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حکم اعدام برای 5عامل شهادت شهید عجمیان

همکاری مالباخته با دزدان
اما نفر آخر گروه که نقش عجیبی گفت و گو

به عهده داشت و رابط میان سارق 
و مالخر بود، پســری جوان و تحصیل کرده اســت 
که هیچ گونه ســابقه ای در پرونده اش ثبت نشده و 
تازه کار محسوب مي شود. او می گوید خودش به دام 
سارقان موبایل قاپ گرفتار شده و تصمیم گرفته با 
آنها همکاری کند اما فکرش را هم نمی کرده که به 

این زودی دستگیر شود.

چه شــد که جوان تحصیل کرده تبدیل 
شد به یک مجرم؟

خودم هم هنوز باورم نمی شــود که اینجا هســتم و 
 دستبند اتهام، بر دســتانم. من سال ها با آبرو زندگی 
کردم، زحمت کشیدم، درس خواندم و شغلی انتخاب 
کردم که به آن عالقه داشتم اما یک تصمیم اشتباه و 

غلط باعث شد که مسیر زندگی ام تغییر کند و بی آنکه 
به عواقبش فکر کنم راه خالف را انتخاب کردم. راستش 
خودم به دام سارقان گرفتار شــدم و در یک لحظه 
تصمیم گرفتم با دزدانی که مرا سوژه قرار داده بودند 
همکاری کنم. با خود گفتم من هم دست به خالف بزنم 
تا پولدار شوم اما نه تنها به ثروت نرسیدم بلکه آبرویم 
هم رفت و حاال باید جوانی ام پشــت میله های زندان 

سپری شود.
یعنی خودت طعمه دزدان بودی؟

بله؛ خودم یک مالباخته بودم که به جای شــکایت و 
رفتن به اداره پلیس، تصمیم اشتباه گرفتم. من عکاس 
و تصویربردار مجالس هستم. لیسانس دارم و در این 
رشته درس خوانده ام. یک شــب که برای عکاسی و 
فیلمبرداری به باغی در غرب تهران رفته بودم هنگام 
خروج از آنجا،  دزدان موتورسوار موبایلم را قاپیدند؛ 
موبایل گران قیمتی که آن را قســطی خریده بودم. 
آنقدر زنگ زدم تا سارقان جوابم را دادند. التماسشان 

کردم که گوشی ام را پس بدهند. به دروغ گفتم داخل 
گوشــی، اطالعات محرمانه دارم و حاضرم حتی پول 
بدهم تا گوشــی را برگردانند. آنها قبول کردند که در 
ازای تحویل گوشی،  پول می گیرند و چنانچه پای پلیس 
را به ماجرا باز کنم مرا می کشند. آن روز رفتم سر قرار 
با دزدان و گفتم پولی ندارم اما حاضرم با آنها همکاری 

کنم و خودم هم تبدیل به یک مجرم شوم.
چرا سرقت را انتخاب نکردی؟

من که خالفکار نبودم! مطمئن بودم که نمی توانم دست 
به سرقت بزنم. می دانســتم در نخستین سرقت گیر 
خواهم افتاد. حتی یک بار هم ترک موتور دزدان نشستم 
اما به محض اینکه آنها طعمه ای را شناسایی می کردند، 
دست وپای من شروع می کرد به لرزیدن و نمی توانستم 
سرقت کنم. به آنها گفتم می توانم موبایل های سرقتی را 
از آنها بگیرم و تحویل مالخران بدهم. آنها گوشی های 
ســرقتی را در اختیارم قرار می دادنــد و من تحویل 

مالخران می دادم و پولم را می گرفتم.

درآمدت خوب بود؟
نه در حدی که تصورش را می کردم. درآمد من بستگی 
به کار سارقان داشت؛ هر چه گوشی موبایل بیشتری 
تحویلم می دادند دســتمزد باالتری گیر من می آمد. 
درواقع اگر ســارقان، گوشــی های بیشتری سرقت 
می کردند درآمد من هم به همان نسبت، بیشتر مي شد.

انگیزه ات چه بود؟
بدهی داشتم و کار تصویربرداری هم مداوم نبود؛ یک 
ماه خوب کار می کردم اما ماه بعــد کار خوابیده بود 
و درآمدی نداشــتم. با وجود این، هر چه بود، پولش 
حالل بود و راهش درست. نباید این اشتباه را مرتکب 

می شدم و با آبرویم بازی می کردم.
چند وقت است که با سارقان کار می کنی؟
حدود دو سه ماهی می شود اما فکرش را نمی کردم به 
این سرعت لو برویم و دستگیر شوم. سارقان به من قول 
داده بودند چنانچه دستگیر شوند مرا لو نخواهند داد 

اما خب روی قول یک دزد که نمی شود حساب کرد! 

صبح ها هیچ تاکسی و اتوبوسی از رسالت به ونک نیست
در ســاعات ابتدایی صبح تقریبا هیچ تاکسی و اتوبوسی از 
رسالت به ونک نیست و بعد از اتمام سرویس دهی به مدارس 
کم کم سر و کله تاکســی و ون ها پیدا می شود درحالی که 
اغلب تا 150نفرمنتظر هستند و طول جمعیت در صف در 
چند ردیف از ترمینال هم بیرون زده اســت. مسئول خطی 
هم وجود ندارد که از ایشــان پیگیر شویم. بعد از ساعت 7و 
30دقیقه کم کم ماشین ها می آیند درحالی که همه از کار و 
زندگی شان افتاده اند. این وسط گاهی هم اتوبوسی می آید و 

با کرایه معادل تاکسی مردم را به ونک می رساند.
الفت از تهران

مرتفع سازی  در مسکن ملی قم خسارت بار است
نحوه اجرای نهضت ملی مسکن در شهر مقدس قم برخالف 
نظر رئیس جمهور، وزیر راه و شهرســازی، علمای اعالم و 
اســتادان حوزه و دانشگاه، اســت و به رغم مخالفت ها این 
شهر در آستانه احداث آپارتمان های پنج تا هفت طبقه )در 
سایت معروف به 5۶0 هکتاری پردیسان( است که با تراکم 
جمعیتی بیشتر به تجربه های ناموفق و خسارت بار گذشته 
افزوده خواهد شد. عده ای از تصمیم سازان، با توجیه »کمبود 
زمین در استان« و »هزینه های باالتر توسعه افقی نسبت به 
توسعه عمودی«، از آپارتمان سازی دفاع می کنند درحالی که 
گروه های متعدد فنی و کارشناسی نشــان داده اند که هم 
هزینه های توسعه افقی نسبت به توسعه عمودی کمتر است 
و هم امکان تأمین زمین کافی و مناسب در استان قم وجود 
دارد. از مسئوالن ارشد تقاضا می شود جلوی ادامه این روند 
مخرب رابگیرند و اجازه ندهند چهره در شهر مخدوش شود.
جونقانی از قم

 جلوی تردد موتورسیکلت ها از پیاده رو گرفته شود
هر روز جهت رفتــن به محل کار از میدان مادر به ســمت 
خیابان شــریعتی را پیاده مــی روم و طبیعی اســت که از 
پیاده رو اســتفاده می کنم. همه می دانیم که اســتفاده از 
پیاده رو تنها مختص عابرین پیاده است اما متأسفانه تردد 
موتورســیکلت هایی که می خواهند ترافیک را دور بزنند و 
از پیاده رو عبــور می کنند به قدری زیادشــده که عابران با 
اســترس و ترس راه می روند و دائم باید مراقب باشند.چند 
وقت پیش هم در همیــن پیاده رو یکــی از همکارانمان با 
موتورســیکلت تصادف کرد و مدت ها خانه نشین بود. چرا 

پلیس جلوی این کار غیرقانونی را نمی گیرد؟ 
میرزایی از تهران

نظارتی بر قیمت نان در کمالشهر نیست
بارها موضوع قیمت نان در کمالشــهر از طریق مسئوالن و 
رسانه ها پیگیری شده اما همچنان قیمت نان در این شهر 
گران تر از سایر نقاط اســت. درحالی که نان بربری با قیمت 
دولتی باید 2 هزار تومان و نان سنگک معمولی 3 هزار تومان 
باشد اصال نان به این قیمت در کمالشهر نیست. نان معمولی 
سنگک 5هزار تومان و نان معمولی بربری 3تا 4هزار تومان 
است. نان تافتون هم هزار تومان درحالی که قیمت مصوب 
آن 700تومان است و نان لواش هم هزار تومان درحالی که 
قیمت آن 500تومان است. چرا یک مسئول دلسوزانه جلوی 
این قیمت های غیرمنصفانه و تخلفات نانواها را نمی گیرد؟ 
کمالشــهر مملو از جمعیتی اســت که اغلب آنها از گرانی 
شــهرهای تهران و کرج به آن پناه آورده اند و عده ای نیز از 

قشر کمتر برخوردار و ضعیف هستند.
سبزعلی از کرج

کمیته حقیقت یاب هرگز نمی تواند پذیرفته شود
هیچ کس منکربعضی ضعف های مدیریتی نیســت وبه حل 
وفصل کاستی ها با نقدهای سازنده و همکاری های متقابل 
مردم و مســئولین امید مــی رود و در الگوپذیری و پیروی 
صادقانه از قوانین اسالمی در اداره کشور نیز شکی نیست لذا 
برخی سازمان ها هیچ حقی برای دخالت در حریم کشور ما 
ندارند و به عناوینی مانند کمیته حقیقت یاب به هیچ وجه 

باج داده نخواهدشد.
عسگری از تهران

ثبت نام فرزندان در مدرسه فقط مطابق استعالم دقیق 
صورت گیرد

همانگونه که قانون مشخص کرده ثبت نام فرزندان در مدرسه 
باید با رضایت کامل و کتبی سرپرســت قانونی وی صورت 
گیرد، بنابراین طبق قوانین، مدارس باید زمان ثبت نام از ولی 
قانونی دانش آموز اجازه و امضا بگیرند که این کار در بسیاری 
موارد صورت نمی گیــرد و باعث نگرانی یکــی از والدین یا 
سرگردانی دانش آموز می شود. جا دارد درصورت اثبات تخلف 

با مدارس خاطی برخورد شود.
داوودپور از تهران

وعده اشتغال ساکنان کیش عملی نشد
بعد از رکود دو ساله به دنبال شــیوع گسترده بیماری کرونا 
اهالی کیش بســیار دلخوش به وعده های مســئوالن برای 
اشتغال به خصوص با برگزاری مسابقات جام جهانی قطر در 
نزدیکی این جزیره بودند. اما متأسفانه این وعده عملی نشد 
و هر روز کاسبان بیشتری ملک خود را از دست داده یا برای 

ادامه بقا به شهرهای دیگر می روند.
امامیان از کیش

پله برقی متروی تئاترشهر همچنان خراب است
چند هفته است که پله برقی اصلی مترو ایستگاه تئاترشهر 
که محل تردد مسافران از صحن مترو به خیابان انقالب است 
از کار افتاده اســت. با توجه به اینکه این ایســتگاه بسیار پر 
رفت وآمد است و هر روز تعداد زیادی سالمند، کودک و افراد 
معلول و ناتوان در آن تردد می کنند عدم امکان استفاده از پله 

برقی آنها را به دردسر انداخته است.
افشین نژاد از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سرقت  مسلحانه از طالفروشی ها 
کاهش یافته است

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه دادگاه انقالب 16متهم پرونده شهادت جوان بسیجی در کرج را مجرم شناخت 

عکاس و تصویربردار لیسانسه وقتی به دام دزدان گرفتار شد، سر از دنیای تبهکاران درآورد

یک ماه پس از شهادت سیدروح اهلل 

پیگیری
عجمیان، جوان بسیجی در جریان 
ناآرامی های کــرج قضات دادگاه 
انقالب اسالمی کرج 1۶متهم این پرونده را مجرم 
تشــخیص داده و 5نفر از آنها را به اتهام افســاد 
فی االرض از طریق ارتکاب جرایــم علیه امنیت 

کشور به اعدام محکوم کردند.
به گزارش همشــهری، به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، شهید ســیدروح اهلل عجمیان، 28ساله، 
از بسیجیان حوزه 417 شــهدای کمالشهر کرج 
بود که روز پنجشــنبه 12 آبان مــاه در جریان 
ناامنی های ایجاد شده در آزاد راه کرج – قزوین، 
محدوده بهشت سکینه)س( کرج با ضربات چاقو 
به شــهادت رســید. 2روز بعد از این جنایت بود 
که تعدادی از افراد دخیل در آن دســتگیر شدند. 
آنها اعتراف کردند که با اســتفاده از چاقو، قمه، 
پنجه بوکس و سنگ به جوان بسیجی حمله کرده 
و او را به شهادت رسانده اند. در این شرایط بود که 
پرونده متهمان با صدور کیفرخواســت و به اتهام 
افســاد فی االرض از طریق ارتکاب جرایم متعدد 
علیه امنیت کشــور و حمله به مأموران بسیج و 
فراجا و جنایت علیه تمامیت جســمانی افراد که 
موجب اخالل شدید در نظم عمومی و ناامنی در 
کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، 
ســیدروح اهلل عجمیان شــد و اجتماع و تبانی به 

قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به دادگاه 
انقالب فرستاده شد. اولین جلسه محاکمه متهمان 
این پرونده روز نهم آذرماه در شــعبه اول دادگاه 
انقالب اسالمی البرز به ریاست قاضی سیدموسی 
آصف الحسینی و با حضور مستشاران برگزار شد. 
در این پرونده 3نفر از متهمان کمتر از 18ســال 
دارند و رســیدگی به اتهامــات آنها در صالحیت 
دادگاه کیفری یک است. به همین دلیل در دادگاه 
از قضاتی استفاده شد که همزمان با دادگاه انقالب، 

ابالغ دادگاه کیفری یک را نیز دارند.
در جلسه محاکمه فیلم کوتاهی از اقدامات متهمان 

ازجمله بســتن اتوبان کرج – قزوین در نزدیکی 
بهشت سکینه)س( و روایت نحوه شهادت بسیجی 
شهید پخش شــد و در ادامه نماینده دادستان به 
دفاع از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان 
حاضر در دادگاه را افساد فی االرض از طریق ارتکاب 
جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأموران پلیس 
و بسیج و اجتماع و  تبانی علیه امنیت کشور اعالم 

کرد و خواستار اشد مجازات برای متهمان شد.
همچنین پدر شــهید عجمیان خواستار مجازات 
متهمان شــد و گفت خواســته اش این است که 
متهمان در محل شهادت پسرش مجازات شوند. 

در این شرایط بود که متهمان یک به یک در جایگاه 
ایســتادند و به دفاع از خود پرداختند. رسیدگی 
به این پرونــده که به صورت ویژه آغاز شــده بود 
3جلسه به طول انجامید تا اینکه قضات دادگاه ختم 

دادرسی را اعالم کرده و وارد شور شدند.
روز گذشته مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد 
قضات دادگاه در وقت قانونــی رأی خود را صادر 
کرده اند. براســاس احکام صادرشده برای 5نفر از 
متهمان که اقدامات مؤثر و اصلی آنها از قبیل ایراد 
جرح شــهید با چاقو و ضرب و جرح وی با سنگ، 
مشت و لگد و کشاندن شــهید با بدن برهنه روی 
آســفالت خیابان منتهی به شهادت سیدروح اهلل 
عجمیان شده، به اتهام، افساد فی االرض از طریق 
ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأموران 
بســیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی 
افراد کــه موجب اخالل شــدید در نظم عمومی 
و ناامنی در کشــور و منتهی به شهادت بسیجی 
حافظ امنیت، سیدروح اهلل عجمیان شد به اعدام و 
11متهم دیگر، ازجمله 3جوان حدود 18ساله نیز 
با توجه به نقش آنها در اغتشاشات و میزان تأثیر 
اقدامات آنها در شهادت سیدروح اهلل عجمیان به 
حبس های طویل المدت تا 25سال محکوم شدند. 
احکام صادرشده غیرقطعی بوده و مطابق مقررات 
درصورت اعتراض، قابل فرجام خواهی در دیوان 

عالی کشور است.

 همه  چیز از روزی شــروع شــد که گوشی موبایل 

دادسرا
گران قیمت مــرد عکاس و تصویربردار را ســرقت 
کردند. بعد از این اتفــاق، او تصمیم گرفت خودش 

هم پا به دنیای مجرمان بگذارد.
به  گزارش همشــهری، از چند روز قبل، مأمــوران پلیس پایتخت 
در جریان گوشــی قاپی های سریالی از ســوی باندی قرار گرفتند 
که اعضای آن ســوار بر موتور می شــدند و پس از نزدیک شدن به 
طعمه خود، گوشی هایشــان را می قاپیدند. اعضای این گروه وقتی 
هوا رو به تاریکی می رفت در مناطق شــمال و غرب تهران پرســه 
می زدند و نقشه سرقت هایشــان را اجرا می کردند. در این شرایط 
بود که تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی و دستگیری دزدان 
موبایل قاپ شروع شد تا اینکه چند روز قبل وقتی دزدان موتورسوار، 
موبایل زنی را قاپیدند،  مالباخته شروع به داد و فریاد کرد و همین 
موجب شد موتورسواری که از آن محدوده عبور می کرد در جریان 
سرقت قرار بگیرد و به تعقیب دزدان موتورسوار بپردازد. همزمان، 
گشت پلیس سررسید و دزدان که به شــدت دستپاچه شده بودند 
وقتی وارد خیابان یکطرفه شدند با خودرویی تصادف کردند و دیگر 
راهی برای فرار، مقابل خود ندیدند. به این ترتیب مأموران پلیس هر 

دو جوان موتورسوار را پس از واژگونی موتورشان دستگیر کردند و 
در بازرسی از جیب و کیف آنها تعداد زیادی گوشی موبایل کشف 

شد که مشخص بود سرقتی هستند.

نقش عجیب
دو جوان دستگیرشده پس از انتقال به اداره آگاهی تهران اعتراف 
کردند که گروهشان 5عضو دارد که 4نفرشان سارق هستند و نفر 
آخر وظیفه عجیبی بر عهده دارد. او رابط بین مالخر و سارقان بود؛ 

یعنی گوشی سرقتی را تحویل مالخر می داد و پولش را می گرفت.
 در ادامه بررسی ها مشخص شــد که اعضای این گروه هرازگاهی 
در پارکــی که پاتوقشــان بود دور هم جمع می شــدند و نقشــه 
سرقت هایشان را می کشیدند؛ ســپس در قالب گروه هاي دونفره 
راهی سرقت می شدند و بعد دوباره دور هم جمع می شدند تا این بار 
گوشی های ســرقتی را تحویل نفر آخر باند بدهند و او همان رابط 

میان سارق و مالخر بود. 
اعضای این گروه، انگیزه خود را از ســرقت های سریالی، مشکالت 
مالی و بدهی عنــوان کردند و با اطالعاتی که آنهــا در اختیار تیم 
تحقیق قرار دادند، متهمــان دیگر باند نیــز در عملیاتی جداگانه 

مالباخته ای که تبدیل به مجرم شد 

 مردی که 20ســال قبل در جریان 

داخلی
جنایتی هولناک 5عضو خانواده اش را 
به قتل رســانده و به خارج از کشور 
گریخته بود در شــرایطی که به طور مخفیانه به ایران 

بازگشته و در روستایی زندگی می کرد دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، این جنایت هولناک بهمن ماه 
سال 81در شهرستان رامسر اتفاق افتاد و در جریان آن 
زنی همراه با 3دخترش و یک جنین ۶ماهه با ضربات 
چاقو به قتل رسید. این جنایت در یک ویال اتفاق افتاده 
بود و آنطور که شواهد نشان می داد عامل جنایت یکی 
از اعضای خانواده بود. آنها اهل استان هرمزگان بودند 
که برای تفریح به رامســر رفته و ویال را برای چند روز 
اجاره کرده بودند اما در دومین روز از اقامت شان این 
جنایت رخ داد. از همان روز تحقیقات برای دستگیری 
قاتل آغاز شــد اما او به مــکان نامعلومی گریخته بود 
و هیچ کس از مخفیگاهش اطالعی نداشــت. مدتی 
بعد بود که کارآگاهان پلیس به اطالعاتی دست پیدا 
کردند که نشان می داد عامل جنایت به خارج از کشور 

گریخته است.
با گذشــت 20ســال از این حادثه تلخ مأمــوران به 
اطالعاتی دست یافتند که نشــان می داد قاتل فراری 
اخیرا به کشور بازگشته و در یکی از روستاهای منطقه 
ســیریک واقع در اســتان هرمزگان به طور مخفیانه 
زندگی می کند. به ایــن ترتیب او در عملیاتی ضربتی 

پس از 20سال فرار دستگیر شد.

ســردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان درباره این پرونده گفــت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی اســتان در پی 
دریافت دســتوری از دادگاه کیفری استان هرمزگان 
مبنی بر قتل 5نفر شــامل یک مادر به همراه 3نفر از 
دخترانش و یک جنین ۶ماهه در شهرســتان رامسر 
در بهمن ماه سال1381و متواری شدن قاتل به خارج 
از کشــور، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار 

دادند.
او ادامه داد: در بررسی و تحقیقات اولیه صورت گرفته 
مشخص شد، مقتوالن مشکالت اخالقی داشته اند و این 
موضوع حساسیت خانواده و اطرافیان را برانگیخته بود؛ 
طوری که آنها نقشه قتل اعضای خانواده را کشیدند. 
طبق این نقشه متهم اعضای خانواده را برای تفریح و 
گشت و گذار به رامسر برد و در آنجا آنها را به قتل رساند.

ســردار جعفری ادامه داد: متهم ویالیی را در رامسر 
اجاره کرده بود که در روز دوم حضورشان در 2مرحله 
جداگانه با ضربات متعدد چاقو جان مقتوالن را گرفت 

و پس از مخفی کردن اجساد متواری شد.
فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان در ادامه گفت: 
متهم در بازجویی های اولیه به قتل هایی که 20سال 
قبل مرتکب شده بود اعتراف کرد و تعصبات قومی و 
قبیله ای را انگیزه اش از این کار اعالم کرد. به گفته وی 
متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

برق، جان سارق را گرفت
سارق ســیم های برق بر اثر برق گرفتگی 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشــهری، شــامگاه شنبه 
گذشــته به بازپرس جنایــی تهران خبر 
رسید که مردی به طرز مشکوکی جانش 
را از دست داده است. جسد وی در پارکی 
حوالی شــمال تهران رها شده و نگهبان 
پارک با دیدن آن پلیس را خبر کرده بود. 
وقتی تیم جنایی در محل کشــف جسد 
حضور یافت تحقیقات آغاز و مشــخص 
شــد که متوفی، مردی جوان بوده است. 
متخصصان پزشکی قانونی نیز علت مرگ 
را برق گرفتگــی اعالم کردنــد و در چند 
قدمی جســد نیز ابزار و وســایل سرقت 
کشف شد. بررسی ها نشان می داد که مرد 
جوان قصد سرقت از پست برق را داشته 
اما به دلیل برق گرفتگی جانش را از دست 

داده است.
در بازرســی از جیب های ســارق جوان، 
مدرکی که هویت او را برمال کند به دست 
نیامد.در این شرایط بازپرس جنایی دستور 
انتقال جســد مجهول الهویه به پزشکی 
قانونی را صادر کرد تا بــا انجام تحقیقات 

هویت وی مشخص شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا از کاهش ۶0 درصدی وقوع ســرقت 
مسلحانه از طال فروشی ها در کشور در 3سال گذشته خبر داد.

به گزارش همشهری، ســردار محمد قنبری با تأکید براقدامات 
پیشگیرانه و ارتقاي آموزش ها و اقدامات بازدارنده از جرایم مختلف 
به ویژه سرقت از طالفروشی ها گفت: طالفروشی ها باید به نکات 
و آموزش های پلیسی و همچنین اقدامات امنیتی توجه داشته 
باشند چرا که هرگونه سهل انگاری گریبانگیر خود آنها خواهد شد.
وی از کاهش ۶0 درصدی آمار وقوع سرقت مسلحانه طال فروشی 
در 3 سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین در طول سال 1400 
و ۶ ماهه نخست سال جاری درصد کشف این نوع پرونده ها باالتر 
از شاخص 100 درصدی بوده اســت. از سوی دیگر افزایش آمار 
سرقت های نافرجام طالفروشی در این مدت موید اثر بخش بودن 
حساسیت های ایجاد شده در زمینه رعایت تمهیدات و الزامات 
ایمنی، نظارت و تعامل سازنده رده های تخصصی فراجا در سطح 

صنوف طال فروشی های سراسر کشور است.
وی بــا بیان اینکــه از 11 فقــره ســرقت مســلحانه نافرجام 
طالفروشی ها، کارآگاهان موفق به کشف ۶ پرونده و دستگیری و 
انهدام باند مجرمان شده اند، افزود: در 4 فقره از این سرقت ها نیز 
به دلیل اقدام بموقع از سیستم های ایمنی، سارقان موفق به انجام 

سرقت نشده اند.
قنبری خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت طال در سال های 
اخیر و همچنیــن تحریک پذیری قیمت هــای موجود به دلیل 
عملکرد مناســب کارآگاهان پلیس آگاهی در حــوزه برخورد و 
کشف این پرونده ها ریسک وقوع این ســرقت ها باال رفته است. 
همچنین طبق آمارهای به دست آمده سهم وقوع سرقت مسلحانه 
از طالفروشی ها نسبت به کل سرقت های مسلحانه حدود 4 درصد 
اســت که با وجود این ســهم ناچیز، پی جویی این پرونده ها در 

اولویت ماموریت های پلیس مبارزه با جرایم جنایی است.
وی افزود: تجربه ثابت کرده تجمیع طالفروشی در مجتمع های 
خاص، افزایش ضریــب حفاظتی و فیزیکــی مغازه ها از طریق 
نصب شیشه های ضد گلوله، به کارگیری نگهبانان مسلح، حضور 
محســوس عوامل انتظامی در مراکز حســاس و مهم شهری از 

مهم ترین روش های کاهش وقوع اینگونه از سرقت ها است.
وی با اشاره به اینکه در طول سال به صورت فصلی طرح شناسایی 
و دستگیری متهمان متواری جرایم جنایی به صورت هماهنگ 
در سطح کشور اجرا می شود، گفت: سهم دستگیری سرقت های 
مسلحانه طالفروشی طی سال 1400 و۶ ماهه نخست سال جاری 

۶۶ نفر و انهدام 12 باند حرفه ای سارقان مسلح بوده است. 

مادر؛ مظنون اصلی قتل دختر 9ساله
پلیس به دنبال رازگشایی از معمای قتل دختر 9ساله اي است 
که در خانه شــان به قتل رســیده و مادر او مظنون اصلی این 

جنایت است.
به گزارش همشــهری، ظهر روز دوشــنبه به مأمــوران پلیس 
شهرستان رابر در اســتان کرمان خبر رسید که دختری 9ساله 
در خانه شان به قتل رسیده اســت. زمانی که مأموران خود را به 
محل حادثه رساندند با پیکر بی جان دختربچه مواجه شدند که 
بر اثر ضربات چاقو به قتل رســیده بود؛ اما هنوز مشخص نبود 
که قاتل او چه کسی اســت. در این شرایط مأموران به تحقیق از 
والدینش پرداختند و پدر مقتول اعالم کرد که همســرش قاتل 

دختربچه است.
منصور بالغی اینانلــو، رئیس حوزه قضایی شهرســتان رابر در 
این باره گفت: در تحقیقات اولیه مشــخص شد این کودک پس 
از بازگشت از مدرسه در منزلشان به قتل رسیده است. همچنین 
پدر مقتول در بازجویی های اولیه همسرش را مظنون اصلی این 

حادثه معرفی کرد.
وی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در ارتباط با این قتل ادامه دارد 
و اظهارنظر قطعی در این پرونده پس از جمع آوری مســتندات 
و آشــکار شــدن تمام زوایای پرونده از طریــق روابط عمومی 

دادگستری استان به اطالع عموم رسانده خواهد شد.
 

تصادف مرگبار تریلی و ۷خودرو 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران از 
جان باختن یک نفر و مصدومیت 7 نفر دیگر در تصادف یک تریلی 

کمرشکن با 7خودرو در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش همشهری، سیدجالل ملکی درباره جزئیات این حادثه 
اظهار کرد:  ساعت 10صبح سه شــنبه یک مورد حادثه تصادف 
بین چند دســتگاه خودرو به سامانه125 ســازمان آتش نشانی 
اطالع داده شــد که درپی آن بالفاصله آتش نشانان 2ایستگاه به 
همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه واقع در شهر ری، میدان 

غنی آباد اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشــانی در محل حادثه ادامه 
داد: یک دستگاه تریلی کمرشــکن که حامل بار صفحات فلزی 
بود در حال حرکت به دالیل نامشــخصی با 7دستگاه خودروی 
دیگر برخورد کرده بود. در این تصادف یک دستگاه خودرو نیسان 
و یک مزدا وانت خسارت بیشتری دیده و تقریبا بر اثر این برخورد 
متالشی شده بودند اما 5 دستگاه خودرو سواری دیگر خسارت 
کمتری دیده بودند. ملکی درباره افراد حادثه دیده در این تصادف 
نیز گفت: آتش نشانان مطلع شدند که مردی حدود 50ساله داخل 
خودروی نیسان که بار آجر حمل می کرد گرفتار شده است. آنها 
با استفاده از تجهیزات مخصوص، کابین خودرو را برش داده و او را 
بیرون آوردند که با تحویل این فرد به عوامل اورژانس مشخص شد 

او به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
وی افزود: این حادثه 7مصدوم دیگر شامل 2زن و 5 مرد نیز داشت 

که آنها نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

دســتگیر شــدند. اعضای این گروه با قرار قانونی در اختیار پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.


