
به گزارش خبرنگار ما، روز ش��نبه 17 مهرماه امسال زن 
س��الخورده اي به دادس��راي جنايي رفت و از قتل پس��ر 
54 ساله اش در كشور فيليپين ش��كايت كرد.  شاكي در 
توضيح ماجرا گفت: پسرم رضا، چندين سال قبل در يكي 
از دانشگاه هاي تهران تحصيل كرد و بعد از گرفتن مدرك 
ليسانسش، كارخانه پالستيك سازي راه اندازي كرد، اما به 
خاطر ازدواج ناموفقي كه در ايران داشت به كشور كانادا 
مهاجرت كرد و آنجا همه ادامه تحصيل داد. پسرم پس از 
گرفتن مدرك مهندس��ي اش به خاطر آب و هواي سرد 
كانادا به كش��ور مالزي رفت و در آنجا ش��روع به تجارت 
كرد. او تاج��ر موفقي بود و در كش��ورهاي چين و ژاپن و 
چند كشور ديگر فعاليت تجاري داشت و آنجا بود كه با دو 
مرد ايراني به نام هاي پيام و فرزاد كه يكي تاجر و ديگري 
صراف بود آشنا شد. وي ادامه داد: پسرم پس از چند سال 
فعاليت تجاري تصميم به بازنشستگي گرفت و به همين 
دليل براي ادامه زندگي در ش��هر مانيل كشور فيليپين 
خانه اي خريد و به آنجا رفت. او هر چند ماه يك بار به ايران 
مي آمد و چند روزي پيش من مي ماند و دوباره به كشور 
فيليپين مي رفت. ما هميشه با هم ارتباط تلفني داشتيم 
تا اينكه روز 23 خردادماه امسال با تلفن همراهش تماس 
گرفتم، اما به تلفن من جواب نداد. س��اعتي بعد دوباره با 
خانه اش تماس گرفتم، اما باز هم تلفن مرا جواب نداد تا 
اينكه نگرانش شدم و با يكي از دوستانش كه ايراني نيست، 

تماس گرفتم، اما او هم از رضا خبري نداشت. سرانجام با 
خواهر و برادرم در امريكا تماس گرفتم و از آنها خواستم به 
كشور فيليپين بروند و خبري از رضا پيدا كنند. آنها چند 
روز بعد به ايران آمدند و براي پيدا كردن رضا به سفارت 
فيليپين رفتند. پيگيري هاي خواهر و ب��رادرم از طريق 
سفارت ادامه داشت تا اينكه مش��خص شد روز بيست و 
س��وم خردادماه مأموران پليس شهر ساحلي تانگاس در 
250 كيلومتري شهر مانيل جسد مرد ناشناسي را كشف 
كرده اند كه با شليك پنج گلوله به پشتش به قتل رسيده 
اس��ت. پس از اين، خواهرم از طريق ايميل با پليس شهر 
تانگاس ارتباط برقرار كرد و در نهايت آنها عكس جس��د 
مرد ناش��ناس را براي خواهرم ايميل كردند كه مشخص 
شد جسد متعلق به پسر من است. همچنين متوجه شديم 
مأموران پليس براي دستگيري عامل يا عامالن قتل پسرم 
هيچ اقدامي انجام نداده اند و فقط جسد را در همان حوالي 

محل حادثه دفن كرده اند. 
با اعالم خبر قتل پسرم تصميم گرفتم جسد رضا را براي دفن 
به ايران منتقل كنم. به همين خاطر برادر و خواهرم به كشور 

14
88498435سرويس  حوادث

|| روزنامه جوان |  شماره 4948 2 صف��ر 1438   | چهارش��نبه  12 آب��ان 1395 

نگه��داري وس��ايلي كه ب��راي مصرف 
موادمخ��در اس��تفاده مي ش��ود به هر 
منظوري كه باش��د و حتي اگر در طول ساليان 
طوالني، كوچك ترين اس��تفاده اي ه��م از آنها 
نش��ود يا مثاًل وافوري قديمي باش��د كه جنبه 
ي��ادگاري دارد، در ه��ر صورت به ط��ور مطلق 
جرم است. طبق قانون اگر كسي واحد صنعتي، 
تجاري، خدمات��ي و يا محل مس��كوني خود را 
براي انبار كردن، تولي��د و يا توزيع موادمخدر يا 
روانگردان  هاي صنعتي غيردارويي قابل استفاده  
كند و يا براي اي��ن كار آنجا را در اختيار ديگران 
قرار دهد و نيز اگر نماينده مالك با اطالع و اجازه 
او مرتكب اين كارها ش��ود، پروانه بهره برداري و 
موافقت اصولي واحد صنعتي يا جواز كسب واحد 
تجاري و خدماتي آن مكان لغو و واحد مذكور به 

نفع دولت ضبط مي شود. 

نگهداري  وسايل مصرف 
مواد مخدر

ی
وق

حق
اه 

شگ
با

 بازداشت
 448 مواد فروش پايتخت در 8 ماه

رئيس پليس ته�ران از 
انه�دام 40 بان�د قاچاق 
مواد مخدر، بازداش�ت 
448 س�وداگر م�رگ و 
كش�ف بي�ش از 13 تن 
افي�ون در عمليات هاي 
مأموران تحت  امرش در 
هشت ماه امسال خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرتيپ پاسدار، حسين ساجدي نيا 
روز گذش��ته به خبرنگاران گفت:در عمليات هاي انجام 
شده توس��ط مأموران پليس پايتخت، از ابتداي سال تا 
كنون 40 بان��د قاچاق مواد مخدر منه��دم و اعضاي آن 

دستگير شده اند. 
وي ادامه داد: با تالش هاي صورت گرفته 448 قاچاقچي 
و قريب به 3 هزار خرده فروش و توزيع كننده مواد مخدر 
به زندان معرفي شده اند و 13 تن و 500كيلو انواع مواد 

مخدر كشف و ضبط شده است. 
وي به روند رو به رشد جمع آوري معتادان متجاهر زن و 
مرد در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
اشاره كرد و گفت: پس از بررس��ي هاي پليس مبارزه با 
مواد مخدر تهران، با اجراي 193 مرحله طرح دستگيري 
خرده فروش��ان و جمع آوري معتادان متجاهر، تعداد 8 
هزار و 600 نفر دستگير و 11 هزار و 385 معتاد متجاهر 
زن و مرد جم��ع آوري و به كمپ ه��اي بازپروري طرف 

قرارداد با شهرداري تهران منتقل شده اند. 
سردار ساجدي نيا ادامه داد: با هماهنگي هاي انجام شده 
از سوي ش��هرداري تهران قرار شده اس��ت كه اين افراد 
جمع آوري ش��ده پس از طي دوره درمان و بازپروري به 

جامعه برگردانده شوند. 
وي با اش��اره به رش��د 28 درص��دي روند دس��تگيري 
خرده فروش��ان و توزيع كنندگان مواد مخدر نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل افزود: ميزان كشفيات پليس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نيز 21 درصد افزايش داشته اس��ت كه اين مسئله خود 
نشان از تالش ش��بانه روزي پليس پايتخت در راستاي 
پاسخگويي به يكي از مهم ترين دغدغه هاي شهروندان 

تهراني است. 
سردار ساجدي نيا ادامه داد: پليس مبارزه با مواد مخدر 
پايتخت از ابتداي سال جاري تاكنون با همكاري پليس 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان هاي همجوار 80 س��وداگر 
مرگي را كه از اعضا و سرش��اخه هاي اصلي قاچاق مواد 
مخدر در كش��ور بودند، دس��تگير كرده اس��ت. در اين 
عمليات هاي مشترك نيز 2 هزار و 933 كيلوگرم انواع 

مواد مخدر و روانگردان كشف شده است. 

تردد 4ميليون و ۷۰۰ هزار
 موتورسيكلت فرسوده در كشور

رئي�س پلي�س راه�ور 
ناج�ا ب�ا بي�ان اينكه 11 
ميليون موتورس�يكلت 
در كشور شماره گذاري 
ت�ردد  از  ش�ده اند، 
4ميلي�ون و ۷00 ه�زار 
موتورسيكلت فرسوده 
در كش�ور خب�ر داد. 
س��ردار مهري در حاشيه 

جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص مصوبات اين 
جلسه گفت:در جلسه برگزار شده ارتقاي استانداردهاي 
توليد موتورسيكلت و نحوه برخورد با موتورسيكلت سواران 

متخلف مورد بررسي قرار گرفت. 
وي ادام��ه داد: در س��ال 1385 بي��ش از 7ه��زار نفر از 
جانباختگان تصادفات مربوط به موتورسيكلت س��واران 
بودند كه اين رقم در پايان 1394 ب��ه 3 هزار و 700 نفر 
كاهش پيدا كرد و بر اساس آمار ما، در شش ماه نخست 
سال 95، 26 درصد از جانباختگان تصادفات مربوط به 

موتورسيكلت سواران هستند. 
سردار مهري با اشاره به استقبال مردم از موتورسيكلت 
تأكيد كرد: با توجه به قيمت ارزان، نبود ترافيك براي 
موتورس��يكلت ها و حمل و نقل و جابه جايي راحت تر، 
اين وسيله نقليه به ويژه در كالنشهرها مورد استقبال 
ش��هروندان قرار مي گيرد، اما خطرات بيشتري نيز به 

همراه دارد. 
وي با تأكيد بر نقش آموزش و فرهنگسازي در كاهش 
تلفات تصادفات موتورسيكلت سواران گفت: با همكاري 
صدا و س��يماي جمهوري اس��المي اي��ران مرتب و به 
صورت ويژه اطالع رس��اني را انجام دادي��م و اقدامات 
مؤثر و ويژه اي در فرهنگ سازي توس��ط پليس انجام 

گرفته است. 
س��ردار مهري در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
به موضوع موتورس��يكلت هايي كه مال��كان آنها براي 
در آوردن آنه��ا از پاركينگ مراجعه نمي كنند، اش��اره 
كرد و اف��زود: اين موتورس��يكلت ها براب��ر قوانين در 
اختيار ستادها به عنوان اموال فاقد مالك قرار مي گيرد 
تا در آنجا نس��بت به ف��روش مجدد ي��ا مباحث ديگر 
تصميم گيري ش��ود، اما در اين جلس��ه مقرر شد اين 

موضوع در شوراي امنيت ملي مطرح شود.  
وي در اين باره افزود: پيشنهاد پليس اين است كه اين 
موتورسيكلت ها بار ديگر به چرخه ترافيكي بازنگردند. 
همچنين 4 ميليون و 700 هزار موتورسيكلت در كشور 
در سن فرسودگي قرار گرفتند و بايد از رده خارج شوند. 
بايد اس��تفاده از موتورس��يكلت برقي مورد تأكيد قرار 
گيرد و ساختار جديدي براي موتورسيكلت ها طراحي 
ش��ود تا تنها قابليت حمل مس��افر را داش��ته باشند. 
البته بايد س��رعت موتورس��يكلت ها نيز كاهش يابد و 
به گونه اي پيش بيني ش��ود كه تنها براي حمل مسافر 

مناسب باشد. 
وي ادامه داد: س��اماندهي پيك هاي موتوري نيز كه در 
محدوده شهرها بر عهده شهرداري ها قرار داده شده است، 
در اين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 

كشور مورد تأكيد قرار گرفت. 

سقوط مرگبار پسري نوجوان
 در چاله آسانسور برج 21 طبقه 

پسر نوجواني پس از س�قوط به چاله آسانسور برج 
مسكوني 21 طبقه اي در غرب تهران به كام مرگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 11 و 4 دقيقه ديروز 
قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از سقوط 
مرگبار پس��ر نوجواني به داخل چاله آسانسوري در 
يكي از برج هاي مسكوني آسمان در منطقه 22 با خبر 
و همراه كارآگاهان تشخيص هويت راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد پسر 13 ساله اي 
روبه رو شدند كه پس از س��قوط به چاله آسانسور در 
طبقه منفي 2 جان باخته بود. بررسي ها نشان داد پسر 
نوجوان كه خانه شان در طبقه 18 برج است وقتي از 
مدرسه به خانه برگشته اس��ت، براي رفتن به طبقه 
18 سوار آسانسور شده اس��ت كه آسانسور به خاطر 
قطع برق در طبقه بين چه��ار و پنج گير مي كند. در 
اين لحظه پسر نوجوان قصد خارج شدن از آسانسور 
را داشته اس��ت كه تعادل خود را از دست مي دهد و 
به طبقه منفي 2 س��قوط و فوت مي كند. همچنين 
مشخص شد پدر و مادر پسر فوت شده زمان حادثه 

در محل كار بودند. 
در پايان جسد به دستور قاضي منافي آذر به پزشكي 
قانوني منتقل و پرونده هم براي رسيدگي به دادسراي 

محل فرستاده شد. 

مشت معلم، دانش  آموز را 
روانه بيمارستان كرد!

ب�ا ضرب�ه مش�ت  دانش آم�وز دبيرس�تاني 
معل�م، مص�دوم و روان�ه بيمارس�تان ش�د. 
حميدرضا ش��عباني، مدير رواب��ط عمومي اداره كل 
آموزش و پرورش فارس به خبرگ��زاري »آنا« گفته 
است كه پنج دانش آموز بعد از اتمام كالس ورزش با 
تأخير وارد كالس شدند و اين مسئله موجب ناراحتي 
معلم و بروز رفتاري غيرقابل توجيه ش��د. وي ادامه 
داد: متأسفانه معلم با مش��ت ضربه اي به سينه يكي 
از دانش آموزان ك��ه ميالد زارع ن��ام دارد،   وارد كرد 
كه منجر به بي حالي و انتقال وي به بيمارستان شد. 
شعباني گفت: اين دانش آموز بعد از اقدام درماني از 
بيمارستان مرخص شده است و بررسي هاي پزشكي 
نشان مي دهد كه آسيبي به وي وارد نشده است. وي 
افزود:  پرونده تخلف اين معلم روز گذشته به كميته 

تخلفات اداري ارجاع داده شد. 

اعالم آماده باش درجه يك در زرند
شهرس�تان زرن�د در اس�تان كرم�ان ب�ه دليل 
وق�وع زلزله هاي پياپي از ش�امگاه دوش�نبه در 
آماده ب�اش درج�ه ي�ك به س�ر مي ب�رد. برخي 
اهال�ي شهرس�تان زرن�د بع�د از وق�وع زلزل�ه 
س�ال  مه�ر   29 پنج ش�نبه  ريش�تري   4/8
ج�اري، ش�ب ها را در خيابان ها به س�ر مي برند. 
ابوالقاسم سيف اللهي، جانشين ستاد مديريت بحران 
اس��تان كرمان به »ايرنا« گفت: تمام مسئوالن زرند 
بايد در وضعيت درجه يك در اين شهرستان حضور 
داشته باشند كه همين اتفاق هم افتاده است. وي با 
بيان اينكه تمام تدابير الزم به منظور مديريت اوضاع 
در زرند در نظر گرفته ش��ده اس��ت، ادامه داد: زلزله 
باالي چهار ريشتر هفته گذشته زرند ما را نگران كرده 
است كه بايد توجه بيشتري به اين شهرستان داشته 
باشيم. وي افزود: مدارس زرند ديروز و امروز تعطيل 

اعالم شده است.
 بيش از 30 پس لرزه بعد از وقوع زلزله 4/8 ريشتري 
تاكنون در شهرس��تان زرند ثبت ش��ده است و اين 

پس لرزه ها همچنان ادامه دارد. 
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قتل زن تنها  پس از نجات از قصاص
مردي كه بعد از قتل همس�رش موف�ق به جلب 
رضاي�ت اولي�اي دم ش�ده و از م�رگ نج�ات 
يافته ب�ود در جري�ان ارتباط با زن�ي تنها وي را 
هم به قتل رس�اند. متهم 53 س�اله ك�ه تيمور 
نام دارد و از دو س�ال قبل در بازداش�ت به س�ر 
مي ب�رد، دي�روز پاي مي�ز محاكمه حاضر ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، هفدهم اس��فندماه س��ال 
93، مأم��وران پليس تهران از ماجراي��ي مرموز در 
دولت آباد ش��هرري باخبر و در محل حاضر شدند. 
يكي از همسايه ها كه پليس را از ماجرا با خبر كرده 
بود، گفت: وقتي وارد س��اختمان ش��دم در راه پله 
مرد همسايه را ديدم. او بس��ته اي كه مشخص بود 
خيلي سنگين اس��ت به دست داشت و مي خواست 
خارج شود. وقتي دقت كردم ديدم كه از زير بسته 
قطره خون مي چكد. او وقتي متوجه هوشياري من 
شد به آپارتمانش برگش��ت. احتمال مي دهم مرد 
همسايه كه به تنهايي هم زندگي مي كند، فردي را 
در خانه اش كشته باش��د، به خاطر همين به پليس 

خبر دادم. 
بعد از توضيحات همسايه، مأموران با حكم قضايي 
وارد خانه م��رد 53 س��اله و با صحن��ه اي هولناك 
مواجه ش��دند. مأموران بعد از گش��ودن در بس��ته  
جسد قطعه قطعه ش��ده زني جوان را كشف و تيمور 

را بازداشت كردند. 
تيمور در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: من 
راننده آژانس هستم و يك روز با دو نفر از مشتريان 
آژانس كه مادر و دختري تنها بودند، آشنا شدم. قرار 
ش��د كه هر وقت خودروي كرايه خواستند با خودم 
تماس بگيرند ت��ا كرايه كمتري از آنه��ا بگيرم. در 
جريان همين رفت و آمد ها بود كه نگين به من گفت 
چند سال قبل شوهرش او را ترك كرده و از كشور 
خارج شده اس��ت. بعد ارتباط ما بيش��تر شد و من 
برايش خانه اي همراه وسايل زندگي اجاره كردم. در 
اين مدت هر وقت كه به پول نياز داشت، با من تماس 
مي  گرفت. روز حادثه به خانه  من آمد و خواست كه 
قولنامه خانه اي را كه برايش اج��اره كرده بودم، به 
نام او منتقل كنم كه قبول نكردم. س��ر اين موضوع 
درگير شديم و با چاقو ضربه اي به گردنش زدم كه 
كشته شد. بعد هم جس��د را مثله كردم و زماني كه 
خواستم آن را از خانه خارج كنم، يكي از همسايه ها 
به ماجرا مظنون شد و سرانجام گرفتار شدم.  بعد از 
اقرارهاي متهم و صدور كيفرخواست به اتهام قتل 
عمد و جناي��ت بر ميت، پرونده براي رس��يدگي به 
شعبه10 دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي قربانزاده فرس��تاده ش��د. روز گذشته بعد از 
اينكه اولياي دم درخواست قصاص كردند، متهم در 
جايگاه قرار گرفت و اتهام قتل را قبول كرد. او گفت 
من24 س��ال قبل همس��ر خودم را به قتل رسانده 

بودم. در آن س��ال ها به خاطر بيماري پدرم مجبور 
بودم س��اعات زيادي را كار كنم تا عالوه بر مخارج 
خانواده ام، هزينه زندگي پدرم را هم تأمين كنم. آن 
زمان بود كه به رفتار همسرم مظنون شدم و يك روز 
كه سر اين موضوع با او مش��اجره مي كردم، كنترل 

خودم را از دست دادم و مرتكب قتل شدم. 
متهم در توضيح دومين قت��ل هم گفت: روز حادثه 
در خانه استراحت مي كردم كه نگين تماس گرفت 
و گفت مي خواه��د مرا ببيند. به خاط��ر گرمي هوا 
در ورودي آپارتم��ان را باز گذاش��ته بودم كه ديدم 
نگين همراه پس��ر جواني وارد منزلم شد. او از من 
پول مي خواس��ت كه نداش��تم به او بدهم. عصباني 
شد و يك چاقو در آورد و به سمت من حمله ور شد. 
با دس��ته چاقو به كمرم مي كوبيد و ناسزا مي گفت. 
دستم را به اوپن آشپزخانه گرفتم تا بلند شوم و تلفن 
را بردارم كه به مادرش زنگ بزنم، ناگهان دستم به 
چاقو خورد و به اش��تباه آن را برداش��تم. در همين 
حين نگين جلو آمد و چاقو به گردنش برخورد كرد و 
كشته شد. بعد هم جسد را با تيشه و قندشكن مثله 
كردم، اما هنگام انتق��ال آن به خارج از خانه گرفتار 
ش��دم. هيئت قضايي بعد از ش��نيدن آخرين دفاع 

متهم وارد شور شد. 

مجرم س�ابقه داري كه پ�س از تحمل 11 س�ال از زندان 
آزاد ش�ده بود، اين بار به اتهام بيهوش كردن مسافران 
و سرقت اموالشان در پايانه هاي مسافربري و پارك هاي 

تهران بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز يك شنبه، 18 مهرماه بود كه 
مردي وارد كالنتري 209 پايانه مسافربري غرب تهران شد و 
پليس را از ماجراي سرقت اموالش با خبر كرد. او گفت: من اهل 
شهرستان هستم و ساعتي قبل با اتوبوس وارد پايانه شدم. در 
فضاي سبز مشغول استراحت بودم كه مردي خودش را به من 

رساند و كنارم نشست.
 س��ر حرف را باز كرد و خودش را فرشيد معرفي كرد و گفت 
كه مسافر و اهل شهرستان اس��ت. بعد از كمي حرف زدن از 
من خواست مراقب ساك و وسايل او باشم تا نوشيدني بخرد 
كه قبول ك��ردم. لحظاتي بعد در حالي ك��ه دو بطري دوغ به 
دست داشت، برگشت. يكي از بطري ها را به من تعارف كرد كه 
قبول نكردم. وقتي اصرار كرد، مجبور شدم كه قبول كنم. بعد 
از خوردن دوغ بود كه دچار سرگيجه شدم و چيزي نفهميدم 
تا اينكه با صداي نگهبان فضاي سبز از خواب بيدار شدم. وقتي 
خواب از سرم پريد متوجه شدم وسايلم سرقت شده است. آنجا 
بود كه فهميدم آن مرد سارق بود و بعد از بيهوش كردن من، 
عالوه بر سرقت ساك و خالي كردن جيب هايم، گوشي تلفن 

همراهم را هم سرقت كرده است. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت، پرونده براي رسيدگي به پايگاه 
پنجم پليس آگاهي فرستاده شد و شاكي بار ديگر مشخصات 
سارق را براي انجام چهر ه نگاري در اختيار پليس گذاشت. در 
شاخه ديگري از تحقيقات، كارآگاهان با رديابي گوشي تلفن 
همراه شاكي موفق شدند مردي را كه در حال استفاده از گوشي 
بود، بازداشت كنند. او گفت كه گوشي را از يكي از دوستانش 
خريده است. كارآگاهان در تحقيقات بعدي متوجه شدند كه 
فروشنده گوشي مجرم سابقه داري به نام بهشاد است. بررسي 
سوابق او نشان داد كه متهم 37 ساله سه بار به اتهام سرقت به 
شيوه بيهوشي، خريد و فروش مواد مخدر بازداشت شده بود. 
همچنين مشخص شد كه بهش��اد تيرماه سال گذشته بعد 
از تحمل دوران محكوميتش از حبس آزاد ش��ده بود. شاكي 
هم بعد از ديدن تصوير متهم وي را به عنوان س��ارق اموالش 

شناسايي كرد. 

پس از به دست آمدن محل زندگي بهشاد در كرج، كارآگاهان 
براي بازداشت وي راهي آنجا شدند، اما خانواده اش به پليس 
گفتندكه به علت اعتياد شديد او به مصرف مواد، بهشاد را از 
خانه بيرون كرده اند و از محل زندگي او خبر ندارند. كارآگاهان 
سرانجام محل تردد بهشاد را در پارك الله شناسايي و چند روز 
قبل او را دستگير كردند.  بهشاد در اولين بازجويي ها به دهها 
سرقت به شيوه بيهوشي از مسافران در پايانه هاي مسافربري 
غرب و جنوب، همچنين سرقت از رهگذران در بوستان هاي 
شهر اعتراف كرد.  بهشاد گفت: سال قبل بعد از تحمل 11 سال 
حبس از زندان آزاد شدم. تصميم گرفتم كه ديگر دنبال كار 
خالف نروم، اما به خاطر اينكه شغل مناسبي نداشتم، شروع به 
مصرف مواد كردم. همين موضوع سبب شد تا خانواده ام من را 
بيرون كنند و ديگر به خانه راه ندهند. بعد از آن از كرج راهي 
تهران شدم. در پايانه هاي مسافربري غرب يا جنوب، همچنين 
پارك هاي شهر پرسه مي زدم. سوژه هاي خودم را از مسافران 
انتخاب مي كردم و بعد از جلب اعتماد آنها با دوغ مسموم آنها 
را بيهوش و اموالشان را س��رقت مي كردم. گوشي هاي تلفن 
همراه را به دو مالخر در مولوي مي فروختم. موبايل هاي ساده را 
50 هزار تومان و هوشمندها را تا 200 هزار تومان مي خريدند. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، رئيس پايگاه پنجم آگاهي 
تهران بزرگ  گفت: دستور انتشار تصوير بدون پوشش متهم از 
سوي قاضي صادر شده است بنابراين كساني كه به اين شيوه 
هدف سرقت قرار گرفته اند، مي توانند به پايگاه پنجم پليس 
آگاهي تهران بزرگ در خيابان آزادي، خيابان زنجان شمالي 

مراجعه كنند.

قتل مرموز تاجر ايراني
در فيليپين با شليك 5 گلوله

بازپرس جنايي تهران ب�ه تيمي از مأموران پليس 
اينترپل دستور داد تا درباره قتل تاجر ايراني كه با 
شليك پنج گلوله در شهر ساحلي تانگاس فيليپين 
به طرز مرموزي به قتل رسيده است، تحقيق كنند. 
قاضي پرونده دو مظنون اين حادثه را براي بازجويي 

به دادسرا احضار كرد. 

فيليپين رفتند و جسد رضا را روز بيست و دوم شهريور ماه از 
كشور فيليپين به ايران منتقل كردند. وي درباره شكايتش از 
دو مرد ايراني به اتهام قتل پسرش گفت: پسرم در اين مدتي 
كه در فيليپين بود با پيام و فرزاد ارتباط داشت و چندين بار 
پول هاي هنگفتي به حساب پيام واريز كرده بود. مدتي قبل 
از قتل پسرم فهميدم او با پيام و فرزاد اختالف پيدا كرده است 
به همين دليل من احتمال مي دهم، آنها قاتل پسرم هستند 
و از آنها شكايت دارم.  خاله مقتول هم گفت: وقتي خواهرم با 
من تماس گرفت كه رضا به طرز مرموزي گم شده است، براي 
پيدا كردن او همراه برادرم به ايران آمدم و از طريق سفارت 
فيليپين موضوع را پيگيري كردم تا اينكه فهميديم رضا به 
قتل رسيده است. پس از اين براي انتقال جسد به فيليپين 

رفتيم و در تحقيقاتي كه انجام داديم، دريافتيم عامالن قتل، 
روز 23 خردادماه با رضا تماس داشته و او را به شهر ساحلي 
تانگاس دعوت كردن��د و همان روز او را با اس��لحه كلتي به 
قتل مي رساندند كه مأموران پليس فيليپين با بررسي فيلم 
دوربين هاي مداربسته لحظه خروج مقتول از خانه اش و ورود 
او به ش��هر تانگاس را تأييد مي كنند. ي��ك روز بعد مأموران 
جسد او را در ساحل تانگاس كش��ف مي كنند كه مشخص 
مي ش��ود عامالن قتل تمامي مدارك هويتي او را س��رقت 
كرده اند. همچنين در بررسي هايي كه مأموران پليس انجام 
دادند معلوم ش��د عامالن قتل پس از حادثه به خانه مقتول 
رفته اند و تمامي مدارك، اسناد ملكي، بانكي و همراه، لپ تاپ 
و كامپيوتر او را سرقت كرده اند. وي در پايان گفت: مأموران 
پليس همچنين ارتباط پيام و فرزاد را با مقتول تأييد كردند.  
با طرح اين شكايت پرونده براي بررسي روي ميز قاضي مدير 
روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران قرار 
گرفت. بازپرس مدير روستا به مأموران پليس اينترپل دستور 
داد تا درباره اين حادثه تحقيق و نتيجه را به دادسراي جنايي 
اعالم كنند. همچنين دستور داد تا مأموران دو مظنون را براي 
بازجويي و تحقيق به دادسراي جنايي احضار كنند. تحقيقات 

درباره قتل تاجر ايراني در كشور فيليپين ادامه دارد. 

نوشيدن دوغ مسموم 
 از دست دزد سابقه دار

اعتماد بي جاي افراد سبب باز شدن
 بسياري از پرونده هاي قضايي است
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