نقشه خونين پرستار سارق
براي سرقت از پيرزن تنها

شهروند|پرستار جوان كه نقشه خونين سرقت
طاله��اي زن ميانس��ال را اج��را كرده ب��ود ،تحت
تعقيب پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت 12 .بهمن
س��الجاري ،ماموران پليس در جري��ان وقوع يك
سرقت قرار گرفتند .ماموران بالفاصله موضوع را در
دستور كار خود قرار دادند .شاکی پرونده زن جواني
بود كه پس از حض��ور در پایگاه پلیس به کارآگاهان
گفت« :چند وقت پيش زن جواني را بهعنوان پرستار
مادرم اس��تخدام كردم .امروز وقتي ب��ا خانه مادرم
تماس گرفتم او جواب تلفن��م را نداد .بالفاصله خود
را به خانه مادرم در خیابان دبس��تان رساندم؛ زمانی
که وارد خانه ش��دم ،م��ادرم را روی زمین و در حالی
که از ناحیه سر دچار شکستگی شده بود ،پیدا کردم.
بالفاصله ب��ا اورژانس تماس گرفتم و مادرم توس��ط
عوامل اورژانس به بیمارس��تان منتقل ش��د .حدود
یکهفته پیش از حادثه ،در داخل قطار مترو با این زن
جوان آشنا شدم .در زمان انتقال مادرم به بیمارستان
متوجه ش��دم  10حلقه النگو داخل دست مادرم به
همراه یک رشته زنجیر و پالک یادگار پدر مرحومم،
سرقت شده است ».با توجه به شیوه و شگرد سرقت
صورت گرفته و متواری شدن پرستار ،کارآگاهان به
محل زندگی مادر ش��اکی رفتند و در بررسی محل
سرقت اطمینان پیدا کردند که ضربات وارد شده به
ناحیه پشت سر و پیشانی پیرزن توسط یک گلدان
بلورین صورت گرفته و سارق پس از بیهوشی پیرزن،
طال و جواهرات همراهش را و همچنین چند رشته
داخل خانه او را به سرقت برده است.
طال و جواهرات ِ
در تحقیقات پلیس ،وقتی دوربین مداربس��ته یک
مغازه س��وپرمارکتی محدوده محل زندگی پیرزن
رصد شد ،تصویر پرستار شناس��ایی شد .با توجه به
متواری شدن این زن که تحت پوشش پرستار اقدام
به س��رقت طال و جواهرات کرده بود ،بازپرس پرونده
با تقاضای انتشار تصاویر بدون پوشش زن پرستار از
همه كساني که موفق به شناسایی او شدند ،خواست
تا هرگونه اطالعات درخصوص هویت ،محل زندگی
یا محله��ای ت��ردد وی را از طریق ش��ماره تماس
 51055123دراختیارکارآگاهانقراردهند.
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شهروند| باند سارقان ش��برو با نفوذ به مغازههای
خش��کبار ،آجیل ش��ب عید م��ردم را میربودند .این
س��ارقان وقتی در رصد پلیس قرار گرفتند ،خیلی زود
زمینگیر شدند.
سرقتهای سریالی از مغازههای آجیلفروشی کافی
بود تا باند س��ارقان شبرو متالشی ش��ود .چند روزی
بیشتر به پایا ن س��ال نمانده بود که مغازههای آجیل و
خشکبار در بازار شهرستان مالرد بهطور همزمان مورد
دستبردسارقانقرارگرفتند.
وقتی صاحبان مغازهها برای شروع یک صبح کاری
به دکانهایشان رفتند صحنهای را که پیش روی خود
میدیدند باور نداشتند.کرکره مغازهشان بریده و قفل
مغازهها شکسته شده بود .چند مغازه با فاصلههایی دور
و نزدیک از یکدیگر هدف س��رقت سارقان قرار گرفته
بودند .با اعالم این خب��ر ،بالفاصله اکیپی از کارآگاهان
بررس��ی صحنه جرم به مح��ل حادثه اعزام ش��دند.
تحقیقات نشان میداد سرقت از مغازهها با ترفند برش
کرکره و قفل مغازه در یک زمان مشخص از شب انجام
شده است .همین موضوع کافی بود تا ماموران کالنتری
برنامههای گشت شبانه خود را برای شناسایی سارقان
شبروآغازکنند.
 کارآگاهان در اولین ش��اخه از تحقیقات پلیس��ی
دوربینهای مداربس��ته چند مغازه مورد دس��تبرد را
تحت بررس��ی قرار دادند .تصاویر نش��ان م��یداد که
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شهروند| امدادگر 24ساله وقتي براي امدادرساني
س��رصحنه تصادف هولناك رفت ،نميدانست كه با
جسد خونين پدرش روبهرو خواهد شد .اين امدادگر
جوان به دليل اينكه هيچوقت به صورت اجس��اد نگاه
نميكند تا زماني كه كارتملي پ��درش را نديده بود،
نميدانستكهجسدمتعلقبهچهكسياست.
ساعت  2:27بامداد پنجشنبه كشيك امدادونجات
در جريان خبر يك تصادف هولناك قرار گرفت .بهنام،
امدادگر 24ساله به همراه ديگر همكارانش سرصحنه
حادثه رفت .بررسیها نشان میداد كه يك خودروي
پرايد با تريلر برخورد ش��ديدي كرده است ،بهطوری
که خودروي پرايد به يك آهنپاره تبديل ش��ده بود.
امدادگران پس از تحقیقات میدانی خيلي زود به سراغ
سرنشينان خودروها رفتند و سعي كردند كه آنها را از
خودرو بيرون بكشند .راننده پراید جان باخته بود و دو
سرنشینتریلرمصدومبودند.امدادگراندرمرحلهبعد
به سراغ شناسايي هويت جس��د قرباني اين تصادف
رفتند .بهنام قاس��مي يكي از امدادگران بود كه بدون
اينكه متوجه جسد قرباني شود به بررسي كارت ملي او
پرداخت اما صحنهاي را كه ميديد اصال باور نميكرد.
او كارت ملي پدرش را در مقابل چش��مانش ميديد.
بهنام قاسمي به پیکر بیجان راننده خودرو نگاه كرد

آجیل فروشیها در معرض خطر هستند

دستبرد سارقان به آجیل شب عید
این س��ارقان در زمان اجرای نقشه سرقت با نقاب وارد
مغازههاییکهازقبلشناساییکردهبودندشدهوسپس
آجیلهایمغازههارابهسرقتمیبردند.
تااینکهدرگشتهایشبانهپلیس 3مردمرموزرادر
حین سرقت از یک مغازه آجیلفروشی شناسایی کرد.
عملیات دستگیری سارقان آغاز شد 3 .سارق حرفهای
وقتی خودشان را در مخمصه پلیسی گرفتار دیدند با
خودروی سرقتی مدل باالیش��ان از مهلکه گریختند.
عملیات تعقیب و گریز پلیس و س��ارقان آغاز ش��د ،تا
اینکه با شلیک چند تیر هوایی توسط ماموران ،اعضای
اینباندزمینگیرشدند.
سرهنگ همتی فرمانده انتظامی شهرستان مالرد
در رابطه با دس��تگیری سارقان آجیلفروشیها گفت:
«سارقان حرفهای نقابدار در حین سرقت از یک مغازه
آجیلفروشی ،وقتی خودرو پلیس را مشاهده کردند با
خودرو مدل باالی سرقتی ،اقدام به فرار از مهلکه کردند.
مأمورانانتظامیباتعقیبوگریزومسدودکردنمسیر
خودروی سارقان ،مانع حرکت آنها شدند ،در این زمان

مردان تبهکار از خودرو پیاده شده و با پای پیاده متواری
ش��دند و به همین خاطر ماموران ضمن رعایت قانون
بکارگیریسالحباتیراندازیمتهمانرادستگیرکردند.
پسازدستگیریمتهمانازداخلخودرو۴۰۰کیلو
پسته۵۰،کیلوآجیلمخلوطو۳۰کیلوگرمبادامکشف
شد که در بررسیها مشخص شد سارقان با استفاده از
انبرهای بزرگ اقدام به برش کرکره و قفلهای مغازهها
کرده و با اس��تفاده از خودروهای مدل باالی سرقتی از
محل میگریختند .متهمان به علت مصدومیت روانه
بیمارستان شدند و رس��یدگی به پرونده تا شناسايی
سایرمالباختگانادامهدارد.
هشدارپلیسی
درحالیکهایندزداندستگیرشدهاندگمانمیرود
که س��رقت از مغازههای خشکبار ترفند دزدان است تا
پول خوبی به جیب بزنند .پلیس با ارایه هش��دارهایی
از کسبه خواست سیس��تمهای محافظتی مغازههای
خود را مجهز کنند .قف��ل در ورودی اصناف به نحوی
تعبیه شود که با س��یمچین نتوان آن را بازکرد ،باید از

سیستمهای آژیر و دزدگیر برای ساختمان واحدهای
صنفی استفاده كرد و ورودی کانال کولر و نورگیر باید
دارایحفاظمناسبباشد.
دیوارها و کف و سقف مغازهها و واحدهای صنفی باید
با فلز و بتون محکم تقویت ش��ود و کسبه از نگهداری
وجه نقد و اسناد و مدارک در مغازه و واحد صنفی خود
خودداریکنندوهنگاماستخدامکارگریاشاگردمغازه
نیزحتماپیشینهویرامدنظرقراردهند.
پلی��س از مغ��ازهداران خواس��ته ت��ا ح��د االمکان
گاوصندوق را ب��ه نحوی تعبیه کنند که حجم ،اندازه و
محل آن مشخص نباشد و نیز از سپردن مغازه و واحد
صنفی ب��ه افراد نابال��غ و کم تجرب��ه بپرهیزند چراکه
احتمالاغفالشدناینافرادباالترازدیگراناست.
ن��زاع ،تص��ادف ،معلولی��ت س��اختگی و ...ازجمله
ترفندهایسارقانبرایخارجکردنمغازهدارانازمغازه
یا پرت کردن حواس آنان است که در اینخصوص نیز
باید ضمن حفظ هوشیاری از ترک مغازه و واحد صنفی
خودداری ش��ود؛ همچنین مغ��ازهداران باید عالوه بر
استفادهازحفاظهایعمودیمحکمازقفلکامپیوتری
نیزاستفادهکنند.
مغازهداران باید از گرفتن چکهایی که صادرکننده
آن ناشناس است خودداری کنند و آگاهیهای الزم از
قوانین مربوط به چک را به منظور جلوگیری از چنین
جرایمیکسبکنند.

عمليات غمانگيز امدادگر جوان سر صحنه تصادف پدرش

و متوجه ش��د كه او س��رصحنه مرگ پدرش حاضر
شده است .اسماعيل خردمند مسئول روابطعمومی
جمعیت هاللاحمر اس��تان زنجان درخصوص اين
حادثه تلخ به خبرنگار «شهروند» گفت« :این حادثه
تلخ و خونین در کیلومتر 20مح��ور ارتباطی بیجار -
زنجان رخ داده بود و بهنام قاس��مي امدادگر جادهای
جمعیت هاللاحمر بیآنکه متوجه ش��ود ،جس��د
پدر را خود را از میان آهنپارهها بیرون کش��ید اما او را
نشناخت .بهنام به منظور شناسایی و ثبت هویت فرد
کش��ته ش��ده مجدد به محل حادثه برگشت و وقتی

دس��ت در جیب قربانی کرد کارت ملی پ��درش را در
مقابلچشمانخوددید.امدادگربهنامقاسمیکهاین
صحنه بسیار دلخراش و غمانگیز را تجربه کرد از سال
 76درپایگاهزرینآباددر35کیلومتریمحورارتباطی
زنجان-بیجارمشغولفعالیتاست.
سرپرس��ت پلیس راه فرماندهی انتظامی اس��تان
زنجان نیز درخصوص اين حادثه تلخ گفت« :سرعت
راننده پراید باال بود .او وقتی خودرو بونکر سیمان را در
مقابلخوددید،خواستتاباکاهشسرعتشازمهلکه
بگریزد اما دیگر دیر شده بود .وجود خطترمز45متری

در محل حادثه نشان میداد که راننده پراید از قسمت
عقب با کامیون کشنده بونکر سیمان در حال حرکت
برخورد کرده است .بهنام قاس��مي 24ساله كه حال
مساعدي نداشت به «ش��هروند» از روز حادثه گفت:
«من 4سال است كه در س��ازمان هاللاحمر زنجان
بهعنوان راننده ستنجات مش��غول بهكار هستم .آن
روزنميدانمچهشدكهبهجاييكامدادگرسرصحنه
حادثهرفتم.وقتيسرصحنهرسيدمبهمنگفتنديك
تريلر با يك خودروي پرايد تصادف كرده و راننده پرايد
جان خود را از دس��ت داده است .ما بالفاصله اقدامات
الزم را انجام داديم و جس��د راننده پراي��د كه درواقع
جسد پدر خودم بود را از داخل خودرو بيرون كشيديم.
من هيچ وقت عادت ندارم كه به صورت اجس��اد نگاه
كنم .آن روز هم جس��د پدرم را بدون اينكه به آن نگاه
كنم بيرون كش��يدم .بعد از آن وقتي براي شناسايي
هويت جسد كارت ملي او را ديدم شوكه شدم .كارت
ملي پدرم بود و من به��تزده در ميان جمعيت فقط
به آن نگاه ميكردم .هنوز كس��ي نميدانست كه چه
اتفاقي افتاده است .چند لحظه بعد به جسد راننده نگاه
كردم و پدرم را ديدم .پدرم 42س��ال سن داشت .من
يك خواهر و يك برادر كوچكت��ر از خودم دارم و هنوز
همهيچكدامنتوانستهايممرگپدرمراباوركنيم.

ذرهبین
کشف اشیای تاریخی ارزشمند در خلخال

اشیای باستانی بسیار ارزشمند و گرانبها و نیز
تعدادیاشیای تقلبی از غارتگرانمیراثفرهنگی
درخلخالکشفشد.
در می��ان اش��یای باس��تانی کش��ف ش��ده از
قاچاقچیان،یکگوشوارهبسیارارزشمندوگرانبها
با قدمت باال وجود داشت .این گوشواره تمامطال،
متعلق به دوران ساسانی بوده که در حفاریهای
غیرمجازمنطقهخورشرستمخلخالاززیرخاک
بیرونکشیدهشدهاست.
این در حالی اس��ت ک��ه ارزش این گوش��وراه
باس��تانی5 ،میلیارد ریال تخمین زده شده است.
همچنین در میان اشیای کشفشده ،یکهزار و
 ۴۴۸سکه تقلبی و کپیبرداری شده از سکههای
ایران باستان و یک بش��قاب و یک انگشتر مسی
مشابهسازی ش��ده از اشیای باستانی دوران کهن
و دوران اس�لامی به چش��م میخ��ورد .ماموران
انتظامی 8 ،غارتگر بیتالم��ال و تاراجکنندگان
می��راث فرهنگی منطق��ه را دس��تگیر و تحویل
مقاماتقضاییخلخالدادهاند.
امس��ال با تالش ش��بانهروزی کارکن��ان اداره
میراث فرهنگ��ی و ماموران انتظامی و س��ربازان
گمنام امام زمان (عج) ۲۰ ،م��ورد از حفاریهای
غیرمجازمنطقهشناساییشدند.

