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طرح مهار براي بازداشت 
ربايندگان 2 زن و يك كودك 

س�ارق حرفه اي كه همراه همدس�تش ب�راي دزدي از شهرس�تان 
راهي ته�ران مي ش�د در آخرين س�ناريو خ�ود پس از رب�ودن دو 
زن و يك ك�ودك ب�ه دام افتاد، اما همدس�ت او موفق به فرار ش�د. 
به گزارش جوان، س��اعت 10:59 صبح روز پنج ش��نبه چهاردهم آذرماه 
رهگذران در حال عبور از خيابان پيروزي متوجه فريادهاي كمك خواهي دو 
زني شدند كه داخل خودروي پژو 206 صندوق داري با دو پسر جوان درگير 
بودند. رهگذران مشاهده كردند دو پسر جوان با چاقو و قمه قصد زورگيري 
از اين دو زن را دارند كه همراه دختر بچه اي داخل خودرو نشسته اند. در 
چنين شرايطي رهگذران به كمك آنها شتافتند كه يكي از پسران جوان 
پشت فرمان نشست و ديگري هم در صندلي كنارش نشست و خودرو را با 
سرنشينان آن سرقت كردند. در حالي كه تعدادي از شهروندان با خودرو 
و موتور سيكلت به تعقيب س��ارقان پرداخته بودند زن جوان همزمان با 
درگيري با سارقان، تلفني موضوع آدم ربايي و سرقت خودرو را به برادرش 
كه براي گرفتن جواب سونوگرافي به كلينيكي در آن نزديكي رفته بود، خبر 
داد. بدين ترتيب صاحب خودرو موضوع را به مأموران پليس اطالع داد و 
تيمي از مأموران كالنتري 110 شهدا با گرفتن مشخصات خودروی سرقتي 

طرح مهار را براي دستگيري آدم ربايان آغاز كردند. 
در حالي كه جست وجو براي شناسايي آدم ربايان ادامه داشت، مأموران 
دريافتند دو متهم براي فرار از دست پليس دو زن 37 و 55 ساله و دختر بچه 
4 ساله را در خيابان عارف از داخل خودرو به پايين پرتاب كرده و با خودرو از 
محل گريخته اند. همچنين مشخص شد در اين حادثه تعدادی از شهروندان 
با موتور سيكلت و خودرو به تعقيب سارقان پرداخته اند كه سارقان براي فرار 
خودرو را به موتورسيكلتي كه در تعقيب آنها بوده كوبانده و آن را واژگون 
كرده به طوريكه راننده آن به شدت زخمي ش��ده و همچنين خودروي 
ديگري را هم كه در تعقيب آنها بوده به گاردريلي كوبانده اند. بدين ترتيب 
مأموران با بدست آوردن اطالعات از سارقان طرح مهار را تنگ تر كردند 
تا اينكه پس از گذشت حدود 20 دقيقه از حادثه گشت موتوري پليس، 
خودروي سارقان را مشاهده كرد و براي دستگيري آنها وارد عمل شد، اما 
سارقان موتور سيكلت مأمور پليس را زير گرفتند و پس از زخمي كردن 
مأمور از محل گريختند. پس از اين تصادف سارقان به فرار خود ادامه دادند 
كه خودروي گشت مأموران پليس بازرسي پايتخت با آنها روبه رو شد و بدين 
ترتيب تعقيب و گريز مأموران و آدم ربايان كليد خورد اما خودروي سارقان 
خيلي زود پس از تصادف با خودروي نيساني متوقف شد و پس از آن سارقان 
با پاي پياده فرار كردند كه در اين تعقيب و گريز يكي از آنها دستگير و متهم 

ديگر موفق به فرار شد. 
پس از دستگيري سارق، صاحب خودرو به مأموران گفت: مادرم عمل قلب 
انجام داد و س��اعتي قبل او را از بيمارستان بوعلي مرخص كرديم. همراه 
همسرم، دخترم، مادر و خواهرم براي گرفتن جواب آزمايش همسرم به 
خيابان پيروزي آمديم. من و همسرم از خودرو پياده شديم و به آزمايشگاه 
رفتيم و دخترم، مادرم و خواهرم داخل خودرو كه روشن بود، نشسته بودند. 
دقايقي بعد وقتي برگشتيم رهگذران گفتند دو پسر جوان خودروام را در 

حالي كه خانواده ام داخل آن بودند، سرقت كرده اند. 
خواهر صاحب خودرو هم درباره حادثه گفت: ما داخل خودرو نشسته بوديم 
كه دو پسر جوان ناگهان با چاقو و قمه به ما حمله كردند و تهديد كردند هر 
چه طال و پول و اموال قيمتي داريم به آنها بدهيم. من در مقابل آنها مقاومت 
كردم كه يكي از آنها پشت فرمان و ديگري هم كنارش نشست و خودرو را 
سرقت كردند. من با آنها داخل خودرو درگير شدم كه به طوريكه رهگذران 
متوجه شدند و به تعقيب ما پرداختند اما موفق به گرفتن سارقان نشدند تا 
اينكه سارقان ما را داخل خياباني از داخل خودرو به پايين پرتاب كردند و با 
خودرو گريختند.  متهم در بازجويي ها گفت: من همراه دوستم صبح امروز 
از شهرستان براي سرقت به تهران آمديم. وقتي با اين ماشين روبه رو شديم 
تصميم گرفتيم با تهديد چاقو، طالهاي اين دو زن را سرقت كنيم و پس 
از خوشگذراني با پول هاي سرقتي با دست پر به شهرستان برگرديم كه به 

خاطر مقاومت زن جوان مجبور به آدم ربايي و سرقت خودرو شديم. 
سرهنگ حميد خروش، رئيس پليس بازرسي پايتخت گفت: در جريان 
اين حادثه دو مأمور انتظامي و يك ش��هروند مجروح شدند و متهمان به 

شش دستگاه خودروي عبوري نيز آسيب رساندند. 
مأموران به دستور قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 

تهران در تالشند تا همدست فراري متهم را بازداشت كنند. 

خواستگار فراري
 غيابي محاكمه شد

خواس�تگار كینه ج�و كه پس از ش�نیدن پاس�خ منف�ي از دختر 
م�ورد عالق�ه اش، وي را ه�دف ض�رب و ج�رح ق�رار داده و 
س�پس به خ�ارج از كش�ور گريخته اس�ت غیابي محاكمه ش�د. 
به گزارش جوان، تابستان سال 94، دختر جواني به نام مرواريد با مراجعه 
به اداره پليس تهران از مردي به نام تورج كه قباًل خواستگار وي بود به 
اتهام آدم ربايي شكايت كرد و گفت: »دانش��جو بودم كه با تورج آشنا 
شدم. او به خواستگاري ام آمد اما خانواده ام مخالفت كردند و به او جواب 
منفي دادند. بعد از آن تورج چند بار تماس گرفت و خواست خانواده ام 

را راضي كنم اما قبول نكردم.«
او در ادامه گفت: »روز حادثه به دانش��گاه رفته بودم ك��ه بعد از پايان 
كالس هايم از دانش��گاه بيرون آمدم كه ديدم تورج منتظرم ايس��تاده 
است. او خواست س��وار ماشينش ش��وم اما مخالفت كردم اين شد كه 
شروع به فحاشي كرد به همين خاطر از ترس آبرويم سوار ماشين شدم 
اما او همچنان عصباني بود و فحاش��ي مي كرد. هر چه سعي كردم او را 
آرام كنم بي فايده بود به همين دليل تصميم گرفتم از ماشين پياده شوم 
كه ناگهان تورج چند بار سرم را به داشبورد ماشين كوبيد. اين صحنه 
را همه همكالس��ي هايم ديدند و مي خواستند مرا كمك كنند اما او به 
سرعت از محل دور شد. « شاكي با گريه ادامه داد: »تورج حوالي خيابان 
پاسداران به شدت مرا كتك زد، س��پس در حاليكه پشت چراغ قرمز 
ايستاده بود از فرصت استفاده كردم و بالفاصله از ماشين پياده شد اما او 
دوباره مرا به زور سوار ماشين كرد و بار ديگر چند بار سرم را به داشبورد 
كوبيد. به خاطر اين ضربه ها سر و صورتم خوني شد و يكي از پلك هايم 
پاره شد. « ش��اكي در خصوص صدماتي كه به صورت او وارد شده بود، 
گفت: »به خاطر خونريزي هاي صورتم او از ترس مرا به بيمارستان برد. 
وقتي مأمور حراست بيمارستان از او سؤال كرد به دروغ گفت صورتم 
در درگيري با يك كيف قاپ زخمي ش��ده اس��ت اما به پزشكي كه مرا 
معاينه مي كرد حقيقت را گفتم. به همين خاطر پزشك معالج با پليس 

بيمارستان تماس گرفت اما قبل از حضور مأموران تورج فرار كرد.«
با طرح اين ش��كايت، در حاليكه پزش��كي قانوني آثار ضرب و جرح و 
پارگي پلك را تأييد كرده بود، مرد جوان تح��ت تعقيب قرار گرفت تا 
اينكه در تحقيقات مشخص شد وي همان شب با اولين پرواز از كشور 

خارج شده است. 
با كامل ش��دن تحقيقات پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به شعبه 
دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد تا متهم به صورت 
غيابي محاكمه شود. صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان 
شعبه به رياس��ت قاضي زالي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، 
ش��اكي بار ديگر ش��كايت خود را مطرح كرد و گفت: »خانواده تورج 
گفته اند او به خارج از كش��ور رفته و قصد دارد پناهنده شود. صورت و 
پلكم به شدت آسيب ديده است به همين دليل براي او درخواست اشد 

مجازات دارم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

مرگ راننده تريلر در تصادف با كاميون
رانن�ده تريل�ر حام�ل زباله در تص�ادف ب�ا كامیون ج�ان باخت. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور پايتخت گفت: اين حادثه در مس��ير جنوب به ش��مال بزرگراه 
آزادگان مقابل بازار پرندگان اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس راهور در 
محل حاضر شدند، مشخص شد يك دستگاه تريلر حامل زباله با قسمت 
عقب يك دس��تگاه كاميون ولوو تصادف كرده و رانن��ده تريلر به علت 
شدت جراحت در دم جان باخته است. وي علت حادثه را عدم توجه به 

جلو و سرعت زياد راننده تريلر اعالم كرد. 

مهناز جيب بر دوباره گرفتار شد
زن جیب ب�ر ك�ه بارها ب�ه اته�ام س�رقت بازداش�ت ش�ده بود، 
ش�د.  بازداش�ت  ديگ�ر  ب�ار  زن�دان  از  رهاي�ي  از  پ�س 
به گزارش جوان، تحقيقات براي بازداش��ت متهم 54 س��اله كه مهناز 
نام دارد از چند ماه قبل به جريان افتاد. در بررسي شكايت هاي مطرح 
شده مشخص شد كه زني با پرس��ه در اتوبوس هاي تندرو خط آزادي 
به خاوران محتويات كيف و جيب زنان را سرقت مي كند. در حالي كه 
مدام بر طرح شكايت ها اضافه مي شد كارآگاهان اداره 17 پليس آگاهي با 
بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند چهره متهم را كه از مجرمان 

سابقه دار بود شناسايي و او را بازداشت كنند. 
متهم 54 ساله كه مهناز نام دارد در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي 
اعتراف كرد و گف��ت: دور تازه س��رقت هايم را از چهار م��اه قبل كه از 
زندان آزاد شدم شروع كردم. بعد از هر سرقت هم گوشي هاي سرقت 
شده را به خواهر زاده ام مي دادم كه آن را بين 200 تا 300 هزار تومان 
می فروخت و پول آن را صرف هزينه زندگي و اعتيادم مي كردم تا اينكه 

بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجف��ي، معاون مبارزه با س��رقت هاي خاص 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: به دس��تور بازپرس شعبه 4 دادسراي 

ناحيه 34 تهران تحقيقات براي كشف جرائم متهم در جريان است. 

مرگ كارگر زير آوار
ري�زش دي�واره  زمی�ن گودب�رداري ش�ده در بزرگ�راه ش�هید 
خ�رازي، م�رگ كارگ�ر س�اختماني را زي�ر آوار در پي داش�ت. 
ظهر روزگذشته آتش نشانان ايستگاه 80 از وقوع اين حادثه در بزرگراه 
شهيد خرازي، ورودي جاده ورديج، باخبر و در محل حاضر شدند. رضا 
وفائي، معاون منطقه يك گفت: بنا به اظهار كارگران، يك كارگر جوان از 
تبعه افغان درمحل گودبرداري شده مشغول كار بود كه ناگهان بخشي 
از ديواره خاكي اين گودال 4 متري فروريخت و اين كارگر جوان حدود 
2 متر زير خاك مدفون ش��د. وي ادامه داد: آتش نش��انان بعد از ايمن 
كردن محل، شروع به آوار برداري كرده و بعد از چهار ساعت جسد وي 

را خارج كردند.

فروش اموال سرقتي در شيپور و ديوار
س�ايت هاي  در  را  س�رقتي  ام�وال  ك�ه  مالخ�ر  م�رد 
دي�وار و ش�یپور ب�ه ف�روش مي رس�اند، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ شريفي مقدم رئيس كالنتري 147 گلبرگ 
گفت  كه چند روز قبل مردي وارد كالنتري ش��د و در توضيح شكايت 
خود گفت: چند روز قبل مقداري از لوازم داخل خودرو ام سرقت شد. 
بعد از آن بود كه در سايت هاي مجازي به دنبال لوازم دست دوم بودم 
كه متوجه ش��دم لوازم سرقت ش��ده ام در س��ايت آگهي شده است و 
حاال درخواست مي كنم كه سارق را بازداش��ت كنيد. با اطالعاتي كه 
مرد 40 س��اله در اختيار پليس گذاش��ت مأموران محل تردد متهم را 
در خيابان دماوند شناس��ايي و او را هنگام فروش اموال س��رقت شده 
بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها گفت: اموال سرقت شده را از يكي 
از سارقان مي خرم و آن را در س��ايت هاي مجازي به فروش مي رسانم. 
سرهنگ شريفي مقدم گفت: متهم 25 ساله براي سير مراحل قانوني به 

مقام قضايي تحويل داده شد. 

فرمانده ناجا: پليس آماده برخورد با هر گونه نا امني است 

فاجعه هولناك در كلینیك پزشكي

 از قتل زنان بيمار تا روابط بي شرمانه 

فرمانده نیروي انتظام�ي با تأكید ب�ر آمادگي 
پلیس برای برخ�ورد با هر گونه ن�ا امني گفت 
كه در حادث�ه اخیر مأموران پلیس ب�ا درايت و 
هوشمندي با توطئه ها برخورد كردند و بسیاري 
از اشرار و آشوبگران را كه هرگز فكر نمي كردند، 
گرفتار ش�وند شناس�ايي و دس�تگیر كردند. 
به گزارش جوان، سردار حسين اشتري در مراسم 
روز دانشجو كه صبح ديروز در دانشگاه  علوم انتظامی 
برگزار شد درباره آشوب هاي اخير و افزايش ناگهاني 

قيمت بنزين گفت: موضوع افزيش قيمت بنزين و 
ساماندهي سوخت از ارديبهشت ماه از سوي دولت 
مطرح بود اما به دليل نبود زير ساخت ها به تعويق 
افتاد و سرانجام قرار شد 24 آبان ماه اين طرح اجرا 
ش��ود كه البته ناجا هم نظراتي داشت و ما معتقد 
بوديم بايد روي زمان آن تجديد نظر صورت بگيرد و 
در نهايت هر تصميمي كه اتخاذ شود ما براي اجراي 

آن و تأمين امنيت آماده هستيم . 
سردار اشتري با اشاره به حوادث لبنان و عراق گفت: 
نگراني ما بر اين بود كه شايد اين حوادث به داخل 
كشور تس��ري پيدا كند، البته امريكا و اسرائيل و 
معاندان ديگر در ش��بكه هاي اجتماع��ي مردم را 
تحريك مي كردند، حتي مي گفتند چگونه اعتراض 
كنند، به طور مثال مدل چين و هنگ كنك درباره   
رها كردن خودروها يا خالي كردن ش��ن و ماسه را 
در معابر مطرح كردند.  فرمانده ناجا با بيان اينكه 

پليس ش��ب جمعه در تمام پمپ بنزين ها مستقر 
ش��د، گفت: تا عصر روز جمعه مشكلي نداشتيم، 
اما بعد از آن در خرمش��هر حركت مسلحانه شكل 
گرفت كه با عكس العمل س��ريع نيروهاي نظامي 
روبه رو ش��دند، همچنين در س��يرجان نخستين 
حمله به پمپ بنزين صورت گرفت، در اين ش��هر 
يك انبار سوخت نزديك پمپ بنزين بود كه البته 
آن محل از دس��ت افراد شرور خارج ش��د،  اگر آن 
محل آتش مي گرفت خسارات زيادي به بار مي آمد. 
البته معاندان همزمان با آن در فضاي مجازي شروع 
به پخش فيلم ها و تصاوير كذبي كردند و اين طور 
الق��ا مي كردند كه پمپ هاي بنزي��ن زيادي آتش 
گرفته اس��ت، اما تمام اين موارد تا آن لحظه كذب 
بود.  فرمانده نيروي انتظامي افزود: مأموران ما نيز 
با درايت و بصيرت و با هوشمندي اقدام به برخورد 
با اين توطئه ها كردند به طوري كه بسياري از اشرار 

و آشوبگران دستگير شده در اعترافات خود گفتند 
كه پيش بيني نمي كردند اين طور از سوي پليس 
شناسايي و دستگير شوند؛ چراكه حضور مأموران 

ما هوشمندانه و مقتدرانه بود. 
وي اظهار داش��ت: امروز نيروي انتظامي آمادگي 
برخورد با هرگونه ناامني و بي قانوني در كشور را دارد 
البته كساني كه مسئوليت دارند هم بايد بسترها 
را از بين برده و مشكالت مردم را حل كنند، اما ما 

آمادگي كامل داريم. 
وي در پاي��ان بر ض��رورت ارتقاي دانش��گاه علوم 
انتظامي امين و دانشگاه هاي نيروهاي مسلح تأكيد 
كرد و گفت: من معتقدم كه دانشگاه هاي نيروهاي 
مسلح بايد از همه جلوتر باشد و اگر بناست در كشور 
پژوهشي انجام شود بايد به اين دانشگاه ها رجوع 
شود. امروز ما مي توانيم خيلي از مشكالت جامعه 

را حل كنيم. 

قاتل: شليك گلوله اتفاقي بود
دوس�تي زن و م�رد آش�نا در اينس�تاگرام س�بب ارتباط 
پنهان�ي آنها ش�د. در جري�ان اي�ن رابط�ه مرد ج�وان با 
ش�لیك گلول�ه ش�وهر زن م�ورد عالق�ه  اش را ب�ه قت�ل 
رس�اند و روز گذش�ته پاي میز محاكمه ايس�تاد. متهم كه 
هنرمندي نقاش اس�ت در حال�ي جنايت را ان�كار كرد كه 
در تمام�ی مراح�ل تحقیق�ات حادث�ه را ش�رح داده بود. 
به گزارش جوان، بيست و هشتم بهمن سال 95، مأموران پليس 
تهران از شليك چند گلوله مرگبار در بزرگراه آزادگان باخبر و 
راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان داد مرد 37 ساله به نام 
حميد در حاليكه مشغول پنچرگيري الستيك خودروي 206 
بوده است، بر اثر شليك گلوله از سوي راكب موتورسواري كشته 

شده است. 
با فرار مرد موتور سوار همسر مقتول كه در محل حضور داشت 
به مأموران گفت: »در اتوبان مشغول رانندگي بودم كه الستيك 
ماشينم پنچر شد به همين خاطر با شوهرم تماس گرفتم و از او 
كمك خواستم. او وقتي مشغول كار بود يك موتورسوار ناشناس 

نزديك شد و بعد از شليك چند گلوله از محل گريخت.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي شناسايي راكب 
موتور سيكلت آغاز شد تا اينكه مش��خص شد همسر مقتول با 
مرد غريبه اي به نام اميد 35 س��اله رابطه پنهاني داش��ته است. 
بنابراين اميد كه فوق ليسانس هنر داشت و نقاش حرفه اي بود، 
بازداش��ت ش��د. متهم در روند بازجويي ها به قتل اعتراف كرد 
و گفت: »نقاش هس��تم و هر چند ماه يك بار نمايشگاه نقاشي 
مي گذارم. قباًل در يك هنرس��تان تدريس مي كردم و تابلوهاي 
نقاشي ام را براي فروش در اينستاگرام مي گذاشتم تا اينكه روزي 
مرواريد برايم پيام فرس��تاد و همين باعث آشنايي ما شد اما به 
خاطر بعضي مش��كالت رابطه ما قطع شد و او با يك مرد پولدار 
ازدواج كرد. سالها گذش��ت و از او بي خبر بودم تا اينكه مرواريد 
از طريق اينس��تاگرام مرا پيدا كرد. او صاحب يك پسر سه ساله 
بود، اما مي گفت شوهرش اعتياد به شيشه دارد و با زنان ديگري 
ارتباط دارد. تحت تأثير حرف هاي او به مالقات مرواريد رفتم و 

همين آغاز رابطه دوباره ما شد.«
متهم ادامه داد: »با درددل هاي مرواريد نقشه قتل را كشيديم 
و به اصفهان رفتم و يك اس��لحه به مبلغ 2 ميليون و 700 هزار 
تومان خريدم. سپس روز حادثه عمدي الستيك ماشين مرواريد 

را با يك ميخ پنچر كردم و قرار شد او از شوهرش كمك بگيرد. 
با آمدن مقتول در حاليكه وي در حال پنچرگيري بود با موتور 

نزديك شدم و به سمت او چند گلوله شليك كردم.«
با اقرارهاي مرد نقاش، زن جوان نيز به قت��ل اعتراف كرد و در 
ادامه مرد و زن جوان بعد از بازس��ازي صحنه جرم روانه زندان 
شدند و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده ش��د.  صبح ديروز دو متهم 
از زندان اعزام ش��دند و مقاب��ل هيئت قضايي همان ش��عبه به 
رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفتند. ابتدا نماينده دادستان 
كيفرخواست را قرائت كرد سپس متهم بعد از درخواست قصاص 
از سوي اولياي دم در جايگاه ايستاد و خالف اظهاراتش جرمش 
را انكار كرد و گفت: »مرواريد و برادرش از من خواس��تند يك 
اسلحه خريداري كنم و آن را در ماشين مقتول جاسازي كنم. 
قبول كردم و قرار ش��د روز حادثه اين كار را انجام دهم. آن روز 
مرواريد تماس گرفت و گفت ماشينش پنچر شده است. با موتور 
به اتوبان آزادگان رفتم و ديدم ش��وهرش مشغول پنچرگيري 

است. همان موقع مرواريد تماس گرفت و گفت اين فرصت براي 
جاسازي اسلحه مناسب است. قبول كردم و مي خواستم اسلحه 
را داخل ماشين مقتول بگذارم اما ناگهان يك گلوله شليك شد. 

باور كنيد قصد كشتن مقتول را نداشتم.«
متهم در آخر گفت: »از آن اسلحه فقط يك گلوله شليك كردم و 

نمي دانم بقيه گلوله ها  را چه كسي شليك كرده است.«
در ادامه مرواريد نيز جرمش را انكار كرد و گفت: »بعد از آشنايي 
دوباره با اميد، او از ش��وهرم بدگويي مي كرد و مي گفت با زنان 
زيادي ارتباط دارد. به همين خاطر مرا تشويق به جدايي مي  كرد 
و سپس از من خواست او را به قتل برسانيم اما به خاطر فرزندم 
پشيمان شدم.« زن جوان در خصوص روز حادثه گفت: »آن روز 
اميد با موتور دنبالم آمد، سپس ماشينم را پنچر كرد و خواست 
با ش��وهرم تماس بگيرم. ش��وهرم بالفاصله رس��يد و مشغول 
پنچرگيري بود كه چند گلوله شليك ش��د. باور كنيد از نقشه 
قتل اطالعي نداشتم و اميد به تنهايي عامل قتل است.« در پايان 

هيئت قضايي وارد شور شد. 

عادل كوچولو لباس پليس به تن كرد
پس�ر بچه 9 س�اله ك�ه پ�س از ف�وت پ�درش آرزو داش�ت 
پلیس ش�ود لب�اس مأم�وران پلی�س راه�ور را به ت�ن كرد. 
اين كودك خردس��ال كه عادل نام دارد با كمك پليس راهور رشت 
به آرزوي قلبي خود رسيد و دو روز قبل بعد از انجام مراسم در پليس 
راهور رشت با نيرو هاي پليس راهور اين شهر ديدار كرد و سپس سوار 
بر خودروي پليس شده و در معابر شهر حاضر شد. سرهنگ اميرطالبي، 
سرپرست پليس راهور گيالن گفت: از امروز عادل به عنوان همكار 
افتخاري مجموعه پليس راهور استان به كارگيري مي شود و به مأموران 
پليس در ترويج فرهنگ ترافيك كمك مي كند. اين مقام انتظامي با 
تأكيد بر نقش كودكان در ترويج فرهنگ قانونمداري و كاهش سوانح و 
تصادفات جاده اي، ابراز اميدواري كرد: تمام رانندگان با رعايت قوانين و 
مقررات، سهم خود را در ايمني رانندگي و مديريت ترافيك ايفا كنند.

به گزارش جوان، رسيدگي به پرونده پزشك جراح 
زيبايي و دستيارش از شهريور ماه امسال با شكايت 
مردي درباره مرگ مش��كوك همسرش هنگام 
عمل جراحي زيبايي در دس��تور كار كارآگاهان 
جنايي پليس پايتخ��ت قرار گرفت. ش��اكي به 
مأموران گفت: همسرم پريسا 47 سال سن داشت 
و حاصل زندگي ما يك دختر 18 ساله و يك پسر 
12 ساله است. همسرم هميشه احساس مي كرد 
اضافه وزن دارد و به همين خاطر به چند پزشك 
متخصص جراح پالستيك مراجعه كرد اما آنها 
معتقد بودند كه نيازي به عمل جراحي ندارد تا 
اينكه در اينستاگرام با آگهي عمل جراحي ساكشن 
مواجه ش��د كه صاحب آگهي خودش را پزشك 
متخصص جراح زيبايي معرفي كرده بود و همسرم 
براي عمل پيش او رفت. در نهايت همسرم 11 آذر 
س��ال قبل پس از پرداخت 11 ميليون تومان در 
كلينيكي مورد عمل جراحي قرار گرفت و حالش 
بد شد. پزشك مدعي بود عوارض بعد از عمل است 
اما همس��رم چهار روز بعد به علت عفونت شديد 
فوت كرد كه مشخص شد وسايل عمل جراحي 
استرليزه نبوده است. پس از اين از پزشك شكايت 
كردم و پرونده ام در دادسراي ويژه جرائم پزشكي 
مطرح بود ت��ا اينكه از طريق ش��اهدهاي عيني 

فهميدم زمان عمل پزش��ك متخصص در اتاقي 
در حال استراحت بوده و دستيارش كه هيچ سر 
رشته اي از عمل جراحي ندارد، همسرم را عمل 
كرده و به همين خاطر قاضي دادسراي پزشكي 
با قرار عدم صالحيت رس��يدگي پرون��ده ام را به 

دادسراي امور جنايي فرستاده است. 
پس از طرح اين ش��كايت پزش��ك متخصص و 
دستيارش به اتهام قتل زن جوان بازداشت شدند 
و براي بازجويي در اختي��ار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفتند. در حالي كه دو متهم در 

بازجويي ها جرم خود را انكار مي كردند، مأموران 
براي روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه دست 
به تحقيقات تخصصي زدند. تحقيقات مأموران 
نشان داد در چند س��ال اخير تعداد چهار زن كه 
از سوي پزش��ك متخصص و دس��تيارش مورد 
عمل جراحي زيباي��ي قرار گرفته ان��د به خاطر 
قصور پزشكي و موارد ديگر به كام مرگ رفته اند. 
همچنين مش��خص ش��د در حالي كه احتمال 
مي رفت اين زنان هم از سوي دستيار پزشك مورد 
عمل جراحي قرار گرفته باشند، مشخص شد مرگ 
اين چهار زن را هم پزش��ك متخصص به عهده 
گرفته است، به طوريكه ديه آنها را از طريق بيمه 
پرداخت كرده اما به خاطر قصور پزشكي مطب 
و كلينيك وي چند باري از س��وي مقام قضايي 

پلمب شده است. 
از سوي ديگر بررسي هاي پليسي حكايت از اين 
داشت دستيار پزش��ك متخصص كه معروف به 
شهرام پنجه طال است در پيج اينستاگرامش تبليغ 
عمل جراحي زيبايي مي كرده و با ترفندهاي خاص 
زنان جوان را فريب داده و مورد عمل جراحي قرار 
مي داده است. مأموران دريافتند دستيار پزشك 
هنگام عمل جراحي از بيماران خود كه بيهوش 
بوده اند فيلم تهيه كرده و پس از بهبودي بيماران 
با تهديد پخش فيلم آنها از آنها اخاذي و ارتباط بر 
قرار مي كرده است. چند روز قبل پزشك متخصص 
و دستيارش براي بازجويي به دادسراي امور جنايي 
منتقل شدند. پزشك متخصص در بازجويي ها 
جرم خود را انكار كرد و مدعي شد كه زن جوان 
را خودش عمل كرده است و در اختيار دستيارش 
قرار نداده اس��ت. تحقيقات از دو متهم از سوي 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي ادامه دارد. 

تحقیقات از پزشك متخصص و دستیار  پنجه 
طاليش به اته�ام قتل يكي از بیمارانش�ان 
كه زني میانس�ال اس�ت در جريان اس�ت. 
براساس ش�كايت هاي مطرح شده دستیار 
پزش�ك بعد از بیهوش كردن زن�ان از آنها 
فیلم س�یاه تهیه و آنها را براي وارد ش�دن 
به رواب�ط بي ش�رمانه تهديد كرده اس�ت. 

شهادت 3 مأمور پليس
 با شليك سرباز

س�ه مأم�ور نی�روي انتظام�ي در بن�در لنگ�ه ب�ا ش�لیك 
گلول�ه از س�وي يك�ي از س�ربازان ب�ه ش�هادت رس�یدند. 
به گزارش جوان، مركز اطالع رس��اني نيروي انتظامي اعالم كرد 
كه اين حادثه عصر روز گذشته در پاسگاه دريايي بركه سفلين در 
بندرلنگه اتفاق افتاد كه در جريان آن سرباز وظيفه به سوي سه نفر 
از مأموران پليس تيراندازي كرد كه هر س��ه به شهادت رسيدند. 
براساس گزارش اين مركز سرباز وظيفه در بازداشت به سر مي برد 

و تحقيقات براي بررسي انگيزه وي در جريان است. 
 


