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پليس مالك پرايد را
 از سرقت خودرو اش با خبر كرد

مأم�وران پليس ك�ه دو س�ارق حرف�ه اي را در جري�ان تعقي�ب و گريز 
يك س�اعته و با ش�ليك گلول�ه بازداش�ت كرده بودند وقت�ي با صاحب 
پرايد س�رقتي تم�اس گرفتند او از س�رقت خ�ودرواش خبر نداش�ت. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 4:30 بام��داد دوش��نبه 26 اس��فند ماه مأموران 
کالنتري 141 گلستان هنگام گش��ت زني به يك س��واري پرايد که با ديدن 
خودروي گشت پليس با دنده عقب تغيير مس��ير داده بود، مظنون شده و به 
راننده اش فرمان ايس��ت دادند. راننده اما بدون توجه به فرمان ايست با فشار 
روي پدال گاز از محل دور ش��د بنابراين عمليات تعقيب و گريز خيلي زود به 
جريان افتاد. مأموران پليس در اولين گام با بررسي شماره پالك خودرو متوجه 
شدند که سواري پرايد اعالم سرقت نشده است. خودروي پرايد با سرعت زياد 
از ميدان الله به سمت بزرگراه آزادگان حرکت کرد. در جريان تعقيب و گريز 
سرنشين پرايد مقدار زيادي لوازم که احتمال مي رفت لوازم سرقتي است را از 
داخل پرايد به بيرون پرتاب مي کرد. مأموران پليس بعد از يك ساعت تعقيب و 
گريز سرانجام در فاز يك انديشه با شليك گلوله خودرو را متوقف کرده و راننده 
و سرنش��ين را که با پاي پياده در حال فرار بودند،  بازداشت کردند. مأموران 
پليس همچنين در بازرسي از داخل خودرو مقدار زيادي لوازم سرقت کشف 
کردند.  بررسي سوابق دو متهم نشان داد که آنها از مجرمان حرفه اي هستند که 
بارها به اتهام سرقت لوازم خودرو و خودرو بازداشت شده و به زندان افتاده اند. 
يكي از سارقان گفت که يك ساعت قبل از اينكه تحت تعقيب پليس قرار گيرند 
خودروي پرايد را سرقت کرده و با آن مشغول سرقت بودند که در دام مأموران 

گشت گرفتار شدند. 
بعد از آن بود که مأموران پليس ب��ا مالك پرايد تماس گرفتند. وقتي مأموران 
پليس درباره خودرو اش از او سؤال کردند گفت که سواري پرايدش را در کوچه 
پارك کرده است. وقتي پليس از وي خواست به محل پارك خودرواش مراجعه 
کند او قبول کرد و بعد از رفتن به کوچه به مأموران گفت که خودروي او سرقت 
شده است. پس از آن بود که شاکي با راهنمايي پليس خودش را به کالنتري 
رس��اند و از ماجراي سرقت با خبر ش��د.  سرهنگ افش��ين ابراهيمي، رئيس 
کالنتري 141 گلستان گفت: ارزش اموال کشف شده اي که متهمان در مدت 
يك ساعت سرقت کرده بودند 60 ميليون تومان است. وي گفت: تحقيقات براي 

کشف جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 
 

كالهبرداري ميلياردي 
با فروش خودروهاي چپي

اعضاي يك ش�بكه كالهب�رداري كه با ف�روش خودروهاي چپ ش�ده 
به جاي س�الم پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده اند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، اين پرونده دهم اسفند ماه روي ميز کارآگاهان پايگاه هفتم 
پليس آگاهي قرار گرفت. براساس شكايت هاي مطرح شده اعضاي يك باند در 
حال فروش خودروهاي چپ شده به جاي خودروي سالم به خريداران بودند. 
يكي از شاکيان در توضيح شكايت خود گفت: مدتي بود که به دنبال خريد يك 
خودروي خارجي با قيمت مناسب بودم که س��ي ام بهمن ماه هنگام پرسه در 
يكي از سايت هاي اينترنتي متوجه آگهي فروش يك دستگاه خودروي اپتيما 
شدم. بعد از آن بود که با فروشنده خودرو تماس گرفتم و براي بازديد از خودرو 
در ميدان تره بار تهران با او قرار گذاشتم. بعد از بازديد خودرو فروشنده مدعي 
شد که خودرو فاقد هر گونه تصادف و نقص فني است. چند نفر هم که به عنوان 
کارشناس خودرو در آنجا حاضر بودند حرف هاي فروش��نده را تأييد کردند، 
بنابراين بعد از توافق بر سر قيمت من پول را پرداخت کردم و خودرو را بعد از 
انجام مراحل اداري خريدم.  شاکي ادامه داد: چند روز بعد از خريد خودرو بود 
که متوجه شدم خودرو داراي نقص است، براي همين آن را به چند کارشناس 
نشان دادم که همگي گفتند که خودرو قباًل چپ شده است و فروشنده به اين 

شيوه از من کالهبرداري کرده است. 
کارآگاهان پليس در جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند که اعضاي باند به 
اين شيوه در حال کالهبرداري از خريداران خودرو هستند، بنابراين در جريان 
بررسي هاي بعدي در 12 اسفندماه موفق ش��دند سه متهم را در ميدان تره بار 
شناسايي و بازداشت کنند. اعضاي باند در بازجويي ها به کالهبرداري اعتراف 
کردند. محسن به عنوان سردس��ته باند گفت: من مكانيك و صافكار خودرو 
هستم. يك روز بابك که از دوستانم است به من مراجعه کرد و گفت مي خواهد 
خودروي س��راتوی خود را بفروش��د. با توجه به اينكه خودروي بابك قباًل در 
س��انحه تصادف دچار خسارت شده بود به او پيش��نهاد دادم که من خودرو را 
تعمير مي کنم و مي توانيم آن را به عنوان خودروي سالم بفروشيم و پول خوبي 
به جيب بزنيم که او هم قبول کرد. بعد از آن بود که من خودرو را تعمير اساسي 
کردم و با درج آگهي در سايت توانستيم آن را به قيمت خوبي به فروش برسانيم. 
بعد از آن بود تصميم گرفتيم به همين شيوه خودروهاي تصادفي را خريده و بعد 
از بازسازي به عنوان خودروي سالم به فروش برسانيم که در اين کار از جمشيد 
هم که از دوستان مش��ترکمان بود کمك گرفتيم. ما در حال کالهبرداري از 

مشتريان بوديم که بازداشت شديم. 
سرهنگ کارآگاه حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي پايتخت 
گفت: متهمان در حال حاضر به هفت کالهبرداري به اين شيوه اعتراف کرده و 
گفته اند که از اين راه يك ميليارد تومان به جيب زده اند. سرهنگ عليزاده گفت: 

سه متهم به دستور بازپرس راهي زندان شدند. 

خريد امن اينترنتي 
با رعايت توصيه هاي پليس 

اين روزها به دليل شيوع بيماري کرونا توصيه مي شود که شهروندان خريدهاي 
خود را به صورت اينترنتي انجام دهند که توصيه اي به جا است. در خريد هاي 
اينترنتي اما ضرورت رعايت نكات ايمني از س��وي کاربران الزام دارد؛ چراکه 
ممكن است خريدار در دام مجرمان س��ايبري گرفتار شود. مهم ترين موضوع 
جهت انجام خريد از فروش��گاه هاي اينترنتي، بررس��ي اصالت و اعتبار سايت 
فروشگاهي است که در حال حاضر اين اعتبار سنجي به واسطه مرکز توسعه 
و تجارت الكتروني��ك و با اعطاي نم��اد اعتماد الكتروني��ك )enamad( به 
سايت هاي فروشگاهي داراي مجوز فعاليت انجام مي گيرد.  با توجه به معافيت 
تراکنش هاي زير 100 هزار توم��ان از دريافت رمز پويا جهت انجام خريدهاي 
اينترنتي، کاربران بايد توجه به مقوله جعل صفحات بانكي را همچنان مدنظر 
قرار دهند و مراقب باش��ند از رفتن به لينك هاي ناشناسي که در سايت هاي 
مختلف ارائه شده خودداري کنند و براي انجام خريدهاي زير 100 هزارتومان 

هم از رمز پويا استفاده کنند. 
شهروندان همچنين بايد مراقب ارائه بسته هاي نرم افزاري که تحت عناوين تصاوير 
يا اپليكيشن هاي مرتبط ارائه مي ش��ود، باشند چراکه در مناسبت هاي مختلف 
آييني- مذهبي ممكن است مجرمان س��ايبري با تحريك احساسات و با هدف 
سوء استفاده اقدام به ارائه فايل  يا بسته نرم افزاري آلوده به بدافزار کنند که مي تواند 
زمينه ساز نقض حريم خصوصي شود. هموطنان نسبت به دريافت فايل ها از منابع 
نا معتبر دقت الزم را داشته  باشند و در هنگام نصب اينگونه نرم افزارها از دادن مجوز 

دسترسي هاي مشكوك خودداري کنند. 
 *سرپرست پليس فتای سيستان و بلوچستان 

 پليس  ترددها   را در خروجي هاي 
پايتخت   كنترل مي كند

جانش�ين رئيس پلي�س پايتخت 
اع�الم ك�رد ك�ه در ش�ش نقطه 
خروج�ي ته�ران ب�زرگ ايس�ت 
و بازرس�ي ب�راي مديريت ترددها 
شده اس�ت. دي�ده  ت�دارك 

به گزارش جوان، سردار حميد هداوند 
در بازديد از کالنتري هاي سليمانيه و 

قياسي با تأکيد بر اينكه ويروس منحوس کرونا اين روزها مشكالت 
بسياري را به همراه داش��ته است، گفت: نيروي انتظامي در همه 
شرايط و اتفاقات و حوادث تلخ و شيرين در کنار مردم بوده و تالش 
کرده وظايف و مأموريت هاي خود را به نحو مطلوب به انجام برساند. 
وي ادامه داد: در شرايط موجود در شش نقطه خروجي تهران بزرگ 

ايست و بازرسي براي مديريت ترددها تدارك ديده شده است. 
سردار هداوند با تأکيد بر اينكه کارکنان کالنتري ها در خط مقدم 
تأمين امنيت جامعه قرار دارند گفت که براي پيشگيري از شيوع 
کرونا تمهيداتي تدارك ديده شده که در ورودي مقرهاي پليس 
پايتخت دستكش، ماس��ك طبي به مراجعان اين مرکز تحويل 
داده شود و اين مراکز به صورت روزانه ضد عفوني و گند زدايي شوند.  
جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به آمار کشفيات 
حوزه سرقت در سال 98 هم گفت: در س��ال 98 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 2 درصد کاهش سرقت داشته ايم و در حوزه کشف 

5 درصد افزايش داشته ايم. 

 طرح زوج و فرد براي رمالي
مرد رم�ال ك�ه ب�ا اج�راي ط�رح زوج و ف�رد در مغازه 
منب�ت كاري اش رمال�ي مي ك�رد، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي درباره 
فعاليت م��ردي رمال در مغ��ازه منب��ت کاري اش در محله 
فالح به کالنتري 161 گزارش ش��د. شاکيان گفته بودند که 
روزهاي زوج مردان و روزهاي فرد زنان بسياري مقابل مغازه 
منبت کاري مرد 50 ساله صف مي کشند و باعث سلب آسايش 
محل مي ش��وند. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس 
در جريان تحقيقات ميداني راهي محل شدند و مرد رمال را 
بازداشت و در بازرسي از محل 10 جلد کتاب خطي با قدمت 

150 سال و 13 ميليون تومان پول نقد کشف کردند. 
سرهنگ حس��ين شمس��ايي فر، رئيس کالنتري 161 ابوذر 
گفت: متهم به همراه پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد.

كليد سرقت از خانه دايي 
در دست خواهرزاده

مردي كه با همدستي دو نفر از دوستانش به خانه دايي اش 
دستبرد زده بود، پس از بازداشت ماجراي سرقت را شرح داد. 
به گزارش ج��وان، اين پرون��ده هفتم آذرماه امس��ال و با طرح 
شكايت در کالنتري 164 قائم به جريان افتاد. شاکي که مردي 
ميانسال بود در ش��رح ش��كايت خود گفت: خانه من در محله 
اقدسيه است و متوجه ش��دم که گاو صندوق خانه ام که حاوي 
300 ميليون تومان پول و طال بود سرقت شده است. وقتي پرونده 
در پايگاه يكم پليس آگاهي بررسي شد شاکي جزئيات بيشتري 
از ماجراي سرقت را ش��رح داد. او گفت: پنج شنبه هفتم آذر ماه 
همراه خانواده ام در خانه خواهرم در محله چيتگر مهمان بودم. 
حدود ساعت 11 شب يكي از همس��ايه ها با من تماس گرفت و 
گفت که در آپارتمانمان باز اس��ت و احتمال مي دهد که دزد به 
خانه مان زده باشد. من از او خواستم وارد خانه ام شود و من را از 
ماجرا با خبر کند. لحظاتي بعد همسايه مان تماس گرفت و گفت 
که وضع خانه به هم ريخته و احتمال مي دهد که سرقت اتفاق 
افتاده باشد. وقتي خودم را به خانه رساندم متوجه شدم که گاو 
صندوق که در اتاق خواب ب��ود و 300 ميليون تومان پول و طال 

داخلش داشتيم سرقت شده است. 
کارآگاهان پليس بعد از حضور در محل و بررسي صحنه جرم 
متوجه شدند که سرقت از سوي فردي آشنا رقم خورده و به هم 
ريختگي خانه هم ساختگي است. آنها متوجه شدند که سارق با 
در دست داشتن کليد وارد شده و مرتكب سرقت شده است بعد 

از آن بود که شاکي بار ديگر مورد تحقيق قرار گرفت. 
او گفت که دست کليد خانه را هميش��ه داخل خودروي خود 
مي گذاشت. شاکي توضيح داد: خواهرزاده ام که پويا نام دارد در 
کار نصب سيستم صوتي خودرو است. من شب حادثه خودروام 
را به او دادم که سيس��تم صوت��ي را روي آن نصب کند. وقتي 
خودرو را به من بازگرداند ديدم که جاي دسته کليد خانه ام که 

داخل خودرو بود عوض شده است. 
بعد از به دست آمدن اين س��رنخ بود که اول اس��فندماه پسر 
32 س��اله مورد بازجويي قرار گرف��ت. او در بازجويي هاي فني 
به سرقت با همدس��تي دو نفر از دوستانش اعتراف کرد. متهم 
گفت: شب حادثه بعد از اينكه پش��ت فرمان خودروي دايي ام 
نشستم خودرو را بررسي کردم و متوجه دسته کليد خانه اش 
شدم. از آنجا که دايي ام وضع مالي خوبي داشت و هميشه پول 
و طال در خانه نگه مي داشت تصميم گرفتم که گاوصندوق اش 

را سرقت کنم. 
متهم ادامه داد: ماجرا را با دو نفر از دوستانم به نام هاي کامران 
و سيروان مطرح کردم. بعد از موافقت آنها بود که گاوصندوق را 
سرقت کرده و به سمت کرج حرکت کرديم و در محلي خلوت در 

آن را باز کرده و اموال با ارزش داخل آن را تقسيم کرديم. 
س��رهنگ کارآگاه  قاسم دس��تخال، رئيس پايگاه يكم پليس 
آگاهي پايتخت گفت: با اطالعاتي ک��ه متهم در اختيار پليس 
گذاشت دو همدست او هم چهارم اسفندماه بازداشت شد و به 
جرم خود اعتراف کردند. وي گفت: تحقيقات براي کشف جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است. 

 طوطي سخنگو، راز سرقت را بر مال  كرد
فرياده�اي طوط�ي س�خنگو هن�گام بازداش�ت 
س�رقت  راز  ش�د  س�بب  حرف�ه اي  س�ارق 
ش�ود.  م�ال  ب�ر  همدس�تش  و  مته�م  طالي�ي 
به گزارش ج��وان، چندي قبل ب��ود که م��ردي با مرکز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت 
را اعالم کرد. لحظاتي بعد از اعالم گزارش تيمي از مأموران 
کالنتري 144 جواديه تهرانپارس در محل که خانه اي در 
خيابان جشنواره بود حاضر ش��دند و در اين باره تحقيق 
کردند. ش��اکي در توضيح ماجرا گفت: لحظاتي قبل من 
در حال اس��تراحت بودم. درخانه چند پرنده از جمله يك 
طوطي س��خنگو هم داش��تم که ناگهان طوطي سخنگو 
شروع به فرياد کش��يدن کرد. فهميدم که حادثه اي اتفاق 
افتاده است. وقتي خواس��تم از جايم بلند شوم ناگهان دو 
مرد نقابدار را باالي س��رم ديدم. يكي از آنها چاقويي زير 
گلويم گذاشت و خواس��ت که حرکت نكنم وگرنه من را 
به قتل مي رس��اند. من هم از ترس از جايم تكان نخوردم. 
مردان نقابدار سپس دست و پا و دهانم را بستند و خانه را 
جس��ت وجو کرده و هر چه پول و طال در خانه داش��تم به 
همراه طوطي سخنگويم  سرقت کردند. شاکي گفت: اموال 
سرقت شده ام بيش از 300  ميليون تومان ارزش داشت که 

آنها بعد از سرقت از محل فرار کردند. 
بعد از مطرح شدن شكايت تيمي از مأموران پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران مأمور رس��يدگي به پرونده ش��دند. 
کارآگاه��ان در جري��ان تحقيق��ات ميدان��ي و بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند يكي از سارقان را که 

مردي 36 ساله به نام ناصر بود شناسايي کنند. 

بررسي سوابق ناصر نش��ان داد که او قباًل به اتهام سرقت 
بازداشت شده و به زندان افتاده بود. بعد از به دست آمدن 
اين اطالعات بود که مخفيگاه ناص��ر حوالي خيابان نبرد 
شناسايي شد و او را بازداشت کردند. هنگام انتقال متهم 
از مخفيگاهش بود که کارآگاهان با شنيدن صداي فرياد 
طوطي س��خنگو از انباري خانه وارد آنجا شدند و طوطي 

سرقت شده را هم کشف کردند. 
بعد از پيدا شدن طوطي سخنگوي ش��اکي در خانه ناصر 
بود که او به ناچار به س��رقت از خانه شاکي اعتراف کرد و 
همدست 34 ساله اش س��عيد را هم به پليس معرفي کرد. 
او همچنين گفت که بقيه پرنده هاي س��رقت ش��ده را در 
مغازه اش پنهان کرده اس��ت که پرنده ها هم در بازرسي از 

محل کشف شدند. 
با اطالعاتي که ناصر در اختيار پليس گذاش��ت مخفيگاه 
سعيد در خيابان ديلمان شناسايي و بازداشت شد. سعيد در 
بازجويي ها به سرقت اعتراف کرد و گفت: من طراح نقشه 
سرقت از خانه شاکي بودم. مدتي قبل متوجه شده بودم که 
او مقدار زيادي پول و طال در خانه نگه مي دارد براي همين 
نقشه سرقت را طراحي کردم و با ناصر در ميان گذاشتم که 
قبول کرد در اجراي نقشه به من کمك کند. بعد از سرقت 
طالها را در بازار ب��ه مبلغ 150 ميلي��ون تومان به فروش 
رساندم و پولش را بين خودمان تقسيم کرديم. بقيه اموال 

سرقت شده را هم بين خودمان تقسيم کرديم. 
سرهنگ کارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس 
آگاهي گفت: با اعتراف دو متهم به سرقت هر دو به دستور 

قاضي روانه زندان شدند. 

معلم اخراجي كه سال گذش�ته در جريان   
ش�راكت كاري دوس�ت پول�دارش را ب�ه 
قت�ل رس�انده بود به م�رگ  محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، متهم پرونده مردي 35 ساله 
به نام سعيد است که به علت اعتياد به مصرف 
مواد مخدر از شغل معلمي اخراج شد. اين معلم 
اخراجي 21 تير سال 9۷ با قتل يكي از دوستان 
پولدارش در پيش��واي ورامين دستگير شد. 
سعيد که از طريق رديابي تلفن همراه شناسايي 
ش��ده بود، وقتي تحت بازجويي قرارگرفت به 
قتل اعتراف کرد. او در روند بازجويي  ها ماجرا 
را شرح داد و گفت: معلم بودم و زندگي خوبي 
داشتم اما اعتياد همه آنها را از من گرفت. سال 
گذشته از شغل دبيري اخراج شدم بعد از آن 
همس��رم طالق گرفت. تنهايي و بيكاري مرا 
خيلي اذيت مي کرد تا اينكه يكي از دوستانم به 

نام بابك پيشنهاد شراکت کاري داد. 
او در ادامه گفت: من و بابك سالها همديگر را 
مي شناختيم. او وضع مالي خوبي داشت و قرار 
بود با يكي از دوس��تانش يك شرکت تأسيس 
کند. وقتي ماجرا را فهميدم به او پيشنهاد دادم 
تنها خودروي زانتيايي که دارم را بفروش��م و 

با آنها شريك ش��وم. او قبول کرد اما خودروام 
فروش نرفت.  متهم در خص��وص قتل گفت: 
روز حادثه ب��ه ديدن بابك رفت��ه بودم. حرف 
شراکت شد اما او گفت از تصميمش منصرف 
شده است. با شنيدن اين حرف عصباني شدم 
و با هم درگير شديم. او از داستان زندگي من 
خبر داشت به همين دليل ش��روع به تحقير 
کرد و ناسزا گفت با شنيدن آن حرف ها کنترل 
اعصابم را از دس��ت دادم و چش��مم به ميخي 
افتاد که روي ميز اتاقش افتاد. آنرا برداش��تم 
و به طرفش حمله کردم که ناخواسته ميخ در 

گلويش فرو رفت. 
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد و پرونده 
با صدور کيفرخواست به شعبه هشتم دادگاه 
کيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در 
اولين جلسه محاکمه بعد از درخواست قصاص 
از س��وي اولياي دم، در دفاع از خود جرمش را 
انكار کرد و گفت: اظهاراتم در دادسرا به خاطر 
فشارهاي بازجويي بوده است. آن روز من و بابك 
با هم درگير نشديم. در حال صحبت بوديم که 
ناگهان مردناشناس��ي در حاليكه صورتش را 
پوشانده بود وارد خانه بابك شد. او با ميخي که 

روي ميز بود به مقتول حمله کرد و او را کشت. 
 مقتول به خاطر شرايط کاري اش با افراد زيادي 
رابطه کاري و مالي داش��ت احتماالً با آن مرد 

ناشناس نيز اختالف داشته است. 
با انكارهاي متهم و تعريف سناريوي جديد از 
سوي او، پرونده به دستور قاضي براي تحقيقات 
بيشتر به دادسرا فرس��تاده شد تا اينكه بعد از 
تحقيقات و بررس��ي هاي الزم متهم بار ديگر 
مجرم شناخته ش��د و براي دومين بار مقابل 

هيئت قضايي قرار گرفت. 
مرد جوان اين بار قتل را پذيرفت و با شرح ماجرا 
گفت: باور کنيد قصد قتل نداشتم اما مقتول مرا 
تحقير کرد و به خاطر عصباني��ت اين حادثه 
اتفاق افتاد. من همه زندگ��ي ام را باخته ام. از 
اولياي دم درخواست دارم به من فرصت دوباره 
بدهند تا گذشته را جبران کنم.   در پايان هيئت 
قضايي متهم را با توجه به مدارك در پرونده و 

درخواست اولياي دم به قصاص محكوم کرد. 
به اين ترتيب متهم در صورت تأييد حكم در 
ديوان عالي کشور، اگر موفق به جلب رضايت 
اولياي دم نشود در انتظار چوبه دار قرار خواهد 

گرفت. 

معلم اخراجي به قصاص محكوم شد

مرد جنايتكار به صحنه جنايت بازگشت
مهندس جوان كه متهم است همس�رش را با اتصال سيم برق 
به كام مرگ كش�انده اس�ت صحنه جنايت را بازس�ازي كرد. 
به گزارش جوان، اين حادثه ظهر روز 15 بهمن ماه امس��ال با وقوع 
حادثه آتش سوزي در غرب تهران به جريان افتاد. وقتي در جريان 
تحقيقات مشخص شد که زني جوان در جريان حادثه آتش سوزي به 
کام مرگ رفته است، مأموران پليس آگاهي تهران هم در محل حاضر 

شدند و در اين باره تحقيق کردند.
 بررسي هاي بيشتر نشان داد که زن جوان که الميرا نام داشت در 
جريان حادثه آتش سوزي عمدي به کام مرگ رفته است. همسر 
وي که دکتراي رشته آي تي داشت در جريان تحقيقات بيشتر به 
قتل اعتراف کرد و گفت: سال 85 هر دو در يك دانشگاه تحصيل 

مي کرديم و آشنايي ما سبب شد تا به هم عالقه مند شويم. مدتي 
بعد ما با هم عقد کرديم و قرار بود تا چند روز آينده مراسم عروسي 
را برگزار کنيم. متهم در شرح حادثه هم گفت: به خاطر اختالفي 
که با هم پيدا کرده بوديم تصميم ب��ه قتل او گرفتم. روز حادثه به 
بهانه اينكه قصد ماس��اژ دادنش را داشتم روي تخت دراز کشيد و 
من هم از فرصت استفاده کردم و کابل برق را به بدنش وصل کردم 
و او را به قتل رس��اندم. بعد هم خانه را آتش زدم تا پليس را فريب 
دهم که دستم رو ش��د. با کامل ش��دن تحقيقات و اعتراف متهم 
به قتل همس��رش، وي به صحنه جنايت منتقل ش��د و در حضور 
بازپرس واحدي از ش��عبه يازدهم دادس��راي امور جنايي تهران 

صحنه جنايت را بازسازي کرد. 

بازداشت سارق با شليك گلوله
مج�رم س�ابقه داري ك�ه ب�ه تازگ�ي از 
زن�دان آزاد ش�ده ب�ود در تعقي�ب و گريز 
با پلي�س با ش�ليك گلوله بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 2 بامداد 23 اسفند ماه 
کارآگاه��ان يگان گش��ت پليس آگاهي هنگام 
گش��ت زني در ميدان ش��وش به يك دستگاه 
خ��ودروي پرايد 141 مظنون ش��دند. مأموران 
پليس در اولين گام با بررس��ي ش��ماره پالك 
خودرو متوجه ش��دند خودروي پرايد بيس��تم 
اس��فند ماه در محدوده کالنتري 160 خزانه به 
سرقت رفته اس��ت، بنابراين مأموران به راننده 

فرمان ايست دادند. راننده پرايد اما بدون توجه 
به فرمان پليس با فش��ار روي پدال گاز از محل 
دور ش��د و عمليات تعقيب و گري��ز به جريان 
افتاد. متهم با سرعت و اليي کشي بين خودروها 
از محل متواري ش��د و مأم��وران پليس هم به 
تعقيب خودروي مسروقه پرداختند و چندين 
بار به وي دستور ايست دادند، ولي سارق بدون 
توجه به فرمان پليس با سرعت زياد وارد بزرگراه 
تندگويان و پس از طي مسافتي بدون هيچگونه 
توجهي با اليي کشيدن هاي متوالي باعث تصادف 
عمدي با خودروهاي شهروندان و ايجاد ترافيك 

شد. 
همزمان کارآگاهان با به کار گيري قانون استفاده 
از سالح ش��روع به تيراندازي کردند و در نهايت 
چند تير به سمت الستيك عقب خودروي پرايد 
شليك کردند. به رغم اصابت گلوله به چرخ هاي 
خودرو پس از عب��ور از خيابان ه��اي فرعي باز 
هم س��ارق به فرار ادامه داد و به صورت خالف 
جهت وارد بزرگراه شهيد آويني شد. پس از طي 
مس��افتي به علت حرکات مخاطره آميز راننده 
خودروي مسروقه، افس��ر اکيپ الستيك هاي 
جلوي خودرو را نيز با شليك گلوله پنچر کرد و 

سرانجام در محدوده خيابان ابن بابويه شهرري به 
علت پنچر شدن تمام الستيك ها خودرو متوقف 
شد و راننده اين بار با پاي پياده از محل متواري 
شد اما سرانجام بازداشت شد. سرهنگ کارآگاه 
س��عداهلل گزافي، رئيس مرک��ز عمليات پليس 
آگاهي پايتخت گفت: در بررس��ي سوابق متهم 
29 ساله که اس��ماعيل نام داشت مشخص شد 
که وي از مجرمان سابقه دار است که به تازگي از 
زندان آزاد شده و با سرقت خودروي پرايد قصد 
فروش قطعات داخل آن را داشته است، متهم در 

اختيار اداره دوم پليس آگاهي قرار گرفت. 

سرهنگ حسن كيخا*


