
گروه حوادث: پســر جــوان با 
اعتمادسازی نزد دختر نوجوان نقشه 
شــیطانی را به اجرا گذاشت و دختر 
14 ساله را مجبور به سرقت طالهای 

مادرش کرد.
آخرین روزهای آذر ماه سال جاری 
مریم 14 ساله سرگرم بررسی گوشی 

موبایلش بود کــه ناگهان از ســوی 
پسرجوانی در شــبکه مجازی تلگرام 

پیامی به دستش رسید.
دختر نوجوان ابتدا واکنشی به پیام 
پسر جوان نشان نداد اما گذشت زمان 
و ارســال پیام های دیگر از سوی پسر 
جوان که محسن نام دارد باعث شد تا 

مریم جواب پیام پسر جوان را بدهند.
همین پیــام کافی بود تــا رابطه 
دوستی دختر نوجوان با محسن برقرار 
شود و پسر جوان با اســتفاده از بحث 
احساســی و دادن پیام های عاشقانه 
ســعی کرد هر روز به مریم نزدیک تر 
شــود تا جایی که دختــر نوجوان به 

محسن اعتماد کرد.
رابطه شوم

مدتی از دوستی اینترنتی محسن 
و مریم گذشت تا اینکه پسر جوان که 
توانســته بود در این مدت اعتمادش 
را پیش دختر جوان جلــب کند از او 
خواســت تا همدیگــر را در خیابان 

مالقات کنند.
پســر جوان با چرب زبانی از مریم 
خواســت تا همدیگــر را در خیابان 
مالقــات کنــد و دختر نوجــوان که 
خام حرف های محسن شــده بود در 
آخرین روزهای دی ماه سال جاری از 
خانه شان در منطقه جیحون خارج شد 
و به محل قراری که پسر جوان تعیین 

کرده بود رفت.
محسن به محل قرار مالقات رفت 
و وقتی با دختر نوجوان روبه رو شد از 
همان ابتدا با چرب زبانی شروع به ابراز 
عالقه کرد و مریم با دیدن این رفتارها 

به محسن اعتماد کرد.
دقایقی گذشــت تا اینکه محسن 
ادعا کــرد باید به خانه بــرود و کاری 
انجام دهد و از مریم خواست همراه او 
به خانه شان درمنطقه جنت آباد بیاید. 

مریم ابتدا مخالفت کرد اما محسن 
با چرب زبانی و اینکه کار کمی دارد و 
بعد از آن با هم از خانه خارج می شوند 
و او را تا خانه شــان همراهی می کند 
توانست رضایت مریم را جلب کند هر 

دو با هم به خانه رفتند.
دختــر نوجوان نمی دانســت چه 
سرنوشت شــومی در انتظارش است 
و همراه محســن بــه خانــه رفت اما 
پســرجوان از اعتماد دختــر نوجوان 
ســوء اســتفاده کرد و پس از ورود به 
خانه با تهدیــد اقدام به تجــاوز به او 
کرده و از همــه صحنه های تجاوزش 

فیلمبرداری کرد.
اخاذی طالیی

مریم از چنگ جوان شیطان صفت 
رهایی یافت اما نمی دانســت این تازه 
شــروع یک ماجرای دیگر برای نقشه 

شیطانی پسر جوان است.
چند روز از ماجرای شوم دختر 14 
ساله گذشت و مریم فکر می کرد دیگر 
خبری از پســر نوجوان نمی شود و از 
ترس آبرویش در مورد این اتفاق حرفی 
نزد تا اینکه از سوی پسر جوان پیامی 

به دستش رسید.
مریم ابتدا ســکوت کرد و جواب 
محسن را نداد اما وقتی یک فیلم به 
دستش رسید شــوکه شد، محسن 
یک فیلــم از رابطه شــیطانی اش با 
دختر نوجوان برای مریم فرســتاده 
بود و تهدید کرد اگر خواســته های 
او را عملــی نکنــد این فیلــم را در 

شبکه های مجازی منتشر می کند.
دختر نوجوان از ترس آبرویش به 
التماس افتاد تا محسن دیگر به او کاری 
نداشته باشد اما بی فایده بود و مریم به 
ناچار در اولین پالن اجرای خواســته 
پسر شــیطان صفت مجبور به سرقت 
یک طال از مادرش شد و طالی سرقتی 

را در اختیار پسر جوان گذاشت.
چند روز گذشــت اما محسن باز از 
مریم خواست تا برای او پول یا طال تهیه 
کند که دختر جوان باز از ترس آبرویش 
طالهای مادرش را دزدید و دراختیار 
محســن قرار داد ولی ایــن اخاذی ها 
پایان نداشــت تا اینکه مریم تصمیم 
گرفت برای رهایی و پایان دادن به این 

اخاذی از پدرش کمک بگیرد.
افشاگری دختر نوجوان

پدر مریم وقتی دید دخترش در دام 
یک جوان شیطان صفت گرفتار شده 
پای در اداره پلیس فتا تهران گذاشت و 
از ماجرای شومی که برای دخترش رقم 

خورده بود پرده برداشت.
بدین ترتیــب تیمــی از ماموران 
پلیس فتا تهران برای تحقیقات ویژه 
وارد عمل شدند و در ابتدا برای رسیدن 
به سرنخ های پلیسی دختر نوجوان را 

هدف تحقیق قرار دادند.
ماموران در این مرحله پی بردند که 
پسر جوان ابتدا در یک کانال تلگرامی 
به دنبال شناسایی سوژه برای اجرای 
نقشه شوم خود بوده که در این مرحله 
مریم را که دختر نوجوان و ســاده ای 

بوده هدف قرار داده اســت اما دختر 
نوجــوان آدرس خانه پســر جوان را 
که در منطقــه جنت آباد بود فراموش 

کرده بود.
تیم کارشناســی پلیس فتــا با به 
دست آوردن شــماره تلفن و آی دی 
تلگرام پســر جوان خیلی زود موفق 
به شناســایی خانه محســن شدند و 
روز پنج شنبه 27 دی ماه سال جاری 
ماموران با هماهنگی مقام قضایی پای 
در خانه پسر جوان گذاشتند و موفق به 

دستگیری وی شدند.
پسر جوان ابتدا خود را در ماجرای 
تجاوز بــه دختــر نوجــوان بی گناه 
می دانست و این در حالی بود که مریم 
او را همان جوان شیطان صفت معرفی 

می کرد.
تحقیقات از محسن ادامه داشت تا 
اینکه ماموران با بررسی گوشی موبایل 
وی به فیلم ســیاهی که پسر جوان از 
تجاوز به مریم فیلمبرداری کرده بود 

به دست آمد.
همین کافی بود تا محســن لب به 
سخن باز کند و در اعترافاتش ادعا کرد 
که با تهدید انتشــار فیلم سیاه، مریم 
را مجبــور کرده بود کــه 180 گرم از 

مادرش سرقت کند.
بنا به ایــن گزارش، محســن 19 
ساله پس از اعتراف به اقدام سیاهش 
برای ســیر مراحل قانونی در اختیار 
مقام قضایی گرفته اســت و تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

این دختر طالهای مادرش را سرقت کرد

جزئیات فیلم سیاه از دختر در خانه شیطان
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گروه حوادث:پلیس پایتخت در پنج پرونده 
تبهکاری به اقدامات تخصصی ویژه ای دست زد و 
با به دست آوردن سرنخ هایی توانست رازگشایی 

کند.
دزد تک رو

ساعت پنج بامداد جمعه هفته گذشته ماموران 
کالنتری 130 نازی آباد هنگام گشــت زني هاي 
شــبانه خود به مرد جواني مشکوك شدند که در 
حال باز کردن در پرایدي بــود.   این دزدجوان با 
دیدن ماموران پا به فرار گذاشــت تعقیب و گریز 
پلیســی آغاز شــد اما دزد تک رو که پیــاده بود 
از از کوچه پــس کوچه های باریــک راهی برای 
جاگذاشتن ماشین پلیس پیدا کرد غافل از اینکه 
ماموران با پای پیاده این تعقیــب و گریز را ادامه 
می دهند. مامــوران چندین بار با فریاد ایســت 
بلند از دزدفراری خواســتند تسلیم شو و وقتی با 
بی اعتنایی اش روبرو شدند با شلیک دو تیر هوایي 
هشدار خطرناکی دادند. دزد فراری باز به فرارش 
ادامه داد تا اینکه توسط پلیس موتورسوار غافلگیر 
شد و درحالیکه مردم محله با شنیدن صدای شلیک 
به خیابان ریخته بودند دزد فراری جلوی چشمان 
نگران آنها دستگیر شد. تجسس ها نشان داد این 
دزدحرفه ای محمود 40 ساله است که تخصص 

سرقت از داخل خودروها را دارد. 
گفت و گو

محمود آرام نشسته و نگرانی ای ندارد:
 نگران زندان رفتن نیستی؟

عادت کردم دزد خانه ای جز زندان ندارد.
 چرا دزدی؟

کار نداشتم معتاد هم بودم  کاری بهتر از دزدی 
می ماند.

 چند بار زندان افتادی؟
زیاد از 20 سالگی مرتب در رفت و آمد به زندان 

هستم.
 پس خانواده ات چی؟

همیشه غصه می خورند
 ازدواج کردی؟

گریه و سکوت

 چرا جواب نمی دی؟
بی  خیال زندگیم سوخته خب!

 خب شگردت؟
شگردم مرتب عوض میشه! به شرایط ربط داره! 

قبال فرق می کرد االن هم یک جور دیگه است.
 کی از زندان آزاد شدی؟
چندماهی میشه یادم نیست!

 چند سرقت بعد آزادی انجام دادی؟
احتما باالی 20 تا سرقته خوب یادم نیست!

بنابه این گزارش، مالباخته هــای این دزد با 
دستور بازپرس دادسرای ناحیه 34 تهران تحت 
شناسایی هستند و تحقیقات از حسین ادامه دارد.

دزد بدشانس

اواخر هفته گذشــته وقتی ماموران کالنتری 
نازی آباد ســاعت پنج صبح  در حال گشت زني 
بودند  به مرد جواني برخورد کردند که از پارکینگ 
خانه اي خارج شــد و با دیدن خودروی پلیس با 
دستپاچگی باز به داخل خانه برگشت.  ماموران 
با مشکوك شدن به این رفتار مردجوان وارد عمل 
شــده و پرده از راز یک دزد سرشناس برداشتند. 
تجسس های میدانی نشــان داد دزد معروف به 
حسین ماکارانی شبانه داخل خانه طعمه هایش 
شده و با سرقت از  سه خودروي پارك شده -دو پژو 
و یک ال90- وقتی قصد فرار داشــت جلوی دید 
گشت پلیس قرار گرفته است. حسین ماکارانی که 
مچش در صحنه سرقت گرفته شده بود چاره ای 
جز اقرار ندید او گفت:من با شاه کلید یا کارت درهای 
خانه ها را براحتی باز می کنم نیمه شب ها داخل 
رفته و با استفاده از خیال آسوده صاحبخانه ها که 
تصور می کنند ماشین هایشان در پارکینگ ها در 
امنیت هستند درهای خودروها را تخریب کرده و 

به سرقت از داخل آنها دست می زدم.
گفت و گو

حسین ماکارانی را کمتر کســی در نازی آباد 
نمی شناســد او باور ندارد دستگیر شده است و از 

زندان می ترسد:
 چرا شهرت ماکارانی؟

نمی دانم شده دیگه شــاید بخاطر ظاهرم یا 

بخاطر اینکه ماکارانی زیاد می خورم.
 چرا دزدی؟

کار دیگه ای بلد نیستم.
 شاه کلید هم داری؟

بله البته بیشتر از کارت استفاده می کنم بویژه 
اینکه شــب ها کمتر مردم درهــای خانه را قفل 
می کنند بویژه آپارتمان ها و این استفاده از کارت را 

برایم راحت می کند.
 چندبار دستگیر شدی؟

چندباری بخاطر مواد و سرقت دستگیر شدم 
اما همیشه بخیر گذشته این سری اما انگار جدی 

جدی زندانی میشم.
 از زندان می ترسی؟

همه می ترسند شما نمی ترسید.
 خب من دزدی نمی کنم!

راست میگید کاش منم دزد نبودم تا حاال زندان 
نیفتادم االن نمی دونم چی میشه!

 خانواده چی؟
همیشه نگران همین.

اینستاگرام افیونی

توزیع کننده مواد مخدر که در اینســتاگرام 
اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر در شهر تهران و 
اصفهان مي کرد ردیابی شد و به دام افتاد.  از چندی 
پیش؛ماموران دایره مبارزه با جرایم سایبري )فتا( 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب در رصدهاي شبانه 
روزي و پایش های اطالعاتی به دست آوردند که 
یک مرد در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش 
مواد مخدر روانگردان در شــبکه هاي اجتماعي 

اینستاگرام در شهر تهران و اصفهان مي کند.
خیلی زود با دســتور بازپرس پرونده تیمی از 
پلیس تهران به اقدامات ســایبری دست زد و با 
شناســایی مخفیگاه  مرد افیونی در شهر کاشان 
دستور اعزام نیرو صادر شد. ماموران تهرانی با اعزام 
به کاشان مخفیگاه مرد افیونی را محاصره کردند و 
او را با استفاده از اصل غافلگیری دستگیر کردند. 
ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه این مرد که 
مسعود نام دارد بیش از6 کیلوگرم گل و ماریجوانا 

به دست آورند.

دزدان ناشی

دو زورگیر ســوار بر موتور به مردی در منطقه 
ابوذر تهران حمله کردند و با تهدید چاقو دست به 

سرقت عجیبی زدند.
این دزدان خشــن وقتــی  کارت عابر بانک 
طعمه شان را بارمز کارت گرفتند در همان ساعات 

اولیه 12 میلیون تومان از کارت را خالی کردند. 
به گزارش پرونده، ساعت 18 عصر یکم مهرماه 
امســال مردی به نام ولی اهلل آشفته خودش را به 
پلیس رساند و گفت: در حال رفتن به سمت خانه 
بودم که دو موتور سوار از پشت سر به من نزدیک 
شدند و پس از توقف به سمت من حمله ور شدند 
و با تهدید چاقو عابر بانک مرا سرقت و به اجبار رمز 
آن را از من گرفتند و بعد از آن هم به سرعت از محل 

متواری شدند.
با این ادعاهــا خیلی زود با دســتور بازپرس 
دادســرای ناحیه 34 تهــران تیمــی از پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند و 
با تجسس های اطالعاتی مشــخص شد دزدان 
خشن در همان روز با حضور در پاساژ عالء الدین با 
کارت مالباخته یک گوشی همراه و با نام وی و بعد 
از آن یک هوندا 125 به ارزش12 میلیون تومان 

خریده اند.
با به دست آمدن ســر نخ های مختلف از تردد 
ســارقان و پاتوق های یکی از مردان خشن به نام 
محسن روز  نهم دی ماه در قهوه خانه ای در محدوده 
امام زاده حسن  دستگیر شد که با توجه به اعترافات 
وی در همان روز همدستش به نام مهدی نیز در 
خیابان فالح به دام افتاد. محسن و مهدی که 20 
ساله هستند در اعترافات خود جزییات سرقت و 

ولخرجی ها را فاش کردند.
محسن گفت: پس از سرقت از آنجایی که شماره 
رمز کارت را از مالباخته گرفته بودیم سریعا یک 
موتور سکلت و یک موبایل خریدیم و اصال تصور 

نمی کردیم به این زودی دستگیر شویم.
گفت و گو

محســن و مهدی دزدان ناشــی و تازه کاری 
هستند:

 چند سابقه دارید؟
محسن: سابقه سرقت ندارم بخاطر دعوا چند 

باری دستگیر شدم.
مهدی:یک بار بخاطر مواد

 چند زورگیری داشتید؟
هردو متهم سکوت

 این یکبار که نبود؟
محسن: این مهمترینش بود.

مهدی: بقیه در حد دله دزدی بودند.
 کار ندارید؟

محسن:درآمدمان کم بود.
مهدی: می خواستیم ولخرجی کنیم.

 وحاال زندان؟
محسن:باورمان نمی شود که پلیس ردمان را 

گرفته است اصال فکر نمی کردیم دستگیر شویم.
مهدی: یعنی چطور شناسایی شدیم.

 تا حاال زندان بودید؟
محسن: بازداشت بودم اما زندان نه!

مهدی: از زندان می ترســم چیزهای خوبی 
درباره اش نشنیدم.
 پشیمانید؟

محسن: بله خیلی اصال نمی ارزید.
مهدی: باورم نمی شود و خیلی پشیمانم.

جاعل فراری

پلیس تهران از مردم برای شناسایی مخفیگاه 
یک جاعل حرفه  ای کمک خواست.

روز 24 مهرماه ســال جاری مردی که خود را  
پرویز عبیدیان معرفی کرده بود با مراجعه به یکی 
از شــرکت های خصوصی ادعا کرد سه میلیون 
ریال توسط وی اشتباهی به حساب شرکت واریز 

شده است.
با این ادعاها و مدارکی که ارایه شده بود امورمالی 
شرکت یک چک سه میلیون ریالی در وجه آن مرد 
صادر کرد که وی پس از تحویل چک با تغییر ارکان 
اصلی چک، سه میلیون ریالی آن را به 770 میلیون 
ریال تغییر داد و با تغییر نام برداشت کننده چک 

را وصول کرد.
وقتی ماجــرای این شــیادی فاش شــد با 
دستوربازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 12 
تهران ماموران وارد عمل شــدند و توانستند یک 

عکس از مرد شیاد به دست آورند.
بازپرس پرونده با توجه به بن بست تحقیقاتی 
با درخواست انتشار عکس مرد جاعل از کسانیکه 
اطالعاتی در این زمینه دارند خواست تا با شماره 
55612441 پایــگاه هفتم پلیس آگاهی تهران 

تماس بگیرند.

پلیس از پنج پرونده رازگشایی کرد

وحشت تبهکاران پایتخت از زندان

 االحواز، عامل ترور دو پلیس 
در بندر امام 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان 
گفت: گــروه تروریســتی و تجزیه طلب »حرکه 
النضال العربی لتحریر االحواز« مسئولیت حمله 
مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی را بر عهده 
گرفت. سرهنگ علی قاســم پور معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی خوزســتان گفــت: بامداد 
شنبه ششم بهمن ماه عوامل کالنتری 13 سربندر 
ماهشهر در حال گشت زنی بودند که مورد حمله ای 
ناشناس قرار گرفتند و در جریان این حمله دو نفر 
از مأموران نیروی انتظامی به فیض شهادت نائل 
آمدند. وی افزود: گروه تروریســتی و تجزیه طلب 
»حرکه النضال العربی لتحریر االحواز«  مسئولیت 
حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی در بندر 

امام خمینی را بر عهده گرفته است.
    

قاتل زن جوان گیالنی 
در کرمانشاه دستگیر شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
گفت: مرد جوانی که 8 ســال پیش در شهرستان 
رودبار اســتان گیالن مرتکب قتل شــده بود، در 
هرسین دستگیر شد. سرهنگ محمدرضا آمویی 
اظهار داشــت: به دنبال مراجعه ماموران پلیس 
آگاهی اســتان گیــالن به فرماندهــی انتظامی 
هرسین و اعالم اینکه طبق بررسی های انجام شده 
یک قاتل فراری که در سال 89 اقدام به قتل خانمی 
کرده بود در این شهرســتان مخفی شــده است، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی 
ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع و انجام 
کارهــای اطالعاتی، ماموران پلیس هرســین به 
همراه کاراگاهان پلیس آگاهی گیالن توانستند 
مخفیگاه متهم فراری را در یکی از محالت شــهر 
شناســایی کنند. ســرهنگ آمویی خاطرنشان 
کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، ماموران در 
فرصتی مناسب نسبت به ورود به مخفیگاه متهم 
و دســتگیری وی اقدام کردند. معاون اجتماعی 
پلیس کرمانشاه همچنین از انتقال متهم فراری به 
استان گیالن برای معرفی به دستگاه قضائی و سیر 

مراحل قانونی خبر داد.
    

 قتل هولناک پسر جوان 
در خرمشهر 

پسر جوان خرمشهری توسط یکی از بستگانش 
به قتل رسید. ســردار حیدر عباس زاده فرمانده 
انتظامی استان خوزستان گفت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع درگیری 
منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان خرمشهر، 
بالفاصله ماموران پلیس تحقیق و بررسی موضوع 
را بصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی 
افزود: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد که 
مقتول بوســیله ضربه یک چاقو به گردن به قتل 
رسیده است. فرمانده انتظامی استان خوزستان 
ادامه داد: مأموران پلیس شهرســتان خرمشهر با 
انجام اقدامات تخصصی و بررسی آثار بجای مانده 
از صحنه جرم بالفاصله قاتل که از بستگان مقتول 
بوده را که پس از ارتکاب جرم متواری شده بود، را 
شناســایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات 
ضربتی کمتر از 2 ساعت در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. سردار عباس زاده افزود: متهم در تحقیقات 
اولیه پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را 
اختالفات مالی عنوان کرد. وی گفت: متهم پس 
از تکمیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی راهی 

مرجع قضائی شد.
    

عضو شورای شهر اشتهارد 
دستگیر شد

رئیس کل دادگستری البرز از بازداشت 2 نفر از 
مدیران شرکت خدماتی شهرك صنعتی اشتهارد 

و یک عضو شورای اسالمی شهر اشتهارد خبر داد.
احمد فاضلیان افزود: این افــراد به اتهام اولیه 
خیانت در امانت دستگیر شدند. وی گفت: موارد 
دیگر اتهامی نیز ممکن است وجود داشته باشد که 

در حال رسیدگی است.
    

جوان اعدامی بخشیده شد
مرد جوان که به جرم قتل عمــد در زندان به 
سر می برد با رضایت شاکی از پای چوبه دار نجات 
یافت. عباس مختــاری مدیر زندان گنبدکاووس 
گفت: مددجویــی که به جرم قتــل عمد با حکم 
مراجع قضایی محکوم به قصاص نفس شــده بود 
پس از ســال ها انتظار در سحرگاه دیروز بخشیده 
شد. وی افزود: این جوان 33 ساله زندانی، با تالش 
و مداخله قضات، مددکاران و شورای حل اختالف 
زندان بخشیده شد. مختاری گفت: خانواده مقتول 
با صرف نظر کردن از اجرای حکم، امید به زندگی 
مجدد را در شــریان های این جــوان محکوم به 

قصاص، جاری ساختند.

اخبار حوادث
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