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راه اندازي ۵۰ مركز پليس فتا 
در شهرستان هاي كشور

رئيس پليس سايبري كش�ور با تأكيد بر 
پيشگيري از جرائم حوزه فضاي مجازي 
از تصويب و راه اندازي ۵۰ مركز ديگر پليس 
فتا در شهرس�تان هاي كش�ور خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار وحي��د مجيد در 
تش��ريح اين خبر، اظهار داشت: در راستاي 
تأمين امنيت فضاي س��ايبر و ارتقاي منابع 
انساني، زيرس��اخت هاي استان ها و توسعه 
پليس فتا در پهنه سرزميني كشور با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي 
پليس فتا و تصويب فرمانده ناجا، ساختار راه اندازي ۵۰ مركز ديگر پليس 

فتا در شهرستان هاي كشور مصوب و اجرايي شد. 
رئيس پليس فتاي ناجا به ارتقاي توسعه پليس فتا در تمامي شهرستان هاي 
كشور به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده اشاره كرد و افزود: تمامي 
مراكز پليس سايبري ضمن انجام رصد و پايش فضاي مجازي، ارائه خدمات 
و پيگيري شكواييه هاي ارجاعي، ايجاد فرصت آموزشي و اطالع رساني از 
آسيب ها، تهديدات و فرصت هاي فضاي مجازي را در راستاي پيشگيري از 

جرائم اين حوزه در دستور كار خود قرار دارند. 
رئيس پليس سايبري كشور، ايجاد اين مراكز را در راستاي برآورده شدن 
خواس��ته هاي مردم در فضاي مجازي عنوان كرد و گفت: ارتقاي اعتماد 
مردمي و مقابله با جرائم اينترنتي و مالي و نيز جلوگيري از آس��يب هاي 
اجتماعي و فرهنگي فضاي مجازي در جامعه از اهداف راه اندازي ۵۰ مركز 

پليس فتا در شهرستان ها به شمار مي آيد. 
سردار مجيد با بيان اينكه تأمين امنيت نسبي در فضاي مجازي نيازمند 
همكاري تمامي س��ازمان ها، نهادهاي مربوطه و مش��اركت هموطنان 
است، عنوان كرد: صيانت از هويت ملي و ارزش هاي اسالمي، حفظ حريم 
خصوصي و صيانت از اموال و منافع افراد در فضاي سايبري از مأموريت هاي 

مهم اين پليس است. 
بنابر اعالم پايگاه خبري پليس فتا، سردار مجيد به شهروندان توصيه كرد: 
در صورت نياز به كسب اطالعات آموزشي و نيز روبه رو شدن با مشكل يا 
موارد مشكوك، مراتب را با پليس فتا در ميان بگذارند يا به سايت اين پليس 

به نشاني www. cyberpolice. ir مراجعه كنند.

درخواست ديه
 از بيت المال براي زن ميانسال

 ناكامي پليس براي شناس�ايي عامل يا عامالن قتل زن ميانس�الي 
ك�ه در جريان س�رقت از منزل�ش به قتل رس�يده بود، باعث ش�د 
فرزندان مقت�ول درخواس�ت دي�ه از بيت الم�ال را مط�رح كنند. 
به گزارش جوان، 2 شهريور سال ۸۷، مأموران كالنتري 14۰ باغ فيض از 
قتل زن ميانس��الي در منزلش باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به پروين ۵2 ساله بود كه بر اثر خفگي كشته ش��ده بود. پسر آن زن كه 
در محل حضور داشت به مأموران گفت: »برادر بزرگم در دوبي زندگي 
مي كند و برادر ديگرم سرباز است. پدرم سالها قبل فوت كرده بود و در اين 
مدت من و مادرم با هم زندگي مي كرديم. هر روز كه به محل كار مي رفتم 
چند بار با مادرم تماس مي گرفتم و حالش را مي پرسيدم، اما امروز هرچه 
به او زنگ زدم جوابي نشنيدم. از نگراني به خانه برگشتم و زنگ در را زدم 
ولي كسي در را باز نكرد. اين شد كه با كليد وارد خانه شدم و ديدم مادرم 
روي زمين افتاده است. نزديك رفتم كه متوجه شدم نفس نمي كشد. 
در حاليكه شوكه بودم شروع به داد و فرياد كردم و از همسايه ها كمك 

خواستم اما بي فايده بود.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني و بررسي صحنه جرم مشخص شد، اين 
قتل با انگيزه سرقت رخ داده است كه در جريان آن سارق يا سارقان بدون 
شكستن در يا پنجره وارد خانه شده اند و همزمان با سرقت سه تخته فرش 
ابريشمي دست به جنايت هم زده اند. به اين ترتيب پرونده قتل با انگيزه 
سرقت تشكيل و تحقيقات در اين زمينه آغاز شد. در روند تحقيقات بود 
كه پليس دريافت زن ميانسال بعد از فوت شوهرش با دوستان زيادي رفت 
و آمد داشته است. بنابراين فرضيه قتل از سوي فرد آشنايي قوت گرفت و 
يكي از همسايه هاي مقتول در تحقيق به مأموران گفت: »عصر روز حادثه 
در اتاقم استراحت مي كردم كه متوجه ش��دم خودرويي مقابل در توقف 
كرد. احتمال دادم پدرم است كه به خانه برگشته است، اما وقتي از پنجره 
بيرون را تماشا كردن ديدم مرد جواني در حاليكه كت و شلوار پوشيده و 
خيلي مرتب بود از يك پژو 4۰۵ مشكي رنگ پياده شد و به خانه مقتول 
رفت. چند ساعت بعد بود كه سر و صداي پسر مقتول را شنيديم كه فرياد 
مي كشيد مادرم را كشتند. احتمال مي دهم همان مرد غريبه مرتكب قتل 
شده باشد.« با ثبت مشخصاتي كه همسايه در اختيار مأموران قرار داده بود، 
تحقيقات براي شناسايي مرد جوان آغاز شد، اما مأموران ردي از وي به دست 
نياوردند. از آنجائيكه تالش پليس در بازجويي از چند نفر از دوستان مقتول 
نيز به نتيجه اي نرسيد و ردي از عامل يا عامالن قتل به دست نيامد اولياي دم 
با نوشتن نامه اي درخواست ديه از بيت المال كردند.  با اين درخواست پرونده 
كامل و به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. در 
جلسه رسيدگي به پرونده به رياست قاضي قربان زاده اولياي دم بعد از قرائت 
كيفرخواست از سوي نماينده دادستان يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و 
درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. پسر بزرگ مقتول به دادگاه گفت: 
»بعد از فوت پدرم به دوبي رفتم و مادرم با برادرانم زندگي مي كرد. 11 سال 
است مادرم در جريان س��رقت از خانه اش به قتل رسيده  است، اما مأموران 
ردي از عامل يا عامالن قتل به دست نياوردند و االن براي اينكه خون مادرمان 

پايمال نشود درخواست ديه از بيت المال  را  داريم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

  كشف 2 كيلوگرم مواد مخدر شيشه 
از سوداگر مرگ 

از  پايتخ�ت،  مخ�در  م�واد  ب�ا  مب�ارزه  پلي�س  رئي�س 
دس�تگيري ي�ك قاچاقچ�ي س�ابقه دار ب�ا 2 كيلو گ�رم 
م�واد مخ�در شيش�ه در محل�ه نب�رد ته�ران خب�ر داد. 
به گزار ش جوان، سرهنگ محمد بخشنده درباره اين خبر گفت: مأموران 
عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت، در بررسي هاي خود 
متوجه شدند كه يكي از قاچاقچيان سابقه دار مواد مخدر در محدوده 
شرق تهران در زمينه توزيع مواد روانگردان شيشه فعاليت گسترده اي 
دارد، به همين منظور شناسايي و دستگيري وي را در دستور كار خود 

قرار دادند. 
اين مقام انتظام��ي با بيان اينكه مأموران با انجام تحقيقات گس��ترده 
پليس��ي دريافتند كه متهم به تازگي مقادير زيادي مواد روانگردان را 
خريداري كردند و قصد توزيع آن را دارد، عنوان داش��ت: به دنبال اين 
موضوع شامگاه روز گذشته تيم هاي عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر 
پايتخت با هماهنگي مرجع قضايي به محله نبرد اعزام شدند و پس از 
گشت زني نامحسوس و اطمينان از حضوره سوژه ضمن ورود به منزل 
وي در عملياتي ضربتي، متهم را دستگير كردند و موفق شدند در بازرسي 
از انباري مخفيگاه وي دوكيلوگرم شيشه را كه به طرز ماهرانه اي جاساز 
شده بود، كشف كنند.  متهم پس از دستگيري و اعتراف به جرم خود براي 

سير تحقيقات قضايي به دادسرا معرفي شد. 

سارق پاترول ها به دام افتاد 

 رد پاي مسافر تركيه  
در حادثه گم شدن مرد بنا 

پي�دا  ب�راي  تحقيق�ات  ادام�ه  در  مأم�وران 
جوان�ي  م�رد  پ�اي  رد  ب�ه  بن�ا  م�رد  ك�ردن 
رس�يدند ك�ه ب�ه تركي�ه مس�افرت ك�رده اس�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل پسر جواني به اداره پليس 

رفت و از گم شدن ناگهاني پدرميانسالش خبر داد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: پدرم طالب ن��ام دارد و 
بنا است. او مدتي اس��ت در پروژه اي ساختماني درحال 
ساختي در ش��مال تهران مشغول به كار اس��ت. امروز 
صبح او مثل هميش��ه از خانه مان ك��ه در حوالي يكي از 
خيابان هاي شرقي تهران است با خودروي ال نودش خارج 
شد تا به محل كارش برود. ساعتي بعد مادرم براي انجام 
كاري با او تماس گرفت، اما تلفن همراه پدرم خاموش بود. 
پس از اين مادرم مرا در جريان موضوع قرار داد و من هم 
به محل كارش رفتم كه همكارانش گفتند پدرم امروز به 
محل كارش نرفته است. پس از اين نگرانش شديم و به 
بيمارستان  ها و مراكز درماني سر زديم و حتي با دوستان 
و بس��تگان هم تماس گرفتيم اما هيچ خبري از پدرمان 
پيدا نكرديم و االن ب��ه اداره پليس آمديم تا كمك كنيد 

پدرمان را پيدا كنيم . 
 با اعالم اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي احسان 
زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران 
براي رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره 11 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اين حادثه ادامه داش��ت 
مأموران دريافتند مرد ناشناس��ي با ش��ماره تلفن هاي 
مختلفي با خانواده مرد گمشده تماس مي گيرد و مدعي 
مي شود كه طالب را گروگان گرفته است و براي آزادي او 

بايد 2۰۰ ميليون تومان پرداخت كنند. 
پسر مرد گمش��ده گفت: يك روز بعد از گم شدن پدرم 
مردي با خانه م��ا تماس مي گيرد و ادع��ا مي كند پدرم 
را ربوده و به كش��ور افغانس��تان منتقل كرده است. مرد 
ناشناس در اين چند باري كه با خانه ما تماس گرفته است  
تهديد مي كند موضوع را به پليس خبر ندهيم وگرنه اتفاق 

بدي براي پدرم مي افتد . او براي آزادي پدرم درخواست 
2۰۰ ميليون تومان پول كرد و قرار شد نحوه تحويل پول 

را به ما خبر دهد. 
در ادامه مأموران تحقيقات گس��ترده اي را آغاز كردند، 
اما هيچ ردي از آدم ربا يا آدم ربايان پيدا نكردند، تا اينكه 
چند روز بعد از حادثه موفق شدند خودروي طالب را كه 
در حوالي تهران رها ش��ده بود، كشف كنند. مأموران در 
بررسي هاي داخل خودرو با لكه هاي خوني روبه رو شدند 
كه حكايت از اين داشت مرد گمشده در حادثه اي به قتل 

رسيده است. 
در چنين شرايطي مأموران تحقيقات خود را روي شماره 
تلفن هاي تماس گرفته ش��ده با خانواده مرد گمش��ده 
متمركز كردن��د و در نهايت مالك يكي از ش��ماره ها را  
شناسايي كردند. بررسي ها نش��ان خط تلفن مورد نظر 
متعلق به مرد جواني به نام ش��ايان اس��ت. پ��س از اين 
مأموران شايان را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب 
قرار دادند، اما دريافتند، وي پس از حادثه همراه همسرش 

به كشور تركيه رفته است. 
 در حالي كه جس��ت وجو براي پيدا كردن مرد گمشده 
ادامه داشت به مأموران خبر رس��يد كه همسر شايان از 
كشور تركيه به ايران بازگشته است، اما شوهرش همچنان 
در تركيه مانده است. همسر شايان پس از احضار به اداره 
پليس گفت: چند روز قبل براي تفريح همراه شوهرم به 
كشور تركيه رفتيم و آنجا شوهرم كاري پيدا كرد و ماند 
اما من براي انجام كاري به ايران برگشتم . وي ادامه داد: 
شماره مورد نظر متعلق به شوهرم است اما من خبر ندارم 
كه شوهرم اين شماره را در اختيار كسي قرار داده است 
يا به فرد ديگري فروخته است. در ادامه تحقيقات، فرضيه 
دست داشتن شايان در حادثه ناپديد شدن مرد بنا براي 
مأموران ق��وت گرف��ت و بنابراين كارآگاه��ان از طريق 
مأموران اينترپل در تالشند تا شايان را به عنوان مظنون 
حادثه دس��تگير كنند و به ايران بازگردانن��د تا زوايايي 

پنهان اين حادثه بر مال شود. 

مأم�وران پليس س�ارق حرف�ه اي ك�ه فقط خ�ودرو ی 
پاترول س�رقت مي كرد شناس�ايي و دس�تگير كردند. 
به گزارش جوان، س��اعت 1۷ روز دوش��نبه هفتم مردادماه 
مردي سراس��يمه به كالنتري 124 قلهك رفت و از س��رقت 

خودروي پاترولش خبر داد. 
شاكي به مأموران گفت: خودروي پاترولم داخل كوچه پارك 
بود كه لحظاتي قبل از خانه ام خارج شدم تا براي انجام كاري 
با خودروام به داخل خيابان بروم كه متوجه ش��دم خودروام 

سرقت شده است. 
پس از طرح اين ش��كايت پرونده براي رس��يدگي به دستور 
داديار شعبه 6 دادسراي ناحيه 1۵ تهران در اختيار كارآگاهان 

پايگاه سوم پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام دوربين هاي مداربسته محل حادثه 
را مورد بازبيني قرار دادند. دوربين هاي چهره مرد جواني را 
هنگام سرقت خودرو ضبط كرده بود كه بررسي هاي مأموران 
نشان داد وي سارق سابقه داري به نام مراد است كه چند باري 

به جرم سرقت دستگير و راهي زندان شده است. 
بدي��ن ترتيب مأموران مراد 3۸ س��اله را تح��ت تعقيب قرار 
دادند تا اينكه هشتم مرداد ماه وي را در مخفيگاهش خيابان 
نظام آب��اد دس��تگيركردند. مأموران در مخفي��گاه متهم دو 

دستگاه خودروي پاترول سرقتي هم كشف كردند. 

متهم پس از انتقال به پايگاه س��وم آگاهي به سرقت هاي 
سريالي خودروي پاترول اعتراف كرد. 

وي گفت: مدتي اس��ت در محدوده ش��رق و شمال ش��رق 
تهران خ��ودروي پاترول س��رقت مي كن��م. در اين مدت 
1۰ دستگاه خودروي پاترول سرقت كردم. يك دستگاه از 
خودروهاي سرقتي را به مبلغ 1۰۰ دالر به يكي از دوستانم 
به نام فرهاد فروختم. دو دس��تگاه هم كه به تازگي سرقت 
كرده بودم داخل پاركينگ خانه ام بود كه در فرصت مناسب 
بفروشم و بقيه خودروهاي سرقتي را هم پس از سرقت لوازم 
داخلش، خودرو را در خيابان هاي خل��وت رها مي كردم و 
پول فروش لوازم س��رقتي را هم مواد مخ��در مي خريدم و 

مصرف مي كردم. 
پس از اعتراف متهم، مأموران راهي مخفيگاه فرهاد شدند و 
خودروي سرقتي خريداري شده را كشف و به همراه متهم به 

اداره پليس منتقل كردند. 
س��رهنگ كارآگاه كامي��ار چه��ري، رئي��س پايگاه س��وم 
پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با توجه به 
اعتراف صريح سارق به سرقت خودروها و استرداد سه دستگاه 
از خودروهاي مسروقه به مالباختگان، وي با صدور قرار قانوني 
از س��وي قاضي پرونده براي تحقيقات تكميل��ي در اختيار 

كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي قرار گرفت.
قتل داماد جوان 
به دست برادر زن 

ب�رادر زن كينه ج�و ب�ه خاط�ر اخت�الف خانوادگ�ي دام�اد 
جوانش�ان را داخ�ل خيابان با ضرب�ات چاقو به قتل رس�اند. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 12:3۰ روز پنج ش��نبه 24 مردادماه 
مأموران كالنتري 119 مهرآباد جنوبي با تماس تلفني شهروندي 
در جريان درگيري خونيني قرار گرفتند و راهي محل حادثه در 
خيابان استاد معين شدند. بررس��ي هاي مأموران حكايت از اين 
داش��ت لحظاتي قبل دو مرد جوان درگي��ري خونيني را داخل 
خيابان رقم زده اند كه در جريان آن يكي از آنها به شدت زخمي 
و براي درمان به بيمارستان امام خميني )ره( منتقل شده است. 
همچنين مشخص شد كه ضارب پس از حادثه با موتورسيكلت 
يكي از دوستانش از محل گريخته است. سپس مأموران با حضور 
در بيمارس��تان تحقيقات خود را درباره اي��ن حادثه ادامه دادند 
تا اينكه بامداد روز جمعه 2۵ مرداد به مأموران خبر رس��يد مرد 
زخمي كه داوود نام دارد بر اثر شدت جراحات به كام مرگ رفته 
اس��ت. بدين ترتيب با اعالم مرگ مرد جوان پرونده وارد مرحله 
تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران براي رسيدگي 

وارد عمل شدند. 
نخستين تحقيقات كارآگاهان نشان داد مقتول در درگيري با برادر 
زنش با اصابت ضربه چاقو به گردنش به قتل رسيده است. تيم جنايي 
در تحقيقات بعدي دريافتند اين درگيري مرگبار برادر زن و داماد به 
خاطر اختالف خانوادگي قبلي رخ داده است و قاتل و مقتول سابقه 

درگيري قبلي هم داشته اند. 
يكي از شاهدان عيني به مأموران گفت: من همراه يكي از دوستانم در 
حال عبور از خيابان بودم كه ديدم موتور سيكلتي با دو سرنشين كنار 
خيابان توقف كرد و ثانيه هايي بعد ترك نشين از موتور سيكلت پياده 
شد و به طرف مرد جوان ديگري كه كمي آن طرف تر داخل خيابان 
ايستاده بود، رفت و ناگهان با چاقويي كه در دست داشت به سوي او 
حمله كرد. پس از اين براي ميانجيگري به طرف آنها رفتيم كه مرد 
چاقو به دست گفت دعوا خانوادگي اس��ت و از ما خواست دخالت 
نكنيم. اما ما مي خواستيم از اين درگيري خونين جلوگيري كنيم 
كه ضارب ما را هم تهديد كرد و بعد با چاقو ضرباتي به مرد جوان زد 
و سوار موتور سيكلت شد و راننده هم به سرعت از محل گريخت. در 
حالي كه ما شوكه شده بوديم، مرد جوان غرق در خون نقش بر زمين 
شد و ما هم بالفاصله موضوع را به اداره پليس و اورژانس خبر داديم. 
همزمان با ادام��ه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران به دس��تور 
بازپرس ويژه قتل در تالشند تا قاتل فراري را دستگير و زواياي پنهان 

اين حادثه را بر مال كنند.

مادر جوان كه متهم اس�ت در جريان انتقامي كور 
پس از م�رگ ك�ودك يكس�اله اش چهار نف�ر را با 
خوراندن قرص سيانور به كام مرگ كشانده است، 
پيش از پايان دادن به زندگي اش بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، اول مردادماه امسال بود كه مأموران 
كالنتري 12 شهرس��تان مالير از مرگ مشكوك زن و 
مرد جواني به نام هاي ايرج و پريسا در يكي از محله هاي 
ش��هر باخبر و راهي محل ش��دند. با انتقال اجساد به 
پزشكي قانوني مشخص ش��د زن و مرد جوان كه هيچ 
نسبت فاميلی با هم ندارند  بر اثر خوراندن قرص سيانور 

فوت كرده اند. 
تحقيقات مأموران نشان داد پريسا از دوستان همسر 
ايرج اس��ت. مأموران در ادامه تحقيق��ات هيچ ردي از 
همسر ايرج كه الهام نام دارد پس از حادثه پيدا نكردند 
تا اينك��ه دريافتند دقايق��ي پس از اع��الم  اين حادثه 
زن جوان ديگري به نام فرش��ته كه هشت ماهه باردار 
بوده است در منزلش مسموم ش��ده و پس از انتقال به 
بيمارستان همراه جنينش فوت كرده است. معاينات 
پزشكي قانوني نشان داد اين زن و جنينش هم به همان 
شيوه مشابه با قرص سيانور مسموم شده و به كام مرگ 
رفته است. بنابراين مأموران همزمان با ادامه تحقيقات 
الهام را به عنوان مظنون اين حادثه تحت تعقيب قرار 
دادند تا اينكه دريافتند وي پ��س از حادثه از مالير به 

شهرستان مشهد گريخته است. 
بدين ترتيب پس از رد زني متهم، تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي شهرس��تان مالير براي دستگيري متهم 

راهي مشهد شدند. 
كارآگاهان در ادامه بررسي هاي فني پي بردند كه متهم 
قصد دارد با هواپيما از مشهد به تهران سفر كند. پس 
از اين مأموران ليست مسافران را بررسي كردند، اما نام 
او را در داخل ليست مسافران هواپيما پيدا نكردند كه 
مشخص شد وي قصد دارد با هويت جعلي سوار هواپيما 
شود. در چنين شرايطي مأموران در حالي كه عكس و 
مشخصات الهام را در دست داشتند در فرودگاه حاضر 
و موفق ش��دند وي را شناس��ايي و قبل از اينكه قرص 

سيانوري را كه همراه داشت بخورد دستگير كنند. 
متهم پس از دس��تگيري به پليس آگاهي منتقل شد 
و در بازجويي ها جرمش را انكار ك��رد. وي در ادعايي 
گفت: »فرزند يكساله  ای داشتم كه 1۵ روز قبل از مرگ 
شوهرم، او به شدت بيمار ش��د. قصد داشتم او را براي 
درمان به بيمارستان ببرم، اما مادر شوهرم اجازه نداد و 
گفت براي هر دردي كه بچه را به بيمارستان نمي برند! 
 مگر قديم بچه هاي ما مريض نمي شدند! شوهرم فقط 
به حرف مادرش گوش مي داد، اما من به حرف هاي مادر 
شوهرم اهميتي ندادم و فرزندم را به همان بيمارستاني 

بردم كه زن برادرم در آن جا پرستار بود.«

متهم ادامه داد: »بع��د از درمان هاي اولي��ه او را به خانه 
آوردم اما دوباره حالش بد ش��د. خواستم او را بار ديگر به 
بيمارستان ببرم كه بين راه در آغوش خودم فوت كرد. از 
آن روز به بعد من و شوهرم و زن برادرم دچار عذاب وجدان 
شديم و تصميم گرفتيم خودكشي كنيم. به همين خاطر 
من از مالير با اتوبوس به تهران رفتم و از خيابان ناصرخسرو 
چهار عدد كپس��ول حاوي س��يانور خري��دم و به مالير 
بازگشتم و قرص ها را به ش��وهرم و زن برادرم دادم. روز 
حادثه به صورت اتفاقي دوستم به خانه ما آمد و اشتباهي 
قرص را مصرف كرد، اما من ترسيدم آن را نخوردم. آنجا 

بود كه از ترس به مشهد فرار كردم اما دستگير شدم.« 
فرمانده انتظامي شهرس��تان مالير درب��اره اين حادثه 
گفت: »متهم مدعي شده كه همس��ر و زن برادرش در 
مرگ فرزندش دست داش��تند، بنابراين همگي آنها به 
علت عذاب وجدان به فكر خودكشي مي افتند، همچنين 

مسموميت دوستش در منزل وي اتفاقي بوده است.« 
سرهنگي سلگي با تأكيد بر اينكه تاكنون اعتراف ها و 
ادعاهاي اين زن ثابت نشده گفت: »  احتمال دارد عالوه 
بر عذاب وجدان به خاطر مرگ فرزند، انگيزه مالي نيز 
در بروز اين قتل تأثير داش��ته كه اين فرضيه توس��ط 

پليس در دست بررسي است.« 
تحقيقات از متهم تا روشن ش��دن زوايايي پنهان اين 

حادثه از سوي مأموران ادامه دارد. 

پسر معتاد مادرش را به قتل رساند
پس�ر معت�ادي در اس�تان ف�ارس ب�ا چك�ش م�ادرش را ب�ه قت�ل رس�اند. 
به گزارش ميزان، جانش��ين پليس آگاهي اس��تان فارس درباره اي��ن حادثه گفت: 
در پي اعالم مركز فوريت هاي پليس��ي 11۰ مبني بر وقوع ي��ك فقره قتل در يكي 
از محالت ش��يراز، بالفاصله كارآگاهان پليس آگاهي براي بررسي موضوع به محل 

حادثه اعزام شدند. 
مأموران در بررسي هاي اوليه مشاهده كردند مقتول كه زني ميانسال است، به وسيله 

اصابت جسم سخت از ناحيه سر، به قتل رسيده است. 
كاووس حبيبي بيان كرد: كارآگاهان پليس آگاهي پس از تحقيقات فني و تخصصي 
و بدست آوردن سرنخ هايي در اين زمينه، موفق به شناسايي قاتل كه فرزند مقتول 
است، شدند.  جانشين پليس آگاهي استان با بيان اينكه كارآگاهان موفق شدند قاتل 
را در مخفيگاهش دس��تگير و تحويل مراجع قضايي دهن��د، تصريح كرد: متهم در 
بازجويي اقرار كرد كه به دليل اعتياد شديد به مواد مخدر با مادر خود درگير شده و 

بوسيله يك چكش وي را از ناحيه سر به قتل رسانده است.

كشف ۹۶كيلو ترياك از صندوق عقب خودرو
رئي�س پليس مب�ارزه با مواد مخ�در پايتخت، از دس�تگيري ي�ك قاچاقچي 
مواد مخ�در در محدوده جن�وب ته�ران خبر داد و گف�ت: اين مته�م هنگام 
دس�تگيري اقدام به فرار كرد كه در يك تعقيب و گريز طوالن�ي به دام افتاد. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد بخش��نده گفت: چندي قبل مأموران پايگاه نهم 
پليس مبارزه با موادمخدر پايتخت در جريان فعاليت يكي از قاچاقچيان باسابقه قرار 
گرفتند و وي را به صورت نامحس��وس تحت نظر گرفتند.  اين مقام انتظامي عنوان 
داشت: با رصد اقدامات اين متهم مشخص شد نامبرده با عزيمت به يكي از شهرستان هاي 
جنوبي كشور، مقاديري موادمخدر تهيه كرده و در صدد است در فرصتي مناسب آن 
را با خودروی سواري از محورهاي اصفهان و قم به تهران منتقل كند.  وي افزود: پس از 
تحقيقات   تكميلي و مشخص شدن مسير حركتي متهم، تيمي از مأموران پليس پايتخت 

و پليس شهرستان قم، با دستور قضايي وي را تحت نظر گرفتند.  
وی ادامه داد: در حالي كه شمارش معكوس براي دستگيري متهم آغاز شده بود، وي 
متوجه مأموران ش��د و اقدام به فرار كرد و بدين ترتيب مأموران پس از يك تعقيب 
و گريز طوالني متهم را در محدوده شهرس��تان قم دس��تگير كردند. در بازرسي از 
خودروي وي، 96 كيلو و 2۰۰ گرم ترياك كه در صندوق عقب خودرو جاسازي شده 

بود، كشف كردند. 
سرهنگ بخشنده، در پايان خاطرنشان كرد: متهم پس از دستگيري به پليس مبارزه 
با شهرستان قم منتقل شد و در بازجويي هاي انجام شده به جرم خود مبني بر قاچاق 

مواد مخدر اعتراف كرد و پس از تكميل پرونده راهي زندان شد. 

 
3 بيمار نيازمند

 به زندگي لبخند زدند 
اه�داي اعض�اي ب�دن زن جوان�ي ك�ه دچ�ار م�رگ مغ�زي 
ش�ده بود ب�ه س�ه بيمار نيازمن�د زندگ�ي دوب�اره بخش�يد. 
به گزارش جوان، اين زن كه طيبه بخشي زاده نام دارد اوايل مردادماه 
امسال براي درمان به بيمارستان كوثر شهرستان سمنان منتقل شد. 
معاينات پزشكان نش��ان داد زن جوان دچار تومور مغزي شده است.  
بدين ترتيب پزشكان زن جوان را تحت عمل جراحي قرار دادند، اما 
مدتي بعد با توجه به پيشرفت بيماري اش زن جوان دچار مرگ مغزي 
شد. خانواده طيبه وقتي فهميدند دخترشان مرگ مغزي شده است در 
اقدامي خداپسندانه اعضاي بدن او را به چند بيمار نيازمند اهدا كردند. 
برادر طيبه گفت: خواهرم چند سال قبل با مرد افغاني ازدواج كرد و به 
افغانستان رفت. آنجا او دچار سر دردهاي شديد شده بود كه همسرش او 
را براي درمان به ايران منتقل كرد. پس از معاينه متوجه شديم او تومور 
مغزي دارد كه متأسفانه پس از عمل جراحي دچار مرگ مغزي شد. 
بعد از آن بود كه مادر و پدرم و شوهرش رضايت دادند اعضاي بدنش 
را به بيماران نيازمند اهدا كنيم. بر اساس اين گزارش دو كليه و كبد 
زن جوان پس از انتقال به بيمارستان سيناي تهران به سه بيمار پيوند 
زده شد. بنابراين با اين عمل خداپسندانه سه بيمار نيازمند به زندگي 

دوباره بازگشتند.

 پس از مرگ كودك يك ساله
گرفتن 4جان با سيانور


