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15 هزار  پليس راهور
 در  بازگشايي مدارس به خط مي شوند

رئيس پليس 
غالمرضا مسکنی

   گزارش 
و  راهنمايي 
رانندگي ناجا 
با هش�دار به آم�وزش و پرورش ب�راي به 
كارگيري سرويس هاي مدرسه قانون مند 
اعالم كرد كه در بازگشايي مدارس عالوه بر 
ح�دود 15 ه�زار مأم�ور پلي�س راه�ور از 
يك صد هزار هميار براي نظارت بر 112 هزار 
خودرويي كه قرار اس�ت بيش از 2ميليون 
دانش آموز را جابه جا كنند، استفاده می شود. 
به گزارش جوان، سردار هاديانفر در نشست 
خبري صبح دي��روز تأكيد ك��رد: مجري 
سرويس مدارس بايد خارج از تاكسي ها و 
آژانس ها باشد و رانندگان اينگونه سرويس ها 

بايد دوره آموزشي را طي كرده باشند. 
 به گفت��ه س��ردار هاديانفر اس��تان هاي 
همدان، بوش��هر و غرب اس��تان تهران در 
سال گذشته بيش��ترين ميزان تصادفات 
را همزمان با بازگش��ايي مدارس داشتند 
كه امس��ال پيش از آغاز طرح بازگش��ايي 
مدارس، ابالغيه هاي الزم به آنها داده شد.  
وي افزود: امروز خودرو هاي شخصي سهم 
۵۳ درصدي، تاكسي ها سهم ۱۹ درصدي، 
ون ها سهم ۶ درصدي، ميني بوس و اتوبوس 
س��هم ۵ درصدي و س��اير خودرو ها سهم 
۱۵ درصدي در سرويس دهي مدارس دارند 
و باز هم تأكيد مي كنم ش��هرداري ها برابر 
آيين نامه اجرايي در حوزه سرويس دهي به 

مدارس عمل كنند. 
رئيس پلي��س راهور ناج��ا در ادامه گفت: 
پلي��س در بازگش��ايي مدارس ع��الوه بر 
اس��تفاده از ۱4 ه��زار و ۹02 مأمور پليس 
راهور در سراسر كشور در قالب گشت هاي 
نامحسوس و محسوس و موتوري از يك صد 
هزار پليس يار هم استفاده مي كند كه اگر 
راننده اي با اين پليس يار ها همكاري نكند، 
۵0 هزار تومان جريمه مي شود و سه نمره 
منفي خواهد گرفت. سردار هاديانفر با بيان 
اينكه در حوزه مدارس ۱۱2 هزار وسيله براي 
بيش از 2ميليون دانش آموز در نظر گرفته 
شده است، با بيان اينكه ايمني سرويس از 
اولويت هاي مهم است، گفت: مدارس بايد 
از سرويس هايي استفاده كنند كه معاينه 
فني معتبر دارند، متأس��فانه در اين حوزه 
نابساماني هايي وجود دارد كه شهرداري ها 

بايد در اين حوزه وارد شوند. 
 تأكيد بر استفاده از كمر بند ايمني 

رئيس پليس راهور ناجا در ادامه با بيان اينكه 

متأسفانه به رغم توصيه هاي صورت گرفته 
به علت نبس��تن كمر بندايمني ما افزايش 
س��ه درصدي در جان باختگان سرنشينان 
خودرو داشته ايم، درباره سهم وسايل نقليه 
در تصادفات گف��ت: در موضوع تصادفات 
خ��ودروي س��واري نق��ش ۵۹ درصدي، 
موتورسيكلت سهم 2۷ درصدي، وانت بار 
سهم ۳/۷ دهم درصدي، كاميون نقش ۸/4 
دهم درصدي و عابران س��هم 20 درصدي 
دارند و ۸۸ درصد تصادفات در محور هاي 
اصل��ي و فرعي و ۱2 درص��د در محور هاي 

روستايي اتفاق مي افتد. 
سردار هاديانفر درباره وضع كشته شدگان 
جاده اي نيز بيان كرد: عابران س��هم ۷/۱۹ 
ده��م درصدي، موتورس��يكلت س��واران 
س��هم 20 درصدي، رانندگان خودروها و 
سرنشينان سهم ۵۹ درصدي دارند و عامل 
اصلي در تصادف منجر به فوت سرنشينان 
خودروها، استفاده نكردن از كمربند ايمني 
است، بنابراين بر استفاده از كمربند ايمني 
هم در صندلي جلو و صندلي عقب تأكيد 
داريم و در صورتي كه اين مهم مغفول بماند 

مشمول جريمه مي شود. 
 رئيس پليس راهور ناجا ادامه داد: از ابتداي 
طرح تابس��تانه تا ابت��داي ش��هريور آمار 
جان باختگان به مي��زان هفت دهم درصد 
افزايش داشته است، اما تا هفدهم شهريور بر 
اساس آمار ناجا، اين آمار كاهش يافته است.  
سردار هاديانفر خاطرنش��ان كرد: افرادي 
كه در صحنه تص��ادف جان مي بازند بيش 
از ۵۳ درصد آم��ار جان باختگان تصادفات 
را به خود اختصاص داده اند، ۶درصد افراد 
سانحه ديده نيز حين انتقال به بيمارستان 
و 40 درصد ه��م در مراكز بيمارس��تاني، 
جان خود را از دست مي دهند.  وي با بيان 
اينكه 2۵ درص��د از جان باختگان حوادث 
ترافيكي بر اثر واژگوني خودرو بوده است، 
گفت: در ايام محرم متأس��فانه اين آمار به 
4۹ درصد رسيده است.  س��ردار هاديانفر 
درباره آمار جان باختگان گفت: ۱۹ درصد 
از جان باختگان عابران پي��اده، 2۱ درصد 
موتورسيكلت سواران، ۵0 درصد سرنشينان 

خودرو و ۱0 درصد كودكان بوده اند. 
وي درباره نقش وسايل نقليه در تصادفات 
گف��ت: ۵۹ درص��د س��واري ها، 2۷ درصد 
موتورس��يكلت ها، ۷درص��د وانت ه��ا، 
چهار درصد كاميون ها و چهار دهم درصد 

ناوگان عمومي در تصادفات نقش داشتند.

قاتل موتورسوار
 همچنان متواري است

ناكام�ي پلي�س ب�راي شناس�ايي مرد 
موتورسوار كه در صحنه تصادف راننده 
خودروي پيكان را به قتل رس�انده بود 
موج�ب ش�د، اولي�اي دم درخواس�ت 
دي�ه از بيت الم�ال را مط�رح كنن�د. 
به گ��زارش ج��وان، 22 اسفند س��ال ۸2، 
مأموران پليس تهران از مرگ مش��كوك 
مرد 42 س��اله به ن��ام حس��ين در يكي از 
بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل 
شدند. با انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
همس��ر آن مرد كه در محل حضور داشت 
در توضيح به مأموران گفت: »شب گذشته 
از مهماني به خانه برمي گش��تيم و همراه 
دو دختر خردسالم سوار خودروي پيكان 
بوديم كه ناگهان يك موتورس��يكلت با دو 
ترك نش��ين از خيابان فرعي بي��رون آمد 
و باعث تصادف ش��د. ش��وهرم از ماشين 
پياده ش��د تا با آنها صحبت كند اما منجر 
به درگيري شد. من داخل ماشين نشسته 
بودم كه ديدم يكي از آنها با چاقو يك ضربه 
به سينه شوهرم زد و بعد هر دو مرد جوان با 
موتور گريختند. بالفاصله با اورژانس تماس 
گرفتيم و شوهرم را به بيمارستان رسانديم 

اما بي فايده بود.«
بعد از اين توضيح��ات، در روند تحقيقات 
صاحب موتورسيكلت به نام سعيد شناسايي 
و بازداشت شد. وي به پليس آگاهي منتقل 
ش��د و تحت بازجويي قرار گرف��ت. او در 
اظهاراتش عامل قتل را يكي از دوستانش 
به نام احسان معرفي كرد و گفت: »با احسان 
سر كوچه ايستاده بوديم و داشتيم صحبت 
مي كرديم كه يك خودروي پيكان با سرعت 
زياد از كنار م��ا عبور ك��رد و نزديك بود با 
احسان برخورد كند. وقتي خودروي پيكان 
دور شد احس��ان به خاطر عصبانيت سوار 

موتورم ش��د و با هم آن خ��ودرو را تعقيب 
كرديم تا اينكه سد راهش شديم و درگيري 
شروع شد. در آن درگيري راننده به احسان 
فحاشي كرد. آنجا بود كه او با چاقوي كه در 
جورابش پنهان كرده بود يك ضربه به راننده 

زد و سپس فرار كرديم.«
مرد ج��وان در ادامه گفت: »همان ش��ب 
احس��ان به خانه اش رفت و بعد از آن ديگر 
از او خبري ندارم.« بع��د از اين توضيحات 
تالش پليس براي شناسايي و دستگيري 
احسان قوت گرفت و خانواده مرد جوان نيز 
مورد تحقيق قرار گرفتند، اما مدعي شدند از 

پسرشان اطالعي ندارند. 
با گذش��ت ۱۶ س��ال از حادثه در حاليكه 
تالش ها ب��راي رديابي عامل قت��ل راننده 
پيكان بي نتيج��ه مانده بود، اولي��اي دم با 
نوشتن نامه اي درخواست پرداخت ديه از 

بيت المال را مطرح كردند. 
پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و صبح ديروز در همان شعبه 
به رياس��ت قاضي توليت رس��يدگي شد. 
بعد از اعالم رسميت جلس��ه، همسر و دو 
فرزند مقتول در جايگاه ايستادند و همسر 
مقتول گفت: »۱۶ س��ال است شوهرم را از 
دست داده ام. آن زمان دو دخترم خردسال 
بودن��د و به س��ختي آنها را ب��زرگ كردم. 
حاال در س��ن ازدواج هستند اما هنوز قاتل 
پدرش��ان دستگير نشده اس��ت. به همين 
دليل درخواس��ت ديه از بيت المال دارم تا 
در اين شرايط س��خت بتوانم زندگي ام را 

اداره كنم.«
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور شد و با 
پرداخت ديه مقتول از بيت المال موافقت 

كرد. 

بازداشت عليرضا ژاپني قاتل در اوکراين

به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از ساعت 
۱۳:۳0 بعد از ظهر روز چهارشنبه 24 تير سال ۸۳ 
همزمان با اعالم قتل پسر جواني در پاساژ گلديس 
در فلكه دوم صادقيه از س��وي مأم��وران پليس 

پايتخت آغاز شد. 
آن روز ب��ه مأم��وران كالنتري ۱۱۸ س��تارخان 
خبر داده ش��د كه پس��ر جوان بوتي��ك داري در 
داخل مغازه اش به قتل رسيده است. مأموران در 
محل حادثه كه مغازه اي در طبقه همكف پاس��اژ 
گلديس بود با جسد پس��ر تنومندي به نام علي 
2۸ ساله روبه رو ش��دند كه با اصابت ضربات چاقو 
به قلب و پشتش به قتل رسيده بود. بررسي هاي 
مأموران نشان داد لحظاتي قبل يكي از كسبه هاي 
پاساژگلديس كه پسر 2۷ س��اله اي به نام عليرضا 
معروف به عليرضا ژاپني اس��ت هم��راه دو نفر از 
دوس��تانش در حالي كه هر س��ه قمه در دس��ت 
داش��ته اند، وارد مغازه مقت��ول در طبقه همكف 
مي ش��وند و در درگيري علي را به قتل رسانده و 
شريكش را به ش��دت زخمي و بعد از محل فرار 

مي كنند. 
همچنين تحقيقات مأموران حكايت از اين داشت 
مقتول ورزش��كار حرفه اي در رش��ته هاي رزمي 
بوكسينگ، كونگ فوتوا و كاراته بوده و چندين مدال 

قهرماني در رشته هاي رزمي هم داشته است. 

مأموران در بررسي هاي بعدي دريافتند قاتل در 
دقايق اوليه ظهر روز حادثه به مغازه علي مي رود 
و قصد دارد لباسي كه روز قبل از وي خريده است 
پس دهد كه همين موضوع با توجه به اختالفات 
قبلي كه داشته بودند، باعث درگيري لفظي بين 
آنها مي ش��ود كه در ادامه عليرضا با حالت خشم 
از مغازه خارج مي شود و يك ساعت بعد به همراه 
دو نفر از دوستانش به نام هاي احسان و سامان در 
حالي كه هر سه قمه در دست داشته اند وارد مغازه 
علي مي شوند و در گيري خونيني را رقم مي زنند. 
يكي از شاهدان ماجرا به مأموران گفته بود: وقتي 
عليرضا با دو نفر از دوستانش وارد مغازه علي شدند 
ناگهان صداي درگيري آنها بلند ش��د و لحظاتي 
بعد عليرضا و همدستانش با قمه خونين از مغازه 
بيرون آمدند و همه را تهديد كردند اگر مانع فرار 
آنها شوند با قمه آنها را مي كشند. هيچ كسي مانع 
فرار آنها نشد و سه مرد مس��لح با قمه در خيابان 
جلوي مرد تاكسي داري را گرفتند و پس از اينكه او 
را با قمه زخمي كردند خودروي او را سرقت كردند 

و از محل گريختند. 
همزم��ان با ادام��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
مأموران، عليرض��ا و دو همدس��تش را به عنوان 
مظنونان حادثه تحت تعقيب قرار دادند. مأموران 
چندي بعد دو همدست متهم اصلي را بازداشت 

كردند كه متهمان در بازجويي ها اعالم كردند قاتل 
اصلي عليرضا است. 

در چنين شرايطي جس��ت وجو براي دستگيري 
قاتل فراري ادامه داشت تا اينكه به مأموران خبر 
رس��يد عليرضا پس از فروش مغازه  اش در پاساژ 
گلديس به صورت غير قانوني از مرز خارج ش��ده  
و به كش��ور آلمان گريخته اس��ت. بدين ترتيب 
مأموران از طريق پليس اينترپل براي دستگيري 
قاتل ف��راري در كش��ور آلمان اق��دام كردند، اما 
بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد قاتل از كشور 
آلمان ه��م به مقص��د نامعلومي گريخته اس��ت. 
پس از اينكه مشخص ش��د قاتل از كشور آلمان 
گريخته است، قاضي پرونده براي شناسايي قاتل 
دستور انتش��ار چهره بدون پوشش عليرضا را در 
روزنامه ها صادر كرد كه مأموران دريافتند متهم 
براي اينكه شناسايي نشود هر چند وقت يك بار 

محل زندگي اش را از كش��وري به كش��ور ديگر 
تغييرمي دهد.  در حالي ك��ه مأموران هيچ ردي 
از قاتل فراري در دست نداش��تند، چند روز قبل 
گزارشي به دست آنها رسيد كه عليرضا ژاپني پس 
از زندگي مخفيانه در چند كشور مدتي قبل وارد 
كشور اوكراين شده و در درگيري خياباني كه رقم 
زده است، از سوي مأموران پليس اوكراين دستگير 

و روانه زندان شده است. 
بنابراين با تأييد اين خبر از سوي مأموران پليس 
اينترپل، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران به مأموران اينترپل كشورمان دستور داد تا 
با هماهنگي با مأموران پليس كشور اوكراين متهم 
را تحوي��ل گرفته و براي بازجوي��ي و محاكمه به 
ايران منتقل كنند. بدين ترتيب عامل قتل پاساژ 
گلديس پس از گذش��ت ۱۵ سال از حادثه در دام 

مأموران گرفتار شد. 

س�ه س�ارق موتورس�وار ك�ه ب�راي ف�رار از 
دس�ت پليس در پش�ت ب�ام خان�ه اي مخروبه 
ش�دند.  بازداش�ت  ش�ده بودند،  پنه�ان 
س��رهنگ صادق ضرون��ي، رئي��س كالنتري ۱2۷ 
نارمك گفت: ساعت دو بامداد روز گذشته مأموران 
كالنتري هنگام گشت زني در خيابان سعدي به رفتار 
سه موتورسوار كه به آهستگي در حال عبور از كنار 
خودروهاي پارك شده بودند مظنون شدند و رفتار 
آنها را تحت كنترل قرار دادند. لحظاتي بعد كه يكي 
از س��ارقان با خم كردن در يك خودروي پژو 20۶ 
قصد سرقت داشت مأموران وارد عمل شدند. سارقان 

اما وقتي از حضور پليس با خبر شدند اقدام به فرار 
كردند و عملي��ات تعقيب و گريز ب��ه جريان افتاد. 
سارقان اما بدون توجه به هشدار پليس به فرارشان 
ادامه دادند و به ش��ليك هوايي پلي��س هم توجه 
نكردند. لحظاتي بعد اما سه سارق كنار ساختماني 
مخروبه توقف كردند و ناپديد شدند. مأموران پليس 
هم وارد ساختمان مخروبه شدند و سه متهم را در 
حالي كه در پش��ت بام پناه گرفته بودند، بازداشت 
كردند. سرهنگ ضروني گفت: سه متهم به سرقت 
لوازم خودرو با موتورهاي سرقتي اعتراف كردند و 

تحقيقات براي كشف جرائم آنها در جريان است.

سيس�تان  اس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
عام�ل  دس�تگيري  از  بلوچس�تان  و 
در  كالنت�ري12  مأم�ور  دو  ش�هادت 
داد.  خب�ر  ايرانش�هر  شهرس�تان 
 به گ��زارش ج��وان، س��ردار محم��د قنبري 
توضيح داد: تيم گشت كالنتري ۱2شهرستان 
ايرانشهر ساعت24:00 شامگاه دوم آذر سال ۹2 
در اج��راي ط��رح امنيت محله مح��ور هنگام 
گشت زني در محدوده چهارراه پاستور خيابان 
بلوچ، به يك دستگاه پژو40۵ كه جلوي بانك 

توقف كرده بود، مظنون شدند. 

با نزديك شدن خودروي پليس به محل براي 
بررسي موضوع سرنشينان خودروي پژو ناگهان 
اقدام ب��ه تيراندازي به س��مت مأموران پليس 
كردند ك��ه در جريان آن ستوان س��وم مجيد 
بادامچي و سرباز وظيفه حسين رفسنجاني به 

شهادت رسيدند. 
س��ردار قنبري گف��ت: ب��ا ردزن��ي مأموران 
پليس آگاهي يكي از متهمان ك��ه از آن زمان 
در ارتفاعات صعب العبور منطقه نايگون مخفي 
شده بود، دو روز قبل هنگام تردد با يك دستگاه 

موتورسيكلت در ايرانشهر بازداشت شد.

قاتل فراري معروف به عليرضا ژاپني كه 15 س�ال قبل در پاساژ گلديس 
تهران پسر ورزشكاري را به قتل رساند، در كشور اوكراين بازداشت شد. 

بازداشت سارقان در پشت بام خانه مخروبه

همدستي معاون يكي از شعب بانك ملي
  براي اختالس 860 ميليارد توماني

معاون يكي از ش�عب بانك مل�ي در جن�وب تهران و 
مديرعامل يك ش�ركت خصوص�ي به هم�راه 15 نفر 
ديگر ب�ه اته�ام اخت�الس 860 ميليارد تومان�ي براي 
دومين ب�ار محاكم�ه ش�دند. مع�اون اين ش�عبه در 
اولي�ن محاكم�ه ب�ه 22 س�ال زن�دان و مديرعام�ل 
ش�ركت ه�م ب�ه حب�س اب�د محك�وم ش�ده ب�ود. 
به گزارش جوان، اين پرونده صبح ديروز در ش��عبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي قربان زاده 
رسيدگي شد. ابتداي جلسه نماينده دادستان در جايگاه 
قرار گرفت و در شرح كيفرخواس��ت گفت: »متهم رديف 
اول، احم��د ۵4 س��اله مدير عام��ل يكي از ش��ركت هاي 
خصوصي اس��ت كه س��ال ۹4، با پرداخت رشوه به معاون 
يكي از ش��عب بانك ملي در جنوب تهران قصد اختالس 
۸۶0 ميليارد تومان را داشت. دو متهم با همكاري ۱۵ متهم 
ديگر با افتتاح حساب هاي مختلف، در چند عمليات خالف 
بانكي، اين مبلغ را به آن حساب ها واريز كرده بودند كه با 
تالش مأموران وزارت اطالعات قبل از برداشت پول، همه 
حساب ها مس��دود و متهمان دستگير ش��دند. « نماينده 
دادستان ادامه داد: »متهمان سال ۹۵، به اتهام اختالس، 

دريافت رشوه، استفاده از شناس��نامه غير در شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و احمد به حبس 
ابد، ميالد به 22 س��ال حبس و ديگر متهمان نيز هر كدام 
به حبس محكوم ش��دند. اين رأي به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده شد اما با اعتراض متهمان نقض و براي رسيدگي 
مجدد ارجاع داده شد. « در آخر نماينده دادستان از هيئت 
قضايي براي متهمان پرونده درخواست اشد مجازات كرد. 
بعد از قرائت كيفرخواس��ت متهم رديف اول ، مدير عامل 
شركت خصوصي كه طراح نقش��ه بود به اتهام اختالس، 
پرداخت رشوه در جايگاه ايستاده و با انكار جرمش گفت: 
»بي گناهم و اختالس را قب��ول ندارم. اي��ن مبلغ قبل از 
برداشت از حساب مسدود شد و به حساب بانك برگشت 
خورد. « او در خصوص اتهام پرداخت رشوه نيز گفت: »همه 
كارهاي بانكي شركت در آن شعبه انجام مي شد و به رسم 
قدرداني ش��ب عيد به كارمندان بانك مبلغي را به عنوان 

هديه پرداخت مي كردم.«
در ادامه معاون شعبه بانك نيز به اتهام اختالس و دريافت 
رش��وه در جايگاه ايس��تاد و گفت: »قبول دارم كار خالف 
بانكي انجام دادم، اما همه پول ها با كد مخصوص به حساب 

بانك برگش��ت خورد ب��ه همين دليل اخت��الس را قبول 
ندارم. رش��وه هم نگرفتم و آن مبالغ را مدير عامل شركت 
براي قدرداني به حسابم واريز كرده بود. « او در آخر گفت: 
»22 س��ال حبس مجازات سنگيني اس��ت و درخواست 

تخفيف در مجازات دارم.«
سومين متهم كارمند شركت خصوصي بود. مرد جوان كه 
به اتهام وساطت در پرداخت رش��وه با قرار وثيقه آزاد بود 
در جايگاه ايس��تاد و با انكار جرمش گفت: »از نقشه مدير 
شركت اطالعي نداشتم. من در آن شركت تسهيل دار بودم 
و كارت عابر بانكي مدير عامل نزد من بود. به دستور او هر 
بار مبلغ يا مبالغي را به ش��مار كارت هايي كه در اختيارم 
مي گذاش��ت واريز مي كردم كه گاهي ب��راي قدرداني از 
كارمندان بانك ب��ود. « او در خصوص واري��ز ۳0 ميليون 
تومان به حساب معاون بانك گفت: »اين مبلغ براي خريد 
سه عدد سيم كارت بود.« سپس ديگر متهم كه زني جوان 
بود و به اتهام استفاده از شناسنامه غير با قرار وثيقه آزاد بود 

در جايگاه ايستاد. او نيز جرمش را انكاركرد.
در پايان هيئت قضايي به دليل غيبت تعدادي از متهمان 

ادامه جلسه رسيدگي را به تاريخ ديگري موكول كرد. 

گرفتار شدن زن چيني در دام  دنيا  ي قالبي 
زن فريب�كار كه متهم اس�ت پس از 
دوس�تي با تاجر چيني س�نگ هاي 
قيمت�ي او را س�رقت كرده اس�ت، 
بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. 
به گ��زارش ج��وان، 2۹ خردادماه زن 
جواني همراه وكيل خود وارد دادسراي 
ناحي��ه دو ته��ران ش��د و موضوع يك 
كالهبرداري را گزارش داد. او گفت: من 
تبعه كش��ور چين هستم و سال هاست 
كه در كار تج��ارت بين اي��ران و چين 
فعالي��ت مي كنم. در ح��ال حاضر زني 
۳4 س��اله به نام دنيا من را فريب داده و 
سنگ هاي قيمتي ام را كه ۳00 ميليون 
تومان ارزش داشت،   سرقت كرده است 

كه درخواست رسيدگي دارم. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت تيمي از 
كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي 
تهران مأمور رسيدگي به پرونده شدند. 
س��پس زن چيني مورد تحقي��ق قرار 
گرفت و جزئيات بيش��تري از ماجراي 

كالهبرداري را شرح داد. او گفت: اوايل 
امسال بود كه در محل اقامتم در نياوران 

با دنيا آشنا شدم. 
بعد از مدتي دوس��تي ما بيشتر شد به 
طوري كه بيشتر وقت ها با او به تفريح 
مي رفتم. وقتي فهميدم كه دنيا در كار 
جواهرسازي فعاليت مي كند به او گفتم 
كه من عالوه بر فعاليت تجاري در كار 
جواهرات هم فعال هستم و مقداري از 
س��نگ هاي قيمتي كه داش��تم را به او 
نشان دادم. دنيا بعد از ديدن سنگ هاي 
قيمتي به من پيشنهاد داد تا مجموعه 
س��نگ  ها را براي مدت��ي در اختيارش 
بگذارم ك��ه قبول ك��ردم و راهي چين 

شدم. 
ش��اكي ادامه داد: چند روز قبل وقتي 
به ايران آمدم با دنيا تم��اس گرفتم تا 
سنگ ها را از او بگيرم اما به تماس هايم 
جواب نداد و بعد گوشي اش را خاموش 
كرد. حاال فهميده ام كه او س��نگ ها را 

سرقت كرده و درخواست كمك دارم. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس 
گذاش��ت كارآگاهان متوجه ش��دند 
كه هويت واقعي دنيا، س��ارا است كه 
مخفيگاه او در ش��مال غ��رب تهران 
شناسايي و متهم ۱۱ شهريور بازداشت 
و سنگ هاي قيمتي هم از محل كشف 

شد. 
س��ارا در بازجويي به س��رقت سنگ ها 
اعتراف كرد و گفت: سال هاست كه در 
كار جواهرس��ازي در محدوده نياوران 
فعال هستم. وقتي با تاجر چيني آشنا 
شدم و سنگ هاي گرانقيمتش را ديدم 
تصميم به سرقت آن گرفتم اما بازداشت 

شدم. 
س��رهنگ كارآگاه جهانگي��ر تقي پور، 
مع��اون مب��ارزه ب��ا جرائ��م جع��ل و 
كالهبرداري پلي��س آگاهي پايتخت با 
اعتراف متهم و كامل ش��دن تحقيقات 

وي به دستور قاضي روانه زندان شد. 

   رانن��دگان س��رويس م��دارس، حتماً 
خودشان دانش آموزان را به مدارس برسانند 

و از سپردن خودرو به ساير افراد اجتناب كنند. 
   خودروي خ��ود را از نظر فني بررس��ي كنيد و 
از س��الم بودن چراغ هاي ترمز، راهنما، الستيك و 

كمربند ايمني تمامي سرنشينان مطمئن شويد. 
   خ��ودرو را ب��ه كپس��ول آتش نش��اني، جعبه 
كمك هاي اوليه و چراغ گ��ردان زرد مجهز و تابلو 
سرويس مدارس را نصب كنيد و بغل نويسي سرويس 

مدرسه انجام دهند. 
   در موقع س��وار و پياده كردن دانش آموزان چراغ 
گردان زرد را روشن كنند تا ساير رانندگان توقف شما را 
براي سوار يا پياده كردن دانش آموزان متوجه بشوند. 

   رانندگان سرويس مدارس كه خودروشان ون، 
ميني بوس و اتوبوس است، فردي را به عنوان كمك 
راننده سرويس همراه داشته باشند تا شما را در سوار 

و پياده كردن دانش آموزان كمك كنند. 
     از س��وار كردن دانش آموزان بيش از ظرفيت 

خودرو خودداري كنيد. 
اطالع رساني پليس راهور تهران بزرگ

توصيه هاي پليس
به رانندگان  سرويس مدارس 
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بازداشت عامل شهادت 2مأمور پليس

اعالن قرمز اينترپل 
 براي بازداشت شهردار فراري

رئي�س پلي�س بي�ن المل�ل ناج�ا از پيگي�ري 
پلي�س اينترپ�ل ب�راي بازگردان�دن ش�هردار 
ف�راری ص�دراي ش�يراز ب�ه كش�ور خب�ر داد. 
سردار هادي ش��يرزاد توضيح داد: پس از احراز تخلف 
شهردار سابق شهر جديد صدرا شيراز و فرار وي از كشور، 
حكم قضايي براي دستگيري و بازگرداندن وي به كشور 
به دست ما رسيد و بر اساس اين حكم به تمام اعضاي 
اينترپل در جهان )۱۹4 كشور عضو( اعالن قرمز كرديم 

و اين موضوع در حال پيگيري است. 
وي در ادامه عنوان كرد: براساس نوع مكاتبه اي كه انجام 
شده تاكنون مقامات هيچ كشوري اعالم نكرده اند كه 
متهم در خاك آنها حضور دارد يا خير البته متهم پيش تر 
به چند كشور سفر كرده و درحال بررسي موضوع هستيم 
تا وي را دستگير كنيم.  منوچهر قائدي، شهردار شهر 
جديد صدراي استان فارس به جرم ارتشا محكوم شده و 

در حال حاضر از كشور گريخته است. 

فروشنده حجره هاي 
ميدان تره بار به قتل رسيد 

مرد ميانسالي كه در كار خريد و فروش حجره هاي 
ميدان تره بار فعاليت داشت از سوي مرد ناشناسي 
به قتل رس�يد، مأموران تحقيقات گس�ترده اي را 
براي شناس�ايي و دس�تگيري قاتل آغاز كرده اند. 
به گزارش جوان، ساعت ۹:۱۵ صبح ديروز بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
پليس از قتل مرد ميانس��الي با خبر و هم��راه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
بررسي ها نش��ان داد در اين حادثه مرد ۵۶ ساله اي به 
نام جعفر ساعت يك بامداد در حوالي ميدان تره بار در 
جنوب تهران از سوي مرد ناشناسي با چاقو مورد حمله 
قرار گرفته و پس از انتقال به بيمارستان شهداي هفت تير 
به كام مرگ رفته است. همچنين مشخص شد مقتول 
در كار خريد و فروش و اجاره حجره هاي ميدان تره بار 

فعاليت مي كرده است . 
يكي از شاهدان حادثه به مأموران گفت: ساعت يك بامداد 
بود كه صداي دلخراش��ي در نزديكي ميدان تره بار به 
گوشمان رسيد. وقتي به طرف صدا رفتيم در تاريكي شب 
مرد ناشناسي را ديديم در حالي كه چاقو به دست داشت 
از محل فرار مي كرد. كمي آن طرفتر هم با پيكر خونين 
جعفر روبه رو شديم كه با هش��ت ضربه چاقو به شدت 
زخمي شده بود. ما بالفاصله با پليس و اورژانس تماس 
گرفتيم و پيكر خونين جعفر را به بيمارس��تان منتقل 
كرديم. وي در ادامه گفت: مقتول مدتي است در ميدان 

تره بار مشغول خريد و فروش و اجاره حجره است. 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني مأموران 
به دستور بازپرس ويژه قتل تحقيقات گسترده اي را براي 

شناسايي و دستگيري قاتل آغاز كردند. 


