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سرقت خونين 
براي شركت در جشن 
قهرماني پرسپوليس 

اعترافبهسرقتخودروباجرثقيل
س�ارقان حرف�ه اي ك�ه ب�راي س�رقت 
كراي�ه اي  جرثقي�ل  از  خ�ودرو 
اس�تفاده مي كردند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه قاس��م 
دستخال، رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي 
تهران بزرگ توضيح داد: 11 ارديبهشت ماه 
امس��ال بود كه مردي با مرك��ز فوريت هاي 
پليس 110 تهران تماس گرف��ت و گزارش 
يك س��رقت را اع��ام ك��رد. لحظاتي بعد 
مأموران كانتري 125 يوسف آباد در محل 
حاضر ش��دند. ش��اكي توضيح داد: ساعتي 
قبل خودروي شخصي ام را كه يك دستگاه 
مگان اس��ت كنار خيابان پارك ك��ردم و به 
دنبال كارم رفتم. وقتي برگشتم ديدم كه از 
خودرو خبري نيست و سرقت شده است كه 
درخواست رسيدگي دارم. بعد از مطرح شدن 
شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه ششم 
دادسراي ناحيه 6 تهران براي بررسي به پايگاه 
س��وم پليس آگاهي فرستاده شد. تحقيقات 
پليس بع��د از حض��ور در محل و بررس��ي 
دوربين ها مداربسته نشان داد كه خودروي 
مگان با يك دستگاه جرثقيل حمل خودرو از 

محل سرقت شده است. بعد از به دست آمدن 
اين سرنخ بودكه مالك جرثقيل شناسايي و به 
اداره پليس دعوت شد. او وقتي مورد تحقيق 
قرار گرفت، گفت: من مالك جرثقيل هستم و 
شماره تماسم را در سايت هاي مجازي ثبت 
ك��رده ام. روز حادثه مردي تم��اس گرفت و 
خودش را مالك خودروي مگان معرفي كرد 
و گفت كه خودرواش دچار نقص فني شده و 
خواست كه آن را به يك مكانيكي منتقل كنم 
كه قبول كردم. وقتي به محل رسيدم ديدم 
كه در خودرو قفل است. مردي كه خودش را 
مالك خودرو معرفي كرده بود گفت كه كليد 
را در محل كارش جا گذاش��ته است. من اما 
به حرف او اعتماد نكردم و احتمال دادم كه 
خودرو متعلق به خودش نباشد براي همين 
گفتم تا در خودرو باز نشود من اجازه حمل 
ندارم و از محل رفتم. ساعتي بعد بود كه آن 
مرد دوباره تماس گرف��ت و گفت در خودرو 
را باز كرده و خواس��ت كه به آنجا برگردم كه 
قبول كردم و خودرو را از آنجا به يك تعميرگاه 

منتقل كردم. 
بعد از به دست آمدن اين اطاعات بود كه 

تحقيقات براي بازداشت سارق به جريان 
افتاد. بررسي هاي پليس در اين باره نشان 
داد كه متهم امين ن��ام دارد و از مجرمان 
س��ابقه دار اس��ت كه بارها به اتهام سرقت 
خودرو بازداش��ت ش��ده و به زندان افتاده 
بود. با كامل ش��دن تحقيقات در اين باره 
امين بازداشت ش��د و به ارتكاب سرقت با 
همدستي دوس��تش كريم اعتراف كرد. با 
اطاعاتي كه امين در اختيار پليس گذاشت 
كريم هم شناسايي و بازداشت شد. او هم در 
بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و گفت: ما 
با هم نقشه سرقت به اين شيوه را طراحي 
كردي��م. روز حادثه بعد از اي��ن كه راننده 
جرثقيل به محل آمد، گف��ت تا زماني كه 
در خودرو باز نشده نمي تواند آن را منتقل 
كند براي همين از محل دور شد. بعد از آن 
بود كه امين شيشه خودرو را شكست و در 
آن را ب��از كرد و با رانن��ده جرثقيل تماس 
گرف��ت. او هم به محل برگش��ت و خودرو 
را به تعميرگاهي در حاش��يه شهر منتقل 
كرد. ما قصد فروش مگان را داش��تيم كه 
بازداشت ش��ديم. با اطاعاتي كه دو متهم 

گنده الت ته�ران كه در جري�ان باجگيري 
در يك�ي از قهوه خانه ه�ا مرتك�ب قت�ل 
ش�ده بود ب�ا رأي قض�ات دادگاه كيف�ري 
يك اس�تان تهران به مرگ محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، تابستان س��ال 99، مأموران 
پلي��س پايتخ��ت از درگي��ري خوني��ن در 
قهوه خانه اي در ش��رق تهران باخب��ر و راهي 
محل شدند. بررس��ي هاي اوليه حكايت از آن 
داشت در آن درگيري مرد 34 ساله به نام احمد 
بر اثر ضربات چاقو زخمي و راهي بيمارستان 
شده اس��ت و ضارب نيز بعد از ارت��كاب جرم 

گريخته است. 
تحقيق��ات در اين زمين��ه ادامه داش��ت كه 
از بيمارستان خبر رس��يد احمد بر اثر شدت 

خونريزي ها فوت كرده است. 
   تشكيل پرونده

با انتقال جسد به پزشكي قانوني پرونده با موضوع 
قتل عمد تشكيل شد و تاش براي دستگيري 
عامل قتل آغاز ش��د. ضارب گنده التي به نام 
كامران بود كه مدتي قبل به خاطر حمل مواد 
مخدر به حبس ابد محكوم شده بود، اما به خاطر 
شرايط كرونايي از زندان مرخصي گرفته بود و در 
همان روزهايي مرخصي از زندان مرتكب قتل 
شده بود. به اين ترتيب متهم تحت تعقيب قرار 
گرفت و با گذشت يك هفته از حادثه شناسايي 

و بازداشت شد. 
   اقرا به قتل ب�راي باجگيري از صاحب 

قهوه خانه
آن مرد در پليس آگاهي تح��ت بازجويي قرار 
گرفت و با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: 
»چند سال قبل به خاطر حمل مواد مخدر به 
حبس ابد محكوم شدم اما درخواست عفو دادم 
كه بعد از مدتي با درخواستم موافقت شد. دوران 
محكوميتم را مي گذراندم كه به خاطر شرايط 
كرونا يك هفته مرخصي گرفتم و از زندان بيرون 
آمدم. بعد از آزادي قرار بود بعد از يك هفته به 
زندان برگردم اما فكر فرار به سرم زد و تصميم 

گرفتم ديگر به زندان نروم.«
متهم ادامه داد: »در روزهاي مرخصي از زندان به 
ديدن برادرم نرفته بودم به همين خاطر او چند 
بار گايه كرده بود. اين شد كه تصميم گرفتم او 
را ببينم به همين دليل آن روز تماس گرفتم و با 
هم قرار ماقات گذاشتيم. قبل از اينكه به ديدن 
برادرم بروم همراه دوستم براي كشيدن قليان به 
قهوه خانه رفتيم. مشغول كشيدن قليان بوديم 
كه ناگهان دختري با من تماس گرفت و گفت 
پسر جواني مزاحم او شده است. او را با دختر مورد 
عاقه ام اشتباه گرفتم. به همين خاطر بافاصله 
به محل قرار رفتم كه متوجه شدم اشتباه كرده ام 
ولي او را هم مي ش��ناختم به همين دليل دلم 
برايش سوخت و تصميم گرفتم كمكش كنم. 
براي اينكه او را از دست پسران مزاحم راحت كنم 

سوار موتورش كردم و از محل دور شديم.«
وي ادامه داد: » اين گذشت تا اينكه فهميدم در 
محله مان يك نفر قمارخانه باز كرده است. به 

آنجا رفتم و به او گفتم اگر قصد دارد قمارخانه 
راه بياندازد بايد به من باج بدهد. او قبول كرد 
و مبلغ 500 هزار تومان به من پول نقد داد. آن 
مبلغ را گرفتم و از آنجا بر مي گشتم كه دوباره 
طمع ك��ردم و تصميم گرفتم ب��ه قهوه خانه 
برگردم تا مبلغ بيشتري از صاحب آن بگيرم. 
وقتي به محل رسيدم دو نفر به نام هاي مهدي 
و س��عيد به محض اينكه با من روبه رو شدند 
حمله كردند و درگير شدند. معلوم بود كه در 
حالت عادي نيستند و مشروب خورده اند. من 
هم مست بودم، اما سعي كردم با آنها درگير 
نشوم، اما آنها دست بردار نبودند و در حالي كه 
فحاش��ي مي كردند درگيري را شروع كردند 
و به طرف من حمله كردند. در گوش��ه اي از 
قهوه خانه احمد كه او را از قبل مي ش��ناختم 
دراز كش��يده بود. او وقتي س��ر و صداي ما را 
شنيد به طرفداري از آنها به طرفم حمله كرد 
و با لوله جاروبرقي مرا زد. احمد با رفتارش مرا 
عصباني كرد به همين دليل چاقويي راكه روي 
زمين افتاده بود، برداشتم و با آن چند ضربه 
به او زدم. همان موقع برادرم رس��يد و او را به 

بيمارستان برد اما بي فايده بود.«
با اقرارهاي متهم وي بعد از بازس��ازي صحنه 
جرم راهي زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن 
تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
   محاكمه و حكم قصاص

مته��م در اولي��ن جلس��ه محاكم��ه مقابل 
شعبه هشتم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلسه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند. در ادامه 
متهم با اقرار به جرمش ماجرا را ش��رح داد و 
گفت: »باور كنيد من مس��ت بودم و كنترلي 
روي رفتارم نداش��تم. من با مقتول اختافي 
نداشتم. مهدي و س��عيد بودند كه درگيري 
را شروع كردند و اين حادثه رقم خورد. وقتي 
مقتول خونين روي زمي��ن افتاده بود برادرم 
رس��يد و با عصبانيت مرا از قهوه خانه بيرون 
كرد. سپس بافاصله مقتول را سوار ماشين 

كرد و به بيمارستان رساند.«
او ادامه داد: »من درگيري هاي زيادي داشتم. 
حتي چند بار هم دستگير شده بودم و به خاطر 
آنها ديه هم پرداخت كرده بودم اما باور كنيد 
اين بار بي تقصير بودم. س��عيد و مهدي بودند 
كه درگيري را شروع كردند و باعث شدند اين 
حادثه اتفاق بيفتد. حاال مقتول در قبرس��تان 
خوابيده و من هم ممكن است تا چند وقت ديگر 
اعدام شوم ولي آنها خودشان را كنار كشيده اند 
و بدون هيچ مجازاتي آزادانه زندگي مي كنند. 

اين عادالنه نيست.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و با توجه 
به مدارك در پرون��ده و اقرارهاي متهم، وي را 
به قصاص محكوم كرد. ب��ه اين ترتيب متهم 
س��ابقه دار با تأييد حكم قصاص در صورتي كه 
نتواند رضايت اولياي دم را جلب كند در ليست 

انتظار مرگ قرار خواهد گرفت.

سه پس�ر نوجوان براي شركت در جشن 
قهرمان�ي پرس�پوليس ب�ا كراي�ه يك 
خودرو از شهرس�تان كرج راهي تهران 
ش�دند. آنها پس از س�رقت خ�ودروي 
كراي�ه ای، راننده را در حال�ت مرموز در 
بيابان رها ك�رده و پس از پايان جش�ن 
قهرمان�ي در حالي كه س�ه مأمور پليس 
را زي�ر گرفته بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش ج��وان ، س��اعت 1:30 بامداد 
ديروز ش��نبه نهم م��رداد مأموران گش��ت 
كانت��ري 119 مهرآب��اد جنوب��ي در يكي 
از خيابان ه��اي جنوب غرب��ي پايتخت به 
خودروی س��واري تيبايي با سه سرنش��ين 
مشكوك شدند و دستور ايست دادند. راننده 
خودروی تيبا وقتي با دستور ايست مأموران 
پليس روبه رو شد، توقف كرد و پس از آن هم 
سه مأمور براي بررسي و بازرسي از خودرو 
پليس پياده شدند كه در همان لحظه راننده 
تيبا شروع به حركت كرد و سه مأمور پليس 

را زير گرفت و فرار كرد. 
در حالي كه يك��ي نفر از مأم��وران در اين 
حادثه صدمه جدي ديده ب��ود و دو مأمور 
ديگر به صورت سطحي زخمي شده بودند 
تعقيب و گريز مأم��وران پليس و خودروي 

تيبا رقم خورد. 
مأموران پليس در نهايت پس از يك تعقيب 
و گريز طوالني موفق شدند خودروي تيبا را 
متوقف و سه سرنشين آن را كه سه پسر 17 
و 18 ساله بودند بازداشت و به اداره پليس 

منتقل كنند. 
   خودرو سرقتي

نخستين بررسي ها نشان داد خودروی تيبا 
سرقتي اس��ت و متعلق به مرد جواني اهل 
شهرستان كرج است كه با آن مسافركشي 
مي كرده است. همچنين در بررسي پرونده 
متهمان س��ابقه دار مشخص ش��د يكي از 
متهمان از س��ارقان س��ابقه دار اس��ت كه 
مدتي قبل به اتهام سرقت به زندان رفته و با 

گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شده است. 
   جشن پرسپوليس 

بدين ترتيب س��ه متهم مورد بازجويي قرار 
گرفتند كه يكي از متهمان در بازجويي ها در 
ادعايي گفت: من و دو دوستم قصد داشتيم 
براي بازي پرس��پوليس و پي��كان به تهران 
بياييم، اما موفق نش��ديم. وقت��ي فهميديم 
پرسپوليس برنده شده است تصميم گرفتيم 
خودرويي را از كرج كرايه كنيم و براي شركت 
در جشن پيروزي پرسپوليس به تهران بياييم. 
آخر شب خودروي تيبا را كه راننده آن مرد 
جواني ب��ود در يكي از خيابان ه��اي كرج به 
مقصد تهران به صورت دربستي كرايه كرديم 
و به طرف تهران ب��ه راه افتاديم. در ميانه راه 
راننده كن��ار جاده توقف ك��رد و گفت خمار 
شده اس��ت و بايد مواد مصرف كند. او شروع 
به مصرف مواد كرد كه ثانيه هايي بعد حالش 
بد شد و از خودرواش پياده ش��د. وقتي او از 
خودرو پياده شد من و دوستانم وسوسه شديم 
كه خودرو او را سرقت كنيم كه پشت فرمان 
نشستم و به راه افتاديم و راننده را در همانجا 
تنها گذاشتيم. ما ساعتي در خيابان ها دور دور 
كرديم و همراه طرفداران تيم پرسپوليس به 
شادي پرداختيم كه مأموران پليس به ما شك 
كردند و دستور ايست دادند. وقتي مأموران به 
طرف ما آمدند از ترس فرار كرديم كه سه نفر 

از آنها را زير گرفتيم. 
    سرنوشت نامعلوم راننده تيبا 

دو متهم ديگر ه��م در بازجويي ها اظهارات 
همدست خود را تأييد كردند. مأموران پليس 
در ادامه خان��واده راننده تيبا را شناس��ايي 
كردن��د كه همس��ر وي به مأم��وران گفت: 
ش��وهرم با خودرواش در كرج مسافركشي 
مي كرد. ش��ب حادثه با من تماس گرفت و 
گفت سه پسر جوان خودروی او را به صورت 
دربس��تي به مقصد تهران كرايه كرده اند. او 
گفت: مسافرانش را به مقصد مي رساند و به 
خانه بر مي گردد، اما االن چند ساعتي گذشته 
و شوهرم به خانه برنگشته و تلفن همراه او هم 
خاموش اس��ت. وي در پايان گف��ت: من از 
سرنوشت شوهرم بي خبرم و احتمال مي دهم 

سه سارق بايي سر او آورده باشند. 
بدين ترتيب س��ه متهم به دس��تور قاضي 
بهشتي، بازپرس شعبه دوم دادسراي ويژه 
سرقت براي ادامه تحقيقات و روشن شدن 
زواياي پنهان حادثه در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفتند. تحقيقات براي 
روش��ن ش��دن سرنوش��ت صاحب خودرو 

ادامه دارد.

زوج ش�ياد پ�س از اخ�اذي 600 ميلي�ون 
تومان�ي از خان�واده م�رد تاج�ر ، او را 
در  را  جس�دش  و  رس�انده  قت�ل  ب�ه 
كردن�د.  دف�ن  پاكدش�ت  بيابان ه�اي 
به گزارش جوان ، روز شنبه 26 تير ماه امسال 
زن ميانس��الي در تهران سراس��يمه ب��ه اداره 
پليس رفت و از گروگانگيري شوهر 60 ساله اش 

از سوي افراد ناشناسي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: شوهرم پيمان 
تاجر است و در كار س��اخت و ساز ساختمان 
هم فعاليت دارد. امروز صبح مثل هميش��ه با 
خودروي پژو 206 خودش براي انجام كارهايش 
از خانه بيرون رفت و ديگر از او خبري نش��د تا 
اينكه چند س��اعت بعد من با تلفن همراهش 
تماس گرفتم، اما جواب ن��داد. دقايقي بعد از 
تماس من، مرد ناشناس��ي با تلفن همراه من 
تماس گرفت و گفت شوهرم را گروگان گرفته 
اس��ت و براي آزادي او بايد يك ميليارد تومان 
فراهم كنم و به محلي كه آنها مشخص مي كنند 

ببرم و تحويل همدستانش بدهم . 
مرد آدم ربا خيلي مرا تهدي��د كرد و گفت اگر 
موضوع را به پليس خبر بدهم و يا يك ميليارد 
تومان را فراهم نكنم حتما ش��وهرم را به قتل 

مي رساند و جسد او را مي سوزاند. 
  ساك 600 ميليون توماني 

آنه��ا ب��ه م��ن فرص��ت يك س��اعته دادند و 
تهديد هايش��ان هم جدي بود كه با فرزندانم 
موضوع را در ميان گذاش��تيم. وقتي فرزندانم 
متوجه موضوع شدند براي اينكه خطري جان 
ش��وهرم را تهديد نكند تصمي��م گرفتيم هر 
چقدر پول ، طا و ارز خارج��ي در خانه داريم 
داخل س��اكي بگذاريم و تحوي��ل آنها بدهيم. 
ما بيش از 600 ميليون توم��ان طا ، جواهر و 
پول فراهم كرديم و داخل س��اكي گذاشتيم. 
مرد گروگانگير از ما خواست ساك پر از طا را 
داخل پاركي كنار درختچه هايي كه آدرسش را 
داده بود چال كنيم و بعد از آنجا دور شويم. قرار 
شد وقتي ساك را تحويل بدهيم آنها شوهرم را 
آزاد كنند و به همين سبب ما خيلي زود ساك 
را به آدرس مورد نظر بردي��م و همانجا ميان 
بوته ها چال كرديم و به خانه برگشتيم و منتظر 
شوهرم بوديم، اما هيچ خبري از شوهرم نشد. 
پس از اين با تلفن همراه شوهرم و مرد آدم ربا 
تماس گرفتيم كه هر دو شماره خاموش بود كه 
به اداره پليس آمديم تا كمك كنيد شوهرم را 

از دام آدم ربايان آزاد كنيم . 
  اختالف مالي 

با شكايت زن ميانسال پرونده به دستور بازپرس 
شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران براي 
بررس��ي در اختيار كارآگاه��ان اداره يازدهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
نخستين بررس��ي ها حكايت از آن داشت مرد 
تاجر چند سالي اس��ت با مردي به نام كامران 
ارتب��اط كاري و مالي داشته اس��ت، اما مدتي 
است با او اختاف مالي پيدا كرده است. از سوي 
ديگر خانواده مرد گمشده هم تأييد كردند كه 
از مدتي قبل پيمان و كام��ران با هم اختاف 
مالي پيدا كرده اند، اما قرار بوده با برگزاري چند 

جلسه كاري موضوع را حل كنند. 
مأموران پلي��س در تحقيقات بعدي دريافتند 
پيمان روز حادثه با كامران به كارگاه مخروبه اي 
در اطراف تهران رفته اس��ت و از آنجا به بعد به 

طرز مرموزي گمشده است. 
 دستگيري دو متهم 

بدي��ن ترتيب مأم��وران كامران را ب��ه عنوان 
مظنون حادث��ه تحت تعقيب ق��رار دادند، اما 

مشخص ش��د وي و همس��رش پس از حادثه 
محل زندگي ش��ان را تغيي��ر داده و به مكان 

نامعلومي گريخته اند. 
تحقيقات ميداني و فني مأموران پليس نشان 
داد روزي ك��ه پيم��ان ب��ه كارگاه مخروبه در 
اطراف تهران رفته اس��ت دو كارگر آن كارگاه 
به نام بش��ير و بهمن در آنجا حضور داشته اند 
و از سرنوش��ت مرد گمش��ده با خبر هستند. 
پس از اين مأموران پليس راهي كارگاه شدند 
و بش��ير و بهمن را بازداش��ت و به اداره پليس 
منتقل كردند.  دو متهم ابتدا در بازجويي ها با 
تناقض گويي قصد فريب مأموران را داشتند، اما 
وقتي با داليل و مدارك روبه رو شدند به جرم 
خود اق��رار كردند و مدعي ش��دند كه كامران 
و همسرش مرد گمش��ده را به قتل رسانده و 
جسد او را در اطراف بيابان هاي شهرپاكدشت 

دفن كرده اند. 
   خفه اش كردند 

بهمن درباره حادثه قت��ل مرد تاجر گفت: من 
و بشير كه اهل افغانس��تان است هر دو كارگر 
هس��تيم و به همين خاطر چندين سال است 

كه كامران را كه ب��ه اي��ن كارگاه رفت و آمد 
دارد، مي شناس��يم. روز حادثه كامران همراه 
همسرش و مرد ديگري به كارگاه آمدند. حال 
و روز آن مرد خوب نبود كه كامران مدعي شد 
او پدر زنش است و فرزندانش كه با او اختاف 
دارند او را كتك زده و از خانه بيرون كرده اند. 
او و همسرش س��اعتي بعد همراه آن مرد كه 
بعداً فهميديم تاجر و از دوستان كامران است 
از كارگاه بيرون رفتند و ما هم حرف هاي آنها را 
قبول كرديم تا اينكه ساعتي بعد با من تماس 
گرفت و گفت حال پدر زنش خراب ش��ده و از 
من و بشير خواست تا به آدرسي كه خانه اي در 

جنوب تهران بود، برويم. 
وقتي به خانه مورد نظر رسيديم با چشمانمان 
ديديم كه كام��ران و همس��رش آن مرد را به 
ش��دت كتك مي زدند و بعد ه��م پيراهن او را 
از تنش در آوردن��د و دور گردنش انداختند و 

خفه اش كردند. 
با ديدن اين صحنه شوكه ش��ديم، اما از ترس 
حرفي نزديم كه كامران گفت ما هم ش��ريك 
جرم آنها هس��تيم و بهتر اس��ت در نقشه آنها 

شركت كنيم و حرفي هم به كسي نزنيم. 
   دفن جسد 

پ��س از قتل مرد تاج��ر كامران تلفن��ي با زن 
ناشناسي حرف مي زد كه فهميديم همسر مرد 
تاجر است. كامران گفت كه خانواده مرد تاجر 
قرار است ساكي را كه پر از طا است در پاركي 
ميان درختچه ها دفن كنند و از ما خواست به 

آن پارك برويم و ساك را برداريم. 
وي ادام��ه داد: ما به آدرس داده ش��ده رفتيم 
و س��اك پر از طا را برداش��تيم و بعد تحويل 
كامران و همسرش داديم. سپس با خودروی 
مقتول جسد مرد تاجر را به بيابان هاي اطراف 
شهر پاكدشت برديم و آنجا دفن كرديم. وقتي 
جسد را دفن كرديم كامران و همسرش مبلغي 
به عنوان دستمزد به ما دادند و بعد رفتند و قرار 
شد وقتي آب از آسياب بيفتد دوباره يكديگر را 
ببينيم و به ما پول بدهند كه دستگير شديم. 

با اعتراف متهمان، مأموران به محل دفن مرد 
تاجر رفتند و جسد او را كش��ف و براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزش��كي قانوني منتقل 

كردند. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين حادثه 
تاش براي دستگيري دو متهم اصلي از سوي 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي دارد. 

برگ س�بز، برگ كمپانی و كارت شناس�ايی خودرو پيكان وانت 1600i مدل 
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صادق پور تركی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

س�ند كمبانی خودرو جيپ صحرابه رنگ س�بز يش�می ك�رم متاليك مدل 
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آگهی مفقودی

 بنچاق سند وبرگه تاييديه وشناسنامه سبزواصل سند كمپانی سواری سمند
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صبح در مح�ل انجم�ن واقع در چه�ار راه ابو س�عيد كوچه ش�هيد 

مه�دی تيم�وری پ�الك 11 طبق�ه 4 واح�د 9 مراجع�ه نماين�د.                                                                                                                                          

دستور جلسه:

برگزاری انتخابات بازرسين انجمن صنفی 

هيات مدیره انجمن صنفی

 قتل مرد تاجر 
پس از اخاذي 600 ميليون توماني 

در اختيار پليس گذاش��تند خودروي س��رقتي كش��ف شد. 
س��رهنگ كارآگاه قاسم دس��تخال، رئيس پايگاه سوم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

متهمان جريان دارد. 

شليكبهشوهرمقابلشورايحلاختالف
زن جوان كه متهم اس�ت مقابل شوراي حل 
اختالف كرمانش�اه ش�وهرش را با ش�ليك 
گلوله مجروح كرده اس�ت، بازداش�ت شد. 
س��رهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه توضيح داد: 
صبح روز گذش��ته مأموران كانتري22 بهمن 

از حادثه تيراندازي مقابل س��اختمان شوراي 
حل اختاف در بل��وار س��ي متري دوم با خبر 
شده و در محل حاضر ش��دند. مأموران پليس 
همزمان با حضور با كمك رهگذران در محل زن 
جواني را كه در حال فرار از محل بود، بازداشت 
كردند. بررسي ها نشان داد كه اين زن با شليك 

گلوله اس��لحه كمري ش��وهرش را با ش��ليك 
گلوله هدف قرار داده اس��ت. تحقيقات نش��ان 
داد كه ش��وهر وي در حالي كه پش��ت فرمان 
خودروي شخصي اش نشسته بود با شليك شش 
گلوله از سوي همس��رش هدف قرار گرفته كه 
يكي از گلوله ها به گ��ردن وي اصابت كرده كه 

مرد زخمي با كمك امدادگران به بيمارس��تان 
منتقل شد. سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه با 
بيان اين كه انگيزه تيراندازي اختاف خانوادگي 
اعام شده گفت كه تحقيقات بيشتر در اين باره 

جريان دارد.

طناب دار
 فرجام باجگيري مرگبار 

در قهوه خانه


