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راننده محكوم به مرگ:
قصد دفاع داشتم

خاموشي هاي گس�ترده اي كه اواخر سال 
گذش�ته سراس�ر كش�ور را در برگرف�ت 
جرائ�م و س�وانح بس�ياري را رق�م زد. در 
حالي ك�ه هنوز گس�تره  اين خاموش�ي ها 
ادام�ه دارد رئي�س پلي�س راه�ور تهران 
اع�ام كرده ك�ه بهمن ماه س�ال گذش�ته 
۲۶ نف�ر به دلي�ل خاموش�ي معاب�ر تهران 
جان باختند و پ�س از اينكه روش�نايي ها 
افزايش يافت، ش�اهد كاهش جانباختگان 
بوديم. سردار محمدحس�ين حميد گفت 
كه كارتن خواب ها س�هم باالي�ي ميان اين 
آمار داش�تند؛ چراكه ت�ردد آنه�ا از معابر 
تاري�ك منجر ب�ه ب�روز حوادث مي ش�د. 
خاموشي هاي شبانه ماه هاي پاياني سال گذشته 
نگراني هاي بسياري را به همراه داشت. در حالي 
كه دولتمردان نسبت به وضعيت ايجاد شده در 
حالت بي تفاوتي قرار داشتند اين مردم بودند كه 
با تدبير صورت گرفته، جان و مالشان در معرض 

تهديد قرار داشت. 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات 
پليس راهور تهران بزرگ در توضيح خطرهاي 
ايجاد شده گفت: در تصادفاتي كه محل حادثه 
فاقد روشنايي و دليل تصادف نيز عدم روشنايي 
است، مسلماً س��ازمان مربوطه سهم در بروز 
تصادف دارد و بايد ضمن پاسخگويي در مراجع 
قضايي، جبران خسارت داش��ته باشند و ديه 

بپردازند. 
سرهنگ مؤمني تأكيد كرد كه حدود 44 درصد 
تصادفات فوتي تهران در س��اعات تاريكي هوا 
روي مي دهد كه آمار بسيار بااليي است. رئيس 
اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ با بيان 
اينكه تصادفات شبانه به دليل محدوديت ديد 
عابر و راننده و تاريكي هوا روي مي دهد؛ افزود: 
در پيشگيري از وقوع تصادفات يك اصل وجود 
دارد و آن اصل خوب ديدن و خوب ديده شدن 
است. وي درباره تأثير خاموشي معابر بر بروز 

تصادفات نيز متذكر ش��د:  زمانيكه روشنايي 
كافي در معابر نداش��ته باش��يم يا اصاًل معابر 
روشنايي نداشته باش��د، راننده نمي تواند به 
خوبي ديگر وسايل نقليه و عابرپياده را مشاهده 
كند و ناچار مي شود براي باال بردن ديد فضاي 
ديد خود از نور باال اس��تفاده كند، نور باال نيز 
نه تنها فضاي ديد راننده را بيش��تر نمي كند 
بلكه باعث بازتاب نور ب��ه خودروهاي عبوري 
روبه رويي شده و در نهايت منجر به تغيير مسير، 
انحراف خودروه��اي روبه رويي و رقم خوردن 

حوادث مي شود.  
     امن كردن شهر براي مخان امنيت

خاموشي هاي شبانه فقط س��وانح رانندگي را 
شامل نمي ش��د بلكه منجر به افزايش دامنه 
جرائم هم شد. اين طرح در حوزه جرائم با اقبال 
مجرمان رو به رو شده بود؛ چراكه مخالن امنيت 
در تاريكي شبانه به راحتي مي توانستند به اموال 
مردم تعرض كنند بدون اينكه حتي دوربيني 
قادر به ثبت جرائم آنها باشد. گزارش هاي پليس 
حكايت از اين دارد كه سارقان از فرصت پيش 

آمده به خوبي بهره بردند و تجهيزات هوشمند 
و چراغ هاي روشنايي زيادي را هم از سطح شهر 
سرقت كردند. س��ردار عليرضا لطفي، رئيس 
پليس آگاهي تهران اعالم كرد كه خاموشي ها 
منجر به افزايش س��رقت ها ش��د، وي گفت: 
»دي سال 99 در مقايسه با مدت مشابه سال 98 
سرقت ها 18 درصد افزايش داشته در حالي كه 
در 10 ماه گذشته سرقت ها افزايش 9 درصدي 

داشته است.«
    مقصر اصلي، شركت توزيع برق

پس از مطرح ش��دن نارضايتي هاي بسياري 
در اين ب��اره جلس��ه اي با حضور مس��ئوالن 
انتظامي و ش��ركت توزيع برق استان تهران 
در معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگس��تري تهران برگزار شد. علي ديزجي، 
مع��اون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم 
دادگستري استان تهران گفت: »تاريكي   باعث 
افزايش وقوع برخي از جرائم از قبيل سرقت، 
حوادث ترافيك��ي و تصادفات ش��ده كه اين 
عوامل منجر به افزايش ورود پرونده به محاكم 

قضايي خواهد شد. 
در اين جلسه نمايندگان فرماندهي انتظامي 
تهران ب��زرگ با اع��الم اينكه پ��س از اعمال 
خاموشي ها آمار وقوع جرائم نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده است، اعمال 
خاموشي در اماكن عمومي و معابر را زمينه ساز 

وقوع سرقت و جرائم مختلف عنوان كرد.
 س��رانجام  با توجه به نارضايتي از اجراي اين 
طرح معاون شركت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ از اتمام خاموشي ش��بانه و قطعي برق 
خبر داد و قرار شد به منظور پيشگيري از وقوع 
جرائم و حفاظت و حراس��ت از اموال مردم و 
تأمين امنيت، نيروي انتظامي براي برقراري 
روشنايي نسبت به اعالم معابر و مناطقي كه 
خاموشي سبب ارتكاب جرائم در آنها شده به 
شركت توزيع نيروي برق اقدام كند و همچنين 
شركت هاي توزيع نيروي برق در سطح استان 
تهران برنامه خاموشي برق مناطق مختلف را 
براي اطالع و انج��ام اقدام هاي الزم در اختيار 

نيروي انتظامي قرار دهند.«

زن ج�وان كه ب�ه اتهام قتل ش�وهر 
معتادش به قصاص محكوم ش�ده و 
سه بار پاي چوبه دار رفته بود سرانجام 
به خاط�ر دخترش بخش�يده ش�د. 
به گزارش جوان، 23 مرداد سال 90 به 
مأموران پليس شهرستان ورامين خبر 
رس��يد زن جواني در دامداري حوالي 
ميدان الغدير شوهرش را به قتل رسانده 
و جس��د او را داخل انبار كاه دامداري 
پنهان كرده اس��ت. با اع��الم اين خبر 
مأموران پلي��س در محل حاض��ر و با 
جسد مرد 36 ساله اي به نام حميد زير 
چند بس��ته علوفه روبه رو شدند كه به 

طرز مشكوكي به قتل رسيده بود. 
صاحب دام��داري به مأم��وران گفت: 
مقتول و همس��رش همراه فرزندشان 
چهارسال است كه در دامداري من كار 
مي كنند. ساعتي قبل برادر زن مقتول 
با من تماس گرف��ت و گفت خواهرش 
فريده، ش��وهرش را داخل دامداري به 
قتل رسانده است. به سرعت به دامداري 
آمدم كه فريده گفت با شوهرش درگير 
شده و او را به قتل رسانده است و جسد 
او را در انبار كاه مخفي كرده اس��ت كه 
با اداره پليس تماس گرفتم و حادثه را 

اطالع دادم. 
بدين ترتي��ب مأموران پلي��س فريده 
32 ساله را به اتهام قتل عمد شوهرش 
بازداشت كردند و در اختيار كارآگاهان 

جنايي قرار دادند. 
    شوهرم معتاد بود 

متهم در بازجويي با اظهار پشيماني به 
قتل شوهرش اعتراف كرد و در توضيح 
ماجرا گفت: هشت سال قبل حميد به 

خواستگاري ام آمد و مرا به عقد خود در 
آورد. او قرار بود مرا خوشبخت كند اما 
طولي نكشيد كه در دام اعتياد گرفتار 
ش��د و زندگي خودش و م��ن و دخترم 
را س��ياه كرد. چهارس��ال قبل در اين 
دامداري مشغول به كار شديم و راضي 
بودم كه براي هزينه زندگي مان دستمان 
پيش كسي دراز نيست، اما اشتباه فكر 
مي كردم چون حميد اصاًل براي خرجي 
پولي به من و فرزندم نمي داد و هر چقدر 
درآمد داشتيم هزينه اعتيادش مي كرد. 
از طرفي او بداخالق بود و هميشه من و 
فرزندم را كتك م��ي زد. رفتارهاي بد و 
كتك كاري او من و دخترم را خس��ته 
كرده بود تا جاي��ي كه تصميم گرفتم از 

او جدا شوم. 
وي ادام��ه داد: هفت��ه قب��ل از حادثه 
حميد به دخترم پول داد ك��ه براي او 
از مغازه س��يگار بخرد. وقت��ي از مغازه 
برگشت حميد از دخترمان بقيه پولش 
را خواست كه دخترم گفت سيگار گران 
شده است و فروشنده به او پولي نداده 

است. 
شوهرم با كابل به ش��دت دخترمان را 
كتك زد به طوريكه طاقت نياوردم و با 
شوهرم درگير شدم كه مرا هم به شدت 
مورد ضرب و جرح قرار داد. روز بعد به 
دادگاه رفتم و درخواس��ت طالق دادم 
كه حميد متوجه شد و گفت اگر طالق 
بگيرم دخت��رم را به م��ن نمي دهد. از 
وكيلي هم سؤال كردم كه گفت تقاضاي 

من به جايي نمي رسد. 
    مسمومش كردم 

بد اخالقي ها و دست بزن هاي او ادامه 

داشت تا اينكه تصميم گرفتم شوهرم 
را به قتل برس��انم و خودم و دخترم را 
راحت كن��م. يكي از دوس��تانم قرص 
اعصاب و روان مصرف مي كرد كه روز 
حادثه 20 عدد قرص از او گرفتم داخل 
ليوان قهوه اي حل كردم و به ش��وهرم 
دادم. لحظات��ي بعد از خ��وردن قهوه 
مس��موم به طرف آغل دام ها رفت كه 
حالش بد شد و به زمين خورد كه او را 
با طنابي خفه و جسدش را داخل انبار 
زير علوفه ها مخفي كردم. ساعتي بعد 
خيلي پش��يمان ش��دم و موضوع را به 
برادرم و مادرم اط��الع دادم و بعد هم 
از صاحب دامداري خواستم به پليس 

خبر دهد. 
   رهايي از چوبه دار 

متهم پ��س از تحقيق��ات تكميلي در 
شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران 
محاكمه و با درخواس��ت اولياي دم به 
قصاص محكوم ش��د. رأي دادگاه پس 
از تأييد در شعبه 14 ديوان عالي كشور 
براي سير مراحل اجراي حكم روي ميز 
قاضي حميدرضا كياس��تي نيا، داديار 
شعبه دوم اجراي احكام دادسراي امور 
جنايي قرار گرفت. پ��س از اين هيئت 
صلح و سازش دادس��راي امور جنايي 
به سرپرستي قاضي محمد شهرياري، 
معاون دادس��تان تهران جلس��اتي با 
حضور اولياي دم و خانواده متهم براي 

جلب رضايت برگزار كردند. 
در حالي ك��ه تالش هاي تي��م صلح و 
سازش ادامه داش��ت متهم دو بار براي 
اجراي حكم پاي چوبه دار قرار گرفت، 
ام��ا اولياي دم ب��ا ميانجيگ��ري قاضي 

رانن�ده اي كه ب�ه اتهام قت�ل همكارش ب�ه قصاص محكوم ش�ده 
بود، ب�ار ديگ�ر محاكمه و مدعي ش�د قصد دفاع داش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان، اوايل پاييز سال 96، مأموران پليس تهران از درگيري 
منجر به قتل در يكي از ايستگاه هاي تاكس��ي در جنوب شهر باخبر و 

راهي محل شدند. 
مأموران بعد از حضور در محل با جسد شهروز 47 ساله روبه رو شدند كه 

با ضربه قمه به پايش خونين روي زمين افتاده بود. 
جسد به پزش��كي قانوني منتقل ش��د و مأموران در تحقيقات ميداني 
دريافتند شهروز با راننده تاكسي كه همكارش بود درگير شده و در آن 

درگيري با ضربه قمه به قتل رسيده است. 
با بدست آمدن اين اطالعات، عامل قتل به نام يونس تحت تعقيب قرار 

گرفت تا اينكه يك روز بعد از حادثه شناسايي و بازداشت شد. 
يونس در پليس آگاهي مورد تحقيق قرار گرفت و با اقرار به قتل گفت: 
»شغلم رانندگي بود و درآمدي نداش��تم. در اين سالها با هيچ مسافر و 
همكاري درگير نش��ده بودم و كاًل شخصيت آرومي داشتم. شهروز هم 
تاكسي داش��ت و با هم همكار بوديم. او را از سالها قبل مي شناختم و با 
هم اختالفي نداشتيم اما روز حادثه او درگيري را شروع كرد و اين اتفاق 

رقم خورد.«
متهم در ادامه در شرح ماجرا گفت: »آن روز هوا گرم بود به همين خاطر 
خودرو ام را زير سايه پارك كرده و منتظر مسافر بودم. شهروز وقتي مرا 
ديد اعتراض كرد سپس به طرفم آمد و شروع به فحاشي كرد. او وقتي 
به من نزديك شد احساس كردم دهانش بوي مشروب مي دهد و حال 
طبيعي ندارد. به همين خاطر س��كوت كردم و حرفي نزدم اما او دست 
بردار نبود و مدام فحاش��ي مي كرد. باز اعتنايي نكردم تا اينكه از داخل 
ماشين يك قمه برداش��ت و به طرفم حمله كرد. اين شد كه براي دفاع 
از خودم قمه را از او گرفتم و يك ضربه به پايش زدم. از شانس بدي كه 

داشتم ضربه به سفيدرانش خورد و باعث مرگش شد.«
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه راهي زندان شد و پرونده با 

صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه يازدهم دادگاه 
قرار گرفت. در آن جلسه وي با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم 
شد. اين حكم بعد از اعتراض متهم به ديوان عالي كشور فرستاده شد تا 
اينكه حكم صادره از سوي قضات يكي از شعبات آن نقض و پرونده به 

شعبه همعرض فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده بار ديگر روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دوازدهم 
دادگاه به رياست قاضي توليت قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه 
اولياي دم بار ديگر درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم در جايگاه 
ايستاد و با انكار قتل عمد گفت: »باور كنيد قصد قتل نداشتم اما مقتول 
با قمه حمله ك��رد و من چاره اي جز دفاع نداش��تم. اگر قصد كش��تن 
همكارم را داشتم قمه را به گردن يا سينه او مي زدم، اما به پايش زدم و 
فكر نمي كردم ضربه كشنده باشد. حاال از دادگاه تقاضا دارم حرفم را باور 

كند و اولياي دم مرا ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي برای صدور رأي وارد شور شد. 

س�ارق مس�لح كه پ�س از رهاي�ي از زن�دان ب�ا تش�كيل بان�دي تازه 
س�ريال س�رقت هايش را ش�روع كرده ب�ود بار ديگر بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
چندي قبل مردي با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك 

سرقت را اعالم كرد. 
وقتي مأموران پليس در محل كه خانه اي در خيابان ولنجك بود حاضر شدند 
ش��اكي جزئيات ماجرا را برايش��ان ش��رح داد. او گفت: پدر و مادرم كه هر دو 
سالخورده هستند به تنهايي زندگي مي كنند. ساعت 20:30 بود كه پدرم تماس 
گرفت و گفت كه دزد به خانه شان زده اس��ت كه خيلي زود خودم را به اينجا 
رساندم. پدرم گفت كه سارقان چهار مرد مس��لح بودند كه پس از تخريب در 
وارد شده و يك كيلو طال، مقداري پول و تعدادي از لوازم با ارزش خانه را سرقت 

كرده اند كه درخواست رسيدگي دارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دس��تور قاضي به اداره 17 پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد و تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. مأموران پليس در 
اولين گام با حضور در محل و بررسي ميداني، دوربين هاي مداربسته را بررسي 
كرده و اطالعاتي درباره چهره سارقان و مشخصات خودروي آنها به دست آوردند. 
تحقيقات بيشتر نشان داد كه يكي از سارقان حميد نام دارد و از مجرمان سابقه دار 

است كه قبالً به اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده بود. 
در شاخه ديگري از بررسي ها مأموران پليس با بررسي شكايت هاي مشابه متوجه 
شدند كه اعضاي باند مسلح به اين شيوه به خانه هاي ديگر در تهران و چند شهر 

ديگر هم دستبرد زده اند. 
پس از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه سردسته باند در محدوده 
شهرستان فرديس شناسايي شد  و تحت مراقبت هاي پليس قرار گرفت. همزمان 
با شناسايي محل بود كه مأموران با ورود به مخفيگاه حميد او را به همراه يكي 
از اعضاي باند كه زن جواني بود بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از 
مخفيگاه متهم مقدار زيادي اموال مسروقه به ارزش 2ميليارد تومان، به همراه 

يك قبضه اسلحه جنگي و 14فشنگ كشف كردند. 
حميد وقتي مورد تحقيق قرار گرفت به س��رقت هاي مسلحانه با همدستي 
اعضاي باندش اعتراف كرد. او گفت: مدتي قبل كه از زندان آزاد شدم باند تازه اي 
تشكيل دادم. ما پنج نفر بوديم كه شبانه خانه هاي مورد نظرمان در شمال شهر را 
شناسايي مي كرديم و در حالي كه مسلح بوديم با تخريب در وارد شده و مرتكب 
سرقت مي شديم. متهم گفت: ما در چند شهرستان هم به اين شيوه مرتكب 
سرقت شده ايم. سردسته باند ادامه داد: من براي فروش اموال سرقتي از زني كه 
عضو باند بود استفاده مي كردم. سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: متهم در بازجويي هاي اوليه به يكصد فقره سرقت مسلحانه اعتراف 
كرده است. وي گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر و بازداشت اعضاي 

فراري باند جريان دارد. 

»آگهی ابالغ رسیدگی«
خواهان: س��تاد اجرايی فرمان حضرت ام��ام)ره( مبنی بر ضبط ش��ش دانگ پالك 
ثبتی 166 اصلی واقع در بخش 7 خلخال، تقديم داداگاه ويژه اصل 49 قانون اساسی 
استان اردبيل واقع در اردبيل – ميدان بسيج ساختمان مركزی دادگستری كل استان 
اردبيل به كالسه پرونده 9900075 ثبت گرديده و وقت رسيدگی روز سه شنبه مورخ 
1400/2/28 ساعت 8/30 قبل صبح تعيين شده است به علت مجهول المالك  بودن 
ملك موصوف و درخواس��ت خواهان در اجرای ماده 10 آئين نامه نحوه رس��يدگی به 
پرونده های اصل 49 قانون اساسی و با رعايت ماه 73 قانون آئين دادرسی مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا هر شخصی اعم 
از حقيقی و حقوقی نسبت به ملك موصوف ادعايی داشته باشد ظرف يك ماه پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم كامل نشانی نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
تاريخ انتشار: 1400/1/۲3 -  مبلغ:۲00000 ريال                                                                                                                           
مدير دفتر دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسی استان اردبيل 
بهروز فرجی

برگ سبز، برگ كمپانی  خودرو تاكس�ی پژو تيپ ROA مدل 1389 
رنگ س�فيد روغنی ش�ماره پاک ) ايران ۶8  8۶5 ت ۶7( به شماره 
 NAAB31AA9BH101330 موتور 11۶8900185۲ و شماره شاسی
متعلق به غامرضا خورشيدی رحيم مقدم مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. البرز

آگهی مفقودي

آگهی موضوع م�اده 3قانون وماده 13 آيي�ن نامه تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد سند 
رسمی م/الف 1۲بوشهر . رئيس اداره ثبت اسناد و اماک 

شهرستان بوشهرصحيح ميباشد.

اصالحیه
سند و برگ سبز خودرو آی تی ام با كاربری كشاورزی تيپ 399 مدل1358  
پ�اک ۶3-۲19 ک33 ش موت�ور yaw4014s  ش شاس�ی e09۲5۲ و 
همچنين س�ند و برگ س�بز خ�ودرو آی ت�ی ام تي�پ 398 م�دل 1391 با 
كاربری كش�اورزی  پاک ۶3-۲48 ک ۲9 ش موتور yaw119۶y ش شاسی 
n3hka5dh۲tam10۶84 هر دو خودرو به نام: ندا رسولی فرزند غامعلی  

كد ملی ۲49173۲033  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است./ شيراز

آگهی مفقودي

به جوان 
دوباره نگاه كن

شهرياري و تيم صلح و سازش به قاتل مهلت دادند. 
در نهاي��ت چن��د روز قبل كه متهم ق��رار بود ب��ه زودي براي 
سومين بار پاي چوبه دار حاضر شود اولياي دم به دادسرا امور 
جنايي رفتند و رضايت نامه كتبي خود را به قاضي حميدرضا 
كياستي نيا تحويل دادند. اولياي دم گفتند از آنجايي كه متهم 
اظهار پشيماني كرده و همچنين به خاطر نوه شان و سال نو او 

را بخشيده اند. 
بدين ترتيب متهم با اقدام خداپس��ندانه اولي��اي دم به زودي 

آزاد مي شود. 

مرگ 26 عابر پیاده در خاموشی!

بخشش مادر به خاطر دختر

تشكیل باند سرقت
  پس از رهايي از زندان

مرگ مشكوك پسر جوان 
هنگام تفريح

پس�ر جوان�ي ك�ه هم�راه دوس�تانش ب�راي تفري�ح ب�ه خ�ارج از تهران 
رفت�ه ب�ود ب�ه ط�رز مش�كوكي ب�ه كام م�رگ رف�ت و خ�ودرواش 
س�رقت ش�د. تحقيق�ات ب�راي دس�تگيري دوس�تان وي ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، چندي قبل قاضي مصطفي واحدي بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك پسر جواني در 
يكي از بيمارس��تان ها با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در بيمارس��تان با جس��د پس��ر جواني به نام بهنام روبه رو شدند كه 
زخم هاي روي بدنش حكايت از آن داشت كه به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته 
بود. همچنين مشخص شد ساعتي قبل چند پسر جوان پيكر زخمي و نيمه جان 
بهنام را جلوي در خانه شان از داخل خودروي پرايدي به پايين انداخته و از محل 

فرار كرده اند.  
مادر پسر فوت ش��ده گفت: روز قبل درخانه بودم و پس��رم نيز در حال تماشاي 
تلويزيون بود كه زنگ خانه م��ان به صدا در آمد. وقتي آيفون را بر داش��تم چند 
نفر از دوستان پس��رم بودند و گفتند بيرون منتظر بهنام هستند. بهنام به داخل 
كوچه رفت كه دقايقي بعد به خانه برگش��ت و ازمن خواست خودروي پرايدم را 
در اختيار او قرار دهم. او گفت كه قرار است همراه دوستانش به تفريح برود و من 
هم سوئيچ خودروام را به او دادم. آن ش��ب او به خانه برنگشت و هر چقدر هم با 
تلفن همراهش تماس گرفتم جواب نداد كه فكر كردم همراه دوستانش مشغول 
تفريح است تا اينكه ساعتي قبل پس از 24 س��اعت بي خبري از او متوجه شدم 
پيكر نيمه جان پسرم را داخل كوچه رها كرده و خودروي مرا هم سرقت كرده اند. 
االن احتمال مي دهم دوستان پسرم كه خودروي مرا سرقت كرده اند و در مرگ 

پسرم مقصر هستند. 
يكي از ش��اهدان هم گفت: داخل كوچه بودم كه خودروي پرايدي كه چند پسر 
جوان سرنشين آن بودند توقف كرد و پسر زخمي را از داخل خودرو به بيرون پرت 
كردند و بعد به سرعت از محل گريختند. به سرعت به كمك پسر زخمي رفتيم كه 
متوجه شديم حميد پسر همسايه است. او قادر به حرف زدن نبود كه با اورژانس 

تماس گرفتيم و او را به بيمارستان منتقل كرديم اما متأسفانه فوت كرد. 
همزم��ان با ادام��ه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د پس��ر جوان ب��راي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص ش��دن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده 
ش��د. همچنين قاضي مصطفي واحدي به مأموران دستور داد دوستان پسرفوت 
شده را شناس��ايي و براي روشن ش��دن زواياي پنهان حادثه بازداش��ت و از آنها 

تحقيق كنند. 

قدرت نمايي
 سارقان را گرفتار كرد

قدرت نماي�ي دو س�ارق گوش�ي تلف�ن هم�راه در يك�ي از 
قهوه خانه هاي جنوب تهران به قيمت بازداش�ت آنها تمام ش�د. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، مع��اون مبارزه با 
س��رقت هاي خاص پليس آگاهي تهران بزرگ توضي��ح داد: چند روز 
قبل مأم��وران اداره 18 پليس آگاهي تهران در جري��ان تحقيق براي 
بازداشت دو سارق گوشي تلفن همراه متوجه شدند كه دو نفر در يكي 
از قهوه خانه هاي شهر ري براي قدرت نمايي گفته اند كه روزانه تعداد 
زيادي گوشي تلفن همراه سرقت مي كنند. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه مأموران پلي��س در محل حاضر ش��ده و دو متهم را 
بازداشت كردند. بررسي هاي پليس در اين باره نشان داد كه دو متهم 
از مجرمان تحت تعقيب پليس هس��تند كه از مدت ها قبل با پرسه در 
خيابان ها گوش��ي تلفن همراه رهگذران را سرقت مي كنند. تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 
 

 كشف خمپاره  در مدرسه شاهد 
رئيس س�ازمان آتش نش�اني و خدمات ايمني ش�هرداري مريوان از كشف 
يك قبضه خمپاره عمل نكرده دوران جنگ تحميلي در اين ش�هر خبر داد. 
ساالر درخشاني به باشگاه خبرنگاران گفت: ظهر روز گذشته يك قبضه خمپاره در 

مدرسه شاهد مريوان كشف و خنثي شد. 
وي ادامه داد: بعد از كش��ف اين خمپاره و اطالع رس��اني اين موض��وع از طريق 
شهروندان و عوامل مدرس��ه، نيرو هاي آتش نشاني در محل حاضر شدند و تالش 
براي خنثي سازي آن صورت گرفت. درخش��اني گفت: خمپاره توسط نيرو هاي 

نظامي خنثي و به محل امن منتقل شد. 


