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مرد  2زنه
خون به پا كرد

م�رد دو زن�ه در شهرس�تان اه�واز ب�ه دلي�ل
اختلاف خانوادگ�ي هش�ت عض�و خان�واد هاش را
ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه قت�ل رس�اند و خودكش�ي ك�رد.

به گزارش جوان ،جمال عالميفرمان��دار اهواز گفت :صبح روز
گذشته مردي  50ساله با شليك گلوله اسلحه جنگي چهار عضو
خانواده همسر اولش را به قتل رساند .وي ادامه داد :متهم سپس
راهي شهرستان كارون شد و پدر ،مادر همسر دوم خود ،فرزند
خود و برادرزاده همس��ر دومش را هم به قتل رساند و سپس با
شليك گلوله به زندگي خودش پايان داد .فرماندار اهواز گفت:
بررسي سوابق متهم نشان داده كه وي سابقه اعتياد به شيشه و
سابقه كيفري داشته و ساكن منطقه زرگان اهواز بوده است.

نوه ناخلف و همدستش
بهميزمحاكمهبرگشتند

پس�ر ج�وان و همدس�تش ك�ه ب�ه اته�ام س�رقت از خان�ه
مادربزرگ�ش ب�ه قط�ع دس�ت محك�وم ش�ده بودن�د ،ب�ا جل�ب
رضاي�ت ش�اكي از جنب�ه عموم�ي ج�رم محاكم�ه ميش�وند.

به گزارش جوان ،سال ۹۶مأموران پليس تهران از سرقت منزل وياليي زن
سالخوردهاي در شهرك وليعصر باخبر و راهي محل شدند .شواهد نشان
ميداد دو مرد جوان در حاليكه صورتهايشان را پوشانده بودند بعد از سرقت
پول نقد ،دالر و طالهاي زن سالخورده از محل متواري شدهاند.
بعد از تحقيقات اوليه زن سالخورده مورد تحقيق قرار گرفت و گفت :بعد از
فوت شوهرم در خانه تنها زندگي ميكردم .خانه به نام شوهرم بود و فرزندانم
هنوز انحصار وراثت نكرده بودند به همين خاطر همه پول و طالهاي شوهرم
كه در اختيار من بود را در گاوصندوق خانه گذاشتهبودم .شب حادثه در خانه
تنها بودم كه دو مرد جوان در حاليكه نقاب روي صورتشان بود از روي ديوار
وارد خانه شدند سپس با تهديد چاقو مرا ساكت كردند و سراغ گاوصندوق
رفتند .سارقان پس از شكستن قفل همه پول ،طال و دالرهايي را كه متعلق
به شوهرم بو د سرقت كردند و فرار كردند.
ي از نوههايم به نام پدرام به بهانه اينكه
شاكي گفت :بعد از فوت شوهرم يك 
تنها نباشم هرازگاهي شبها به خانهام ميآمد .مدتي بود او مدام از اموالم سؤال
ميكرد و رفتارهاي مشكوكي داشت .آن شب با اينكه سارقان نقاب داشتند
اما در چهره آنها دقت كردم و توانستم يكي از آنها را شناسايي كنم .او خيلي
شبيهپدرامبودوبهخاطرنشانيكهرويدستشداشتبهاومشكوكهستم
و احتماالً سرقت كار او باشد.
با ثبت اين توضيحات پدرا م به عنوان اولين مظنون بازداشت شد .او سعي
داشت پليس را گمراه كند ،اما در روند بازجوييها به جرمش با همدستي
يكي از دوستانش به نام افشين اعتراف كرد .پدرام گفت :مادربزرگم وضع
مالي خوبي داشت .همين موضوع من را وسوسه كرد تا از خانهاش سرقت
كنم .من در رفت و آمدهايي كه به خانهاش داش��تم جاي نگهداري پول و
طالهايش را ياد گرفتم .بعد نقشهرا با يكي از دوستانم در ميان گذاشتم و قرار
شد كه با هم از خانهاش سرقت كنيم .شب حادثه در حالي كه نقاب به چهره
داشتيم وارد شديم و با تهديد مرتكب سرقت شديم تا اينكه بازداشت شدم.
با دستگيري افشين دو متهم راهي زندان شدند و پرونده بعد از كامل شدن
تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد .دو متهم در اولين
جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه چهارم دادگاه قرار گرفتند.
ابتداي جلس��ه مادربزرگ براي نوه و همدستش درخواست اشد مجازات
كرد .سپس دو مته م به جرمشان اقرار كردند و گفتند پشيمان هستند و
درخواست گذشت كردند.
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك موجود در پرونده سرقت را حدي
تشخيص داده و دو متهم را به قطع دست محكوم كرد.
اين حك م با اعتراض متهمان به ديوان عالي كشور فرستاده شد تا اينكه با
نقض حكم صادره پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد .دو متهم در انتظار
دومين جلسه محاكمه بودند تا اينكه پدرا م توانست رضايت مادربزرگش
را جلب كند.
به اين ترتيب با اعالم گذشت شاكي ،پرونده براي رسيدگي از جنبه عمومي
جرم به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا متهمان
در وقت رسيدگي از خودشان دفاع كنند.

كشف آجرهاي حشيشي در دليجان

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان مرك�زي از كش�ف محمول�ه
حش�يش ك�ه بي�ن محمول�ه آجر جاس�از ش�ده ب�ود خب�ر داد.

به گزارش جوان ،سردار حسن مفخمي شهرستاني توضيح داد :مأموران
پليس مبارزه با مواد مخدر دليج��ان در جريان تحقيقات خود از محل
محموله حشيش با خبر شده و در اين باره تحقيق كردند .وي ادامه داد:
مأموران متوجه شدند محموله مخدر حشيش با كاميون حامل آجر در
حال انتقال اس��ت كه خودروي مورد نظر را متوقف کردند و بازرسي از
آن 34كيلو و 400گرم حشيش و 390گرم ترياك كه در بين آجرهاي
سفالي جاساز شده بود ،كشف و راننده را بازداشت كردند.

قتل داماد با شليك گلوله

مردي كه متهم اس�ت در شهرس�تان كرمانش�اه دامادش�ان را با
شليك گلوله به قتل رساندهاست تحت تعقيب پليس قرار گرفت.

به گزارش جوان ،سرهنگ محمدرضا آمويي ،معاون اجتماعي استان
كرمانش��اه گفت :روز گذش��ته مأموران پليس از حادثه تيراندازي در
ش��هرك پرديس با خبر و در محل حاضر ش��دند .بررسيها نشان داد
كه مرد جواني با شليك چند گلوله جان باخته است .همزمان با انتقال
جسد به پزشكي قانوني و تش��خيص هويت مشخص شد كه مقتول از
مدتي قبل با همسرش اختالف داشته است ،بنابراين همسر و خانواده
وي مورد تحقيق قرار گرفتند .در جريان تحقيق از آنها بود كه مشخص
ش��د حادثه خونين از سوي برادر همس��ر مقتول رقم خورده است كه
تحقيقات براي بازداشت متهم در جريان است.

سرويس حوادث 88498435

ثبت 440ميليون تردد در طرح نوروزي 1400

رئيس پليس راهور ناجا با اش�اره به
گزارش
غالمرضا مسكني افزاي�ش 89درص�دي تردده�ای
نوروزی در جادههاي كشور نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از ثبت 440ميليون تردد در جادهها
خبر داد .سردار كمال هاديانفر گفت كه چهار محور منتهي به
استانهاي ش�مالي ،محور قم و جاده مشهد داراي بيشترين
ت�ردد را در اين ايام ثب�ت كردهاند .وي همچني�ن از افزايش
س�وانح فوتي در اين ايام خبر داد و گفت كه بهطور ميانگين
روزانه 34نفر بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست دادند.

به گزارش جوان ،سردار سيدكمال هاديانفر در نشست خبري گفت:
امسال شرايط روشن و شفافي براي سفرهاي نوروزي وجود نداشت با
اين وجود پليس پيشبيني افزايش سفرها را داشت به طوريكه تا روز
13فروردين89درصد افزايش تردد مخصوصاً در محورهاي شمالي،
محور قم ،اصفهان ،شيراز و خراسان رضوي داشتيم .امسال شاهد
440ميليون تردد در نوروز بوديم ،البته ترددها نسبت به نوروز،98
16درصد كاهش داشت .وي افزود :تصادفات در ايام نوروز (27اسفند
تا 13فروردين) نسبت به سال مدت مشابه سال 98كاهش داشت،
اما متأسفانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42درصد افزايش
داشت.
فقط در حوزه تصادفات فوتي در ايام نوروز امس��ال نسبت به سال
گذشته ش��اهد افزايش 26درصدي بوديم و روزانه بهطور ميانگين
34نفر از هموطنان بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند .تا روز
12فروردين ترددها صددرصد افزايش داشت ،اما روز 13فروردين
ترددها كاهش يافت.
درآمد دولت از جرایم رانندگي
سردار هاديانفر با اعالم اينكه جرایم كرونايي در سال6 ،۹۹ميليون و
 ۳۰۰هزار فقره بود كه از اين تعداد حدود ۵۵درصد مربوط به تردد
شبانه ،حدود ۳۰درصد مربوط به شهرهاي نارنجي و مابقي مربوط

به شهرهاي قرمز بود ،گفت۱۰۹:ميليون وسيله در سال ۹۹مشمول
قانون ش��دند كه براي ۷۰ميليون نفر جريمه قطعي پيامك ارسال
شده و۵۸هزار ميليارد ريال معادل5هزار و۸۰۰ميليارد تومان ميزان
جريمه سال ۹۹بوده كه تا ديروز 4هزار و۴۸۰ميليارد تومان وصول
شده يعني ۷۸درصد وصول شدهاست و اين افزايش ۱۰۹ميليون
توماني جريمه به دليل اعمال محدوديتهاي كرونا بوده و بقيه شامل
تخلفات ديگر است.
پهپادهاجريمهميكنند
رئيس پليس راهور ناجا در خصوص اس��تفاده از پهپادها در جادهها
براي ثبت تخلف و تصادفات گف��ت :اس��تفاده از پهپادها براي ثبت
تخلف و تصادف در جادهها كه در طرح نوروز امس��ال انجام ش��د كار
خوبي بود تا مأموراني كه در بعضي محورها حضور ندارند و دوربين هم
نيست ،تصادف و تخلفها كنترل شود .در همين رابطه براي يكصد تا
۱۱۰خودرو با اين روش در محورهاي تهران ،خراسان رضوي و كرمان
كهطوالنيترينمحوراست،تخلفسرعتوسبقتغيرمجازوحركات
خطرناكبهمركزكنترلارسالشد.حتيموارديكهنيازبهامدادرساني
داشت با پهپاد اطالع داده شد و تشخيص تصادفها در محورهاي فرعي
و روستايي هم با پهپاد صورت گرفت كه اثربخش بودهاست.

مجوز عبور از خط ويژه
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در ادامه درباره ساز و كار
صدور مجوز تردد در خطوط ويژه اظه��ار كرد :اختصاص مجوز
تردد در خطوط ويژه با ش��وراي امنيت كش��ور ب��وده و در آنجا
فهرستي از سمتها و مس��ئوليتها و ردهبندي آنها وجود دارد
كه بر اين اساس مسئوليتهايي كه مجاز به تردد از خطوط ويژه
هستند مش��خص ش��ده و پليس راهور نيز به عنوان تنها مرجع
صدور بر اساس اين ليس��ت مجوزهاي داراي هولگرام معتبر را
به طور س��االنه صادر ميكند .به گفت��ه وي نمايندگان مجلس
جزو اين ليست نبوده وتنها رئيس و نايب رئيس و رؤساي چند
كميسيون مجوز تردد را دارند و مجوز عبور از خط ويژه براي تمام
نمايندگان وجود ندارد .وزرا و قائم مقام وزرا و معاونان برخي از
وزرا با تأييد شوراي امنيت كشور نيز از جمله افرادي هستند كه
مجوز تردد برايشان صادر ميشود.
پرونده عنابستاني به دادگاه ميرود
وي درباره آخرين جزئيات پرونده درگيري نماينده مجلس با سرباز
راهور در خط ويژه گف��ت :پليس راهور پس از اي��ن اتفاق از طريق
قسمت حقوقي شكايت خود را ارائه داد و دستگاه قضايي نيز نسبت
به احضار آقاي عنابستاني و گرفتن توضيحات از وي اقدام كرد و طبق
پيگيريهاي كه انجام شده به زودي كيفرخواست اتهام اين نماينده
از سوي مرجع قضايي صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارسال
ميشود .هر چند كه آقاي عنابستاني بعد از وصول شكايت پليس به
مراجع قضايي ،در سازمان قضايي اقدام به شكايت كرد كه برابر قانون
يك پرونده در دو جا قابل رسيدگي نيست .شكايت ما ،شكايت اوليه
بود و تا به اين لحظه سازمان قضايي بر اساس شكايت وي ،هيچ كدام از
همكاران ما را براي توضيح فرانخوانده است لذا شكايت اصلي ،توسط
پليس راهور انجام شده و در دادسرا در حال رسيدگي است و منتظر
نتيجهشكايتهستيم.

 4كشته در 2سانحه
رانندگيپايتخت
رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران گفت كه در جريان
دو حادثه جداگانه رانندگي چهار نفر جانشان را از دست دادند.

به گزارش جوان ،س��رهنگ احس��ان مؤمني توضي��ح داد :در
جريان اولين حادثه كه ش��امگاه يكش��نبه اتفاق افتاد راكب و
ترك نشين موتورسيكلت جانش��ان را از دست دادند .وي ادامه
داد :س��اعت  23:25بود كه به مأموران پليس راهور خبر رسيد
حادثه رانندگي در بزرگراه همت محدوده شيخ فضل اهلل اتفاق
افتاده است .با حضور مأموران پليس مشخص شد كه در جريان
تصادف پژو 206با موتورسيكلت ،راكب و ترك نشين موتور جان
باختهاند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد .وي علت حادثه
را بيتوجهي راننده خودرو به جلو اعالم كرد.
سرهنگ مؤمني در توضيح دومين حادثه كه ساعت ۱۲:۱۰روز
گذشته در شرق به غرب بزرگراه آزادگان محدوده خليج فارس
اتفاق افتاد ،گفت :راننده و سرنشين خودروي سواري سوزوكي
كه مردي  60ساله و زني  30ساله بودند در تصادف با كاميونت
خاور جان باخته و ديگر سرنش��ين خودروي س��واري كه زني
50ساله بود هم مجروح ش��د .وي ادامه داد :بررسيهاي پليس
نش��ان داد كه حادثه به علت خس��تگي و خواب آلودگي راننده
سواري ناشي از رانندگي طوالني مدت در مسير سفر از شهرهاي
استانهاي جنوبي اتفاق افتاده بود كه خودروي سواري پس از
برخورد با قسمت عقب كاميون از مس��ير اصلي خارج شده و با
گاردريل و جدول كناري بزرگراه برخورد كرده و حادثه مرگبار
رقم خورده بود .سرهنگ مؤمني تأكيد كرد كه مهمترين عامل
كاهش سوانح عمل كردن به قوانين راهنمايي و رانندگي است.

كارآگاه بازي زن آرايشگر
جاريهاي سارق را گرفتار کرد
دو جاري كه شوهرانش�ان به جرم سرقت در
زن�دان بودند با دزدی قصد داش�تند رضايت
ش�اكيان را جلب كنند ك�ه ب�ا كارآگاه بازي
زني آرايشگر بازداشت و راهي زندان شدند.

به گزارش جوان ،اواخر س��ال گذش��ته بود كه
زني سراس��يمه به اداره پليس رفت و از سرقت
طالهايش در آرايشگاه زنانهاي شكايت كرد.
وي گفت :ساعتي قبل براي آرايش به آرايشگاه
رفتم .غير از من تعداد ديگري هم مشتري بودند
كه همگي روي صندلي نشسته بوديم تا نوبتمان
ش��ود .در كنار من زن ديگري نشس��ت و با من
شروع به حرف زدن كرد تا اينكه نوبتم شد و كيفم
را داخل كمد گذاشتم و روي صندلي مخصوص
آرايش نشس��تم .س��اعتي بعد وقتي كارم تمام
ش��د كيفم را از كمد برداش��تم كه متوجه شدم
تمامي پوله��ا و طالهايم كه داخ��ل كيفم بود
سرقت شده است .همان لحظه فهميدم زني كه
كنارم نشسته بود از داخل كيفم سرقت كرده و
از آرايشگاه گريخته است .با اين شكايت پرونده
به دس��تور داديار دادسراي ويژه س��رقت براي
شناس��ايي س��ارقان در اختيار تيمي از مأموران
پليس پايتخت قرار گرفت.
بدي��ن ترتيب مأم��وران تحقيقات خ��ود را براي
شناسايي و دستگيري دو سارق آغاز كردند و در
حالي كه هر روز شكايتهاي مشابهاي در خصوص
سرقت از مشتريان آرايش��گاههاي زنانه به پليس
گزارش ميش��د به مأموران پليس خبر رس��يد
صاحب آرايشگاهي دو زن سارق را به دام انداخته
است .سپس مأموران پليس مقابل آرايشگاه حاضر
شدند و دو زن س��ارق را تحويل گرفتند .صاحب
آرايش��گاه به مأموران گفت :چند روز قبل يكي از
شاگردانم كه االن در آرايشگاه ديگري مشغول به
كار است به من گفت كه دو زن جوان مدتي است
به عنوان مشتري به آرايشگاههاي زنانه ميروند و
اموال مشتريان را سرقت ميكنند .او به من گفت
كه يكي از سارقان روي دستش خالكوبي دارد و از
من خواست اگر او به آرايشگاه من آمد موضوع را
به پليس خبر بدهم .وي ادامه داد :دقايقي قبل دو

زن كه ماسك بهداشتي به صورت داشتند به عنوان
مشتري به آرايشگاه من آمدند و روي صندلي كنار
ديگر مشتريان نشستند .از آنجايي كه مشتري من
نبودند آنها را زير نظر گرفتم كه متوجه خالكوبي
روي دست يكي از آنها شدم .من فهميدم كه دو زن
همان سارقاني هستند كه مدتي اموال مشتريان
آرايشگاهها را سرقت ميكنند به همين خاطر با
كمك همكارانم و مشتريان ديگر آنها را دستگير
كرديم و موضوع را به پليس خبر داديم .دو متهم
كه جاري يكديگر بودند پس از انتقال به اداره پليس
ابتدا منكر جرم خود شدند ،اما وقتي با مدارك و
داليل روبهرو شدند به سرقتهاي سريالي اعتراف
كردند و مدعي شدند كه براي آزادي شوهرانشان
از زندان دست به سرقت ميزدهاند.
دو متهم براي ادامه تحقيقات در اختيار مأموران
پليس قرار گرفتند.
گفتوگو با يكي از متهمان
سابقه داري؟
نه من و نه جاريام سابقه نداريم و اص ً
ال تا االن
كالنتري هم نرفتم چون در خانواده آبرومندي
بزرگ شدم.
چ�ه ش�د ك�ه تصمي�م ب�ه س�رقت
گرفتيد؟
شوهرانمان هر دو به جرم سرقت در زندان بودند
كه تصميم گرفتيم از مالباختهها رضايت بگيريم
و رد مال كنيم.
شما كه خانواده آبرومندي داري چرا
با سارق ازدواج كردي؟
هميشه دوست داشتم كه با مردي ازدواج كنم
كه مرا خوشبخت كند و به همين خاطر به خيلي
از خواستگارانم جواب رد دادم تا اينكه يكسال
قبل شوهرم كه فرزاد نام دارد به خواستگاريام
آمد .او وض��ع مالي خوبي داش��ت و كارش هم
مش��خص بود كه خان��وادهام رضاي��ت دادند و
ازدواج كرديم.
مدتي گذشت شوهرم ورشكس��ت شد و از آن
روز به بع��د با مش��كالت مالي زي��ادي روبهرو

سازمان آگهيهاي
روزنامه جوان
تلفنيآگهيميپذيرد
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زورگيري راننده سواري
از نوجوانان

راننده خودروي س�واري پرايد كه از نوجوان�ان زورگيري ميكرد
سرانجام بازداشت شد.

ش��ديم ،اما تحمل كرديم .مدتي بعد ش��وهرم
گفت در شركتي مشغول به كار شده است و من
خوشحال بودم كه شوهرم كار پيدا كرده است
و درآمد كسب ميكند .چند ماهي گذشت كه
به رفتارهاي او مش��كوك ش��دم و بعد فهميدم
شوهرم با برادرش كه سابقهدار است كيف قاپي
و موبايل قاپي ميكنند .خيلي تالش كردم كه او
را منصرف كنم ،اما او قبول نميكرد و در نهايت
هم با برادرش هن��گام موبايل قاپي دس��تگير
شدند و پس از اعتراف به س��رقتهاي سريالي
راهي زندان شدند.
بعد چه شد؟
م��ن و ج��اريام تصمي��م گرفتيم ش��ب عيد
ش��وهرانمان را آزاد كنيم تا در كنار ما باش��ند.
واقعيت��ش خيل��ي دوس��ت داش��تيم هم��راه
شوهرانمان ساعت تحويل پاي سفره هفتسين
باشيم و به همين خاطر به دادسرا رفتيم و قاضي
پرونده گفت اگر از مالباختهها رضايت بگيريم
با گذاش��تن وثيقه ميتوانيم شوهرانمان را آزاد
كنيم .پس از اين به سراغ مالباختهها رفتيم اما
آنها گفتند در صورتي كه رد مال كنيم رضايت

ميدهند و ما هم پولي نداشتيم به آنها بدهيم.
در ادامه به بس��تگان رو انداختيم ام��ا آنها هم
كمكي نكردند تا اينكه دو نفري تصميم گرفتيم
براي فراهم كردن رد مال از مشتريان آرايشگاهها
سرقت كنيم.
درباره شگردتان توضيح بده.
ما معموالً آرايش��گاههايي را انتخاب ميكرديم
كه دوربين نداش��تند و بعد هم با زدن ماس��ك
بهداش��تي به عنوان مش��تري وارد آرايش��گاه
ميشديم .من با حرف زدن سر مشتري را گرم
ميكردم و جاريام در فرصت مناسب اموال آنها
را سرقت ميكرد.
با اموال سرقتي چه كار ميكرديد؟
معموالً گوشي و طالها را ميفروختيم و با پول
آن از شاكيان رضايت ميگرفتيم.
از همه رضايت گرفتيد؟
نه ،فقط از چند نفر كه خودمان گرفتار شديم.
حرف آخر.
ما ميخواستيم ابرويش را درست كنيم اما زديم
چش��مش را هم كور كردي��م .االن هم ما و هم
شوهرانمان بايد در زندان بمانيم.

چ�ون آق�ای داود نجفی�ان مال�ک کامیون کمپرس�ی
مدل  1374به ش�ماره انتظامی 992ع24ای�ران  78به
ش�ماره شاس�ی 37435516604160و ش�ماره موتور
33553210067721ب�ه عل�ت فقدان س�ند تقاضای
صدورس�ند المثنی نموده اس�ت .لذا چنانچ�ه هرگونه
ادعایی درمورد خودروی مذکوروجوددارد ظرف  15روز
از تاریخ نشر آگهی با دردس�ت داشتن مدارک کافی به
دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در کیلومتر
 8جاده ساوه مراجعه نمایند.

به گزارش جوان ،سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال ،رئيس پايگاه سوم
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت :تحقيقات پليس براي بازداشت راننده
خودروي مسافربر كه از نوجوانان س��رقت ميكرد از اسفندسال 99به
جريان افتاد .يكي از شاكيان كه در كالنتري  105سنايي شكايت خود
را مطرح كرده بود ،توضيح داد :كنار خيابان منتظر تاكسي بودم كه يك
خودروي پرايد مسافربر توقف كرد .بعداز گفتن مسيرم در صندلي جلو
سوار شدم و راننده حركت كرد .بعد از طي مس��افتي راننده كه مردي
حدودا ً 30ساله بود چاقو كش��يد و من را تهديد كرد .او دو گوشي تلفن
همراهم را كه  30ميليون تومان قيمت داش��ت سرقت كرد و من را در
محلي خلوت از ماشين بيرون انداخت و فرار كرد.
بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس در جريان تحقيقات ميداني
و اطالعاتي كه ش��اكي در اختيارشان گذاش��ته بود موفق شدند متهم
را شناس��ايي كنند .بررسي سوابق متهم نش��ان داد كه وي از مجرمان
سابقهدار اس��ت كه قب ً
ال به اتهام جرائم ديگر بازداشت شده و به زندان
افتاده است .وقتي مأموران پليس براي بازداشت متهم راهي مخفيگاه
وي در غرب تهران شدند مشخص ش��د كه وي از محل گريخته است.
مأموران پليس سرانجام آخرين مخفيگاه متهم را در شهرقدس شناسايي
و چند روز قبل وي را بازداشت كردند .متهم در بازجوييها به سرقتهاي
سريالي از نوجوانان اعتراف كرد.
سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال ،رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران
بزرگ گفت :تحقيقات براي كشف جرائم بيش��تر متهم در پايگاه سوم
پليس آگاهي تهران جريان دارد.
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