
گروه حوادث: تبهکار حرفه ای 
وقتــی دیــد دختــر کوچولویی از 
ســوی یک زن فریبکار ربوده شده با 
همدستی 2 تن از دوستانش سناریوی 
کثیفی برای اخاذی از خانواده باران 
کوچولو طراحی کرد. عقربه ها ساعت 
12 روز سه شــنبه 2 بهمن ماه سال 
جاری را نشان می داد که زنگ خانه 
زن جوانی در جنــوب تهران به صدا 

در آمد.
زن جوان وقتی به جلوی در رفت 
با زن با حجابی روبرو شد که ادعا کرد 
از طرف یک موسســه خیریه آمده و 
قصد کمک به آنهــا را دارد. زن جوان 
که چهره اش را زیــر چادرش پنهان 
کرده بود با چرب زبانی مشــخصات 
فرزندان زن جوان را گرفت و این در 
حالی بود که مادر باران اصرار داشت 
او نیازی به کمک ندارد و چند خانواده 

را می شناسد که نیاز به کمک دارند.
زن نیکوکار در ایــن صحنه ادعا 
کرد همه در لیســت موسسه خیریه 
هستند و در مراحل بعدی به آنها نیز 

کمک می شود. در ادامه زن نیکوکار 
با گرفتن مشــخصات فرزندان این 
خانواده، شــماره تلفن مادر باران را 
گرفت و گفت در روزهــای بعد با او 

تماس خواهد گرفت.
سرقت به بهانه کمک

صبح روز شــنبه ششم بهمن ماه 
ســال جاری زن نیکوکار بار دیگر به 
در خانه مادر باران رفت و خواست تا 
دختر سه ساله و خواهر 11 ساله اش 
را حاضر کند و همگــی به بازار بروند 

و خرید کنند.
برادر هفت ساله باران اصرار داشت 
که همراه آنها باشــد اما زن نیکوکار 
ادعا کرد فقط برای دو دختر خانواده 
پول آورده است. در این مرحله دختر 
بزرگ خانواده پذیرفت در خانه بماند 

و از برادرش مراقبت کند.
زن نیکوکار که یک پوشــیه روی 
صورتش انداخته بــود همراه باران و 
مادرش به خیابان های شوش رفتند 
و برای دختر کوچولوی چشــم آبی 
شروع به خرید کردند و چند ساعتی 

از این ماجرا گذشت و تصمیم گرفتند 
به خانه باز گردند.

زن جوان در این مرحله ادعا کرد 
هنوز پول برای خرید دختر کوچولو 
باقی مانده و از مادر باران خواست تا با 
هم به یک مغازه مانتو فروشی بروند و 

مادر باران نیز یک مانتو بخرد.
مادر بــاران که بــه زن نیکوکار 
اعتماد کرده بود همــراه او به یک 
مانتوفروشی رفت و بعد از انتخاب 
یک مانتو به اتاق پرو رفت ولی وقتی 
خواســت باران را همراه خودش به 
اتاق پرو ببرد زن نیکوکار خواست 
باران همراه او در بیرون اتاق منتظر 
بماند. هنوز 30 ثانیه نگذشــته بود 
که مادر باران با مانتــوی جدید از 
اتاق پرو بیرون آمــد اما اثری از زن 
نیکوکار و دختــرش در مغازه مانتو 
فروشی نبود. فروشنده مغازه وقتی 
با چهره حیرت زده مادر باران روبرو 
شد گفت زن پوشیه دار بعد از اینکه 
او وارد اتاق پرو شد همراه دختربچه 

چشم آبی از مغازه خارج شد.

خیابان گردی خانواده باران
ســمیرا امیــری خیلــی زود با 
شوهرش تماس گرفت و از ماجرای 
ربوده شــدن دخترش از سوی زن 
نیکــوکار خبــر داد. مادر بــاران از 
همان لحظه ناپدید شدن دخترش 
همراه شــوهر، برادر و خواهرانش 
در خیابان هــای تهران شــروع به 
جســتجو کردند و ماجــرای ربوده 
شــدن دخترشــان را نیز به پلیس 
گزارش کردند. تحقیقات پلیســی 
با توجه به حســاس بــودن پرونده 
در اختیــار مامــوران اداره یازدهم 
پلیــس آگاهی تهران قــرار گرفت 
و کارآگاهــان در گام نخســت بــه 
سراغ دوربین مداربسته مغازه مانتو 
فروشــی رفتند تا ســرنخی از زن 

فریبکار به دست آورند.
بررسی ها نشــان از آن داشت که 
زن جــوان با پوشــاندن چهره اش با 
پوشــیه ای که روی صورتش داشت 
مانع شناسایی از سوی دوربین های 

مداربسته شده است.
پدر باران که کارگر یک کشتارگاه 
در جنوب تهران است بعد از شنیدن 
ناپدید شدن دخترش همراه اعضای 
خانواده اش شروع به جست وجو در 
خیابان های پایتخت کرده و از کار نیز 

بیکار شده اســت اما هیچ اثری از زن 
فریبکار و دختر چشــم آبی به دست 

نیامده است.
یک تماس مرموز

چند روز از ماجرای ربوده شــدن 
باران کوچولو می گذشــت که تلفن 
خانه دختر ربوده شده به صدا در آمد 
و مادر باران که بی قرار فرزندش بود 
به سرعت خودش را به گوشی تلفن 
رساند. مرد جوانی پشت تلفن بود و با 
صدایی آرام ادعا کرد باران کوچولو در 

خانه آنها گروگان گرفته شده است.
مادر باران سکوت کرده بود و اشک 
می ریخت و هرچه اعضای خانواده از 
او سوال می کردند جوابی نمی داد تا 
اینکه پدر باران گوشی تلفن را گرفت.

مرد جوان ادعا کرد اگر دخترشان 
را می خواهنــد باید هفــت میلیون 

تومان به حساب آنها واریز کنند.
پدر باران اصرار داشــت که باید 
صــدای دخترش را بشــنود اما مرد 
مرموز با پرخاشگری تهدید می کرد 
اگر موضوع کودک ربایی را به کسی 
بگوید دخترشــان را خواهند کشت 
و در ادامه شماره حساب را برای پدر 
باران ارسال کرد و خواست در مدت 
دو روز پول را تهیه کنند. پدر باران که 
به حرفهای مرد گروگانگیر شک کرده 
بود خیلی زود ماجرای تماس تلفنی 
مرمزو را به مامــوران پلیس آگاهی 

تهران گزارش کرد.
ردیابی پلیسی

کارآگاهــان در ایــن شــاخه از 
تحقیقات در حالیکه هیچ ســرنخی 
از زن نیکوکار نداشتند شماره حساب 
مرد گروگانگیر را مورد بررســی قرار 
دادند و با اقدامات فنی و پلیسی خیلی 

زود یکی از متهمان شناسایی شد.
تیم جنایی پلیــس آگاهی تهران 
در این شاخه از تجسس ها پی بردند 
که یکی از متهمان سابقه  دار که یکبار 
بخاطر کودک ربایی بــه زندان رفته 
اســت با مرد مرموزی تماس تلفنی 

داشته در ارتباط است.

همین سرنخ کافی بود تا مخفیگاه 
این متهم شناسایی شود و کارآگاهان 
در عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم 
سابقه دار و دو همدستش را دستگیر 
کردند اما در مخفیگاه متهمان اثری 
از زن فریبکار و باران ربوده شده نبود.

اخاذی دروغین
سیاوش و همدستانش وقتی در 
برابر اتهام کودک ربایی قرار گرفتند 
ادعا کردند در ماجرای کودک ربایی 
نقشی نداشتند و وقتی دیدند خانواده 
باران سراسیمه به دنبال فرزندشان 
هستند با توجه به شماره تلفنی که از 
آنها در فضای مجازی پخش شده بود 

نقشه کثیفی را طراحی کردند.
ســیاوش در اعترافاتــش گفت: 
خانواده باران در شبکه های مجازی 
شماره تلفن شان را پخش کرده بودند 
و با انتشار عکس دخترشان خواسته 
بودند در صورتی که کســی ردی از 
دخترشان دارد، آنها تماس بگیرد که 
من نیز در این مرحله تصمیم گرفتم 
با همدستی دوســتانم پول خوبی به 

جیب بزنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه شنیده 
بودیم خانواده بــاران وضعیت مالی 
خوبی ندارند بــا آنها تماس گرفتیم 
و خواســتیم هفت میلیــون تومان 
به حســابمان واریز کننــد و بعد از 
دریافت پول مدتی ناپدید شویم اما 
خیلی زود دستمان رو شد و دستگیر 

شدیم.
متهم سابقه دار ادامه داد: باور کنید 
درماجرای کودک ربایی هیچ نقشی 
نداشــتم و تنها برای رسیدن به پول 
این ادعا را کردیم و هیچ خبری از زن 

نیکوکار و باران کوچولو نداریم.
بنا بر  این گزارش، مردان بی وجدان 
برای تحقیقات بیشــتر به دســتور 
بازپرس سهرابی در اختیار ماموران 
اداره 11 پلیس آگاهــی تهران قرار 
گرفته اند و تحقیقات تکمیلی برای 
دستگیری زن فریبکار و پیدا کردن 

دختر ربوده شده ادامه دارد.

پلیس هنوز دختربچه را ردیابی نکرده است

دسیسه مردان برای خانواده باران کوچولو
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گروه حوادث: مردی شــیکپوش به داروخانه های تهران 
میرفت و دست به سرقتهای باکالس میزد. این مرد می گوید 
نیازی به پول نداشته است و تنها انگیزه اش انتقام از داروخانه ها 
بوده اســت.  از چندی پیش ماموران پلیس تهران در جریان 
سرقت های عجیبی در سطح شهر بودند که در همه آنها مردی با 

ظاهری شیک به سرقت با روش کش روی دست می زد.
یکی از فروشندگان داروخانه ای در شمال تهران به پلیس 
گفت: دزد خیلی مودب بود او از من خواست تعدادی ریش تراش 
مارکدار را روی پیشخوان بگذارم تا انتخاب کند من هم این کار 
را کردم او بدون اینکه خرید کند داروخانه را ترک کرد و بعد از 
رفتنش فهمیدم یک ریش تراش میلیونی که بهترین هم بود را 
سرقت کرده است بیرون از داروخانه دویدم اما اثری از دزد نبود.

ماموران که با دســتور بازپرس پرونده این سرقت ها برای 
رازگشــایی وارد عمل شــده بودند در بازبینی دوربین های 
مداربسته به مردی خونسرد و شــیک پوش برخوردند که با 
سیاهکاری فروشنده و سو استفاده از حواس پرتی آنها در چشم 
بر هم زدنی دست به سرقت زده و به آرامی داروخانه ها را ترک 
می کرد. ماموران با بررسی آلبوم دزدان حرفه ای پی بردند که 

این دزد تازه کار بوده و هیچ سرنخی از او در دست نیست.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه روز نهم بهمن ماه ماموران 
عملیات کالنتری نیاوران در جریان یک ســرقت به شــیوه 

کش روی از یکی از داروخانه های شمال تهران قرار گرفتند.
تیم عملیاتی خیلی سریع خودش را به این داروخانه رساند و 
مرد خوش تیپ را که با برداشتن لوازمی گرانقیمت از داروخانه 

قصد سرقت آنها را داشت پیش روی خود دیدند. 
صاحب داورخانه وقتی پلیس را دید ادعــا کرد این دزد از 
غفلت کارمندان سوء استفاده کرده و مقداری داروی میلیونی، 

سرقت کرده است.
این مرد که منصور نام دارد در ابتدای تجسس ها سکوت کرد 
و اصرار عجیبی به بیگناهی و سو تفاهم داشت اما ماموران خیلی 
زود فاش کردند منصور تاکنون به 15 داروخانه در سطح شهر 
با همین شگرد دستبرد زده و تحت تعقیب پلیس بوده است. 

منصور که فیلم های دوربین مداربسته را می دید چاره ای جز 
اقرار نداشت و با به گردن گرفتن همه سرقت های مشابه انگیزه 
خود را  حس انتقام جویی و کینه ای کــه از داروخانه ها به دل 

گرفته بود، دانست
منصور 54 ساله گفت: چند سال پیش از  داروخانه ای دارو 
خریدم که به علت معیوب بودن دچار بیماری شده و پس از آن 

تصمیم گرفتم از داروخانه ها سرقت کنم.
گفت وگو با دزد

منصور آرام و قرار ندارد و اصال تمایلــی برای گفت وگو در 
وجودش نیست:

   در این سن و سال دزد شدی؟
من دزد نیستم اصال هم نمی خواهم به من دزد بگویند.

   پس این همه سرقت آن هم با یک شگرد رو دزدی 
نمی دونی؟

اگر دزد بودم تا این سن حتما ســابقه زندان داشتم حتما 
من را در پلیس و دادســرا می شناختند. این ها دزدی نیستند 

انتقام هستند!
   انتظار داری حرف هایت را باور کنیم؟

دلیل دارم و بدون انگیزه نیستم می خواهید نزد دکتر برویم 
ببینید راست می گویم.

   گفتی داروی اشــتباهی خــورده ای که مقصر 
داروخانه بود؟

بله.زندگی ام را از من گرفت.

   چه دارویی بود؟
هرچه بود ضربه بدی به مرد بــودن من زد زندگی ام تحت 

تاثیر قرار گرفت همه وجودم پر کینه شد و حاال انتقام میگیرم.
   خب از همان داروخانه شکایت میکردی؟

ســکوت. حوصله حرف زدن ندارم من خانواده دارم و باید 
عقده هایم را طوری از بین میبردم.

بنابه این گزارش؛ پلیس در تجسس هایش دو خریدار اموال 
سرقتی را هم دستگیر کرد و مشخص شد منصور در این مدت 

30 میلیون تومان به جیب زدهاست. 
سرقت شاسی بلندها با جرثقیل

 دو دزد خالق دسیســه ســرقت خودروهای شاسی بلند 
تهرانی ها را با جرثقیل اجرایی می کردند.

پلیس قلهــک از مدتی پیش خود را در برابر ســرقت های 
عجیبی دید که در آنها  پنج ماشین مدل باال و شاسی بلند فقط 
در مدت یک ماه  در محدوده قلهک به صورت سریالی به سرقت 

رفته بودند.
ماموران تجســس کالنتــری در بررســی های میدانی از 

محل های سرقت با راز عجیبی روبرو شدند.
دراین سرقت ها دزدان با استفاده از یک جرثقیل به صورتی 
که  رهگذران گمان کنند خودروی یکی از آنها خراب شده است 

و باید با جرثقیل حمل شود دست به این سرقت ها می زدند.
پلیس اقدامات ویژهای انجام داد تا اینکه شامگاه یکشنبه 
ماموران به یک جرثقیل که در حال حمل خودروی شاسی بلند 

بود مشکوک شده و با توجه به مشــابهت ظاهر آن با جرثقیل 
دزدان، به تعقیب آن پرداختند.

در این تعقیب و مراقبت مخفیگاه دزدان شناسایی شد و هر 
2 تبهکار در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

مسعود و محمد در بازجویی ها اعتراف کردند مدتی است با 
یکدیگر اقدام به سرقت می کنند و انگیزه شان از این امر فروش 

خودروها با تهیه اسناد جعلی به خریداران است.
بنابه ایــن گزارش؛تحقیقات برای ردیابی دیگر ســرقتها 
ادامه داردو تیمی از پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران وارد عمل 

شده اند.
وحشت از دزدان نقابدار خانه

چهار مرد که با پوشاندن چهره هایشان دست به سرقت از 
خانه ها در شهرک گلستان میزدند دستگیر شدند.

پلیس تهران با دریافت گزارشــی مبینی بر اینکه چهار 
مرد نقابدار ســوار بر پژو 405 در حال پرســه زنی مشکوک 

در شهرک گلستان هستند برای رازگشایی وارد عمل شد. 
ماموران در صحنــه زاغ زنی اعضای ایــن باند دیدند که 
راننده و 2 سرنشــین خودرو در حالی کــه صورت های آنها 
پوشیده اســت از آن پیاده و در حال پرســه زنی هستند که 
بالفاصلــه برای دســتگیری دزدان وارد عمل شــدند ولی 
تبهکاران سوار پژو شده و با سرعت باالیی از محل گریختند.

با فرار نقابداران تعقیب و گریز خیابانی آغاز شــد و وقتی 
سه دزد دستگیر شــدند چون تماس گیرنده از چهار نقابدار 
حرف به میان آورده بود احتمال داده شد دزد چهارم در داخل 
خانه ای باشــد. ماموران بالفاصله در برابر خانه احتمالی به 
کمین نشســتند و وقتی دزد نقابدار از پنجره ساختمان به 

بیرون پرید و او را هم دستگیر کردند.

پلیس پایتخت پرده از 3 پرونده تبهکارانه برداشت

انتقاممردانهدرسرقتهایلوکسازداروخانهها

وحشتدخترانخوابگاه
دانشجوییازپسرزنما

پیش از ظهر روز یکشنبه 14 بهمن ماه ورود 
یک پســر با چاقو و لباس دخترانه بــه خوابگاه 

دخترانه دانشگاه صنعتی ارومیه گزارش شد.
یک پسر جوان پیش از ظهر روز یکشنبه بهمن 
ماه با لباس دخترانه به خوابگاه دخترانه شــهید 
بهشتی دانشگاه صنعتی ارومیه وارد شده و پس 
از چندین ســاعت اسکان شــبانگاه بین ساعت 
20 و 21 به همراه دختــر مورد عالقه خود خارج 

می شود.
پســر جوان که اهل یکی از شهر های شمال 
کشور می باشد با هماهنگی یکی از دانشجویان 
دختر خوابگاه که اهل همدان می باشــد با لباس 
دخترانه، در غفلت سرپرســت خوابــگاه، وارد 
خوابگاه شهید بهشــتی واقع در ابتدای خیابان 
دانشکده )شهید بهشتی( شده و پس از چندین 
ساعت اسکان و متوجه شدن سرپرست خوابگاه 
وی را بــا چاقو تهدید می کند و بــه همراه دختر 

شبانه از خوابگاه می گریزد.
شورای صنفی دانشــگاه صنعتی ارومیه نیز 
با صدور بیانه ای ضمن تایید این خبر خواســتار 
برخورد با مســئولین مربوطه و متخلف در این 
موضوع و ورود مســئولین به علت حساســیت 
موضوع جهت روشن شــدن موضوع و برخورد با 
مسئولین ســهل انگار در این امر شد؛ و اعتراض 
دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه را نسبت به 
سهل انگاری مســئوالن در حفظ حریم و امنیت 
خوابگاه و کنترل عبور و مرورها، را یاد آور شــده 

است.
    

تیراندازیهولناک
دربلوارتوسمشهد

پلیس برای دستگیری سارق فراری در مشهد 
مجبور به شلیک شد.

ســرهنگ حســین بیات مختاری، فرمانده 
انتظامی مشــهد گفت: تیراندازی صورت گرفته 
در بلوار توس این شــهر برای دستگیری یکی از 

عامالن اصلی سرقت خودرو بود.
فرماندهــی انتظامی خراســان رضوی روز 
سه شنبه به نقل از سرهنگ اکبر آقابیگی گزارش 
داد: شامگاه دوشنبه 15 بهمن ماه تیم های دایره 
تجســس کالنتری آبکوه مشــهد در پیگیری 
پرونده سرقتهای سریالی خودرو به سرنخ هایی 
از شناسایی یکی از عامالن اصلی سرقتها دست 

یافتند.
وی گفت: متهم پس از ســرقت یک دستگاه 
خودرو پرایــد از منطقه ســیدی در بلوار توس 
شناســایی و بدون توجه به دستور ایست پلیس 
با سرعت زیاد از محل متواری شد لذا ماموران با 
رعایت قانون بکارگیری سالح اقدام به تیراندازی 

هوایی کردند.
فرمانده انتظامی مشــهد افزود: پس از طی 
مســافتی خودروی فراری توسط پلیس متوقف 
و متهم 27 ساله که به موادمخدر صنعتی اعتیاد 

دارد دستگیر شد.
    

لودادنقاتلفراری
توسطپدرومادرش

پسر جوان که پس از قتل به قصرشیرین فرار 
کرده بود برای دیدن پدر و مادرش در محل قرار 

حاضر شد اما پلیس را در برابر خود دید.
ســرهنگ »محمدرضــا آمویــی« معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان کرمانشاه 
گفــت: بــه دنبال یــک قتــل در شهرســتان 
قصرشیرین، ماموران برای دستگیری قاتل وارد 

عمل شدند.
وی ادامــه داد: با انجام تحقیقات گســترده 
ماموران متوجه شدند که پدر و مادر قاتل به یکی 
از شهرستان های همجوار متواری و در خانه یکی 

از بستگان مخفی شده اند.
سرهنگ آمویی تصریح کرد: ماموران پس از 
هماهنگی با مقام قضائی و با رعایت تمام ضوابط، 
پس از ورود به خانه والدین قاتل را دســتگیر و به 

پلیس آگاهی انتقال دادند.
معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه افزود: پدر و 
مادر قاتل در بازجویی های به عمل آمده به جرم 
فرزند خود مبنی بر ارتکاب قتل بوســیله سالح 
ســرد و به خاطر اختالفــات خانوادگی اعتراف 

کردند.
وی گفت: آن ها همچنین در ادامه تحقیقات 
عنوان کردند فرزندشــان به یکی از استان های 
مرکزی کشــور گریخته و در ادامه با شگردهای 
خاص پلیسی متهم را به قصرشیرین کشانده و در 

عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.
سرهنگ آمویی خاطرنشان کرد: متهم به قتل 
انگیزه خود را انتقام جویی و اختالفات خانوادگی 

عنوان کرد.

اخبار حوادث
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