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زن خدمت�كاری كه پس از دس�تبرد طاليي به خانه زن س�الخورده 
تصوير لبخند را با ماتيك روي ِآيينه نقاشي كرده بود، بازداشت شد. 
به گزارش »ج��وان«، 22 تيرماه امس��ال مردي به مأم��وران كالنتري 
147گلبرگ خبر داد كه از خانه مادرش مقداري طال و ارز به ارزش 100 
ميليون تومان سرقت شده اس��ت. بعد از حضور مأموران پليس در محل 
و انجام تحقيقات اوليه، پرونده به دس��تور بازپرس ش��عبه اول دادياري 
دادس��راي ناحيه 15 تهران در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي قرار گرفت. بعد از آن بود كه تحقيقات بيشتري در اين باره 
انجام شد. در اولين گام شاكي در توضيح بيشتر ماجرا گفت: مادرم روز 
حادثه براي انجام كاري از خانه خارج شد. ساعتي بعد هم وقتي برگشت 
متوجه ش��د كه طالها و ارزهايي كه در خانه داشت، س��رقت شده است. 
بررسي هاي كارآگاهان نشان داد كه سارق يا سارقان با در دست داشتن 
كليد به راحتي وارد شده و بعد از انجام سرقت با رژ لب تصوير يك لبخند 

را روي آينه خانه نقاشي كرده و سپس خانه را ترك كرده اند. 
شاكي گفت كه به زني جوان كه مدتي قبل به عنوان خدمتكار استخدام 
شده بود، مظنون است. او گفت: براي انجام كارهاي خانه مادرم از يكي از 
شركت هاي خدماتي درخواست خدمتكار كردم. شركت هم زني 35 ساله 
به نام انسيه را فرستاد. بعد از اينكه كارهاي خانه را انجام داد، متوجه شديم 
كه كليدخانه مان گم شده است. حاال هم كه از خانه سرقت شده احتمال 

مي دهيم كه انسيه در جريان سرقت نقش داشته است. 
بعد از آن بود كه انسيه به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفت. بررسي 
سوابق انسيه نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار است كه بارها به اتهام 
سرقت از خانه هاي مردم به همين شيوه بازداشت و به زندان افتاده است. 
همچنين مشخص شد كه او هر بار پس از آزادي از زندان خود را با هويتي 
تازه به شركت ها معرفي و بعد هم سريال سرقت هايش را شروع كرده است. 
تحقيقات نش��ان داد كه او با اوراق هويتي كه از خانه هاي مردم س��رقت 
مي كرد، در ش��ركت هاي تازه مشغول كار مي ش��د يا حتي براي خودش 

حساب بانكي هم باز مي كرد. 
در تحقيقات بعدي هويت واقعي او به نام آزاده شناسايي شد. همچنين 
مشخص شد كه او به همين شيوه از چند خانه در شهرستان هاي پرند، 
رباط كريم و اسالمشهر سرقت كرده است. در شاخه ديگري از تحقيقات 
مشخص شد كه آزاده با هويت زني به نام نوشين در يك شركت خدماتي 
مشغول كار شده است كه مخفيگاه وي شناسايي و بازداشت شد. متهم 
بعد از دستگيري خود را به نام ديگري معرفي كرد، اما سرانجام به جرائم 

خود اعتراف كرد. 
س��رهنگ كارآگاه »مرتضي نثاري« رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: متهم بعد از كامل شدن تحقيقات به دستور بازپرس راهي 

زندان شد. 

  سقوط مرگبار از طبقه 14
زن جواني ب�ه ط�رز مرم�وزي از طبق�ه چهاردهم برج مس�كوني 
حوال�ي درياچ�ه چيتگر ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخت. 
به گزارش »جوان«،   چند روز قبل بود كه ب��ه مأموران پليس تهران 
خبر رس��يد زن جواني به ط��رز مرم��وزي از طبق��ه چهاردهم برج 
مس��كوني در غرب تهران به پايين س��قوط كرده و جان باخته است. 
با اعالم اين خب��ر تيمي از مأموران كالنت��ري 181 وردآورد در محل 
حادثه كه برج مس��كوني حوالي درياچه چيتگر اس��ت حاضر شدند. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد اين زن كه از مدتي قبل با شوهرش 
اختالف و درگيري داشته است، لحظاتي قبل به طرز مشكوكي از محل 
زندگي اش به پايين سقوط كرده اس��ت.  بنابراين از آنجايي كه مرگ 
زن جوان مشكوك به نظر مي رسيد بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 

محل حادثه شدند و به تحقيق پرداختند. 
تيم جنايي در محل حادثه دريافتند زن 35 ساله از بالكن خانه اش در 
طبقه چهاردهم به پايين س��قوط كرده و تنها شاهد حادثه هم فرزند 
هشت ساله او بوده است، بنابراين از وي تحقيق كردند. فرزند خردسال 
زن فوت شده گفت: مادرم امروز عصباني بود و من هم در اتاقم در حال 
انجام تكاليف مدرسه ام بودم كه ناگهان صداي مهيبي به گوشم رسيد. 
پس از آن مادرم را صدا زدم، اما او جواب نداد كه به داخل پذيرايي آمدم 
و ديدم در بالكن باز اس��ت. وقتي از بالكن به پايي��ن نگاه كردم ديدم 
همسايه ها پايين برج جمع شده اند كه من هم پايين رفتم و فهميدم 

مادرم به پايين سقوط كرده است. 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني مأموران پليس تحقيقات 

گسترده اي را براي روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه آغاز كردند. 

مرگ خاموش زن خانه دار
 قبل از تحويل خانه

زن خان�ه دار هن�گام نظاف�ت خان�ه ب�راي تحوي�ل آن ب�ه 
صاحبخان�ه دچ�ار گازگرفتگ�ي ش�د و جان�ش را از دس�ت داد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ »محمد نمازي« فرمانده انتظامي شهرستان 
آس��تارا گفت: مأموران پليس بعد از اطالع از وقوع حادثه در روس��تاي 
»ويرموني« در محل حاضر ش��دند.  بررسي ها نشان داد زني 33 ساله به 
علت استنشاق گاز دي اكسيد كربن حاصل از روشن بودن طوالني مدت 
آبگرمكن ديواري مسموم و فوت كرده است. همچنين مشخص شد كه 
حادثه هنگام نظافت خانه براي تحويل به صاحبخانه رقم خورده بود كه 

جسد به پزشكي قانوني منتقل شد.

92 درصد عامل سوانح رانندگی 
انسانی است

رئيس پلي�س راه�ور ناجا ب�ا بيان 
اينك�ه س�ال گذش�ته 17 ه�زار و 
183 نف�ر در س�وانح رانندگی جان 
باختند تأكي�د كرد ك�ه 92 درصد 
علت اين سوانح عامل انسانی است 
ك�ه نيازمند فرهنگس�ازی اس�ت. 
سردار سرتيپ سيد كمال هاديانفر 
روز سه ش��نبه اول بهمن در جلسه 

قرارگاه كاه��ش تصادفات فرماندهي انتظامي اس��تان فارس در 
شيراز گفت: امروز حدود 85 ميليون ش��هروند داريم كه راننده، 
سرنشين يا عابر پياده هستند، بنابراين به نحوي با پليس راهنمايي 
و رانندگي ارتباط دارند كه اين نشان مي دهد هيچ دستگاهي در 

كشور به اندازه نيروي انتظامي با مردم ارتباط ندارد. 
وي با بيان اينكه امروز نيروي انتظامي با گذش��ته بسيار متفاوت 
شده است، افزود: تنها با نگاه س��لبي نمي توان كارها را پيش برد، 
بلكه بايد با مهرباني، درايت و مديريت قوي اقدامات الزم را انجام 

داد. 
رئيس پليس راهور ناجا 4 وظيفه اصلي پليس راهنمايي و رانندگي 
را مديريت ترافيك، تأثير در ترددها، ايمن��ي در تردد و خدمات 
راهور عنوان كرد و گفت: در بخش ايمني ترددها، 33 سازمان در 

كشور نقش دارند كه سهم پليس 20 درصد است. 
هاديانفر تأكيد كرد: يكي از نشانه هاي توسعه يافتگي كشورها نظم 
و انضباط ترافيكي است و در كشور ما نيز پيشرفت هاي زيادي در 

اين خصوص حاصل شده است. 
وي به نقش 18 درص��دي همياران پلي��س در كاهش تخلفات 
رانندگي اشاره و اضافه كرد: اين طرح كه از چند سال پيش آغاز 
شد، بسيار تأثير گذار بود به نحوي كه كودكان آن زمان، امروز در 

جامعه تأثير گذار هستند. 
رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه س��ال گذش��ته، 17 هزار و 
183 نفر بر اثر تصادفات رانندگي در جاده هاي كش��ور كش��ته 
ش��دند، گفت: 3 هزار راننده از اين آمار عامل مرگ افراد و مقصر 
حادثه بوده اند.  به گفته رئيس پليس راهور ناجا ۹2 درصد علت 
وقوع حوادث رانندگي عامل انس��اني است كه نيازمند آموزش و 

فرهنگ سازي است. 
هاديانفر بر لزوم استفاده سرنشينان خودرو از كمربند ايمني تأكيد 
و اضافه كرد: اس��تفاده از كمربند براي تمامي سرنشينان خودرو 

الزامي است و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. 
وي با اش��اره به وجود 15 هزار اتوبوس و ۶00 ه��زار كاميون در 
كشور، افزود: رانندگان اتوبوس نبايد بيشتر از ۹ ساعت رانندگي 
كنند، ولي به دليل در آمد پايين و مشكالت اقتصادي مجبور به 
كار اضافي مي شوند كه در عين حال اين موضوع تخلف محسوب 

مي شود و به شدت با آن برخورد خواهد شد.

نجات مرد سالخورده
 از چاه 20متري پس از 4 روز

مرد سالخورده ای كه به عمق 20متري يك حلقه چاه در شهرستان 
پرديس س�قوط كرده بود، پس از چه�ار روز نج�ات پيدا كرد. 
مه��دي درفكي، رئيس آتش نش��اني شهرس��تان پردي��س گفت: 
آتش نشانان روزگذش��ته از وقوع اين حادثه در منطقه كمرد باخبر 
ش��ده و بعد از حضور در محل متوجه شدند كه پيرمرد به عمق چاه 

خشك كه 20متر عمق داشته سقوط كرده است. 
وي ادامه داد: خانواده او چهار روز قبل گم شدنش را به پليس خبر 
داده بودند و بعد از جست وجو و بررسي دوربين هاي مداربسته يكي 
از كارخانه هاي محل، متوجه ش��دند كه او از مح��ل عبور كرده، اما 

بازگشت وي ثبت نشده است. 
خانواده پيرمرد سپس به جست وجوي محل پرداختند و با شنيدن 
صداي ناله وي از ته چاه آتش نشانان را با خبر كرند. رئيس آتش نشاني 
پرديس گفت: امدادگران بعد از تالش 45دقيقه اي موفق شدند پيكر 

نيمه جان پيرمرد را خارج و به بيمارستان منتقل كنند. 
وي ادامه داد: يكي از پاهاي پيرمرد در هنگام سقوط در چاه شكسته 

بود و به دليل گرسنگي و تشنگي ضعف شديد داشت. 
درفكي گفت: چاه 20 متري، درپوش فلزي نداشت و درپوش چوبي 
روي به قدري پوس��يده بود كه وزن پيرمرد را تحم��ل نكرده و او به 

داخل چاه سقوط كرده است. 

گودبرداري غيراصولي 
خانه قديمي را  ويران كرد

گودبرداري غيراصولي س�بب ويران ش�دن خانه اي در خيابان 
17شهريور شد. 

ساعت سه بامداد روزگذش��ته مردي با سامانه 125تماس گرفت و 
گفت: احتمال مي دهد خانه اي قديمي ك��ه كنار زمين گودبرداري 
ش��ده قرار گرفته روي س��ر س��اكنان آن آوار ش��ود. بعد از آن بود 
آتش نشانان ايستگاه3 خود را به محل موردنظر در خيابان گاييني 

حوالي خيابان 17شهريور رساندند. 
اسماعيل انصاري افسر آتش نشاني گفت: آتش نشانان  پس از بررسي 
عالئم موجود دس��تور تخليه فوري ملك را به س��اكنان خانه اعالم 
كردند كه س��اكنان خانه را ترك كرده و راهي مسافرخانه شدند تا 
اينكه ساعت 5:15 دقيقه بامداد خبر رسيد خانه ويران شده است. 
انصاري تأكيد كرد: خوشبختانه با هوش��ياري به موقع، اين حادثه 

پاياني تلخ نداشت و تنها خسارت مالي بر جاي گذاشت. 

گازگرفتگی  راننده كاميونت
بي احتياط�ي رانن�ده كاميون�ت ب�راي گ�رم ك�ردن كابي�ن 
خ�ودرو ب�ا گاز پيك ني�ك، م�رگ او را ب�ه هم�راه داش�ت. 
به گزارش »جوان« آتش نش��انان ايستگاه ۹1 س��اعت 10:50 روز 
گذشته از وقوع اين حادثه در يكي از باربري هاي خيابان شوش غربي 

با  خبر و در محل حاضر شدند. 
جالل جليلي، رئيس ايستگاه ۹1 توضيح داد: وقتي به محل رسيديم 
كارگران گفتند كه راننده كاميونت داخل خودرو خوابيده و جواب 
آنها را نمي دهد. وي افزود: پس از بررسي هاي اوليه معلوم شد راننده 
37 س��اله براي گرم كردن خود از گاز پيك ني��ك و چند تكه ذغال 
روشن درون خودرو اس��تفاده كرده بود كه هنگام استراحت، بر اثر 
استنشاق گاز مونوكسيد كربن و بسته بودن همه راه هاي خروج هوا 

كاماًل بيهوش شده است. 
جليلي ادامه داد: آتش نشانان پس از گشودن در خودرو پيكر راننده 
را تحويل امدادگران اورژانس دادند كه پس از انجام معاينات پزشكي 
مشخص شد راننده دچار گازگرفتگي ش��ده و جان خود را از دست 

داده است كه جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت رانن�ده وان�ت 
را ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه قت�ل رس�انده 
روز گذش�ته در دادگاه كيف�ري ي�ك 
اس�تان تهران پاي مي�ز محاكمه ايس�تاد. 
به گزارش »جوان«، متهم 30 س��اله كه سينا 
نام دارد، روز گذش��ته از زندان به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران منتقل شد. 
بعد از اينكه قاضي رس��ميت جلس��ه را اعالم 
كرد، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و 
كيفرخواست صادر شده را براي حاضران شرح 
داد. او گفت: مردي كه هم��راه مأموران بدرقه 
در دادگاه حاضر شده سينا نام دارد و 30 ساله 
است. او شامگاه 18 بهمن سال گذشته و بعد از 
كشف جسد دوستش حامد حوالي شهرستان 
جاجرود تحت تعقيب قرار گرفت و دس��تگير 
شد. مأموران پليس با حضور در محل متوجه 
شدند كه حامد پشت فرمان خودروي وانتش 
با شليك گلوله جان باخته است. بعد از انتقال 
جسد به پزشكي قانوني و در تحقيقات بعدي 
پليس معلوم شد كه آخرين تماس حامد با سينا 
بوده است كه سينا دستگير شد. بررسي سوابق 
سينا نشان داد او از مجرمان سابقه دار است كه 
قباًل به اتهام شرارت و جرائم ديگر بازداشت و 
به زندان افتاده ب��ود. او در بازجويي ها به قتل 
اعتراف كرده و گفته اس��ت ب��ه خاطر اختالف 
مالي كه با حامد داش��ت به او شليك كرده و او 
را به قتل رسانده است. سينا صحنه جرم را هم 
بازسازي كرده است كه برايش درخواست صدور 

مجازات شايسته دارم. 

در ادام��ه اولياي دم در جايگاه ق��رار گرفتند و 
گفتند كه خواسته ش��ان قصاص س��ينا است. 
همسر مقتول گفت: ش��وهرم با سينا دوست 
بود و او را به خانه مان راه مي داد. او به دوستي با 
شوهرم خيانت كرد و مرتكب قتل شد و دختري 

چهار ساله و پسري هشت ساله را يتيم كرد. 
س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و اتهامش 
را قب��ول كرد، اما گف��ت كه به عم��د مرتكب 
قتل نشده اس��ت. او توضيح داد: م��ن و حامد 

هر دو به مصرف مخدر شيشه اعتياد داشتيم. 
كارمان تأسيسات س��اختمان بود و بيشتر در 
ساختمان هاي در حال س��اخت به دنبال كار 

مي گشتيم. 
متهم اعتراف هاي اوليه اش را تغيير داد و مدعي 
شد: آن شب با هم شيشه خريديم و سوار وانت 
حامد شديم. داخل ماش��ين شروع به مصرف 
مواد كرديم ك��ه ناگهان حال حامد بد ش��د. 
من س��عي كردم به او كمك كنم، اما گفت كه 

مي خواهد خودكش��ي كند! اس��لحه كشيد و 
خواست به خودش ش��ليك كند كه من مانع 
ش��دم. خواستم اس��لحه را از دس��تش بگيرم 
كه ناگهان گلوله اي ش��ليك ش��د و به كتف او 
برخورد كرد. ترس��يدم و از ماشين پياده شدم 
تا از راننده هاي عبوري كمك بخواهم اما كسي 

توقف نكرد و لحظاتي بعد حامد فوت شد. 
قضات دادگاه بعد از شنيدن آخرين دفاعيات 

متهم وارد شور شدند. 

بازپ�رس جناي�ي براس�اس چه�ار دلي�ل 
پس�ر جواني را كه مدعي اس�ت پ�درش به 
خاطر عصبانيت ب�ه زندگي خ�ودش پايان 
داده اس�ت ب�ه اتهام قت�ل بازداش�ت كرد. 
به گزارش »جوان«، ساعت 23 شامگاه دوشنبه 
30دي ماه قاضي ش��عباني بازپ��رس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني 
مأموران كالنتري 108 نواب از مرگ مشكوك 
مرد س��الخورده اي باخب��ر و هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 

شدند. 
تيم جنايي در مح��ل حادثه كه حي��اط خانه 
قديمي س��ه طبقه اي در حوالي نواب اس��ت با 
جسد مرد 80 ساله اي به نام ايوب روبه رو شدند 
كه حكايت از اين داشت در سقوط از ارتفاع به 

كام مرگ رفته است. 
در نخس��تين ش��اخه از تحقيقات پس��ر مرد 
فوت ش��ده ك��ه مجرد اس��ت و در طبق��ه اول 
خانه شان زندگي مي كند مدعي شد كه پدرش 
با پرتاب كردن خ��ودش از باالي پش��ت بام به 

زندگي اش پايان داده است. 
وي گفت: پدرم مرا از خانه بي��رون و در حياط 
را قفل كرده بود كه با اصرار م��ن در خانه را باز 
كرد و من هم وارد حياط خانه ش��دم. او خيلي 
عصباني ب��ود و به طرف پش��ت بام رفت كه من 
هم پشت سرش رفتم و ديدم خودش را از پشت 
بام آوي��زان ك��رده و قصد خودكش��ي دارد. به 
س��رعت دس��ت او را گرفتم تا مانع سقوطش 
شوم، اما موفق نشدم و پدرم به پايين پرت شد 

و فوت كرد. 
مأموران پليس در تحقيق��ات بعدي دريافتند، 
مرد فوت شده از مدتي قبل با پسرش به خاطر 
تقسيم ارث اختالف داش��ته و چند باري با هم 
درگير ش��ده بودند. بنابراين مأموران پليس در 
گام بعدي براي روش��ن شدن موضوع از همسر 

مرد فوت شده تحقيق كردند. 
  پسرم پدرش را كتك مي زد 

وي گفت: پسرم شروين 24 سال سن دارد، اما 
بيكار اس��ت و در طبقه اول خانه مان به صورت 

مجردي زندگي مي كند. 
او مدتي بود كه با پدرش و من اختالف داش��ت 
و به پدرش فش��ار مي آورد كه خانه را بفروشد 
و پولش را ب��ه او بدهد. او مدت��ي قبل به خاطر 
همين موضوع با پدرش درگير شد و او را كتك 
زد، به طوري كه دست ش��وهرم شكست و گچ 
گرفتيم. پس از آن هم آزار و اذيت هاي شروين 
ادامه داشت تا اينكه چند روز قبل بدون اجازه 
كارت عابر بانك پدرش را برداش��ت و به مغازه 
موبايل فروش��ي رفت و يگ گوشي گرانقيمت 
خريد. آنها دوباره با هم درگير شدند كه شروين 
ناراحت ش��د و موبايلي كه خريده بود به قيمت 
پاييني فروخت. وي ادامه داد: آنها باز هم با هم 
درگير شدند و وقتي شروين از خانه بيرون رفت، 
پدرش در حياط را قفل كرد ك��ه او نتواند وارد 
خانه شود تا اينكه ساعتي قبل از حادثه شروين 
پشت در آمد و متوجه شد در حياط قفل است. او 
سر و صداي زيادي داخل كوچه به راه انداخت و 
پدرش به خاطر اينكه آبرويش پيش همسايه ها 

نرود، قفل در حياط را باز كرد و شروين وارد خانه 
شد. در همين لحظه سر و صداي درگيري آنها 
را شنيدم و بعد هم صداي پاهاي آنها به گوشم 
رسيد كه به پش��ت بام رفتند. من احتمال دادم 
كه ش��روين مي خواس��ت پدرش را كتك بزند 
كه شوهرم به پش��ت بام فرار كرد و شروين هم 
پش��ت س��ر او به پش��ت بام رفت و دقايقي بعد 
صداي مهيبي به گوشم رسيد كه ديدم شوهرم 
به پايين سقوط كرده است.  پس از اين شروين 
مدعي شد كه پدرش عصباني شده و خودش را 

به پايين پرت كرده است. 
   دستگيري پس�ر ناخلف به اتهام قتل 

پدر 
در ادامه تحقيقات تيم جنايي براس��اس چهار 
دليل ش��روين را به اتهام قتل پدرش بازداشت 
ك��رد؛ اولين دلي��ل اينكه ش��روين و پدرش از 
مدتي قبل ب��ا هم اختالف داش��تند، به طوري 
كه ش��روين بارها پ��در و م��ادرش را تهديد به 
قتل ك��رده و گفته بوده كه ش��ما را مي كش��م 
ت��ا زودتر ب��ه ارثيه برس��م. دومين دلي��ل آثار 
خراش��يدگي و زخم هاي تازه اي ب��ود كه روي 
دست، صورت و سر ش��روين وجود داشت كه 
نش��ان مي داد آثار زخم هاي دس��ت و صورت 
 وي در درگيري با پدرش به وجود آمده اس��ت. 
سومين دليلي كه بازپرس جنايي پسر ناخلف را 
به اتهام قتل پدرش بازداشت كرد، درگيري هاي 
قبلي پدر و پس��ر بود كه در جري��ان آن حتي 
دست راس��ت پدرش نيز شكسته بود و آخرين 
دليل هم حفاظ حدود 2متري روي پش��ت بام 

بود كه بررسي ها نش��ان مي داد، شروين پس از 
درگيري پدرش را از روي حفاظ به پايين پرت 

كرده است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي 
انجام آزمايش هاي الزم متهم به دستور قاضي 
ش��عباني براي تحقيقات فني و روش��ن شدن 
زواياي پنهان حادثه در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

راز قت�ل دو م�رد جوان ك�ه 16 س�ال قبل 
در ي�ك كارگاه نج�اري به كام م�رگ رفته 
بودند با ف�رار نگهبان افغان همچنان س�ر 
به مهر مان�د. اعض�اي خان�واده دو مقتول 
روزگذش�ته ب�ا حض�ور در دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران درخواس�ت كردند كه 
ديه مقت�والن از بيت المال پرداخت ش�ود. 
به گزارش »جوان«، 31 تير س��ال 83 صاحب 
يك كارگاه نج��اري در محله ازگل به مأموران 
پليس خبر داد كه جس��د دو مرد ناش��ناس را 
در كارگاهش پيدا كرده اس��ت. لحظاتي بعد 
از اعالم اين خبر تيمي از مأم��وران پليس در 
كارگاه حاضر شدند و با جسد طناب پيچ دو مرد 
ناشناس در حالي كه با طناب خفه شده بودند، 

مواجه شدند. 
مأموران پلي��س همچنين با جس��ت وجو در 

كارگاه دو بس��ته به وزن 15كيل��و كه خرماي 
آغش��ته به ش��ن و ماس��ه بود و جاي ترياك 

شبيه سازي شده بود را كشف كردند. 
بعد از حضور بازپ��رس و كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي صاحب كارگاه مورد تحقيق قرار 
گرفت. او گفت: من اين دو نفر را نمي شناسم و 
قباًل هم آنها را نديده بودم. ساعتي قبل وقتي 
وارد كارگاهم شدم تا شروع به كار كنم ناگهان 
با جسد اين دو مرد ناش��ناس مواجه شدم. از 
نگهبان كارگاهم كه مردي افغان بود، خبري 

نبود براي همين به پليس خبر دادم. 
بعد از انتقال اجساد به پزشكي قانوني تحقيقات 
در اين باره ادامه پيدا ك��رد و هويت دو مقتول 
هم مشخص شد. تحقيقات نش��ان داد كه هر 
دو مقتول ب��ه موادمخدر اعتياد داش��تند، اما 
انگيزه ش��ان از حضور در كارگاه معلوم نش��د. 

كارآگاه��ان احتمال دادند كه ه��ر دو مقتول 
در جريان خريد و فروش موادمخدر از س��وي 
نگهبان كارگاه به قتل رسيده اند. بنابراين مرد 
افغان ب��ه عنوان مظنون اصل��ي تحت تعقيب 
قرار گرفت. تحقيقات پليس براي بازداش��ت 
متهم ثمري نداش��ت تا اينكه روزگذشته و در 
حالي كه 1۶س��ال از وقوع حادثه گذشته بود، 
خانواده دو مقتول در شعبه دوم دادگاه كيفري 
استان تهران حاضر شدند و درخواست ديه از 

بيت المال را مطرح كردند. 
بعد از اعالم رس��ميت جلسه پس��ر يكي از دو 
مقتول ب��ه دادگاه گفت: وقت��ي حادثه اتفاق 
افتاد، من سه ساله بودم و كسي هم نمي داند كه 
پدرم براي چه به آن كارگاه رفته بود. هر چند 
خانواده ام عليه عامل حادثه ش��كايت كردند، 
اما پليس نتوانس��ت قاتل پدرم را شناسايي و 

دس��تگير كند. در اين س��ال ها مادرم سختي 
خيلي زيادي كش��يده تا توانس��ته م��ن را به 
سن 1۹ س��الگي برس��اند. حاال كه قاتل پدرم 
پيدا نش��ده از دادگاه مي خواهم كه ديه او را از 

بيت المال به ما پرداخت كند. 
پسر دومين مقتول هم در جايگاه حاضر شد و 
گفت: من هم وقتي پدرم كشته شد، چهار ساله 
بودم. براي خانواده من هم حضور پدرم در آن 
كارگاه معماست و پليس نتوانست راز اين معما 
را كشف و قاتل پدرم را دستگير كند. نگهبان 
كارگاه هم كه به عنوان مظنون تحت تعقيب 
بود، شناسايي نشده است. حاال 1۶ سال از آن 
اتفاق مي گذرد و از دادگاه مي خواهم ديه پدرم 

را از بيت المال به ما پرداخت كند.
قضات دادگاه بعد از شنيدن اظهارات شاكيان 

وارد شور شدند. 

4 دليل براي اثبات قتل پدر 

سر به مهر ماندن راز 2 قتل با فرار نگهبان كارگاه

سرقت مسلحانه از طالفروشي 
در ماهشهر

ب�ه ي�ك  از دس�تبرد  س�ارقان مس�لح پ�س 
طالفروش�ي در شهرس�تان ماهش�هر گريختن�د. 
محس��ن بيرانوند، فرماندار ماهش��هر به ايرنا گفت: اين 
حادثه روزگذشته در ش��هرك طالقاني اين شهر اتفاق 
افتاد كه در جريان آن سه سارق مسلح پس از سرقت با 
يك خودروي سواري از محل گريختند و سه نفر را هم با 
شليك گلوله زخمي كردند كه وضعيت آنها رضايت بخش 
است. وي گفت: س��رنخ هايي از سارقان به دست آمده و 

تحقيقات براي بازداشت متهمان در جريان است. 

برق جان مرد چاه كن را 
گرفت

م�رد ج�وان هن�گام حف�اري چ�اه دچ�ار 
برق گرفتگ�ي ش�د و جان�ش را از دس�ت داد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ س��يدمجيد فيض 
جعف��ري، مع��اون هماهنگ كنن��ده پليس كرج 
گفت: اين حادثه روزگذشته در محدوده چهارراه 
هفت تير كرج اتفاق افتاد و بررسي ها نشان داد كه 
مرد 30 ساله هنگام حفاري به دليل نامعلومي دچار 
برق گرفتگي شده و جان خود را از دست داده است 

كه جسد وي به پزشكي قانوني منتقل شد. 

اخاذي مأمور قالبي 
از واحدهاي صنفي

از  مأم�ور ش�هرداري  عن�وان  ب�ه  معرف�ي خ�ود  ب�ا  ك�ه  م�ردي 
واحده�اي صنف�ي مهرش�هر ك�رج اخ�اذي مي ك�رد، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان البرز 
گفت: مأموران پليس آگاهي كرج با بررسي ش��كايت هاي مطرح شده عليه مرد 
فريبكار در اين باره تحقيق كردند كه بررسي ها نشان داد، مرد فريبكار با معرفي 
خودش به عنوان مأمور شهرداري به سراغ مغازه داران منطقه مهرشهر رفته و از 
آنها اخاذي كرده است. در تحقيقات بعدي هويت متهم شناسايي و مشخص شد 
كه وي قباًل به صورت پيمانكار در شهرداري كار مي كرده كه بازداشت و به جرمش 

اعتراف كرد. 

متهم: قصد قتل نداشتم، گلوله ناخواسته شليك شد

لبخند
 پس از  سرقت طاليي


