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 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��ال جاري، ماموران پليس در جري��ان وقوع يك 
سرقت قرار گرفتند. ماموران بالفاصله موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند.  شاكی پرونده زن جواني 
بود كه پس از حض��ور در پايگاه پليس به كارآگاهان 
گفت: »چند وقت پيش زن جواني را به عنوان 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 خيابان دبس��تان رساندم؛ زمانی 
كه وارد خانه ش��دم، م��ادرم را روی زمين و در حالی  
كه از ناحيه سر دچار شکستگی شده بود، پيدا كردم. 
بالفاصله ب��ا اورژانس تماس گرفتم و مادرم توس��ط 
عوامل اورژانس به بيمارس��تان منتقل ش��د. حدود 
يك هفته پيش از حادثه، در داخل قطار مترو با اين زن 
جوان آشنا شدم. در زمان انتقال مادرم به بيمارستان  
متوجه ش��دم 10 حلقه النگو داخل دست مادرم به 
همراه يك رشته زنجير و پالک يادگار پدر مرحومم، 
سرقت شده است.«  با توجه به شيوه و شگرد سرقت 
صورت گرفته و متواری شدن پرستار، كارآگاهان به 
محل زندگی مادر ش��اكی رفتند و در بررسی محل 
سرقت اطمينان پيدا كردند كه ضربات وارد شده به 
ناحيه پشت سر و پيشانی پيرزن توسط يك گلدان 
بلورين صورت گرفته و سارق پس از بيهوشی پيرزن، 
طال و جواهرات همراهش را و همچنين چند رشته 
طال و جواهرات داخِل خانه او را به سرقت برده است.  
در تحقيقات پليس، وقتی دوربين مداربس��ته يك 
مغازه س��وپرماركتی محدوده محل زندگی پيرزن 
رصد شد، تصوير پرستار شناس��ايی شد. با توجه به 
متواری شدن اين زن كه تحت پوشش پرستار اقدام 
به س��رقت طال و جواهرات كرده بود، بازپرس پرونده 
با تقاضای انتشار تصاوير بدون پوشش زن پرستار از 
همه كساني كه موفق به شناسايی او شدند، خواست 
تا هرگونه اطالعات درخصوص هويت، محل زندگی 
يا محل ه��ای ت��ردد وی را از طريق ش��ماره تماس 

51055123 در اختيار كارآگاهان قرار دهند. 
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شهروند| باند سارقان ش��ب رو با نفوذ به مغازه های  
خش��کبار، آجيل ش��ب عيد م��ردم را می ربودند. اين 
س��ارقان وقتی در رصد پليس قرار گرفتند، خيلی زود 

زمينگير   شدند.
سرقت های سريالی از مغازه های آجيل فروشی كافی 
بود تا باند س��ارقان شب رو متالشی ش��ود. چند روزی 
بيشتر به پايان  س��ال نمانده بود كه مغازه های آجيل و 
خشکبار در بازار شهرستان مالرد به طور همزمان مورد 

دستبرد سارقان قرار گرفتند. 
وقتی صاحبان مغازه ها برای شروع يك صبح كاری 
به دكان هايشان رفتند صحنه ای را كه پيش روی خود 
می ديدند باور نداشتند.كركره مغازه شان بريده و قفل 
مغازه ها شکسته شده بود. چند مغازه با فاصله هايی دور 
و نزديك از يکديگر هدف س��رقت سارقان قرار گرفته 
بودند. با اعالم اين خب��ر، بالفاصله اكيپی از كارآگاهان 
بررس��ی صحنه جرم به مح��ل حادثه اعزام ش��دند. 
تحقيقات نشان می داد سرقت از مغازه ها با ترفند برش 
كركره و قفل مغازه در يك زمان مشخص از شب انجام 
شده است. همين موضوع كافی بود تا ماموران كالنتری 
برنامه های گشت شبانه خود را برای شناسايی سارقان 

شب رو آغاز كنند.
 كارآگاهان در اولين ش��اخه از تحقيقات پليس��ی 
دوربين های مداربس��ته چند مغازه مورد دس��تبرد را 
تحت بررس��ی قرار دادند. تصاوير نش��ان م��ی داد كه 

اين س��ارقان در زمان اجرای نقشه سرقت با نقاب وارد 
مغازه هايی كه از قبل شناسايی كرده بودند شده و سپس 

آجيل های مغازه ها را به سرقت می بردند.
تا اين كه در گشت های شبانه پليس 3 مرد مرموز را در 
حين سرقت از يك مغازه آجيل فروشی شناسايی كرد. 
عمليات دستگيری سارقان آغاز شد. 3 سارق حرفه ای 
وقتی خودشان را در مخمصه پليسی گرفتار ديدند با 
خودروی سرقتی مدل بااليش��ان از مهلکه گريختند. 
عمليات تعقيب و گريز پليس و س��ارقان آغاز ش��د، تا 
اين كه با شليك چند تير هوايی توسط ماموران، اعضای 

اين باند زمينگير شدند.
 سرهنگ همتی فرمانده انتظامی شهرستان مالرد 
در رابطه با دس��تگيری سارقان آجيل فروشی ها گفت: 
»سارقان حرفه ای نقابدار در حين سرقت از يك مغازه 
آجيل فروشی، وقتی خودرو پليس را مشاهده كردند با 
خودرو مدل باالی سرقتی، اقدام به فرار از مهلکه كردند. 
مأموران انتظامی با تعقيب و گريز و مسدود كردن مسير 
خودروی سارقان، مانع حركت آنها شدند، در اين زمان 

مردان تبهکار از خودرو پياده شده و با پای پياده متواری 
ش��دند و به همين خاطر ماموران ضمن رعايت قانون 
بکارگيری سالح با تيراندازی متهمان را دستگير كردند.

 پس از دستگيری متهمان از داخل خودرو ۴00كيلو 
پسته، 50كيلو آجيل مخلوط و 30كيلوگرم بادام كشف 
شد كه در بررسی ها مشخص شد سارقان با استفاده از 
انبرهای بزرگ اقدام به برش كركره و قفل های مغازه ها 
كرده و با اس��تفاده از خودروهای مدل باالی سرقتی از 
محل می گريختند. متهمان به علت مصدوميت روانه 
بيمارستان شدند و رس��يدگی به پرونده تا شناسايی 

ساير مالباختگان ادامه دارد.
هشدار پلیسی

در حالی كه اين دزدان دستگير شده اند گمان می رود 
كه س��رقت از مغازه های خشکبار ترفند دزدان است تا 
پول خوبی به جيب بزنند. پليس با ارايه هش��دارهايی 
از كسبه خواست سيس��تم های محافظتی مغازه های 
خود را مجهز كنند. قف��ل در ورودی اصناف به نحوی 
تعبيه شود كه با س��يم چين نتوان آن را بازكرد، بايد از 

سيستم های آژير و دزدگير برای ساختمان واحدهای 
صنفی استفاده كرد و ورودی كانال كولر و نورگير بايد 

دارای حفاظ مناسب باشد.
ديوارها و كف و سقف مغازه ها و واحدهای صنفی بايد 
با فلز و بتون محکم تقويت ش��ود و كسبه از نگهداری 
وجه نقد و اسناد و مدارک در مغازه و واحد صنفی خود 
خودداری كنند و هنگام استخدام كارگر يا شاگرد مغازه 

نيز حتما پيشينه وی را مدنظر قرار دهند.
پلي��س از مغ��ازه داران خواس��ته ت��ا ح��د االمکان 
گاوصندوق را ب��ه نحوی تعبيه كنند كه حجم، اندازه و 
محل آن مشخص نباشد و نيز از سپردن مغازه و واحد 
صنفی ب��ه افراد نابال��غ و كم تجرب��ه بپرهيزند چراكه 

احتمال اغفال شدن اين افراد باالتر از ديگران است.
ن��زاع، تص��ادف، معلولي��ت س��اختگی و... ازجمله 
ترفندهای سارقان برای خارج كردن مغازه داران از مغازه 
يا پرت كردن حواس آنان است كه در اين خصوص نيز 
بايد ضمن حفظ هوشياری از ترک مغازه و واحد صنفی 
خودداری ش��ود؛ همچنين مغ��ازه داران بايد عالوه بر 
استفاده از حفاظ های عمودی محکم از قفل كامپيوتری 

نيز استفاده كنند.
مغازه داران بايد از گرفتن چك هايی كه صادر كننده 
آن ناشناس است خودداری كنند و آگاهی های الزم از 
قوانين مربوط به چك را به منظور جلوگيری از چنين 

جرايمی كسب كنند.

آجیل فروشی ها در معرض خطر هستند

دستبرد سارقان به آجيل شب عيد
ذره بین

کشف اشيای تاریخی ارزشمند در خلخال

اشيای باستانی بسيار ارزشمند و گرانبها و نيز 
تعدادی اشيای تقلبی از غارتگران ميراث فرهنگی 

در خلخال كشف شد.
در مي��ان اش��يای باس��تانی كش��ف ش��ده از 
قاچاقچيان، يك گوشواره بسيار ارزشمند و گرانبها 
با قدمت باال وجود داشت. اين گوشواره تمام طال، 
متعلق به دوران ساسانی بوده كه در حفاری های 
غيرمجاز منطقه خورش رستم خلخال از زير خاک 

بيرون كشيده شده است.
اين در حالی اس��ت ك��ه ارزش اين گوش��وراه 
باس��تانی، 5 ميليارد ريال تخمين زده شده است. 
همچنين در ميان اشيای كشف شده، يك هزار و 
۴۴۸ سکه تقلبی و كپی برداری شده از سکه های 
ايران باستان و يك بش��قاب و يك انگشتر مسی 
مشابه سازی ش��ده از اشيای باستانی دوران كهن 
و دوران اس��المی به چش��م می خ��ورد. ماموران 
انتظامی، ۸ غارتگر بيت الم��ال و تاراج كنندگان 
مي��راث فرهنگی منطق��ه را دس��تگير و تحويل 

مقامات قضايی خلخال داده اند.
امس��ال با تالش ش��بانه روزی كاركن��ان اداره 
ميراث فرهنگ��ی و ماموران انتظامی و س��ربازان 
گمنام امام زمان )عج(، 20 م��ورد از حفاری های 

غيرمجاز منطقه شناسايی شدند.

مکث

شهروند| امدادگر 2۴ساله وقتي براي امدادرساني 
س��رصحنه تصادف هولناک رفت، نمي دانست كه با 
جسد خونين پدرش روبه رو خواهد شد. اين امدادگر 
جوان به دليل اينکه هيچ وقت به صورت اجس��اد نگاه 
نمي كند تا زماني كه كارت ملي پ��درش را نديده بود، 

نمي دانست كه جسد متعلق به چه كسي است.
ساعت 2:27 بامداد پنجشنبه كشيك امدادونجات 
در جريان خبر يك تصادف هولناک قرار گرفت. بهنام، 
امدادگر 2۴ساله به همراه ديگر همکارانش سرصحنه 
حادثه رفت. بررسی ها نشان می داد كه يك خودروي 
پرايد با تريلر برخورد ش��ديدي كرده است، به طوری 
كه خودروي پرايد به يك آهن پاره تبديل ش��ده بود. 
امدادگران پس از تحقيقات ميدانی خيلي زود به سراغ 
سرنشينان خودروها رفتند و سعي كردند كه آنها را از 
خودرو بيرون بکشند. راننده پرايد جان باخته بود و دو 
سرنشين تريلر مصدوم بودند. امدادگران در مرحله بعد 
به سراغ شناسايي هويت جس��د قرباني اين تصادف 
رفتند. بهنام قاس��مي يکي از امدادگران بود كه بدون 
اينکه متوجه جسد قرباني شود به بررسي كارت ملي او 
پرداخت اما صحنه اي را كه مي ديد اصال باور نمي كرد. 
او كارت ملي پدرش را در مقابل چش��مانش مي ديد. 
بهنام قاسمي به پيکر بی جان راننده خودرو نگاه كرد 

و متوجه ش��د كه او س��رصحنه مرگ پدرش حاضر 
شده است.  اسماعيل خردمند مسئول روابط عمومی 
جمعيت هالل احمر اس��تان زنجان درخصوص اين 
حادثه تلخ به خبرنگار »شهروند« گفت: »اين حادثه 
تلخ و خونين در كيلومتر 20مح��ور ارتباطی بيجار - 
زنجان رخ داده بود و بهنام قاس��مي امدادگر جاده ای 
جمعيت هالل احمر بی آن كه متوجه ش��ود، جس��د 
پدر را خود را از ميان آهن پاره ها بيرون كش��يد اما او را 
نشناخت. بهنام به منظور شناسايی و ثبت هويت فرد 
كش��ته ش��ده مجدد به محل حادثه برگشت و وقتی 

دس��ت در جيب قربانی كرد كارت ملی پ��درش را در 
مقابل چشمان خود ديد. امدادگر بهنام قاسمی كه اين 
صحنه بسيار دلخراش و غم انگيز را تجربه كرد از  سال 
76 در پايگاه زرين آباد در 35كيلومتری محور ارتباطی 

زنجان - بيجار مشغول فعاليت است.
سرپرس��ت پليس راه فرماندهی انتظامی اس��تان 
زنجان نيز درخصوص اين حادثه تلخ گفت:  »سرعت 
راننده پرايد باال بود. او وقتی خودرو بونکر سيمان را در 
مقابل خود ديد، خواست تا با كاهش سرعتش از مهلکه 
بگريزد اما ديگر دير شده بود. وجود خط ترمز ۴5متری 

در محل حادثه نشان می داد كه راننده پرايد از قسمت 
عقب با كاميون كشنده بونکر سيمان در حال حركت 
برخورد كرده است. بهنام قاس��مي 2۴ساله كه حال 
مساعدي نداشت به »ش��هروند« از روز حادثه گفت:  
»من ۴ سال است كه در س��ازمان هالل احمر زنجان 
به عنوان راننده ست نجات مش��غول به كار هستم. آن 
روز نمي دانم چه شد كه به جاي يك امدادگر سرصحنه 
حادثه رفتم. وقتي سرصحنه رسيدم به من گفتند يك 
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 اينکه 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��ت زده در ميان جمعيت فقط 
به آن نگاه مي كردم. هنوز كس��ي نمي دانست كه چه 
اتفاقي افتاده است. چند لحظه بعد به جسد راننده نگاه 
كردم و پدرم را ديدم. پدرم ۴2 س��ال سن داشت. من 
يك خواهر و يك برادر كوچکت��ر از خودم دارم و هنوز 

هم هيچ كدام نتوانسته ايم مرگ پدرم را باور كنيم. 

عمليات غم انگيز امدادگر جوان سر صحنه تصادف پدرش


