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بازداشت عامالن تيراندازي 
غرب پايتخت

مرد جوان و پسري نوجوان كه در جريان دو حادثه جداگانه با تيراندازي 
دو نف�ر را در غرب ته�ران مج�روح كرده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، اولين متهم پرونده كه پس از وقوع حادثه به شهر دماوند 

متواري شده بود، روز گذشته بازداشت شد. 
س��رهنگ  علي محمدي، رئيس پايگاه دوم پليس امنيت تهران بزرگ در 
توضيح حادثه گفت: اين حادثه 25 دي ماه حوالي محله سردار جنگل در غرب 
تهران اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس به محل حادثه رسيدند مشخص شد 
كه چند مرد مسلح در جريان اختالف شخصي با حمله به خانه مردي جوان 
ابتدا تالش كرده اند، او را به گروگان گرفته و با خود همراه كنند اما وقتي با 
مقاومت وي مواجه مي شوند او را با ش��ليك گلوله زخمي كرده و از محل 
متواري مي شوند. همچنين مشخص شد كه مجروح حادثه قبل از حضور 
پليس با كمك امدادگران به بيمارستان منتقل شده است. لحظاتي بعد كه 
مأموران براي تحقيق راهي بيمارستان شدند خبر رسيد كه مرد زخمي با 
گشودن در آمبوالنس از محل متواري شده است. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند و متوجه شدند مرد 
زخمي از چند سال قبل در جريان قاچاق وسايل و تجهيزات پزشكي فعاليت 
مي كرده است كه از مدتي قبل با اعضاي باند قاچاق اختالف مالي پيدا مي كند. 
اين مرد زماني كه با  تسويه حساب خونين اعضاي باند مواجه مي شود قبل از 
حضور پليس در بيمارستان موفق مي شود از آمبوالنس خارج   و متواري شود.  
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه تحقيقات براي بازداشت ضاربان و 
فرد مجروح به جريان افتاد تا اينكه مأموران روز گذشته موفق شدند مخفيگاه 
مرد زخمي را شناسايي و او را بازداشت كنند. با اطالعاتي كه متهم در اختيار 
پليس گذاش��ت مخفيگاه مرد ضارب هم در يكي از روستاهاي شهرستان 
دماوند شناسايي و ساعتي بعد بازداشت شد.  سرهنگ  علي محمدي، رئيس 
پايگاه دوم پليس امنيت تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي بازداشت ساير 

ضاربان در دستور كار پليس قرار دارد. 
   شليك براي هيجان

در جريان دومين حادثه تيراندازي هم پسري نوجوان كه با شليك هاي بي هدف 
دختر همسايه شان را در غرب تهران زخمي كرده بود، بازداشت شد. لحظاتي 
بعد از وقوع اين حادثه كه چند روز قبل در غ��رب تهران اتفاق افتاد تيمي از 
مأموران پايگاه سوم پليس امنيت تهران در محل حاضر و متوجه شدند، دختري 
13 ساله با شليك گلوله زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. در جريان 
تحقيقات مشخص شد كه عامل تيراندازي پسر 18 ساله همسايه است كه 
امير نام دارد. بررسي ها همچنين نشان داد كه امير دور از چشم پدرش اسلحه 
شكاري وي را برداشته و براي تمرين تيراندازي راهي پشت بام شده و شروع 
به تيراندازي به سمت ساختمان هاي اطراف كرده است كه يكي از گلوله ها به 
كتف چپ دختر همسايه برخورد و او را زخمي كرده است. بعد از آن بود كه پسر 

نوجوان بازداشت و به همراه پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد. 
 

كشف محموله مواد محترقه  در  پاچنار 
ته�ران  عموم�ي  امني�ت  پلي�س  هفت�م  پاي�گاه  رئي�س 
ب�زرگ از كش�ف بي�ش از6 ه�زار ع�دد ان�واع م�واد محترق�ه 
در بازرس�ي از انب�اري حوال�ي ب�ازار پاچن�ار خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ رسول محبت گفت: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود از دپوي مواد محترقه در انباري حوالي پاچنار با خبر شده و 
عصر روز گذشته با حضور در محل و بازرسي از اين انبار 6 هزار و 275 عدد انواع 
مواد محترقه و تعداد زيادي اقالم ممنوع كشف و دو نفر را بازداشت كردند. 

پليس تهران 
به پيشواز چهارشنبه سوري رفت

تمهي�دات  اج�راي  از  ب�زرگ  ته�ران  انتظام�ي  فرمان�ده 
داد.  خب�ر  چهارشنبه س�وري  ب�راي  پلي�س  وي�ژه 
سردار حس��ين رحيمي توضيح داد:  پليس تهران بيش از يك ماه است كه 
تمهيدات ويژه خود براي چهارشنبه سوري در دستوركار قرار داده و يگان هاي 
مختلف از پليس آگاهي، پليس پيشگيري و پليس امنيت عمومي اقداماتي را 
آغاز كرده و در حال اجراي آن هستند.  وي با بيان اينكه رويكرد پليس در اين 
زمينه پيش دستانه و پيشگيرانه است، ادامه داد: در ماه هاي اخير هم مقدار 
قابل توجهي موادمحترقه غيرمجاز و خطرناك در نقاط مختلف پايتخت كشف 

و ضبط شده كه به زودي نمايشگاه اين كشفيات نيز برگزار خواهد شد. 

كور شدن چشم سارق 
هنگام سرقت بنزين پرايد

م�ردي ك�ه هن�گام س�رقت بنزي�ن از ب�اك س�واري پراي�د 
ب�ا رانن�ده درگي�ر ش�ده و بيناي�ي يك�ي از چش�م هايش را 
از دس�ت داده ب�ود در جلس�ه دادگاه ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از فروردين سال ۹7، با درگيري 
دو مرد جوان در يكي از خيابان هاي غرب تهران آغاز شد.   اولين بررسي ها 
نشان داد، بهزاد 37 ساله از ناحيه چشم زخمي و به بيمارستان منتقل شده 
است. همچنين راننده پرايد كه با بهزاد درگير شده بود نيز از محل گريخته 
است.  تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه بهزاد در حاليكه بينايي 
چشم راستش را از دست داده بود بعد از بهبودي نسبي مورد تحقيق قرار 

گرفت و از راننده پرايد شكايت كرد. 
  با استعالم شماره پالك خودروي پرايد، متهم فراري به نام فرهاد 30 ساله 
بازداشت شد. او در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: »آن روز 
خودرو ام را پارك كردم و دنبال كارم رفتم. وقتي برگشتم ديدم بهزاد از 
باك ماشينم بنزين مي كشد. بهزاد قصد فرار داشت كه سد راهش شدم 
و با هم درگير شديم. از شدت عصبانيت يك مشت به صورتش زدم كه 
ناخواسته شيشه عينك او شكست و باعث آسيب به چشم راست او شد.« 
بعد از اقرارهاي متهم پرونده به شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت قضايي 

همان شعبه به رياست قاضي كيخواه قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، شاكي در جايگاه ايستاد و در طرح شكايتش 
گفت: »وقتي متهم به صورتم مشت زد عينكم شكست و شيشه آن داخل 
چشمم رفت. همين باعث نابينايي من شد. براي متهم درخواست قصاص 
چشم دارم.« در ادامه متهم كه با قرار وثيقه آزاد بود، گفت: »آن روز وقتي 
شاكي از باك خودرو ام بنزين مي كشيد، همسر و فرزندش از دور در حال 
تماشا بودند. نزديكش شدم و به او اعتراض كردم اما درگير شديم و در 
آن درگيري بالفاصله با پليس تماس گرفتم. همسر و فرزند بهزاد وقتي 
متوجه تماسم شدند قصد داشتند بهزاد را فراري دهند اما سد راه او شدم و 
جلوي فرارش را گرفتم. اين شد كه همسر و فرزند متهم براي اينكه پليس 
مرا دستگير كنند يك درگيري صوري راه انداختند و خودشان به صورت 
بهزاد ضربه زدند. « متهم در ادامه براي اثبات ادعايش گفت: »بعد از حادثه 
در اين مورد تحقيق كردم و فهميدم بهزاد از ناحيه همان چشم كم بينا 

بوده و چشم راستش ۹5درصد بينايي نداشته است.«
بعد از آخرين دفاع متهم و ادعاي تازه او در دادگاه، هيئت قضايي پرونده را 

براي بررسي هاي بيشتر به پزشكي قانوني فرستاد. 
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بازداشت زن سارق با پوشش مردانه درگيري مرگبار 2 سارق در زندان تهران بزرگ 
درگيري دو س�ارق س�ابقه دار در زندان تهران 
ب�زرگ ب�ا م�رگ يك�ي از آنه�ا پاي�ان يافت. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 8 صبح روز دوش��نبه 
28 بهمن ماه مأموران پلي��س از درگيري خونيني 
بين دو زنداني در يكي از س��الن هاي زندان تهران 
بزرگ با خبر و راهي محل ش��دند. بررسي ها نشان 
داد در اين درگيري يكي از زنداني ها با چاقوي زنداني 
ديگري به قتل رسيده است.  مأموران پليس دريافتند 

مقتول سارق سابقه دار منزل است كه يك سال و نيم 
قبل دستگير شده و به زندان افتاده بود.   همچنين 
مشخص شد قاتل هم سارق سابقه دار منزل است كه 

چند ماه قبل دستگير و روانه زندان شده است. 
قاتل  گفت: س��اعتي قبل مقتول اصرار داشت من 
همراه او ب��ه هواخوري بروم كه نرفت��م و به همين 
خاطر با هم درگير شديم و او را با چاقويي   كه داشتم 

به قتل رساندم.  

زن ج�وان ك�ه ب�ا پوش�ش مردان�ه ل�وازم 
مي ك�رد  س�رقت  را  خودروه�ا  داخ�ل 
ش�د.  گرفت�ار  پلي�س  مأم�وران  دام  در 
به گزارش جوان س��رهنگ رضا حيدري، رئيس 
كالنتري 110 شهدا گفت: س��اعت 10 صبح روز 
دوشنبه 28 بهمن ماه دو سارق  در كنارگذر بزرگراه 
امام عل��ي )ع( با ديدن خودروي گش��ت پليس از 
محل متواري ش��دند كه مأموران موفق ش��دند 

يكي از سارقان را كه دو كوله پشتي همراه داشت، 
بازداش��ت كنند، اما دومين س��ارق موفق به فرار 
شد. در اولين بررسي هاي مشخص شد كه سارق 
بازداشت شده زنی 28 ساله است كه پوشش مردانه 
دارد. او در اولين بازجويي ها به سرقت هاي سريالي 
لوازم داخل خودروها به همراه همدستش اعتراف 
كرد و گفت: با فروش اين ل��وازم هزينه اعتيادم را 

تأمين مي كردم كه بازداشت شدم.  

قتل پيرمرد 3 زنه به خاطر سگ
زن جوان اعتراف كرد

زن ميانسالی كه به اتهام قتل صاحبخانه سالخورده اش بازداشت 
شده بود، پس از گذشت دو ماه از وقوع حادثه به جرمش اعتراف كرد 
و مدعي شد كه مقتول مي خواسته سگ او را از خانه بيرون كند. 
به گزارش جوان، روز شنبه 30 آذرماه امسال قاضي محمد تقي شعباني، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 111 هفت چنار از قتل مرد 82 س��اله اي به نام هاشم با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د. 
نخستين بررسي ها نشان داد پيكر نيمه جان هاشم 23 آذر ماه در حالي 
كه از ناحيه گردن، پا و دست به شدت زخمي شده بود، جلوی خانه اش 
كشف و براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود. از سوي ديگر مشخص 
شد پير مرد پولدار كه ساختمان چهارطبقه اي دارد همراه همسر سومش 
به نام ثريا در يكي از طبقات زندگي مي كرده اس��ت و سه طبقه ديگر 

ساختمانش نيز در اختيار مستأجرانش  بوده است. 

در حالي كه همس��ر مقتول مدعي بود شوهرش دست به خودكشي 
زده است، مأموران وي و پسرش را به عنوان مظنونان حادثه بازداشت 
كردند. پس��ر خوانده مقتول در بازجويي ها منكر قتل پدرش شد اما 
گفت كه مادرش و يكي از همس��ايه ها به نام گوهر با پدرخوانده اش 
اختالف داش��ته اند. زن مقتول ه��م در ادامه در ادعاي��ي گفت كه با 
شوهرش اختالف داشته است اما او شوهرش را نكشته و مستأجرشان 
به نام گوهر كه به خاطر نگهداري س��گش در خانه با هاشم اختالف 
پيدا كرده بود ش��ب حادثه مقابل چش��مانش ش��وهرش را به قتل 

رسانده است. 
سپس مأموران گوهر را بازداشت كردند، اما متهم 45 ساله منكر قتل شد 
تا اينكه صبح ديروز مقابل قاضي محمد تقي شعباني پس از گذشت حدود 
دو ماه  از حادثه به قتل صاحبخانه با همدستي همسرمقتول اعتراف كرد. 

تحقيقات از دومتهم ادامه دارد. 

چ�ه ش�د ك�ه پ�س از دو ماه 
تصميم گرفتي به قتل اعتراف 

كني؟ 
من واقعاً خس��ته ش��ده بودم و از 
طرفي هم عذاب وجدان داشتم اما االن كه 

اعتراف كردم راحت شدم. 
چ�ه اختالف�ي ب�ا صاحبخانه ات 
داشتي كه دست به قتل او زدي؟ 

او پيرمرد س��ختگيري بود و ما را با رفتار و 
كارهايش آزار و اذيت مي كرد به طوريكه من 
قبل از قتل تصميم گرفتم تا آخر آذر ماه از 

خانه اش بروم. 
زن مقتول گفته ب�ود كه به خاطر 
نگهداري س�گ در خانه ات با او 

اختالف داشتي؟ 
بله، يكي از اختالفات ما سگ خانگي ام بود. 
او مي گفت سگم زياد واق واق  می كند و بايد 
سگم را به خانه نياورم كه من قبول نمي كردم 
چون س��گ امانت بود و خيلي دوس��تش 

داشتم، اما غير از اين اختالفات ديگري هم 
داشتيم مثاًل او هميشه روي صندلي جلوی 
در مي نشست و رفت و آمدهاي ما را مي پاييد 
و گاهي هم ب��راي مهمان هاي ما مزاحمت 

ايجاد مي كرد كه به خانه اش نيايند. 
سگ را از چه كسي امانت گرفته 

بودي؟ 
من دو پسر دارم كه هر دو مستقل هستند. 
يكي از آنها مدت��ي قبل به تركي��ه رفت و 
س��گ مينياتوري اش را به من سپرد كه از 
او نگهداري كنم و من خيلي سگ پسرم را 
دوست داشتم و به هيچ عنوان نمي خواستم 

سگم را از خودم جدا كنم. 
يعني به قيمت جان يك انسان؟ 

من تنها قصد قتل او را نداشتم همسرش هم 
دوست داشت شوهرش به قتل برسد و مرا 

تشويق كرد. 
چرا؟ 

او مي گفت ش��وهرش تمامي اموالش را به 

صورت وكالتي ب��ه دخت��ر زن قبلي اش و 
دامادش داده اس��ت و ديگر براي او ارزشي 

ندارد. 
از چ�ه زمان�ي تصمي�م ب�ه قتل 

گرفتيد؟ 
از اول آذر ماه كه آزار و اذيت هاي او بيش��تر 

شد. 
درباره شب حادثه توضيح بده ؟

قرار بود ش��ب قب��ل از حادث��ه او را به قتل 
برسانيم اما آن شب همسايه ها همه بودند 
تا اينكه ش��ب حادثه همس��ر مقتول گفت 
همسايه ها نيستند و هاشم هم خواب است و 
االن وقت اجراي نقشه است. من دستكش به 
دست كردم و با كاتر موكت بري كه هميشه 
همراه داشتم به طبقه پايين رفتم و در خواب 
به او حمله كردم كه او بيدار شد و با عصايش 
با من درگير ش��د. به هرحال تعدادي ضربه 
به او زدم و بع��د از ترس فرار كردم كه ديدم 

همسرش هم از خانه فرار كرده است. 

پس از قتل كجا رفتي؟ 
پس از قتل به خانه پسر خوانده  اش رفتم و لباسهايم را عوض 
كردم تا كسي به من شك نكند و دوباره بعد از چند ساعت 

به خانه برگشتم. 
پسر خوانده اش دست داشت؟ 

من خبر ندارم اما مادرش كليد خانه او را به من داد. 
آخرين حرف؟ 

مرا قصاص كنند. 
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