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آگهى اعالم فقدان سند خودرو

NAAM CA E بي احتياطي راننده خودروي س�مند هنگام 
حرکت ب�ا دنده عق�ب مرگ پنج سرنش�ين 
آن را در تصادف با خ�ودروي تريلي رقم زد.

س��رهنگ تقی کبيری، رئيس پليس راه اس��تان 
سمنان گفت اين حادثه س��اعت 19:55 شامگاه 
سه شنبه در محور دامغان به شاهرود و در نزديکي 
روس��تای مايان اتفاق افتاده اس��ت. بررسي هاي 

پليس بعد از حض��ور در محل نش��ان داد که پنج 
سرنشين سواري س��مند که اعضاي يک خانواده 
بودند در تصادف با تريلي جان باخته اند. تحقيقات 
بيشتر نشان داد که خودروي سمند در حال حرکت 
با دنده عقب بوده ک��ه در تصادف ب��ا تريلي دچار 
حادثه می شود. علت حادثه، حرکت با دنده عقب 

توسط خودروی سمند اعالم شده است. 

اعضاي ي�ك باند ک�ه با راه ان�دازي يك 
ش�رکت کاغ�ذي اق�دام به ف�روش وام 
خوداشتغالي مي کردند، بازداشت شدند. 
به گ��زارش »ج��وان«، س��رهنگ محمد 
نادربيگي رئيس پليس آگاهي استان البرز 
گفت: چندي قبل کارآگاهان پليس آگاهي 
کرج در جريان تحقيقات خ��ود از فعاليت 
اعضاي اين باند باخبر شدند. در بررسي ها 
مش��خص ش��د که متهمان ب��ا راه اندازي 
شرکت جعلي، فروش وام خوداشتغالي در 
سايت  ديوار و شبکه هاي مجازي مشتريان 
را به محل کار خود دعوت و پس از دريافت 

20 درصد از مبلغ قرارداد و با وعده پرداخت 
دو ماهه از آنه��ا کالهب��رداري مي کردند. 
در جريان تحقيقات ميداني مش��خص شد 
اعضاي باند چهار نفر هس��تند که از سوي 
پليس خوزستان تحت تعقيب بوده اند و   آنها 

را بازداشت کرده اند. 
در جريان تحقيق از متهم��ان آنها اعتراف 
کرده اند که به اين شيوه بيش از 500 ميليون 
تومان از متقاضيان کالهبرداري کرده اند که 
36 نفر از مالباختگان شناسايي و تحقيقات 
براي کشف جرائم بيشتر متهمان در جريان 

است. 

مرگ5عضويکخانوادهدرتصادف

كالهبرداريبافروشوامخوداشتغالي

بعد از اعالم يک س��اعت تنفس، ماهرخ کيان زاده کارش��ناس 
اسلحه شناسي در جايگاه قرار گرفت و گفت: گلوله اي که به بدن 
مرحومه خورده زاويه دار بوده و بين قاتل و مقتول کشمکش��ي 
رخ داده و اين به معني عدم اراده براي انجام قتل عمد است. اگر 
گلوله کمانه مي کرد و بعد به بدن مرحومه مي خورد، قطر اصابت 

بيشتر مي شد.
قاضي: آيا دو گلوله به بدن مرحوم�ه اصابت کرده 

است؟ 
کارشناس: دس��ت در زواياي مختلف در حرکت بوده در نتيجه 
گلوله از دس��ت خارج و به س��ينه خورده و متوقف شده است. 

بنابراين دو گلوله نمي تواند به بدن اصابت کرده باشد. 
در ادامه سرهنگ ابراهيمي کارشناس ديگر اسلحه شناسي در 
جايگاه قرار گرفت و در پاس��خ به اينکه گلوله کمانه کرده و به 
سينه خورده است، گفت: »گلوله کاماًل س��الم است، بنابراين 
محال است به ديوار حمام برخورد کرده باشد. محرز است همان 
گلوله که به دست خورده سپس به سينه اصابت کرده و متوقف 

شده است.« 
قره داغي کارشناس پزشکي قانوني  هم گفت: »اسلحه به دست 
متهم چس��بيده نبوده، اما گلوله از فاصله نزديک شليک شده 
است. کشمکشي هم رخ داده است و چون دست زاويه دار نسبت 
به س��ينه اس��ت در نتيجه گلوله نيز زاويه دار وارد شده و محل 

اصابت را بيضي شکل کرده است.«
قاضي: پس با اين توضيحات گلوله اي از بدن خارج 
نش�ده اس�ت، بنابراين بحث بررس�ي DNA روي 

گلوله اي که در وان باقي مانده منتفي است. 
در همين زمان دکتر ميرويس��ي اولين کس��ي که جسد ميترا 
استاد را معاينه کرده در جايگاه قرار گرفت و در مورد اينکه چرا 
گلوله از بدن خارج نش��ده، گفت: تصور ما اين است پشت بدن 
مرحومه مانعي وجود داش��ته که باعث شده گلوله خارج نشود 
و زيرپوست بماند. قطرات خون دايره اي بود، يعني قطره قطره 
ريخته کف وان و حمام. در مورد مس��ير گلوله بايد بگويم پنج 
ش��ليک گلوله داش��ته ايم. يک گلوله به بدن خ��ورده و دقيقاً 

مشخص است که به کجاهاي بدن آسيب رسانده است. 
سپس نجفي ايستاد و سؤال کرد: »تعداد گلوله هايي که به ديوار 

خورده چند گلوله بوده است؟«
کيان زاده کارشناس اسلحه شناسي پاسخ داد: »دو گلوله. اسلحه 
ش��ما کاليبر 9 بوده و گلوله روکش دارد. داخلش سرب است و 

وقتي به سراميک خورده ذراتش باقي مانده است.« 
  قصد قبلي نجفي براي قتل محرز است

در آخر نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: »قصد 
قبلي نجفي براي قتل کاماًل محرز است. وي سالح را برمي دارد 
از ضامن خارج مي کند و بالشت را براي کم کردن صداي شليک 
به همراه خود مي برد. در واقع نجف��ي از قبل قصد انجام قتل را 
داشته و 5 گلوله را به يک انسان بي گناه شليک کرده است. اين 

حاکي از قصد قتل بوده است.« 
نماينده دادس��تان گفت: »اگر پنجمين گلول��ه هم نمي خورد 
ايش��ان تمام گلوله ها را خالي مي کرد چون قص��د قبلي براي 

ارتکاب قتل را داشته است. «
بعد از توضيح��ات نماينده دادس��تان، قاضي کش��کولي ختم 
جلسه را اعالم و ادامه رس��يدگي را به روز شنبه ساعت 9 صبح 

موکول کرد. 

 محمدعلي نجفي، ش�هردار اسبق 
محبوبه قرباني

  گزارش
تهران که از هفتم خرداد ماه امسال با 
قتل همسرش ميترا استاد جنجال 
زيادي به پا کرد، روز گذشته از جنبه عمومي جرم در شعبه نهم 
دادگاه کيفري يك استان تهران مقابل هيئت قضايي به رياست 
قاضي محمدي کشکولي پاي ميز محاکمه ايستاد. در حالي که 
تالش مته�م و وکالي وي براي برائت از عم�دي بودن اين عمل 
مجرمانه همچنان در جريان است، نماينده دادستان تهران تأکيد 

کرد که قصد قبلی نجفی برای قتل کامالً محرز است. 
به گزارش »جوان« با اعالم رسميت جلسه، اختياری، نماينده دادستان 
گفت: »در اين پرونده دادگاه اختياريه ای را برای دادسرا ارسال کرد که 
موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همين دليل دادسرا نماينده خود 
را معرفی کرد، اما رياست ش��عبه دادگاه به داليل نامشخص کپی اوراق 
پرونده را برای مطالعه نماينده دادسرا ارائه نکرد و حتی وساطت دادگاه 
کيفری يک استان تهران نيز کارساز نشد. لذا با توجه به داشته های موجود 
دفاعيات را ارائه می دهم.« وی در ادامه گفت: »با توجه به گذشت اوليای 
دم، دادستان مدعی العموم محسوب می شود و بايد در کارشناسی های 
انجام شده توسط هيئت کارشناسان حضور می داشت. در حال حاضر 
ضمن عدم اطالع دادسرا از کارشناسی انجام شده حق اعتراض قانونی 

دادسرا نيز از بين رفته است.« 
نماينده دادس��تان ادامه داد: »متهم به لحاظ عجز از توديع وثيقه، 
به اتهام مباش��رت در قتل عمدی با سالح گرم نيمه خود ساز، حمل 
و نگهداری س��الح غيرمجاز و ايراد صدمه عمدی به مقتول با اعالم 
گذشت از سوی اوليای دم از قصاص رهايی يافت. در خصوص جنبه 
عمومی جرم، ادعا ی کمانه کردن گلوله با توجه به کاذب بودن سقف 
حمام مردود اس��ت و آقای نجفی در حمام پنج گلوله شليک کرده 
است. همچنين برخالف ادعا ی وکالی مدافع، شش اثر اصابت گلوله 

در حمام قابل رؤيت و فرضيه کمانه کردن گلوله منتفی است.«
  درخواست اشد مجازات

نماينده دادستان در ادامه حضور دو نفر در صحنه قتل و انجام قتل 
توسط فرد ديگر را مضحک خواند و گفت: »قتل عمدی ميترا استاد  
موجب اخالل در نظم و امنيت کشور و عرصه بين المللی  شده است. 
در اين خصوص تقاضای اشد مجازات را که 10 سال حبس تعزيری 
است   می کنم و برای کشف سالح، مهمات و عدم تحويل و تمديد آن، 

اشد مجازات را که دو سال حبس است،   می خواهم.
  واکنش رئيس دادگاه 

رئيس دادگاه در ادامه گفت: با توجه به پيچيدگی قتل و تيراندازی در 
محلی کوچک، نظريه کارشناس پنج نفره بررسی و مشاهده شد که 
منطبق با رأی قبلی دادگاه بوده است. بايد نظريه را به طرفين پرونده 
ابالغ می کرديم. وکالی پرونده آمدن��د و پرونده را در فرصت هفت 
روزه مطالعه و اليحه ای تقديم کردند. اي��ن وکال به نظريه اعتراض 
نکردند، اما تقاضای نظريه تکميلی دادند که هيئت پنج نفره ای در 

دادگاه حضور داشته باشد و پاسخ به ابهاماتشان را بدهد.«
  نجفی: اتهامات را قبول ندارم

 قاضی در ادامه با تفهيم اتهام به محمدعلی نجفی مبنی بر مباشرت در 
قتل عمدی مرحومه ميترا استاد از نجفی خواست توضيحات خود را 

بيان کند. نجفی بيان کرد: »اتهامات را قبول ندارم. بر اساس گزارش 
کارشناسان اسلحه، گلوله ها با يک عدم تعادل و به صورت غيرارادی 
شليک شده و محل اصابت گلوله ها نيز مؤيد همين موضوع است. بنده 
نيز در اداره آگاهی مطلع شدم که پنج  گلوله شليک شده در حالی که 

تا قبل از آن گمان می کردم چهار گلوله بوده است.«
  پاسخ نجفی به کيفرخواست قرائت شده

نجفی درباره کيفرخواست قرائت شده از س��وی نماينده دادستان 
گفت: »در اين گزارش آمده اس��ت که بنده به لحاظ عجز از توديع 
وثيقه در بازداشت هستم، در حالی که اينگونه نبوده است. بنده موقتاً 
با قرار وثيقه آزاد شدم، اما بنا به داليلی که هنوز برای خودم روشن 
نيست ظرف مدت 2۴ ساعت و در روز جمعه بازداشت شدم.« نجفی 
ادامه داد: »در گزارش نماينده دادس��تان از لفظ مبادرت به شليک 
استفاده ش��ده، در حالی که مبادرت به معنای انجام کاری با قصد و 
اراده است، در حالی که بنده بدون اراده و در حالت کشمکش بوده ام 
که اين گلوله ها شليک شد. در کيفرخواست گفته شده حمل سالح 
و مهمات غيرقانونی کشف شده است، در حالی که کشف به معنای 
آشکار شدن شيئی است که پنهان شده، در حالی که بنده خودم اين 

سالح را به آگاهی تسليم کردم.«
  پاسخ نجفی به گزارش هيئت 5 نفره کارشناسان

نجفی در ادامه ايراداتی را به گزارش هيئت پنج نفره وارد دانست و 
گفت: در اين گزارش گفته شده کف دست چپ مرحومه به اسلحه 
نچسبيده بود، در حالی که آزمايش ها نشان می دهد دست به اسلحه 
چس��بيده بود و يک الی دو سانت فاصله داش��ت. همچنين در اين 
گزارش آمده است که بر اثر کشمکش رخ داده، آن مرحومه عقب عقب 
رفته و از پشت به وان افتاده، در حالی که مطمئن هستم اول گلوله 

اصابت کرد بعد مرحومه در وان افتاد.«
نجفی ادامه داد: »من که در آنجا حضور داشتم، مطمئن هستم که ديگر 
پس از سقوطش در وان گلوله ای شليک نشد و گلوله ای که وارد قفسه 
سينه شده به صورت قائم است و بايد به صورت قائم خارج شود، در حالی 

که بر اساس کارشناسی فاصله نقطه اصابت گلوله از پشت دست کمتر از 
نقطه ورود به دست بوده و اين نشان می دهد گلوله ديگری به قفسه سينه 
وارد شده، گلوله ای که به ديوار يا سقف خورده و زاويه دار شده است .نجفی 
افزود: »چگونه می شود يک گلوله به کف دست خانمی 35 ساله برخورد 
کند و باعث افت سرعت شود، شکل بيضوی گلوله هم مطرح است که اگر 

گلوله از قصد وارد قفسه سينه  می شد نبايد تغيير شکل می داد.«
  تأکيد نجفی به قتل شبه عمد

نجفی در ادامه گفت: »قضات در رأی اول نظر داشتند گلوله وارد دست 
و سپس وارد سينه شده که به هر حال گلوله کمانه کرده و از قتل عمد 
خارج است، اما واقعيت اين است که يک گلوله به دست مرحومه خورده 
و وارد وان شده، سپس يک گلوله به ديوار برخورد کرده و از باال به سمت 
وی حرکت کرده و وارد سينه شده است. بنابراين به خاطر برخورد با ديوار 

دفرمه شده که به عنوان شبه عمد بايد تلقی شود.«
  تالش عده  ای برای خارج کردن پرونده از حالت عادی

قاضی کش��کولی خطاب به متهم نجفی در خصوص ف��ک قرار وثيقه 
گفت: »ش��ما يک متهم معمولی به لحاظ جايگاه در گذشته و سوابقی 
که داشته ايد، نيستيد. عده ای تالش کردند پرونده را از وضعيت عادی 
خارج کنند. زمانی که قرار را فک کرديم، تأکيد کرديم با موافقت رياست 
دادگستری شما آزاد شديد، اما شرط آن اين بود که حاشيه ايجاد نکنيد که 
امنيت شما را به مخاطره بيندازد، اما با مصاحبه هايی که داماد شما داشت 
فضای جامعه ملتهب شد. ديروز حتی ديدم وکيل قبلی شما که اکنون 
وکالت شما را ندارد تصورات ذهنی را مطرح کرده که خالف واقع است و 

انگار در خواب اين اظهارات را مطرح می کند، بنابراين شما گله نکنيد.«
  دفاعيات وکيل مدافع متهم

سپس رياست دادگاه از وکيل نجفی خواس��ت تا برای ارائه دفاعيات در 
جايگاه قرار گيرد. گودرزی در جايگاه ايستاد و گفت: »نظر کارشناسان با 
دفاعيات ما در بسياری از موارد سازگار است، مسئله ديگر تقاضای مجازات 
تکميلی و تشديد مجازات بود که از سوی نماينده دادستان مطرح شد. 
هر متهمی با گذشت اوليای دم با قرار وثيقه آزاد می شود، اما با موکل من 
مانند ديگران برخورد نشد. شما وثيقه را فک کرديد، اما موکلم دوباره به 
زندان بازگشت. اگر فضای مجازی بخواهد بر تصميم قضايی تأثير بگذارد 

شايسته نيست.«
وی با بيان اينکه در نظر کارشناسان 1۷ ابهام وجود دارد، گفت:»پنج مورد 
از اين ابهامات اساسی است و در دادرسی تأثير دارد، لذا الزم است پاسخ 
چند مورد از ابهامات را کارشناسان اعالم کنند. يکی از ابهامات اين بود 
که ما هيئت کارشناسی شش نفره داشتيم که سه نفر کارشناس اسلحه 
و سه نفر نيز پزشکی قانونی بودند، چون اگر هيئت کارشناسی دو نفره 
بود نمی توانست مؤثر باشد. کارشناسان يک نظر واحد ارائه دادند، اما در 

خصوص تخصص آنها تفکيکی رخ نداده است.«
  پاسخ به وکيل

بعد از دفاعيات وکيل نجفی، رياست دادگاه خطاب به او گفت: »شما در 
مطالبتان تأکيد می کرديد که گلوله کمانه کرده است، در حالی که اين 
ايراد به واژه ها در نظريه کارشناسی درست نيست. اگر شما ادعا می کنيد 
گلوله به ديوار اصابت کرده بايد دليل بياوريد.« سپس شاهدان حادثه از 
جمله دختر، داماد و راننده آقای نجفی در جايگاه ايستادند و مشاهدات 

خود را طبق جلسات قبل بازگو کردند. 

رفتارناشايستباخبرنگار»جوان«
درجلسهدادگاه

روز گذش��ته و در جريان رس��يدگي به پرونده نجفي، مسئوالن 
برگزاري جلس��ه در حالی  از ورود خبرنگار »جوان» به جلس��ه 
علني دادگاه   با رفتاري زننده ممانعت کردند که منعي براي ورود 
خبرنگاران رسانه هاي سايبر وجود نداشت. با تالش صورت  گرفته 
خبرنگار »جوان« سرانجام موفق به ورود به جلسه دادگاه شد و در 
حالي که مشغول تحرير روند جلسه دادگاه بود، اوراق تحرير شده از 
وي گرفته شد!  اين موضوع در حالي براي خبرنگار ما رقم خورد که 
کليه مراحل قانوني براي اخذ مجوز تهيه گزارش  از محاکم کيفري 
يک استان اخذ شده بود و خبرنگار »جوان» از زمان بازداشت متهم 
تا جلسات قبلي همواره در دادسرا و دادگاه ها حضور داشته است. 
برخورد با خبرنگاران در جلسه اي که از جنبه عمومي جرم برگزار 

شده جاي تأمل دارد.

قصدقبلینجفی
برایقتلكاماًلمحرزاست

توضيحاتكارشناسان
اسلحهوپزشکيقانوني
دربارهابهاماتمطرحشده

  نما يند ه  د ا د ستا ن :

س�ه م�رد سياهپوس�ت ک�ه از 16 س�الگي ب�ه اته�ام قتل 
در ش�هر بالتيم�ور امري�کا بازداش�ت ش�ده بودن�د پ�س 
از 36 س�ال بي گن�اه ش�ناخته ش�ده و آزاد ش�دند.

اين سه نفر که آلفرد چستنات، اندرو استوارت و رنسام واتکينس 
نام دارند، سال 198۴ در حالي که 16 س��اله بودند به اتهام قتل 
مجرم شناخته شدند و در حالي که مدارک کافي عليه آنها موجود 
نبود، بازداشت شدند. مقتول پسري 1۴ ساله بود که در راه مدرسه 
با اصابت يک گلوله به گردنش به قتل رس��يده بود و کاپشن وي 
هم س��رقت ش��ده بود. اين پرونده به دليل اينکه اولين قتل يک 
دانش آموز در آن شهر بود به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
از سوي ديگر سه نوجوان سياهپوس��ت در بازجويي ها اتهام قتل 
را انکار کردند، اما دفاعيات آنها در حالي که ش��اهدان حرف خود 
را پس گرفته بودند مورد پذي��رش دادگاه قرار نگرفت و به حبس 
طوالنی مدت محکوم شدند. با گذشت 36 س��ال از وقوع حادثه، 
دو روز قبل با مستندات تازه اي که يکي از متهمان به دادگاه ارائه 
داد، قاضي دستور آزادي هر سه نفر را صادر کرد. مريلين موزبی، 
دادستان مريلند با بررسي مدارک تازه اعالم کرد که اين سه مرد 
در زمان بازداشت، کودک بودند و به دليل عملکرد نادرست پليس 

و دادستانی در آن زمان محکوم شدند. 
دادستان مريلند اعالم کرد که پليس در تحقيقات اوليه به شهادت 
کساني که فرد ديگری را به عنوان قاتل معرفي کرده بودند توجه 
نکرد و اطالعات را از دادگاه پنهان کرد. همچنين در تحقيقات 
مشخص شده فردي که به عنوان مظنون به پليس معرفي شده 
بود 1۷ سال قبل فوت شده است. اين اولين اتفاق در اين ايالت 
نيست و ماه قبل نيز مردي که به اش��تباه 38 سال از عمرش را 
در زندان سپري کرده بود، توانست 9 ميليون دالر غرامت بگيرد. 
براس��اس اين گزارش زنداني کردن اش��تباهي سياهپوستان از 
مشکالتي است که در چند س��ال اخير توجه بسياري را به خود 

جلب کرده است.

فرارمرد4زنهپسازسرقتطاليي
مرد چهار زنه پس از بيهوش کردن همسر سابقش با سرقت پول 

و طالهاي وي گريخت. 
به گزارش »جوان«، روزگذشته زني ميانسال وارد دادسراي ويژه 
سرقت شد و ماجرای يک س��رقت را به قاضي احمدزاده گزارش 
داد. زن 61ساله در ش��رح ماجرا گفت: 20 سال قبل که شوهرم 
فوت شد همراه پسر 16 ساله ام به تنهايي زندگي مي کردم. مدتي 
که گذشت متوجه شدم پسرم دچار تومور مغزي شده، از آنجا که 
هزينه درمانش زياد بود، ناچار شدم حمام نمره اي که از شوهرم به 
ارث رسيده بود را بفروشم و هزينه درمانش کنم. مدتي بعد پسرم 
به علت عوارض ناشي از بيماري فوت کرد. زن ميانسال ادامه داد: 
بعد از آن سپري کردن زندگي برايم خيلي سخت بود تا اينکه يکي 
از بستگانم پيشنهاد داد ازدواج کنم. او مردي جوشکار را معرفي 
کرد که قباًل سه بار ازدواج کرده و همس��رانش را طالق داده بود 
و صاحب ش��ش فرزند هم بود. به هر حال من با پنج س��که بهار 
آزادي صيغه 99ساله آن مرد شدم و زندگي مان را شروع کرديم. 
ما زندگي خوبي داش��تيم تا اينکه متوجه شدم شوهرم مشروب 
مي خورد. وقتي از ماجرا باخبر شدم سر اين موضوع با هم مشاجره 
 کرديم. او روش مصرفش را عوض ک��رد و بعد از آن بيرون از خانه 
مصرف مي کرد. زن ميانسال ادامه داد: اين پايان ماجرا نبود تا اينکه 
شوهرم ش��روع به مصرف ترياک و شيش��ه کرد. بعد از اينکه او به 
مصرف کننده مواد تبديل شد من هم از او طالق گرفتم و زندگي ام 

را با کمک خيران تأمين  کردم. 
شاکي در شرح شکايت هم گفت: روزگذشته در خانه مشغول کار 
بودم که زنگ خانه را زدند. در را که باز کردم، ديدم شوهر سابقم 
اس��ت. او گفت که به کمپ رفت��ه و مصرف م��واد را ترک کرده و 
خواست که او را به خانه راه دهم، قبول نکردم چون که از ظاهرش 
مشخص بود، دروغ مي گويد. به هر حال اصرارهايش فايده نداشت 
و او به دنبال کار خودش رفت. دو ساعت بعد از آن دوباره زنگ خانه 
را زدند. اين بار وقتي در را باز کردم ديدم که با يک جعبه شيريني 
آمده است. خيلي اصرار کرد که با من حرف بزند، قبول کردم و او 
را به خانه راه دادم. بعد از خوردن چاي و شيريني بود که سرم گيج 
رفت و   بيهوش شدم. وقتي به هوش آمدم ديدم طالها و 3ميليون 
تومان پولي که براي اجاره خانه کنار گذاش��ته بودم، سرقت شده 

است. حاال هم از شوهر سابقم به اتهام سرقت شکايت دارم. 
بعد از مطرح شدن شکايت پرونده براي بازداشت مرد مظنون در 

اختيار پليس آگاهي قرار گرفت. 

سرقتبرايتفريح
دو سارق موتورس�وار که براي تأمين هزينه هاي تفريح خود 
اقدام به سرقت گوشي تلفن همراه مي کردند، بازداشت شدند. 
به گزارش »جوان«، س��رهنگ دوس��تعلي جليليان سرکالنتر 
هفتم پايتخت گفت: ساعت 1۷:30 چهارم آذرماه تيم عمليات 
کالنتري 11۷جواديه هنگام گش��ت زني در خيابان مولوي، به 
راکب و ترک نشين يک دستگاه موتورسيکلت »آپاچي«  که پالک 
انتظامي موتورسيکلت شان مخدوش بود مظنون و آنها را تحت 
مراقبت قرار دادند تا اينکه لحظاتي بعد دو موتورسوار قصد سرقت 
گوشي تلفن همراه مردي رهگذر را داشتند که آنها را بازداشت 
کردند. وقتي مأموران پليس در بازرسي از متهمان هفت گوشي 
سرقتي کشف کردند، آنها به س��رقت سريالي گوشي هاي تلفن 
همراه اعتراف کردند. دو متهم گفتند که پس از سرقت گوشي ها 
را به دو مالخر در خيابان مولوي و حاف��ظ مي فروختند و با پول 
آن تفريح مي کردند که تحقيقات براي کشف جرائم بيشتر آنها 

در جريان است. 


