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س�نگ هاي  تاج�ر  دوس�تانش  از  نف�ر  دو  همدس�تي  ب�ا  ك�ه  جوان�ي  م�رد 
قيمت�ي را    ب�ا انگي�زه س�رقت ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، ب�ه قص�اص محك�وم ش�د. 
به گزارش جوان، پرونده قتل يكي از تاجران سنگ هاي قيمتي به نام نادر در دادگاه كيفري يك 
استان تهران رسيدگي شد. عامالن قتل س��ه مرد جوان به نام هاي سياوش، رامين و اميد بودند 
كه 28 دي  سال 91 به قتل با انگيزه سرقت دستگير ش��دند. سياوش از دوستان مقتول بود. او در 
شرح حادثه گفت: »نادر در كار سنگ هاي قيمتي بود و با هم كار مي كرديم. او بعد از فوت همسر و 
ازدواج فرزندانش تنها زندگي مي كرد به همين خاطر با دوستانش رفت و آمد زيادي داشت و مرد 
خوشگذراني بود. شب حادثه همراه دوستانم در خانه او مهمان بوديم كه بعد از خوردن شام، رامين 
و اميد به من و مقتول آب طالبي مسموم تعارف كردند كه بعد از خودرن آن بيهوش شديم اما بعد از 
به هوش آمدن فهميدم دوستانم مقتول را به قتل رسانده و گاوصندوق او را سرقت كرده اند. « رامين 
و اميد نيز تحت بازجويي قرار گرفتند اما جرمشان را انكار كردند. رامين در توضيح گفت: »آن شب 
سياوش با وعده سكه عتيقه از ما خواست نادر را به قتل برسانيم. قبول كرديم و آب طالبي مسموم 
را به او خورانديم سپس سكه را گرفتيم و فرار كرديم. بعد از آن بود كه فهميديم سكه عتيقه نبوده و 
نقره بوده است.« با كامل شدن تحقيقات سه متهم در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
محاكمه   شدند. در آن جلسه سياوش و اميد قتل را انكار كردند. در ادامه رامين خالف اظهاراتش 
گفت: » آن شب به درخواست سياوش آب طالبي مسموم را به مقتول دادم و بعد از بيهوشي او را 
كشتم. پشيمانم و درخواست گذشت دارم. « در پايان هيئت قضايي رامين را به قصاص و دو متهم 

ديگر را به حبس محكوم كرد.

 مرگ 2 سرنشين پرايد 
در تصادف آتشين 

دو سرنشين پرايد در تصادف با اتوبوس مسافربري در محور شهرستان الر به بندرعباس 
جان باختند. 

به گزارش جوان، اين حادثه صبح ديروز در كمربندي الر به بندرعباس اتفاق افتاد. با اعالم اين 
خبر مأموران پليس در محل حاضر شدند و اولين بررسي ها نشان داد برخورد يك دستگاه اتوبوس 
مسافربري با پرايد منجر به آتش سوزي دو دستگاه خودرو شده است و دو سرنشين پرايد بر اثر 
شدت سوختگي فوت كرده اند. همچنين مشخص شد سه  نفر از سرنشينان اتوبوس به دليل هجوم 

در زمان خروج از اتوبوس مجروح و به بيمارستان منتقل شده اند. 
 

آوار مرگ بر سر کارگر سيلو
فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد در استان البرز از مرگ يك كارگر در  زير آوار خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ علي سليماني گفت: بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد 
كه حادثه براثر ريزش آوار داخل سيلو اتفاق افتاده و يكي از كارگران زير آوار گرفتار شده و جان 
باخته است. بررسي ها نشان داد به علت گرفتگي و چسبندگي مواد در بدنه سيلو، كارگران در حال 
جداسازي مواد از بدنه سيلو بودند كه ناگهان به علت انباشت مواد در سقف سيلو، مواد ريزش كرده 
و منجر به مصدوميت دونفر از كارگران مي شود كه يكي از آنها به علت شدت جراحت در راه انتقال 

به بيمارستان فوت مي شود. 

شالق، مجازات کارمند فريبكار 
يك�ي از كارمن�دان دفت�ر پيش�خوان دول�ت ك�ه دخت�ري را ب�ا وع�ده ازدواج 
فري�ب داده و ب�ه او تع�رض كرده  ب�ود ب�ه تحم�ل ضرب�ات ش�اق محك�وم ش�د. 
به گزارش جوان، اين پرونده سال گذشته با ش��كايت دانشجوي 24 ساله به نام ارمغان، به 
اتهام اذيت و آزار تشكيل شد. او گفت: »سال گذشته براي انجام كاري به دفتر پيشخوان 
دولت رفتم. بعد از انجام كار يكي از متصديان دفتر كه مرد جواني به نام كيارش بود شماره 
داد و از من خواست با او تماس بگيرم. چند روز بعد به او زنگ زدم و همين بهانه آشنايي ما 
شد. يكسال از دوستي ما گذشت و قرار شد براي مالقات با خانواده اش به خانه آنها در شمال 
تهران بروم. « دختر جوان ادامه داد: »وقتي وارد خانه شدم، فهميدم او تنهاست و قصد اذيت 
و آزار دارد. مقاومت كردم و با او درگير شدم اما او با كتك زدن مرا وادار به رابطه كرد. با همان 
وضعيت آشفته از خانه آنها خارج شدم حتي همسايه ها نيز هنگام خروج متوجه آشفتگي 
من شدند.« با طرح شكايت پسر جوان بازداشت شد اما جرمش را انكار كرد. پرونده براي 
تحقيقات تكميلي و محاكمه به ش��عبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد و در اولين جلسه رسيدگي به رياست قاضي توليت روي ميز هيئت قضايي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه شاكي درخواست اش��د مجازات كرد. در ادامه متهم درجايگاه قرار گرفت و 
با انكار جرمش گفت: »وقتي ارمغان به دفتر آمد او را راهنمايي كردم سپس او شماره ام را 
خواست كه به او دادم. چند روز بعد تماس گرفت و اين شروع آشنايي ما بود. در اين مدت 
شاكي با ميل خودش به ديدنم مي آمد و رابطه داشت تا اينكه وقتي فهميد خانواده ام قصد 
دارند به خواستگاري يكي از دختران فاميل بروند، براي انتقام شكايت كرد. « متهم در آخر 
گفت: »من قصد داشتم با شاكي ازدواج كنم اما وقتي فهميدم خانواده ام مخالفت هستند 
از ازدواج با او منصرف ش��دم.« در پايان هيئت قضايي متهم را از تجاوز به عنف تبرئه و به 

99ضربه شالق محكوم كرد. 
با صدور اين حكم شاكي بار ديگر به همان شعبه رفت و در حاليكه اشك مي ريخت، گفت: 
»به رأي صادره اعتراض دارم. وقتي از متهم شكايت كردم دانشجوي ترم اول رشته هنر بودم 
اما وقتي خانواده ام در جريان پرونده قرار گرفتند ديگر اجازه ندادند به دانشگاه بروم همين 
باعث شد آينده ام نابود شود. او به دادگاه دروغ گفت و مرا با فريب به خانه شان برد. « به اين 

ترتيب با اعتراض شاكي، پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد. 

 قاتل فراری  

غيابي محاکمه مي شود
كارگ�ر مغ�ازه پتوفروش�ي در ب�ازار س�يد 
اس�ماعيل تهران ك�ه در جريان درگي�ري، يكي 
از مش�تريان را به قتل رس�انده و گريخته بود به 
زودي ب�ه ص�ورت غياب�ي محاكم�ه مي ش�ود. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 14:35 روز سه ش��نبه 
12 دي س��ال 96 بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي ته��ران با تم��اس تلفني مأم��وران كالنتري 
113 بازار از قتل مرد جواني در حوال��ي بازار با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
مأموران در محل حادثه با جس��د مرد 30ساله اي به 
نام ناصر روبه رو ش��دند كه بر اثر اصابت چاقو به كام 
مرگ رفته بود. نخستين بررسي ها نشان داد مقتول 
لحظاتي قبل در مغازه پتو فروش��ي اي در بازار سيد 
اسماعيل در درگيري با شاگرد مغازه پتوفروشي كه 
مرد 31 ساله اي به نام حميد است به شدت زخمي و به 
بيمارستان سينا منتقل مي شود اما در نهايت به خاطر 

شدت خونريزي به كام مرگ مي رود. 
   شاگرد مغازه ام قاتل است 

صاحب مغازه كه موضوع را به مأموران خبر داده بود، 
گفت: مقتول در جريان معامله 50 ميليون تومانی به 
من بدهكار بود و ساعتي قبل به مغازه ام آمد كه درباره 
اختالف مان با هم حرف بزنيم كه با ش��اگرد مغازه ام 
درگير شد و به قتل رس��يد. وي ادامه داد: يكسال و 
نيم قبل با مقتول كه مغازه فروش پلي استيشن دارد 
معامله خانه اي انج��ام دادم و او 50 ميليون تومان به 
من بدهكار ش��د. در اين مدت هر چقدر تالش كردم 
طلبم را بگيرم فايده اي نداشت تا اينكه وكيلي گرفتم 
و او كارهايم را پيگيري مي كرد. س��اعتي قبل همراه 
همسرم به دفترخانه اي رفتيم تا سند خودرويي را به 
نام او بزنم كه فهميدم حميد با مغازه ام تماس گرفته و 
خواسته با من حرف بزند. وقتي به مغازه آمدم شاگرد 
مغازه ام گفت حميد 15 بار با مغازه تماس گرفته و به 
همين خاطر با هم مشاجره لفظي كرده است.  شاگرد 
مغازه ام گفت كه حميد با او فحاشي كرده و بعد تلفن 
را قطع كرده است. من او را آرام كردم به انتهاي مغازه 
رفتم و در حال غذا خوردن بودم كه صداي حميد را 
ش��نيدم كه به مغازه ام آمده بود. لحظاتي بعد صداي 
مشاجره او و شاگردم را شنيدم و به سرعت پيش آنها 
رفتم كه ميانجيگري كنم اما درگيري آنها باال گرفت 
و ناگهان ش��اگردم چاقويي از جيبش بيرون آورد و 

ضربه اي به حميد زد و از مغازه فرار كرد. 
بررس��ي هاي دوربين ه��اي مداربس��ته نش��ان داد 
حرف هاي مرد پتو فروش درس��ت است و مقتول به 
دست ش��اگرد مغازه به قتل رسيده اس��ت. بنابراين 
مأموران تحقيقات گس��ترده اي را براي شناسايي و 
دستگيري قاتل آغاز كردند اما هيچ ردي از او نيافتند. 
در حالي كه دو سال از حادثه گذشته است و مأموران 
موفق به دس��تگيري قاتل فراري نش��ده اند، قاضي 
احسان زماني، بازپرس شعبه شش��م دادسراي امور 
جنايي تهران كيفرخواست قاتل فراري را صادر كرد 
و پرونده وي را براي رسيدگي به دادگاه يك كيفري 
استان فرستاد. بدين ترتيب قاتل فراري به زودي در 
يكي از شعبه هاي دادگاه يك كيفري استان تهران به 

صورت غيابي محاكمه مي شود.

کشف 3 تن مواد محترقه
 غيرمجاز در پايتخت 

سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس 
امنيت اقتصادي پايتخت از كش�ف س�ه تن مواد 
محترقه غير مجاز در سه عمليات مستقل خبر داد. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ علي عليش��اهي گفت: 
در اولين عمليات مأموران پليس در بازرس��ي از انبار 
كارگاهي در ش��هر ري مالك كارگاه را بازداش��ت و 
469 هزار قلم ان��واع مواد محترقه غيرمجاز كش��ف 
كنند. س��رهنگ عليش��اهي درباره عمليات دوم هم 
گفت: مأم��وران در جريان تحقيقات خ��ود از دپوي 
مواد محترقه غيرمجاز در دو انبار در محدوده خيابان 
ش��هيد مصطفي خميني با خبر و در بازرس��ي از دو 
محل حدود يك ميليون و 467 هزار قلم مواد محترقه 
قاچاق و غير مجاز كشف كردند و مالك دو انبار را كه 
مردي جوان بود، بازداشت كنند. سرهنگ عليشاهي 
ادامه داد: مأموران پليس در سومين عمليات خود در 
بازرس��ي از انباري حوالي بازار تهران موفق شدند از 
محل 275 هزار قلم انواع مواد محترقه كش��ف كنند. 
اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه در مجموع سه تن 
مواد محترقه كشف شد، خاطر نشان كرد: كارشناسان 
ارزش ريالي مواد محترقه كش��ف شده را 15 ميليارد 
 ريال برآورد كرده اند و در اين راستا سه متهم دستگير 
شدند و هر سه پس از تشكيل پرونده در اختيار مقام 

قضايي قرار گرفتند. 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز و سند مالكيت خودرو سوارى پرايد تيپ صبا 
به   95 ب   279 ايران59-  پالك  شماره  به   1381 مدل 
 S1412280755415 شماره موتور 293664 و شماره شاسى

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. گلستان

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
كارت و برگ سبز و كارت سوخت خودرو سوارى پرايد 131 
به شماره  ايران 73 - 912 د 54  به شماره پالك  مدل 1391 
موتور 4698947 و شماره شاسى S4412291901201 متعلق به 
خانم محبوبه دبيرى فرزند على باز مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
سندكمپانى خودرو سوارى پرايد مدل 1389 به شماره پالك 
و شماره  ايران 73 - 736 د 77 به شماره موتور 3669306 
شاسى S14122896403342 متعلق به آقاى يوسف محمدى 
دارابى فرزند غالمرضا با كدملى 2491130378 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
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بازداشت سارقان در پاتوق خالفکاران

اعضاي باندي كه بر اس�اس مهرهاي ش�طرنج 
نامگ�ذاري ش�ده بودند م�رد ميلي�اردري را 
ب�راي ف�روش خان�ه 70 ميلي�ارد تومان�ي اش 
ربودند اما قبل از سند س�ازي ب�ه دام افتادند. 
به گزارش جوان، چندي قبل زني در تهران سراسيمه 
به اداره پليس رفت و گفت شوهر پولدارش به طور 

ناگهاني گم شده است. 
وي در توضيح ماجرا گفت: ش��وهرم ش��هاب مرد 
پولداري اس��ت و چند خانه ميلي��اردي در حوالي 
ميدان ونك دارد. او امروز مثل هميشه براي انجام 
كاري از خانه بيرون رفت و قرار بود ظهر براي ناهار 
به خانه برگردد اما نيامد كه نگرانش شدم و با تلفن 
همراهش تماس گرفتم كه تلف��ن همراهش هم 
خاموش بود. پس از اين با دوستان و بستگان تماس 
گرفتم و حتي به مراكز درماني هم سر زدم اما هيچ 
ردي از او نيافتم و االن ب��ه اداره پليس آمده ام كه 

كمك كنيد شوهرم را پيدا كنم. 
با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به دس��تور قاضي دش��تبان، بازپرس شعبه دهم 
دادسراي امور جنايي تهران براي پيدا كردن مرد 

گمشده وارد عمل شدند. 
نخستين بررسي ها نشان داد شهاب روز حادثه با 
مردي به نام كاميار قرار مالقات داشته و در آن روز 
آخرين بار هم با او ديده ش��ده است. از سوي ديگر 
مشخص شد كاميار سارق سابقه داري است كه چند 
باري به زندان افتاده است. بنابراين مأموران پليس 
كاميار را ب��ه عنوان مظن��ون حادثه تحت تعقيب 
قرار دادند و در نهايت ي��ك روز بعد از حادثه وي را 

بازداشت كردند. 
   آزادي گروگان ميلياردر 

متهم ابتدا مدعي شد كه از سرنوشت شهاب بي خبر 
است، اما وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد اعتراف 
كرد كه با همدستي دو نفر از دوستانش به دستور 
مردي به نام شاه، مرد پولدار را ربوده و در مغازه اي 
حبس كرده اند.  وي گفت: من س��ر دسته باند سه 
نفره اي بودم كه لوازم خانه سرقت مي كرديم. من، 
فريد و سعيد اين باند را يكسال قبل تشكيل داديم و 
از خانه هاي باالي شهر سرقت مي كرديم. مدتي قبل 
به خانه اي در باالي شهر دستبرد زديم كه صاحبخانه 
خارج از كشور بود. ما عالوه بر سرقت لوازم گرانقيمت 
سند خانه را هم سرقت كرديم. اين سند چند ماهي 

پيش من بود تا اينكه مدتي قبل در كلوب ورزشي 
هنگام بازي شطرنج با مردي آشنا شدم كه معروف 
به ش��اه بود. وقتي فهميد من سارق منزل هستم 
ارتباطش را با من بيشتر كرد و از من خواست براي 
او سند خانه و آپارتمان سرقت كنم. من سند خانه 
وياليي را كه سرقت كرده بوديم به اونشان دادم و او 
هم به مبلغ 50 ميليون تومان از من خريد و از آن روز 
به بعد من وارد باند آنها شدم. اعضاي باند آنها طبق 
بازي شطرنج اسامي خاصي داشتند، مثالً اين مردي 
كه مرا وارد باند كرد معروف به شاه است و يكي ديگر 
از آنها معروف به وزير اس��ت و جالب اينكه يكي از 
اعضاي اين باند زن جواني است معروف به رخ كه 
به همه و حتي به شاه هم او دستور مي داد. آنها همه 
مغزهاي متفكر باند بودند و من و دوستانم در بازي 
تبهكارانه آنها نقش پياده نظام داشتيم و به عنوان 

سرباز دستورات آنها را اجرا مي كرديم. 
ما در اين مدت تعدادي سند سرقتي به آنها فروختيم 
تا اينكه چندي قبل رخ از طريق شاه ، شهاب را به 
من معرفي كرد و گفت با او رابطه دوس��تانه برقرار 
كنم و در موعد مقرر او را برباييم. پس از اين من به 
پاتوق شهاب كه آنجا هم كلوب ورزشي بود، رفت و 
آمد كردم و با شهاب رابطه دوستي برقرار كردم كه 
فهميدم شهاب كمي حواس پرت و مشكل اعصاب و 

روان دارد. در نهايت 48 ساعت قبل رخ به من دستور 
داد تا شهاب را با همدس��تي دوستانم بربايم و او را 
مجبور كنم قولنامه اي را امضاء كند و من هم طبق 
دستور مافوقم انجام وظيفه كردم و شهاب را ربودم و 
از او امضا گرفتم و االن هم شهاب زنداني ما است. وي 
در پايان گفت: قرار بود بعد از فروش خانه ميلياردي 
او س��هم هر يك از ما پياده نظام ه��ا يك خودروي 
پژو 206 باشد كه لو رفتيم.  پس از اين مأموران راهي 
مخفيگاه آدم ربايان شدند و دو متهم را دستگير و 

مرد گروگان گرفته را آزاد كردند. 
   دستگيري باند شطرنج بازان 

مأموران در ادامه شاه و سه همدست او را بازداشت 
كردند اما دريافتند رخ كه مهره اصلي اين باند است 

فرار كرده است. 
ش��اه در بازجويي ها با اعتراف به جرم خود گفت: 
چندي قبل زن جوان��ي به نام رخ ك��ه از قبل او را 
مي شناختم مرا عضو اين باند كرد. او سردسته باند 
بود و اس��امي ما را هم طبق بازي شطرنج خودش 
انتخاب كرد و اين لقب را به من داد. او مغز متفكر ما 
بود و پس از شناسايي امالكي كه صاحب آنها خارج 
از كشور بودند به ما دستور  مي داد، درباره آنها تحقيق 
كنيم و بعد با سند سازي آن امالك را مي فروختيم. 
ما در اين مدت سه خانه بزرگ ميلياردي شناسايي 

كرديم كه صاحبان آنها خارج از كشور بودند. اولين 
خانه به نام زني بود كه پس از سرقت سند خانه اش 
سند را به صورت جعلي به نام رخ زديم و بعد به مبلغ 
14 ميليارد و 700 ميليون تومان فروختيم. دومين 
خانه وياليي را هم به مرد بن��گاه داري فروختيم و 
مبلغ 2 ميليارد و 300 ميليون تومان بيعانه گرفتيم 
و قرار شد كه بعد از اينكه سند به نامش بزنيم مابقي 
پول آن را پرداخت كند و سومين خانه را هم در حال 

سند سازي بوديم كه دستگير شديم. 
وي درباره ربودن م��رد ميلياردر گفت: مدتي قبل 
رخ اي��ن مرد راكه كمي مش��كل روح��ي و  رواني 
داشت دستور داد برباييم و بعد از سند سازي يكي 
از خانه هايش را كه 70 ميليارد تومان ارزش دارد، 
بفروش��يم كه س��ربازان باند او را ربودند اما قبل از 
سند سازي دست ما رو شد و گرفتار شديم. وي در 
پايان گفت: ما معموالً در بازي شطرنج تصميمات 

خود را مي گرفتيم. 
پس از اعتراف متهم اصلي، س��ه همدس��ت او نيز 
حرف هاي ش��اه را تأييد كردند. متهمان در ادامه 
براي تحقيقات بيشتر و در اختيار كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفتند. مأموران در تالش��ند تا متهم 
اصلي اين باند را كه معروف به رخ است شناسايي 

و دستگير كنند. 

اعضای يك شبكه سرقت كه اقدام به دزدی لوازم خودروها 
می كردند در پاتوق خافكاران در جنوب تهران بازداشت شدند.

سرهنگ بهزاد اختياری رئيس پايگاه ششم پليس آگاهی تهران 
گفت: مأم��وران اين پايگاه ب��ا دريافت گزارش ه��ای مردمی از 
حضور سارقان در يكی از خانه های خيابان سعيدی  با خبر شده 
و به دس��تور قضايی واردمحل   و موفق شدند دو نفر از سارقان را 
بازداشت و مقدار زيادی از لوازم س��رقتی را كشف كنند. بهرام، 

يكی از سارقان گفت كه لوازم سرقت شده را مردی به نام بهزاد 
كه از مجرمان سابقه دار است به پاتوق آن ها منتقل كرده است. 
بعد از آن بود كه تحقيقات برای بازداش��ت بهزاد هم به جريان 
افتاد و مأموران پليس موفق ش��دند او را با رديابی شماره پالك 

خودروی پرايدش شناسايی و بازداشت كنند.
 بهزاد در بازجويی ها به سرقت اعتراف كرد و گفت از مدتی قبل 
با همدستی يكی از دوس��تانش به نام كمال شروع به سرقت   و 

بعد اموال س��رقتی را به پاتوق خالفكاران منتقل كرده اند و به 
مالخران می فروختند. با اطالعاتی ك��ه متهم در اختيار پليس 
گذاشت كارآگاهان موفق شدند كمال را هم شناسايی و بازداشت 
كنند.  س��رهنگ بهزاد اختياری گفت ك��ه ارزش ريالی اموال 
سرقت شده 150 ميليون تومان اس��ت و تحقيقات برای كشف 
جرائم بيشتر چهار متهم در پايگاه شش��م پليس آگاهی تهران 

در جريان است.

قاتل تاجر سنگ
 قصاص مي شود

اعتراف مرد شيشه اي
 به قتل دلخراش مادر 

م�رد ميانس�ال كه مته�م اس�ت پس از 
مصرف مخدر شيشه و حشيش مادرش را 
به شكل دلخراشي به قتل رسانده است، 
بازداشت ش�د و به جرمش اعتراف كرد. 
متهم 47 س�اله 15 س�ال قبل هم تحت 
تأثي�ر مخ�در شيش�ه باع�ث معلوليت 
و مرگ پ�در س�الخورده اش ش�ده بود. 
س��رهنگ عباس مرادي، س��ركالنتر دهم 
پليس پيش��گيري تهران بزرگ در توضيح 
حادثه به خبرنگار ما گفت: س��اعت 19:45 
چهارشنبه 30 بهمن ماه به مركز فوريت هاي 
پليس 110 خبر رسيد كه زني سالخورده در 

خانه اش جان باخته است.
 لحظاتي بعد از اعالم خبر تيمي از مأموران 
پليس در محل حادثه كه خانه اي در خيابان 
ميعاد شمالي محله خاني آبادنو بود حاضر 
شدند. مأموران پليس در آَشپزخانه با جسد 
زن 70 س��اله در حالي كه از ناحيه س��ر به 
شدت دچار جراحت شده بود مواجه شدند. 
بعد از آن بود كه قاض��ي واحدي، بازپرس 
ويژه قت��ل به همراه كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاه��ي در محل حاضر ش��دند. در 
اولي��ن گام از تحقيقات، پس��ر 47 س��اله 
خانواده كه از س��ال ها قبل به مصرف مواد 
مخدر اعتياد پيدا كرده بود به عنوان مظنون 

تحت تعقيب قرار گرفت. 

تحقيقات ميداني نشان داد كه مرد ميانسال 
كه ميالد نام داشت 25 سال قبل به مصرف 
انواع م��واد مخ��در اعتياد پي��دا كرده بود و 
همسرش هم به علت اعتياد وي، از او طالق 
گرفته بود. همچنين مشخص شد كه ميالد 
هم��راه دختر جوان��ش كه ب��ه تازگي عقد 

كرده بود زندگي مي كند. 
در بررسي سوابق ميالد همچنين معلوم شد 
كه او 15 سال قبل تحت تأثير مصرف مخدر 
شيشه پدرش را به ش��دت كتك زده بود به 
طوري كه پدر وي به علت آسيب هاي ناشي از 
حادثه جانش را از دست داده بود. بعد از وقوع 
حادثه مأموران پليس ميالد را بازداشت كردند 
اما او مدتي بعد با جلب رضايت خانواده اش از 

زندان آزاد شد. 
يكي از ش��اهدان هم به پليس گفت: ميالد 
مدتي قبل از حادثه ب��راي ترك اعتياد راهي 
كمپ شد. او شش روز قبل از كمپ به خانه اش 
برگش��ت. ما اين موضوع را به خاطر صداي 
مشاجره اي كه او با اعضاي خانواده  اش داشت 
متوجه شديم. همچنين متوجه شديم كه او 
دخترش را مجبور به خريد مواد مي كرد. وقتي 
دخترش حاضر به خريد مواد نشده بود ميالد 

او را با لباس خانه از منزلش بيرون كرده بود. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه 
مي��الد تحت تعقي��ب پليس ق��رار گرفت و 

ساعت 24 همان ش��ب در خيابان 22 بهمن 
شناسايي شد. مأموران پليس بعد از شناسايي 
ميالد بود كه توانستند او را در حالي كه يك 

قبضه چاقو به دست داشت بازداشت كنند. 
ميالد در اولين بازجويي ه��ا به قتل مادرش 
اعتراف كرد و گفت: من قبل از حادثه مقداري 
حشيش، شيشه و 20 عدد قرض روانگردان 
مصرف كردم. وقتي با مادرم مواجه شدم او را 
به شكل شيطان ديدم. او مادرم نبود بلكه يك 
شيطان در نقش مادرم بود. متهم ادامه داد: من 
در حمام بودم كه مادرم كه به شكل شيطان در 
آمده بود به سراغم آمد و به من گفت كه بايد 
او را بكشم يا او من را خواهد كشت. او سپس 
به سمت من حمله كرد و من شروع به ضربه 
زدن كردم و 30 تا 40 مشت به سرش زدم تا 
او را به قتل برسانم و جسدش را داخل يخچال 
بگذارم تا نياز به انتقال به س��ردخانه نباشد. 
من زدن ضربه ها را به ي��اد دارم اما بعد از آن 

را به ياد ندارم. 
س��رهنگ عباس مرادي، س��ركالنتر دهم 
پليس پيشگيري تهران بزرگ گفت: همزمان 
با اعتراف متهم به ارتكاب جنايت به دستور 
قاضي واح��دي، بازپ��رس ش��عبه يازدهم 
دادس��راي امور جناي��ي مته��م در اختيار 
كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت. 

ر بو د ن   مر د   ميليا  ر  د  ر     بر ا   ي  فر   و  ش   خا  نه 70 ميليا  ر د   تو  ما  ني  ا ش 


