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مرگ 3 دختر بچه بررسي مي شود 
علت مرگ سه دختر بچه كه در حادثه هاي جداگانه در بيمارستان فوت 

كرده اند، بررسي مي شود. 
به گزارش جوان، اولين فوت كه مربوط به دختر 10 ماهه اي به نام رضوان 
بود، ساعت 13:25 روز يك شنبه دهم شهريور ماه به بازپرس دادسراي امور 
جنايي تهران اطالع داده شد. مأموران كالنتري  103 گاندي اعالم كردند 
رضوان 10 ماهه در يكي از بيمارستان هاي حوزه استحفاظي به دليل ضايع 
نخاعي فوت كرده است و خانواده اش اعالم شكايت دارند. پس از اعالم اين 
خبر بازپرس جنايي دس��تور داد جس��د براي انجام آزمايش هاي الزم به 

پزشكي قانوني منتقل شود. 
حادثه دوم كه فوت دخت��ر 8 ماهه اي به نام مهرانه بود از س��وي مأموران 
كالنتري 148 انقالب به بازپرس جنايي خبر داده شد. بررسي ها نشان داد 
مهرانه هم پس از انتقال به بيمارستان بر اثر مشكل قلبي فوت كرده است. 

جسد اين نوزاد هم براي انجام آزمايش به پزشكي قانوني فرستاده شد. 
س��ومين حادثه را س��اعت 2:53 بامداد ديروز، مأم��وران كالنتري 179 
خليج فارس درباره مرگ مشكوك دختر چهارساله اي به تيم جنايي خبر 
دادند . بررسي ها حكايت از اين داشت دختر چهارساله اي به نام گلنار هنگام 
بازي در بالكن مهمانسراي به طرز مرموز و عجيبي ناگهان فوت مي كند. 
پدر گلنار به مأموران گفت: ما اهل شهرستان هستيم و چند روز قبل براي 
مسافرت به تهران آمديم و در مهمانسرايي اقامت داشتيم. چند ساعت قبل 
گلنار براي بازي به بالكن مهمانسرا رفت و دقايقي بعد ناگهان بدن گلنار 
لرزيد و روي بالكن دراز كشيد . به سرعت خودم را به او رساندم كه ديدم از 
هوش رفته و بعد بالفاصله دخترم را به بيمارس��تان رساندم، اما متأسفانه 
فوت كرد. وي در پايان گفت: به فوت ناگهاني دخترم مش��كوك هستم و 

درخواست دارم فوت دخترم بررسي شود. 
پس از طرح شكايت جسد گلنار براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص 
شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد. همچنين بازپرس 
جنايي به پزشكي قانوني دس��تور داد عالئم الكتريكي در مرگ گلنار نيز 

بررسي شود. 

محاكمه پسر آتش افروز به اتهام قتل پدر
پسر ناخلفي كه در حادثه آتش سوزي پدرش را به قتل رسانده بود پس از 

جلب رضايت از اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه شد. 
به گزارش جوان، سال 96 مأموران پليس پايتخت از يك فقره آتش سوزي 
در منزلي در ش��رق تهران باخبر و راهي محل ش��دند. بع��د از مهار آتش 
مأموران جسد سوخته مرد ميانسالي را كشف كردند. بررسي ها نشان داد 
آتش سوزي به صورت عمدي بوده است و بنابراين مأموران ابتدا از پسر مرد 
فوت شده كه بر اثر سوختگي در بيمارستان بستري بود، تحقيق كردند. وي 
در بازجويي ها به قتل پدرش اعتراف كرد و گفت: سالها قبل پدرم و مادرم 
از هم جدا ش��دند و من با پدرم زندگي مي كردم. من و پدرم رابطه خوبي 
نداشتيم تا اينكه روز حادثه با او درگير شدم و او را خفه كردم. فرداي آن روز 

در خانه بنزين ريختم و آنجا را آتش زدم. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت متهم موفق به گرفتن 
رضايت از اولياي دم ش��د. صبح ديروز متهم از زندان براي محاكمه از جنبه 
عمومي جرم به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي 
زالي منتقل شد. ابتداي جلس��ه خواهر متهم اعالم كرد برادرش را بخشيده 
است. س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: از كودكي پدر و مادرم با 
هم اختالف داشتند تا اينكه بعد از جدايي آنها من و خواهرم با مادرم زندگي 
مي كرديم. سالها گذشت تا اينكه مادرم دوباره به زندگي برگشت اما دوباره با 
هم اختالف پيدا كردند اما اين بار پدرم راضي به طالق نمي شد. آنها هر روز با 
هم درگير بودند تا اينكه مادرم طالق گرفت و بعد از طالق من و خواهرم با او 
زندگي مي كرديم. آن روزها شرايط روحي خوبي نداشتم و ناسازگار بودم به 
همين دليل مادرم مرا بيرون كرد و مجبور شدم به خانه پدرم بروم و با او زندگي 
كنم. متهم ادامه داد: از آنجائيكه با پدرم رابطه خوبي نداشتم، مدام با هم درگير 
بوديم تا اينكه نقشه قتل او را كشيدم. براي انجام نقشه يك چكش خريدم اما 

وقتي وارد خانه شدم پدرم آنرا ديد و از من گرفت و سپس مخفي كرد. 
متهم در خصوص قتل گفت: اختالف من و پدرم ادامه داشت تا اينكه روز 
حادثه با هم درگير شديم. در آن درگيري من به او حمله كردم و با دستانم 
او را خفه كردم. 24 ساعت كنار جسدش بودم تا فرداي آن روز يك ظرف 

بنزين برداشتم و در خانه پاشيدم و سپس كبريت زدم. 
مرد جوان در آخرين دفاعش گفت: من از كودكي زندگي آرامي نداشتم. 
حاال هم در زندان هستم و اين شرايط مرا اذيت مي كند. از دادگاه تقاضا دارم 
در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا بعد از آزادي بتوانم كنار مادر و خواهرم 

زندگي آرامي داشته باشم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 

توصيه پليس به زائران اربعين
با توجه ب��ه مصوبه س��تاد مرك��زي اربعين حس��يني)ع( براي س��فر به 
عتبات عاليات و شركت در همايش بزرگ اربعين، ثبت نام در سامانه سماح 
الزامي است و نيروي انتظامي فقط به زائراني كه در سامانه سماح ثبت نام 

كرده اند اجازه خروج از كشور را مي دهند. 
براي پرداخت هزينه هاي مصوب از طريق درگاه پرداخت الكترونيك سامانه 
س��ماح اقدام كنيد و از پرداخت هرگونه وجه به صورت نقدي يا هر روش 

ديگر خودداري كنيد. 
اجازه خروج از كش��ور فقط در صورت داشتن س��ند ثبت نام در سامانه و 

داشتن گذرنامه معتبر صادر مي شود. 
برابر توافق به عمل آمده بين جمهوري اسالمي ايران و كشور عراق، زائران 
اربعين از 19 شهريورماه لغايت هفتم آبان ماه بدون نياز به اخذ رواديد و به 
شرط ثبت نام در سامانه س��ماح با گذرنامه معتبر مي توانند راهي كشور 
عراق شوند. خارج از محدوده زماني ذكر شده زائران موظف به اخذ رواديد 

از طريق دفاتر زيارتي هستند. 
امكان انصراف ت��ا دوروز قبل از تاريخ اعزام امكان پذير اس��ت و پس از آن 

سامانه اجازه انصراف نخواهد داد. 
بيش��ترين تردد زائران اربعين حسيني در استان خوزس��تان از گذرگاه 
مرزي شلمچه در فاصله 15 كيلومتري خرمش��هر و 20 كيلومتري بصره 

انجام مي شود. 
عراق يك كشور با حاكميت، قوانين و ش��رايط خاص خود است، بنابراين 
الزم است تا زائران در طول راهپيمايي اربعين قوانين و مقررات اين كشور 

را به دقت رعايت كنند. 
زائر گرامي در طول مسير از گرفتن عكس و فيلم از مراكز مهم و حساس 
مانند پست هاي ايست و بازرسي )سيطره( يا ساختمان هاي دولتي و نظاير 

آن خودداري كنيد. 
زائر گرامي براي حفظ امنيت و سالمت خود، ضمن رعايت موارد حفاظتي 
و ايمني از گرفتن امانت و هديه از سوي افراد ناشناس نظير كتاب، بسته، 

خودكار، كادو و ساك خودداري كنيد و در اين زمينه هوشيار باشيد. 
زائر گرامي براي مالقات با ديگر دوس��تان و همراهان خ��ود محل قرار را 
ستون هاي با ش��ماره هاي غيررند تعيين كنيد، چون س��تون هايي كه با 
شماره هاي رند نامگذاري شده اند بسيار شلوغ بوده و يافتن افراد در اطراف 

آنان با مشكل مواجه مي شويد. 
معاونت اجتماعي ناجا اداره كل آموزش همگاني 

 جرائم مالي 
در صدر پرونده هاي سايبري

رئيس پليس فتا ناجا اعالم كرد 
كه بيشترين شكايت هاي مطرح 
ش�ده در خص�وص پرونده هاي 
س�ايبري جرائ�م مالي اس�ت. 
به گزارش جوان، سردار وحيد مجيد 
توضيح داد: مجرمان و كالهبرداران 
سايبري با اس��تفاده از فرصت به 
دس��ت آمده با ترفندهاي مختلف 
و انجام مهندسي اجتماعي خاص، 
بيش��تر در قالب ارائه خدمات دولتي نظير هدفمن��دي يارانه ها، 
دريافت سهميه سوخت و سبد كاالي حمايت دولت، ثبت نام در 
طرح تردد در محدوده ترافيك، آلودگي هوا و ساير موارد با تبليغات 
و راه اندازي درگاه هاي جعلي بانكي موس��وم به فيشينگ نسبت 
به س��رقت اطالعات بانكي و برداشت غيرمجاز از طعمه هاي خود 

اقدام مي كنند. 
وي با اش��اره به نقش آموزش همگاني در پيشگيري از جرائم سايبري 
ادامه داد: در بررس��ي هاي صورت گرفته از قربانيان جرائم سايبري كه 
اكثر آنها جرائم مالي هستند، مشخص شد عدم آگاهي و دانش برخي 
از كاربران در خصوص آس��يب ها و تهديدات و همچنين اس��تفاده از 
تكنولوژي ارائه خدمات مالي و بانكي در فضاي سايبر علت اصلي وقوع 

جرائم اين حوزه است. 

 نوجوان امريکايی
  5عضو خانواده اش را با گلوله كشت 
در تازه تري�ن تيران�دازي مرگب�ار در امري�كا نوج�وان 
14 س�اله اي پنج نفر از اعضاي خانواده اش را به قتل رس�اند. 
به گزارش فارس، مقامات امريكايي ديروز سه شنبه اعالم كردند 
كه يك پسر 14 ساله امريكايي با شليك گلوله، پنج نفر از اعضاي 

خانواده خود را در خانه شان به قتل رساند. 
 سخنگوي دفتر كالنتر شهرستان »اليمستون« به رسانه ها گفت: 
اين حادثه تيراندازي در شامگاه دوشنبه در شهر » الكمونت« در 
ايالت آالباما رخ داد كه در جريان آن سه نفر در محل حادثه در دم 
جان باختند و دونفر ديگر پس از انتقال به بيمارستان جان خود 

را از دست دادند. 
 بر اساس اين گزارش متهم پس از دس��تگيري در بازجويي ها به 
قتل پنج نفر از اعضاي خانواده اش با شليك يك اسلحه هفت تير 
9 ميلي متري اعتراف كرده و مدعي ش��ده اسلحه را پس از حادثه 
در همان نزديكي پرتاب كرده اس��ت. همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه مأموران در تالش��ند تا با كمك متهم اسلحه را 

كشف كنند.  
چند روز گذشته هم در حادثه مرگبار ديگري به دنبال تيراندازي 
در تگزاس هفت نفر كشته و 22 نفر ديگر هم زخمي شدند.  ماه 
گذشته نيز يك مرد مس��لح در ال پاسو تگزاس 22 نفر را به قتل 
رس��اند و 24 نفر ديگر را مج��روح كرد. اين در حالي اس��ت كه 
يك فرد ديگر در ديتون، اوهايو 9 نفر را كش��ت و 27 نفر ديگر را 

مجروح كرد.  

سرقت از مسافران
 با آبميوه مسموم

چهار عضو يك شبكه س�رقت كه با بيهوش كردن مسافران 
اموالشان را سرقت مي كردند، بازداشت شدند. 

به گزارش جوان، سرگرد مجيد سليماني مقدم، رئيس كالنتري 209 
پايانه غرب گفت: بامداد روز گذش��ته مردي خودش را به مأموران 
گشت كالنتري رساند و آنها را از ماجراي سرقت با خبر كرد. او گفت: 
من مسافرم و از شهرس��تان به تهران آمده ام. ساعتي قبل وقتي از 
اتوبوس پياده شدم چهار مرد جوان خودش��ان را به من رساندند و 
شروع به حرف زدن كردند تا اينكه يكي از آنها آبميوه اي تعارف كرد 
كه بعد از خوردن آن بيهوش ش��دم. وقتي چشم باز كردم خودم را 
ميان درختان شمشاد اطراف پايانه ديدم. آنجا بود كه متوجه شدم 

اموالم سرقت شده است.
 با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس گذاشت، مأموران دست 
به تحقيق زدند و بعد از بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته چهره 
متهمان را شناسايي و بعد از گش��ت زني در پايانه آنها را بازداشت 
كردند. چهار متهم پس از مواجه ش��دن با ش��اكي به جرمش��ان 
اعتراف و به سرقت هاي مشابه اقرار كردند. سرگرد سليماني مقدم 
گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در پايگاه دوم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

مرد ميانس�الي كه متهم اس�ت 10 س�ال قبل 
عمه و ش�وهر عم�ه س�الخورده اش را پس از 
سرقت اموالشان به قتل رسانده است، چند روز 
قبل در زندان رجايي ش�هر كرج قصاص شد. 
به گزارش جوان، رسيدگي به اين پرونده از روز 
28 خرداد سال 88 همزمان با طرح شكايتي درباره 
ناپديد شدن زن و شوهر س��الخورده اي از سوي 

مأموران پليس پايتخت آغاز شد. 
آن روز م��رد 50 س��اله اي ب��ه ن��ام فرام��رز به 
كالنتري 101 تجريش رف��ت و اعالم كرد مدت 
دوماه است كه از عمه و ش��وهر عمه اش بي خبر 
اس��ت. وي گف��ت: عم��ه ام، مهراوه 80 س��اله و 
ش��وهرش كيان 89 ساله خانه ش��ان در خيابان 
فرمانيه است. دو ماه قبل به خانه شان رفتم، اما در 
را باز نكردند. در اين مدت چند باري سراغش��ان 
 را گرفتم كه متوجه شدم به طرز مرموزي ناپديد 

شده اند. 

آغاز تحقيقات جنايي 
پس از طرح اين ش��كايت تيم��ي از كارآگاهان 
پليس آگاهي به دستور بازپرس جنايي راهي خانه 
زن و شوهر سالخورده شدند. بهم ريختگي وسايل 
خانه حكايت از اين داشت پس از ناپديدشدن زن 
و شوهر، سارق يا س��ارقاني به خانه آنها دستبرد 
زده اند. همچنين مشخص ش��د خودروي پرايد 
صاحبخانه نيز به سرقت رفته است. مأموران در 
نخس��تين گام براي يافتن ردي از زن و ش��وهر 
گمش��ده، رديابي خودروي آنها را در دستور كار 
خود قرار دادند ت��ا اينك��ه روز 24 تيرماه همان 
س��ال خ��ودروي پرايد كي��ان را ك��ه در اختيار 
مرد 48 س��اله اي به نام داوود ب��ود در حوالي پل 

سيدخندان شناسايي و توقيف كردند. 
بنابراين مأموران، داوود را كه يكي از برادر زاده هاي 
مهراوه بود به عنوان مظنون حادثه بازداشت و به 

اداره پليس منتقل كردند. 

اعتراف به قتل عمه و شوهر عمه 
مته��م در بازجويي ها به قتل عمه و ش��وهر عمه 
سالخورده اش اعتراف كرد. متهم كه مدعي بود به 
خاطر كينه قديمي عمه و شوهر عمه اش را به قتل 
رسانده است. در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل عمه ام 
بيمار شد و براي مدتي در بيمارستان بستري بود. 
من و همسرم در بيمارستان از او مراقبت مي كرديم 
تا اينكه حالش بهتر شد و پزش��ك معالجش او را 
مرخص كرد. آن روز من و همسرم و فرزند خردسالم 
عمه و ش��وهر عمه ام را از بيمارستان تا خانه شان 
همراهي كرديم. من عمه ام را به داخل آپارتمان بردم 
و همسرم همراه شوهر عمه ام در پاركينگ بودند 
كه قرار بود وسايل را به داخل خانه بياورند. آن روز 
گذشت و ما راهي خانه مان شديم تا اينكه چند روز 
بعد همسرم رازي را براي من فاش كرد. او گفت كه 
وقتي من عمه ام را به داخل خانه اش برده ام، شوهر 
عمه ام در پاركينگ قصد تعرض به او را داشته است. 
همس��رم گفت حتي كيان به او پيشنهاد دوستي 

هم داده است. 
از شوهرعمه ام كينه داشتم 

وقتي حرف هاي همسرم را شنيدم خيلي عصباني 
شدم و از ش��وهر عمه ام كينه به دل گرفتم. پس 
از اين هر روز دنبال فرصت��ي بودم كه از او انتقام 
بگيرم تا اينك��ه روز 25 فروردين عمه ام تلفني از 
من خواس��ت براي انجام كاري به خانه اش بروم. 
وقتي به خانه ش��ان رفتم درباره موضوع همسرم 
با عمه ام حرف زدم و از ش��وهرش گله كردم كه 
ش��وهرش با خنده مرا مس��خره كرد و بعد براي 
انجام كاري به پاركينگ خان��ه اش رفت . پس از 
اين عمه ام به حمام رفت كه چاقويي از آشپزخانه 
برداشتم و به س��راغش رفتم و او را با چند ضربه 
داخل حمام به قتل رس��اندم. دقايقي بعد كيان 
وارد خانه شد و سراغ همسرش را گرفت كه به او 
گفتم داخل حمام است. او به طرف حمام رفت و 
وقتي در حمام را باز كرد از پشت به او حمله كردم 
و قبل از اينكه فرصت دفاع پي��دا كند با ضربات 

متعدد چاقو او را به قتل رساندم. 

وي ادامه داد: دو جسد در كف حمام افتاده بودند 
و من هم از ترس توان تصميم گيري نداشتم كه 
ابتدا يك ليوان قهوه خوردم و بعد تصميم گرفتم 
جسد ها را از خانه خارج و در مكان دور رها كنم 
تا ردي از آنها باقي نماند. بنابراين جسد ها را روي 
فرشي گذاش��تم و به پاركينگ كشاندم و بعد به 
داخل صندوق عقب خودروي كيان منتقل كردم. 
چند ساعتي در خانه ماندم تا اينكه نيمه شب شد 
و بعد با خودروي كيان از پاركينگ خارج شدم و 
به طرف كرج رفتم. ابتدا جس��د شوهر عمه  ام را 
در بيابان هاي اطراف ماهدش��ت كرج آتش زدم 
و بعد جس��د عمه ام را به جاده چالوس بردم و به 
دره اي انداختم. در اين م��دت به صورت پنهاني 
از خودروي كيان اس��تفاده مي ك��ردم تا اينكه 
دستگير شدم. متهم درباره سرقت هم گفت: من 
فرش قيمتي كه جسد ها را با آن حمل كردم پس 
از شستشو به خانه يكي از بستگان همسرم بردم و 

به صورت امانت آنجا گذاشتم. 
پس از اعت��راف مته��م، مأموران براي كش��ف 
جسد ها راهي محل هايي شدند كه قاتل مدعي 
بود جس��د ها را در آنجا رها كرده اس��ت كه پس 
از بررسي مشخص شد جس��د ها چند روز بعد از 
حادثه از سوي مأموران پليس چالوس و مأموران 
پليس كرج كش��ف و براي شناسايي به پزشكي 

قانوني منتقل شده است. 
2 بار قصاص براي قاتل 

متهم پس از تحقيقات تكميلي فروردين سال 90 
در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه 
ش��د. اولياي دم براي قاتل درخواس��ت قصاص 
كردند و هيئت قضايي هم متهم را به دوبار قصاص 
محكوم كرد. رأي دادگاه پس از تأييد در شعبه 16 
ديوان عالي كش��ور براي س��ير مراح��ل اجرا به 
شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران 
فرستاده  ش��د. قاتل چند روز قبل پس از گرفتن 
اس��تيذان حكمش در زندان رجايي شهر كرج با 
چوبه دار قصاص ش��د. بدين ترتيب پرونده قاتل 

عمه و شوهر عمه براي هميشه بسته شد.

قاتل عمه و شوهر عمه قصاص شد 

ناظم دبيرستاني كه با همدستی چهارنفر از شاگردانش مرد جوانی 
را به خاطر اختالف حساب ربوده بود، روز گذشته در دادگاه كيفري 

محاكمه شدند. 
 به گزارش جوان، سال 94 مرد جواني با مراجعه به اداره پليس از چند پسر 
نوجوان به اتهام آدم ربايي شكايت كرد. وي گفت: چند روز قبل چهارپسر 
نوجوان همراه مرد جواني كه با او اختالف حساب داشتم مرا به زور سوار ماشين 
كردند و به خانه متروكه اي حوالي تهران بردند. آنجا بود كه فهميدم او براي 
تسويه حساب مالي همراه دانش آموزان مدرسه اش مرا ربوده است. متهمان دو 

روز مرا در آن خانه حبس كردند و در اين مدت مرا به شدت كتك زدند. 
با طرح اين شكايت مرد جوان همراه چهار ش��اگرد مدرسه شناسايي و 
بازداشت شدند. متهمان در بازجويي ها به جرمشان اقرار كردند و يكي از 
شاگردان مدرسه در توضيح به مأموران گفت: آقاي كريمي، ناظم مدرسه 
بود. با او رابطه خوبي داش��تيم. روزي او از ما خواست مردي را كه براي 
خواهرش ايجاد مزاحمت كرده است. سوار ماشين كنيم و او را به خانه اي 
متروكه در حوالي تهران ببريم. از آنجائيكه به او اعتماد داش��تيم قبول 

كرديم، اما بعدها فهميدم او با شاكي اختالف مالي داشته است. 
در ادامه ناظم مدرسه نيز تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار به جرمش 

همراه چهارشاگرد مدرسه روانه زندان شد اما متهمان با قرار وثيقه آزاد 
شدند. 

پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 
همان شعبه قرار گرفت. ابتداي جلسه شاكي بار ديگر شكايت خود را 
مطرح كرد. در ادامه ناظم مدرسه در جايگاه ايستاد و گفت: مهندس 
فيزيك هستم و مدتي قبل با ش��اكي اختالف مالي پيدا كردم. هر 
بار طلبم را از او مي خواستم طفره مي رفت به همين دليل تصميم 
گرفتم از بچه هاي مدرسه كمك بگيرم تا به پولم برسم. متهم ادامه 
داد: روزي با بچه هاي مدرسه صحبت كردم و گفتم شاكي مزاحم 
خواهرم است. س��پس به همين بهانه روز حادثه همراه بچه هاي 
مدرسه س��وار خودرو ام شديم و در خيابان ش��اكي را به زور سوار 
ماشين كرديم و به خانه متروكه برديم. دو روز آنجا بوديم و بعد از 

اينكه شاكي راضي شد طلبم را برگرداند او را آزاد كرديم. 
در ادامه ديگر متهمان با تأييد اين توضيحات از خودش��ان دفاع 

كردند. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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دو س�ارق ك�ه هن�گام ف�رار از دس�ت پلي�س وارد خان�ه يك�ي از 
ش�هروندان در محل�ه نارم�ك ش�ده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ صادق ضروني، رئيس كالنتري 127 نارمك گفت: 
شامگاه دهم شهريور مأموران كالنتري هنگام گشت زني در محدوده نارمك به 
رفتار دو موتورس��وار كه با پالك مخدوش در حال تردد بودند مظنون شده و به 
راكب فرمان ايست دادند. دو مظنون اما پس از اينكه از حضور پليس با خبر شدند به 

سرعت از محل دور شدند و پس از عبور از چند كوچه فرعي با موتور وارد ساختماني 
شدند كه در آن باز بود. پس از آن بود كه مأموران وارد ساختمان شده و دو متهم را 
كه در پاركينگ ساختمان مخفي شده بودند بازداشت و از آنها 13 گوشي سرقتي 
كشف كردند. دو متهم هر دو 25 ساله در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي گوشي 
اعتراف كردند و گفتند براي تأمين هزينه مواد اقدام به سرقت مي كردند. سرهنگ 

ضروني گفت: تحقيقات براي كشف جرائم متهمان در جريان است. 

ربودن مرد بدهکار  با همدستي شاگردان مدرسه 

دو پسر عموي س�ارق كه در جريان هاي 
سرقت هاي سريالي خود مرتكب دو قتل 
ش�ده بودند در دادگاه محاكمه ش�دند. 
به گزارش جوان، 22 تير سال 94، مأموران 
پليس شهر شريف آباد از قتل مرد 75 ساله 
به نام يحيي در يك��ي از خيابان ها باخبر و 
راهي محل ش��دند. شواهد نش��ان مي داد 
مرد س��الخورده بر اثر اصاب��ت چند ضربه 
چاقو با انگيزه س��رقت به قتل رسيده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات 
در اين زمينه آغاز ش��د تا اينك��ه مأموران 
در جريان قتل م��رد جواني به ن��ام احمد 
در نزديك��ي همان محل ق��رار گرفتند كه 
مشخص ش��د وي نيز در جريان سرقت به 

قتل رسيده است. 
دستگيري پسرعموهاي قاتل

با انتقال دومين جس��د به پزشكي قانوني 
تالش ها براي شناس��ايي عامل يا عامالن 
قتل آغاز ش��د تا اينكه بعد از گذش��ت دو 
سال و شش ماه دو پسر عمو به نام هاي رضا 
و مهران به اتهام سرقت بازداشت شدند. با 
انتقال متهمان به پليس آگاهي و بازجويي از 
آنها مشخص شد دو پسر عمو، عامالن قتل 

يحيي و احمد هستند. 

محاكمه قتل مرد جوان
دو متهم پس از اعتراف به قتل راهي زندان 
شدند. اولين جلسه رس��يدگي به اتهامات 
آنها چند سال قبل براي قتل مرد جوان در 
يكي از شعبات دادگاه كيفري برگزار شد. دو 
متهم در دادگاه پس از درخواست اولياي دم 
به قصاص محكوم ش��دند، ام��ا مدتي بعد 
موفق شدند رضايت اولياي دم را با پرداخت 

ديه جلب كنند. 

محاكمه قتل مرد سالخورده
دو متهم روز گذش��ته ب��راي دومين بار در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به اتهام قتل مرد سالخورده پاي ميز محاكمه 
ق��رار گرفتند. ابت��داي جلس��ه اولياي دم 
درخواس��ت قصاص دادند و بعد از آن رضا 
در جايگاه ايس��تاد و مقابل هيئت قضايي با 
انكار قتل پيرمرد گفت: من قاتل نيس��تم. 
چاقو دست من بود كه قبل از قتل به مهران 

دادم و زمان حادثه هم مهران مرتكب قتل 
شد.  سپس مهران در جايگاه ايستاد و گفت: 
من قاتل پيرمرد هستم و رضا در قتل نقشي 
نداش��ت. رضا از من بزرگتر بود كه پس از 
دستگيري قتل پيرمرد را به گردن گرفت. 

متهم در ش��رح ماجرا گفت: آن زمان سن 
كمي داش��تم و 18 س��اله بودم. كشاورزي 
مي كردم و درآمد زيادي نداشتم به همين 
خاطر نمي توانس��تم هزينه هاي زندگي را 
تأمين كنم. رضا از من بزرگتر بود و زن و بچه 
داشت. او با س��رقت هزينه هاي زندگي اش 
را تأمين مي كرد و زندان ه��م رفته بود. به 
همين دليل تصمي��م گرفتم ب��ا رضا باند 

سرقت را تشكيل دهم. 
او در خصوص شيوه سرقتشان گفت: براي 
سرقت راه ش��هروندان را س��د مي كرديم 
و اگر مقاوم��ت مي كردند، آنه��ا را با چاقو 
تهديد مي كرديم. من تازه شروع به سرقت 
كرده ب��ودم و حرفه اي نب��ودم. آن روز هم 
نمي دانستم چطور با چاقو به پيرمرد ضربه 
بزنم تا به قتل نرسد. پس از حادثه در حالي 
كه 33 فقره س��رقت كرده بوديم از س��وي 

مأموران شناسايي و بازداشت شديم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

محاكمه پسرعموهاي قاتل

 پنهان شدن 
 سارقان 
در خانه مردم


