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بررسي خواب قاتل
 بيماري او را مشخص كرد

كارشناسان يكي از بيمارستان هاي 
پايتخت با بررسي خواب مردي كه به 
اتهام قتل همسرش بازداشت شده 
اعالم كردند كه مته�م به بيماري 
اسكيزوفرني مبتال ش�ده است. 
به گزارش جوان، متهم كه مرد جواني 
است هفتم ارديبهشت ماه امسال در 
حادثه اي همسرش را مقابل چشمان 
كودك شيرخوارش در خواب به قتل 
رساند و بعد به مأموران پليس خبر 
داد كه همسرش را افراد ناشناسي به 

قتل رسانده اند. 
آن روز مته��م ب��ه قاض��ي واحدي، 
بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران گفت: در خواب بودم 
كه متوجه ش��دم دو م��رد غريبه از 
پنجره خانه مان كه رو به زمين هاي كشاورزي باز مي شود وارد خانه مان شدند و همسرم 
را به قتل رس��اندند و گريختند.  پس از اين ادعا مأموران پليس لباس هاي خوني شوهر 
مقتول را در زمين هاي اطراف پيدا كردند كه حكايت از آن داش��ت وي همسرش را به 

قتل رسانده است. 
در ادامه متهم مدعي شد كه لحظه حادثه متوجه شده مار بزرگي دورگردن همسرش 
است و قصد دارد او و فرزندش را بخورد و به همين خاطر با چاقو مار را هدف قرار داده اما بعد 
متوجه شده همسرش را به قتل رسانده است. در حالي كه اولياي دم براي قاتل درخواست 
قصاص داده بودند و پزشكي قانوني هم تشخيص داده بود، متهم سالم است قاضي واحدي 
به درخواست تيم پزشكي بيمارستاني در تهران، متهم را براي بررسي خوابش در اختيار 
آن تيم قرار داد تا از اين طريق صحت سالمت روحي و رواني وي مورد بررسي قرار گيرد. 
تيم پزشكي بيمارستان پس از بررسي خواب 24  ساعته متهم و نحوه خوابيدن وی اعالم 
كردند،  متهم  دچار بيماري اسكيزوفرني است. بنابراين با اعالم اين نظريه متهم دوباره 
براي بررسي بيشتر و مشخص ش��دن بيماري رواني او هنگام حادثه در اختيار پزشكي 

قانوني قرار مي گيرد. 

پرداخت اقساطي جريمه هاي رانندگي
 به مناسبت دهه واليت

رئيس پليس راهور ناجا از اجراي طرح پرداخت اقساطي 
جرايم رانندگي به مناسبت دهه واليت خبر داد و اعالم 
كرد كساني كه وس�يله نقليه آنها به دليل جريمه باالي 
يك ميلي�ون توم�ان توقيف اس�ت، مي توانن�د از اين 
فرصت براي ترخيص وسيله نقليه خود استفاده كنند. 
سردار سيد كمال هاديانفر ادامه داد: براساس قانون مأموران 
در سراسر كشور موظف هس��تند، خودروهاي داراي باالي 
يك ميليون تومان خالفي را توقيف و به پاركينگ منتقل كنند، با اين حال به مأموران تأكيد 

كرده ايم اگر خودرويي همراه با خانواده بود فقط به راننده تذكر دهند. 
وي در توضيح افزايش 2 درصدي به رقم برخي جرايم رانندگي گفت: ما مخالف افزايش نرخ 
جرايم هستيم و رقم افزايش يافته را هم مجلس به منظور كمك به بهزيستي بر جريمه ها 
اضافه كرد كه به بهزيستي كمك مالي بيشتري شود. سردار هاديانفر درباره مراجعات به 
مراكز تعويض پالك هم گفت: طرح نوبت دهي اينترنتي مراكز تعويض پالك به صورت 
پايلوت در تهران و پس از رفع مشكالت آن در ساير استان ها اعمال مي شود. در حال حاضر 
تمامي مراكز تعويض پالك ناجا تا ساعت ۱۶ فعال هستند. وي گفت: نكته حائز اهميت 
اينجا است كه معلوم نيست به چه دليل مردم صبح زود به اين مراكز مراجعه مي كنند، در 
حالي كه از ساعت ۱۱صبح به بعد تمام مراكز تعوض پالك ما در سراسر كشور رو به خلوتي 

مي روند و بعد از ظهرها به صورت نادر كسي مراجعه مي كند.

خانواده مواد فروش گرفتار پليس شدند
مرد ميانسال و چهار پسرش كه در جريان خريد و فروش مواد مخدر فعاليت مي كردند، 

بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سرگرد جواد قربان  زاده، رئيس كالنتري ۱7۶ حسن آباد گفت: در چند روز 
گذشته گزارش هاي مختلفي از فعاليت اعضاي يك خانواده در كار خريد و فروش مواد مخدر و 
لوازم سرقتي به مأموران كالنتري گزارش شد. بررسي هاي پليس بعد از تحقيقات ميداني نشان 
داد كه مردي ميانسال همراه چهار پسرش خانه شان را به محلي براي خريد و فروش مواد مخدر 
و لوازم سرقتي تبديل كرده اند. بعد از كامل شدن تحقيقات در اين باره مأموران موفق شدند 
متهمان را بازداشت و در بازرسي از مخفيگاهشان 800 گرم مواد مخدر بسته بندي شده كشف 
كنند. سرگرد قربان زاده گفت: متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شدند. 

كشف عتيقه هاي دوره اسالمي 
فرمانده انتظامي استان گلستان از كشف 31 قلم عتيقه مربوط به دوره اسالمي در 

شهرستان گرگان خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ سعيد دادگر گفت: مأموران انتظامي گرگان در جريان تحقيقات 
خود موفق شدند يكي از قاچاقچيان اشيای عتيقه را دس��تگير  و همزمان   در بازرسي از 
مخفيگاهش 30 عدد سكه و يك عدد كاسه قديمي كشف كنند. وي گفت: كارشناسان 

ميراث فرهنگي قدمت عتيقه جات كشف شده را مربوط به دوره اسالمي اعالم كردند. 

برق جان سارق را گرفت
مردي كه در شهرستان قصر شيرين مشغول سرقت س�يم هاي برق بود دچار 

برق گرفتگي شده و جان باخت. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد محمدي فرمانده انتظامي شهرستان قصرشيرين 
گفت: روز گذشته مأموران پليس از حادثه برق گرفتگي در منطقه نفت شهر با خبر و 
در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد مردي هنگام سرقت سيم هاي برق باالي 
تير چراغ برق دچار برق گرفتگي ش��ده و جانش را از دس��ت داده است كه جسد به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 
 

لغو طرح ترافيك  تا پايان هفته 
رئي�س پلي�س راهنمايي و 
رانندگ�ي ته�ران ب�زرگ 
از لغ�و ط�رح ترافي�ك و 
كاه�ش آلودگ�ي ه�وا ت�ا 
پاي�ان هفت�ه خب�ر داد. 
سردار محمدحسين حميدي 
گفت: برابر مصوبه س��تادملي 

مقابله با كرون��ا اجراي طرح ترافي��ك و كاهش آلودگي 
هوا از روز گذشته در پايتخت متوقف شده و اين تصميم 
تا پايان هفته ادامه خواهد داش��ت. بر اين اساس تا آخر 
هفته تمامي خودروها بدون محدوديت و در هر ساعت از 
شبانه روز مي توانند وارد محدوده طرح ترافيك و كاهش 

آلودگي هوا شوند.
 وي با بيان اينكه   اين موضوع س��بب تغيير در س��اعات 
پيك ترافيك و حجم ترددها خواهد ش��د، ادامه داد: در 
اين راس��تا مأموران پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ در معابر و بزرگراه ها در آمادگي كامل خواهند بود 

تا نسبت به روانسازي و مديريت ترافيك اقدام كنند.

مرگ كودك
 در دنده عقب تراكتور 

بي احتياطي راننده تراكتور در شهر خنجين فراهان 
استان مركزي، مرگ پس�ر بچه ۵ ساله اش را رقم زد. 
س��رهنگ محمود خلجی، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان مركزي توضيح داد: روز گذشته مأموران 
پليس شهرستان خنجين بعد از اطالع از حادثه رانندگي 

در يكي از محله هاي شهر در محل حاضر شدند.
 بررس��ي ها نش��ان داد كه راننده تراكتور هنگام حركت 
به ص��ورت دنده عق��ب و نداش��تن ديد كافي ب��ا فرزند 
پنج ساله اش برخورد كرده و طفل به علت شدت جراحت 

فوت كرده است. 

بازداشت برافراشته كنندگان 
پرچم تروريست ها

رئي�س پلي�س امني�ت عموم�ي ته�ران ب�زرگ از 
دس�تگيري عام�الن توليد و ب�از نش�ر عكس هايي 
ك�ه در آن پرچم يك�ي از گروهك هاي   تروريس�تي 
داد.  خب�ر  بودن�د،  گذاش�ته  نماي�ش  ب�ه  را 
 به گزارش جوان، س��ردار علي ذوالقدري گفت: دو روز 
قبل در پي انتش��ار عكس ه��اي در فض��اي مجازي كه 
چند نفر در يكي از پارك هاي تهران پرچم يك گروهك 
تروريستي را به نمايش گذاشته بودند، موضوع در دستور 
كار پليس امنيت عمومي قرار گرفت. اين اقدام كه موجب 
سوء استفاده رسانه هاي معاند ش��ده بود با سرعت عمل 
پليس، عامالن اصلي توليد و بازنشر اين تصاوير شناسايي 

و دستگير شدند. 
 

شاگرد مغازه
 دزد از آب درآمد

رئي�س پاي�گاه هفت�م پلي�س آگاهي ته�ران از 
دس�تگيري ش�اگرد مغازه اي كه در م�دت دو ماه 
1۵0 ميليون تومان از صاحبكارش سرقت كرده بود 

خبر داد. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه حم��داهلل عليزاده 
گفت: س��ي و يكم تيرماه ش��كايتي با موضوع س��رقت 
اجناس يك مغازه در كالنتري ۱۱3 بازار تش��كيل شد. 
ش��اكي با حضور در پايگاه هفتم پلي��س آگاهي گفت: 
حدود دو ماه پيش براي فروشندگي و انبارداري مردي 
29 س��اله به نام مصطفي را اس��تخدام كردم، اما در اين 
مدت با كس��ري محصوالت انبار مواجه ش��دم و ورود و 
خروج اجناس اختالف فاحش��ي پيدا ك��رد كه متوجه 
ش��دم او در اين مدت ۱50 ميليون توم��ان كاالهايم را 

سرقت كرده است. 
بعد از طرح ش��كايت مأموران پليس با حضور در محل و 
بررس��ي هاي ميداني اطمينان پيدا كردند كه سرقت از 
سوي مصطفي رقم خورده است كه او را بازداشت كردند.  
مصطفي در بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و گفت كه 
اموال سرقت شده را به دو مالخر به نام هاي وحيد و امير 
فروخته اس��ت. با اطالعاتي كه مته��م در اختيار پليس 
گذاش��ت دو مالخرهم بازداش��ت ش��دند و به جرمشان 

اعتراف كردند. 
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 تحقيق�ات پليس درب�اره فوت مش�كوك 
تاج�ر ايران�ي ك�ه در جري�ان س�رقت از 
خان�ه اش در لن�دن، پايتخ�ت انگلس�تان 
ب�ه كام م�رگ رفت�ه در جري�ان اس�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس 
شهر لندن خبر رسيد مرد ۶5 س��اله ايراني در 
خانه اش به طرز مش��كوكي به كام مرگ رفته 
است.  بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد 
چند روزي از مرگ مرد ايراني گذشته و جسدش 
دچار فساد نعشي شده است. همچنين مشخص 
شد، وي كه تاجر است هر از گاهي بين ايران و 
انگلستان رفت و آمد دارد و در لندن به   تنهايي 
زندگي مي كرده است تا اينكه چند روز قبل به 

طرز مرموزي فوت مي كند. 
از س��وي ديگر مأموران پليس با بهم ريختگي 
وس��ايل خانه روبه رو ش��دند كه حكايت از آن 
داشت سارق يا س��ارقاني بدون تخريب در كه 
احتمال مي رود، فرد يا افراد آش��نايي باش��ند 
وارد خانه وي شده و پول و اموال قيمتي وي را 

سرقت كرده اند. 
يكي از دوس��تان م��رد تاجر كه موض��وع را به 
مأم��وران پليس خب��ر داده بود، گف��ت: من از 
دوس��تان مرد فوت ش��ده هس��تم و در همين 
نزديكي هم ساكنم. ساعتي قبل يكي از اعضاي 
خانواده اش از ايران با من تماس گرفت و گفت 

پدرش��ان به تلفن ه��اي آنها ج��واب نمي دهد 
و نگرانش هس��تند و ب��ه همين خاط��ر از من 
خواستند س��ري به خانه دوستم بزنم و خبري 
از او بگيرم. وقتي به در خانه اش آمدم او در را باز 
نكرد كه متوجه بوي بدي از داخل خانه اش شدم 
و بعد با كمك آتش نشاني در را تخريب كرديم و 

داخل پذيرايي با جسد دوستم روبه رو شديم. 
   شكايت قتل در دادسراي جنايي 

همزمان با ادامه تحقيقات درباره مرگ مشكوك 
تاجر ايراني از س��وي پليس شهر لندن يكي از 
فرزندان وي به دادسراي امور جنايي تهران آمد 
و از قتل پدرش به دست افراد ناشناس در لندن 
شكايت كرد و از بازپرس جنايي خواست پرونده 

قتل پدرش را در تهران پيگيري كند. 
وي گفت: پدرم تاجر و بازرگان است و از دوران 
جواني در اين حرفه فعاليت داشت. او هميشه 
براي معامله، صادرات و واردات به كش��ورهاي 
اروپايي رفت و آمد مي كرد و بيشتر زمان ها در 
سفر بود. از آنجايي كه بيشترين معامالتش را با 
لندن انجام مي داد، اقامت كشور انگليس را هم 
داشت و زماني هم كه براي معامله به انگليس 

مي رفت در خانه خودش در شهر لندن مي ماند.  
مدتي قبل پدرم پس از چند روز سفر كاري به 
كشورهاي اروپايي به ايران آمد تا اينكه متوجه 
شديم با فردي در لندن درباره يك معامله حرف 
مي زند و بعد هم بليت لندن گرفت و راهي كشور 
انگليس شد و قراربود در اين سفر كاري مدتي 
در آنجا بماند. وي ادامه داد: معموالً ما هر چند 
روز يكبار با پدرم به ص��ورت تلفني يا از طريق 
فضاي مجازي ارتباط داش��تيم و از حال هم با 
خبر بوديم تا اينكه پس از چند روز ناگهان تلفن 
همراهش خاموش شد و خودش هم به ما تلفني 
نمي زد. در حالي كه نگران��ش بوديم با يكي از 
دوس��تانش كه در نزديكي خانه پدرم در لندن 
زندگي مي كرد، تماس گرفتيم و از او خواستيم 
به خانه پدرم برود و خب��ري از او به ما بدهد كه 
ساعتي بعد با ما تماس گرفت و گفت پدرم فوت 

كرده است. 
پس از اين حادثه يكي از بس��تگان نزديكمان 
براي بررس��ي موضوع راهي انگليس ش��د كه 
آنجا مأموران پليس اعالم كرده بودند با توجه 
به فساد نعشي جسد به صورت قطعي نمي توان 

علت مرگ را تشخيص داد و در نهايت هم اعالم 
كردند كه پدرم س��كته كرده اس��ت. اما طبق 
بررسي ها و گزارش پليس از خانه پدرم سرقت 
شده بود و سارق يا س��ارقان كه به نظر مي رسد 
افراد آشنايي هستند بدون درگيري و تخريب 
در وارد خانه مي شوند و پس از قتل پدرم اموالش 

و تمامي يوروهاي اش را سرقت مي كنند. 
   انتقال جسد به ايران 

وی ادامه داد:  از آنجايي كه ما مطمئن هستيم 
پدرم در جريان معامله اي و س��رقت اموالش به 
قتل رسيده است، تمامي مراحل قانوني انتقال 
جس��د به ايران را انجام دادي��م و پيكر پدرم را 
به تازگي به ايران منتق��ل كرديم و االن هم به 
دادسراي امور جنايي آمديم تا پرونده قتل پدرم 

در ايران بررسي شود و خون او پايمال نشود. 
با طرح اين ش��كايت پرونده مرگ مش��كوك 
تاجر ايراني به دستور بازپرس جنايي تشكيل 
شد و بازپرس دستور داد جسد مرد فوت شده 
براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن 
علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود. 
همچنين بازپرس به مأموران اينترپل دس��تور 
داد با انجام مكاتب��ه با مأم��وران پليس لندن 
جزئيات اين پرونده را همراه با تحقيقات ميداني 

و تخصصي براي بررسي به ايران ارسال كنند. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

مرگ مرموز تاجر ايراني در لندن
بررسي مي شود

درخواستقصاصبرايتازهداماد
ت�ازه دام�ادي كه ب�ه اته�ام قتل همس�رش 
در بازداش�ت به س�ر مي ب�رد با درخواس�ت 
قص�اص از س�وي اولي�اي دم مواج�ه ش�د. 
به گزارش جوان، ۱5 مهر سال 97، مأموران پليس 
شهرس��تان مالرد از مرگ مشكوك دختر جواني 
باخبر و راهي محل شدند. آنها با جسد دختر 29 ساله 
به نام فرانك روبه رو شدند كه شواهد اوليه نشان 

مي داد بر اثر تزريق آمپول جان باخته است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، نامزدش بابك كه 
در محل حضور داشت در توضيح به مأموران گفت: 
»من و فرانك نامزد بوديم. اينج��ا خانه مجردي 
فرانك اس��ت و من به همين خاطر هرازگاهي به 
ديدنش  مي آمدم. شب گذشته وقتي به اينجا آمدم 
فرانك گفت پادرد شديد دارد. او از من خواست براي 
خريد آمپول به داروخانه برويم. فرانك در مطب يك 
پزشك كار مي كرد به همين خاطر تزريقات را بلد 
بود. آن شب خودش آمپول ها را تزريق كرد، اما بعد 
از ساعتي حالش بد شد. بالفاصله با اورژانس تماس 
گرفتم اما بي فايده بود.« تحقيقات در اين زمينه 
ادامه داشت تا اينكه كارشناسان پزشكي قانوني 
اعالم كردند دختر جوان بر اثر فشار بر عناصر حياتي 

گردن فوت كرده است. با اعالم اين نظريه پدر و مادر 
فرانك به دادس��را رفتند و از پس��ر جوان شكايت 
كردند.  با طرح اين ش��كايت و گذشت سه ماه از 
حادثه، بابك بازداشت ش��د. او با انكار جرمش در 
شرح ماجرا گفت: »قسمتي از سقف خانه همسايه 
بااليي نم داده بود و قرار بود گچ كار براي تعمير به 
خانه فرانك بيايد، ام��ا بدقولي كرده بود به همين 

خاطر مجبور شدم چند ساعتي معطل شوم. عصر 
همان روز فرانك گفت پادرد شديد دارد. اين شد كه 
به داروخانه رفتم و دو عدد آمپول خريدم و فرانك 
خودش آمپول ها را تزريق كرد. بعد از تزريق حالش 
بهتر شد. حتي شب با هم فوتبال تماشا كرديم، اما 
يكباره گفت س��رش گيج مي رود و حالش خوب 
نيست. كمي به او آب دادم اما دقايقي بعد بيهوش 

شد. آنجا بود كه با اورژانس تماس گرفتم.«
پسر جوان در ادامه گفت: »وقتي با اورژانس تماس 
گرفتم آنها از من اسم آمپول ها را خواستند. همه 
خانه را گشتم اما پوكه آنها را پيدا نكردم. به همين 
خاطر به داروخان��ه رفتم تا از آنها س��ؤال كنم اما 
داروخانه بسته بود. به همين خاطر وقتي عوامل 
اورژانس رسيدند من در خانه نبودم. باور كنيد در 
مرگ فرانك نقشي نداشتم و نمي دانم چرا پدر و 

مادر او از من شكايت كردند.«
بعد از اين توضيحات، پليس دريافت بابك قبالً نيز 
با يك دختر عقد كرده بود، اما بعد از گذشت دو ماه از 
او جدا شده بود. به اين ترتيب نامزد سابق پسر جوان 
مورد تحقيق قرار گرفت. او درباره علت جدايي اش از 
پسر جوان گفت به خاطر بداخالقي و خشونت بابك 
از او جدا شده اس��ت.  با ثبت اين اطالعات و كامل 
شدن تحقيقات، پسر جوان با درخواست قصاص از 
سوي اولياي دم بنا به مدارك و شواهد موجود به 
اتهام قتل عمد روانه زندان شد. پرونده بعد از صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و بعد از تعيين شعبه قرار شد تازه داماد 

در شعبه ۱7 دادگاه شهريار محاكمه شود. 

سرقت5ميلياردتومانيگوشيهايتلفنهمراه
كارمن�د خيانت�كار ك�ه ب�ا دس�تبرد ب�ه 
انب�ار ش�ركت مح�ل كارش در خياب�ان 
س�تارخان تع�داد زي�ادي گوش�ي تلف�ن 
همراه ب�ه مبل�غ ۵ ميليارد تومان س�رقت 
كرده ب�ود، شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ۱۱ تيرماه امسال بود كه مردي 
با مركز فوريت هاي پليس ۱۱0 تماس گرفت و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد 
تيمي از مأموران كالنتري ۱۱8 ستارخان راهي 
محل كه دفتر فروش گوشي هاي تلفن همراه 
بود، شدند. بعد از انجام تحقيقات اوليه پرونده به 
دستور بازپرس دادسراي ناحيه 5 براي رسيدگي 
به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران فرستاده شد 

و تحقيقات بيش��تري در اين باره انجام ش��د. 
شاكي در توضيح بيشتر شكايت خود گفت: من 
مدير يك شركت واردات گوشي تلفن همراه و 
قطعات مربوط به آن هستم. صبح روز يازدهم 
تيرماه وقتي وارد شركت ش��دم متوجه شدم 
كه در انباري شكسته شده و ۱20 گوشي تلفن 
همراه گرانقيمت كه 5 ميليارد و 500 ميليون 
تومان قيمت داشت س��رقت شده است كه به 

پليس ۱۱0 خبر دادم. 
كارآگاهان پليس بعد از بررس��ي صحنه جرم 
متوجه شدند كه س��رقت از سوي فردي آشنا 
رقم خورده است؛ چراكه قفل هاي در سالم بود و 
سارق يا سارقان بدون مشكل وارد شده و بعد از 

سرقت هم محل را ترك كرده بودند. 
در ش��اخه ديگ��ري از تحقيق��ات كارآگاهان 
تحقيقات خود را روي كاركنان شركت متمركز 
كرده و به يكي از كاركنان كه مردي 45 ساله به 
نام يونس بود مظنون شدند و او را در خانه اش 

بازداشت كردند.
 يونس وقتي در اين باره بازجويي شد به سرقت 
اعتراف كرد و گفت كه گوش��ي هاي س��رقت 
ش��ده را در انباري خانه اش مخفي كرده است. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه 
دوم پليس آگاهي تهران گفت: با اعتراف متهم به 
ارتكاب سرقت،  وي به همراه پرونده در اختيار 

دادسرا قرار گرفت. 


