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حادثهمرگبار
پشتدرهایبستهکافهرستوران

تحقيقاتدربارهمرگمشكوكشاگردرستورانيدرشمالتهرانازسوي
كارآگاهان جنايي ادامه دارد.

به گزارش جوان ،ساعت 18:45عصر روز11فروردين مرد رستورانداري با اداره
پليس تماسگرفتوگفتيكياز شاگردانشداخلرستورانبه طرزمشكوكي
فوت كردهاست .با اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 101تجريش راهي
رستوران در خيابان ش��ريعتي حوالي پل رومي شدند .مأموران پليس داخل
رستوران با جسد مرد31سالهاي به نام بهرام روبهرو شدند كه حكايت از اين
داشت از پلههاي رستوران به طرز مشكوكي با صورت به پايين سقوط كرده و
جان باخته است .بدين ترتيب مأموران پليس موضوع حادثه را به قاضي واحدي،
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اطالع دادند و بازپرس جنايي
هم همراه تيمي از كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي در محل تحقيقات خود
را آغاز كردند .صاحب رستوران به مأموران پليس گفت :مدتي است به خاطر
بيماري كرونا به دستور وزارت بهداشت رستورانم را تعطيل كردهام و به همين
خاطر تمامي شاگردان ،كارگران و آشپزهايم به مرخصي رفتند و فقط بهرام در
رستوران ماند .او از من خواست شبها در رستوران بخوابد و من هم قبول كردم.
معموالً هر روز به رستوران سر ميزدم و جوياي احوال بهرام بودم و آخرين بار
هم روز قبل او را ديدم و حالش خوب بود .ساعتي قبل براي انجام كاري با بهرام
تماس گرفتم اما او نه تلفن همراهش را و نه تلفن رستوران را جواب نداد كه
نگراش شدم و تصميم گرفت م به رستوران سر بزنم .وقتي وارد رستوران شدم با
جسد خونين بهرام روبهرو شدم كه از پلهها به پايين سقوط كردهبود و بالفاصله
با اداره پليس تماس گرفتم.
مأموران پليس در تفتيش بدني دس��ت نوش��تهاي از داخل جيب مرد فوت
شده كشف كردند كه نوشته بود من بيمار هستم و اگر اتفاقي براي من افتاد
بدانيد كه من كرونا ندارم .از سوي ديگر مأموران پليس در تنپيمايي از جسد
با خراش��يدگيهايي روي دس��ت او روبهرو ش��دند كه احتمال ميرفت اين
خراشيدگيها در درگيري با فرد ديگري بهوجود آمده باشد.
بدين ترتيب قاضي واحدي به مأموران پليس دستور داد از كارگران و شاگردان
رستوران تحقيق شود كه آيا بهرام با صاحب رستوران يا فرد ديگري اختالف
داشته است يا نه؟ همچنين قرار شد عالوه بر تحقيق درباره نوع بيماري وي،
دست نوشته كشف شده از سوي كارشناسان خط بررسي و مشخص شود ،اين
دست خط متعلق به بهرام است يا اينكه جعل شده است.
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد فوت شده براي مشخص
شدند علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد.

انكار اسيدپاشي
در جلسه دادگاه

مرد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در درگي�ري اس�يدي يك�ي از طرفين
دع�وا را ك�ور كردهاس�ت ،در دادگاه ج�رم خ�ود را ان�كار ك�رد.

به گزارش جوان ،شامگاه پنجم شهريورسال ۹۵بود كه مأموران كالنتري خزانه
با تماس تلفني از حادثه اسيدپاشي در پارك بازيافت با خبر و راهي محل شدند.
بررسيهاي مأموران پليس نشان داد دقايقي قبل درگيري دستهجمعي رخ داده
است كه در جريان مرد جواني به نام مجيد ،دو نفر را به نامهاي بهرام و ميثم هدف
اسيدپاشي قرار داده است.
پسازاينمأمورانپليسبرايبررسيبيشترراهيبيمارستانشدندكهدريافتند
ميثم كه دچار سوختگي سطحي شده و پس از درمان از بيمارستان مرخص
شده اما بهرام كه عالوه بر سوختگي در اين حادثه با چاقو هم زخمي شدهاست،
براي درمان به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل ش��ده اس��ت .همزمان با ادامه
تحقيقات درباره اين حادثه بهرام پس از 50روز بستري و چند عمل جراحي از
بيمارستان مرخص شد .وي كه از ناحيه سر و صورت به شدت آسيب ديده و يكي
از چشمانش را از دست داده بود به مأموران گفت :من و دوستم ،ميثم در پارك
نشسته بوديم كه ديديم چند نفر با هم درگير شدهاند .لحظاتي بعد دو نفري براي
ميانجيگري وارد درگيري شديم كه يكي از طرفين درگيري ظرف پالستيكي
كه داخلش مايعي بود ،روي ما پاشيد .ناگهان سوزش عجيبي سر تا پايم را فرا
گرفتبهطوريكهازدرد فريا د«آيسوختم»منبهآسمانبلندشدوهمانلحظه
فهميدم مايع داخل ظرف پالستيكي مايع اسيدي بوده كه روي ما پاشيد .ميثم
هم در تحقيقات پليسي حرفهاي دوستش را تأييد كرد و گفت اسيدپاش مرد
 42سالهاي به نام مجيد است .در حالي كه بررسيها نشان ميداد مجيد شرور
سابقهدار معروفي است ،مأموران تحقيقات خود را براي دستگيري وي آغاز و
مدتي بعد او را دستگير كردند .پرونده مرد اسيدپاش پس از تحقيقات تكميلي
براي رسيدگي به شعبه هفتم دادگاه يك كيفري استان تهران ارسال شد.
چندي پيش پسر شرور در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز
محاكمه ايستاد و از خود دفاع كرد.
در آن جلسه بهرام در جايگاه ويژه ايستاد و گفت :من مجيد را از قبل ميشناختم
و به خاطر موضوعي چند باري با هم درگير شدهبوديم و به همين خاطر او از من
كينه داشت و روز حادثه هم به صورت عمد به صورتم مايع اسيدي پاشيد.
وي ادامه داد :من در اين حادثه از ناحيه س��ر و صورت و بدن به ش��دت دچار
ش
سوختگي شدهام و يكي از چش��مانم را از دس��ت دادهام .من ۵۰روز در بخ 
آيسييو بستري بودم كه معجزهآس��ا زنده ماندم و االن براي متهم تقاضاي
قصاص چشم و دريافت ديه دارم .سپس وكيل ميثم در جايگاه ويژه ايستاد و
گفت :موكلم كه از ناحيه گردن و دست دچار سوختگي شده در دادگاه حاضر
نيست و تقاضاي ديه را مطرح كرده است .پس از صحبتهاي شاكي ،متهم در
جايگاه ايستاد و مقابل قضات اسيدپاشي را انكار كرد .وي گفت :من و بهرام از
قبل با هم اختالف داشتيم چون او فرد شروري است و چندين سابقه كيفري هم
در پروندهاش دارد .سهسال و نيم قبل در گاراژي كار ميكردم كه بهرام به محل
كارم آمد و شيشههاي مغازهام را شكست كرد .به همين خاطر از او شكايت كردم
و دادگاه او را به يك سال زندان و ۷۴ضربه شالق محكوم كرد .پس از اين بهرام
مدام مرا تهديد ميكرد تا شكايتم را پس بگيرم .او حتي بارها عكسهاي قدرت
نمايياش را در فضاي مجازي منتشر كردهبود تا بچههاي محل را بترساند .اما
چون نتوانست رضايت مرا جلب كند راهي زندان شد تا اينكه مدتي بعد آزاد شد
و تهديدم كرد روزگارم را سياه ميكند.
وي ادامه داد :ساعت ۱۱شب بود و من در گاراژ مشغول كار بودم كه چند نفر به
من حمله كردند .آنها مرا كتك زدند حتي ماشينم را آتش زدند و يكنفر روي
بدنم اسيد پاشيد كه از ناحيه گردن و كمر دچار سوختگي شدم و آن لحظه من
متوجه نشدم چه كسي روي بهرام و دوستش اسيد پاشيد.
سپس وكيل وي به قضات گفت :شاكي و متهم سابقه درگيري داشتهاند .متهم
در آن درگيري خودش نيز دچار اسيدپاشي و سوختگي شدهاست .سوختگي
روي سمت راست بدن موكلم نشان ميدهد او نميتوانسته روي خودش اسيد
بپاشد.
وي ادامه داد :در آن درگير ماش��ين موكلم نيز دچار س��وختگي ش��ده بود و
آتشنشاني اعالم كرده آتشسوزي عمدي رخ دادهاست و از طرفي شاكي پسر
شروري است و به همين خاطر دشمنان زيادي دارد كه احتمال ميدهم يكي از
دشمنانش اقدام به اسيدپاشي كردهباشد .به همين خاطر به نظر ميرسد موكلم
بيگناه است و شخص ديگري اقدام به اسيدپاشي كرده است.
در پايان قضات وارد شور شدند و متهم را به پزشكي قانوني معرفي كردند تا پس از
آنجام آزمايشهاي الزم از سوي كارشناسان پزشكي قانوني مشخص شود متهم
روي خودش اسيد پاشيده يا وي قرباني اسيدپاشي شده است .بدين ترتيب رأي
دادگاه به بعد از اظهارنظر كارشناسان پزشكي قانوني موكول شد.

نقشه سرقت
ميلياردي در دست باجناق

یکش��نبه  17فروردين 11 | 1399ش��عبان | 1441
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مرد جوان�ي ك�ه دو س�ارق س�ابقهدار را براي
س�رقت ميلي�اردي از خان�ه باجناق�ش اجير
كردهبود ب�ه دام افت�اد و ماج�را را ش�رح داد.

به گ��زارش جوان ،چن��دي قبل مأم��وران پليس
پايتخ��ت با تم��اس تلفني ش��هروندي در جريان
سرقت ميلياردي از خانهاي در شمال تهران شدند.
مأموران پليس پس از حض��ور در محل حادثه كه
آپارتمان مس��كوني بود ،دريافتند ساعتي قبل در
نبود صاحبخانه سارقاني به اين خانه دستبرد زده و
از محل گريختهاند.
صاحبخانه در توضيح ماجرا گفت :من خلبان هستم و
وضع مالي خوبي دارم .مدتي قبل ارثيهاي ميلياردي
به من رس��يد و از آنجاي��ي كه در ته��ران خانه دارم
تصميم گرفتم ،براي سرمايهگذاري خانهاي در يكي
از كشورهاي همسايه بخرم .به همين خاطر با چند
امالكي كه در زمينه خريد و فروش امالك در خارج
از كشور فعاليت دارند ،مشورت كردم و قرار شد وقتي
آنها خانهاي مناسب براي من پيدا كردند به من خبر
بدهند .من تمامي ارثيهام را به دالر و سكه تبديل كردم
و داخل خانهام نگهداري ميكردم تا زمان مناس��ب
اقدام به خريد خانه بكنم .امش��ب همراه خانوادهام،
خانه باجناقم شام دعوت بوديم تا اينكه لحظاتي قبل
به خانه برگشتيم و با صحنه عجيبي روبهرو شديم.
در خانهام تخريب ش��دهبود و تمام وسايل خانه بهم
ريختهبود كه نشان ميداد سارق يا سارقاني به خانهام
دس��تبرد زدهاند .بالفاصله به محل نگهداري دالرها
و س��كهها رفتم كه در كمال ناباوري مشاهده كردم
تمامي آنها سرقت شدهاس��ت .با طرح اين شكايت
تيمي از مأموران پليس به دستور قاضي پرونده براي
شناسايي سارقان ميلياردي وارد عمل شدند.
ردپ�اي س�ارق س�ابقه دار در س�رقت
ميلياردي
مأموران در نخس��تين گام دوربينهاي مداربسته
محل حادثه را بررس��ي كردند كه متوجه ش��دند
يكي از دوربينها چهره متهم سابقهداري را به نام
شهاب شكار كردهاس��ت .مأموران در بررسيهاي
بعدي دريافتند ش��هاب ش��ب حادثه همراه مرد
جوان ناشناس��ي پس از تخريب در خانه دست به

امنيتجامعه
شرط تحقق جهش توليد

رئيس پلي�س پايتخت ب�ا بي�ان اينكه تأمي�ن امنيت
جامعه يكي از مهمترين ش�روط تحق�ق جهش توليد
اس�ت ،گف�ت:مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال ،پولش�ويي،
س�وداگري ،دالل�ي و اخاللگ�ران حوزهه�اي ارزي و
اقتص�ادي و متخلف�ان حوزهه�اي س�ايبري ميتواند
در جه�ش تولي�د نق�ش مس�تقيم داش�ته باش�د.

سرقت ميلياردي زدهاند .تحقيقات مأموران پليس
نشان داد شهاب مدتي است در يك فروشگاه لوازم
ضبط و صوت خودرو مش��غول به كار است و بدين
ترتيب براي دستگيري سارق راهي فروشگاه شدند
و متهم را دس��تگيركردند .مته��م در بازجوييها
همدست خود را به نام بهمن به مأموران معرفي كرد
و مدعي شد كه ازسوي مرد جواني براي اين سرقت
ميلياردي اجير ش��ده بودند .ويدر ادعايي گفت:
چند روز قبل از سرقت مرد جواني به نام حميد براي
خريد راديو ضبط خودرو به محل كارم مراجعه كرد.
او چند باري به بهانه خريد به محل كارم آمد و با من
رابطه دوستانه برقرار كرد .يك روز مرا براي خوردن
شام به رستوراني دعوتم كرد و در آنجا پيشنهاد داد
از خانه باجناقش سرقت كنم .او گفت با باجناقش
اختالف ارثيه دارد و گفت اگر از خانه او سرقت كنم
دستمزد خوبي به من ميدهد .ابتدا قبول نكردم اما
وقتي گفت دستمزدم يك خودروي مدل باال است

مرگمشكوكدخترجوان
سانحهياقتل؟

دخت�ر جوان�ي پ�س از درگي�ري ب�ا پس�ر
م�ورد عالق�هاش ب�ه ط�رز مش�كوكي در
يك س�انحه رانندگي ب�ه كام م�رگ رفت،
تحقيق�ات درب�اره اي�ن حادثه ادام�ه دارد.

به گزارش جوان ،ساعت  5صبح 12فروردينماه
قاضي واحدي ،بازپ��رس ويژه قتل دادس��راي
امور جنايي ته��ران با تماس تلفن��ي مأموران
كالنتري 132نب��رد از مرگ مش��كوك دختر
جواني در يكي از بيمارستانهاي تهران با خبر و
همراه تيمي از كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي
راهي محل شد .تيم جنايي در بيمارستان با جسد
بيجان دختر جواني به نام شيوا روبهرو شد كه
حكايت از اين داشت در تصادفي به طرز مشكوكي
به كام مرگ رفته است.
نخستين بررس��يها نشان داد ش��امگاه حادثه
مأموران كالنتري 132نب��رد در جريان تصادف
خودروي پژو 206با گاردري��ل كنار خيابان قرار
ميگيرند و ب��ه مح��ل حادثه اعزام ميش��وند.
مأموران پليس در مح��ل حادثه در صندلي جلو
قسمت ش��اگرد با پيكر نيمهجان دختر جوانی
روبهرو ميشوند كه در اثر تصادف به كما رفته بود.
همچنينمأمورانپليس،دريافتند صاحبخودرو
كه پسر جواني به نام بابك است پس از حادثه با رها
كردن خودرواش از محل گريخته اس��ت .سپس
مأموران پلي��س ،دختر جوان را ب��راي درمان به
بيمارستان منتقل ميكنند كه ساعتي بعد وي به
خاطر شدت جراحات روي تخت بيمارستان فوت
ميكند .از آنجايي كه مرگ دختر جوان مشكوك
به نظر ميرس��يد ،كارآگاهان تحقيقات خود را
درباره حادثه آغاز كردند كه مشخص شد ،شيوا
مدتي قبل با بابك در فضاي مجازي رابطه دوستانه
برقرار ميكند و ب��ا هم ق��رار ازدواج ميگذارند.
بررسيهاي ميداني و تحقيقات محلي مأموران
پليس نشان داد اين دو بعد از نامزدي با هم اختالف
پيدا ميكنند كه در نهايت ش��يوا در تصادفي با
خودروي بابك به كام مرگ ميرود.
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري متهم
فراري ادامه داش��ت كارآگاهان متوجه ش��دند
بابك خودش را به كالنتري معرفي كرده است.
پس از اي��ن كارآگاهان بابك را ب��ه ادارهآگاهي
منتقل کردند و مورد بازجوي��ي قرار دادند .وي
در بازجوييها به تصادف خودرواش با گاردريل
اعتراف كرد و مدعي ش��د كه شيوا به خاطر اين
سانحه فوت كردهاست.
متهم در ادعايي گفت :چند ماه قبل عضو گروه
تلگرامي شدم كه اعضاي آن تعداد زيادي دختر
و پسر جوان بودند .اعضاي گروه بيشتر به صورت
پيامكي و فرستادن مطالب با هم ارتباط داشتند
تا اينكه من با شيوا در آن گروه آشنا شدم .ما ابتدا

وسوسه شدم و قبول كردم همراه يكي از دوستانم
سرقت كنم .او نشاني خانه باجناقش را به ما داد و
قرار شد شبي كه صاحبخانه بيرون باشد به ما خبر
دهد و در نهايت هم ش��ب حادثه به ما گفت براي
سرقت وارد خانه باجناقش شويم .ما طبق دستور
و نش��انيهايي كه او داده بود ام��وال باجناقش را
س��رقت كرديم و بعد تمام اموال سرقتي را تحويل
مرد جوان داديم.
اعتراف باجناق به سرقت
با اعتراف متهم ،مأم��وران پليس بهمن و حميد را
بازداشت كردند .بهمن در بازجوييها به همدستي
با شهاب اعتراف كرد .حميد ابتدا منكر جرم خود
شد اما وقتي با مدارك و داليل روبهرو شد اعتراف
كرد سارقان را براي سرقت از خانه باجناقش اجير
كردهاست.
وي گفت :وضع مالي متوسطي دارم اما باجناقم وضع
مالي خيلي خوبي دارد و به همين خاطر هميشه به
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براي هم پيامكهاي عاشقانه ميفرستاديم و كم
كم به يكديگر عالقه پيدا كرديم و از آن روز به بعد
تلفني حرف ميزديم و گاهي هم با هم در بيرون
قرار مالقات ميگذاش��تيم .ارتباط ما روز به روز
بيشتر ميش��د به طوريكه احساس ميكرديم
زندگي بدون يكديگر براي م��ا معني ندارد و به
همين خاطر تصميم گرفتيم با هم ازدواج كنيم
و نامزد شديم.
وي ادامه داد :مدتي ارتباط دوس��تانه و عاشقانه
ما ادامه داشت تا اينكه به خاطر موضوعي با هم
اختالف پيدا كرديم .اختالفات ما هر روز بيشتر
ميش��د به طوريكه تصميم گرفتم از شيوا جدا
ش��وم و به اين رابطه پايان دهم اما ش��يوا قبول
نميكرد و مدعي بود هنوز عاش��ق من اس��ت.
من رابطهام را با او كم كردم و چند باري هم پيام
دادم كه مرا فراموش كن��د اما او همچنان اصرار
داشت با من ارتباط داشته باشد و ازدواج كنيم.
ش��ب حادثه پيش من آمد تا در اي��ن باره با هم
حرف بزنيم .آن ش��ب من مشروب خورده بودم
و حالت عادي نداش��تم كه دوباره داخل خودرو
با هم درگير ش��ديم .من خيلي عصباني بودم و
با سرعت باال شروع به رانندگي كردم كه ناگهان
كنترل خودم را از دست دادم و با گاردريل تصادف
كردم .وقتي خودرو توقف كرد ديدم شيوا خونين
روي صندلي افتاده است كه از ترس خودروام را
رها و فرار كردم.
وي در پايان گفت :پس از فرار متوجه ش��دم كه
مأموران مرا شناسايي كردهاند و تصميم گرفتم
همراه پدرم خ��ودم را به مأموران پليس معرفي
كنم  .همزمان با ادامه تحقيقات از متهم جسد
دختر جوان براي مشخص ش��دن علت اصلي
مرگ به دس��تور بازپرس ويژه قتل به پزشكي
قانوني فرستاده شد.

او حسادت ميكردم .از طرفي خانواده همسرم به
باجناقم بيشتر احترام ميگذاشتند و همين موضوع
مرا آزار ميداد .مدتي قبل فهميدم به باجناقم ارثيه
ميلياردي رسيده است و او هم همه ارثيهاش را به
دالر تبديل كرده و در خانهاش نگهداري ميكند.
وقتي باجناقم به من گفت قرار است با دالرهايش
خانهاي در خارج از كش��ور بخرد خيلي حس��ادت
كردم و تصميم گرفتم سارق يا س��ارقاني را براي
سرقت اموالش اجير كنم .وي ادامه داد :مدتي قبل
از طريق يكي از دوس��تانم متوجه شدم فروشنده
يك فروش��گاه لوازم صوتي سارق سابقهدار است و
به همين دليل به مغازهاش رف��ت و آمد كردم و با
او دوست ش��دم و بعد در فرصت مناسب پيشنهاد
س��رقت را مطرح كردم و او وقتي فهميد دستمزد
خوبي براي اين كار در نظر گرفتهام قبول كرد.
تحقيقات از متهمان به دستور قاضي پرونده ادامه
دارد.

سردار حسين رحيمي در پانزدهمين قرارگاه نوروزي پليس
پايتخت با اشاره به اينكه پليس پايتخت با همدلي ،اخوت
و هم افزايي توانست سال 98را با همه فراز و نشيبهايش
س��ربلند و موفق س��پري نمايد گفت :در موضوع ويروس
منحوس و ناش��ناخته كرونا نيروي انتظام��ي بعد از كادر
پزشكي و درماني از جمله س��ازمانهايي بود كه با جديت
و حساسيت انجام وظيفه كرد كه به عنوان نمونه ميتوان
به كشفيات چند دهميليوني دستكش ،ماسك و مواد ضد
عفوني كننده و تشكيل كميتههاي هفتگانه اشاره كرد.
رئيس پليس پايتخت با تأكيد بر اينك��ه همه تمهيدات و
حساسيتهاي اعمال ش��ده در حوزه كرونا بايد با جديت
دنبال ش��ود ،افزود :رعايت اصل فاصله گذاري اجتماعي و
رعايت اصول بهداشتي فردي و اجتماعي در حوزه كاركنان،
ارباب رجوع و حتي متهمان و مجرمان بايد كما في السابق
در دستور كار باشد.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به نامگذاري سال 99از سوي
مقام معظم رهبري به س��ال «جهش توليد» خاطرنش��ان
كرد :در راستاي تحقق شعار سال «جهش توليد» پليس از
ظرفيت و قابليتهاي بااليي برخوردار است كه بايد به اين
مهم جامه عمل پوشانده شود.
وي با تأكيد بر اينكه تأمين امنيت جامعه يكي از مهمترين
شروط تحقق جهش توليد ميباشد ،چراكه در سايه امنيت
اس��ت كه رونق و ش��كوفايي در عرصههاي مختلف تحقق
پيدا ميكند ،بيان داشت :مبارزه با قاچاق كاال ،پولشويي،
سوداگري و داللي و اخاللگران حوزههاي ارزي و اقتصادي و
متخلفان حوزههاي سايبري ميتواند در جهش توليد نقش
مستقيم داشته باشد.
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