
گروه حــوادث: دســتفروش 
کینه  جو برای انتقام گیری از یک زن 
تنها اقدام به آتش افروزی خانه او کرد.

آتش سوزی مرموز
شــامگاه 21 آبان ماه سال جاری 

مامــوران آتش نشــانی تهــران در 
جریان آتش ســوزی خانــه ای در 
منطقه یافت آباد قرار گرفتند و خیلی 
زود تیم هــای امــدادی و ماموران 
کالنتری 151 برای مهار کردن آتش 

و تحقیقات پلیســی پــای در محل 
گذاشتند. آتش نشــانان با حضور در 
محل مشــاهده کردنــد خانه ای در 
محاصره آتش قــرار دارد که خیلی 
زود عملیــات مهــار انجام شــد و 
پس از پایان این آتش ســوزی تیم 
کارشناسی سازمان آتش نشانی در 
بررسی های میدانی از عمدی بودن 

این آتش سوزی خبر دادند.
شکار پلیس

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 
16 پلیس آگاهی تهران به دســتور 
بازپرس پرونده برای شناسایی عامل 

این آتش سوزی وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخست به محل 
آتش ســوزی رفتــه و در تحقیقات 
میدانی موفق به شناســایی دوربین 
مداربســته شــدند و در بررســی 
فیلم های قبل و بعد از آتش ســوزی 
خانه زن تنها با صحنه عجیبی روبرو 

شدند.
در مشاهده فیلم ها مشخص شد 
که پسر جوانی ســاعت 22 به سمت 
خانه زن تنها رفتــه و دقایقی قبل از 
آتش افروزی از خانه خارج و ســوار 
بر موتورش به ســرعت از محل دور 

می شود.
کارآگاهان در این مرحله تصویر 
پسر جوان را پیش روی زن تنها قرار 
دادند که خیلی زود ایــن جوان 25 

ســاله که فرزاد نام دارد را شناسایی 
کرد.

دستفروش تنها
خدیجه وقتی فرزاد را شناسایی 
کرد به ماموران گفت: 4 سال قبل در 
چهارراه ســیروس با پسر جوانی که 
در خیابان دستفروشی می کرد آشنا 
شدم و وقتی به او پیشنهاد دادم تا کار 

دیگری برای خود پیدا کند.
وی افزود: پســر جــوان ظاهری 
آراسته و جوانی مودب بود و تصمیم 
گرفتم بــرای کار و زندگی در اتاقک 
پایین ســاختمان مان زندگی کند 
که پسر جوان پیشنهادم را پذیرفت و 
قبول کرد در خانه من زندگی کند تا 
اینکه روزهای آخر به عنوان طلبکار از 

من درخواست پول کرد.
وی افزود: وقتــی در برابر ادعای 
فرزاد قرار گرفتم با او درگیر شــدم 
و چون خیلــی عصبانی بــودم از او 
خواســتم تا از اتاقک طبقــه پایین 
ساختمان خارج شود و فرزاد را از خانه 

بیرون کردم.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات با توجه 
به اظهارات زن جوان برای دستگیری 
فرزاد وارد عمل شدند و در تجسس های 
ابتدایی مشخص شــد که زن جوان 
هیچ گونه مدارک شناسایی یا قراردادی 
برای کرایه اتاقک طبقه پایین ساختمان 

با فرزاد ثبت نکرده است.

ردیابی پلیسی 
با توجه به اینکه فرزاد هیچ محل 
ثابتی برای زندگی نداشت و زن جوان 
نیز آدرســی از خانواده پســر جوان 
نگرفته بود تجسس های میدانی کلید 
زده شد تا اینکه کارآگاهان اداره 16 
پلیس آگاهی تهران توانستند محل 
تردد فرزاد را در میدان شوش ردیابی 
کنند. همین کافی بود تا پاتوق هایی 
که فرزاد به آنجا رفت و آمد داشــت 
تحت نظر قرار گرفته شود تا اینکه روز 
25 دی ماه ســال جاری فرزاد که در 
حال دست فروشی در میدان شوش 

بود دستگیر شد.
دست فروش کینه ای

فرزاد پس از دســتگیری به آتش 
افــروزی زن تنها اعتراف کــرد و به 
ماموران گفــت: در این 4 ســال که 
در اتاقک پایین ســاختمان زن تنها 
زندگی می کردم، خدیجه فقط از من 

کار می کشید.
وی افزود: خدیجه مــرا به عنوان 
کارگر خدماتی بــه خانه های مردم 
می فرســتاد و حتی کارهای نظافت 
خانه خودش را نیــز انجام می دادم و 
در این مدت بارها برای انجام کارهای 
کشــاورزی به شــهرهای شــمالی 
می رفتم و زن تنها از من می خواست 
که همه کارهای کشاوری را برایش 
انجام دهم و ایــن در حالی بود که در 

این مدت هیچ پولی بابت این کارها 
دریافت نکردم.

فرزاد ادامه داد: بعــد از همه کار و 
نگرفتن پول خسته شدم و از خدیجه 
خواســتم بابــت کارکردهایم پول 
پرداخت کند که زن تنها با شــنیدن 
این حرف تعجب کــرد و ادعا کرد که 
هیچ بدهکاری به من نــدارد و مرا از 

خانه اش بیرون کرد.
وی افــزود: شــوکه شــده بودم 
و بخاطــر رفتارهای خدیجــه از او 
کینه به دل گرفتم و نقشــه ای برای 

انتقام گیری طراحی کردم.
پســر جوان گفــت: روز حادثه با 
کینه ای که از خدیجــه گرفته بودم 
چند روزی در کمین نشستم تا اینکه 
شب حادثه خدیجه برای رفتن به خانه 
دخترش از خانه خارج شــد. فرصت 
خوبی برای انتقام گیری بود به همین 
خاطر ســوار بر موتور به جلوی خانه 
خدیجه رفتم و پس از ورود به داخل 
خانه اقدام بــه ریختن بنزین کردم و 
سپس با آتش افروزی خانه به سرعت 
از خانه خارج شده و سوار بر موتور پا به 

فرار گذاشتم.
بنا به این گزارش، فرزاد از ســوی 
شعبه 10 دادســرای ناحیه 18 برای 
تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران 
اداره 16 پلیس آگاهــی تهران قرار 

گرفته است. 

مرد کینه جو دستگیر شد

پشت پرده آتش آفروزی در خانه زن تنها
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گروه حوادث:بازی دزدان کبوترها در شرق 
پایتخت جنایتــی تلخ را رقم زد کــه پایانی جز 

خونخواهی ندارد.
مرد افیونی که برسر تقسیم کبوترهای دزدی 
دوستش را کشته است دیروز پای میز محاکمه 

ایستاد و به قصاص محکوم شد.
قتل در قیامدشت

روز بیست و ششم آبان ماه سال ۹2 گزارشی 
شــوم به ماموران کالنتری 174 قیامدشت در 

جنوب شرق تهران مخابره شد.
خیلی زود تیمی از تجسس کالنتری خود را به 
صحنهای خونین رساندند که در آن جنازه مردی 

روی زمین بود.
بررسی های میدانی نشان داد قربانی جنایت 

مردی به نام ابراهیم ۳0 ساله است .
خیلی زود ماجــرای این قتل بــه بازپرس 
دادسرای قیامدشت و پلیس آگاهی تهران مخابره 
شد  وتیم های تخصصی پزشکی قانونی به همراه 

تشخیص هویت نیز در قتلگاه حاضر شدند.
در این مرحله بررسیها نشــان داد ابراهیم با 
ضربه چاقو به گردنش کشته شده است و عامالن 

قتل پس از مرگ ابراهیم جنازه خونین را به یکی 
از خیابانهای خلوت قیامدشت انتقال داده و پس 

از رها کردن آن گریخته اند.
شناسایی قاتل

همزمان با انتقال جنازه به پزشــکی قانونی 
تهران و هنوز ســاعتی نگذشــته بود که مردی 
هراســان و رنگ پریده خودش را به نزد پلیس 

قیامدشت رساند و رازگشایی کرد.
 مرد جوانی به پلیس آگاهی رفت و پرده از این 
جنایت برداشــت .وی  به ماموران گفت: دوست 
معتادم به نام حبیب ســاعتی پیش برای خرید 
مواد مخدر به محله مــا آمده بود.اوحال طبیعی 
نداشت ومی گفت دوســتمان به نام ابراهیم را با 
چاقو کشته اســت او حتی چاقوی خون آلودش 
را به ما نشان داد .من چاقو را از او گرفتم و حاال به 

آگاهی آمده ام تا حقیقت را بگویم.
فرار قاتل

گارآگاهان وقتی قاتل ابراهیم را شناســایی 
کردند با راهنماییهای دوســت او به ردیابیهای 
تخصصی دست زدند و پی بردند حبیب بعد از قتل 

فرار کرده و زندگی زیر زمینیای دارد. 

3 سال بعد
 سه سال از این قتل گذشــته بود که پلیس 
ردپای حبیب را در ســال ۹5 به دست آورد و با 

اقدامی غافلگیرانه توانست او را به دام اندازد. 
عجیب اینکه حبیب در صحنه دســتگیری 
خودش را با اسم جعلی معرفی کرده و سعی کرد 
با زیرکی پلیس را گمراه کند اما در بازجویی های 

فنی به قتل اعتراف کرد.
کیفرخواست

حبیب که میدید رازش فاش شــده اســت 
به بازسازی صحنه قتل هم دســت زد و پس از 
صدورکیفرخواســت برای محاکمه در اختیار 

دادگاه کیفری قرار گرفت.
در دادگاه

صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران به ریاســت قاضــی اصغر 
عبداللهی و با حضــور یک مستشــار پای میز 
محاکمه ایســتاد . در ابتدای این جلسه اولیای 
دم در جایگاه ایســتادند و با ابــراز ناراحتی از به 
قتل رسیدن ابراهیم برای حبیب حکم قصاص 

خواستند. 

ســپس حبیب روبروی قضات ایســتاد و با 
اقدامی عجیب قتل دوســتش را نپذیرفت.  وی 
گفت: من اصاًل ابراهیم را نمی شناختم و نمیدانم 
چه کسی او را در خیابان کشته است .دوستم به 
دروغ من را به عنوان قاتل معرفی کرده اســت.

من در اداره پلیس تحت فشارهای روانی به قتل 
اعتراف کردم.  در این میــان قاضی عبداللهی با 
بررسی سابقه پرونده این قاتل گفت: تو و مقتول 
در سال 85 به اتهام ســرقت از صندوق صدقات 
بازداشت شده بودید و این موضوع نشان دهنده 
دوستی شما اســت.چطور حاال منکر رفاقت با 
مقتول هستی؟  حبیب با شنیدن اظهارات قاضی 

لب به اعتراف گشود و گفت: به دروغ گفتم  تحت 
فشار در آگاهی به قتل اعتراف کردم.من ابراهیم 
را کشتم .ما چند کبوتر ســرقت کرده بودیم  و 
می خواستیم کبوترها را میان خودمان تقسیم 
کنیم اما سر این موضوع با هم درگیر شدیم.  من 
که کنترل اعصابم را از دســت داده بودم با چاقو 
یک ضربه به گردن ابراهیم زدم و فرار کردم. برای 
خرید مواد مخدر پیش دوستانم رفته بودند که 

به آنها گفتم ابراهیم را کشته ام و بعد فرار کردم. 
بنابه این گزارش، در پایان این جلسه هیات 
قضایی وارد شــور شــد و حبیــب را به قصاص 

محکوم کرد.

گروه حوادث: دزد حرفه ای تهــران در تعقیب و گریز 
پلیسی دست به اقدامی خطرناک زد و تا آستانه مرگ پیش 
رفت.  این دزد وقتی در محاصره پلیس قرار گرفت برای فرار 
از باالی پل رسالت به پایین پرید وبا صورتی لت و پار و دستان 

شکسته زنده ماند.
دزدی های سریالی

چندی پیش ماموران پلیس تهران در جریان سرقت های 
سریالی باطری های خودرو در مرکز پایتخت قرار گرفتند و با 
توجه به گسترده بودن این دزدی ها تیمی از ماموران پلیس 
آگاهی تهران برای دستگیری عامل این سرقت ها وارد عمل 

شدند.
کارآگاهان در گام نخســت پی بردند سارق جوان به یک 
خودروی سرقتی و در چشم به هم زدنی اقدام به سرقت باطری 

خودروها می کند.
تعقیب و گریز خیابانی

بدین ترتیب؛ ماموران به صورت ویژه در مرکز تهران شروع 
به گشت زنی کردند تا اینکه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 5 
دی ماه سال جاری کارآگاهان در خیابان هفت تیر به خودروی 

مزدا ۳2۳ که یک جوان پشت فرمانش بود مشکوک شدند.

کارآگاهان در این صحنه به بررسی شماره پالک خودروی 
مزدا پرداختند و مشخص شد که این خودرو سرقتی است.

همین کافی بود تا دستور ایست برای راننده خودرو صادر 
شود اما پســر جوان بدون توجه به دستور پلیس به مسیرش 
ادامه داد و زمانیکه وارد بزرگراه رسالت شد پا روی پدال گاز 

خودرویش گذاشت تا با سرعت از دست پلیس فرار کند.
در این صحنه تعقیب و گریز پلیســی کلید زده شد و در 
حالیکه خودروی پلیس سایه به سایه خودروی مزدا را تعقیب 
می کرد، راننده مزدا با حرکات مارپیچ و نمایشی سعی بر فرار 
از دست ماموران را داشت که در مسیر با چند خودروی دیگر 
برخورد کرد و قسمت جلوی خودرویش به شدت آسیب دید.

کارآگاهان سعی بر تیراندازی به ســمت خودروی مزدا 
داشتند اما بخاطر شــلوغی خیابان و حرکات مارپیچ برای 
اینکه به افراد دیگر آسیبی نرسد به تصمیم به تعقیب کردن 
خودروی مزدا گرفتند و در بیســیم برای متوقف کردن این 
خودرو از تیم های دیگر گشت پلیس درخواست کمک کردند.

دزد جوان که قصد تســلیم شدن نداشــت، درحالیکه 
خودرویش به شدت آســیب دیده بود از مسیر اتوبان حکیم 
وارد میدان آرژانتین شد و بار دیگر وارد اتوبان حکیم شرق شد 

که در این مرحله کنترل خودرو را از دســت داد و به شدت با 
گاردریل کنار اتوبان برخورد کرد.

خودکشی برای فرار
دزد جوان پس از توقف خودرویش تصمیم به فرار با پای 
پیاده گرفت و در صحنه ای عجیــب از روی پل کنار اتوبان به 
پاپین پرید و فریادهای کمک کمک نشان از داشت که متهم 

به شدت مجروح شده است.
ماموران وقتی خود را به پایین پل کــه ارتفاع 12 متری 
داشــت رســاندند مشــاهده کردند که وی دچار آسیب و 
شکستگی از ناحیه فک، صورت و دست هایش شده و در این 
مرحله سارق جوان به کمک تیم های اورژانسی به بیمارستان 

منتقل شد.

ماموران در بازرسی از خودروی دزد جوان هشت  باطری 
ســرقتی خودرو و یک کامپیوتر خودرو به دســت آورند و 
مشخص شــد راننده مزدا همان ســارق باطری های تحت 

تعقیب است.
دزد سابقه دار

دزد جوان که میالد نام دارد پس از درمان به اداره بیستم 
پلیس آگاهی تهران هدف تحقیق قــرار گرفت و در همان 
ابتدا کارآگاهان پی بردند که این مرد 12 سابقه کیفری در 

پرونده اش دارد و از دزدان حرفه ای پایتخت است.
میالد در اعترافاتش گفت: شب ها با خودروی سرقتی در 
مرکز پایتخت پرسه زنی می کردم و وقتی با خودروهایی که 
سیستم امنیتی خوبی نداشتند روبرو می شدم در یک چشم 

بهم زدن اقدام به سرقت باطری خودروها می کردم.
وی افزود: یک ماه بود که آزاد شــده بودم و نیاز به پول 
داشتم به همین خاطر این سرقت ها را در برنامه زندگی ام 
گذاشتم که توانستم در این مدت ۳00 باطری سرقت کنم 
و هر باطری را به قیمت 60 هزار تومــان در جنوب تهران 
به فروش می رســاندم و هزینه زندگی و اعتیادم را تامین 

می کردم.
بنا به این گزارش، بازپرس شعبه پنجم ناحیه هفت تهران 
با قرار چند میلیارد تومانی برای متهم دستور داد تا میالد 
برای تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران پلیس آگاهی 

تهران قرار دارد.

این مرد زنده ماند

خودکشی دزد پایتخت برای فرار از چنگال پلیس

قاتل اعدام می شود

خونخواهی در بازی شوم دزدان کبوترها

مرگ فجیع مرد تهرانی 
هنگام سرقت

سارق کابل های برق مناطق شرق تهران حین 
سرقت دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

گزارشی مبنی بر فوت مردی ۳8 ساله در یکی 
از خیابان های شــرق پایتخت به کالنتری 146 
حکیمیه اعالم شد و در پی آن پرونده ای تشکیل و 

به دادسرای ویژه قتل تهران ارجاع شد.
پس از رویت جسد مشــخص شد که صورت 
فرد مذکور به طور کامل ســوخته است و جهت 
شناسایی و تشــخیص هویت به پزشکی قانونی 
منتقل و پس از انجام آزمایش های DNA، هویت 

آن مشخص شد.
پس از احراز هویت فرد متوفی، مشــخص شد 
که وی سارق ســابقه داری بود که کابل های برق 
مناطق شرق پایتخت را سرقت می کرد و با توجه 
به کشف لوازمی از جمله میله بلند و دستکش که 
همراه جسد وی بود، مشخص شد او قصد سرقت 
کابل های برق را داشته که در حین انجام این کار 
دچار برق گرفتگی شــده و جان خود را از دست 
داده است. قاضی مدیر روستا بازپرس شعبه ششم 
بازپرسی دادســرای ویژه قتل تهران با تأیید این 

خبر، پرونده را مختومه اعالم کرد.
    

قاتل فراری 
در نهاوند دستگیر شد

فرمانده انتظامی نهاوند از دســتگیری قاتل 
فراری که در چندماه گذشــته در مخفیگاهش به 

صورت پنهانی زندگی می کرد خبر داد.
فرمانده انتظامی نهاوند گفت: با تالش ماموران 
انتظامی این شهرســتان متهمی که پس از قتل 
مردی متواری و چندماه به صورت مخفیانه زندگی 

می کرد، دستگیر شد.
سرهنگ شااحمد ساکی اظهار کرد: چند ماه 
پیش در پی وقوع قتلی در یکی از شهرهای استان 
خوزستان که بین دو نهاوندی انجام شد، ماموران 
هویت قاتل را شناسایی کردند اما موفق شد فرار 
کند. ســرهنگ ســاکی گفت: در ادامه پیگیری 
پرونده مأموران پلیس آگاهی متوجه شدند که این 
فرد پس از چندماه به مکان سکونت خود که یکی از 
روستاهای شهرستان نهاوند بوده، بازگشته است 

ومدتی به صورت مخفیانه زندگی می کند.
فرمانده انتظامی نهاونــد ادامه داد: کاراگاهان 
پلیس در نتیجه اشراف اطالعاتی و اقدامات شبانه 
روزی، مخفیگاه این متهم فراری را شناسایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی در حالی که گمان 
نمی کرد توسط ماموران شناسایی شود دستگیر 
کردند و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی استان خوزستان شد.
    

برداشت میلیونی با کپی کردن 
کارت های بانکی

رییس پلیس فتا تهران از دستگیری کالهبردار 
حرفه ای که با استفاده ازدستگاه اسکیمر اقدام به 
برداشت میلیونی از حساب طعمه هایش می کرد 

خبر داد.
سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهران 
در راستای این خبر گفت: چندی قبل مرد جوانی 
با حضور در اداره پلیس فتای تهران از برداشــت 
غیرمجاز میلیونی از حساب بانکی اش خبر داد و 
تیمی از ماموران پلیس فتا برای دستگیری عامل 

این برداشت غیرمجاز وارد عمل شدند.
وی افزود: مامــوران در تحقیقات ابتدایی پی 
بردند این مــرد در خیابان 17 شــهریور زندگی 
می کند بدون اینکه کارت بانکی اش را در اختیار 
کســی قرار دهد از حســابش 10 میلیون تومان 
برداشت شده است. ســرهنگ کاظمی ادامه داد: 
تیم پلیسی در ادامه تجســس ها پی بردند ۳ مرد 
دیگر بدون اینکه کارت بانکی و رمز کارت هایشان 
را در اختیار کسی قرار دهند نزدیک به 100 میلیون 
تومان از حسابشان پول برداشت شده است. رییس 
پلیس فتا تهران عنوان کرد: با توجه به حســاس 
بودن پرونده، تیم کارشناسی ماموران پلیس فتا 
با اقدامات فنی و پلیســی پی بردند که پول ها به 
حســاب مرد جوانی که مهدی نام دارد واریز شده 
و در ادامه مشــخص شــد مهدی یکی از سارقان 
حرفه ای اســت. وی گفت: ماموران در این مرحله 
با شناســایی مخفیگاه مهــدی در میدان قزوین 
برای دستگیری وی وارد عمل شدند که در زمان 
دستگیری مهدی مشــخص شد وی چندی قبل 
بخاطر سرقت دستگیر شده و به زندان منتقل شده 
است. ســرهنگ کاظمی ادامه داد:متهم در این 
مرحله به دستور مقام قضایی از زندان به پلیس فتا 
تهران منتقل شد و در تحقیقات از متهم مشخص 
شد که وی با اســتفاده از دستگاه اسکیمر در یک 
مغازه سوپرمارکت اقدام به کپی کردن کارت های 
بانکی طعمه هایش کرده و سپس دست به برداشت 

میلیونی از حساب آنها کرده است.

اخبار حوادث
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