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س�رقت  از  پ�س  ك�ه  مهدي س�ياه  بان�د  عض�و  س�ه 
گوش�ي هاي تلف�ن هم�راه آنه�ا را ب�ه تركي�ه و افغانس�تان 
قاچ�اق مي كردن�د پ�س از ي�ك تص�ادف گرفت�ار ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما،  ساعت 21 شامگاه 15 مردادماه بود كه به مأموران 
پليس تهران خبر رسيد رهگذران، سارق موتور سواري را حوالي ميدان 
صنعت بازداش��ت كرده اند. با حضور پليس در محل، متهم بازداش��ت 
و به كالنتري منتقل شد. ش��اكي كه دختري جوان بود، گفت: همراه 
دوستم از كالس موس��يقي خارج ش��ده بودم و در حال حرف زدن با 
گوشي تلفن همراهم بودم كه ناگهان ترك نشين يك موتور گوشي ام 

را قاپ زد. موتورسوار هنگام فرار كنترل موتور از دستش خارج شد به 
طوري كه ترك نشين روي زمين افتاد، اما راكب از محل فرار كرد. همان 
لحظه رهگذران ترك نشين را بازداش��ت كردند. سارق جوان وقتي در 
اين باره تحقيق شد دو همدست خود را كه تبعه افغان بودند به پليس 
معرفي كرد. با نشاني هايي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مأموران 
راهي مخفيگاه متهمان شدند و آن دو را كه يكي از آنها مهدي سياه نام 
داشت بازداشت و از مخفيگاهشان 80 گوشي تلفن همراه گرانقيمت 
به همراه دو موتورسيكلت سرقتي كش��ف كردند. متهمان كه هر سه 
19 ساله هستند هم به سرقت 105 گوشي تلفن همراه اعتراف كردند. 

مهدي سياه در توضيح سرقت ها گفت: ما به صورت دو نفره با موتور به 
سرقت مي رفتيم و بيشتر س��رقت هايمان را در محدوده ميدان سرو، 
ميدان كاج و همچني��ن ميدان صنعت انجام مي داديم. گوش��ي هاي 
گرانقيمت را به جمش��يد سردس��ته باند مي داديم و او گوشي ها را به 
صورت قاچاق به تركيه و افغانستان منتقل مي كرد و در آن جا به فروش 
مي رساند. بقيه گوش��ي ها را هم به قيمت 300 تا 350 هزارتومان به 
مالخر مي فروختيم. سرهنگ كيوان ظهيري، رئيس پليس پيشگيري 
پايتخت گفت: تحقيقات براي بازداش��ت جمش��يد سردسته باند در 

جريان است. 

بازداشت مهدي سياه و 2  همدستش
س�قوط پدر و پس�ري به ي�ك حلق�ه چاه در ش�هرك 
پون�ك زنج�ان م�رگ پس�ر را ب�ه هم�راه داش�ت. 
سرهنگ مختار شيرمحمدي، فرمانده انتظامي شهرستان 
زنجان گفت: پدر و پس��ر بعد از اتمام كار س��اختماني قصد 
خروج از ساختمان را داشتند كه پسر 32 ساله به درون چاه 
18 متري سقوط مي كند و پدر 50 ساله كه براي نجات فرزند 
خود به درون چاه مي رود كه متأس��فانه پسر به دليل شدت 
جراحات وارده در دم ف��وت می كند و پدر نيز به به ش��دت 

مجروح و به بيمارستان منتقل مي شود. 

سقوط مرگبار به چاه

رئيس پلي�س پايتخت از كنت�رل انبارهاي كاالهاي 
احت�كار ش�ده در تهران خبر داد. س�ردار حس�ين 
رحيمي در پاس�خ ب�ه س�ؤال خبرنگار م�ا مبني بر 
اينكه انبار هاي كاالهاي احتكار ش�ده در جغرافياي 
معين�ي از ته�ران ق�رار دارد و پلي�س چ�ه زماني 
عملي�ات گش�ايش آنه�ا را اجراي�ي خواه�د كرد، 
گفت: »تمام انباره�ا با هماهنگي دس�تگاه قضايي 
كنترل شده اس�ت و در روزهاي پيش رو در خصوص 
انبار هاي كش�ف ش�ده اطالع رس�اني خواهد شد.«

فرمانده انتظامي تهران بزرگ كه در حاشيه طرح بازداشت 
سارقان در جمع خبرنگاران حاضر شده بود همچنين از 
احضار 850 نفر در ارتباط با پرونده هاي سكه و ارز خبر 
داد. سردار رحيمي درباره فعاليت هاي پليس در بازار سكه 

و ارز اظهار داشت: رسيدگي به پرونده متهمان سكه و ارز 
با دس��تور و هدايت مقام محترم قضايي ادامه دارد. وي 
ادامه داد: تا امروز حدود 850 نفر در اين رابطه به پليس 
آگاهي احضار شدند و تحقيقات درباره آنان ادامه دارد. 
وي با تأكيد بر اينكه اطالع رساني دقيق درباره پرونده هاي 
تشكيل شده در بازار سكه و ارز از سوي مسئوالن قضايي 
انجام مي شود، ادامه داد:  تعداد زيادي از اين افراد به زندان 
رفته اند و پرونده تعداد ديگري نيز در مرحله صدور رأي 
در دادسرا در حال رسيدگي است و جزئيات آن از سوي 

سخنگوي دستگاه قضا اعالم مي شود. 
رئيس پليس پايتخت در ادامه با اش��اره به تشكيل يك 
پرونده بزرگ در خصوص قاچاق و احتكار كاغذ در تهران 
گفت: در دو روز گذشته يك پرونده بزرگ مرتبط با كاغذ 

در پليس آگاهي تشكيل شده است و همكاران ما در حال 
رسيدگي به آن هستند و پس از تكميل رسيدگي ها نتايج 

آن اعالم خواهد شد. 
درباره طرح بازداشت سارقان

رئيس پليس ته��ران درباره طرح بازداش��ت س��ارقان 
حرفه اي هم گفت:»در اين طرح كه طي روزهاي اخير از 
سوي همكارانمان در پليس آگاهي به اجرا درآمد، سارقان 
حرفه اي كه به ص��ورت باندي اقدام به س��رقت، جعل، 
كالهبرداري و... كرده بودند، شناسايي و بعد از هماهنگي 
با مقام قضايي 1۴۷ نفر از آنان دستگير شدند. 5۷ درصد 
از اين افراد سابقه دار و جزو سارقان حرفه اي بودند كه در 
قالب 39 باند فعاليت مي كردند. ميانگين سني اين افراد 

حدود 30 سال است.«

س��ردار رحيمي در ادامه گفت: »1۷ باند از اين 39 باند 
در حوزه س��رقت به عنف، كيف قاپي، پنج باند در حوزه 
سرقت مغازه و منزل و 15 باند نيز اقدام به سرقت خودرو 
و لوازم داخل خودرو كرده بودند كه تنها يكي از باندهاي 
سرقت خودرو تاكنون به بيش از 53 فقره سرقت اعتراف 

كرده است.«
ضرورت نصب GPS روي خودروهاي داخلي 

سردار رحيمي در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينكه هنوز 
پرايد بيشترين خودروي سرقتي است، گفت: »متأسفانه 
هنوز اين خودرو در تهران بيشترين آمار سرقت را دارد. 
نصب GPS روي خودروها يكي از ضرورت هايي است كه 
حتماً بايد مورد توجه خودروسازان داخلي قرار بگيرد كه 
متأسفانه خودروهاي داخلي ما مشكالت جدي در حوزه 

ايمني دارند.«
لزوم يادداشت سريال گوشي هاي همراه

رئيس پليس تهران درباره سرقت تلفن همراه نيز گفت: 
با توجه به افزايش قيمت تلفن همراه، درخواس��ت ما از 
شهروندان اين است از گوشي تلفن همراه خود مراقبت 
كرده و هنگام خريد سريال گوش��ي را يادداشت كنند؛ 
چراكه ب��ا تهيه ليس��ت هايي در اين خص��وص، با ثبت 
س��ريال گوش��ي هاي همراه مي توانيم آنها را رديابي و 

كشف كنيم. 
افزايش سرقت هاي خرد

وي همچنين از افزايش س��رقت هاي خرد در تهران در 
سال جاري خبر داد و گفت: »البته در سرقت هاي عمده، 
سازمان يافته و س��رقت هاي خاص كاهش چشمگيري 
داشته ايم و كش��فيات ما هش��ت درصد افزايش داشته 

است.«
آغاز امنيت طرح شبانه پايتخت 

وي در خصوص طرح امنيت ش��بانه تهران گفت: »اين 
طرح از اوايل اين هفته آغاز مي ش��ود و با كمك پليس 
آگاهي، راهور، پليس پيش��گيري و ديگ��ر پليس هاي 
تخصصي در س��طح ش��هر تهران ادامه خواهد داشت. 
نيروهاي پليس در پارك ها و نقاط مختلف شهر حضور 
دارند و طرح ه��اي امنيت محله محور ب��ا جديت ادامه 

خواهد داشت.«

                                                      گشايش انبارهاي كاالهاي احتكار ی به زودي 

كمك به پيرزنان براي سرقت
در س��ومين طرح دستگيري س��ارقان حرفه اي 
پايتخت در پليس آگاهي، متهمان كنار هم روي 
زمين نشسته بودند. بين آنها مرد جواني بود كه 
با همدستي دو دختر جوان به اتهام خفتگيري از 

پيرزنان در تره بار دستگير شده بود. 
شغلت چيست؟

مسافركش با خودروي پرايد هستم.
با همدستانت چطور آشنا شدي؟

روزي دو دختر به عنوان مس��افر س��وار شدند و 
سر صحبت باز شد. مدتي بعد از آشنايي تصميم 
گرفتيم نقشه خفتگيري از پيرزنان را اجرا كنيم. 

از نقشه ات بگو. 
با همدس��تانم مقابل غرفه هاي تره بار مي رفتيم و 
پيرزنان را شناسايي مي كرديم. من داخل ماشين 
مي نشستم و همدستانم كه دو دختر بودند سراغ 
آنها مي رفتند و به بهانه كمك آنها را سوار ماشين 
مي كردند. همدستانم پيرزن ها را تا داخل خانه شان 
همراهي مي كردن��د و بعد يكي از آنه��ا پيرزن را 
سرگرم مي كرد و ديگري به بهانه سرويس بهداشتي 

پول و طالها را سرقت مي كرد. 
غرفه ه�اي تره بار شناس�ايي ش�ده 

بيشتر در كدام محله ها بود؟
شمال تهران و گيشا.

سرقت مزدا 3 براي دور دور شبانه
ديگر متهم مرد 31 ساله اي بود كه مي گفت فقط 
عاشق اين بودم كت و شلوار بپوشم و با مزدا3 در 

خيابان ها دور دور كنم. 
او س��ارق 15 خودروي مزدا 3 ب��ود. متهم مقابل 
چش��مان صاحب يكي از خودروهاي سرقتي در 

پليس آگاه��ي در كمتر از 3 دقيقه در قفل ش��ده 
خودرو را باز كرد و آنرا روشن كرد. 

شغلت چيست؟
مكانيك ماشين هاي سنگين هستم.

سابقه داري؟
بله، سه سال حبس براي سرقت خودروي مزدا3 

دارم.
چرا بعد از آزادي دوباره سراغ سرقت 

رفتي؟
حدود يكسالي بود آزاد شده بودم اما وقتي مزدا 3 

را ديدم دوباره وسوسه شدم. 
چرا؟

عاشق اين بودم كه با كت و شلوار سوار مزدا3 شوم 
و با آن به دور دور در خيابان ها بروم. 

چرا با مزدا3؟
به نظرم هيچ ماش��يني سرعت و ش��تاب مزدا 3 

را ندارد. 
سرقت خودرو راحت بود؟

بله، در فاصله زماني كمت��ر از 3 دقيقه در خودرو 
را باز مي كردم و آنرا روش��ن مي كردم. بعد سوار 
آن مي ش��دم و به محض اينكه چ��راغ بنزين آن 
روشن مي شد مقابل خانه اي پارك مي كردم و فرار 
مي كردم. مطمئن بودم صاحب آن پيدا مي شود. 

چطور دستگير شدي؟
آخرين بار وقتي چ��راغ بنزين مزدا3 س��رقتي 
روش��ن ش��د آنرا مقابل خانه اي پ��ارك كردم. 
همس��رم كه تازه با هم نامزد كرده بوديم، گفت 
كه اجازه بدهم سوار آن بش��ود. وقتي سوار شد 
حركت كرد و به خاطر استرس با چند خودرويي 
كه پارك بودند تصادف كرد. آنجا بود كه دستگير 

شد و مرا لو داد. 

گفت و گو با متهمان
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 رئيس پليس تهران 
 وعده داد


