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درخواست کمک 
برای یافتن زن ميانسال  

ميانس�ال    زن 
از  پ�س  40 روز 
ناگهان�ي  ف�وت 
پس�ر جوانش به 
مرم�وزي  ط�رز 
ش�د.  ناپدي�د 
به گزارش خبرنگار 
م��ا، نه��م آذر ماه 
امس��ال ب��ود كه 
مردي سالخورده به 
اداره پليس رفت و گفت: دخترش از ديروز به طرز 

مرموزي از ناپديد شده است. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: دخترم اعظم 49 ساله 
است. همسرش 22 سال قبل فوت كرد و او و پسرش 
را تنها گذاشت. دخترم پس از فوت شوهرش همراه 
پسرش زندگي مي كرد تا اينكه 40 روز قبل پسرش 
هم بر اثر بيماري فوت كرد. پس از اين حادثه او تنها 

و به شدت افسرده شد. 
من هميش��ه از دور مراقب او ب��ودم و به خانه اش 
مي رفتم. هشتم آذرماه با تلفن خانه دخترم تماس 
گرفتم، اما او جواب نداد. نگرانش شدم و به خانه اش 
كه زير زمين آپارتماني در حوالي خيابان پيروزي 
است، رفتم. در خانه اش باز بود اما خبري از خودش 
نبود. سپس به خانه دوس��تان و بستگان سر زدم، 
اما از دخترم خبري نداش��تند. ب��راي پيدا كردن 
س��رنخي از دخترم به كالنتري ها، بيمارستان ها 
و حتي پزش��كي قانوني هم س��ر زدم، اما اثري از 

دخترم نيافتم. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 
تهران براي بررسي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفت.  در حالي كه بيش از دو 
ماه از حادثه گم شدن ناگهاني زن ميانسال گذشته 
است قاضي سهرابي دستور چاپ عكس وي را در 
روزنامه صادر كرد و از شهروندان درخواست كرد 
چنانچه از سرنوشت زن گم شده خبري دارند به 

مأموران پليس اطالع دهند.

پخت غذا در رستوران
 با گوشت االغ 

 مق�دار زي�ادي گوش�ت االغ از ي�ك مرك�ز 
پذيرايي در شهرس�تان بينالود كش�ف شد. 
س��رهنگ حس��ين دهقانپور، فرمانده انتظامي 
شهرس��تان بينالود گفت: روز گذش��ته مأموران 
پليس آگاهي شهرس��تان پس از اطالع از عرضه 
گوشت االغ در يك مركز پذيرايي به همراه مأموران 
اداره بهداشت شهرستان به محل مراجعه كردند. 
مأموران بعد از بررس��ي مقدار زيادی گوشت االغ 
را از داخل يخچال فريزر رستوران كشف كردند. 
سرهنگ دهقانپور گفت: مأموران بعد از تحقيق 
از كارگران رستوران عامل كشتار و توزيع گوشت 
االغ را در اطراف مشهد شناسايي و بازداشت كردند. 
از مخفيگاه متهم بيش از 134 كيلو گوش��ت االغ 

كشف شد. 

 29 باند تبهكاري دیگر در پایتخت متالشي شد
فرمان�ده انتظامي ته�ران ب�زرگ، از مرحل�ه جديد 
عمليات پلي�س پايتخ�ت در برخ�ورد با س�ارقان، 
مالخ�ران و محكوم�ان ف�راري  خب�ر داد و گف�ت: 
در اي�ن عملي�ات 29 بان�د زورگي�ري، كي�ف قاپي، 
س�ارقان منزل، خودرو و جعل اس�ناد منهدم ش�د. 
سردار حسين رحيمي، روز گذشته در جمع خبرنگاران 
حاضر ش��د و توضيح داد: پس از دو هفت��ه كار اطالعاتي 
و دو روز عمليات ضربتي، مأم��وران پليس آگاهي تهران 
بزرگ موفق شدند 29 باند سرقت از جمله سارقان به عنف، 
زورگيران، سارقان منازل و مغازه، س��ارقان لوازم خودرو 
و خودرو و همچنين جاعالن و كالهب��رداران را منهدم و 

اعضاي اين باندها را دستگير كنند. 
وي با اشاره به دستگيري 40 سارق به عنف و زورگير كه 
در قالب 10 باند فعاليت داشتند، افزود: 36 سارق منزل و 

مغازه كه در قالب 9 باند فعاليت مي كردند نيز شناسايي و 
دستگير شدند.  رئيس پليس پايتخت گفت: دستگيري 
29 سارق خودرو و موتورسيكلت در قالب هفت باند سرقت 
و دستگيري 17 جاعل و كالهبردار از ديگر دستاوردهاي 
اين طرح اس��ت، ضمن اينكه در اين عملي��ات 17 نفر از 
محكومان فراري نيز شناسايي و دستگير شده اند.  سردار 
رحيم��ي، از دس��تگيري 13 نفر از اعضاي يك ش��ركت 
هرمي كه با وعده هاي مختلف واهي از جمله اس��تخدام 
و فعاليت ه��اي اقتصادي ديگر، اقدام ب��ه كالهبرداري از 
ش��هروندان مي كردند، خبر داد و گفت: در اين سلسله از 
عمليات، حدود 6 ميليارد تومان اموال قاچاق در بخش هاي 
پوشاك و مواد غذايي كش��ف و قاچاقچيان آن دستگير 
شدند.  فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين به انهدام 
يك باند قاچاق گوشي هاي تلفن همراه اشاره كرد و افزود: 

در اين عمليات 900 دستگاه تلفن همراه قاچاق از متهمان 
كشف ش��د.  رئيس پليس پايتخت در ادامه به طرح ويژه 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ براي ايام پاياني س��ال و 
خريدهاي نوروزي شهروندان تهراني اشاره كرد و گفت: 
براي كنترل و پيشگيري از سرقت، كيف قاپي، كش روي و 
گوشي قاپي، مأموران پليس پايتخت در كالنتري ها، يگان 
امداد و پليس آگاهي حضور مستمر داش��ته و با سارقان 

برخورد قانوني خواهند كرد. 
وي در خصوص ترافيك در روزهاي پاياني سال گفت: از 
بعدازظهر تا پاسي از شب در محدوده ساعت 22، ترافيك 
به شدت افزايش مي يابد، البته پليس برنامه ريزي هاي 
الزم در اين خصوص را انج��ام داده و حتي خيابان هاي 
غير اصلي را نيز در دستور كار خود قرار داده ايم تا بتوانيم 
با چينش نيروه��ا، تس��هيالتي در تردد و رف��ت و آمد 

شهروندان ايجاد كنيم.  سردار رحيمي، در پايان مجدداً 
به طرح پليس پايتخت در برخورد با سارقان و مالخران 
اشاره كرد و گفت: 82 نفر از سارقان دستگير شده در اين 
طرح يعني حدود 61 درصد آنها داراي س��وابق كيفري 
بوده و عضو باندهاي سرقت هس��تند كه همگي پس از 
بررس��ي و تكميل پرونده در اختيار مرجع قضائي قرار 

خواهند گرفت. 
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پسر افغان وقتي فهميد يكي از هموطنانش 
براي خواهرش در افغانس�تان پيامك هاي 
غير اخالقي مي فرستد تصميم گرفت او را 
گوش�مالي دهد، اما خودش به قتل رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 2 بامداد ديروز 
قاضي م��رادي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنت��ري 146 حكيميه از قتل پس��ر جوان 
افغاني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي 
در بيمارستاني در ش��رق تهران با جسد پسر 
18 ساله اي به نام لطيف روبه رو شدند كه با ضربه 
جسم نوك تيزي به قلبش به كام مرگ رفته 
بود. بررسي ها حكايت از اين داشت ساعت 12 
نيمه شب درگيري خونين بين 12 پسر جوان 
افغان در س��اختمان در حال ساختي حوالي 
خيابان استخر رخ داده است كه در جريان آن 
يك نفر به قتل رسيده اس��ت و پنج نفر هم به 
شدت زخمي شده اند. همچنين مشخص شد 
قاتل كه پسر جواني به نام رحيم است در اين 
حادثه به شدت زخمي و تحت درمان قرار دارد.  

همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
صبح ديروز پنج نفر از اعضاي درگيري خونين 
براي تحقيقات به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل شدند.  يكي از متهمان در شرح حادثه 
گفت: من و مقتول با هم دوست صميمي بوديم. 
مدتي قبل لطيف به من گفت كه رحيم براي 
خواهرش كه در افغانس��تان زندگي مي كند 
پيامك هاي غير اخالقي مي فرس��تد. لطيف 
گفت: كه چند بار به رحيم هشدار داده بودم كه 

مزاحم خواهرم نشود، اما فايده اي نداشت و او هر 
روز براي خواهرم پيامك مي فرستاد. شب حادثه 
لطيف تصميم گرفت از رحيم زهر چشم بگيرد 
كه من و چند نفر از دوستانم تصميم گرفتيم 
در اين درگيري كمك لطيف كنيم. ما همگي 
به محل زندگي رحيم كه نگهبان ساختمان 
در حال ساختي بود رفتيم . در ساختمان بسته 
بود به همين دليل از روي ديوار وارد ساختمان 
شديم. لطيف در همان ابتدا شروع به شكستن 

شيشه هاي اتاقك نگهباني كرد كه رحيم همراه 
چند نفر از دوستانش از اتاقك نگهباني اش بيرون 
آمد. همه با هم درگير شديم و در حال زد و خورد 
بوديم كه ناگهان رحيم تكه اي شيشه شكسته 
برداشت و ضربه اي به قلب لطيف زد . درگيري 
ما ادامه پيدا كرد تا جايي كه رحيم و تعدادي 
از دو طرف درگيري به شدت زخمي شدند. وي 
ادامه داد: پس از اين ما لطيف را به بيمارستان 
رسانديم، اما س��اعتي بعد به خاطر خونريزي 
ش��ديد فوت كرد و طرف مقابل ه��م رحيم را 
كه به شدت زخمي ش��ده بود به بيمارستان 

منتقل كردند. 
همزم��ان با ادام��ه تحقيقات متهم��ان براي 
بازجويي هاي فني در اختيار كارآگاهان جنايي 
قرار گرفتند. قاضي مرادي همچنين دستور داد 
قاتل و افراد زخمي در بيمارس��تان تحت نظر 
باشند تا پس از بهبودي در تحقيقات تخصصي 

زواياي پنهان اين حادثه برمال شود. 

اعض�اي خان�واده م�رد طالفروش�ي ك�ه ب�ه 
دس�ت دو س�ارق مس�لح ب�ه قت�ل رس�يده 
ب�ود درخواس�ت دي�ه از بي�ت الم�ال كردن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اوايل اسفندماه سال 94 مأموران 
پليس از قتل مرد طالفروشي در حوالي خيابان ستارخان 
با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد لحظاتي 
قبل دو مرد مسلح وارد مغازه طالفروشي شده و پس از 
قتل صاحب طالفروشي بيش از 4 كيلو طال سرقت كرده و 
از محل گريخته اند.  پسر مقتول گفت: لحظه حادثه پدرم 
مغازه همسايه بود كه دو سارق مسلح كه ماسك آلودگي 
هوا به صورت داشتند وارد مغازه شدن و چند تير به سقف 
مغازه شليك كردند. پدرم با شنيدن صداي تير به مغازه 
آمد كه س��ارقان او را هدف قرار دادند و به قتل رساندند.  
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اي��ن حادثه مأموران 

دريافتند كه دو س��ارق مس��لح همان روز به مش��تري 
طالفروشي در غرب تهران حمله كرده و پس از سرقت 
8 ميليون تومان وي را به قتل رس��انده اند. بررسي هاي 
تخصصي مأموران نشان داد س��ارقان مسلح نقابدار دو 
تبهكار حرفه اي هستند كه به چند بانك در سال هاي 93 
و 94 دستبرد زده و گريخته اند. در حالي كه دوسارق هيچ 
رد پايي از خود به جا نگذاشته بودند چندي قبل چهره 
ثبت شده آنها در دوربين هاي محل حادثه براي شناسايي 
به دس��تور قاضي پرونده منتشر ش��د، اما پس از آن هم 
مأموران موفق به شناسايي و دستگيري دو تبهكار نشدند. 
چند روز قبل اعضاي خانواده مرد طالفروش به دادسراي 
امور جنايي آمدند و براي مقتول از بيت المال درخواست 
ديه كردند. بدين ترتيب درخواست اولياي دم براي بررسي 

به دادگاه كيفري فرستاده شد. 

درخواست دیه از بيت المال براي مرد طالفروش 

راز قتل حديثه همچنان سر به مهر ماند

به گزارش خبرنگار ما، نهم اس��فندماه س��ال 90 بود كه 
مردي مأموران پاسگاه روستاي ميگون در حوالي تهران 
را از ناپديد ش��دن ناگهاني دختر هشت ساله اش حديثه 
باخبر كرد. او گفت: دخترش بعد از تعطيلي مدرس��ه به 
خانه بازنگشته و همه روستا را هم براي پيدا كردن او زير پا 

گذاشته اما تالش او نتيجه اي نداشته است. 
با طرح شكايت، همزمان با تالش كارآگاهان پليس براي 
يافتن دختر خردسال، جسد سوخته دختري در حاشيه 
فشم كشف شد كه بعد از انتقال به پزشكي قانوني مشخص 

شد متعلق به همان حديثه هشت ساله  است. 
   دستگيري اولين مظنون پرونده 

به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در دس��تور كار 
كارآگاهان پليس قرار گرفت و در تحقيقات مشخص شد 
كه پدر حديثه مدت ها قبل با پسر عمويش سعيد بر سر 
زمين اختالف داشته است. بنابراين سعيد به عنوان اولين 
مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد، اما 
جرمش را انكار كرد و گفت: » اختالفم را با پسرعمويم قبول 
دارم، اما آنقدر بي رحم نيستم كه بخواهم دختر خردسالش 
را قرباني اختالفات كنم. « سعيد در تحقيقات بيشتر گفت: 
» احتمال مي دهم قتل كار پسر جواني به نام امير باشد، 
چون روز حادثه او را در حالي ديدم كه پوتين هاي خوني 

در دست داشت. «
با ثبت اين توضيحات، پدر يكي از همكالسي هاي حديثه 
نيز در ادامه تحقيقات به كارآگاهان گفت صبح روز حادثه 

حديثه را سوار بر خودروي امير ديده است. 
   دستگيري متهم

به اين ترتيب امير 27 ساله بازداشت شد، اما او قتل دختر 
خردسال را انكار كرد و در خصوص توضيحات شاهدان 
گفت: »سعيد از روي حسادت و كينه آن حرف ها را زده 
است و پدر همكالسي حديثه نيز به خاطر اختالفي كه 
از قبل با هم داشتيم شهادت دروغ داده است. خودروي 
پرايدي كه دارم آبي رنگ اس��ت و تا حاال پرايد س��فيد 

نداشته ام. « 
   اولين جلسه محاكمه و تبرئه متهم

با انكارهاي متهم، اما با توجه به شواهد و قرائن موجود امير 
روانه زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به 
شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

در اولين جلسه محاكمه، متهم بعد از درخواست قصاص 
از سوي اولياي دم اما به دليل انكارهاي متعدد تبرئه شد. 
اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما با اعتراض 
اولياي دم از سوي قضات شعبه 32 ديوان نقض و پرونده به 

شعبه همعرض ارجاع داده شد. 
دومين جلس�ه محاكمه و گواهي ش�اهدان عليه 

متهم
به اين ترتيب متهم كه با قرار وثيق��ه آزاد بود بار ديگر در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياست 
قاضي قربان زاده پاي ميز محاكمه ق��رار گرفت. ابتداي 
جلسه پدر مقتوله گفت: »متهم در بازجويي ها اظهارات 
متناقضي را بيان كرده اس��ت. از طرفي جنازه دخترم در 
فاصله 100 متري كارگاه پدربزرگ او كشف شد. به همين 
دليل مطمئن هس��تم امير، قاتل دخترم است و براي او 
قصاص مي خواهم. « در ادامه ش��اهدان در جايگاه حاضر 
شدند و بر عليه متهم گواهي دادند. يكي از آنها گفت: »امير 
بعد از آنكه با قرار وثيقه آزاد شد از من خواست تا از خانواده 
حديثه بخواهم پرونده را پيگيري نكنند در غير اينصورت 

ديگر دخترشان را هم خواهد كشت!«
ديگر شاهد نيز گفت: » بعد از آنكه شهادت دادم كه امير 
در قتل نقشي ندارد خانواده حديثه از من كينه گرفتند و 
روزي كه از مقابل خانه آنها عبور مي كردم مادر مقتوله به 
من ناسزا گفت به همين دليل ناراحت شدم و قصد داشتم 
از آنها شكايت كنم، اما امير گفت بگذار مدتي بگذرد، خودم 

عضو ديگري از اين خانواده را خواهم كشت !«
سپس متهم با انكار جرمش در آخرين دفاع گفت: »گواهي 
ش��اهدان را قبول ندارم و آنها دروغ مي گويند. « در پايان 
هيئت قضائي بعد از شور متهم را با حكم قضائي بار ديگر 
روانه زندان كرد و دس��تور دادند چند شاهد ديگر براي 

محاكمه بعدي به جلسه دعوت شوند. 
   سومين جلس�ه محاكمه و گواهي شاهدان به 

نفع متهم!
پرونده متهم اين بار در حالي روي ميز  هيئت قضائي قرار 

گرفت كه امير از زندان اع��زام و مقابل هيئت قضائي به 
رياس��ت قاضي قربان زاده و مستشار غفاري حاضر شد. 
ابتداي جلسه اولياي دم گفتند خواسته اي جز قصاص 
ندارند. سپس متهم در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش 
گفت: »پنج س��ال از بهترين روزهاي عمرم بدون اينكه 
جرمي مرتكب شده باش��م در زندان گذشت. باور كنيد 
در قتل نقش��ي نداش��تم و نمي دانم چه كس��ي دختر 
بي گناه را كشته اس��ت. حديثه مثل ناموس خودم بود 
و وقتي خبر فوت او را شنيدم خيلي ناراحت شدم. براي 
مراسمات ختم او هر كاري از دستم بر مي آمد انجام دادم 
تا مجالس او با آبرومندي برگزار شود. از خانواده حديثه 
انتظار نداش��تم كه اين تهمت را به من بزنند و مرا قاتل 
دخترشان معرفي كنند. حاال اگر صدبار هم محاكمه شوم 

مي گويم بي گناهم. «
بعد از آخرين دفاع، شاهدان در جايگاه ايستادند و همه آنها 
به نفع متهم شهادت دادند و گفتند آن روز امير را حوالي 
محل حادثه نديده اند و نمي دانند چه كسي دختر خردسال 

را كشته و جسد وي را سوزانده است. 
در پايان هيئت قضائي با توجه ب��ه آخرين دفاع متهم و 
گواهي شاهدان، دس��تور برگزاري مراسم قسامه را براي 

اولياي دم در جلسه بعدي صادر كرد. 
   چهارمين جلسه محاكمه و لغو مراسم قسامه

صبح روز گذشته پرونده متهم براي چهارمين بار روي ميز 
هيئت قضائي گشوده شد، اما طبق حكم صادره، اولياي دم 
شرايط برگزاري مراسم قسامه را نداشتند؛ چراكه نتوانسته 
بودند 50 نفر از بستگان نسبي خود را براي اداي سوگند به 
دادگاه معرفي كنند. از طرفي پدر مقتوله نيز راضي نشد تا 

قسامه را به متهم واگذار كند. 
به اين ترتيب امير با حكم قضائي و قرار وثيقه آزاد ش��د. 
سپس  هيئت قضائي به اولياي دم س��ه ماه فرصت داد تا 
در اين فرصت 50 نفر از بستگان نسبي خود را براي انجام 
مراسم قسامه به دادگاه معرفي كنند در غير اينصورت اين 

مراسم به متهم واگذار خواهد شد. 

راز قتل حديثه، دختربچه هشت س�اله كه شش سال 
قبل به طرز مش�كوكي در روس�تاي ميگ�ون تهران 
ب�ه قت�ل رس�يده ب�ا مخالف�ت خان�واده اش ب�راي 
برگزاري مراس�م قس�امه همچنان س�ر به مهر ماند. 

درگيري مرگبار افغان ها به خاطر پيامک هاي غير اخالقي 
پس�ر افغ�ان وقت�ي فهمي�د يك�ي از 
در  خواه�رش  ب�راي  هموطنان�ش 
افغانس�تان پيامك ه�اي غير اخالق�ي 
مي فرستد تصميم گرفت او را گوشمالي 
ده�د، ام�ا خ�ودش ب�ه قت�ل رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 2 بامداد ديروز 
قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 146 حكيميه از قتل پسر جوان 
افغاني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د. 
تيم جنايي در بيمارستاني در شرق تهران 
با جسد پسر 18 ساله اي به نام لطيف روبه رو 
ش��دند كه با ضربه جس��م نوك تيزي به 
قلبش ب��ه كام مرگ رفته بود. بررس��ي ها 
حكايت از اين داشت ساعت 12 نيمه شب 
درگيري خونين بين 12 پسر جوان افغان در 
ساختمان در حال ساختي حوالي خيابان 
اس��تخر رخ داده اس��ت كه در جريان آن 
يك نفر به قتل رسيده است و پنج نفر هم به 
شدت زخمي شده اند. همچنين مشخص 
شد قاتل كه پسر جواني به نام رحيم است 

در اين حادثه به ش��دت زخم��ي و تحت 
درمان قرار دارد.  همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه صبح دي��روز پنج نفر از 
اعضاي درگيري خونين براي تحقيقات به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شدند.  
يكي از متهمان در شرح حادثه گفت: من و 
مقتول با هم دوست صميمي بوديم. مدتي 
قبل لطيف ب��ه من گفت ك��ه رحيم براي 
خواهرش كه در افغانستان زندگي مي كند 
پيامك هاي غير اخالقي مي فرستد. لطيف 

گفت: ك��ه چند بار به رحيم هش��دار داده 
بودم كه مزاحم خواهرم نشود، اما فايده اي 
نداش��ت و او هر روز براي خواهرم پيامك 
مي فرس��تاد. ش��ب حادثه لطيف تصميم 
گرفت از رحيم زهر چش��م بگيرد كه من 
و چند نفر از دوس��تانم تصمي��م گرفتيم 
در اي��ن درگيري كمك لطي��ف كنيم. ما 
همگي به محل زندگي رحيم كه نگهبان 
س��اختمان در حال س��اختي بود، رفتيم . 
در ساختمان بس��ته بود به همين دليل از 

روي ديوار وارد ساختمان شديم. لطيف در 
همان ابتدا شروع به شكستن شيشه هاي 
اتاقك نگهباني كرد كه رحيم همراه چند 
نفر از دوس��تانش از اتاق��ك نگهباني اش 
بيرون آمد. همه با هم درگير ش��ديم و در 
حال زد و خورد بوديم ك��ه ناگهان رحيم 
تكه اي شيشه شكسته برداشت و ضربه اي 
به قلب لطيف زد . درگيري ما ادامه پيدا كرد 
تا جايي كه رحيم و تع��دادي از دو طرف 
درگيري به شدت زخمي شدند. وي ادامه 
داد: پس از اين ما لطيف را به بيمارس��تان 
رسانديم، اما ساعتي بعد به خاطر خونريزي 
شديد فوت كرد و طرف مقابل هم رحيم را 
كه به شدت زخمي شده بود به بيمارستان 

منتقل كردند. 
همزمان با ادام��ه تحقيقات متهمان براي 
بازجويي هاي فني در اختي��ار كارآگاهان 
جناي��ي ق��رار گرفتن��د. قاضي م��رادي 
همچنين دس��تور داد قاتل و افراد زخمي 
در بيمارس��تان تحت نظر باشند تا پس از 
بهبودي در تحقيقات تخصص��ي زواياي 

پنهان اين حادثه برمال شود. 

 مرگ مشكوك مرد سالخورده 
به خاطر جاي پارك خودرو 

درگيري دو پس�ر جوان با صاحبخانه مادر بزرگش�ان 
به خاطر ج�اي پارك با م�رگ صاحبخانه پاي�ان يافت. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز دوش��نبه 23 بهمن ماه قاضي 
مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 153 شهرك وليعصر از مرگ مشكوك 
مرد س��الخورده اي با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان پليس 
آگاهي راهي محل ش��د. تي��م در محل حادثه با جس��د مرد 
65 ساله اي جلوی مغازه اش روبه رو شدند كه به طرز مرموزي 
فوت كرده بود. بررس��ي ها حكايت از اين داش��ت كه مرد فوت 
شده لحظاتي قبل با دو پسر جوان به نام هاي بهمن و ستار كه 
نوه هاي مستأجرش هستند جلوی مغازه اش درگير شده است.  
همچنين به گفته شاهدان حادثه، در اين حادثه دو پسر جوان 
پس از مشاجره لفظي و فحاشي مرد سالخورده را هل داده و بعد 
اقدام به فرار كرده اند. مأموران در تن پيمايي از مرد فوت ش��ده 
متوجه زخمي روي س��ر وي ش��دند كه حكايت از اين داشت 
سرش به زمين يا جسمي برخورد كرده است. به همين دليل 
جسد مرد فوت شده براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص 
شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد.  در ادامه 
مأموران بهمن و ستار را بازداشت كردند. دو متهم صبح ديروز 
براي تحقيقات به دادسراي امور جنايي منتقل شدند. متهمان 
در بازجويي ها قتل مرد سالخورده را انكار كردند و مدعي شدند 
فقط با مرد فوت شده مشاجره لفظي داشته اند. در پايان قاضي 
مرادي دو متهم را به اتهام قتل شبه عمد تفهيم اتهام كردند و 
آنها را براي بازجويي فني در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار داد. 
    گفت وگو با يكي از متهمان 

خودت را معرفي كن ؟ بهمن هستم 21 ساله. 
شاغلي ؟  بله. در كارگاه رويه كوبي مبل كه متعلق به دايي ام 

است كار مي كنم. 
به چه جرمي بازداشت شدي ؟  من و پسر دايي ام ديروز با 
صاحبخانه مادر بزرگم مشاجره لفظي كرديم كه بعد گفتند 

فوت كرده و ما را مأموران بازداشت كردند. 
فقط مشاجره لفظي ؟  بله.

اما شاهدان گفته اند كه شما دو نفر او را هل داده ايد ؟ 
نه اشتباه مي كنند. 

علت درگيري چه بود ؟  مادر بزرگم هشت ماه قبل واحد 
همكف خانه قديمي كه متعلق به مرد فوت ش��ده اس��ت 
اجاره كرد. از آنجاي��ي كه محل كار من و پس��ر دايي ام در 
اين نزديكي اس��ت ما ه��ر روز براي احوال پرس��ي به خانه 

مادر بزرگم مي رويم. 
مرد فوت شده در اين مدت يكي از خودروهايش را در داخل 
حياط پارك كرده بود و فقط هر از گاهي آن را روشن مي كرد 
تا باطري اش خراب نشود. روز حادثه ما خودرومان را جلوی 
در خانه مادر بزرگم پارك كرده بوديم كه مادر بزرگم با ما 
تماس گرفت و گفت هر چه سريعتر خودرومان را برداريم 
چون صاحبخانه قص��د دارد خودرواش را بي��رون ببرد. ما 
خودرومان را برداش��تيم و بعد به س��راغ صاحبخانه كه در 
مغازه اش بود، رفتيم. او با ديدن ما شروع به فحاشي كرد و 
ما هم به او فحاش��ي كرديم تا اينكه تعدادي از كاسب هاي 
محل ميانجيگ��ري كردند و ما هم به خانه م��ان آمديم كه 
ساعتي بعد مأموران ما را به جرم درگيري با مرد فوت شده 

بازداشت كردند. 
سابقه داري ؟  نه. پسر دايي ام هم س��ابقه ندارد. ما تا االن 

حتي به كالنتري هم نرفته بوديم. 


