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مرگ مشكوك 
پسر معتاد 

پس از انتقال به كمپ 
پس�ر معتاد پس از شش روز بس�تري در كمپ 
ت�رك اعتياد حالش بد ش�د و پ�س از انتقال به 
بيمارس�تان ب�ه ط�رز مش�كوكي ف�وت كرد. 
به گ��زارش جوان، س��اعت 9صبح روز پنج ش��نبه 
بیستم ش��هريور قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 179 خلیج فارس از مرگ 
مشكوك پس��ر جواني در يكي از بیمارستان هاي 
جنوب تهران با خبر و همراه تیم��ي از كارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهي راهي محل شد. 
تیم جنايي در بیمارستان با جسد پسر 28 ساله اي 
به نام پیمان روبه رو شدند كه به طرز مشكوكي به 

كام مرگ رفته بود. 
نخستین بررسي ها حكايت از آن داشت پیمان معتاد 
به مواد مخدر بوده كه شش روز قبل در كمپ ترك 
اعتیادي در جنوب غربي تهران بستري مي شود، اما 
چند روز بعد حالش بد و در نهايت امروز از كمپ به 

بیمارستان منتقل مي شود و فوت مي كند. 
پدر پیمان گفت: پس��رم معتاد به م��واد مخدر بود 
و ترياك مصرف مي كرد ت��ا اينكه خودش تصمیم 
گرفت، اعتیادش را ترك كند و به همین دلیل ما هم 
او را در كمپ مجازي كه به گفته خودشان پزشك 
هم دارد بستري كرديم. پسرم سابقه هیچ بیماري 
نداشت و شش روز قبل كه او را براي ترك اعتیادش 
در كمپ بستري كردم، س��الم بود و االن نمي دانم 
چطور پسرم در كمپي كه پزشك هم دارد، حالش بد 
مي شود و پس از انتقال به بیمارستان فوت مي كند 
و به همین خاطر از مس��ئوالن كمپ درباره مرگ 

مشكوك پسرم شكايت دارم. 
با طرح اين ش��كايت مأموران به دس��تور بازپرس 
جنايي از مس��ئوالن كمپ تحقیق كردند. يكي از 
مسئوالن كمپ هم در تحقیقات پلیسي گفت: شش 
روز قبل پیمان همراه پدرش به كمپ مراجعه كرد 
و طبق برنامه كمپ چون او معتاد ب��ه ترياك بود، 
قرار شده يك دوره سه ماهه در كمپ بستري شود. 
او از همان روز اول با م��ا همكاري نمي كرد تا اينكه 
از سه روز قبل حالش بد شد. ما فكر كرديم به خاطر 
مصرف نكردن مواد حالش بد شده است و پزشك 
كمپ هم پس از معاينه حرف هاي ما را تأيید كرد 
و گفت: پیمان به خاطر اعتیادش حالش بد شده و 

چند روزي بگذرد دوباره حالش خوب مي شود. 
وي ادامه داد: ما هم طبق دس��تور پزش��ك عمل 
كرديم، اما پیمان هر روز حالش بدتر مي شد تا اينكه 
امروز او را به بیمارس��تان منتق��ل كرديم و متوجه 

شديم فوت كرده است. 
همزمان با ادامه تحقیقات درباره اين حادثه قاضي 
واحدي به مأموران پلیس دستور داد ضمن تحقیق 
از مسئوالن كمپ و بازبیني دوربین هاي مداربسته 
آنجا، جسد پسر جوان براي تن پیمايي و مشخص 
شدن علت اصلي مرگ به پزش��كي قانوني منتقل 

شود. 

سرقت از خانه پولداران 
در پوشش خدمتكار

زن تحصيلك�رده ك�ه مته�م اس�ت 
در پوش�ش خدمت�كار ب�ه خان�ه افراد 
پولدار دس�تبرد مي زد، بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه سید علي 
ش��ريفي، رئیس پايگاه يكم پلیس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: شامگاه هفتم مرداد ماه 
امس��ال بود كه مردي با مركز فوريت هاي 
پلی��س 110 تماس گرف��ت و گزارش يك 
سرقت را اعالم كرد. او گفت: من صبح امروز 
مثل همیشه راهي محل كارم شدم. لحظاتي 
قبل كه ب��ه خانه برگش��تم، متوجه به هم 
ريختگي وضع خانه شدم. فهمیدم كه دزد 
به خانه زده اس��ت. بعد از تحقیق مشخص 
ش��د كه مقداري پول، طال و لوازم باارزش 
ديگر به قیمت 400 میلیون تومان سرقت 
شده اس��ت. بعد از مطرح ش��دن شكايت 
پرونده به دس��تور قاضي براي بررس��ي به 
پايگاه يكم پلیس آگاهي تهران فرستاده شد. 
بررسي میداني كارآگاهان پلیس با بازبیني 
دوربین هاي مداربسته نشان داد كه سارق 
زن جواني است كه س��اعت 14 روز حادثه 
وارد خانه شده و بعد از ارتكاب سرقت محل 
را ترك كرده است. شاكي بعد از ديدن تصوير 
زن، او را شناسايي كرد. او گفت: مدتي قبل 
بود كه اين زن را كه سمیرا نام دارد به عنوان 
خدمتكار اس��تخدام كردم. او گاهي براي 
نظافت به خانه ام مي آمد كه از وي شكايت 

دارم. 
بعد از شناسايي متهم بود كه تحقیقات براي 
بازداشت سمیرا به جريان افتاده و مأموران 
پلیس نهم شهريور وي را در يكي از مرزهاي 
غربي كش��ور بازداش��ت كردند. سمیرا در 
بازجويي ها به سرقت اعتراف كرد و گفت: 
من كارشناس ارشد حسابداري هستم. بعد 
از پايان تحصیالتم نتوانس��تم براي خودم 
كار مناس��بي پیدا كنم. از طرفي به خاطر 
مشكالت خانوادگي كه داشتم خانواده ام من 
را طرد كرده بودند، براي همین تصمیم به 

سرقت گرفتم. متهم گفت: نقشه ام اين بود 
كه در پوش��ش كار خدمات وارد خانه افراد 
پولدار شوم و در فرصت مناسب اموالشان را 
سرقت كنم. متهم همچنین گفت كه اموال 
سرقت شده را به سه مالخر فروخته است. 
متهم گفت: من به جز سرقت 400 میلیون 
تومان از خانه شاكي از خانه خواهرش هم 
500 میلیون تومان سرقت كردم. بعد از آن 
بود كه تصمیم داش��تم از طريق مرز غربي 
از كشورخارج ش��وم كه بازداشت شدم. با 
اطالعاتي كه متهم در اختیار پلیس گذاشت 
كارآگاهان موفق شدند سه مالخر پرونده را 

هم بازداشت كنند. 
 سرهنگ كارآگاه   سید علي شريفي،  رئیس 
پايگاه يكم پلیس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقیقات براي كشف جرائم بیشتر متهم در 

جريان است. 

مرگ نوجوان دوچرخه سوار
 در بي احتياطي شهرداري 

 بي توجي مس�ئوالن ش�هري نس�بت 
ب�ه ايمن س�ازي كان�ال حفر ش�ده در 
شهرس�تان تبريز به قيم�ت جان يك 
نوج�وان دوچرخ�ه س�وار تمام ش�د. 
شامگاه سه شنبه 25 ش��هريور رهگذراني 
كه در حال عبور از بلوار طالقاني شهرستان 
تبري��ز بودند ب��ا ديدن س��قوط نوجواني 
دوچرخ��ه س��وار ب��ه كانالي كه توس��ط 
شهرداري حفر شده بود، امدادگران اورژانس 
و آتش نشاني را از ماجرا با خبر كردند. تأخیر 
امدادگران براي حضور در محل سبب شد 
تا مردم دست به كار شده و با ورود به كانال 
پیكر نیمه جان پس��ر نوج��وان را خارج و 
راهي بیمارس��تان كنند. از بیمارستان اما 
خبر رسید كه پسر 11 ساله به علت شدت 

جراحت فوت ش��ده است. حجت االسالم 
والمسلمین س��یدمحمدعلي آل هاشم، 
نماينده ولي فقیه در آذربايجان ش��رقي و 
دادس��تان تبريز درخواست بررسي علت 
حادث��ه و برخورد با مقصران را خواس��تار 
شده اند. مهدوي، فرماندار تبريز هم اعالم 
كرد پروژه هاي عمراني ك��ه در تبريز اجرا 
مي شود، بايد اصول ايمني و مراقبت را مورد 
توجه قرار داده و به ص��ورت كامل رعايت 
كنند و در صورت بروز هر حادثه اي، مسئول 
مربوطه بايد پاسخگوي سهل انگاري خود 
باش��د. وي گفت: با توجه به اينكه اطراف 
كان��ال طبق گفت��ه اهالي، ايمن س��ازي 
نشده بود، منتظر پاسخ مسئوالن شهرداري 

در اين خصوص هستیم. 

درگيري مسلحانه در يك رقابت عشقي 
مرد جواني كه با دختري در اينستاگرام آشنا 
ش�ده بود، وقتي فهميد م�رد ديگري رقيب 
عشقي اش است، تصميم گرفت او را با شليك 
گلوله به قتل برساند اما تيرش به خطا رفت. 
به گزارش جوان، چن��د روز قبل مرد جواني در 
تهران وحشت زده به اداره پلیس رفت و از دو مرد 

موتور سوار به اتهام اقدام به قتل شكايت كرد. 
شاكي در توضیح ماجرا گفت: ساعتي قبل براي 
رفتن به محل كارم با خودروي پژو 206 خودم 
از خانه ام در يكي از خیابان هاي مركزي تهران 
بیرون آمدم كه دقايقي بعد داخل خیابان دو مرد 
كه سوار موتورسیكلتي بودند، راه مرا سد كردند. 
بوق زدم كه راننده راه را باز كند اما ناگهان يكي 
از آنها اس��لحه كلتي از جیبش بیرون آورد و به 

طرف من گرفت.
 در حالي كه به شدت ترسیده بودم، پايم را روي 
پدال گاز فش��ار دادم و به س��رعت فرار كردم و 
موتورسواران هم مرا تعقیب و در نهايت به سويم 
شلیك كردند كه شیشه هاي خودروام شكست 
و ش��انس آوردم تیرها به من برخورد نكرد. وي 
ادامه داد: پس از اين حادثه افرادي زيادي جمع 

ش��دند كه مردان موتور س��وار فرار كردند، اما 
هنگام فرار اسلحه كلت ش��ان از دستشان روي 
زمین افتاد و ش��اهدان حادثه آن را برداشتند و 

تحويل مأموران گشت پلیس دادند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسراي ناحیه 34 براي شناسايي 
عامالن اين حادث��ه در اختیار تیمي از مأموران 

پلیس قرار گرفت. 
تحقیقات از شاهدان عیني نشان داد اظهارات 
مرد جوان درست است و دو مرد موتور سوار با 
كلت كمري وي را داخل خودرواش هدف قرار 
داده اند و بعد هم با انداختن اس��لحه در داخل 
خیاب��ان از محل گريخته اند.  س��پس مأموران 
براي شناسايي عامالن تیراندازي دوربین هاي 
مداربسته محل حادثه را مورد بازبیني قرار دادند 
و شماره پالك موتور سیكلت را بدست آوردند. 
س��پس مأموران پلیس صاحب موتور سیكلت 
را كه مرد جواني به نام شهباز است شناسايي و 

بازداشت كردند. 
    رقابت عشقي 

متهم ابتدا در بازجويي ها منكر جرم خود شد، 

اما وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد درگیري 
با ش��اكي را قبول كرد، اما تیراندازي به شاكي 
را انكار كرد و در ادعايي گف��ت: مدتي قبل در 
اينستاگرام با دختر جواني به نام الناز آشنا شدم 

و قرار شد با هم ازدواج كنیم. 
ما هر دو به هم عالق��ه پیدا كرديم و ارتباطمان 
هم ادامه داشت تا اينكه متوجه شدم شاكي هم 
به الناز درخواست دوستي داده است. پس از اين 
به شاكي پیام دادم كه الناز را فراموش كند اما او 

توجهي به درخواست من نكرد.
 روز حادثه من تنها رفتم و اسلحه اي هم نداشتم 
و اينكه ش��اهد گفته اند من همراه مرد ديگري 
بوده ام و با اس��لحه كلت به او ش��لیك كرده ام، 

دروغ است. 
آن روز من راه او را سد كردم و خواستم درباره 
الناز با او ح��رف بزنم كه با هم درگیر ش��ديم و 
وقتي رهگذران جمع شدند، سوار موتور سیكلتم 

شدم و از محل دور شدم. 
متهم در ادامه به دس��تور بازپرس پرونده براي 
تحقیقات بیش��تر و شناس��ايي همدستش در 

اختیار مأموران پلیس قرار گرفت. 

 3كشته و 4 زخمي
 در 2 حادثه  رانندگي 

برخورد يك دستگاه كاميون با يك دستگاه 
سواري پژو پارس در سيستان و بلوچستان و 
واژگوني يك دستگاه كاميون در استان فارس 
سه كش�ته و چهار زخمي برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، اولین حادثه، روز گذشته در 
محور خاش – ايرانش��هر اتفاق افتاد. با حضور 
مأموران در محل، اولین بررسي ها نشان داد يك 
دستگاه خودروي پژو پارس با چهارسرنشین با 
يك دستگاه خودروي كامیون برخورده كرده 
كه در اثر اي��ن حادثه دو سرنش��ین خودروي 
سواري در دم جان باخته  و دو سرنشین ديگر 

آن به مراكز درماني منتقل شده اند. 
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني، رئیس پلیس راه 
شمال استان سیستان و بلوچستان علت حادثه 
را تجاوز به چپ خودروي پژو پارس اعالم كرد. 
حادثه ديگر واژگوني خودروي كامیون در محور 
ني ريز در استان فارس بود كه روز گذشته اتفاق 
افتاد. با حضور مأموران در محل حادثه مشخص 
شد خودروي كامیون با سه سرنشین در حال 
حركت بود كه پس از واژگون ش��دن، يك نفر 
از سرنشینان در دم جان باخته و دو سرنشین 
ديگر راهي بیمارستان ش��ده اند.  علت حادثه 

تخطي از سرعت مطمئنه اعالم شده است. 

پرونده قتل وحيد مرادي از اش�رار معروف 
تهران كه در زندان رجايي شهر اتفاق افتاده 
بود، براي دومين بار رسيدگي شد. عامل قتل 
در اين جلسه پس از مش�اهده فيلم حادثه 
در دادگاه، ب�ار ديگر جرم�ش را انكار كرد. 
به گزارش جوان، صبح ديروز دومین جلس��ه 
رس��یدگي به پرون��ده قتل وحید م��رادي در 
شعبه چهارم دادگاه كیفري يك استان تهران 
تش��كیل ش��د. بعد از اعالم رس��میت جلسه، 
نماينده دادستان در قرائت متن كیفرخواست 
گفت: »متهم سعید نام دارد. او 11 تیر سال 97، 
به اتهام قتل يكي از اش��رار مع��روف تهران به 
ن��ام وحی��د م��رادي در جريان درگی��ري در 
زندان رجايي ش��هر بازداشت ش��د. مقتول با 
16 س��ابقه كیفري، آخرين بار ب��ه اتهام قتل 
يكي از دوس��تانش در تیر ماه همان س��ال در 
يك مهماني شبانه تحت تعقیب قرار گرفت تا 
اينكه حین فرار در مرز  ايران و تركیه دستگیر 
شد. او بعد از اقرار به جرمش پس از تحقیقات 
اولیه به زندان رجايي  شهر منتقل شد كه روز 
حادثه حین هواخوري در زندان با دو گروه از 
زندانیان درگیر ش��د و بعد از رفتن به سلول از 
سوي س��ه زنداني ش��رور با پنج ضربه چاقو به 

قتل رسید.«
    دستگيري 17 مظنون

نماينده دادس��تان ادام��ه داد: »بعد از حضور 
مأم��وران در محل، ب��ا بررس��ي دوربین هاي 
مداربس��ته و تحقی��ق از ش��اهدان، 17  نفر از 
زندانیان كه در درگیري ش��ركت كرده بودند، 
بازداشت شدند. در تحقیق از متهمان مشخص 
شد دو نفر از زندانیان به نام هاي عباس و سعید 
عامالن قتل هس��تند. به اين ترتیب دو متهم 

تحت بازجويي قرار گرفتند.«
   بازجويي 

نماينده دادستان درباره سوابق سعید 47 ساله 
گفت: »س��عید از مجرمان س��ابقه دار بود كه 
چندين س��ابقه كیفري از جمله ش��ركت در 
س��رقت مس��لحانه طالفروش��ي در الهیجان 
را در پرونده اش داش��ت. او يكبار در سال 88 
در درگی��ري خیاباني مرتكب قتل ش��ده  بود 
كه ب��ا پرداخ��ت دي��ه توانس��ته بود، رضايت 
اولیاي دم را جلب كند. س��عید دومین بار در 
13 بهمن   سال  95 در درگیري دسته جمعي در 
يكي از خیابان هاي جنوب شهر مرد 47 ساله به 
نام علي را با اسلحه ساچمه اي به قتل رسانده 
بود. او به اتهام اين قتل در همین شعبه محاكمه 
و به قصاص محكوم شد و رأي صادره نیز در ماه 

جاري از سوي ديوان عالي كشور تأيید شد.«
وي درب��اره اظهارات متهم در دادس��را گفت: 
سعید وقتي تحت بازجويي قرار گرفت جرمش 
را انكار كرد و گفت: »وحید فالوور هاي زيادي 
در ش��بكه هاي مجازي داش��ت، اما م��ن او را 
نمي شناختم تا اينكه در زندان با او آشنا شدم. 
وحید در زندان ن��ام خودش را عق��اب ايران 
گذاش��ته بود و چند نوچه اجیر ك��رده بود تا 
همه زندانی��ان را مجبور كند از دس��تورات او 

اطاعت كنند.«
متهم در خصوص روز حادثه گفت: »يكماه قبل 
از حادثه براي تحقیقات به پلیس آگاهي رفته  
و تازه به زندان برگشته بودم. آن روز براي آب 
و هوا خوري به حیاط زندان رفتم اما وقتي به 
سلول برگشتم متوجه شدم، يكي از آشنا هاي 
وحید در س��الن پايین را باز كرده اس��ت تا راه 
ورود وحید و نوچه هايش به س��الن باز شود و 
به ما حمله كنن��د. آنها ب��ا آب و روغن داغ در 
حالیك��ه چاقو و قمه به دس��ت داش��تند با ما 
درگیر شدند. در آن درگیري من و چند زنداني 
از خودمان دفاع مي كردي��م كه ناگهان وحید 
روي زمین افتاد. باور كنید، نديدم چه كسي به 
وحید چاقو زد. خودم نیز در آن حادثه دستم 

زخمي شد.«
نماينده دادستان درباره س��وابق ديگر متهم 
كه عباس نام داشت، گفت: »متهم سال 85، به 
اتهام قتل يكي از اعضاي خانواده اش با اسلحه 
در يك اختالف خانوادگي دستگیر شده بود اما 
توانسته بود با پرداخت ديه رضايت اولیاي دم را 
جلب كند. او در انتظار محاكمه از جنبه عمومي 
جرم قرار داشت كه بنا به تحقیقات اولیه او به 

اتهام قتل وحید مرادي نیز بازداشت شد. او نیز 
با انكار قتل گف��ت: »روزي كه وحید به زندان 
آمد ب��راي همه ك��ري مي خوان��د و مي گفت 
كفتار ها بايد پايین و شیر ها بايد باال بنشینند. 
او روز حادث��ه همراه50 نف��ر از نوچه هايش با 
چاقوي دست ساز و آب جوش به سالن آمدند 
و با ما درگیر شدند. وقتي درگیري باال گرفت 
متوجه نشدم ضربه را چه كس��ي به او زد. باور 

كنید من ضربه اي نزدم.«
   صدور كيفرخواست 

با اقرار متهمان اما بنا به شواهد و قرائن موجود، 
سعید متهم به قتل شناخته شد و عباس از اين 
اتهام تبرئه ش��د. به اين ترتیب براي سعید به 
اتهام مباش��رت در قتل و براي عباس و ديگر 
متهمان به اتهام شركت در نزاع دسته جمعي 
منجر به قتل، كیفرخواس��ت ص��ادر و پرونده 
به دادگاه كیفري يك اس��تان تهران فرستاده 

شد.«
   اولين جلسه محاكمه 

متهمان در اولین جلس��ه كه در شعبه چهارم 
دادگاه كیفري يك استان تهران تشكیل شد از 
خودشان دفاع كردند. سپس بنا به درخواست 
اولیاي دم، سعید به قصاص و ديگر متهمان به 
خاطر ش��ركت در نزاع منجر به قتل به حبس 
محكوم ش��دند. اين حكم با اعتراض متهم به 

ديوان عالي كش��ور فرستاده ش��د تا اينكه از 
سوي قضات شعبه 39 ديوان نقض و بار ديگر به 

همین شعبه ارجاع داده شد. 
نماينده دادس��تان در آخر گف��ت: »از دادگاه 
محت��رم تقاض��اي رس��یدگي ب��ه پرون��ده و 

درخواست اشد مجازات را دارم.«
   درخواست قصاص

در ادامه مادر مقتول بار ديگر از طرف خودش 
و فرزند چهارس��اله مقتول درخواست قصاص 
كرد. سپس متهم در جايگاه ايستاد و بار ديگر 

جرمش را انكار كرد. 
با انكار متهم، فیلم ضبط شده در لحظه قتل به 
دستور رياس��ت دادگاه پخش و بررسي شد. با 
پخش اين فیلم رياست دادگاه از متهم درباره 
چاقويي كه با آن به مقتول ضربه زده بود سؤال 
كرد. متهم در حالیكه يكبار در دادسرا مدعي 
ش��ده بود چاقو متعلق به او بوده است، گفت: 
»آن روز در دادس��را گفتم يك چاقوي دسته 
سبز داشتم اما منظورم اين چاقو كه به مقتول 
خورده شده است، نیست. اين چاقو براي يكي 
ديگر از متهمان است كه خود او شروع كننده 

درگیري بود.«
در پايان هیئ��ت قضايي با توجه ب��ه بازبیني 
فیلم و دفاعیات مته��م جهت صدور رأي وارد 

شور شد. 
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