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 عبدالجبار مختوم نژاد س�رباز كالنتري 110 ش�هدا ك�ه با قرائت 
ق�رآن و مديحه س�رايي ب�راي اه�ل بي�ت ش�ناخته مي ش�د، 
هن�گام انتق�ال يك�ي از مجرم�ان خطرن�اك ب�ه كالنت�ري ب�ه 
ش�هادت رس�يد. متهم ك�ه از مجرم�ان س�ابقه دار اس�ت پس 
از ب�ه ش�هادت رس�اندن مأم�ور پلي�س ب�ه مح�ل زندگي اش 
در كرج گريخته بود كه خيلي زود شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان ، ظهر روز ش��نبه نهم م��رداد رهگذران��ي در يكي از 
خيابان هاي نزديكي كالنتري 110 شهدا تعقيب و گريز سرباز وظيفه و 
مرد جواني را مشاهده كردند كه حكايت از آن داشت مرد جوان متهمي 
است كه از دست سرباز وظيفه فرار كرده است. تعقيب و گريز زمان زيادي 
نكشيد كه س��رباز وظيفه متهم را گرفت و هنگامي كه قصد داشت به 
دستان او دستبند بزند مرد جوان دست به چاقو برد و ضربات متعددي به 
سرباز وظيفه زد و به سرعت از محل گريخت. سرباز وظيفه غرق در خون 
روي زمين افتاد كه رهگذران موضوع را به پليس و اورژانس خبر دادند. 

با اعالم اين خبر به سرعت تيمي از مأموران كالنتري شهدا به محل اعزام 
شدند كه با پيكر خونين سرباز وظيفه عبدالجبار مختوم نژاد روبه رو شدند 

و براي نجات جانش او را به بيمارستان منتقل كردند. 

    سارق شرور
مأموران پليس دريافتند سرباز وظيفه در حال انتقال سارق سابقه داري 
به نام علي از دادسرا به كالنتري بوده كه سارق شرور در نزديكي كالنتري 
اقدام به فرار مي كند و سرباز وظيفه هم او را تعقيب و در نهايت در جدال با 
متهم به شدت زخمي مي شود و سارق هم موفق به فرار مي شود.  در حالي 
كه تحقيقات براي دستگيري ضارب فراري ادامه داشت به مأموران پليس 
خبر رسيد سرباز وظيفه بر اثر شدت جراحات و اصابت چاقو به قلبش 
روي تخت بيمارستان فوت كرده است.  با شهادت سرباز وظيفه پرونده 
وارد مرحله تازه اي شد و تيم ويژه اي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
به دستور قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 

جنايي تهران براي دستگيري متهم وارد عمل شدند. 
    دستگيري قاتل با موتور سرقتي 

بررسي هاي تيم جنايي نشان داد علي سارق سابقه داري بوده كه چند روز 
قبل از حادثه هنگام سرقت موتور سيكلت دستگير و صبح روز حادثه براي 
بازجويي به دادسرا منتقل مي شود، اما هنگام برگشت از دادسرا براي فرار 
از دست سرباز وظيفه با چاقو او را به شهادت مي رساند.  مأموران پليس 
در تحقيقات بعدي محل زندگي متهم را در شهر كرج شناسايي كردند و 

براي دستگيري وي به كرج رفتند، اما دريافتند متهم پس از حادثه محل 
زندگي اش را ترك كرده است. 

در حالي كه تحقيقات براي دستگيري قاتل فراري ادامه داشت مأموران 
پليس ساعت 9:30 شامگاه شنبه نهم مرداد متهم را در نزديكي يكي از 
پارك هاي شهر كرج كه سوار بر موتور سيكلت سرقتي بود شناسايي و در 

يك تعقيب و گريز كوتاه وي را دستگير كردند. 
    اعتراف به قتل 

قاتل فراري پس از انتقال به تهران به قتل سرباز وظيفه اعتراف كرد. وي 
صبح ديروز در حالي كه پاهايش در غل و زنجير و دستانش دستبند بود، 

براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. 
متهم در بازجويي با اظهار پش��يماني به قتل اعتراف كرد و در ادامه به 
دستور قاضي محمد جواد ش��فيعي  براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

كالهبرداري ديواري 
با وعده بسته بندي 

م�رد فريب�كار ك�ه در اصفه�ان ب�ا درج آگه�ي دروغي�ن 
را  بس�ته بندي محص�والت در س�ايت دي�وار متقاضي�ان 
فري�ب داده و پولش�ان را س�رقت مي ك�رد، بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ سيد  مصطفي مرتضوي، رئيس پليس فتای اصفهان توضيح 
داد: چندي قبل زن جواني وارد پليس فتای اصفهان شد و عليه مردي 
فريبكار ش��كايت كرد. او گفت: من به دنبال پيدا كردن ش��غلي براي 
انجام كار در خانه بودم كه متوجه آگهي اس��تخدام كار در منزل شدم 
كه مربوط به بس��ته بندي محصوالت در خانه بود. بعد از آن بود كه با 
شماره تماس آگهي دهنده تماس گرفتم. مردي كه به تماسم جواب 
داد گفت كه در قب��ال انجام كار حقوق مناس��بي پرداخت مي كند. از 
آنجا كه مبلغ پرداختي قابل توجه بود تصمي��م به كار گرفتم. آن مرد 
گفت كه براي تهيه مواد اوليه دستگاه بسته بندي بايد 500 هزار تومان 
به شماره حسابي كه در اختيارم گذاش��ت واريز كنم. من هم به حرف 
آن مرد اعتماد كردم و پول را به شماره حس��اب واريز كردم. بعد از آن 
هر چه با او تماس گرفتم گوشي اش خاموش بود. فهميدم كه آن مرد 

كالهبردار بوده است. 
با اطالعاتي كه زن جوان در اختيار پليس گذاشت مأموران پليس در 
اين باره تحقيقات بيشتري انجام دادند و موفق شدند كه مخفيگاه متهم 
را شناسايي و او را بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به كالهبرداري 
سريالي به اين شيوه اعتراف كرد و گفت: از مدتي قبل نقشه اي به ذهنم 
رسيد و تصميم گرفتم كه با اجراي آن پول خوبي به جيب بزنم. ابتدا 
آگهي بسته بندي محصوالت را در سايت ديوار منتشر كردم. از آنجا كه 
مبلغ مناسبي براي استخدام درج كرده بودم افراد زيادي با من تماس 
گرفتند و درخواست كار كردند. من هم با ادعاي تهيه لوازم بسته بندي 
از هر كدامشان 500 هزار تومان گرفتم و ديگر به تماس هايشان جواب 
ندادم تا اين كه با سماجت يكي از ش��اكيان بازداشت شدم. تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم ادامه دارد. 

شهادت مأمور پليس در دزفول
در  دزف�ول  شهرس�تان  پلي�س  مأم�وران  از  يك�ي 
جري�ان تيران�دازي اف�راد مس�لح ب�ه ش�هادت رس�يد. 
سرهنگ روح اهلل گراوندي، فرمانده انتظامي دزفول گفت: ساعت 23 شامگاه 
شنبه حادثه تيراندازي در محور شوش به دزفول اتفاق افتاد. بررسي ها نشان 
داد كه افراد مسلح به س��مت خودروي گشت پاسگاه صفي آباد تيراندازي 
كرده اند كه در جريان آن س��روان س��جاد دالمن به شهادت رسيده است. 

تحقيقات پليس براي بازداشت عامل حادثه ادامه دارد. 

 خالي كردن حساب مشتريان فالفلي
 با اسكيمر

فروشندگان فالفل كه با نصب اسكيمر روي دستگاه كارتخوانشان 
حس�اب مش�تريان را خال�ي مي كردن�د بازداش�ت ش�دند. 
رسول جليليان، رئيس پليس فتای استان البرز توضيح داد: چندي قبل 
شكايت هاي مشابهي درباره برداشت هاي غيرمجاز به مأموران پليس 
فتای كرج گزارش ش��د.  ش��اكيان به پليس گفته بودند كه به صورت 
غيرمجاز موجودي حسابشان برداشت شده است. وقتي مشخص شد 
كه حساب همه شاكيان بعد از خريد فالفل از يك كيوسك فروش مواد 
غذايي خالي شده است. مأموران پليس احتمال دادند كه فروشندگان 
فالفل بايد با نصب اسكيمر روي كارتخوانش��ان مشغول خالي كردن 
حساب مشتريان باشند.  بعد از به دس��ت آمدن اين سرنخ تحقيقات 
در اين باره به جريان افتاد و مش��خص شدكه همه برداشت ها از سوي 
فروشندگان فالفل رقم خورده اس��ت كه همگي شناسايي و بازداشت 
شدند. مأموران پليس در بازرسي از محل 20 كارت بانكي خام كشف 
كردند. اعضاي باند اعتراف كردند كه به اين ش��يوه موفق به برداشت 
100 ميليون تومان از حساب مش��تريان خود شده اند. تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر اعضاي باند جريان دارد. 

قتل داماد سابق با ضربات چاقو
مردي كه به اتهام قتل داماد س�ابقش در بازداش�ت به سر مي برد 
مدعي اس�ت كه مقتول ب�راي دخترش ايج�اد مزاحمت مي كرد. 
روز گذشته مأموران پليس شهرستان زبرخان در استان خراسان رضوي 
از حادثه خونين در يكي از محله هاي شهر با خبر شده و در محل حاضر 

شدند.
 بررسي ها نشان داد كه مرد جواني با اصابت ضربات چاقو مجروح و در 
راه انتقال به بيمارستان جانش را از دست داده است. بررسي هاي بعدي 
نشان داد كه عامل قتل پدرزن سابق مقتول است كه تحت تعقيب قرار 
گرفت و چند ساعت بعد در شهرستان نيشابور بازداشت شد. متهم در 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: مقتول داماد سابقم بود كه 
هشت سال قبل با دخترم ازدواج كرد. آنها خيلي زود با هم اختالف پيدا 
كردند تا اين كه سه ماه قبل طالق دخترم را گرفتم. بعد از آن اختالف ما 
ادامه پيدا كرد؛ چرا كه او مدام براي خانواده ام مزاحمت ايجاد مي كرد. 
ش��ب حادثه هم متوجه ش��دم كه مقابل خانه دخترم رفته و مزاحم 
شده است كه خودم را به آنجا رساندم و با هم درگير شديم. در جريان 
درگيري با چاقو چند ضربه به او زدم و از مح��ل فرار كردم كه متوجه 

شدم جانش را از دست داده است. 
سرهنگ حجت داراشاني، جانشين انتظامي شهرستان زبرخان گفت: 

تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد.

مرد جواني كه از هشت س�ال قبل ب�ه اتهام قتل 
زني ج�وان در بازداش�ت به س�ر مي ب�رد براي 
تعيين سرنوش�تش دوب�اره محاكمه مي ش�ود. 
اين مرد ب�ا رأي دادگاه به قصاص محكوم ش�ده 
اما ناتواني اولياي دم ب�راي پرداخت تفاضل ديه 
س�بب ش�ده كه او در زن�دان بالتكلي�ف بماند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، ۸ آذر س��ال 92، مأم��وران 
كالنتري 1۴۴ تهرانپارس از كشف جسدي در حاشيه 
خيابان اتحاد باخبر و راهي محل ش��دند. با حضور 
مأموران در مح��ل، آنها با جس��د زن جواني روبه رو 
شدند كه شواهد نشان مي داد وي در محل ديگري به 
قتل رسيده و جسدش به اين مكان منتقل شده است. 
جسد در حالي كه يك بند قرمز دور گردنش پيچيده 
شده بود با هماهنگي قضايي به پزشكي قانوني منتقل 
و تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د. در اولين گام از 
تحقيقات، مأموران با رصد دوربين هاي مداربس��ته 
يك مركز تجاري كه در نزديكي محل كشف جسد 
بود، دريافتند جسد از س��وي راننده يك خودروي 

ليفان در آن مكان رها شده است. 
    دستگيري متهم

با ثبت مش��خصات خودرو و راننده آن، تالش براي 
شناس��ايي مرد جوان آغاز ش��د تا اينكه دو روز بعد 
از انتش��ار اين خبر در صفحات ح��وادث روزنامه ها 
مردي با پليس تماس گرفت و گفت همان شب ديده 
است كه  يكي از همسايگانشان كه طال ساز است در 
مجتمع مسكوني در خيابان سراج بسته اي مشكوك 
شبيه جنازه را با آسانسور داخل پاركينگ برده است. 
بعد از اين تماس، آن مرد به اداره پليس رفت و بعد از 
ديدن تصاوير ضبط شده در دوربين هاي مداربسته، 
توانست مرد همس��ايه به نام پيام را شناسايي كند. 
با شناسايي متهم، س��رانجام مأموران يك ماه بعد از 
حادثه موفق شدند، پيام را در يك عمليات غافلگيرانه 

دستگير كنند. 
    اقرار به قتل 

متهم براي كامل ش��دن تحقيقات ب��ه اداره پليس 
منتق��ل ش��د. او در بازجويي هاي اولي��ه خودش را 
بي گناه خواند، اما با كش��ف چند تار موي مقتول در 
صندوق عقب خودرو و مدارك و شواهد ديگر ناچار 
لب به اعتراف گشود و به قتل زن جوان به نام شيرين 

اعتراف كرد. 
آن مرد در ش��رح ماجرا به مأموران گفت: »ش��ب 
حادثه همس��رم و دخت��ر هفت س��اله ام را به خانه 
پدرزنم بردم و در حالي كه به خانه برمي گشتم زن 
جواني را ديدم كه زير باران منتظر تاكسي بود. شب 
بود و باران ش��ديدي مي آمد اين ش��د كه تصميم 
گرفتم او را س��وار كنم كه معطل ماشين نماند. آن 
زن وقتي سوار ماشين شد شروع به صحبت كرد و از 
زندگي اش برايم تعريف كرد. او مي گفت از شوهرش 
جدا ش��ده اس��ت و بعد از طالق هم رابطه خوبي با 
مادرش ندارد. او از خانه قهر كرده بود و مي خواست 

به خانه دوستش برود.«
متهم ادامه داد: »وقتي صحبت هاي آن زن را شنيدم 
وسوس��ه ش��دم و او را به خانه مان دعوت كردم. زن 
جوان قبول كرد و با هم به خانه رفتيم. من شيش��ه 
مصرف مي كردم و ش��يرين هم همين طور اين شد 
كه با هم شيش��ه كش��يديم و بعد از مصرف مواد در 
حالي كه هر دو در توهم بوديم ناگهان او بند مانتوي 
قرمزش را دور گردنم انداخت و قصد داشت مرا خفه 
كند. شوكه شده بودم و نمي دانستم چكار كنم. وقتي 
كار به درگيري كشيد بند مانتو را از دستش گرفتم 
و دور گردنش انداختم سپس آن را كشيدم كه باعث 
مرگش ش��د. ش��يرين كبود روي زمين افتاده بود 
كه از ترس جس��دش را ميان يك ملحفه پيچيدم و 
آن را با آسانس��ور به پاركينگ مجتمع بردم سپس 

داخل ماشين گذاش��تم و به خيابان اتحاد رفتم. در 
آن خيابان مقابل يك مركز تج��اري توقف كردم و 
بعد از رها كردن جسد گريختم. « متهم بعد از اقرار 
به جرمش و بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد و 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات در اولين جلسه 
محاكمه مقاب��ل هيئت قضايي ش��عبه دهم دادگاه 

كيفري يك استان تهران قرار گرفت. 
    صدور حكم قصاص

او در آن جلس��ه بعد از درخواس��ت قصاص از سوي 
اولياي دم ب��ار ديگر ماجرا را ش��رح داد س��پس در 
حالي كه اش��ك مي ريخت، گفت: »وقتي مقتول را 
سوار ماشين كردم سر صحبت باز شد. بين حرف هايم 
به او گفتم طالساز هستم. وقتي به خانه مان رفتيم آن 
زن بعد از كشيدن شيشه در حال توهم بود كه ناگهان 
به طرفم حمله كرد و قصد داشت مرا با بند مانتو خفه 
كند. احتمال مي دهم او وقتي فهميد طالساز هستم 
به قصد سرقت مي خواست مرا به قتل برساند. چاره اي 
نداشتم و بايد از خودم دفاع مي كردم. من هم در توهم 
شيشه بودم اين شد كه چند سيلي به صورتش زدم و 
از او خواستم مرا رها كند، اما دست بردار نبود و شروع 
به سر و صدا و فحاش��ي كرد. خيلي ترسيده بودم و 
نگران بودم همسايه ها صداي ما را بشنوند. اين شد 
كه همان بند را از دس��تش گرفتم و او را خفه كردم. 
س��پس جس��د را به خيابان بردم و رها كردم. حين 
حمل جسد بود كه يكي از همسايه ها مرا ديد و بعد 
از انتشار خبر هم بازداشت ش��دم. « بعد از دفاعيات 
متهم هيئت قضايي وارد شور شد و متهم را به قصاص 
محكوم كرد. اين حكم به ديوانعالي كشور فرستاده 
شد و با تأييد آن از سوي قضات يكي از شعبات، متهم 

در آستانه مرگ قرار گرفت. 
    درخواست تعيين تكليفي

با گذشت هشت س��ال از حادثه متهم به دليل عدم 

توانايي اولياي دم در پرداخت تفاضل ديه همچنان 
در زندان بود كه با نوشتن نامه اي درخواست تعيين 
تكليفي كرد. با نوش��تن اين نامه پرون��ده بار ديگر 
به ش��عبه ده��م دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده  ش��د ت��ا متهم بع��د از تعيي��ن وقت طبق 
ماده ۴29 قانون مجازات اسالمي محاكمه و سرنوشت 

او از سوي هيئت قضايي مشخص شود. 

مردهوسرانبهميزمحاكمهبرميگردد

سند مالكيت ، كارت ماشين ، برگ سبز و اسناد بيمه كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 

2400  مدل 1380 به رنگ آبي  � روغني به ش�ماره موتور 00162188  به ش�ماره شاسي 

00C62515 و به ش�ماره انتظامي 25 � 871 ب 35 متعلق به سلمان حسين زاده زوارق  

فرزند براتعلي به شماره شناسنامه 19 و شماره ملي 1689776773 صادره از بناب  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. تبريز

آگهی مفقودی

ب�رگ س�بز ماش�ين س�واری پ�ژو ROAب�ه رن�گ نق�ره ای آبی 
متالي�ک ب�ه ش�ماره موت�ور 11686017567 به ش�ماره شاس�ی 
61334172ش�ماره پالك 86ص634 ايران 55به نام س�يد محمد 
 حجت ميرش�اه ولدمفقود ش�ده واز درج�ه اعتبار س�اقط ميگرد.

تبريز

آگهی مفقودی

برگ سبز و برگ كمپانی خودرو پژو تيپ PARS XU7 مدل 1397 
رنگ س�فيد روغنی ش�ماره پالك ) ايران38  575 د 86( به شماره 
 NAAN01CE2JH335727 124 شماره شاسیK1281758 موتور
متعلق به وحيد علی مرادی  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.البرز

آگهی مفقودی

اينجانب صبا فرقانی اشرفی به شماره ملی2181191824مهندسی 
 عمران پايه يک نظام مهندسی به شماره عضويت 37-3-0-01193 
دارای پروانه اشتغال به شماره00098-37-20 پروانه اشتغال مجری 
ذيصالح پايه يک پروانه اش�تغال نظارت مفق�ود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی

گفتگو با متهم 
روي صندلي نشسته و چشمانش را به موزاييك هاي اتاق دوخته 
است. رنگ و رويش هم پريده است و مدعي است كه هنوز باور 
ندارد كه سرباز وظيفه بي گناهي را به قتل رسانده است: »فكر 
نمي كردم عاقبت موتور دزدي به قتل سرباز بي گناهي ختم 
شود. متهم می گفت: پشيمان هس��تم چون لحظه حادثه به 
چيزي جز فرار فكر نمي كردم كه دس��ت به چاقو شدم و اين 

حادثه را رقم زدم.«
سابقه دار هستی ؟ 

بله، من سابقه سرقت موتور سيكلت دارم. البته در تهران سرقت 
نمي كردم و سرقت هاي من همراه يكي از دوستانم در شهرستان 

تويسركان همدان بود. 
چه شد كه براي سرقت به تهران آمدي ؟ 

ماجراي طول و درازي دارد. 
توضيح بده. 

من براي خودم زندگي خوبی داشتم و سر كار مي رفتم و االن 
هم يك دختر هشت ساله دارم، اما متأسفانه وقتي بيكار شدم 
با همسرم اختالف پيدا كردم و او طالق گرفت و من و دخترم 

را تنها گذاشت. 
به چه كاري مشغول بودي ؟ 

من آشپزم و چندين سال قبل در تويسركان آشپزي مي كردم 
كه چند س��ال قبل براي كار به تهران آمدم و در تهران و كرج 
هم در دو دانشگاه آش��پزي مي كردم، اما بيكار شدم و بعد از 
بيكاري ام زندگي ام از هم پاشيد و زنم طالق گرفت كه دوباره 

همراه دخترم به تويسركان رفتم. 

چه شد كه تصميم گرفتي وارد جرگه خالفكاران 
شوي ؟ 

وقتي به شهرمان رفتم يكي از دوستانم كه سابقه سرقت داشت 
به من پيشنهاد داد با او سرقت كنم. از آنجايي كه دوران نوجواني 
عاشق موتور سيكلت بودم و تعميرات موتور هم بلد بودم تصميم 

گرفتم موتور سيكلت سرقت كنم. 
بعد چه شد ؟ 

سرقت هاي س��ريالي من از ابتداي سال 9۸ ش��روع شد و در 
نهايت اواخر س��ال 9۸ در حالي كه 22 موتور سيكلت سرقت 
كرده بودم، دستگير شدم و به زندان افتادم. در دادگاه به يك 
سال و نيم زندان و رد مال محكوم شدم تا اينكه خرداد ماه 99 
با گذاشتن وثيقه از زندان به مرخصي آمدم و ديگر بازنگشتم 
و فراري شدم. براي اينكه شناس��ايي و دستگير نشوم دوباره 
راهي كرج شدم و در آنجا خانه اي اجاره كردم و دوباره تصميم 

گرفتم سرقت كنم. 
چرا براي سرقت به تهران مي آمدي ؟ 

فكر مي كردم  در تهران شناسايي نشوم و مي خواستم با سرقت 
رد مال كنم. 

درباره سرقت هاي سريالي در تهران توضيح بده.
س��رقت هاي تهران را تازه ش��روع كرده بودم و هنوز تا اينكه 
سريالي شود جا داش��ت. من تصميم گرفتم سرقت هايم را از 
جلوی بيمارستاني در حوالي خيابان پيروزي انجام دهم و به 
همين خاطر شش روز قبل از حادثه به جلوی بيمارستان رفتم 
و يك موتور سيكلت هوندا سرقت كردم و بعد به خانه ام رفتم 

و آن را فروختم. 

دوباره دو روز بع��د به همان محل رفتم و اي��ن بار يك موتور 
سيكلت آپاچي سرقت كردم تا اينكه روز سوم براي سومين 
س��رقت به جلوی  بيمارس��تان رفتم. آن روز من در حال باز 
كردن قفل موتور س��يكلتي بودم كه صاحب موتور سيكلت 
قبلي متوجه من شده بود. او چند روز قبل كه موتور سيكلتش 
را سرقت كرده بودم فيلم دوربين هاي مداربسته بيمارستان 
را ديده بود و هنگام س��رقت س��وم مرا از روي هيكل و تيپم 
شناخته بود كه به اداره پليس زنگ مي زند و درخواست كمك 
مي كند. لحظاتي بعد من متوجه مأموران پليس شدم كه به 
سرعت فرار كردم، اما صاحب موتور سيكلت قبلي و دوستانش 
مرا تعقيب كردند و گرفتند و به شدت كتكم زدند به طوري 
كه كتفم از جا در آمد. پس از اين به بيمارستان منتقل شدم 
و پزشك بيمارستان كتفم را جا انداخت و بعد هم به كالنتري 
شهدا منتقل ش��دم كه روز حادثه هنگام بازگشت از دادسرا 

اين اتفاق افتاد. 
چ�را س�رقت ها را از جلوی بيمارس�تان انجام 

مي دادي ؟
معموالً افرادي كه به بيمارس��تان مراجع��ه مي كردند بيمار 
داش��تند و گرفتار بودند و به همين خاط��ر وقتي جاي پارك 
گيرشان نمي آمد موتورسيكلتشان را در محلي رها مي كردند 

كه سرقت آسان تر مي شد. 
درباره روز حادثه توضيح بده.

آن روز صبح سرباز وظيفه من و متهم ديگري را به دادسراي 
جش��نواره منتقل كرد. قاضي، متهم اول��ي را آزاد كرد و براي 
من هم 100 ميليون تومان وثيقه نوش��ت كه به همراه سرباز 

به كالنتري برگشتيم. در نزديكي كالنتري به سرباز گفتم كه 
گرسنه ام و از او خواستم براي من ساندويچ فالفل بخرد كه او 
قبول كرد و هر دو از تاكسي پيدا شديم. او دستبند مرا از دستش 
باز كرد و و به دست خودم زد و كيسه ای كه لوازم جرم من كه 
چاقو هم داخل آن بود به دس��تم داد و سفارش ساندويچ داد. 
قرار بود ساندويچ بگيريم و به كالنتري ببريم و آنجا بخوريم. در 
حالي كه او مشغول سفارش بود وسوسه شدم كه فرار كنم به 
همين دليل من از فرصت استفاده كردم و كليد پا بند را مخفيانه 
برداشتم و پابندم را باز كردم و چاقويم را از داخل كيسه برداشتم 
و داخل جيبم گذاشتم. وقتي س��اندويچ را گرفتيم و به طرف 
كالنتري به راه افتاديم ناگهان شروع به دويدن كردم كه سرباز 
وظيفه هم پشت سرم دويد و مدام دستور ايست مي داد، اما من 
تصميم خودم را گرفته بودم و به فرارم ادامه دادم تا اينكه او به 
من رسيد و مرا گرفت و وقتي مي خواست دستبند بزند چاقو را 

از جيبم بيرون آوردم و به او ضربه زدم. 
بعد كجا فرار كردي ؟ 

از كوچه ها خودم را به خياباني رساندم و آنجا خودروي دربستي 
به مقصد خاتون آباد پاكدشت كرايه كردم. براي اينكه راننده 
به من شك نكند باند كتفم را باز كردم و روي دستبند كشيدم 
كه فكر كند دستم زخمي شده اس��ت. در خاتون آباد قيچي 
آهن بري خريدم و دس��تبندم را بريدم و از آنج��ا دوباره راهي 
خانه ام در كرج شدم. مي دانس��تم كه مأموران خيلي زود رد 
مرا مي زنند به همين خاطر موتور س��يكلت س��رقتي كه در 
خانه داشتم سوار شدم و به داخل خيابان آمدم و در نهايت هم 

ساعت 9:30 شب شناسايي و دستگير شدم. 

مرگ 2 سرنشين سمند 
در سقوط از پل

س�قوط خودروي س�واري از روي پل جاده سمنان 
ب�ه دامغ�ان م�رگ دو سرنش�ين آن را رق�م زد. 
روز گذشته مأموران پليس راه سمنان از حادثه رانندگي 
در جاده سمنان به دامغان با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نشان داد كه خودروي سواري به علت 
نامشخصي از روي پل به پايين س��قوط كرده و راننده 
و سرنش��ين آن به علت ش��دت جراحت فوت شده اند. 
همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني تحقيقات در 

اين باره جريان دارد. 
 

پايان اختالف
 حساب خونين با 2 قتل

مردي كه متهم اس�ت با ش�ليک گلول�ه دو نفر را 
در شهرس�تان كرمانش�اه به قتل رسانده اس�ت، 

بازداشت شد. 
س��رهنگ پرويز نظ��ري، رئيس پليس آگاهي اس��تان 
كرمانشاه گفت: روز گذشته مأموران پليس كرمانشاه 
از حادثه تيراندازي در يكي از محله هاي ش��هر با خبر 
شده و در محل حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد كه 
دو نفر بر اثر اصابت گلوله جانش��ان را از دس��ت دادند 
و دو نفر هم مجروح كه به بيمارس��تان منتقل شدند. 
تحقيقات همچنين مش��خص كرد كه حادثه خونين 
از سوي يكي از دوس��تان دو مقتول اتفاق افتاده است 
كه وي تحت تعقيب قرارگرفت و در يكي از استان هاي 
همجوار بازداشت ش��د. متهم گفت: من با برادر يكي از 
دومقتول اختالف حساب داشتم اما او حاضر نمي شد كه 
اختالف مان حل شود، براي همين همراه برادرانم مقابل 
خانه اش رفتيم و شيشه هاي خانه اش را شكستيم و به 
خانه برگشتيم. ساعتي بعد بود كه او همراه دوستانش 
مقابل خانه ام آمد كه من هم دس��ت به اس��لحه بردم 
و ش��روع به تيراندازي ك��ردم كه حادثه اتف��اق افتاد. 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

پاسخ خونين سارق بی رحم
به دلرحمی سرباز پليس


