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سرقت گوشيهاي
تلفن همراه
به بهانه تماس ضروري

سرويس حوادث 88498435

قتل دوست قديمي به خاطر  5ميليون تومان
مردیکهبهخاطرطلب5میلیونتومانی
د بازداشت شد.
دوستش را به قتل رسان 

س�ارق س�ابقهدار ك�ه ب�ه بهان�ه تم�اس ض�روري گوش�ي
تلف�ن هم�راه رهگ�ذران را س�رقت ميكرد ،بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان ،اواخر ديسال قبل بود كه مردي با مركز فوريتهاي
پليس 110تماس گرفت و گزارش سرقت را اعالم كرد .وقتي مأموران
كالنتري 190مجيديه در محل حاضر شدند شاكي گفت كه مردي
ناشناس او را فريب داده و گوشي تلفن همراه گرانقيمتش را سرقت
كرده است .او توضيح داد :لحظاتي قبل در حال عبور از خيابان بودم
كه مردي حدودا ً 30ساله خودش را به من رساند و گفت كه گوشي
تلفن همراهش را در خانه جا گذاش��ته و نياز به يك تماس ضروري
دارد .او از من خواست كه گوش��يام را به او بدهم كه تماس بگيرد.
من هم از روي خيرخواهي گوشيگرانقيمتم را كه 10ميليون تومان
قيمت داشت را به آن مرد دادم و شروع به گرفتن شماره كرد .او كمي
از من فاصله گرفت و بعد به سرعت ش��روع به دويدن كرد و از محل
فرار كرد .بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور بازپرس به
اداره 18پليسآگاهي تهران ارجاع ش��د .بررسيهاي پليس در اين
باره جريان داشت كه شكايتهاي مش��ابهي به كارآگاهان گزارش
شد .تحقيقات نشان داد كه سارق به همان شيوه گوشي تلفن همراه
شهروندان را سرقت كرده است .مشخصاتي هم كه شاكيان در اختيار
پليس گذاشته بودند نشان داد كه همه سرقتها از سوي يك سارق
در حال رقم خوردن است.
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با حضور در محلهاي سرقت
در مجيديه و نظام آباد و بررسي دوربينهاي مداربسته موفق شدند
چهره سارق را به دست آورند .بررسيها در اين باره نشان داد كه متهم
از مجرمان سابقهدار اس��ت كه بارها به اتهام سرقت و خرده فروشي
مواد مخدر بازداشت شده و به زندان افتاده است .بعد از به دست آمدن
اين اطالعات بود كه كارآگاهان مخفيگاه متهم را در حوالي خيابان
مجيديه شناسايي و او را بازداشت كردند.
متهم در بازجوييها به سرقتهاي سريالي به اين شيوه اعتراف كرد.
او گفت از مدتي قبل بود كه تصميم گرفتم به اين شيوه گوشيهاي
تلفن همراه گرانقيمت را س��رقت كنم .بعد از شناسايي افرادي كه
گوشيهاي گرانقيمت داشتند خودم را به آنها ميرساندم و به بهانه
برقراري تماس ضروري گوشيش��ان را ميگرفتم و فرار ميكردم.
گوشيهاي س��رقت ش��ده را هم به مردي به نام نويد ميدادم و در
قبال آن مواد مخدر ميگرفتم .با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس
گذاشت مخفيگاه نويد در مجيديه شناسايي و بازداشت شد .متهم در
بازجوييها به مالخري گوشيهاي تلفن همراه اعتراف كرد.
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي ،معاون مبارزه با سرقتهاي خاص
پليس آگاهي پايتخت گفت :به دستور بازپرس دو متهم روانه زندان
شدند.

رانندگان مسافربر
در دام  2زورگير خشن

دو زورگي�ر خش�ن ك�ه در پوش�ش مس�افر خ�ودروي
رانن�دگان را س�رقت ميكردن�د ،بازداش�ت ش�دند.

به گزارش جوان ،س��اعت 1:30بامداد دوش��نبه 18فروردينماه مردي با
مركز فوريتهاي پليس 110تماس گرفت و گزارش سرقت خودرواش را
اعالم كرد .لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري  149امامزاده حسن در
محل حاضر ش��دند و در اين باره تحقيق كردند .شاكي كه مردي 40ساله
بود ،گفت :من با خودروي س��واري پرايدم مسافركشي ميكنم .لحظاتي
قبل در بزرگراه آزادگان به مقصد ميدان فتح دو مرد كه يكي از آنها حدودا ً
28ساله و ديگري هم 30ساله بود را به عنوان مسافر سوار كردم .وقتي به
محل خلوتي رسيدم ناگهان آنها چاقو كشيدند و خواستند كه ماشينم را به
آنها بدهم .فهميدم كه در دام زورگيران گرفتار شدهام .آنها با تهديد من را
مجبور كردند كه توقف كنم و سپس من را بيرون انداخته و پرايد سفيدرنگم
را سرقت كردند.
بعد از مطرح شدن شكايت مشخصات خودرو و سارقان در اختيار تيمهاي
گش��ت پليس قرار گرفت ت��ا اينكه س��اعتي بعد مأم��وران پليس هنگام
گشتزني در خيابان فالح خودروي سرقت شده را هنگام عبور مشاهده و
بعد از متوقف كردن آن راننده 28سالهاش را بازداشت كردند .مأموران در
اولين گام در بازرسي بدني از متهم يك قبضه چاقو و اوراق خودرو ،متعلق
به خودروي س��رقتي ديگر را كش��ف كردند .وقتي مأموران با مالك اوراق
كشف شده تماس گرفتند او هم گفت كه در دام دو زورگير گرفتار شده و
خودرواش سرقت شده است.
متهم در اولين بازجوييها به سرقت سريالي خودروها به شيوه مسافرنما
اعتراف كرد و مشخصات همدستش خودش را هم در اختيار پليس گذاشت.
با اطالعاتي كه متهم در اختيار مأموران گذاشت همدست وي هم بازداشت
و در بازرسي از مخفيگاهش مقدار زيادي اموال سرقتي كشف شد.
سرهنگ ايوب صالحي ،رئيس كالنتري 149امامزاده حسن گفت :متهمان
در بازجوييها به س��رقتهاي س��ريالي به اين ش��يوه اعتراف كردهاند و
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها ادامه دارد.

شليكگلوله
سارق فراري را گرفتار كرد

س�ارق خ�ودرو در جري�ان تعقي�ب و گري�ز ب�ا گش�ت
پلي�س آگاه�ي ته�ران ب�ا ش�ليك گلول�ه بازداش�ت ش�د.

به گ��زارش ج��وان ،س��اعتدو بام��داد 15فروردينماه مأم��وران يگان
پليسآگاهي هنگام گش��تزني در ميدان ش��وش به يك خودروي پرايد
مظنون و در بررس��ي پالك آن متوجه ش��دند كه خودرو 11فروردين در
شهرري سرقت شده است.
بعد از مشخص شدن سرقتي بودن خودرو ،مأموران به راننده فرمان ايست
دادند اما او بدون توجه به هشدار پليس به سرعت از محل دور شد .راننده با
الييكشي بين خودروهاي عبوري به سمت جنوب خيابان فداييان اسالم
شروع به حركت كرد .همزمان مأموران با شليك چند تير هوايي از راننده
خواستند كه خود را تسليم كند .وقتي متهم به هشدار پليس توجه نكرد
مأموران ابتدا الس��تيكهاي خودرو را هدف قرار دادند .بعد از پنچر شدن
خودرو بود كه سواري پرايد متوقف شد و راننده اين بار با پاي پياده شروع
به فرار كرد .در حالي كه متهم همچنان به هش��دار پليس توجه نميكرد
مأموران وي را از ناحيه پاي چپ هدف قرار داده و با شليك گلوله متوقف و
بازداشت كردند .مأموران پليس در اولين بازرسي از متهم يك قبضه چاقو
كشف كردند.
سرهنگ كارآگاه سعداهلل گزافي ،رئيس مركز عمليات پليس آگاهي پايتخت
گفت :متهم به همراه پرونده در اختيار كارآگاهان پايگاه نهم پليسآگاهي
تهران قرار گرفت.

به گزارش ج��وان ،بامداد روز يكش��نبه
17فروردينماه كاركنان بيمارس��تاني در
جنوب تهران مرگ مشكوك مرد جواني را
به مأموران پليس خبر دادند .مأموران پليس
پس از حضور در بيمارستان با جسد خونين
مرد 30سالهاي به نام كامران روبهرو شدند
كه با ضربه جسم برندهاي به گردنش به قتل
رسيده بود .نخستين بررسيها حكايت از اين
داشت مقتول ساعت يكبامداد براي درمان
به بيمارستان منتقل شدهاست ،اما ساعتي
بعد به خاطر خونريزي ش��ديد به كام مرگ
ميرود .بدين ترتيب مأموران پليس موضوع
قتل مرد جوان را به بازپرس ويژه قتل دادسراي
امور جنايي ته��ران اعالم كردن��د و بازپرس
جنايي هم همراه تيمي از كارآگاهان ادارهدهم
پليسآگاهي در محل حادثه تحقيقات خود را
آغاز كردند.
تحقيق��ات تيم جناي��ي نش��ان داد مقتول در
محدوده خياب��ان پيروزي در درگي��ري با مرد
جواني به شدت زخمي ميش��ود كه پس از آن
شاهدان عيني موضوع را به اورژانس و پليس خبر

ميدهند .بنابراين مأموران پليس براي شناسايي
قاتل از شاهدان عيني تحقيق كردند كه يكي از
ش��اهدان هويت قاتل را براي كارآگاهان جنايي
برمال كرد .وي گفت :من قاتل را ميشناسم ،او مرد
44سالهاي به نام پيمان است .لحظه حادثه داخل
خيابان بودم كه ديدم پيمان در حالي كه چاقويي
دردست داشت به سراغ كامران رفت .البته كامران
هم قمه داشت كه باهم درگير شدند و در نهايت
پيمان ضربهاي با چاقو به گردن كامران زد .او غرق
در خون نقش بر زمين شد و متهم نيز با ديدن اين
صحنه از محل گريخت .وي در پايان گفت :مقتول
و قاتل با هم دوست بودند و من نميدانم براي چه
موضوعي با هم درگير شدند.
پس از مش��خص ش��دن هويت قات��ل مأموران
پليس براي دس��تگيري قاتل راه��ي خانه متهم
ش��دند كه دريافتند وي پ��س از حادثه به مكان
نامعلومي گريخته اس��ت .در چنين ش��رايطي
مأموران پلي��س تحقيقات گس��تردهاي را براي
دستگيري قاتل فراري آغاز كردند و در نهايت پس
از گذشت 24ساعت از حادثه موفق شدند وي را در
مخفيگاهش در منطقه سرآسياب دستگير كنند.
مته��م پس از انتق��ال ب��ه اداره پليس ب��ا اظهار
پش��يماني به قتل كامران اعتراف ك��رد .وي در

ش��رح ماجرا گفت :كامران از دوستان قديميام
بود و من اص ً
ال قصد قتل او را نداشتم و االن هم از
اين حادثه به شدت پشيمان هستم .وي در ادامه
گفت :چندماه قبل كامران پيش من آمد و مبلغ
5ميليون تومان از من قرض گرفت .كامران قول
داد كه يكماه بعد بده��ياش را پس ميدهد اما
يكماه گذشته و خبري از كامران نشد .هر وقت از
او ميخواستم طلبم را پس دهد ،بهانهاي ميآورد
و امروز و فردا ميكرد .او آنق��در بدقولي كرد كه
ديگر خسته شدهبودم تا اينكه شب حادثه براي
گرفتن طلبم به در خانهشان رفتم .وقتي او را ديدم
با هم مشاجره لفظي كرديم اما كمكم درگيري ما
باال گرفت و كامران با قمهاي كه در دست داشت
به من حمل��ه كرد و من هم براي دف��اع از خودم
چاقوي كه همراه داشتم به سمتش پرتاب كردم
كه به گردنش برخورد كرد و خونين روي زمين
افتاد .در حالي كه به شدت ترسيدهبودم از محل
گريختم و حتي به خانهمان هم نرفتم اما مأموران
پليس خيلي زود مخفيگاه مرا شناسايي كردند و
دستگير شدم.
متهم پس از اعتراف به قتل به دستور بازپرس ويژه
قتل براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان
ادارهدهم پليس آگاهي قرار گرفت.

بازداشتسارقاندرعملياتگانگستري

س�ارقان حرفهاي در شهرستان كرمانشاه در
عمليات گانگس�تري به دام پلي�س افتادند.

به گ��زارش جوان ،س��ردار علياكب��ر جاويدان،
فرمان��ده انتظام��ي اس��تان كرمانش��اه گف��ت:
ساعت 4:30بامداد روز گذش��ته مأموران يگان
امداد هنگام گش��تزني حوالي ش��هرك فدك،
به يك دستگاه خودروي س��انتافه با دوسرنشين
مشكوك ش��ده و به راننده خودرو فرمان ايست
دادند .راننده اما بدون توجه ب��ه فرمان پليس با
افزايش س��رعت به حركت ادام��ه داد .بعد از آن
بود كه عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد .در
جريان عمليات تعقيب و گريز بود كه سرنش��ين
خودروي سانتافه با نشان دادن اسلحه ،مأموران را
تهديد كرد كه از ادامه تعقيب منصرف شوند .بعد
از آن بود كه مأموران با به كارگيري قانون استفاده
از سالح به سمت الس��تيكهاي خودرو شليك
كرده و هر چهار چرخ آن را پنچر كردند.
در حالي كه ت�لاش پليس ب��راي متوقف كردن
خ��ودروي س��انتافه در جريان ب��ود ناگهان يك
خودروي س��مند از راه رس��يد و با ق��رار گرفتن
مقابل خ��ودروي پليس تالش ك��رد مانع ادامه
تعقيب و گريز شود .در همان حال بود كه ناگهان

خودروي سانتافه متوقف شد و راننده و سرنشين
آن به س��رعت خود را به خودروي سمند رسانده
و سوار آن شدند.
عمليات تعقيب و گريز پليس اين بار با سرنشينان
خودروي س��مند ادامه پيدا كرد و مأموران اين
بار الستيكهاي خودروي س��مند را هدف قرار
داده و با پنچر ك��ردن آن موفق به متوقف كردن
خودرو ش��دند .توقف خودروي س��مند اما پايان
فرار سارقان نبود؛ چراكه آنها اين بار از خودروي

خود پياده ش��ده و با پاي پياده در تاريكي هوا پا
به فرار گذاشتند .عمليات پليس براي بازداشت
س��ارقان اين بار با پاي پياده به جري��ان افتاد و
مأموران با ش��ليكهاي هدفمند موفق ش��دند
س��ه نفر از س��ارقان را هدف ق��رار داده و آنها را
بازداشت كنند .چهارمين متهم اما موفق به فرار
از دست پليس شد .مأموران پليس در بازرسي از
خودروي سانتافه يك قبضه سالح ،مقداري طال
و اموال باارزش ديگر كشف كردند .در تحقيقات

همچنين مشخص ش��د كه خودروي سمند هم
سرقتي است.
س��ه متهم همزمان ب��ا انتقال به مرك��ز درماني
تحت بازجوييقرار گرفته و به  170فقره سرقت
در استانهاي مختلف از جمله كرمانشاه ،البرز و
سمنان اعتراف كردند.
سردار جاويدان ،فرمانده انتظامي استان كرمانشاه
گفت :تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان
و بازداشت چهارمين متهم ادامه دارد.

قصاص،مجازاتقتلبرسرهيچ

پس�ر جواني كه به خاطر چش�م درچشم شدن
درگيري مرگب�اري را رق�م زدهب�ود در دادگاه
كيفري يك استان تهران به قصاص محكوم شد.

به گزارش ج��وان ،اي��ن پرونده 2بهمنس��ال94
همزمان با اعالم مرگ مشكوك پس��ر 20ساله در
يكي از بيمارستانهاي پايتخت از سوي كارآگاهان
به جريان افتاد .با اعالم اين خبر تيمي از كارآگاهان
پليسآگاهي همراه با بازپرس كش��يك قتل راهي
محل شدند .اولين بررسيها نشان داد علي 20ساله
در منطقه جواديه تهران در جريان درگيري با چند
پسر جوان از ناحيه گردن زخمي ش��ده كه پس از
انتقال به بيمارستان بر اثر ش��دت خونريزي فوت
كرده است.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني كارآگاهان نخستين
تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري عامل
يا عامالن قتل آغ��از كردند تا اينك��ه در تحقيقات

از ش��اهدان حادثه مشخص ش��د عامل قتل پسر
18سالهاي به نام مهرداد است .بدين ترتيب مهرداد
بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت.
متهم با اقرار به جرمش گفت :من و علي بچه محل
بوديم و از قبل يكديگر را ميش��ناختيم .صبح روز
حادثه وقتي او را ديدم بدون هيچ دليلي به من نگاه
چپ كرد و همين باعث درگيري بين ما ش��د ،اما با
ميانجيگري چند نفر از بچه محلها درگيري تمام
شد .عصر آن روز بار ديگر من و علي همديگر را ديديم
و دوباره با هم مشاجره لفظي كرديم اما وقتي درگيري
ما باال گرفت خيلي عصباني شدم و كنترلم را از دست
دادم و با چاقو يك ضربه به گردن مقتول زدم.
متهم پ��س از اعتراف ب��ه قتل و بازس��ازي صحنه
جرم روان��ه زندان ش��د و پرونده وي بع��د از صدور
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك استان تهران
فرستاده شد و متهم پاي ميز محاكمه ايستاد .ابتداي

جلسه اوليايدم براي قاتل درخواست قصاص كردند.
سپس خواهر مقتول به عنوان شاهد حادثه در جايگاه
ايستاد و گفت :وقتي درگيري ميان برادرم و مهرداد
باال گرفت ،براي نجات برادرم جلو رفتم و تالش كردم
جلويحملهمتهمرابگيرم.خيليالتماسكردمكهبا
برادرم كاري نداشته باشد و متهم نيز قول داد ،اما بعد
از دقايقي مقابل چشمانم بيرحمانه با چاقو به برادرم
ضربه زد و او را كشت.
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و بر خالف اظهارات
قبلياش با انكار جرمش گف��ت :من و مقتول با هم
اختالفي نداشتيم .در آن درگيري قصد ميانجيگري
داشتم و ميخواستم درگيري تمام شود اما نميدانم
چه كسي به علي ضربه زد .باور كنيد در قتل نقشي
نداشتم و در دادسرا به خاطر فشارهاي بازجويي به
قتل اعتراف كردم و االن ميگويم كه بيگناهم.
بعد از دفاعيات متهم شاهدان حادثه يك به يك در

جايگاه ايستادند و يكي از آنها در توضيح ماجرا گفت:
وقتي درگيري باال گرفت متهم از خودروي دوستش
پياده شد و به طرف مقتول حمله كرد .او و دوستانش
علي را دوره كردند و همان موقع چند نفر از دوستان
مقتول و خواهرش نيز وارد درگيري شدند .خواهر
علي پيراهن مهرداد را كشيد اما مهرداد او را هل داد.
سپس با چاقو حمله كرد و يك ضربه به گردن مقتول
زد و گريخت.
شاهدان ديگر نيز يك به يك در جايگاه ايستادند و
با تأييد توضيحات دوستشان ،مهرداد را عامل قتل
معرفي كردند.
در پايان هيئت قضايي متهم را ب��ا توجه به گواهي
ش��اهدان و مدارك موج��ود در پرون��ده به قصاص
محكوم كرد .با تأييد اين حكم در ديوان عالي كشور
متهم در صورت عدم رضايت اوليايدم پاي چوبه دار
خواهد رفت.

سرقتبرايپرداختديه 200ميليونتوماني!

مرد ميانس�ال كه باهمدستي س�ارق سابقهدار
ل�وازم داخ�ل خ�ودرو س�رقت ميك�رد در
بازجوييها مدعي ش�د كه ب�راي پرداخت ديه
200ميليونتومانيبرادرشسرقتميكردهاست.

به گزارش جوان ،چندي قبل مأموران پليس پايتخت
هنگام گشتزني به خودروي پرايدي كه دو مرد جوان
سرنشين آن بودند مشكوك شدند و خودرو مورد نظر
را تحت نظر گرفتند .همزمان با استعالم شماره پالك
خودرو از مركز كه مشخص ش��د خودروي پرايد دو
روز قبل سرقت شده است ،مأموران پليس مشاهده
كردند يكي از سرنشينان از داخل خودرو پياده شد و
به سمت خودروي ديگري رفت و مشغول سرقت لوازم
داخل آن شد .در چنين شرايطي مأموران پليس براي
دستگيري متهمان وارد عمل شدند كه يكي از آنها را
دستگير كردند و ديگري موفق به فرار شد.
پرويز 45ساله پس از انتقال به اداره پليس همدست
خود را كه سارق س��ابقهداري به نام شاپور است به
مأموران پليس معرفي كرد و بدين ترتيب مأموران
پليس سارق فراري را خيلي زود به دام انداختند.
دو متهم در بازجوييها به سرقتهاي سريالي لوازم

داخل خودرو اعتراف كردند.
پرويز در بازجوييها مدعي شد كه هيچگونه سابقه
كيفري ندارد و ب��ه خاطر پرداخت دي��ه برادرش با
همدستي شاپور سرقت ميكرده است.
وي گفت :من كارگر آبرومندي بودم و هميشه سعي
ميكردم با همان پول كارگري زندگيام را بچرخانم
و دنبال پول حرام نباشم اما مدتي قبل برادرم دچار
گرفتاري بدي شد كه زندگي ما را تغيير داد .وي ادامه

داد :من و برادرم هر دو در شهرس��تاني با هم زندگي
ميكرديم .برادرم عالقه زيادي به نگهداري و پرورش
گل و گياه داشت به طوريكه تمامي پلهها و پشت بام و
حتي جلوي پنجرههاي خانهمان گلدان گل بود .يك
روز در حالي كه باد شديد شروع به وزيدن كرده بود
يكي از گلدانها از پشت پنجره به پايين سقوط و به
سر رهگذري اصابت كرد .خدا را شكر مرد رهگذر فوت
نكرد اما آس��يب جدي ديد به طوريكه دادگاه براي

برادرم200ميليون تومان ديه تعيين كرد.
از آنجايي كه هر دوي ما كارگر بوديم توان پرداخت اين
همه ديه را نداشتيم و از طرفي هم بستگان و آشنايان
و دوستان هم پولي نداشتند كه به ما كمك كنند .به
همين خاطر تصميم گرفتم براي كار به تهران بيايم و
با خودم گفتم كه در تهران آدم خيري را پيدا كنم و به
ما كمك كند .داخل اتوبوس با مردي به نام شاپور آشنا
شدم و سفره دلم را براي او باز كردم اما غافل از اينكه
او سارق سابقه داري اس��ت .شاپور وقتي حرفهاي
مرا شنيد پيشنهاد داد با او به سرقت بروم و گفت كه
خيلي زود پولدار ميش��ويم و ميتوانم ديه برادرم را
پرداخت كنم .وي گفت :حرفهاي شاپور مرا وسوسه
كرد و قبول كردم و از آن روز به بعد همراه او شدم .ما
ابتدا خودرويي را سرقت ميكرديم و بعد براي اينكه
شناسايي نشويم با همان خودروي سرقتي به داخل
خيابان ميرفتيم و لوازم داخل خودروهاي ديگري را
سرقت ميكرديم .
دو متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر به دستور
قاضي پرون��ده در اختيار كارآگاه��ان پليسآگاهي
قرار گرفتند.

قتل داماد سابق
به خاطر ازدواج دوباره

مرد ج�وان وقت�ي فهميد دام�اد سابقش�ان دوباره
ازدواج ك�رد ه او را به قتل رس�اند و از محل گريخت.

به گزارش جوان ،ساعت 13:30ش��نبه 16فروردينماه
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس
تلفن��ي مأم��وران كالنت��ري 169مش��يريه از قتل مرد
ميانسالي در خانهاش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي راهي محل شد.
تيم جنايي در قتلگاه ،داخ��ل حياط خانه وياليي حوالي
ش��هرك كاروان با جسد مرد 48س��الهاي به نام شاهين
روبهرو ش��دند كه ب��ا ضربه چاق��و به قتل رس��يدهبود.
تحقيقات مأموران حكايت از اين داشت دقايقي قبل يكي
از همسايهها با ش��نيدن صداي فرياد كمكخواهي زن
همسايه موضوع را به مأموران پليس خبر ميدهند.
مرد همسايه به مأموران پليس گفت :داخل حياط خانهام
بودم كه فريادهاي زن همسايه به گوشم رسيد كه مدام
ميگفت «شوهرم را كش��ت» .پس از شنيد فرياد كمك
خواهي از خانهام بيرون آمدم كه ديدم مردي هراس��ان
در حالي كه چاقوي خونيني در دست داشت سراسيمه
از خانه همسايه خارج شد و فرار كرد .همراه همسايهها
تصميم گرفتيم او را دستگير كنيم ،اما مرد چاقو بدست ما
را تهديد كرد و در نهايت هم از محل گريخت.
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني براي انجام
آزمايشهاي الزم كارآگاه��ان تحقيقات ميداني خود را
درباره اين حادثه آغاز كردند.
يكي از اعضاي خانواده مقت��ول در توضيح ماجرا گفت:
قاتل ،برادر زن سابق مقتول است و ايرج نام دارد .شاهين
چند س��ال قبل ازدواج كرد اما پس از مدتي با همسرش
اختالف پيدا كرد .اختالف آنها روز به روز بيش��تر شد به
طوريكه مدتي قبل از هم جدا شدند .پس از اين شاهين
ازدواج مجدد كرد و دوباره زندگي تازهاي شروع كرد .او
در اين مدت با خانواده همسر سابقش اختالف داشت تا
اينكه دقايقي قبل ايرج به در خانهمان آمد و گفت قصد
دارد با شاهين صحبت كند و ش��اهين هم به جلوي در
رفت .هنوز لحظاتي نگذشته بود كه صداي درگيري آنها
را شنيدم كه ايرج ميگفت «تو زندگي خواهرم را خراب
و او را بدبخت كردي» .درگيري آنه��ا كمكم باال گرفت
و هر دو به داخ��ل حياط خانه آمدند ك��ه ايرج ناگهان با
چاقويي كه همراه داشت ضربهاي به ش��اهين زد و او را
به قتل رس��اند .من بالفاصله با داد و فرياد از همسايهها
درخواست كمك كردم و ايرج هم به سرعت از خانه خارج
شد و گريخت .همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه
مأموران در تالشند تا قاتل فراري را دستگير و راز اين قتل
را بر مال كنند.

سارق باغهاي لواسان
به دام پليس افتاد

م�رد افغ�ان ك� ه ب�ه باغه�اي لواس�انات دس�تبرد
م�يزد س�رانجام ب�ه دام پلي�س افت�اد.

به گزارش جوان ،چندي قبل گزارشهاي مشابهي درباره
سرقت از باغهاي منطقه لواسانات به كالنتري لواسانات
گزارش شد .بررس��يها نشان داد كه س��ارق يا سارقان
در نبود نگهبان باغ وارد ش��ده و اموال باارزش را سرقت
ميكنند .در حالي كه ش��كايتهاي بيش��تري در حال
مطرح شدن بود مأموران كالنتري با حضور در محلهاي
سرقت و بررس��ي دوربينهاي مداربس��ته موفق شدند
چهره سارق را كه مردي افغان بود شناسايي كنند .بعد از
شناسايي متهم بود كه مأموران كالنتري 18فروردينماه
متهم را بازداش��ت و در بازرس��ي از مخفيگاهش مقدار
زيادي از اموال سرقت شده را كشف كردند .سرگرد حسن
اللهي ،رئيس كالنتري 166لواسانات گفت :ارزش مالي
پرونده در حال حاضر 200ميليون تومان است و تحقيقات
براي كشف جرائم بيشتر متهم ادامه دارد.

نجات راننده مسافربر
از دام مرد زورگير

درگي�ري بي�ن رانن�ده مس�افربر ب�ا م�رد زورگير
ب�ا حضور ب�ه موق�ع مأم�وران گش�ت ي�گان امداد
پليستهران و دستگيري متهم به س�رانجام رسيد.

به گزارش جوان ،شامگاه دوشنبه 18فروردينماه مأموران
يگان امداد هنگام گشتزني در آزادراه خليجفارس متوجه
درگيري بين راننده و سرنشين يك خودروي پرايد شده و
خودرو را متوقف كردند .همزمان راننده پرايد به مأموران
گفت :در مسير حركت به سمت فرودگاه مرد ميانسال را به
عنوان مسافر دربستي سوار كردم .در بين راه او ناگهان چاقو
كشيد و خواست كه ماشينم را سرقت كند كه با هم درگير
شديم كه خوشبختانه مأموران گشت پليس از راه رسيدند
و من نجات پيدا كردم .بعد از آن ب��ود كه مأموران متهم را
بازداشت و در بازرسي از وي يك قبضه چاقو كشف كردند.
سرهنگ افشين منافي ،فرمانده گش��ت انتظامي يگان
امداد پايتخت گف��ت :مته��م در بازجوييها به جرمش
اعتراف کرد و در اختيار پليس پيشگيري قرار گرفت.

مرگ رهگذر
در بياحتياطي راننده نيسان

بياحتياط�ي رانن�ده نيس�ان در ش�هرك
رضوي�ه م�رگ م�رد رهگ�ذر را ب�ه همراه داش�ت.

به گزارش جوان سرهنگ احس��ان مؤمني ،رئيس اداره
تصادفات پليس راه��ور پايتخت گفت :س��اعت19:45
عصر روز دوش��نبه به مأموران منطق��ه 15پليس راهور
خبر رسيد ،حادثهاي مرگبار در منطقه كارگاهي شهرك
رضويه اتفاق افتاده است .بررسيهاي پليس بعد از حضور
در محل نشان داد كه راننده نيسان به علت عدم توانايي
در كنترل وسيله نقليه ناشي از خستگي و خوابآلودگي،
ابتدا با يك دستگاه موتورسيكلت و سپس با فردي رهگذر
برخورد كرده است .س��رهنگ مؤمني گفت :در جريان
حادثه رهگذر به علت شدت جراحت جان باخت و راكب
موتورسيكلت هم مجروح و روانه بيمارستان شد.

