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 توقيف خودروهاي اشرافي
 در شمال پايتخت

آتش افروزان نقابدار گرفتار پليس شدند

قصاص مجازات جنايت  در  بزم شبانه

پليس پايتخ�ت روز گذش�ته خودروها و موتورس�يكلت هايي 
لوك�س را در مركز فرماندهي پليس تهران به نمايش گذاش�ت. 
خودروهاي عمدتاً اش�رافي كه هن�گام دور دور كردن يا حركت 
با س�رعت غيرمجاز در بزرگراه هاي ش�هر متوقف ش�ده اند. هر 
چند پليس اعالم كرده اي�ن خودروها بايد ت�ا 20 روز در توقيف 
بمانند، اما بعيد اس�ت مال�كان چنين خودروهاي�ي بابت دوري 
20 روزه از خوروهايش�ان خم به ابرو بياورند! با اين وجود رئيس 
پلي�س تهران تأكي�د كرده ك�ه توقيف اي�ن خودروه�ا در دور 
ت�ازه اي از طرح انضب�اط ترافيكي با جديت دنبال خواهد ش�د. 
سردار حس��ين رحيمي، رئيس پليس تهران در حاشيه مراسم اجراي 
طرح ارتقاي انضباط ترافيكي ب��ا محوريت رانندگان پر تخلف در معابر 
بزرگراهي در جمع خبرنگاران گفت: مرحله جديد طرح ارتقاي انضباط 
ترافيكي طي 48 ساعت گذشته با محوريت برخورد با خودروهايي كه 
رفتارهاي مخاطره آميز دارند انجام شده است. وي ادامه داد: در اين طرح 
با خودروها و موتورهايي كه در سطح شهر اقدام به رفتارهاي مخاطره آميز 
و غيرمجاز داشته اند و عموماً به صورت غيرقانوني و غيرمجاز وارد شده و 
در سطح شهر تردد مي كنند برخورد شده است. برخي از اين خودروها 
در خيابان ها اقدام به دور دور كرده اند كه توسط پليس راهور، يگان امداد 
و گشت هاي نيروي انتظامي شناسايي و با آنها برخورد شده است. رئيس 
پليس تهران بزرگ ادامه داد: اجراي اين طرح را با جديت دنبال مي كنيم 
تا انضباط ترافيكي در تهران بزرگ اجرا شود و با كساني كه قصد بر هم 
زدن آرامش مردم را دارند به شدت برخورد خواهيم كرد. رئيس پليس 
تهران بزرگ تأكيد كرد: عالوه بر اعمال قانون در خصوص اين خودروها 
و موتورسيكلت ها اين وسايل نقليه به مدت 20 روز توقيف هستند و در 
صورت تكرار تخلفات با توجه به بانك اطالعاتي كه در پليس وجود دارد 
به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد. وي ادامه داد: 28 دستگاه موتور 

سنگين كه اقدام به حركات غيرمجاز در طول معابر سطح شهر تهران 
داشتند توقيف شده اند، 15 دس��تگاه خودرو كه سرعت بيش از 150 
كيلومتر داشتند شناسايي و هشت دستگاه از اين دستگاه ها توقيف شده 
است. همچنين 75 دس��تگاه خودرو كه حركات مخاطره آميز داشتند 
توقيف شدند و 55 دستگاه خودروي لوكس كه در مناطق شمالي شهر 
تهران اقدام به دور دور مي كردند نيز شناسايي و توقيف شده اند. وي با 
بيان اينكه در طي اجراي اين طرح 138 دستگاه خودرو و 28 موتورسيكلت 
توقيف شده است، گفت: برخي از خودروها كه اقدام به دور دور مي كردند 
در نقاط شمالي شهر شناسايي شدند و با توجه به حضور نيروهاي پليس 
مكان خود را تغيير داده اند كه البته ما تا زمان كاهش اين تخلف در معابر 

حضور خواهيم داشت و برنامه ريزي الزم را انجام داده ايم. 
تمهيدات پليس برای تاسوعا و عاشورای حسينی

رئيس پليس تهران بزرگ همچنين با بيان اينكه از ابتداي محرم تمام 
رده هاي پليس براي ارائه خدمت در حال آماده باش هس��تند، گفت: 
طبيعتاً با توجه به اينكه در آستانه تاسوعا و عاشوراي حسيني حركت 
دسته جات عزاداري بيشتر مي شود پليس نيز با آماده باش صد درصد 

تمهيدات امنيتي، ترافيكي و انضباطي را پيش بيني كرده است. 
وي ادامه داد: در همين خصوص 20 هزار نيروي پليس با كمك همياران 
عاشورايي انضباط و امنيت 5هزار هيئت و دسته جات عزاداري را تأمين 
و برقرار مي كنند. از ابتداي محرم و آغاز مراسم ها، مأموران پليس در 
تمامي معابر و محالت تهران مستقر هستند و نسبت به تأمين امنيت 
عزاداران و نيز روان سازي ترافيك اقدام كرده  است. وي با بيان اينكه در 
روزهاي باقي مانده تا تاسوعا و عاشوراي حسيني نيز رفته رفته بر حجم 
مأموريت هاي پليس افزوده خواهد شد، گفت: در همين راستا نيز بيش 
از 20 هزار نيروي پليس اعم از مأموران  يگان هاي مختلف پايتخت در 

آماده باش كامل هستند. 

دو مرد نقابدار كه ب�ا آتش زدن يك مغازه تأسيس�اتي در منطقه 
مرزداران تهران تحت تعقيب قرار داشتند سرانجام بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، دوم شهريورماه امس��ال آتش نشانان از حادثه 
آتش اف��روزي در يك مغازه تأسيس��اتي در خيابان م��رزداران با خبر 
شدند و بعد از حضور در محل شعله هاي آتش را مهار كردند. در اولين 
بررسي هاي كارشناسي معلوم شد كه حادثه عمدي ايجاد شده است 
بنابراين صاحب مغازه مورد تحقيق قرار گرفت، اما گفت كه با كس��ي 
اختالف ندارد و به هيچكس هم مظنون نيست. بعد از آن كه تحقيقات 
اوليه از س��وي مأموران كالنتري 139 مرزداران انجام شد كارآگاهان 
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران، مأمور رسيدگي به پرونده شدند. 
كارآگاهان در اولين گام با بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه شدند 
كه راننده و سرنشين يك خودروي پرايد هاچ بك در حالي كه نقاب به 

چهره  داشتند بعد از شكستن شيشه هاي مغازه و پاشيدن مايع آتش زا، 
محل را به آتش كشيده و گريخته اند. مأموران پليس در جريان تحقيقات 
ميداني خود به يكي از دوستان خانوادگي صاحب مغازه كه مالك يك 
خودروي پرايد هاچ بك هم بود مظنون شدند و 24 شهريور او را بازداشت 
و از وي تحقيق كردند. مرد 34 ساله كه جواد. ع نام داشت در بازجويي ها 
به آتش افروزي با همدستي يكي از دوستانش اعتراف كرد. با نشاني هايي 
كه متهم در اختيار پليس گذاشت عليرضا، همدس��ت 35 ساله او در 
حوالي خيابان مولوي هم بازداشت شد. سرهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران بزرگ 
گفت: دو متهم در تحقيقات اوليه به آت��ش زدن مغازه اعتراف كردند، 
اما در خصوص انگيزه اقدام خود تاكنون س��كوت كردند كه تحقيقات 

از آنها در جريان است. 

پسر جواني كه چهار سال قبل به اتهام قتل دوستش در بازداشت 
به سر مي برد، در سومين جلسه محاكمه به قصاص محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از دوم ارديبهشت  سال 93، 
با قتل سهيل 21 س��اله در پاركي حوالي خيابان پيروزي آغاز شد. 
عامل قتل مهرداد 17 ساله حين حمل جسد با همدستي دوستش 
دستگير شد. مهرداد تحت بازجويي قرار گرفت و به مأموران گفت: 
»سه سال قبل به جشن تولد يكي از دوستانم دعوت شده بودم كه 
سهيل نيز دعوت بود. او مست بود و من هم بعد از خوردن مشروب 
بيهوش شدم. وقتي به هوش آمدم متوجه شدم سهيل مرا آزار داده 
است. همين باعث شد نقش��ه قتل او را بكشم. « متهم در خصوص 

قتل گفت: »شب حادثه با سهيل در پارك قرار گذاشتم و او را با چاقو 
كشتم. سپس بالفاصله به خانه برگشتم اما وقتي ماجرا را براي پدرم 
تعريف كردم او قصد داشت پليس را خبر كند به همين خاطر به محل 
حادثه برگشتم و قصد داشتم با كمك دوستم جسد را حوالي شهر 
رها كنم كه دستگير شدم.«با اقرارهاي متهم، پرونده دو بار در شعبات 
دادگاه كيفري يك استان تهران رسيدگي شد. متهم هر بار با ادعاي 
مهدورالدم بودن مقتول با توجه به ماده 91 به حبس و ديه محكوم 
شد، اما حكم در ديوان نقض تا اينكه وي در سومين جلسه محاكمه 
در شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي 

بعد از آخرين دفاع به قصاص محكوم شد. 

دو مجرم حرفه اي كه با فريب فروشندگان 
گوش�ي هاي تلف�ن هم�راه گرانقيم�ت 
در س�ايت دي�وار، اموالش�ان را س�رقت 
مي كردن�د س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 

به گزارش خبرنگار ما، ا

عذاب وجدان داشتم
قاتل 17 ساله: 

درخواست ديه از بيت المال 
براي قتل 2 مرد جوان

ناكامي پليس در پيداكردن عامل يا عامالن قتل دو مرد جوان 
كه در جريان دو پرونده جداگانه به قتل رسيده بودند، موجب 
شد اولياي دم آنها درخواست ديه از بيت المال را مطرح كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، اولين پرونده در سال 87 با قتل پسر جواني 
به نام پرهام تشكيل شد. شواهد نشان مي داد قتل به انگيزه سرقت 
اتفاق افتاده و در ادامه بررس��ي ها مشخص شد مقتول مدتي قبل 
خانواده اش را ترك و با دوس��تانش زندگي مي كرده است. به اين 
ترتيب چند نفر از دوستان وي به عنوان مظنون بازداشت شدند، 
اما مدركي عليه آنها به دست نيامد به همين دليل همگي تبرئه و 

آزاد شدند. 
همچنين در روند تحقيقات با بررسي فهرست مكالمات تلفن همراه 
مقتول، مأموران به رابطه پنهاني مقتول با دختري به نام فهيمه پي 
بردند. بنابراين فهيمه بازداشت شد اما با انكار جرم به مأموران گفت: 
»بعد از آشنايي من و پرهام او به رابطه من با پسر ديگري مشكوك 
شد به همين خاطر رابطه ام را با او قطع كردم تا اينكه متوجه شدم در 

خانه اش كشته شده است.«
از آنجائيكه ردي از عامل يا عامالن قتل به دست نيامد پرونده بعد از 
گذشت 10سال از حادثه با درخواست اولياي دم مبني بر پرداخت 
ديه از بيت المال به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي قربان زاده 
قرار گرفت و ابتداي جلسه مادر مقتول گفت: »پسرم سبك زندگي 
مرا دوست نداشت به همين خاطر با دوستانش راحت تر بود. بعد از 
مدتي فهميدم او به مواد مخدر معتاد شده است آنجا بود كه براي 

خودش خانه مجردي اجاره كرد و خانه را ترك كرد.«
مادر سالخورده گفت: »وقتي همس��رم فوت كرد از او خواستم به 
خانه برگردد اما قبول نكرد. مي دانس��تم با چند نفر درگير است و 
از آنها پول طلب دارد تا اينكه فهميدم كش��ته شده است. حاال با 
گذشت 10سال از قتل درخواست ديه از بيت المال دارم تا اين مبلغ 
را به ديگر فرزندانم بدهم كه زندگي راحتي داشته باشند. « درپايان 

هيئت قضايي وارد شور شد. 
قتل پس از سرقت

دومين پرونده سال 91 با قتل مرد 39 ساله ای به نام مرتضي تشكيل 
شد كه در غياب همسر و فرزندانش در خانه اش به قتل رسيده بود. 
پسر مقتول كه در محل حاضر بود به مأموران گفت: »وقتي به خانه 
برگشتم با جسد پدرم روبه رو ش��دم در حاليكه سيم دور گردنش 
پيچانده شده بود و وسايل گرانقيمت خانه مان سرقت شده بود.«با 
انتقال جسد به پزش��كي قانوني تحقيقات در اين زمينه آغاز شد 
و چند نفر از آش��نايان مقتول به عنوان مظنون دستگير شدند اما 
مدركي عليه آنها به دست نيامد بنابراين همگي تبرئه و آزاد شدند. 
در حاليكه تالش پليس براي شناسايي عامل يا عامالن قتل ناكام 
مانده بود، پرونده با درخواست ديه از بيت المال از سوي اولياي دم به 

شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز فرزندان مقتول در دادگاه حاضر شدند و پسر مقتول 
گفت: »پدرم، مرد بي آزاري بود و با كسي مشكلي نداشت. نمي دانم 
چه كسي و با چه انگيزه اي پدرم را كش��ته است. بعد از قتل پدرم 
زندگي را به سختي مي گذرانيم و خانواده ام تحت فشار مالي شديد 

هستند. به همين خاطر تقاضاي ديه از بيت المال داريم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

رئيس پليس فتا:

فضای سايبری بستری امن 
برای مجرمان و تروريست ها 

شده است
رئيس پليس فتا نيروي انتظامي رشد افزايش فعاليت گروه هاي 
تروريستي در فضاي س�ايبر را جزو تهديدات و چالش هاي 
كنوني و آينده جهان برشمرد و گفت: فعاليت پنهان مجرمان، 
 گروه هاي س�ازمان يافته و تروريس�ت هايي چ�ون داعش، 
النصره، القاعده و دهها گروهك تروريستي در كشورها سبب 
ايجاد بس�تري امن براي مجرمان و تروريست ها شده است. 
سردار كمال هاديانفر در ديدار با الكساندر فدولوف، رئيس دفتر 
مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ايران افزود: امروزه 
جرائم سازمان يافته به صورت گسترده و سيال در فضاي سايبر رخ 
مي دهد، اطالعات سري افراد، سازمان ها، دستگاه ها و حفره هاي 
امنيتي كشورها در اين بستر فروخته مي شوند و كشورهايي كه 
از زير ساخت هاي ضعيف استفاده مي كنند، مي توانند چالش هاي 
عمده اي را براي تمامي كش��ورهاي جهان و كاربران اينترنت در 
سراس��ر جهان ايجاد كنند. وي با بيان اينكه امروز ايران در حوزه 
سايبر، آماده كمك به ساير كشورها است و مي تواند تجربيات خود 
را در اختيار آنها قرار دهد، ادامه داد: همكاري هاي بين المللي يك 
عنصر مهم و تعيين كننده در امر پيگيري و مقابله با جرائم سايبري 
است. در ادامه اين ديدار، الكساندر فدولوف با بيان اينكه سازمان 
نگاه ويژه اي به جرائم سايبري دارد و فرصت هاي جديدي را براي 
همكاري دو جانبه به وجود مي آورد، تأكيد كرد: سازمان ملل براي 
مبارزه با جرائم سايبري برنامه هايي را به طور ويژه در دستور كار 

دارد و آماده همكاري جدي با پليس سايبري ايران است. 
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پسر 17 ساله اي كه پس از قتل كارمند خدماتي بيمارستاني در غرب تهران 
به شهرستان اروميه گريخته بود پس از دستگيري ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 10 دقيقه بامداد روز يك شنبه بيستم خردادماه 
امسال بود كه مردي با اداره پليس تماس گرفت و گفت يكي از بستگانش در 
خانه مجردي اش در خيابان هجرت حوالي پيامبر مركزي در غرب تهران به قتل 
رسيده است. با اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 140 باغ فيض راهي 
محل حادثه شدند. مأموران در محل حادثه كه داخل پذيرايي خانه اي در طبقه 
دوم ساختمان مسكوني هشت واحدي بود با جسد خونين مرد 47 ساله اي به 
نام محمود روبه رو شدند كه با هفت ضربه چاقو كه سه ضربه به كمر و چهار ضربه 
ديگر به سينه و شكم به قتل رسيده بود. بدين ترتيب بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

تحقيقات خود را آغاز كردند. 
نخستين بررسي ها نشان داد مقتول كارمند خدماتي بيمارستاني در غرب 
تهران بود و از روز پنج  شنبه كه محل كارش را ترك كرده و ديگر به بيمارستان 
مراجعه نكرده است. همچنين مشخص ش��د محمود در اين خانه به صورت 
مجردي زندگي مي كرده و لحظه حادثه قاتل او را غافلگير كرده است و ابتدا از 
پشت ضرباتي با جسم برنده به وي زده است و در ادامه ضربات ديگري به شكم 

و سينه اش وارد كرده است. 
قاتل گوشي هاي مقتول را سرقت كرده بود 

مردي كه موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: مقتول شهرستاني بود و 
خانواده اش در شهرستان زندگي مي كنند. محمود روز پنج شنبه در محل كارش 
حاضر مي شود و تا پايان وقت اداري كار مي كند و بعد به خانه اش بر مي گردد، 
اما روز شنبه به محل كارش مراجعه نمي كند. سرپرست خدمات بيمارستان 
تا عصر منتظر محمود بود، اما وقتي خبري از او نمي شود و تلفنش را هم جواب 
نمي دهد موضوع را به خانواده وي خبر مي دهد كه خانواده محمود هم از من 
خواستند به خانه مجردي او بروم و خبري از او پيدا كنم. وقتي به خانه اش آمدم 
كسي در را باز نكرد كه با كمك همسايه ها و قفل سازي در را باز كرديم و با اين 

صحنه روبه رو شديم. 
تيم جنايي در ادامه تحقيقات دريافت مقتول دو دستگاه گوشي تلفن همراه 

گرانقيمت داشته است كه قاتل پس از حادثه آنها را سرقت مي كند. 
دستگيري اولين مظنون به قتل 

بدين ترتيب مأموران براي شناسايي قاتل اقدام به رديابي گوشي مقتول كردند تا 
اينكه مدتي بعد متوجه شدند يكي از گوشي هاي مقتول در اختيار مرد ميانسالي 
به نام ساسان فعال شده است. پس از آن مأموران ساسان را به عنوان مظنون 
حادثه بازداشت كردند، اما وي قتل كارمند خدماتي بيمارستان را انكار كرد و 
گفت اصاًل مقتول را نمي شناسد. وي گفت: مدتي قبل در پارك قدم مي زدم 
كه بسته را پيدا كردم. وقتي بسته را باز كردم اين گوشي داخلش بود و من هم 

وسوسه شدم و آن را برداشتم و فعال كردم. 
دستگيري قاتل 17 ساله در اروميه 

تحقيقات مأموران حكايت از اين داشت ساسان نقشي در قتل مرد ميانسال 
نداشته و گوش��ي را در پاركي پيدا كرده اس��ت. در چنين شرايطي مأموران 
تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه دريافتند گوشي دوم مقتول در شهرستان 
اروميه فعال شده است. بنابراين مأموران با گرفتن نيابت قضايي راهي اروميه 
شدند و پسر 17 ساله اي را در پايانه مسافربري اروميه كه گوشي مقتول را در 
اختيار داشت بازداشت كردند. صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور 

جنايي تهران منتقل شد و از سوي بازپرس پرونده مورد بازجويي قرار گرفت. 
وي با اظهار پشيماني به قتل اعتراف كرد و گفت: روز حادثه با پدرم مشاجره 
لفظي داش��تم و از خانه قهر كردم و به داخل پاركي در غرب تهران رفتم. 
چند ساعتي آنجا بودم تا اينكه ظهر شد. كس��ي از خانواده ام با من تماس 
نگرفت و من هم س��رگردان داخل پارك و خيابان ها بودم. عصر شده بود 
و خيلي خس��ته بودم كه مردي داخل پارك كنارم نشست و با من شروع 
به حرف زدن كرد. حال و حوصله نداشتم كه او پرسيد چرا ناراحتي و من 
هم به او گفتم كه با پدرم قهر كرده ام و دوست ندارم به خانه مان بروم و االن 
هم جايي ندارم بروم. او خيلي با من حرف زد و اعتماد مرا جلب كرد و از من 
خواست به خانه او بروم و شب پيش او بمانم. مرد غريبه گفت كه تا زماني 
كه با پدرم آشتي نكرده ام مي توانم خانه او باشم و من كه جايي براي ماندن 
نداشتم قبول كردم و همراه او راهي خانه اش شدم. ما با بي .آر.تي به خانه او 

رفتيم. مرد غريبه خيلي از من پذيرايي كرد و براي من شام سفارش داد و با 
هم خورديم تا اينكه فهميدم قصد سرقت پول و كارت عابر بانك مرا دارد. 
همچنين احساس كردم او نيت بدي هم نسبت به من دارد كه به بهانه آب 
خوردن به آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم و به سراغش آمدم و ناگهان 
چند ضربه از پشت به او زدم. خون فوران كرد كه از ترس چند ضربه ديگر 
هم از جلو زدم. پس از اين وسايل خانه اش را بهم ريختم تا مأموران فكر كنند 
سارقان به خاطر سرقت او را به قتل رسانده اند و بعد هم دو گوشي او را سرقت 

كردم و از خانه اش بيرون آمدم. 
عذاب وجدان داشتم 

وي ادامه داد: ابتدا به داخل پاركي رفتم و چاقو و يكي از گوشي ها را داخل پارك 
رها كردم و از آنجا به شهرستان اروميه پيش دوستان و بستگانم رفتم. مدتي آنجا 
بودم تا اينكه چند روز قبل از دستگيري گوشي مقتول را به مبلغ 600 هزار تومان 
به يكي از دوستانم فروختم. در اين مدت عذاب وجدان داشتم و به طوريكه چهار 
بار دست به خودكشي زدم اما هر بار از مرگ نجات يافتم. آنقدر خسته شده بودم 
كه تصميم گرفتم به تهران برگردم و خودم را معرفي كنم كه مأموران مرا در 

پايانه مسافربري اروميه شناسايي و دستگير كردند. 
متهم پس از تحقيقات به كانون اصالح تربيت معرفي شد و پرونده وي هم براي 

ادامه تحقيقات به دادسراي ويژه اطفال فرستاده شد. 

س�ارق لوازم خ�ودرو بع�د از مواجهه ب�ا مأم�وران پليس ته�ران پا ب�ه فرار 
گذاش�ت اما هن�گام باال رفت�ن از ديوار ب�ه زمين س�قوط كرد و گرفتار ش�د. 
س��رهنگ خليل لطفي، رئيس كالنتري136فرجام در توضيح حادثه به خبرنگار 
ما گفت: بامداد روز گذشته مأموران گشت كالنتري در حال گشت زني در خيابان 
شقايق بودند كه يك موتورسوار را در حال س��رقت از داخل يك خودرو مشاهده 
مي كنند. مأموران بالفاصله تغيير مسير دادند و براي دستگيري متهم وارد عمل 
مي شوند، اما از آنجا كه سارق متوجه حضور پليس ش��ده بود موتورسيكلت خود 

را رها و س��عي مي كند با رفتن به كوچه هاي فرعي از دست مأموران فرار كند. اين 
اقدام به تعقيب وي منجر شد و در نهايت زماني كه متهم سعي داشت از ديوار يك 
خانه باال برود به زمين خورده و دستگير شد. سرهنگ لطفي گفت: متهم به همراه 
موتورسيكلتش به كالنتري منتقل شد كه در بازجويي ها مشخص شد موتورسيكلت 
نيز مسروقه است و سارق از آن براي سرقت لوازم داخلي خودرو استفاده مي كند. 
وي ادامه داد: متهم در بازجويي ها به چند سرقت مشابه اعتراف كرد و براي كشف 

جرائم بيشتر به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد. 

سارق به زمين خورد و دستگير شد 


