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 شهادت 2 مأمور پليس
 در شهرستان »سرباز«

دو مأم�ور پلي�س در شهرس�تان س�رباز   اس�تان سيس�تان و 
بلوچس�تان در درگي�ري با اش�رار مس�لح به ش�هادت رس�يدند. 
ساعت يك بامداد روز پنج شنبه اول خرداد ماه مأموران پليس شهرستان 
سرباز در يكي از روستاهاي بخش كالت با اش��رار مسلح درگير شدند. در 
جريان اين درگيري دو مأمور پليس به نام هاي ستوان دوم »آرمان ارباب« و 

گروهبان يكم »مسعود شهركي« به درجه رفيع شهادت نائل آمدند. 
 

بازداشت سارق خودرو با شليك 
گلوله

س�ارق حرف�ه اي در جري�ان تعقي�ب و گري�ز ب�ا مأم�وران 
ش�د.  بازداش�ت  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  ته�ران  پلي�س 
به گزارش ج��وان، ساع��ت 13 روز يك ش��نبه 28 ارديبهش��ت مأموران 
پليس آگاهي هنگام گشت زني در محدوده بزرگراه سعيدي به يكدستگاه 
خودروي پرايد مظنون و در بررسي پالك خودرو متوجه شدند كه اين سواري 
دو روز قبل در ميدان صادقيه سرقت شده است. در حالي كه بررسي ها در 
جريان بود راننده پرايد كه از حضور پليس با خبر شده بود با فشار روي پدال 
گاز از محل متواري شد و به صورت خالف جهت بزرگراه شروع به حركت 
كرد. از آنجا كه ترافيك سنگين در بزرگراه وجود داشت راننده و سرنشين 
با رها كردن خودرو با پاي پياده از محل متواري شدند. مأموران پليس هم 
در جريان تعقيب با شليك گلوله هوايي دو متهم به نام هاي پوريا و مهران را 
بازداشت شدند و براي ادامه تحقيق به اداره دوم پليس آگاهي منتقل كردند. 
سرهنگ كارآگاه سعداهلل گزافي، رئيس مركز عمليات پليس آگاهي پايتخت 

گفت: تحقيقات براي كشف جرائم متهمان ادامه دارد.

مرگ راننده پرايد 
در تصادف با سگ 

راننده خ�ودروي پراي�د در تصادف با يك قالده س�گ ج�ان باخت 
و س�ه سرنش�ين ديگر خودرو زخم�ي و روانه بيمارس�تان ش�دند. 
به گزارش ايرنا، مس��لم فائق نيا، مس��ئول روابط عموم��ي مركز حوادث و 
فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفت: تصادف سواري 
پرايد با يك قالده سگ روز پنج شنبه در جاده سبزوار- داورزن اتفاق افتاد 
كه در جريان آن راننده جان باخت و سه سرنشين ديگر خودرو مجروح و به 

بيماستان شهيد بهشتي سبزوار منتقل شدند. 

سارقان حسود گرفتار پليس شدند
سه پس�ر ج�وان ك�ه از روي حس�ادت موتورس�يكلت گرانقيم�ت 
ش�دند.  بازداش�ت  كرده بودن�د،  س�رقت  را  دوستش�ان 
به گزارش جوان، 14 اسفند سال گذشته مردي به مأموران كالنتري 102 
پاسداران خبر داد كه موتورسيكلت گرانقيمتش سرقت شده است. او گفت: 
حدود ساعت 15 در پاركينگ خانه مان در حال رسيدگي به موتورسوزوكي 
گرانقيمتم بودم. از آنجا كه مدام به كوچه تردد داش��تم در پاركينگ را باز 
گذاش��ته بودم كه ناگهان سه مرد نقابدار وارد شدند و بعد از ضرب و جرح 
موتورسيكلتم را كه 250 ميليون تومان قيمت داشت سرقت كردند. بعد از 
طرح شكايت بررسي كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي در اين باره به 
جريان افتاد. مأموران پليس پس از بررسي دوربين مداربسته متوجه شدند 
كه سارقان لحظاتي قبل از سرقت سوار بر يك موتورسيكلت در محل حاضر 
شدند و پس از سرقت يكي از آنها با موتورسرقتي، يكي هم با موتور خودش 
و ديگري پياده از محل متواري شده است. در جريان بررسي پالك موتور 
ساقان بود كه مأموران موفق ش��دند يكي از متهمان را كه بهزاد نام داشت 
شناسايي و 21 فروردين او را بازداشت كنند. بهزاد اعتراف كرد با همدستي دو 
نفر از دوستانش به نام هاي كامران و نويد مرتكب سرقت شده بود. او گفت: ما 
به خاطر حسادتي كه به شاكي داشتيم موتورش را سرقت كرديم. با اطالعاتي 
كه متهم در اختيار پليس گذاشت دو همدست او شناسايي شدند. مأموران 
كامران را 16 ارديبهشت و نويد را هم 25 ارديبهشت بازداشت و موتورسيكلت 

را هم از مخفيگاه متهمان كشف كردند. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي گفت: سه 

متهم به دستور قاضي روانه زندان شدند. 

شوهر فراري
 تحت تعقيب قرار گرفت

مرد جوان كه متهم است پس از مش�اجره با همسرش او را با ضربات 
چاقو به قتل رس�انده اس�ت تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت. 
به گزارش جوان، ساعت 4 بعد از ظهر چهارش��نبه 31 ارديبهشت امسال 
مأموران كالنتري 101 تجريش با قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران تماس گرفتند و اعالم كردند زن جواني با اصابت 

ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. 
يكي از مأموران گفت: اين زن ساعتي قبل در حالي كه با ضربات چاقو زخمي 
شده  بود از خانه اش براي درمان به بيمارستان شهداي تجريش منتقل شد و 
تيم پزشكي هم براي درمان و نجات جانش اقدام كردند، اما تالش هاي تيم 
پزشكي نتيجه اي نداد و در نهايت دقايقي قبل اين زن بر اثر شدت جراحات 

و خونريزي شديد در بيمارستان جان باخت. 
با اعالم اين خبر بازپرس همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي بيمارستان شدند و در آنجا با جسد زن جواني به نام شكوفه روبه رو 

شدند كه با چهارضربه چاقو به بدنش به قتل رسيده بود. 
نخستين بررسي ها نشان داد مقتول دو سال قبل به خاطر اختالفاتي از 
شوهرش جدا مي شود و خانه اي در حوالي يكي از خيابان هاي تهرانپارس 
اجاره و به تنهايي زندگي مي كند تا اينكه چند روز قبل به صورت مجدد با 

مرد جواني به نام سيروس نامزد مي شود. 
همچنين مشخص شد لحظه حادثه سيروس به خانه شكوفه مي رود كه 
همسايه ها صداي درگيري آنها را مي شنوند و بعد با جسد خونين شكوفه 

داخل اتاقش روبه رو مي شوند. 
صاحبخانه ش��كوفه كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: 
شكوفه مس��تأجر من بود. او تنها زندگي مي كند اما چند روز قبل گفت 
نامزد كرده است. نامزدش در اين چند روز به خانه او رفت و آمد داشت و 
روز حادثه هم او به خانه شكوفه آمد. ساعتي بعد من صداي مشاجره لفظي 
از خانه شكوفه به گوشم رسيد، اما خيلي به آن توجه نكردم تا اينكه صداي 
درگيري آنها باال گرفت و نگران شدم و به در خانه شكوفه رفتم. در خانه 
نيمه باز بود و صداي درگيري هم خاموش شده بود كه نگراني من بيشتر 
شد. هر چقدر شكوفه را صدا زدم جواب نداد كه وارد خانه اش شدم و با پيكر 
خونين و نيمه جان مستأجرم روبه رو شدم و بالفاصله موضوع را به پليس 

و اورژانس خبر دادم. 
همزمان با انتقال جسد شكوفه به پزش��كي قانوني كارآگاهان جنايي به 
دستور قاضي ساسان غالمي، سيروس را به عنوان مظنون به قتل تحت 
تعقيب قرار دادند تا پس از دستگيري راز اين قتل را بر مال كنند. تحقيقات 

درباره اين حادثه ادامه دارد. 

پسر و دختر پاركور  كار جنجالي 
بازداشت شدند

پس�ر و دختري پاركوركار كه ب�ا رفتار مبتذل خود در ش�بكه هاي 
اجتماع�ي جنج�ال ب�ه پ�ا ك�رده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
 به گزارش جوان، در چند روز گذشته تصاويري از پسر و دختري پاركوركار 
در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه با رفتار ناشايست آنها جنجال زيادي 
به پا شد. مركز اطالع رساني پليس تهران اعالم كرد از آنجايي كه اين موضوع 
از مصاديق بي اخالقي و اشاعه منكر است، دو متهم به دستور قضايي توسط 

پليس فتا پايتخت دستگير شدند. 
الزم به ذكر است آنچه موجب دستگيري دو متهم شد به واسطه فعاليت هاي 
ورزشي آنها نبوده بلكه انجام حركات خالف عرف و شرع آنها، موجب صدور 

دستور جلب و دستگيري آنها شده است. 

بازداشت 2 سارق هنگام استراحت
خ�ودروي  داخ�ل  اس�تراحت  مش�غول  ك�ه  س�ارق  دو 
ش�دند.  بازداش�ت  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  بودن�د  س�رقتي 
به گزارش جوان سرهنگ سعد اهلل گزاف��ي، رئيس مركز عمليات پليس 
آگاهي پايتخت گفت: ساعت 23 ش��امگاه 29 ارديبهش��ت ماه مأموران 
پليس آگاهي هنگام گشت زني در خيابان تهرانپارس به خودروي مزدا كه 
كنار خيابان متوقف شده  و راننده و سرنشين داخل آن مشغول استراحت 
بودند مظنون شدند. وقتي بررسي شماره پالك نشان داد كه خودرو يك 
روز قبل در خيابان پروين سرقت شده است و براي بازداشت دو متهم وارد 
عمل شدند. راننده و سرنشين كه متوجه حضور پليس شده بودند از خودرو 
پياده شدند  و قصد فرار داشتند كه با شليك تير هوايي دستگير شدند. دو 
متهم كه شهروز و محسن نام داشتند با تشكيل پرونده به اداره دوم پليس 

آگاهي منتقل شدند. 

  عامل انتشار كليپ جنجالي 
كودك همسري گرفتار پليس شد 

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ از بازداش�ت م�ردي خب�ر 
داد ك�ه ب�ا انتش�ار كلي�پ ك�ودك همس�ري و ك�ودك آزاري 
در فض�اي مج�ازي جنج�ال زي�ادي ب�ه راه انداخت�ه ب�ود. 
به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي توضيح داد: فردي ناشناس با انتشار 
كليپ هايي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي ضمن اهانت به تاريخ 
مردم ايران تبليغ كودك همس��ري و كودك آزاري كرده بود كه مأموران 
پليس فتای تهران با هماهنگي با دادستان تهران، متهم را كه در يكي از 
استان هاي شرقي پنهان شده بود بازداشت كردند. وي ادامه داد: متهم پس 
از دستگيري انگيزه  خود از تهيه و انتشار اين كليپ را فريب يكي از دوستانش 

عنوان كرده كه بررسي هاي بيشتر در اين باره جريان دارد. 

غرق شدن زوج تهراني
 درمكارود چالوس

زوج تهراني در س�قوط به رودخانه مكارود شهرستان چالوس غرق 
شدند. 

به گزارش جوان، سرهنگ ذات اهلل رضواني، فرمانده انتظامي شهرستان 
چالوس گفت: روز پنج شنبه اول خرداد ماه مأموران كالنتري 13 چالوس 
از حادثه غرق شدن يك زوج در رودخانه مكارود در منطقه تفريحي الرك 
باخبر ودر محل حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد زوج 22 و 24 ساله كه 
همراه خانواده در حاشيه رودخانه در حال استراحت بودند هنگام شستش 
دست به آب سقوط كرده و غرق شدند. وي گفت: تالش براي كشف اجساد 

در جريان است. 

برق جان كارگر را گرفت
كارگر ساختماني در شهرستان پاكدشت براثر برق گرفتگي جان باخت. 
به گزارش جوان، سرهنگ قباد خنجري، فرمانده انتظامي ش��هرستان 
پاكدشت گفت: مأموران پليس اين شهر دو روز قبل از حادثه برق گرفتگي 
در يكي از ساختمان هاي در حال ساخت با خبر و پس از حضور در محل 
متوجه شدند كارگر 24 ساله هنگام كار با باال بر برقي دچار برق گرفتگي شده 
و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است. وي گفت: جسد به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 

يكي از مأموران پليس پايتخ�ت در جريان درگيري 
با سارقان مس�لح به ش�هادت رسيد. اس�توار يكم 
ميالد خس�روي تنه�ا فرزن�د خان�واده ب�ود كه به 
گفته رئي�س پليس ته�ران چند روز قب�ل از حادثه 
وق�وع ش�هادت خ�ود را پيش بين�ي ك�رده ب�ود. 
به گزارش جوان، شامگاه چهارشنبه 31 ارديبهشت يكي 
از مأموران كالنتري 134 شهرك غرب با قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قت��ل دادسراي امور جنايي تهران 
تماس گرفت و گفت يكي از همكارانش هنگام مأموريت 
در درگيري با چهار سارق مس��لح زخمي شده و پس از 

انتقال به بيمارستان به شهادت رسيده است. 
با اعالم اين خبر بازپرس جنايي همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس  آگاهي راهي بيمارستان آتيه ش��دند و 
روي تخت بيمارستان با پيكر استوار يكم ميالد خسروي 
روبه رو شدند كه با اصابت گلوله اي به گردنش به شهادت 

رسيده بود. 
همكار مأمور شهيد كه در صحنه حادثه حضور داشت، 
گفت: ساعت 21:30 شب همراه همكارم ميالد خسروي 
در خيابان سپهر منطقه سعادت آباد در حال گشت زني 
بوديم كه ديديم چهار مرد ديلم به دست در حال تخريب 
در خانه وياليي هستند . آنها قصد داشتند با تخريب در 
وارد خانه شوند و دست به سرقت بزنند كه بالفاصله به 
آنها نزديك ش��ديم و دستور داديم خودش��ان را تسليم 
كنند. سارقان با ديدن ما نه تنها خودش��ان را تس��ليم 
نكردند كه با ما درگير شدند. چند دقيقه اي درگيري ما 
با سارقان طول كشيد كه ناگهان يكي از آنها اسلحه اي به 
روي همكارم كشيد و به سوي او شليك كرد كه گلوله به 
گردن ميالد اصابت كرد و همكارم نقش بر زمين شد. من 
در حالي كه يكي از سارقان را دستگير كرده بودم موضوع 
را از طريق بي سيم ب��ه مركز اط��الع دادم و درخواست 

كمك كردم. 
وي ادامه داد: پس از اين سه سارق ديگر از محل گريختند 
و من هم به تعقيب آنها پرداختم ت��ا اينكه يك خيابان 
آن طرفتر موفق ش��دم، يكي ديگر از سارقان را دستگير 

كنم اما دو سارق ديگر موفق به فرار شدند. 
سپس دو مته��م را تحوي��ل همكارانم كه ب��ه كمك ما 

آمده بودند، دادم و پيكر خوني��ن ميالد را به بيمارستان 
آتيه منتقل كرديم. كادر درماني تالش زيادي براي نجات 
جان همكارم انجام دادند و او را دوبار احياي قلبي كردند 
اما متأسفانه ميالد پس از ساعتي بر اثر خونريزي شديد 
به شهادت رسيد.  دو متهم هم در بازجويي هاي ابتدايي 
به درگيري با دو مأمور پلي��س اعتراف كردند اما مدعي 
شدند كه آن دو اسلحه نداشته و به سوي مأمور پليس هم 
شليك نكرده اند و احتمال مي دهند، دو همدست آنها به 

سوي مأمور شليك كرده اند. 
در ادامه دو مته��م براي تحقيقات بيش��تر ب��ه دستور 
قاضي ساس��ان غالمي در اختي��ار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفتند. مأموران پليس در تالشند تا 

دو سارق فراري را شناسايي و بازداشت كنند. 
   تشييع پيكر شهيد 

رئيس پليس تهران بزرگ در مراسم تش��ييع اين شهيد 
كه روز پنج شنبه در ستاد فرماندهي پليس تهران برگزار 
شد، گفت: اين شهيد از خانواده شهدا بود و  خودش يك 
هفته قبل ش��هادتش را پيش بيني كرده و گفته بود، اگر 
شهيد شدم در كجا مرا دفن كنيد. سردار حسين رحيمي 
گفت: اين شهيد در حالي كه صادقانه و مقتدرانه در حال 
ايجاد نظم و آرامش براي شهروندان بود، با يك گروه از 
سارقان مس��لح برخورد كرد. اين گروه از سارقان مسلح 
مدتها آرامش آن منطقه را برهم زده بودند و ناجوانمردانه 

وي را به شهادت رساندند. 
  پيكر شهيد خسروي پس از تش��ييع به روستاي »اقچه 
مزار« شهرستان بويين زهرا در استان قزوين منتقل و به 

خاك سپرده شد. 

مردي كه در جريان بدگماني همسرش را به 
قتل رس�انده بود، پس از اينكه موفق شد با 
قرار وثيقه ميلياردي از زندان آزاد ش�ود با 
اعتراض اولياي دم به ميز محاكمه بازمي گردد. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، 28 آذر س��ال 96 زن 
سالخورده اي مأموران پليس را از قتل عروسش 
باخبر كرد. او در حاليك��ه صدايش مي لرزيد و 
هراسان بود گفت: پس��رم ساعتي قبل تماس 
گرفت و گفت همسرش را كش��ته است. ابتدا 
باور نك��ردم اما وقتي به خانه آنها رفتم جس��د 
عروسم روي زمين افتاده بود و پسرم  نيز اقدام 

خودكشي كرده بود. 
بعد از تماس زن  سالخورده، مأموران به آدرس 
خانه مورد نظر رفتند و با جسد ليال 30 ساله كه 
روي زمين رها شده بود مواجه شدند. همچنين 
مشخص شد كه شوهر ليال كه اميد نام داشت 
و دچار جراحت شده بود به بيمارستان منتقل 

شده است. 
ب��ه دست��ور بازپ��رس وي��ژه قتل، جس��د به 
پزش��كي قانوني منتقل ش��د و اميد كه به طور 
معجزه آساي��ي زن��ده مانده بود، بع��د از بهبود 
نس��بي تحت بازجويي قرار گرفت. مرد جوان 

در اظهارات��ش گف��ت: مدتي بود به همس��رم 
مش��كوك بودم و فكر مي كردم به من خيانت 
كرده است. يك بار شماره تلفن ناشناسي را در 

تلفن همراهش ديدم و چند بار سر اين موضوع 
با هم درگير شده بوديم تا اينكه روز حادثه او به 
من حمله كرد و مرا كتك زد. اين ش��د كه او را 
خفه كردم.  با اين توضيحات مادر اميد به عنوان 
مطلع مورد تحقيق قرار گرفت. زن سالخورده 
به مأموران گفت: عروسم معتاد به مواد مخدر 
و الكل بود. پس��رم نيز ترياك مصرف مي كرد و 
سالها به بيماري اعصاب و روان مبتال بود. آنها 
بارها با هم درگير شده بودند، اما فكر نمي كردم 

پسرم همسرش را به قتل برساند. 
با ثبت اين توضيحات اميد به پزش��كي قانوني 
فرستاده شد تا اينكه كارشناسان بعد از معاينات 

باليني، جنون وي را تأييد كردند. 
 با اعالم اين گزارش اميد بار ديگر مورد بازجويي 
قرار گرف��ت. او با اقرار به قتل در ش��رح حادثه 
گفت: سالها داروهاي اعص��اب و روان مصرف 
مي كردم و اين بيماري خيلي مرا اذيت مي كرد. 
همسرم شرايط مرا مي دانست اما مراعات حال 
مرا نمي كرد. روزي كه تلفن همراه همس��رم را 
بررسي كردم و شماره مش��كوكي را ديدم از او 
سؤال كردم  كه گفت اين شماره متعلق به راننده 
تاكسي است. احس��اس كردم دروغ مي گويد و 

قصد خيانت دارد. اين شد كه بارها با او صحبت 
كردم  اما بي فايده ب��ود. متهم در خصوص قتل 
گفت: آن روز ب��ار ديگر درباره اي��ن موضوع با 
او صحبت كردم  و گفتم  ما بچ��ه داريم و بهتر 
است به خاطر فرزندمان حقيقت را بگويد، اما او 
حرف هاي نامربوطي زد و به من حمله كرد كه 
كنترلم  را از دس��ت دادم و او را خفه كردم. من 
ليال را دوست داشتم و از او صاحب فرزند بودم 
به همين دليل وقتي جسدش را ديدم  همانجا 
از ناراحتي چاقو را برداشتم و خودزني كردم   و 

سپس با مادرم تماس گرفتم. 
بعد از اقراره��اي متهم پرونده ب��ا درخواست 
قصاص از سوي پدر مقت��ول و درخواست ديه 
از ط��رف پدر متهم  ب��ه نياب��ت از فرزند صغير 
مقتول كامل و در حاليكه مته��م  با قرار وثيقه 
ميلياردي آزاد شده بود به دادگاه كيفري يك  
استان تهران فرستاده ش��د. با ارس��ال پرونده 
به دادگاه ام��ا پدر مقتول به ق��رار وثيقه متهم 
اعتراض ك��رد و خواستار رسيدگ��ي دوباره به 
پرونده ش��د. با اين اعتراض آزادي متهم با قرار 
وثيقه بررسي و سپس وي بعد از تعيين شعبه 

محاكمه خواهد شد. 

م�رد فريب�كار ب�ا پرس�ه در س�ايت دي�وار 
فروش�ندگان خ�ودرو را شناس�ايي ك�رده و 
هن�گام بازدي�د ب�ه بهانه تس�ت ك�ردن، آن 
را س�رقت مي كرد، س�رانجام بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان ، 14 ارديبهشت ماه امسال مردي 
به مأموران پليس ته��ران خبر داد كه مردي قصد 
سرقت خودروي بي ام و او را داشته است. لحظاتي 
بعد از آن بود كه مأموران كالنتري 104 عباس آباد 
در محل حاضر شدند و متهم را كه مردي 37 ساله 
بود، بازداشت كردند. ش��اكي در توضيح شكايت 
خود گفت: براي فروش خ��ودروام در سايت ديوار 
آگه��ي دادم. ساعتي بعد اين م��رد تماس گرفت 
و درباره ش��رايط فروش خودرو سؤال كرد. بعد از 
آن بود كه گفت قصد خري��د دارد كه براي بازديد 
خودرو قرار مالقات گذاشتيم. وقتي سر قرار حاضر 
شد متوجه شدم كه كه ظاهري موجه دارد. بعد از 
توافق بر سر قيمت از من اجازه خواست كه خودرو 
را تست كند، اما من به او مظنون شدم و در حالي كه 
قصد سرقت خودروام را داشت او را گرفتار كردم و 

به پليس خبر دادم. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور قاضي 
به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. در 

حالي كه بررسي ها در جريان بود مشخص شد كه 
شكايت هاي مشابهي به پليس گزارش شده است. 
يكي از شاكيان به پليس گفته بود: من يك خودروي 
كاپرا براي فروش به سايت دي��وار آگهي دادم كه 
مردي تماس گرفت و درخواست خريد كرد. هنگام 
بازديد او كه مردي موجه بود خودرو را به بهانه تست 
كردن سرقت كرد. از آنجا كه مشخصات سارق با دزد 
بازداشت شده مطابقت داشت مشخص شد كه همه 

سرقت ها از سوي همين سارق رقم خورده است. 
بررسي سوابق سعيد 37 ساله از سوي كارآگاهان 
پليس نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار است كه 
قبالً سه بار به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و به 
زندان افتاده بود. در تحقيقات بعدي پليس مشخص 
شد كه سعيد به همين ش��يوه از افراد ديگري هم 
سرقت ك��رده است. بع��د از به دس��ت آمدن اين 
اطالعات بود كه سعيد به جرائم خود اعتراف كرد. 
او به هفت سرقت مشابه خودروهاي بي ام و، كاپرا، 
پرشيا، پژو 207 و چند موتورسيكلت اعتراف كرد. 
متهم گفت: من با پرسه در سايت ديوار فروشندگان 
خودرو يا موتورسيكلت را شناسايي مي كردم و با 
ادعاي خريد با آنها قرار مالقات مي گذاش��تم. سر 
قرار با ظاهري موجه ظاهر مي ش��دم و با مهارتي 

كه داشتم آنها را فريب دادن و به بهانه تست كردن 
خودرو آن را سرقت مي كردم. بع��د لوازم باارزش 
خودروه��ا را سرقت و خ��ودرو را در محل خلوتی 

رها مي كردم. 
متهم در توضيح بيشتر سرقت ها گفت: بعد از سرقت 
خودروي كاپرا به رودبار رفتم. خودرو را در آن شهر 
رها كردم و راهي قزوين شدم. در آن شهر با بررسي 
سايت ديوار به همين شيوه يك خودروي پژو 207 را 
به همراه تمامي اوراقش سرقت كردم. سپس خودرو 
را در سايت ديوار آگهي دادم. ساعتي بعد مردي از 
قم تماس گرفت و درخواست خري��د كرد. بعد از 
توافق بر سر قيمت قرار شد براي تحويل خودرو به 
قم بروم. با مهارتي كه داشتم اعتماد آن مرد را جلب 
كرده و به خانه اش رفتم و خودرو را به همراه اوراقش 
به او دادم. بعد از گرفتن 60 ميليون تومان از آن مرد 
با او قرار محضر گذاشتم، اما پس از گرفتن پول فرار 
كردم. با پولي كه از آن مرد گرفته بودم، براي خودم 
خانه اي در بومهن اجاره كردم و به دنبال سوژه اي 

تازه بودم كه بازداشت شدم. 
سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي گفت: با كامل شدن تحقيقات پرونده 

متهم به دستور قاضي روانه زندان شد. 

مردبدگمانبهميزمحاكمهبرميگردد

 سرقت خودرو به بهانه تست

  شهادت مأمور پليس
 در درگيري با سارقان مسلح 

سقوط مرگبار ايرباس 
در كراچي پاكستان

هواپيماي مس�افربري ايرباس كه با 90 مسافر از الهور به سمت 
كراچي پايتخت پاكس�تان پرواز مي كرد لحظات�ي قبل از فرود 

سقوط كرد. 
 براساس گزارش های منتشر شده يك هواپيماي شركت بين المللي 
پاكس��تان كه از ش��هر الهور به سوي كراچي در پرواز بود، نزديكي 
فرودگاه بين المللي جناح در شهر كراچي، سقوط كرد و سرنشينان 
آن جان باختند. »عبداهلل حافظ« سخنگوي هواپيماي پاكس��تان 
ضمن تأييد اين خب��ر گفت: اين هواپيما در يك منطقه مس��كوني 

سقوط كرده كه جزئيات بيشتر آن در حال بررسي است. 
اين هواپيما از نوع 320 شركت ايرباس بوده كه هنگام فرود سقوط 
مي كند. وزارت بهداش��ت پاكس��تان اعالم كرده اس��ت در تمامي 
بيمارستان هاي كراچي پس از سقوط اين هواپيما آماده باش و حالت 
اضطراري اعالم شده و كادر درماني براي كمك رساني به زخمي هاي 

احتمالي اين حادثه آمادگي دارند. 
گفته مي شود ارتباط راديويي برج مراقبت با هواپيما يك دقيقه قبل 
از سقوط قطع شده بود. بي بي سي اما آمار مسافران را 99 مسافر و 

هشت خدمه اعالم كرده است.


