان ۱۶ساله 
به خانواده اش تحویل داده شــد. خانواده این پسر 
از اقدام سریع و هوشــمندانه پلیس تشکر کرده و 
برای نیروهای خدوم انتظامی آرزوی ســالمتی و 

توفیق کردند. 

 پلیس، کودک گمشده را
به آغوش خانواده اش بازگرداند

با تالش مأمور پلیس راهور شهرســتان بیرجند 
کودک گمشده در زمان کوتاهی به آغوش خانواده 
بازگشت. مأموران هنگام گشتزنی در خیابان معلم 
کودک خردسالی را مشاهده کرد که پدر و مادرش 
را گم  کرده و درخیابان ســرگردان اســت. مأمور 
وظیفه شناس پلیس بالفاصله کودک خردسال را 
به ایســتگاه پلیس راهور در خیابان معلم منتقل 
کرد و ضمن دعوت به آرامش کــودک و پذیرایی 
از او، طــی تماس با تلفن همراه مــادر کودک او را 
به آغوش خانواده بازگردانــد. والدین کودک طی 
تماس با ۱97 مرکز نظارت همگانی پلیس از اقدام 

این مأمور وظیفه شناس پلیس قدردانی کردند.

 افزایش تعداد جانباختگان
حوادث رانندگی 

شهروند| تعداد قربانیــان حوادث رانندگی در 
هفت ماه امسال، نســبت به مدت مشابه  سال 97، 
۲۳۰نفر افزایــش یافت. همچنیــن در این مدت 

بیش از ۲۲۸ هزار نفر مصدوم شده اند.
بنابر آمارهای استخراج شده از سازمان پزشکی 
قانونی کشــور، در هفت ماه گذشــته، ۱۱ هزار و 
۲9نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت 
داده اند و تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی 
در این بازه زمانی نســبت به مدت مشابه  سال97 
رشد ۲.۱ درصدی داشته است. در هفت ماه ابتدایی 
 ســال97، ۱۰ هزار و 799نفر جــان باخته بودند. 
بنابراین آمار هشــت هزار و 579نفــر از متوفیان 
سوانح رانندگی در هفت ماهه ابتدایی  سال9۸ مرد 

و دو هزار و 45۰نفر زن بودند.
استان های بوشــهر، ایالم و همدان به ترتیب با 
ارقام ۳7.9، ۳4.5 و ۲۶.۶ بیشترین افزایش تعداد 
کشته شــدگان در حوادث رانندگــی در هفت ماه 
ابتدایی  سال9۸ را داشتند و استان های کردستان، 
چهارمحال وبختیاری و گلســتان با ارقام ۱9.۲-، 
۱9.۶- و ۱۶.5- بیشترین کاهش متوفیان حوادث 
رانندگی در بازه مذکور نسبت به مدت مشابه  سال 

گذشته را به خود اختصاص دادند.
در هفت مــاه ابتدایی  ســال جاری، ۲۲7 هزار و 
۸۳۶نفــر در حــوادث رانندگی مصدوم شــدند، 
درحالی که در مدت مشابه  سال گذشته این رقم، 
۲۲۸ هــزار و 577نفر بود و به این ترتیب شــاهد 
کاهش ســه دهم  درصدی در تعــداد مصدومان 

سوانح رانندگی بودیم.
همچنین ۱۶۲ هــزار و ۲۰5نفــر از مصدومان 
در ســوانح رانندگــی هفت ماه  ســال9۸، مرد و 

۶5 هزارو۶۳۱ نفر زن بودند.

موسیقی
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مأمور پلیس راه هنگام بررسی صحنه تصادف، به طرز دلخراشی جان باخت. حوالی شامگاه هشتم آذرماه وقوع تصادف بین یک  کامیون 
با عابرپیاده در محدوده پل »تزرچ« محور انار- شهربابک به مرکز فوریت های پلیسی گزارش شد. با حضور مأموران در محل مشخص شد 
یک کامیون عبوری از این محور با یک عابرپیاده برخورد کرده که پس از آن بنا به دالیلی از جاده منحرف و قسمت کانتینر آن جدا شده 
است. در ادامه مأموران پلیس راه مشغول بررسی صحنه و هدایت یک جرثقیل برای بارگیری کانتینر از کنار جاده بودند که این کانتینر 
حین جابه جایی با سر یک نفر از کارکنان پلیس راه شهربابک برخورد کرد و این مأمور پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات 

واردشده جان خود را از دست داد. 
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

مرگ دلخراش 
 مأمور
پلیس راه کرمان 

سابقه دار ها در خانه مجلل بازیگر معروف جمع بودند

خانه هنرپیشه زندانی، پاتوق دزدان آشنا

دفن دوست قدیمی در باغچه خانه
شهروند| قاتل فراری که دوست خود را کشته و در باغچه خانه  دفن کرده بود، دستگیر 
شد. بیست وسوم شهریور پرونده ناپدید شدن مردی به نام داود شصت وهشت ساله پیش 

روی بازپرس شعبه ششم دادسرای امورجنایی قرار گرفت. 
سه ماه بود که داود به خانه نیامده بود، او اعتیاد شدیدی داشت و در ماشینش زندگی 
می کرد ولی این اولین باری بود که خانواده اش  به مدت طوالنی از او بی خبر بودند. این طور 
به نظر می رسید که داود قربانی یک جنایت شده باشــد به همین خاطر پرونده برای 
رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم معاونت مبارزه با جرایم جنایی قرار 
گرفت. در گام نخست تحقیقات کارآگاهان اقدام به ثبت دستور توقیف خودرو کردند و 
پلیس کاشان در بیست وهفتم شهریور خودرو داود را کشف کرد. با انجام اقدامات پلیسی 
و بهره گیری از روش های علمی کشف جرم، مأموران در خودرو به رد پای مردی به نام  
مجید چهل وپنج ساله رسیدند که ساکن زنجان بود. کارآگاهان با انعکاس اطالعات به 
دست آمده به بازپرس پرونده راهی محل سکونت او شدند که در مراجعه متوجه شدند 
مجید محل سکونت خود را ترک کرده است و در بررسی بیشتر مشخص  شد او به یکی از 
شهرهای جنوبی کشور رفته است. مجید که سابقه دار بود در مخفیگاهش دستگیر شد و 
به قتل دوستش داود اعتراف کرد. »با مقتول از سال ها پیش دوست بودم و در روز حادثه 
با هم به خانه من آمدیم و پس از مصرف مواد مخدر با توجه به اینکه من مبلغ ۳میلیون 
تومان از او طلب داشتم، خواستم که بدهی خود را پس بدهد ولی داود شروع به سروصدا 
و فحاشی کرد و وقتی به خانواده ام ناسزا گفت من عصبانی شده و با او درگیر شدم و در 
حین درگیری با شیء ســنگینی که در اتاق بود، چند ضربه به سرش زدم و او به زمین 
افتاد. بعد از چند لحظه متوجه شدم نبضش دیگر نمی زند. برای خالص شدن از دست 
جنازه تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که جسد داود را در باغچه منزل مان دفن 
کنم. با کندن گودالی به عمق نیم متر جسد داود را دفن کرده و با خودرو مقتول شبانه 
راهی کاشان شدم ولی از ترس اینکه پلیس، من را شناسایی کند، خودرو مقتول را در 

کاشان رها کردم.« با توجه به اظهارات متهم کارآگاهان به روستای محل جنایت مراجعه کردند و پس از حفر محل اعالمی از سوی 
قاتل جسد داود کشف و به تهران منتقل شد.

سرهنگ کارآگاه علی گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، با اعالم این خبر  گفت: »با توجه به اقرار مجید به قتل 
داود و کشف جسد مقتول، متهم با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲7 جنایی تهران به منظور تحقیقات تکمیلی و با 

توجه به تغییر عنوان پرونده از فقدان به قتل در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.«

شهروند| هنرپیشــه معروف دهه هفتادی ها، وقتی 
به اتهام جعــل و کالهبرداری به زنــدان رفت، خانه اش 
به پاتوق سارقان سابقه دار تبدیل شــد. دزدان حرفه ای 
برای تقســیم اموال ســرقتی در آن خانه دور هم جمع 
می شدند. اما بزرگی و لوکس بودن این خانه برای سارقان 
حرفه ای دردسرساز شد و درنهایت همسایه ها به حضور 
آن خالفکارها مشکوک شــده و دست شان را رو کردند. 
سابقه دارهایی که همه نوع سرقتی را انجام می دادند، پس 
از دستگیری به بیش از صد دزدی مختلف اعتراف کردند.

همه چیز از درگیری ســاکنان ساختمانی قدیمی اما 
بزرگ و مجلل در خیابان انقالب شروع شد. همسایه ها 
به رفت وآمد و ظاهر نامناســب ساکنان یکی از طبقه ها 
اعتراض داشتند. درنهایت نیز به علت پارک موتورسیکلت 
در پارکینگ با آنان درگیر شدند. همین اعتراض پلیس 
را به آن ســاختمان کشاند و راز ســرقت های سریالی 
باندی حرفه ای فاش شد. باندی که خانه بازیگر معروف 
را به عنوان پاتوق خــود انتخاب کرده بودند. از چند وقت 
پیش بود که با افزایش انواع سرقت ها ازجمله موبایل قاپی، 
ســرقت مغازه، منــزل و موتورســیکلت، در محدوده 
سرکالنتری سوم پلیس پیشگیری پایتخت، کمیسیون 
پیشگیری از وقوع سرقت در سرکالنتری سوم تشکیل شد 
و شناسایی متهمان در دستور کار مأموران قرار گرفت. در 
همین راستا با انجام تحقیقات از سوی مأموران کالنتری 
۱۲5 یوسف آباد، سرنخ هایی از حضور دو سارق حرفه ای 
که قبال با همین عناوین مشابه، مأموران این کالنتری آنها 
را دستگیر کرده بودند، به دست آمد. تحقیقات پلیسی 
حاکی از آن بــود که متهمان در یکی از خانه های مجلل 
و فاقد سکنه در محدوده سرکالنتری سوم در رفت وآمد 
هستند. آن خانه همین ساختمانی بود که ساکنانش بر 

سر موتورسیکلت با هم درگیر شده بودند.  
با کســب این اطالعات، مأموران نتایــج را در اختیار 
مقام قضائی قرار دادند و پس از گرفتن مجوزهای الزم، 
در عملیاتی ضربتی به این خانه رفتند و چهار ســارق را 
دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از محل، تعدادی 
از اقالم  ســرقتی شامل چهار دســتگاه موتورسیکلت، 

گوشی های تلفن همراه، تابلوهای نفیس، لوازم تزیینی 
و غیره کشف و ضبط شد. با بررســی ارزش ریالی اقالم 

سرقتی  ارزش آن بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شد.
همزمان در جریان تحقیقات پلیسی مشخص شد مالک 
آن ساختمان، یکی از هنرپیشه های معروف تلویزیون در 
دهه 7۰ است که آن زمان در فیلم و سریال های محبوبی 
ایفای نقش کرده بود. اما این هنرپیشــه از مدتی قبل به 
دلیل جعل و کالهبرداری دستگیر شد و درحال حاضر 
در زندان به ســر می برد. گویا یک ســال ونیم پیش این 
بازیگر معروف، با همدستی چند نفر از دوستانش قصد 
فروش خانه ای را با جعل سند داشت، اما دستش رو شد 
و به زندان رفت، البته پرونده این هنرپیشه به همین جا 
ختم نمی شد و او اتهامات دیگری در سال های گذشته در 

سابقه قضائی خود ثبت کرده است. 

تجسس های دیگر پلیسی نشان داد که این هنرپیشه 
بعد از ازدواجش نیز در همان ساختمانی که خانه  مادری 
او بوده اســت، به همراه همســر و پدر و مادرش زندگی 
می کرد. اما بعد از متارکه با همسرش، پدر و مادرش نیز 
به فاصله کمی فوت کردند و ایــن مرد جوان در آن خانه 
تنها ساکن شــد. اما بعد از اینکه به دلیل جعل سند به 
زندان رفت، کلید خانه اش را در اختیار دوستش که  سارق 
بود، قرار داد و او نیز با همدســتی سه نفر دیگر این محل 
را به عنوان پاتوق انتخاب کرده و اموال سرقتی را پس از 

سرقت در این مکان پنهان می کرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با 
تأیید این خبر اعالم کرد که متهمان به بیش از صد سرقت 
اعتراف کردند. در ادامه دزدان سابقه دار و حرفه ای درباره 
آشنایی خود با هنرپیشه مشهور ادعا کردند که این فرد 

یکی از دوستان قدیمی و دوران کودکی یکی از آنها بوده 
است. ســارقی که با هنرپیشــه معروف دوست بود، در 
تحقیقات درباره نحوه آشنایی اش گفت: »از ۱5 سال پیش 
به خاطر خرید موادمخدر با این هنرپیشه آشنا شدم. او 
اعتیاد نداشت، اما تفننی گاهی مواد مصرف می کرد و برای 
خرید مواد با من آشنا شد. از همان زمان به بعد دو دوست 
صمیمی شدیم که همیشه و همه جا در کنار هم بودیم. 
وقتی او دستگیر شــد و به زندان افتاد، خانه مادری اش 
خالی ماند. برای همین در این مدت با همدستانم پس از 
سرقت هایمان به این خانه می رفتیم و اموال سرقتی را آنجا 

پنهان می کردیم.«
در حال حاضر تحقیقات درباره ایــن پرونده و ارتباط 
بازیگر معروف با دزدان دستگیرشده، از سوی پلیس ادامه 

دارد. 

پایان کالهبرداری های بهروز و محسن 
شهروند| کالهبردار حرفه ای پس از سه سال فرار از سوی کارآگاهان پلیس پایتخت به دام افتاد.

در  سال ۹۵ فردی به نام محســن چهل ودو ساله با همکاری همدستش شــرکتی را در کرج تأسیس کردند که با 
سربرگ جعلی یکی از نهاد های دولتی خودرو های ایرانی را خریدوفروش می کردند.

اعضای این باند دونفره کالهبرداری عالوه بر خریدوفروش خودرو، قواره های بزرگی از زمین را انتخاب می کردند و با 
قطعه قطعه کردن  و جعل مدارک برای آنها به تعدادی از شهروندان می فروختند. ارزش ریالی اموالی که متهمان این 

پرونده در  سال ۹۵ کالهبرداری کرده بودند، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورده شده بود.
دادسرای کرج در تحقیقات مقدماتی متوجه می شود زمینی که این افراد تحت عنوان زمین یکی از نهاد های دولتی 
قطعه بندی کرده اند و به شهروندان فروخته اند، در توقیف دادگستری است. با برمالشدن این موضوع محسن به همراه 
همدســتش به نام بهروز از کرج متواری و در تهران مخفی می شــوند که پرونده برای شناسایی مخفیگاه متهمان و 
تحقیقات تخصصی از شعبه ۱۲ دادسرای ناحیه ۳ شهید بهشتی کرج به اداره چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت ارجاع 

داده می شود.
بالفاصله کارآگاهان اداره چهاردهم با انجام یک رشته اقدامات پلیسی موفق می شوند مخفیگاه محسن را شناسایی 

و در یک عملیات پلیسی او را دستگیر کنند.
با انتقال محســن به اداره چهاردهم او در بازجویی های پلیسی اعتراف کرد: »با همکاری دوستم بهروز که ۵۰  سال 
دارد شرکت را راه اندازی کردیم و با آگهی فروش خودرو و زمین با شرایط وسوسه برانگیز شهروندان را ترغیب به خرید 
و به منظور جلب اعتماد آنان از سربرگ جعلی یکی از نهاد های دولتی استفاده می کردیم. یک قطعه زمین در حومه 
کرج را قطعه بندی کردیم و با تهیه اســناد جعلی آنها را به مالباختگان فروختیم کــه توقیفی از کار درآمد و اقدامات 

متقلبانه ما برمال شد.«
 محسن پس از آنکه ۷۰ تن از شاکیان او را شناســایی کردند، روانه زندان شد؛ اما امسال بار دیگر  پرونده ای از کرج 

برای دستگیری بهروز به اداره چهاردهم پلیس آگاهی ارجاع و تحقیقات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه او آغاز شد.
 تحقیقات پلیسی حکایت از این داشت که بهروز دفتر کاری را در شمال تهران تأسیس کرده است و در مرکز تهران 
نیز مشغول کالهبرداری از شــهروندان اســت که مأموران بالفاصله به دفتر کار او مراجعه و متهم را در محل کارش 

دستگیر کرده و به پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند.
هر دو متهم عالوه بر پرونده جاری پرونده های مالی متعدد دیگری در دادسرا ها دارند که همچنان در حال رسیدگی 

است. بهروز نیز با دستور بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای ناحیه ۳ کرج روانه زندان شد.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت با اعالم این خبر به شهروندان توصیه کرد: »در مواجهه 
با شرکت هایی که مدعی همکاری با ارگان های دولتی هســتند حتما استعالم های الزم را قبل از انجام معامله انجام 

بدهند و سریعا به این افراد و پیشنهادات مالی وسوسه انگیز آنها اعتماد نکنند.«
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