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زن و م�رد ميانس�ال ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل در بازداش�ت به س�ر 
مي برن�د ب�ا جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم موف�ق ب�ه نج�ات از 
طناب دار ش�ده و ه�ر كدام به سه س�ال زن�دان محكوم ش�دند. 
به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده از بهمن سال 97، با مرگ مشكوك 
مرد جواني به نام ايرج در منزلش در يكي از خيابان هاي جنوب شهر 
تهران آغاز ش��د. وقتي مأموران در محل حاضر شدند در مراحل اوليه 
تحقيقات، همسر آن مرد را مورد تحقيق قرار دادند. آن زن به مأموران 
گفت: »براي خريد از خانه بيرون رفته بودم و وقتي به خانه برگش��تم 
ديدم، شوهرم روي زمين خوابيده است. هر چه او را صدا كردم جوابي 

نشنيدم تا اينكه جلو رفتم و متوجه شدم نفس نمي كشد.«
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني مشخص ش��د علت فوت فشار بر 
عناصر حياتي گردن بوده اس��ت. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل 
عمد تشكيل شد و همسر آن مرد به نام نازنين 45 ساله به عنوان اولين 
مظنون بازداشت ش��د. آن زن در بازجويي هاي سعي داشت پليس را 
گمراه كند تا اينكه سرانجام به قتل شوهرش اعتراف كرد و گفت: »ايرج 

بعد از ازدواج معتاد و بيكار شد.
 به همي��ن دليل خرج زندگ��ي ما به دوش پ��درم افت��اد. او به خاطر 
اعتيادش خيلي بداخالقي مي كرد و وقتي با هم درگير مي شديم مرا به 
شدت كتك مي  زد. « آن زن ادامه داد: »مشكل من با ايرج فقط اعتياد 
و بداخالقي نبود. او مش��كالت اخالقي هم داشت و با رفتارهايش من 
و بچه هايم را عذاب مي داد. او بيشتر اوقات خانه بود و مدام فيلم هاي 
مستهجن مي ديد و هر بار كه در اين مورد با او صحبت مي كردم، كار 
به درگيري و كتك كاري مي كش��يد. اين ش��د كه دوستش مهران را 
در جريان گذاشتم و از او خواس��تم با شوهرم صحبت كند. روز حادثه 
مهران به خانه مان آمد و بعد از خوردن چاي بود كه شوهرم در حضور 
او عكس هاي غير اخالقي نش��ان داد. وقتي به او اعتراض كردم شروع 
به فحاشي كرد. اين رفتار باعث ش��د مهران عصباني شود و با شوهرم 
درگير شود. در آن درگيري مهران گلوي شوهرم را فشار داد و من هم 
كه از رفتارهاي ايرج به س��توه آمده بودم مهران را كمك كردم تا او را 

به قتل برساند.«
با اقرارهاي همسر مقتول، مهران دستگير شد. او در بازجويي ها با تأييد 
اين توضيحات به جرمش اعتراف كرد. به اي��ن ترتيب مهران به اتهام 
مشاركت در قتل و همسر او به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند. 
پرونده در حال كامل شدن بود كه فرزندان مقتول با مراجعه به دادسرا 

اعالم رضايت كردند. 
به اين ترتيب پرونده براي رس��يدگي از جنبه عمومي جرم به ش��عبه 
دوازدهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد.  صبح ديروز 
پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي توليت قرار 
گرفت. ابتداي جلسه فرزندان مقتول يك به يك در جايگاه ايستادند و 

براي دو متهم اعالم گذشت كردند. 
در ادام��ه مهران در جايگاه ايس��تاد و گفت: »من با اي��رج رفت و آمد 
خانوادگي داشتم. او با خانواده اش خيلي بدرفتاري مي كرد و مشكالت 
اخالقي داش��ت. او مدام خانواده اش را اذيت مي ك��رد به همين دليل 
همسرش از من خواست تا با او صحبت كنم، اما صحبت هايم بي فايده 
بود. اين شد كه روز حادثه وقتي او عكس و فيلم هاي مستهجن را نشان 

داد عصباني شدم و ناخواسته مرتكب قتل شدم.«
سپس همس��ر متهم نيز از خودش دفاع كرد و گفت: »رفتارهاي ايرج 
مرا تحت فشار قرار داده بود، به همين دليل ناخواسته در قتل او دخالت 

كردم، اما پشيمانم.«
در پايان هيئت قضايي هر دو متهم را با احتساب روزهاي بازداشت و با 

توجه به رضايت اولياي دم به سه سال حبس محكوم كرد. 

صدايپايقاتلخاموشميآيد
يكي از حوادث  رايج در فصل هاي سرد سال، خطرات ناشي از حوادث 
گاز گرفتگي اس��ت كه عمدتاً به دليل بي توجهي به ن��كات ايمني در 
اس��تفاده از وس��ايل گاز س��وز، به خصوص بخاري و آبگرمكن اتفاق 
مي افتد. اين حوادث سال گذشته جان 749 نفر از شهروندان را گرفت 
كه 573 نفر از آنها مرد و 176 نفر هم زن بودند. فوت 168 نفر در استان 
تهران هم بيشترين آمار كش��وري بود كه اتفاق افتاد. سازمان پزشكي 
قانوني در مورد آمار فوت شدگان نيمه اول امسال اعالم كرد كه اين آمار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14/9 درصد رشد داشته است. سال 
قبل 194 نفر به علت گاز گرفتگي جانشان را از دست دادند كه اين آمار 
امسال به 223 نفر افزايش پيدا كرده است. يكي از موضوعات مهم در اين 
سوانح جمعي بودن آن است كه اعضاي خانواده هنگام خواب به مرگ 

خاموش مبتال مي شوند. 
 مهم ترين موضوع براي كاهش اين سوانح، ضرورت توجه به توصيه هاي 
ايمني است كه ش��هروندان به خصوص سرپرستان خانواده بايد به آن 
توجه كنند. از جمله اينكه اگر از كپسول گاز براي روشن كردن بخاري 
استفاده مي كنيد بايد آگاه باشيد كه بين كپسول و بخاري بايد فاصله 
يك متري رعايت ش��ود و از خواباندن كپس��ول هم به شدت اجتناب 
ش��ود. يكي از مهم ترين موضوعاتي كه منجر به گازگرفتگي مي شود 
كاهش اكس��يژن در محيط هاي بسته اس��ت، بنابراين از بستن كامل 
در و پنجره ها خودداري كنيد تا اكس��يژن كافي در محيط خانه وجود 
داشته باش��د. همچنين بايد بخاري را در محلي مناسب نصب كنيد تا 
در معرض جريان شديد هوا نباش��د. مراقب باشيد كه هرگز بخاري را 
بدون دودكش نصب نكنيد؛ چراكه جريان گاز وارد فضاي باز ش��ده و 
منجر به گازگرفتگي مي ش��ود. همچنين در نظر داشته باشيد كه قطر 
دودكش داخل ديوار نبايد كمتر از دودكش بخاري باش��د. بهتر است 
از حداقل تعداد زانويي و لوله در نصب بخاري استفاده كنيد. ضرورت 
دارد كه انتهاي دودكش حتماً كالهك نصب شود تا باد، گازهاي حاصل 
از احتراق را به داخل بخ��اري برنگرداند. انتهاي لول��ه دودكش هم از 
بلندترين نقطه ساختمان در پشت بام بايد حدود 60 سانتي متر بلند تر 
باشد. حداقل فاصله بخاري از ديوار هم بايد 30 سانتي متر باشد. استفاده 
از لوله هاي بخاري غيراس��تاندارد مثل لوله هاي آكاردئوني هميش��ه 
احتمال بروز خطر را افزايش مي دهد. بايد از ش��يلنگ مخصوص گاز 
استفاده كنيد و طول شيلنگ حداكثر يك و نيم متر باشد. پس از نصب 
بخاري گازي، با كف صابون اتصاالت را از نظر نشت آزمايش كنيد. پس 
از روشن كردن بخاري اگر متوجه بوي گاز در خانه شديد چند نكته را 
حتماً بررسي كنيد. ممكن است كه مجراي دودكش مسدود باشد كه 
بايد آن را رفع كنيد يا اينكه دودكش فاقد كالهك باش��د. اين موضوع 
همچنين مي تواند به اين دليل باشد كه دودكش روي پشت بام به اندازه 
كافي ارتفاع ندارد. همچنين در نظر داشته باشيد شكسته شدن شيشه 
بخاري هم مي تواند سبب شود تا گاز در محيط خانه منتشر شده و منجر 
به مسموميت شود.  بسياري از اين توصيه ها در مورد ساير وسايل گاز 
س��وز هم مصداق دارد كه بايد به آن توجه ك��رد. از جمله آبگرمكن  ها 
كه هر ساله به علت بي توجهي مصرف كنندگان به توصيه هاي ايمني 
بروز حوادث جبران ناپذير را سبب مي  ش��ود. اينكه آبگرمكن نبايد در 
محيط حمام نصب باشد و درباره نصب لوله هاي آن بايد به توصيه هاي 
گفته شده عمل شود. اين موضوع كه اين حادثه براي افراد ديگر اتفاق 
مي افتاد، باوري اشتباه است كه افراد زيادي را به مرگي خاموش مبتال 
كرده است. بنابراين تنها با عمل به توصيه هاي ايمني است كه مي توان 

از بروز سوانح گاز گرفتگي جلوگيري كرد. 

مرگخاموشزن20ساله
زن جوان در شهرس�تان اردبيل دچار گاز گرفتگي شد و جانش را 

از دست داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كريم نوري، مع��اون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان اردبيل گفت: اين حادثه روز گذشته در محله آرازعلي 
اين شهر اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس پس از حضور در محل نشان 
داد كه زن 20 ساله به علت نشت گاز از آبگرمكن دچار مسموميت شده 
و پس از انتقال به بيمارستان سبالن فوت شده است كه جسد به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

عاملتيراندازيغربكشور
بازداشتشد

رئيس مركز عملي�ات پليس امنيت 
پايتخت، از دستگيري شرور مسلحي 
خب�ر داد ك�ه در يكي از ش�هرهاي 
غربي كش�ور اقدام به تيراندازي و 
اخالل در نظ�م عموم�ي كرده بود. 
به گزارش جوان،  س��رهنگ س��عيد 
راس��تي گفت: اواخر ش��هريور ماه به 
مأموران پليس امنيت تهران خبر رسيد 
كه يك��ي از اوباش س��ابقه دار جنوب 
تهران با حضور در يكي از ش��هرهاي 
غربي كشور اقدام به تحركات مجرمانه 
و تيران��دازي و ايجاد وحش��ت براي 

شهروندان كرده است. 
در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه 
متهم پس از ارتكاب عم��ل مجرمانه 
از محل متواري ش��ده و راهي تهران 
شده است. پس از آن بود كه تحقيقات 

براي بازداشت متهم به جريان افتاد و مأموران پليس پس از شناسايي 
مخفيگاه وي در خيابان خاوران، دو روز قبل وارد محل ش��دند. متهم 
كه از حضور مأموران با خبر ش��ده بود با س��الح س��رد به پليس حمله 
كرد اما سرانجام زمينگير ش��د. مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه 
متهم يك قبضه سالح جنگي و چندين قبضه قمه كشف كردند. متهم 
در بازجويي ها گفت: چندي قبل براي انجام كار ش��خصي به ش��هري 
در غرب كشور رفته بودم كه براي قدرت نمايي ش��روع به تيراندازي و 
ايجاد وحشت كردم. سرهنگ راستي گفت: تحقيقات بيشتر از متهم 

در جريان است. 

صاعقهجانچوپانوگلهراگرفت
اصابت صاعقه مرگ چوپ�ان و گله اش را در شهرس�تان مهران به 

همراه داشت. 
به گزارش جوان، سرهنگ قدرت اهلل ش��هبازبيگي، فرمانده انتظامي 
شهرستان مهران گفت: اين حادثه روز گذشته در روستاي »چم آب « 
اين شهر اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس پس از حضور در محل نشان 
داد كه چوپان 35 ساله به علت اصابت صاعقه فوت شده است. همچنين 

12 رأس از گوسفندان گله هم تلف شده بودند.

حمله  به  دالال ن  دا ر و
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ:

  تالش پليس براي ريشه كن كردن  دالالن  دارو  ادامه  دارد

ناصرخسرو، شاعري است كه از قرن پنجم نامش بر گستره ادبيات ايران درخش�يده اما خياباني كه نامش بر آن 
حك شده با مافياي داروي كشور عجين شده اس�ت. جايي كه مأموران پليس تهران براي برخورد با اين مافياي 
خفته قدم به داالن ه�اي هزار توي آن گذاش�تند و ع�ده اي از گردانندگان اين بازار س�ياه را بازداش�ت كردند. 

به گزارش جوان، س��ال هاي زيادي اس��ت كه 
خيابان ناصر خسرو به بازار سياه داروهاي ناياب 

تبديل شده است.  
اين ب��ازار مكاره  س��ال هاي زيادي اس��ت كه 
بيماران مس��تأصل زيادي را كه داروهاي خود 
را در داروخانه ه��اي مجاز پي��دا نمي كنند به 
اين محل مخوف مي كش��اند. روشن است كه 
دست هاي پنهان زيادي بايد پشت ماجرا باشد؛ 
چراكه اگ��ر داروهاي ناياب به دس��ت بيماران 
صعب العالج برسد چه نيازي به كاوش دارو در 

خيابان ناصرخسرو است  ؟
پليس تهران سرانجام پس از چند ماه تجسس 
روي گردانندگان اين ب��ازار مكاره وعده اي كه 
چند ماه قبل داده ب��ود را عملي كرد و عده اي 
از سرش��اخه هاي قاچاق دارو را بازداشت كرد. 
پليس، هويت و نقش اين افراد در قاچاق دارو را 

اعالم نكرده اما وعده داده تا پايان برچيدن بساط 
قاچاق دارو در اين خيابان پاي كار بايستد. 

سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پايتخت 
روز گذشته در حاش��يه اجراي طرح گفت كه 
سرش��اخه هاي اصلي قاچ��اق دارو و 32 نفر از 
دالالن توزي��ع دارو در اين خيابان بازداش��ت 
شدند و تالش تا ريش��ه كن كردن دالالن دارو 
ادامه خواهد داش��ت. وي توضي��ح داد:»طرح 
مذكور با تالش پليس امنيت اقتصادي به اجرا 
درآمد و تا ريش��ه كن كردن دالالن دارو ادامه 

خواهد داشت. « 
وي در ادامه گف��ت: » در اين ط��رح 45 متهم 
دستگير شدند كه 13 نفر آنها از سرشاخه هاي 
اصلي قاچ��اق دارو و 32 نف��ر از دالالن توزيع 
كنن��ده دارو بودند. بخش زي��ادي از داروهاي 
كشف شده تقلبي، بخشي كمياب  و بخشي نيز 

تاريخ مصرف گذشته است.«
سردار رحيمي با اشاره به كشف 300 هزار انواع 
و اقسام داروهاي تقلبي، ناياب، خاص و قاچاق 
در اين طرح گفت: »256 هزار انواع و اقسام اقالم 
پزشكي و دندانپزشكي قاچاق نيز در اين طرح 
كشف شد و 154 داروخانه كه در توزيع برخي 
از اين داروها دخالت داش��تند، نيز شناسايي 

شده است. 
همچنين برخي از افراد ك��ه در داروخانه ها با 
دالالن دارو هم��كاري داش��تند در اين طرح 
شناس��ايي ش��ده و اين داروخانه ها به وزارت 

بهداشت و دستگاه قضايي نيز معرفي شدند.«
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به ارزش 
15 ميليارد توماني داروهاي كش��ف ش��ده از 
ش��هروندان خواس��ت براي تهيه دارو فقط به 

داروخانه هاي قانوني مراجعه كنند. 

حسين فصيحي

مردي با حضور در دادسراي امور جنايي تهران 
از خواهر و شوهرخواهرش به اتهام قتل پسر 
شش ماهه اش در 32 سال قبل شكايت كرد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مرد ميانسالي 
همراه همس��رش به دادس��راي امور جنايي 
تهران آم��د و از خواهر و دامادش��ان به اتهام 
قتل پس��ر ش��ش ماهه اش در 32 س��ال قبل 

شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: س��ال 1366 
خانه ام در شهرس��تان كرج ب��ود و خواهرم با 
شوهرش در محله يافت آباد در جنوب تهران 

زندگي مي كردند.
 اسفند س��ال 66 بود كه همراه همسر و پسر 
شش ماهه ام كه حسن نام داشت چند روزي 
مهمان خانه خواهرم بوديم. يك ش��ب وقتي 
از بيرون ب��ه خانه خواهرم برگش��تم متوجه 
ش��دم حال پسر ش��ش ماهه ام بد شده است 
كه براي درمان به بيمارستان برديم. پزشك 
براي او دارو نوشت و ما هم پسرمان را به خانه 
برگردانديم، اما پس��رم حالش خوب نشد تا 
اينكه صبح روز بعد فوت كرد. پس از اين جسد 
را در خانه خواهرم غسل داديم و در قبرستان 
همان محله دفن كرديم. من به مرگ فرزندم 

مش��كوك بودم اما همس��رم درباره بيماري 
او حرفي ب��ا من نزد تا اينك��ه چندي قبل در 
روستا با خواهرم به خاطر ملكي اختالف پيدا 
كردم و با هم درگير ش��ديم. آن روز خواهرم 
در حالي كه به ش��دت عصباني بود راز مرگ 
پسرم را در 32 سال قبل بر مال كرد. خواهرم 
پس از درگيري و فحاش��ي به همسرم گفت: 
32 سال قبل به عمد حسن را به قتل رساندم 
و اين راز را در دلم نگه داشتم و االن به خاطر 
اينكه داغ ش��ما را تازه كنم ب��ر مال مي كنم. 
خواهرم روبه روي تعدادي از اهالي روس��تا و 
دختر بزرگم قسم خورد كه پسرم را به عمد به 
قتل رسانده است و رو به من كرد و گفت حاال 
كه فهميدي هر كاري دلت مي خواهد بكن. 
من االن به دادس��راي امور جنايي آمدم و از 
خواهرم و ش��وهرش به اتهام قتل فرزندم در 

32 سال قبل شكايت دارم. 
پس از اين همسر ش��اكي هم درباره روز حادثه 
گفت: آن روز من و پسرم در خانه خواهر شوهرم 
كه فريبا نام دارد، بوديم و شوهرم به محل كارش 
رفت. فريبا با شوهرش شوخي مي كرد و يكديگر 
را هل مي دادند و من هم در حال خواباندن حسن 
بودم. وقتي حسن خوابيد او را گوشه اتاق گذاشتم 

و به آشپزخانه رفتم تا براي او شيرخشك آماده 
كنم كه وقتي از خواب بيدار ش��د به او بدهم به 
همين خاطر از فريبا خواس��تم مواظب فرزندم 
باش��ند و او را لگد مال نكنند. يك دقيقه بعد در 
حالي كه شيشه شير او را آماده مي كردم صداي 
گريه و جيغ پسرم به گوشم رسيد كه به سرعت 
به داخل اتاق رفتم و ديدم خواهر شوهرم در حالي 
كه هراسان و رنگ صورتش پريده بود حسن را بغل 

گرفته و قصد دارد او را آرام كند.
 ش��وهر فريبا هم وحش��ت زده بود و بدنش 
مي لرزيد كه به آنها گفتم چه ش��د پس��رم را 
لگد كرديد ؟ اما آنها جوابي ندادند و در نهايت 
فريبا گفت حسن از خواب پريده اگر به او شير 
بدهيم آرام مي ش��ود كه فرزن��دم را گرفتم و 
به او ش��ير دادم اما نه تنها او آرام نشد كه نيم 
س��اعت بعد هر چه خورده بود ب��اال آورد. تا 
غروب صبر كردم و وقتي شوهرم آمد حسن 
را به بيمارس��تان برديم و آنجا هم پزش��ك 
بيمارستان به او شربت داد و به خانه برگشتيم. 
شب تا صبح پسرم بي قراري و گريه مي كرد كه 
صبح متوجه شدم آرام شده است كه فكر كردم 
خوابيده، اما بعد ديدم حركتي نمي كند و فوت 
كرده اس��ت. وي ادامه داد: من از همان ابتدا 

متوجه ش��دم كه در اتاق براي پسرم اتفاقي 
افتاده اس��ت، اما به خاطر اينكه بين شوهرم 
و خواه��رش اختالف نيفتد و مش��كل پيش 
نيايد س��كوت كردم اما هرگز فكر نمي كردم 
خواهر شوهرم عمدي پسرم را كشته باشد تا 
اينكه چندي قبل وقتي با شوهرم درگير شد با 
زبان خودش اعتراف به قتل پسرم كرد و حتي 
جلوي چش��مان بعضي از اهالي روستا قسم 
خورد كه عمدي پسر ش��ش ماهه مرا به قتل 
رسانده است. وي در پايان گفت: پس از فوت 
پسرم، فريبا عذاب وجدان داشت، اما به روي 
خودش نمي آورد و گاهي هم به من مي گفت 
كه پسرم به خاطر اينكه شير خشك مسموم 
خورده اس��ت فوت كرده است در صورتي كه 
من اصاًل به پس��رم شيرخشك مسموم نداده 
بودم و االن هم از او و ش��وهرش به اتهام قتل 

پسر شش ماهه ام شكايت دارم. 
پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي ساس��ان غالمي، بازپ��رس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران براي تحقيق از 
ش��اهدان در اختيار تيمي از مأموران پليس 
قرار گرفت. تحقيق��ات درباره اي��ن حادثه 

ادامه دارد. 

قتلطفل6ماههپساز32سالرمزگشاییمیشود

قاتل پدر به اتهام قتل همسرش
 محاكمه مي شود

م�ردي ك�ه در نوجواني پ�درش را ب�ه قتل 
رس�انده بود، اين بار به اتهام قتل همس�رش 
بازداش�ت ش�د و به زودي محاكمه مي شود. 
به گ��زارش ج��وان، 22 تير س��ال 92، مأموران 
پليس اسالمش��هر از قتل زن جواني در يكي از 
خيابان هاي ش��هر باخبر و راهي محل ش��دند. 
جسد متعلق به فرناز 30 ساله بود كه بر اثر اصابت 

چاقو كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني در تحقيقات 
مش��خص ش��د، عامل قت��ل ش��وهر او ب��ه نام 
فرامرز 32ساله اس��ت كه بعد از ارتكاب جرم از 
محل متواري شده است. تالش براي شناسايي 
و دستگيري او ادامه داشت تا اينكه مرد جوان با 
مراجعه به اداره پليس خود را تسليم پليس و به 

جرمش اقرار كرد. 
متهم داراي س��ابقه كيفري ب��ود و آن هم قتل 
پدرش در نوجواني بود. او در توضيح به مأموران 
گفت: »زماني كه 15 ساله بودم هميشه با پدرم 
درگير بودم. او مرد بداخالقي بود و مدام به من 
دس��تور مي داد و امر و نهي مي كرد. آن شرايط 
خيلي مرا اذيت مي كرد تا اينكه آخرين بار وقتي 
با پدرم درگير ش��دم، او را با چن��د ضربه چاقو 
كشتم. بعد از دس��تگيري با رضايت خانواده ام 
چند سال در كانون اصالح و تربيت ماندم و بعد از 

آزادي بود كه با فرناز آشنا شدم.«
متهم در خصوص قتل همسرش گفت: »شوهر 
فرناز فوت كرده بود و يك فرزند داشت اما شرايط 
او را قبول كردم و با هم ازدواج كرديم. مدت كمي 
از زندگي ما گذشت تا اينكه اختالفاتمان شروع 
شد. از آن طرف بي اعتنايي هاي فرناز هم مرا اذيت 
مي كرد. او با رفتارهايي كه داشت احساس كردم 
با فرد ديگري ارتباط دارد به همين دليل چند بار 
با او صحبت كردم، اما او ب��ا بي اعتنايي جوابم را 

مي داد يا اهميتي به حرف هايم نمي داد.«
متهم در ادامه گفت: »رفتارهاي فرناز برايم قابل 
تحمل نبود و مدام با هم درگير بوديم. تا اينكه در 
درگيري آخر او مدام فحاشي مي كرد به همين 
دليل از عصبانيت چاقو را برداشتم و چند ضربه 

به او زدم.«
با اين توضيحات، متهم به پزشكي قانوني منتقل 
شد و بعد از معاينه از سوي پزشكان، در گزارشي 
اعالم شد وي مبتال به بيماري رواني است اما در 

حدي نيست كه رفع مسئوليت كيفري باشد. 
با اعالم اين گزارش، متهم به اتهام قتل عمد بعد 
از بازسازي صحنه جرم روانه زندان شد و خانواده 
مقتول نيز با ادعاي اينكه متهم به بيماري ظن 
مبتال ب��وده و مدام ب��ا فرناز درگير بوده اس��ت، 

درخواست قصاص كردند. 
پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت ب��ه دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. به اين 
ترتيب مرد جوان به زودي پاي ميز محاكمه قرار 

خواهد گرفت. 

اعتراف زوج معتاد
 به سرقت سريالي خودرو

دختر و پس�ر معت�اد پ�س از ازدواج 
در  خ�ودرو  س�رقت  ب�ه  اق�دام 
مناط�ق ش�مال ته�ران مي كردن�د 
س�ايت هاي  در  را  آن  ل�وازم  و 
مج�ازي ب�ه ف�روش مي رس�اندند. 
به گزارش ج��وان، 20 مرداد ماه بود كه 
مردي به مركز فوريت هاي پليس 110 
خبر داد كه خودروي او از مقابل خانه اش 
سرقت ش��ده اس��ت. بعد از آن بود كه 
مأموران كالنتري 139مرزداران در محل 
حاضر شدند. شاكي در شرح ماجرا گفت: 

ساعت 8 صبح خودروام را مقابل خانه ام پارك كردم 
و وارد شدم. ساعتي بعد وقتي از خانه خارج شدم، 
ديدم كه ماشينم سرقت شده است. شاكي گفت: 
خودروي من مجهز به دزدگير بود و نمي دانم كه 

سارق چطور آن را سرقت كرده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور داديار 
شعبه دوم دادسراي ناحيه 34 در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه تحقيقات در جريان بود شكايت هاي 
مش��ابهي به پليس گزارش ش��د. كارآگاهان در 
بررسي شكايت ها و دوربين هاي مداربسته متوجه 
شدند كه همه سرقت ها از سوي زن و مردي جوان 
در حال رقم خوردن اس��ت. آنها در بررسي هاي 
بعدي موفق ش��دند هويت مرد س��ارق را كه از 
مجرمان سابقه دار بود، شناس��ايي كنند. متهم 
30 ساله بارها به اتهام سرقت بازداشت شده و به 
زندان افتاده  بود، اما پس از آزادي دوباره س��ريال 

سرقت هايش را شروع كرده بود. 
بررس��ي ها براي بازداش��ت زن و مرد سارق در 
جريان بود تا اين كه دهم مهرماه مأموران گشت 
كالنت��ري 140 باغ فيض هنگام گش��ت زني در 
خيابان پيامبر به يك خ��ودروي پرايد كه كنار 
خيابان توقف كرده بود، مظنون ش��دند و راننده 
و سرنش��ين آن را كه زن و مردي جوان بودند، 
بازداش��ت كردند. وقتي دو متهم ب��راي انجام 
تحقيق به پايگاه دوم پليس آگاهي منتقل شدند، 
مشخص شد كه آنها همان زن و مرد سارق تحت 

تعقيب هس��تند. زوج ج��وان در بازجويي ها به 
س��ريال س��رقت خودرو در غرب تهران اعتراف 
كردند. آنها به 50 فقره سرقت خودرو هاي پرايد، 

مزدا و وانت اعتراف كردند. 
مرد سارق گفت: يكسال و نيم پيش با همسرم كه 
34 ساله است در پارك محلمان در مرزداران آشنا 
شدم و باهم ازدواج كرديم. از آنجايي كه هردويمان 
اعتياد ش��ديد به مواد مخدر داش��تيم، تصميم 
گرفتيم براي تأمين هزينه زندگي و مواد مخدر، 
خودرو سرقت كنيم و شروع به سرقت خودروهاي 
پرايد، مزدا و وانت كرديم. پس از سرقت، خودروها 
را به شهرستان هاي اطراف تهران منتقل مي كرديم 
و پس از جداكردن قطعات ) رينگ و الس��تيك، 
ضبط و پخش، بان��د و...( قطعات جدا ش��ده را با 
نشر آگهي و فروش در سايت هاي فضاي مجازي 

مي فروختيم. 
س��رهنگ كارآگاه محس��ن معظمي گودرزي، 
رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر دو متهم در 

جريان است.

زندان،مجازاتهمدستي
زنومرددرارتكابقتل


