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از حال بد به حال خوب
اين روزها با باال گرفتن نگراني هاي عمومي درباره گس��ترش ويروس 
كرونا، كس��ب و كار محتكران س��امت مردم گرم گرم اس��ت. آنها تا 
جايي كه امكان داشته باشد نان شان را در خون ملت مي زنند و به خانه 
مي برند. اين موضوع را با دريافت خبرهايي كه درباره گران فروشي لوازم 
پيشگيری  به گوش مي رسد، مي شود به صرافت دريافت. قيمت هايي 
كه اعام آن هوش از س��ر هر جنبن��ده اي مي پراند. اگ��ر وضعيت در 
پايتخت به اين شكل باشد حاال ببينيد در شهرهاي دوردست چگونه 
است. وقتي اتفاق هايي از اين دس��ت مي افتد و بازار محتكران بيش از 
پيش گرم مي شود، ناكارآمدي ساختارهاي نظارتي بيشتر خودش را 
نشان مي دهد. ساختارهايي كه سال هاست در باور عمومي فقط به شكل 
نمادين وجود داشته اند و عمًا كاركردي در ساختار مدني جامعه ندارند؛ 
چراكه اگر غير از اين بود چنين بازار مكاره اي اصًا شكل نمي گرفت. در 
حالت استحاله بودن ساختارهاي نظارتي يكي از نگراني هاي عمومي 
است و پخش برنامه های فرمايشی در برخورد با عوامل اين رفتارهای 
نادرست تأثيری در اصل ماجرا نداشته است. باور عمومي اين است كه 
ساختارهاي نظارتي به اين دليل كاركرد خود را از دست داده اند كه با 
دريافت رشوه، چشم خود را به تخلف هاي موجود بسته است و با همين 
شيوه به حيات خود ادامه داده است، در حالي كه انتظار عمومي همواره 

برخورد مقتدرانه با متخلفان بوده  و هست. 
در كنار اين بازارهاي مكاره شكل گرفته اما خبرهايي منتشر مي شود 
كه مي شود در آن رگه هايي از اميد و انسانيت را ديد. آدم هايي كه فقط 
در فكر كسب روزي حال هستند. مثل آن كاسبي كه به جاي نوشتن 
ماسك تمام شد، روي شيشه مغازه اش نوشته بود كه ماسك رايگان را در 
اختيار شهروندان قرار مي دهد يا يكي از كاركنان داروخانه اي در غرب 
تهران كه با هزينه خودش داروهاي ضدعفوني و ماسك هاي زيادي را 
خريداري كرد و به يكي از كمپ هاي ترك اعتياد فرس��تاد تا معتادان 
براي يك روز هم كه شده فكر كنند خارج از ديوارهاي بلند كمپ يك 
نفر به فكر آنان است. جامعه ما در س��ايه بي  تدبيري هاي متوليانش با 
بحران هاي بسياري مواجه است و مدام از بحراني به بحران ديگر پهلو 
مي زند. مثل بحران مرغ، تخم مرغ، ريزگرد، برف وحاال بحران كرونا كه 
اگر از آن جان سالم به در ببريم براساس تجربه های گذشته  بايدمنتظر 
بحرانی تازه باشيم  با اين حال انتشار خبرهايي كه حكايت از توجه به 
ابعادي انساني اس��ت و در آموزه هاي ديني مان هم به آن توصيه شده 

حالمان را بيش از پيش خوش مي كند. 
 

كشف  انبار  ماسك هاي  احتكار شده
 500 رئي�س پلي�س پيش�گيري ته�ران ب�زرگ از كش�ف 
ه�زار ماس�ك احت�كار ش�ده در منطق�ه گلب�رگ خب�ر داد. 
سردار كيوان ظهيري گفت: شامگاه يك شنبه چهارم اسفندماه اهالي 
منطقه گلبرگ در تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 اعام كردند 
كه مرد جواني مقابل پاركينگ خانه اش در حال خالي كردن بسته هاي 
ماسك پزشكي است كه با توجه به حساسيت موضوع تيمي از مأموران 
كانتري 147 گلبرگ همراه با رئيس كانتري سرهنگ شريفي مقدم 

در محل حاضر شدند. 
وي افزود: مأموران با حضور در محل و بررسي هاي ابتدايي اطمينان پيدا 
كردند كه مرد جوان تعداد 250 كارتن را كه روي آن ها عبارت »نفس« 
نوشته شده به داخل پاركينگ خانه  اش منتقل كرده كه مأموران وارد 

عمل شده و تحقيقات خود را آغاز كردند. 
سردار ظهيري ادامه داد: پس از هماهنگي با مقام قضايي و حضور يك 
كليد ساز در ورودي ساختمان باز ش��ده و مأموران با تعداد 500 هزار 

ماسك پزشكي احتكار شده در انباري اين ساختمان روبه رو شدند. 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ گفت: متهم كه يك همسر تبعه 
چين دارد در محل دستگير و در تحقيقات مشخص شد وي اين تعداد 
ماس��ك را از يك كارخانه توليدي در منطقه بومهن خريداري كرده و 
قصد داش��ته با احتكار آن و در زمان مناس��ب با قيمت بااليي اقدام به 

فروش كند. 
س��ردار ظهيري ادامه داد: با اعام اين خبر دادستان منطقه و بازپرس 
تعزيرات در محل حضور پيدا كردند و پس از اقدامات ابتدايي ماسك ها 
توسط تيمي از دانشگاه علوم پزش��كي به داروخانه هاي همان منطقه 

منتقل شد. 

مرگ خاموش مادر و پسر
استنشاق گاز مونواكسيد كربن در گلهشر كرج مرگ زن سالخورده 

و پسرش را رقم زد. 
به گزارش جوان، روز گذش��ته مأموران پليس گلش��هر كرج از مرگ 
مشكوك يك زن سالخورده و پسر جوانش در خانه شان باخبر و راهي 
محل شدند. با حضور مأموران در محل، اولين بررسي ها نشان داد مادر 
و پسر بر اثر استنشاق گاز مونواكس��يد كربن فوت كرده اند. سرهنگ 
سيدمجيد فيض جعفري معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي 
استان البرز گفت: »با انتقال اجساد به پزشكي قانوني تحقيقات بيشتر 

در جريان است. « 

بازداشت دزد موتورسوار
 با شليك گلوله

س�ارق موتورس�وار در جري�ان تعقي�ب و گري�ز ب�ا مأم�وران 
گش�ت كالنت�ري  137 نص�ر ب�ا ش�ليك گلوله بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان س��رهنگ ابراهيم قاضي پور، رئي��س كانتري 137 
نصر توضيح داد: در پي دريافت تعدادي ش��كايت مبني بر زورگيري و 
سرقت موبايل توسط دو جوان موتورسوار در نزديكي پارك ستارخان 
تحقيقات در دستور كار مأموران كانتري 137 نصر قرار گرفت. كانتر 
محله نصر ادامه داد: در تحقيقات بعدي مشخص شد متهمان سوار بر 
يك دستگاه موتور سيكلت قرمز رنگ و پرسه زني در خيابان هاي خلوت 
با تهديد سا ح سرد، تلفن همراه مال باختگان را زورگيري و به سرعت 

از محل متواري مي شوند. 
وي با بيان اينكه تعدادي از مال باختگان موفق شده بودند چهره سارقان 
را به خاطر بسپارند، افزود: مشخصات سارقان در اختيار تيم هاي گشت 

كانتري براي شناسايي و دستگيري متهمان قرار گرفت. 
رئيس كانتري 137 نصر ادامه داد: روز گذشته مأمور گشت موتور سوار 
كانتري در محدوده خيابان نصر هر دو سارق را سوار بر موتورسيكلت 
قرمز رنگ مشاهده كرد و عمليات مهار و دستگيري سارقان آغاز شد. 
قاضي پور ادام��ه داد: تعقيب و گريز متهمان ت��ا عوارضي قديم تهران 
– كرج ادامه داش��ت تا اينكه مأمور پليس ب��راي جلوگيري از متواري 
شدن متهمان چند تيرهوايي شليك و مأموران موفق شدند ترك نشين 
موتورس��يكلت را دس��تگير كنند، ولي راكب موتورس��يكلت از محل 
متواري شد. اين مقام پليسي با اشاره به اينكه تا كنون تعداد چهارتن از 
مال باختگان، سارق را شناسايي كرده اند، اضافه كرد: تحقيقات پليسي 

براي دستگيري موتورسوار و كشف جزئيات پرونده ادامه دارد. 

43 روستا در جريان زمين لرزه 5/7 ريشتری آذربايجان غربی از 10 تا 
100 درصد تخريب شد. براساس آخرين گزارش ها 65 نفر از اهالی اين 

روستا مصدوم و راهی مراكز درمانی شدند. 
مجتبي خالدي، سخنگوي س��ازمان اورژانس كشور گفت: ساعت ۹:22 
روز گذشته، زمين لرزه اي با قدرت 5/7 ريشتر در عمق ۶كيلومتري زمين 
بخش قطور شهرستان خوي را به لرزه درآورد. وي ادامه داد: بعد از وقوع 
حادثه تيم هاي امداد در محل حاضر شدند كه براساس آخرين آمار۶5 نفر 

مصدوم شدند. 
اميرعباس جعفری مديركل مديريت بحران استانداری آذربايجان غربی 
گفت: ۶5 نفر از اهالی روس��تاهای منطقه مصدوم شدند كه 10 نفر آنها 
بستری و 55 نفر به صورت سرپايی مداوا شدند. وی ادامه داد: در اثر وقوع 
اين زمين لرزه به 43 روستای منطقه بين 10 تا 100 درصد خسارت وارد 
شده است. وی با بيان اينكه مقرر شد تا چادر برای اسكان سكنه خانه  هايی 
كه بيش از 50 درصد خس��ارت ديدند، برپا شود، گفت:  سه كمپ نيز در 
منطقه برای اسكان افرادی كه تا اتمام پس لرزه  ها نمی خواهند در خانه های 

خود بمانند، راه اندازی می شود. 
با توجه به مرزی بودن برخی از روستا  ها و دسترسی سخت زمينی ارزيابی 

درباره خسارات احتمالی همچنان ادامه دارد.

خانم سرهنگ  قالبي در كار شوراي
 حل اختالف دخالت مي كرد!

زني كه با درجه سرهنگي در كارهاي شوراهاي حل اختالف مداخله 
مي كرد با هوش�ياري يكي از كاركنان شناس�ايي و بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان سرهنگ علي قاسمي، رئيس كانتري 122 دربند توضيح 
داد: ساعت 1۶:50 روز شنبه سوم اسفند ماه يكي از كاركنان شوراي حل 
اختاف دربند با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گفت كه به 
رفتار زني كه با درجه سرهنگي در كارهاي شوراي حل اختاف دخالت 
مي كند مشكوك است. لحظاتي بعد تيمي از مأموران كانتري 122 دربند 
در محل حاضر شدند. شاكي در توضيح بيشتر ماجرا به مأموران پليس گفت: 
اين زن كه لباس و درجه سرهنگي دارد خودش را ضابط قضايي و از مأموران 
كانتري 127 نارمك معرفي مي كند و در امور قضايي ما هم دخالت دارد 
كه درخواست رسيدگي دارم. بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس 
در استعام از كانتري 127 نارمك متوجه شدند كه ادعاي اين زن دروغ 
است كه متهم را بازداشت كردند. سرهنگ قاسمي گفت: تحقيقات از متهم 

بازداشت شده در كانتري در جريان است. 
 

 پليس هاي قالبي در دام گشت پليس
دو پلي�س قالب�ي ك�ه س�وار ب�ر موت�ور در ح�ال گش�ت زني 
بودن�د در دام مأم�وران گش�ت پلي�س ته�ران گرفت�ار ش�دند. 
به گزارش جوان سرهنگ ابراهيم ش��ريفي مقدم، رئيس كانتري 147 
گلبرگ توضيح داد: س��اعت18 روز گذش��ته مأموران كانتري هنگام 
گشت زني در محدوده بزرگراه باقري به راكبان دو دستگاه موتور سيكلت 
فاقد پاك كه شلوار نظامي به پا داشتند مظنون شدند و هر دو موتورسيكلت 
را متوقف كردند. راكبان موتورس��يكلت با نشان داد يك حكم قضايي به 
مأموران پليس گفتند كه از كاركنان نظامي هستند كه بررسي حكم نشان 
داد كه جعلي است بنابراين دو متهم را بازداشت و به كانتري منتقل كردند. 
سرهنگ ش��ريفي مقدم گفت: تحقيقات براي كشف جرائم متهمان در 

كانتري در جريان است.

 مرگ موتورسوار در خط ويژه
ورود غيرمج�از موتورس�وار ب�ه خ�ط وي�ژه منج�ر ب�ه تص�ادف 
وس�يله نقلي�ه ب�ا اتوب�وس تن�درو و م�رگ راك�ب آن ش�د. 
به گزارش جوان سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور پايتخت گفت: اين حادثه روز گذشته خط ويژه شرق به غرب خيابان 
خاوران بعد از خيابان نبرد اتفاق افتاد. بررسي هاي پليس بعد از حضور در 
محل نشان داد كه موتورسوار در خط ويژه اتوبوسراني در حال حركت بوده 
كه ناگهان به سمت چپ منحرف می شود و با يك دستگاه اتوبوس تندرو 
برخورد می كند و در دم جانش را از دست مي دهد. سرهنگ مؤمني گفت: 

جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

 5 پرونده جنايي روي ميز بازپرس 
كشف جسد سه مرد معتاد در جنوب تهران، مرگ نوزاد دو ماه پس از 
تزريق واكسن و مرگ آتشين مرد ميانسال، پنج پرونده تازه اي است 
كه مأموران پليس پايتخت تحقيقات خود را درباره آنها آغاز كرده اند. 
به گزارش جوان، ساعت 11:52 روز شنبه سوم اسفندماه بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران باتماس تلفني مأموران كانتري 115 رازي از 
كشف جسد سه مرد معتاد در سه محل متفاوت با خبر شد. مأموران پليس 
اعام كردند: هنگام گشتن زني در محدوده استحفاظي با جسد سه مرد 
حدوداً 40، 45 و 50 ساله ناشناس در سه محله متفاوت روبه رو شديم كه 
بررسي ها حكايت از اين دارد اين سه مرد معتاد به مواد مخدر بوده اند و به 
كام مرگ رفته اند. با اعام اين خبر بازپرس جنايي دستور داد جسد سه مرد 
براي شناسايي هويت و مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني 

فرستاده شود. تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 
در حادثه ديگري مأموران كانتري غياثي خبر مرگ مشكوك نوزاد پسر 
دوماهه اي را به بازپرس جنايي اطاع دادند. بررس��ي ها نش��ان داد نوزاد 
دو ماه پس از تزريق واكسن دو ماهگي حالش بد مي شود و فوت مي كند. 
همچنين مشخص شد خانواده اين نوزاد از كادر درماني به خاطر تزريق 
واكسن دوماهگي كه باعث مرگ فرزندشان ش��ده است شكايت دارند. 
همزمان با انتقال جسد نوزاد دو ماه به پزشكي قانوني براي مشخص شدن 
علت اصلي مرگ، پرونده وي براي بررسي به دادسراي ويژه جرائم پزشكي 

فرستاده شد. 
پنجمين حادثه   را مأموران كانت��ري 145 ونك به بازپرس جنايي خبر 
دادند. مأم��وران اعام كردند مردي هنگام پخت غ��ذا به خاطر تركيدن 
پيك نيك دچار سوختگي شديد ش��ده كه پس از انتقال به بيمارستان 

فوت كرده است.

بازداشت عامالن تيراندازي 
به مأمور راهور بندرعباس 

عامالن تيران�دازي به مأمور پلي�س راهور شهرس�تان بندرعباس 
بازداشت شدند. 

سردارغامرضا جعفري، فرمانده انتظامي هرمزگان گفت: در پي وقوع يك 
فقره تيراندازي با اسلحه بادي و ساچمه اي به مأمور پليس راهور بندرعباس در 
هنگام انجام وظيفه كه منجر به جراحت سطحي وي شده بود، مأموران پليس 
آگاهي در اين باره تحقيق كرده و يكي از عامان تيراندازي را بازداشت كردند.  
متهم در بازجويي ها گفت كه همدستش به سمت پليس تيراندازي كرده 
است كه همدست وي هم بازداشت  شد و به جرمش اعتراف كرد.  فرمانده 

انتظامي هرمزگان گفت: متهمان با تشكيل پرونده راهي دادسرا شدند. 

تخريب 43 روستا 
در زمين لرزه آذربايجان غربی 

 قاتل: قتل بر سر يك نگاهحسين فصيحي
 اتفاق افتاد

مرد جواني كه به خاطر چش�م در 
چش�م ش�دن، يكي از دوستانش 
را مقاب�ل چش�مان خواه�رش به 
قتل رس�انده بود، روز گذشته در 
جلس�ه دادگاه ماجرا را شرح داد. 
به گزارش جوان، جلس��ه رسيدگي 
به پرونده صبح ديروز در شعبه دوم 
دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران 
به رياس��ت قاضي زالي برگزار ش��د. 
بعد از اعام رسميت جلسه نماينده 
دادس��تان در قرائت كيفرخواس��ت 
گفت: »س��ال ۹4 مهدي 24 س��اله 
به اته��ام قتل يكي از دوس��تانش به 
نام عارف در يك نزاع دس��ته جمعي 
بازداشت ش��د. متهم در بازجويي ها 
قتل را ان��كار كرد اما بن��ا به گواهي 
شاهدان حادثه از جمله خواهر مقتول 
وي به اتهام قتل عمد روانه زندان شد. 
از دادگاه محترم درخواست رسيدگي 

به پرونده را دارم.«
در ادامه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. سپس متهم به دستور رياست 
دادگاه در جايگاه قرار گرفت و با انكار 
جرمش گف��ت: »صب��ح روز حادثه 
از خانه بيرون آمدم ت��ا اينكه عارف 
را س��ركوچه ديدم. او به ديوار تكيه 

زده ب��ود و وقتي مرا دي��د چهره اش 
عوض ش��د و با نگاه بد به من خيره 
ش��د. به او اعتراض كردم ولي جواب 
س��رباال داد. اين رفتار در دلم كينه 
شد تا عصر همان روز نزديك غروب 
بود كه همراه دوستانم سوار خودروي 
پرشيا شديم و تصميم گرفتيم براي 
تفري��ح در خياب��ان چرخ��ي بزنيم. 
داخل خودرو از رفت��ار عارف گفتم 
و در اي��ن مورد با دوس��تانم صحبت 
كردم. همانجا قرار شد به محله آنها 
برويم. « متهم در خصوص درگيري 
گفت: »وقتي وارد كوچه آنها شديم 
از ماشين پياده شديم و مقابل خانه 
پدر مقتول رفتيم. عارف با ديدن ما 
مقابل در آمد و شروع به فحاشي كرد. 
همين باعث درگيري ش��د و در آن 
درگيري تعدادي از اقوام عارف به ما 
حمله كردند. دوستان من نيز عارف را 
دوره كردند و به اين ترتيب درگيري 
باال گرفت. در آن شرايط از عصبانيت 
در حال خودم نبودم به همين دليل 
نديدم عارف با ضربه چاقوي چه كسي 

روي زمين افتاد.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »قبول 
دارم در آن درگي��ري حاضر بودم و 

دعوا هم به خاطر يك نگاه اتفاق افتاد 
اما افراد ديگري ه��م حاضر بودند به 
همين دليل نمي دانم چه كس��ي به 
گردن مقتول ضربه زد و باعث مرگ 

او شد.«
بعد از دفاعيات متهم، خواهر مقتول 
به عنوان ش��اهد ماج��را در جايگاه 
ايس��تاد و در حاليكه به شدت اشك 
مي ريخت، گف��ت: »آن روز در خانه 
بودم كه متوجه س��ر و صداي برادرم 
و دوس��تانش ش��دم. هراسان پشت 
پنجره رفتم كه دي��دم تعداد زيادي 
دور برادرم را گرفته اند. خودم را مقابل 
در رساندم و چش��مم به متهم افتاد. 
از او و دوس��تانش خواهش كردم از 
محل بروند اما متهم با عصبانيت مرا 
پرت كرد و قسم خورد با برادرم كاري 
ندارد. دقيقه اي نگذش��ت كه ديدم 
او در حاليكه دوس��تانش،  برادرم را 
دوره كرده بودند با چاقو يك ضربه به 
گردن عارف زد و فرار كرد. با اينكه به 
او التماس كردم برادرم را رها كند اما 
او قبول نكرد و مقابل چشمانم برادرم 

را كشت.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

دعوای خونین 2 برادر به خاطر فحاشی
پس�ر جواني ب�ه خاط�ر اينكه ب�رادر 
فحاش�ي  همس�رش  ب�ه  بزرگ�ش 
كرده بود ب�ا قم�ه او را به قتل رس�اند. 
به گزارش جوان، ساعت 14:52 بعد از ظهر 
روز شنبه سوم اسفندماه بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كانت��ري 138 جنت آباد از قتل 
پسر جواني در خانه ش��ان با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جس��د پسر 
3۶ ساله اي به نام كامران روبه رو شدند كه 

با اصابت چاقو به  قتل رسيده بود. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد مقتول در 
درگيري با برادر 31 ساله اش به نام حميد به 

قتل رسيده است. 
همچنين مشخص شد مأموران كانتري در 
همان لحظات اوليه درگيري در محل حاضر 

شدند و قاتل را دستگير كرده اند. 
پدر مقتول كه ش��اهد عيني حادثه بود به 

مأموران گفت: داخل كوچه بودم كه پسر 
بزرگم پنجره را باز كرد و به حميد كه با من 
داخل كوچه بود فحاشی كرد . پس از اين 
حميد عصبانی شد و به داخل خانه رفت و 

برادرش را با چاقو به قتل رساند . 
قاتل هم در بازجويي ها گفت: دقايقي قبل 
از درگيري به داخل كوچه رفتم كه ناگهان 
برادرم پنجره خانه را باز و به من فحاش��ي 
كرد. او فحش هاي ركيكي به همسرم  داد 
كه به غيرت��م بر خورد و عصباني ش��دم و 
تصميم گرفت��م او را تنبيه كنم. به همين 
دليل به خانه آمدم ك��ه ديدم كامران قمه 
بزرگی در دست دارد و مي خواهد با آن به 
من حمله كند كه قمه را از دستش گرفتم و 

با آن ضربه اي به گردنش وارد كردم. 
متهم پس از دستگيري صبح ديروز براي 
تحقيق به دادس��راي ام��ور جنايي تهران 
منتقل ش��د. وي در بازجويي ه��ا با اظهار 
پشيماني به قتل برادر بزرگش اعتراف كرد 
و مدعي شد كه قصد قتل  نداشته است. وي 

گفت: وقتي به همسرم فحاشي كرد عصباني 
شدم و به داخل خانه آمدم. اصاً قصد قتل   
نداش��تم كه ديدم او قمه بزرگي در دست 
دارد و وقتي قمه را از او گرفتم، مي خواستم 

بترسانمش كه قمه به او اصابت كرد. 
سرهنگ عليرضا يوسف وند رئيس كانتری 
138 جنت آباد با اعام اين خبر گفت :  زمان 
حادثه مأمور كانتری هم��راه قاتل و پدر 
مقتول داخل كوچه بودند كه مقتول پنجره 
را باز می كند و به قاتل فحاشی می كند . 
پس از اين قاتل ناگهان عصبانی می شود و 
در را به روی پدرش و مأمور پليس می بندد 
و به داخل خانه می رود ك��ه در ادامه پدر 
مقتول و مأمور پليس پس از شكستن در 
وارد خانه می شوند و با جسد غرق به خون 
مقتول كه با اصابت ضربه قمه به گردنش به 

قتل رسيده است روبه رو می شوند . 
متهم برای  ادامه تحقيقات به دستور قاضي 
پرون��ده در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

آرم�ان، پس�ري ج�وان ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل غزال�ه طن�اب 
تعيي�ن  ب�راي  ديگ�ر  ب�ار  برداشته ش�ده  گردن�ش  از  دار 
گرف�ت.  ق�رار  تحقي�ق  م�ورد  مقت�ول  جس�د  سرنوش�ت 
به گزارش جوان، اين حادثه 12 بهمن سال ۹2 اتفاق افتاد كه در جريان آن 
دختري 18 ساله به نام غزاله ناپديد شد. تحقيقات پليسي نشان داد غزاله روز 
حادثه هم با آرمان قرار ماقات داشته است كه پسر جوان را بازداشت كردند. 
آرمان در بازجويي ها به قتل دختر مورد عاقه اش اعتراف كرد و گفت:  روز 
حادثه پدر و مادرم كه هر دو پزشك هستند به محل كارشان رفتند و من از 
فرصت استفاده و غزاله را به خانه مان دعوت كردم تا درباره ادامه رابطه مان 
با هم حرف بزنيم. وقتي به خانه آمد گفت بايد او را فراموش كنم كه عصباني 
ش��دم و او را هل دادم كه روي زمين افتاد. بعد هم او را با پنج ضربه ميله 
بارفيكس به قتل رساندم و جس��دش را با چمدان به سطل زباله منتقل 
كردم. با اعتراف آرمان تحقيقات براي كشف جسد به جريان افتاد كه ثمري 
نداشت. متهم پس از تحقيقات تكميلي در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك 
استان تهران محاكمه شد اما در جلسه دادگاه حرف هايش را تغيير داد و 
گفت: غزاله هنگام خارج شدن از خانه شان از پله سقوط كرده و جانش را از 
دست داده است. او هم جسد را با چمدان از خانه به بيرون منتقل كرده است. 
هيئت قضايي هم بعد از ختم جلسه آرمان را به قصاص محكوم كردند. رأي 
دادگاه پس از تأييد براي اجرا به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي 
تهران فرستاده شد و سرانجام آرمان دي ماه امسال براي اجراي حكم در 
زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت اما در آخرين لحظه ها با ميانجيگري 
هيئت صلح و سازش دادسراي امور جنايي موفق شد از اولياي دم يك ماه 

مهلت بگيرد و بدين ترتيب از پاي چوبه دار به سلولش بازگشت. 

   احتمال مي دهم غزاله زنده باشد 
در حالي كه آرمان از چوبه دار فاصل��ه گرفته بود وكيل متهم مدعي 
شد كه طبق گفته هاي آرمان احتمال مي دهد كه غزاله زنده باشد و 
به قتل نرسيده باش��د چون دفترچه وي پس از قتل تمديد شده و از 
دانشگاهي هم كه قبول شده يك ترم مرخصي گرفته است. با طرح اين 
اظهارات قاضي كيخا و قاضي متين راسخ، دو قاضي كه وي به قصاص 

محك��وم كرده بودند، 
نام��ه اي ب��ه رئي��س 
دادگستري نوشتند و 
اعام كردن��د در رأي 
خ��ود تردي��د دارند و 
درخواس��ت كردن��د 
اين پرونده رسيدگي 

مجدد شود.  از سوي ديگر آرمان هم در تازه ترين حرف هاي خود در 
ادعايي گفت: روز حادثه غزاله بيهوش ش��د و من ترديد داشتم كه او 
فوت كرده است اما از ترس پيكر بيهوش او را داخل چمدان گذاشتم و 
به طرف سطل زباله در نزديكي خانه مان رفتم. پس از اين در چمدان 
را باز كردم و پيكر غزاله را به داخل سطل زباله انداختم و االن احتمال 
مي دهم او پس از اين به هوش آمده باشد و از محل به مكان نامعلومي 

گريخته باشد. 
   بازجويي دوباره از متهم در دادسرا براي كشف جسد 

پس از طرح اين ايراد پرون��ده متهم براي رس��يدگي و رفع ابهام به 
دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد و به همين خاطر چند روز 
قبل آرم��ان در دو روز متفاوت از زندان براي بازجويي به دادس��راي 
جنايي منتقل شد و براي كشف جسد مورد تحقيق قرار گرفت. متهم 
در بازجويي ها دوباره حرف هاي خود را تكرار كرد و مدعي شد كه جسد 
را در سطل زباله انداخته است. وي همچنين درباره اينكه در قتل غزاله 
همدست داشته يا نه دوباره مدعي ش��د كه در اين حادثه همدستي 

نداشته و تنها بوده است. 

ادامه تحقيقات  براي كشف جسد غزاله

برق جان راننده جرثقيل را گرفت
رانن�ده ي�ك دس�تگاه جرثقي�ل در شهرس�تان تاكس�تان 
اس�تان قزوي�ن ب�ه دلي�ل برخ�ورد ب�ا تي�ر ب�رق فش�ار ق�وي 
داد.  دس�ت  از  را  جان�ش  و  ش�د  گرفتگ�ي  ب�رق  دچ�ار 
به گزارش جوان، اين حادثه روزگذشته در شهر تاكستان استان قزوين 
اتفاق افتاد. با اعام اين خبر مأموران پلي��س بافاصله در محل حاضر 
شدند. اولين تحقيقات نش��ان داد راننده يك دستگاه جرثقيل در حال 
تخليه بار بلوك، بر اثر برخورد دكل جرثقيل با تير برق فشار قوي دچار 

برق گرفتگي شده و در دم فوت كرده است.  

پرنده شكاري شكار شد
ورود پرنده شكاري به ساختمان پنج طبقه مسكوني، آتش نشانان را به محل حادثه كشاند. 
به گزارش جوان، عصر روز گذشته آتش نشانان ايستگاه ۶1 با تماس ساكنان يك ساختمان 
مسكوني در محله اقدسيه در محل حاضر شدند. به گفته مهدي نيازي فرمانده آتش نشانان 
اعزامي، يك بهله پرنده شكاري)عقاب( به طورناگهاني به داخل راه پله هاي يك ساختمان 
مسكوني پنج طبقه وارد شدو موجب ترس و نگراني اهالي اين ساختمان شد.  وي در ادامه 
اظهار داشت: آتش نشانان بافاصله با به كارگيري تجهيزات مخصوص نجات، اين پرنده را به 

دام انداختند و به نگراني ساكنان اين ساختمان مسكوني پايان دادند.


