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مرگ مشكوك دندانپزشك جوان 
بررسي مي شود 

مرگ مرد دندانپزشكي كه به صورت مرموزي از طبقه پنجم خانه اش 
به پايين س�قوط كرده بود، از س�وي مأموران پليس بررسي مي شود. 
به گزارش جوان، ساعت 14:30 روز سه شنبه 12 شهريور ماه قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 133 شهر زيبا از مرگ مشكوك مرد جواني با خبر و همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه كه حياط ساختمان مسكوني بود با جسد مرد 
37 ساله اي به نام بهروز روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داشت از پنجره 

خانه اش در طبقه پنجم به پايين سقوط كرده و جان باخته است. 
بررسي هاي بعدي نشان داد كه مرد فوت شده دندانپزشك است و ساعتي 
قبل هم با يكي از بيمارانش براي درمان در مطبش قرار داشته است، اما قبل 

از آن به طرز مرموزي از پنجره خانه اش به پايين سقوط مي كند. 
همسر مرد فوت ش��ده در ادعايي به مأموران گفت: شوهرم دندانپزشك 
است و در نزديكي خانه مان مطب دارد. او مدتي قبل دچار مشكل روحي و 
رواني شد و از آن روز به بعد افسردگي شديد داشت به طوريكه چند وقت 
پيش با خوردن مقدار زيادي قرص دست به خودكشي زد كه من خيلي زود 
متوجه شدم و او را به بيمارستان لقمان منتقل كردم و بعد از اينكه معده اش 
را شستشو دادند حالش خوب شد. من خيلي از او مراقبت مي كردم اما از 
آنجايي كه او پزشك بود به راحتي به قرص هاي مختلف دسترسي داشت و 
مي توانست تهيه كند كه همين موضوع باعث نگراني من بود. وي ادامه داد: 
امروز يكي از دوستان نزديكم در مطب شوهرم نوبت گرفته بود تا دندانش را 
پر كند به همين خاطر شوهرم ساعتي قبل از خانه بيرون رفت تا به مطبش 
برود. در حالي كه فكر مي كردم بهروز به مطبش رفته است دوستم با من 
تماس گرفت و گفت شوهرم هنوز مطبش را باز نكرده است كه نگران شدم 
و به پاركينگ آپارتمان رفتم و ديدم بهروز داخل ماشينش نشسته و مقدار 
زيادي هم قرص و چند بطري آب هم كنارش است. همان لحظه فهميدم 
كه او قصد خودكشي دارد به همين خاطر با گريه و التماس او را از خودكشي 
منصرف كردم و در نهايت او را به داخل خانه بردم تا استراحت كند. ما هر دو 
سرماخورده بوديم كه به آشپزخانه رفتم تا سوپ درست كنم و بهروز هم به 
اتاق خواب رفت كه ثانيه هايي بعد صداي مهيبي به گوشم رسيد. وقتي به 
اتاق خواب رفتم، ديدم او از پنجره اتاق خواب خودش را به پايين پرت كرده 
است. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد دندانپزشك 
براي انجام معاينات الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد. همچنين قاضي 
غالمي به مأموران دستور داد ضمن بررسي دوربين هاي مداربسته محل 
حادثه پرونده باليني مرد فوت شده را بررسي كنند تا صحت و سقم ادعاي 

همسر وي مشخص شود. 

 جيب بر اتوبوس هاي تندرو
 دوباره بازداشت شد

در  جيب ب�ري  ب�ه  اق�دام  قب�ل  10س�ال  از  ك�ه  م�ردي 
بازداش�ت ش�د.  ديگ�ر  ب�ار  مي ك�رد  تن�درو  اتوبوس ه�اي 
به گزارش جوان، اين پرونده از مدتي قبل و همزمان با گزارش سرقت هاي مشابه 
درباره جيب بري در اتوبوس هاي تندرو محدوده ونك و مالصدرا در دستور كار 
مأموران كالنتري 145 ونك قرار گرفت. شاكيان به پليس گفته بودند در شلوغي 
اتوبوس محتويات جيب هايشان سرقت شده است. وقتي پرونده براي بررسي 
تخصصي به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران فرستاده شد، كارآگاهان با بررسي 
شكايت هاي مطرح ش��ده و كنترل خطوط اتوبوس راني متهم را در ايستگاه 
مالصدرا شناسايي و بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جيب بري هاي 
س��ريالي در اتوبوس هاي تندرو اعتراف كرد و گفت: از 10سال قبل شروع به 
سرقت كردم و در اين سال ها دوبار بازداشت شدم و به زندان افتادم. هر بار پس 
از آزادي دوباره شروع به سرقت كردم تا اينكه بازداشت شدم. سرهنگ كارآگاه 
كاميار چهري، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي گفت: تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر در جريان است.

نجات پسر نوجوان از دست آدم ربايان
پس�ر نوجوان ك�ه در جري�ان عملي�ات مس�لحانه در شهرس�تان 
ايرانش�هر رب�وده ش�ده بود از دام آدم رباي�ان نج�ات ياف�ت. 
به گزارش جوان، سردار احمد طاهري، جانشين فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچستان گفت: اين حادثه ساعت 5:30 بامداد هشتم مرداد ماه 
امسال اتفاق افتاد. بررسي ها نشان داد كه چهار مرد مسلح اقدام به ربودن 
پسر 16 ساله از روستاي نوكجوب اين شهرستان كرده اند. مأموران پليس در 
جريان تحقيقات خود يكي از آدم ربايان را كه مردي 26 ساله بود شناسايي و 
بازداشت كردند. همزمان با دستگيري متهم بود كه سه عضو ديگر باند از بيم 
بازداشت، گروگان خود را هفتم شهريور حوالي روستا رها كرده و گريختند. 
سردار طاهري گفت: انگيزه آدم ربايي اختالف مالي است و تحقيقات براي 

بازداشت سه عضو باند در جريان است.

 كشف 2 تن مواد مخدر 
و هالكت يك سوداگر مرگ

جانش�ين فرمان�ده انتظام�ي اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان 
از انه�دام ي�ك بان�د قاچ�اق م�واد مخ�در و كش�ف 2 ت�ن و 
داد.  خب�ر  خ�اش  شهرس�تان  در  افيون�ي  م�واد  282كيل�و 
به گزارش جوان، س��ردار احمد طاهري گفت: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود از قاچاق محموله بزرگ مواد مخدر كه با دو دستگاه وانت 
تويوتا و يك دستگاه موتورسيكلت ش��كاري در يكي از محورهاي فرعي 
شهرستان خاش با خبر شدند و پس از حضور در محل با سوداگران مرگ 
درگير شدند. وي گفت: در جريان تبادل آتش يكي از سوداگران به هالكت 
رسيد و مأموران در بازرسي از خودروي متهمان2 تن و 282 كيلو و 805 گرم 
مواد مخدر و دو قبضه اسلحه كالشنيكف كشف كردند. سردار طاهري گفت: 

تالش براي بازداشت ساير اعضاي باند در جريان است.

بازداشت عامل تيراندازي خرم آباد
شهرس�تان  در  ش�بانه  تيران�دازي  جري�ان  در  ك�ه  م�ردي 
خ�رم آب�اد هش�ت نف�ر را مج�روح كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ رضا شيراوژن، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي لرستان گفت: 
اين حادثه نيمه شب سه شنبه در منطقه چال ميرحسين شهر اتفاق افتاد. 
بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد حادثه در جريان اختالف 
بين دو نفر رقم خورده  اس��ت كه يكي از آنها ش��روع به تيراندازي كرده و 
هشت نفر زخمي و به مراكز درماني منتقل مي شوند. وي گفت: مأموران 
پليس در جريان تحقيقات خود موفق شدند عامل حادثه را بازداشت كنند. 

سرهنگ شيرواژن علت حادثه را اختالف شخصي اعالم كرد.

 خواستگار قالبي 
به دام پليس افتاد

خواس�تگار قالبي كه پس از فريب دختران اقدام به عكاسي 
پنهاني و اخاذي از آنها مي كرد، بازداشت شد. 

به گزارش جوان، سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتای تهران 
توضيح داد: چند روز قبل دختري 24 ساله به مأموران پليس خبر 
داد ك��ه در دام مردي فريبكار گرفتار شده اس��ت. او گفت: هنگام 
جست وجو در كانال تلگرامي همدم ياب با مردي28 ساله آشنا شدم. 
مدتي در تلگرام با هم در ارتباط بوديم و بعد از آن با هم قرار مالقات 
گذاشتيم. در يكي از اين قرارها بود كه به من پيشنهاد ازدواج داد و 
گفت كه قصد دارد همراه خانواده اش به خواستگاري ام بيايد. بعد از 
چند جلسه مالقات بود كه او عكس هاي مالقاتمان را برايم تلگرام 
كرد. آنجا بود كه فهميديم يكي از دوستانش پنهاني از ما عكاسي 
كرده است. او تهديد كرد اگر به خواسته هايش عمل نكنم عكس ها 

را براي خانواده ام مي فرستد كه تصميم به شكايت گرفتم. 
بعد از طرح ش��كايت و با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس 
گذاشت، مأموران متهم را  كه ساكن شهری در شمال كشور بود 
بازداشت كردند. او در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: 
به اين ش��يوه دختران را فريب مي دادم و از آنها اخاذي مي كردم 
تا اينكه بازداشت شدم. س��رهنگ كاظمي گفت: تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر متهم ادامه دارد.

 راننده ناشي كودك خردسال را 
به كشتن داد

اولين رانندگي خريدار بنز قديمي با مرگ پسربچه خردسال 
همراه شد. 

به گزارش جوان، س��رهنگ محمود مالمير سرپرست كالنتري 
150 تهرانسر توضيح داد: اين حادثه ساعت 18 روز سه شنبه اتفاق 
افتاد. بررسی هاي پليس نش��ان داد كه پسربچه دو ونيم ساله كه 
نيكان نام داشت در جريان تصادف با بنز قديمي جانش را از دست 
داده و برادر دوقلوي او و مادربزرگش هم مجروح و روانه بيمارستان 
شده اند. در تحقيقات بيشتر مشخص شد كه خريدار بنز قديمي 
وقتي براي بررسي پشت فرمان مي نشيند خودرو دنده عقب شروع 

به حركت می كند و حادثه خونين رقم مي خورد.

 قتل در درگيري مسلحانه 
سرنشينان 2 خودرو

درگيري مسلحانه خياباني سرنشينان دو خودرو در شاهين شهر 
اصفهان با قتل يكي از آنها و زخمي شدن ديگري پايان يافت . 
اين درگيري مرگبار شامگاه روز سه شنبه 12 شهريور در يكي از 
خيابان هاي شاهين شهر بين سرنشينان دو خودرو رخ داد كه در 
جريان آن يكي از سرنشينان با شليك گلوله طرف مقابل به قتل 
رس��يد و يك نفر ديگر هم در اين حادثه زخمي و براي درمان به 

بيمارستان منتقل شد. 
معاون سياسي، امنيتي واجتماعي فرمانداري شاهين شهر وميمه 
گفت: بررسي هاي ميداني نشان داد علت اين درگيري اختالفات و 
مسائل شخصي بين طرفين بوده است.  مهدي خادمي بر امنيتي 
نبودن اين موضوع تأكيد كرد و افزود: مأموران براي شناسايي و 

دستگيري قاتل فراري تحقيقات خود را آغاز كرده اند.

دستبرد سارقان مسلح به طالفروشي
سارقان مسلح با دس�تبرد به يك طالفروشي در اسالمشهر 

250 گرم طال سرقت كرده و گريختند. 
اين حادثه عصر روز سه ش��نبه اتفاق افتاد و لحظاتي بعد از آن 
فيلم حادثه به سرعت در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
شد. براساس فيلم منتش��ر شده سارقان به س��بك فيلم هاي 
گنگس��تري اقدام به س��رقت كردند و از محل متواري شدند. 
مسعود مرس��ل پور، فرماندار اسالمش��هر گفت: اين حادثه در 
خيابان مهديه اين شهر اتفاق افتاد. طالفروشي كه فاقد مجوز 
كسب بود كمتر از يكماه گذشته فعاليت خود را آغاز كرده بود و 
تنها كار خوبي كه براي حفظ امنيت مغازه انجام داده بود نصب 
شيشه هاي ضد گلوله محس��وب مي شد. س��ارقان كه اسلحه 
ساچمه اي همراه داش��تند وارد مغازه مي شوند و ابتدا گلوله اي 
هوايي و سپس گلوله اي به سمت شيشه ها ش��ليك و اقدام به 

سرقت 250 گرم طال مي كنند.

مرگ مشكوك يك متهم در پليس 
آگاهي بررسي مي شود

دادس�تان عموم�ي و انق�الب مرك�ز اس�تان ف�ارس 
اعالم ك�رد ك�ه ادع�اي ف�وت يك�ي از متهم�ان در پليس 
مي ش�ود.  بررس�ي  بي�د  خ�رم  شهرس�تان  آگاه�ي 
به گزارش ايرنا، حيدر آسيابي ادامه داد: اين موضوع در حال رسيدگي 
است و از ناحيه بازپرس به پزشكي قانوني دستور الزم صادر شده است 
تا علت فوت مشخص شود. اين مقام قضايي تأكيد كرد: به طور قطع 
شكايت اولياي دم در اين زمينه رسيدگي خواهد شد و طبق قانون 

نسبت به پرونده تصميم مقتضي صورت خواهد گرفت. 
پليس اس��تان فارس هم در واكنش به انتش��ار خب��ر اعالم كرد: 
فردي كه به اتهام سرقت احشام توسط پليس شهرستان خرم بيد 
دستگير شده بود و وضعيت مزاجي وي نامساعد بود پس از انتقال 

به بيمارستان فوت شده است. 
در ادامه اين مطلب آمده كه در پي وقوع چند فقره سرقت احشام 
در اين شهرستان، مأموران انتظامي در اجراي دستور مقام قضائي 
در 8 شهريور سال جاري موفق ش��دند، يك نفر سارق را در بخش 
قادرآباد دستگير كنند و به مقر انتظامي انتقال دهند كه پس از 
انتقال متهم براي ادامه تحقيقات به پليس آگاهي شهرستان، به 
صورت ناگهاني و به داليل نامعلومي حال مزاجي وي نامس��اعد 
مي ش��ود كه بالفاصله به بيمارستان منتقل مي ش��ود و در آنجا 
متأس��فانه فوت مي كند.   جس��د متوفي براي بررسي بيشتر به 
پزش��ك قانوني انتقال داده ش��د كه نتيجه نهايي پرونده متعاقباً 
اعالم خواهد شد.  براساس اين گزارش، جوان 30 ساله خرم بيدي 
كه صبح جمعه هشتم شهريورماه براي پاسخ به پاره اي از شبهات 
در بازداشتگاه پليس آگاهي اين شهرستان به سر مي برد، شامگاه 

همان روز به داليل نامعلوم درگذشت. 

پس�ر جواني ك�ه در يك�ی از رس�توران هاي 
دربن�د ب�ه خاط�ر چش�م در چش�م ش�دن 
درگي�ري  شهرس�تاني  پس�ر  دو  ب�ا 
مرگب�اري را رق�م زده ب�ود دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 21 شامگاه چهارشنبه 
23 مردادماه امسال بود كه مأموران كالنتري 122 
دربند درگيري مرگباري را به قاضي دش��تبان 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
اطالع دادن��د. مأموران اعالم كردند چهار پس��ر 
جوان در رس��توراني با هم درگير شده اند كه در 
جريان آن يكي از آنها به قتل رس��يده و يك نفر 
ديگر هم زخمي شده و قاتل هم از محل گريخته 
اس��ت. لحظاتي بعد از اعالم اين خب��ر بازپرس 
ويژه قتل همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حاضر شدند. تيم جنايي 
در محل حادثه با جسد پسر 20 س��اله اي به نام 
كامران روبه رو شدند كه با اصابت چاقو به قلبش 
از پاي در آمده بود. نخستين بررسي ها نشان داد 
مقتول و دوستش كه هر دو شهرستاني هستند، 
ساعتي قبل براي خوردن ش��ام به اين رستوران 
مي آيند كه با دو پسر تهراني كه همراه دختران 
مورد عالقه شان در رستوران بودند چشم در چشم 
مي ش��وند و درگيري مرگب��اري را رقم مي زنند 
ك��ه در جريان آن يكي از پس��ران شهرس��تاني 
به قتل مي رسد و يكي از پس��ران تهراني هم به 
شدت زخمي و براي درمان به بيمارستان منتقل 

مي شود. 
دوست مقتول به مأموران گفت: من و كامران دو 
روز قبل از يكي از ش��هرهاي جنوبي براي كار به 
تهران آمديم. يك شب در پاركي خوابيديم و روز 
بعد در رستوراني حوالي ميدان امام حسين كار 
پيدا كرديم. امروز پس از پايان كار براي تفريح به 
دربند آمديم كه براي خوردن شام وارد رستوران 
محل حادثه شديم كه چش��ممان به سه دختر و 
دو پسري كه روي نيمكتي نشسته بودند، افتاد. ما 
با دو پسر چشم درچشم شديم كه اين درگيري 

رخ داد. 
در ادام��ه مأموران ب��ا تحقيق از پس��ر زخمي و 

بررسي هاي دوربين هاي مداربسته محل حادثه 
و تحقيقات فني هويت قاتل را شناسايي كردند 
و در نهايت پس از گذش��ت 16 روز از قتل، وي را 

دستگير كردند. 
متهم پس از انتقال به دادسراي امور جنايي تهران 
به قتل پسرشهرستاني اعتراف كرد. متهم در ادامه 
به دستور قاضي دشتبان براي تحقيقات بيشتر 
در اختي��ار كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
هرمز هستم 19 ساله. 
سابقه داري  ؟ 

نه، تا قبل از حادثه به كالنتري هم نرفته بودم. 
به چه كاري مشغولي ؟ 

بيكار ب��ودم و پس از پايان درس��م ق��رار بود به 
سربازي بروم.

مقتول را مي شناختي ؟ 
نه، اولين بار بود كه همراه دوستش او را ديدم. 

چه ش�د كه در اين س�ن كم دست به 
قتل زدي ؟ 

نمي دانم، فكر كنم مي خواستم پيش دوستانم كم 
نياورم و االن فهميدم كه اشتباه بزرگي كردم. 

درباره درگيري توضيح بده  ؟ 
آن شب طبق قرار قبلي كه با دوستم شايان داشتم 
همراه دختر مورد عالقه ام به رس��توراني در دربند 
رفتم و شايان هم همراه دختر مورد عالقه اش و دختر 
ديگري به رستوران آمدند. قرار بود ابتدا قليان بكشيم 
و بعد شام بخوريم. در حالي كه روي نيمكتي نشسته 
بوديم دو پسر شهرس��تاني وارد رستوران شدند و 
مقابل ما نشستند. آنها به دختران مورد عالقه ما خيره 
شده بودند و بعد هم با ما چشم در چشم شدند كه با 
هم مشاجره كرديم و بعد از اينكه از رستوران خارج 

شديم با هم درگير شديم. 
چه شد كه دست به چاقو بردي ؟ 

وقتي با هم درگير شديم مقتول با مشت ضربه اي 

به سرم زد كه گيج ش��دم و بعد چاقو را از جيبم 
بيرون آوردم و ب��ه او ضربه اي زدم. من قصد قتل 
نداشتم اما ضربه ام به قسمت حساسي از بدن او 

اصابت كرد. 
چرا چاقو با خودت همراه داشتي ؟ 

من هميشه همراه خودم چاقو داشتم چون فكر 
مي كردم براي دفاع از خودم الزم است. 

با دختر مورد عالقه ات چطوري آشنا 
شدي ؟ 

مدتي قبل در خيابان با او دوست شدم. 
چرا پس از حادثه فرار كردي ؟ 

واقعيتش خيلي ترسيده بودم. 
فكر مي كردي دستگير شوي ؟ 

نه، چون ن��ه دختر م��ورد عالقه ام و نه ش��ايان 
اطالعاتي واقعي از من نمي دانس��تند. من تازه با 
شايان دوست ش��ده بودم و او حتي آدرس خانه 

ما را نمي دانست. 
بعد از فرار كجا مخفي شدي ؟ 

به خانه م��ان در حوالي خيابان پي��روزي رفتم و 
مخفي شدم. 

مي دانستي پسر شهرس�تاني به قتل 
رسيده است ؟ 

اول كه فكر نمي كردم ام��ا چند روز بعد از طريق 
برادرم فهميدم كه فوت كرده است. 

عذاب وجدان نداشتي ؟ 
مگر مي ش��ود كه دس��ت به قتل بزن��ي و عذاب 
وجدان نداشته باشي؟ آنقدر عذاب وجدان داشتم 
كه هر ش��ب كابوس مي ديدم و نيمه هاي شب با 

داد و فرياد از خواب بيدار مي شدم. 
پس چرا خودت را معرفي نكردي ؟ 

چند باري تصميم گرفتم، اما برادرم مرا مي ترساند 
و اجازه نمي داد از خانه خارج شوم. 

در اين 16روز چه كار مي كردي ؟ 
در خانه حبس بودم و حتي يكب��ار هم تا دم در 
نيامدم. هر وق��ت كه صداي زن��گ خانه نواخته 
مي شد، تن من مي لرزيد و در نهايت هم مأموران 

خانه ما را شناسايي و مرا در دستگير كردند. 
حرف آخر ؟ 

خيلي پشيمان هستم. اي كاش چاقو همراه خودم 
نداشتم و االن به جرم قتل دربند نبودم. 

م�رد مزاح�م ك�ه ب�ه پيش�نهاد زن�ي 
ج�وان ب�ه يك�ي از دوس�تان وي تع�رض 
كرده اس�ت با مج�ازات اعدام مواجه ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، 20 شهريور س��ال 97، زن 
35 س��اله به نام نيلوفر به اداره پليس رفت و از 
مرد جواني به اتهام اذيت و آزار شكايت كرد. او 
به مأموران گفت: »شوهرم محل كار بود و من و 
فرزند خردسالم در خانه استراحت مي كرديم. 
ساعتي قبل پسر جواني با كليد در خانه ام را باز 
كرد و با تهديد چاقو در حاليكه فرزندم خواب 

بود مرا آزار داد.«
با طرح اين شكايت زن جوان به پزشكي قانوني 
فرستاده شد و با تأييد ادعاي شاكي تحقيقات 
براي دستگيري پسر جوان آغاز و چند روز بعد 
بازداشت ش��د.  پويا 21 س��اله چند روز بعد از 
حادثه بازداشت شد. او به پليس آگاهي منتقل و 
با اقرار به جرمش مدعي شد به دستور زني به نام 
فرزانه به خانه شاكي رفته و او را آزار داده است.

با اظهارات متهم، فرزانه نيز بازداشت شد. او در 
شرح ماجرا گفت: »سال ها قبل با نيلوفر دوست 
بودم و با هم رفت و آمد خانوادگي داشتيم. او با 
رفتارهايش باعث اختالف بين من و شوهرم شد 
تا جائيكه اختالف ها شدت گرفت و زندگي ام از 
هم پاش��يد. « آن زن ادامه داد: »كينه نيلوفر را 
به دل گرفتم و با او قطع رابط��ه كردم تا اينكه 
با پويا آشنا شدم و از او خواس��تم براي آن زن 

ايجاد مزاحمت كند، اما هرگز نخواس��تم او را 
آزار دهد.«

بعد از ثبت اظهارات، پويا به اتهام تعرض، تهديد 
با چاقو و ورود غيرمجاز به خانه و فرزانه به اتهام 
معاونت در اين جرائم روانه زندان شدند و پرونده 
بعد از صدور كيفرخواست به شعبه هفتم دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
دو متهم در اولين جلسه رس��يدگي به پرونده 
به رياست قاضي كيخواه پاي ميز محاكمه قرار 
گرفتند. بعد از اعالم رسميت جلسه، ابتدا شاكي 
در جايگاه ايستاد و در طرح شكايت خود گفت: 

»مدتي بود قصد فروش خانه مان را داش��تيم و 
در فضاي مجازي آگه��ي داده بوديم. روزي در 
غياب همسرم، دو نفر براي بازديد خانه آمدند 
كه بعدها متوجه شدم يكي ازآنها پويا است.   پويا 
فرداي بازديد بار ديگر به منزلمان آمد و گفت 
قصد عكسبرداري از داخل خانه را دارد. مخالفت 
كردم و به او گفتم خودم عكس ها را مي گيرم و 
برايش مي فرس��تم. آنجا بود كه مزاحمت هاي 
پويا شروع شد و همچنان ادامه داشت تا اينكه 

شماره ام را مسدود كردم.«
ش��اكي ادامه داد: »روز حادثه در خانه همراه 

فرزندم استراحت مي كردم كه پويا با كليد در 
خانه را باز كرد و وارد خانه شد. ابتدا فكر كردم 
همس��رم اس��ت اما با ديدن پويا، او با چاقو مرا 

تهديدكرد. مقاومت كردم اما او... .«
شاكي در حاليكه اشك مي ريخت، گفت: »اين 
حادثه روحيه ام را آزرده است و جلوي خانواده ام 
شرمنده ام. ديگر نمي توانم در خانه تنها بمانم. 
براي مرد جوان درخواست اشد مجازات دارم.«

بعد از درخواست ش��اكي مرد جوان در جايگاه 
ايس��تاد و در دف��اع از خ��ود گف��ت: »بع��د از 
آشنايي با فرزانه او مي گفت نيلوفر عامل همه 
بدبختي هايش است. اين شد كه از من خواست 
او را تنبيه كن��م.«  مته��م در آخرين دفاعش 
گفت: »من گول حرف هاي فرزانه را خوردم و به 

درخواست او وارد خانه شاكي شدم.«
در ادامه زن جوان كه ب��ا قرار وثيقه آزاد بود در 
جايگاه ايس��تاد و گفت: »آدرس خانه شاكي را 
براي انتقام گرفتن به پويا دادم اما نخواستم به 

او تعرض كند.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��ور، پويا را به 
اعدام و به خاطر تهديد با چاقو به دو سال حبس 
و 74 ضربه ش��الق و به اتهام ورود غيرمجاز به 
خانه ش��اكي به سه س��ال حبس محكوم كرد. 
هيئت قضاي��ي همچني��ن فرزانه را ب��ه اتهام 
معاونت در اين جرائم به 10 س��ال و ش��ش ماه 

حبس محكوم كرد.

مرد مزاحم به مرگ محكوم شد

ي�ك كارگاه شمع س�ازي در محل�ه 
13 آبان در آتش سوخت. 

به گزارش جوان، اين حادثه ساعت 9:15 
صبح ديروز اتفاق افتاد و آتش نشانان از 
دو ايس��تگاه خود را به محل حادثه در 
خيابان عربي محله 13 آبان ش��هر ري 

رساندند. 
ه��ادي علياري يك��ي از آتش نش��انان 
توضيح داد: كارگاهي با بافت قديمي به 
وسعت 150 متر مربع دچار آتش سوزي 
شده و شعله هاي آن در حال سرايت به 
اطراف و منازل مسكوني همسايه بود كه 
آتش نش��انان پس از ايمن كردن محل 
موفق به مهار آتش شدند. وي گفت: در 
اين حادثه به كسي آسيب نرسيد و علت 

حادثه در دست بررسي است. 

كارگاه شمع سازي در آتش سوخت

پدر و پس�ر قاچاقچي كه محموله حشيش 
را در قوط�ي روغن جاس�ازي كرده بودند، 

بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمدبخشنده رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت گفت: مأموران 
پليس در جريان تحقيقات خود متوجه شدند 
پدر و پس��ري با خودروي تريلر در حال انتقال 
محموله حشيش از هرمزگان به تهران هستند 
كه خودروي آنها در آزاد راه قم-تهران شناسايي و 
متوقف  شد و دو متهم بازداشت شدند. وي گفت: 
در بازرس��ي از خودروي متهمان20 كيلوگرم 
حشيش از قوطي روغن كشف شد. دو متهم به 
جرم خود اعتراف  كردن��د و به همراه پرونده به 

مقام قضايي تحويل داده شدند. 

 عامل قتل دربند
 دربند شد

 كشف 20 كيلو حشيش 
از پدر و پسر قاچاقچي


