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فرار راننده 
پس از  تصادف مرگبار

مرد پاكستاني
 غيابي محاكمه مي شود

تشخيص پالك هاي مخدوش شده
 با ربات رايانه اي

قتل زن خانه دار درخانه    همسايه 

دزدان خشن به آخر خط رسيدند

مرد جواني كه متهم اس�ت زن همس�ايه را در 
خانه اش به قتل رسانده و جسد او را در بيابان هاي 
اطراف آبيك قزوين رها كرده است، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مرد جواني در تهران 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از گم شدن ناگهاني 

همسر ۴۰ ساله اش خبر داد. 
 شاكي در توضيح ماجرا گفت: منزل ما در يكي از 
خيابان هاي جنوب غربي تهران است من و همسرم 

سال هاست كه در آن محل زندگي مي كنيم. 
 من كارمند هس��تم و هر روز صبح از خانه بيرون 
م��ي روم و دوباره به خانه برمي گردم اما همس��رم 
خانه دار است و معموالً بيش��تر اوقاتش را در خانه 
سپري مي كند.  امروز او براي خريد از خانه بيرون 
رفت و ديگر بازنگشت كه با تلفن همراهش تماس 
گرفتم، اما گوشي  او خاموش بود.  خيلي نگرانش 
شدم و به همين خاطر با تعدادي از بستگان به مراكز 
درماني و مكان هايي كه احتمال مي داديم همسرم 
به آنجا رفته باشد رفتيم اما خبري از همسرم پيدا 

نكرديم. 
االن نگران هس��تم كه براي او اتفاق بدي رخ داده 
باشد به همين سبب به اداره پليس آمدم كه كمك 

كنيد هر چه زودتر همسرم را پيدا كنم. 
 بااين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي عظيم 
سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 
تهران براي بررس��ي موضوع در اختي��ار تيمي از 

كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس در نخستين گام دوربين هاي مدار 
بس��ته محل زندگي زن جوان را بررس��ي كردند. 
دوربين ها تصوير زن ج��وان را هن��گام خروج از 
خانه اش را ثبت كرده بودند، اما تصويري از بازگشت 

به خانه وجود نداشت. 
  كشف جسد

بدين ترتيب مأموران پليس تحقيقات خود را براي 
پيدا كردن زن جوان ادامه دادن تا اينكه  مأموران 
گشت شهرستان آبيك قزوين در بيابان هاي اطراف 
جسد زن جواني را كشف كرده اند كه شباهت زيادي 

با زن گمشده دارد. 
پس از اعالم اين خبر شوهر زن گمشده به پزشكي 
قانوني رفت و جسد همس��رش را شناسايي كرد. 
بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مأموران پليس 
شهرستان آبيك قزوين جس��د زن گمشده را در 
حالي كه ب��ه دور گردنش طناب و س��يم مفتولي 
پيچانده شده بود كشف كرده اند كه حكايت از آن 
داشت كه مقتول در مكان ديگري به قتل رسيده و 
عامل يا عامالن قتل جسد او را به بيابان هاي اطراف 

آن شهر منتقل و در آنجا رها كردند. 
   سر نخ 

با كشف جسد زن جوان پرونده به دستور بازپرس 
جنايي در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
كارآگاه��ان اداره ده��م در بررس��ي هاي ميداني 
دريافتند مقتول آخرين بار با م��رد جواني به نام 
بابك كه در همسايگي آنها زندگي مي كند ديده 

شده است. 
 از سوي ديگر بررسي هاي دوربين هاي مداربسته 
محل زندگي بابك نشان داد مقتول روز حادثه به 

خانه او رفته و ديگر از آنجا بيرون نيامده است. 
 با به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس دو 
روز قبل بابك را به عنوان مظنون بازداشت كردند. 

 متهم در بازجويي ها گفت كه بي گناه اس��ت و در 

ادعايي گفت: مقتول همس��ايه ما بود و به همين 
خاطر مانند ديگر همسايه ها با هم ارتباط داشتيم 
و هر وق��ت يكديگر را مي ديديم ح��ال يكديگر را 
مي پرسيديم . چند روز قبل از حادثه تصميم گرفتم 
مقداري از وس��ايل خانه ام را بفروشم تا اينكه روز 
حادثه مقتول را در نزديكي خانه ام  ديدم و گفتم كه 
قصد دارم مبل ها و مقداري از وسايل زندگي ام را 
بفروشم و اگر مشتري دارد يا از دوستان يا بستگانش 
قصد خريد دارند به من معرفي كند. به همين سبب 
از او خواستم به خانه ام بيايد و از وسايل عكس بگيرد 
و به بستگان و دوستانش نشان دهد كه او هم قبول 

كرد و وارد خانه من شد. 
وي ادامه داد: هنوز دقايق��ي از آمدن زن جوان به 
خانه ام نگذشته بود كه ناگهان حالش بد شد و روي 
زمين افتاد. وقتي باالي سرش رفتم متوجه شدم كه 
نفس نمي كشد و فوت كرده است. خيلي ترسيده 
بودم و نمي دانستم چه كار كنم ساعتي باالي سر 
جسد ماندم تا اينكه تصميم گرفتم جسد را به خارج 
از شهر منتقل و در مكاني نامعلوم رها كنم. جسد 
را داخل پتوي پوشاندم و به صندوق عقب خودرو 
منتقل كردم و بعد به طرف جاده قزوين به راه افتادم 
در ميانه را در بيابان هاي اطراف شهر آبيك جسد را 
رها كردم و به خانه ام برگشتم. در حالي متهم ادعا 
مي كند زن همسايه در خانه اش ناگهان فوت كرده 
است كه مأموران پليس جسد وي راكه دور گردنش 
طناب و سيم مفتول بوده كش��ف كرده بودند كه 
حكايت از آن   داشت كه متهم با تناقض گويي قصد 

فريب مأموران را دارد. 
تحقيقات از متهم براي برمال ش��دن راز مرگ زن 

جوان ادامه دارد. 

رئيس پليس راهور ناجا مي گويد پليس 
راهور ربات رايان�ه اي را طراحي كرده كه 
قابليت تطبيق شماره پالك با مشخصات 
خودرو را داراست و شماره هاي مخدوش 
ش�ده را با اركان خودرو تطبيق مي دهد. 
سردار سيدكمال هاديانفر  توضيح داد: طبق 
قانون هر فردي در ارقام و مشخصات پالك 
وسايل  نقليه تغيير داده يا پالك وسيله  نقليه 
موتوري ديگري را به  آن الصاق كند، براي آن 
پالك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را 
با علم به تغيير يا تعويض پالك تقلبي مورد 
اس��تفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا 

يكسال محكوم خواهد شد. 
وي با بيان اينكه طبق قانون دس��تكاري و 
تغيير در ارقام و مش��خصات پالك عنوان 
مجرمان��ه دارد، گفت: افرادي ك��ه به طور 
آگاهانه اقدام به اي��ن عمل كنند ديگر يك 
تخلف رانندگي مرتكب نشده و بلكه مرتكب 
جرم و تخل��ف توأمان ش��ده اند و قانونگذار 
نيز براي مجرم مجازاتي ع��الوه بر جريمه 

رانندگي درنظر گرفته است. 
رئيس پليس راهور ناجا درباره يك نگراني 
پيرامون جريمه اشتباه با تغيير ارقام پالك 
نيز گفت: شايد سال ها پيش چنين احتمالي 
وجود داش��ت، اما در حال حاضر با توسعه 
هوشمندسازي در پليس راهور و اقداماتي 
كه انجام داده ايم امكان اينكه با تغيير پالك 
جريمه براي فرد ديگري صادر شود وجود 

ندارد. 
سردار هاديانفر در توضيح چرايي اين موضوع 
گفت: زماني كه خودرويي ش��ماره گذاري 
مي ش��ود، رنگ، نوع، مدل و يكسري ديگر 
از مشخصات آن نيز در سامانه پليس ثبت 
مي ش��ود. به عن��وان مثال پلي��س قابليت 
تشخيص اين موضوع را دارد كه يك پالك 
متعلق به خودروي پژو ۲۰۶ با رنگ و س��ال 
توليد مشخص اس��ت. در همين راستا نيز 

اگر راننده اي اق��دام به تغيي��ر ارقام پالك 
خودروي خ��ود كند، بالفاصل��ه اين پالك 
جريمه نمي ش��ود، بلكه ابتدا مش��خصات 
خ��ودرو با پالكي ك��ه دوربي��ن ثبت كرده 
تطبي��ق داده مي ش��ود و س��پس اگر همه 
چيز درس��ت باش��د، ديگر مراحل اجرايي 

خواهد شد. 
وي اضافه كرد: اگر هم اين خودرو از سوي 
مأموران مشاهده شود، پالكش در كمترين 
زمان ممكن قابل اس��تعالم ب��وده و همين 

اطالعات به مأمور داده خواهد شد. 
هاديانفر اضاف��ه كرد: عالوه ب��ر اين و براي 
اطمينان بيشتر اخيراً نيز پليس راهور يك 
ربات رايانه اي را طراح��ي كرده كه قابليت 
تطبيق سريع ش��ماره پالك با مشخصات 
خودرو را داراست و تاكنون اطالعات بيش 
از۷۵۰ هزار دس��تگاه خودرو را بدون خطا 
تطبيق داده است. عالوه بر اين عامل انساني 
و كارشناس��ان خبره و متخصص ما نيز در 
مرحله اي ديگر بر اين روندها نظارت دارند. 

رئيس پليس راه��ور ناجا با تأكي��د دوباره 
بر اينكه مخدوش كردن ي��ا تغيير در ارقام 
پالك نه يك تخلف بلكه جرم است، گفت: 
رانندگان��ي كه دس��ت به انجام اي��ن اقدام 
مجرمانه بزنند، از سوي پليس شناسايي شده 

و به مراجع قضايي تحويل داده مي شوند. 
هاديانفر درباره پوشاندن پالك و نيز امكان 
تشخيص پالك اصلي اين خودروها گفت: با 
توجه به اينكه امكان تشخيص پالك وجود 
دارد، بنابراين پليس اي��ن امكان را دارد كه 
پالك اصلي اين خودروها را نيز با استفاده از 
اركان وسيله، تجهيزات و نوع آن شناسايي 
كند. از طرفي ديگر مأموران پليس راهور در 
تمام ساعات ش��بانه روز چه در طول روز و 
چه در طول ساعات اجراي طرح منع تردد 
شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در معابر شهري 
مستقر هستند و بر اين موارد نظارت دارند.  

خ�ودروي س�واري پ�س از تص�ادف مرگب�ار ب�ا 
رهگ�ذري ك�ه در ح�ال عب�ور از ع�رض بزرگراه 
آي�ت اهلل س�عيدي ب�ود از مح�ل مت�واري ش�د. 
سرهنگ احسان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور 
تهران بزرگ به خبرنگار ما گفت: ساعت 19:۰۵ شامگاه 
جمعه مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در بزرگراه 
آيت اهلل سعيدي بعد از تقاطع زرند با خبر و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نشان داد كه مردي رهگذر در تصادف 
با خودروي عبوري دچار حادثه ش��ده و به علت ش��دت 
جراحت جانش را از دست داده است. شاهدان به پليس 
گفتند كه رهگذر در حال عبور از عرض بزرگراه بود كه در 
تصادف با خودروي سواري دچار حادثه شد و خودروي 

عبوري هم از محل متواري شد. 
سرهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور تهران بزرگ با بيان اينكه تحقيقات براي بازداشت 
راننده فراري در جريان است به رهگذران توصيه كرد كه 
عبور از روي پل هاي عابر پياده يا گذرگاه هاي عابر پياده 

مي تواند از وقوع حادثه هاي خونين جلوگيري كند. 

هشدار پليس فتا درباره 
كالهبرداري با بسته معيشتي 

ماه مبارك رمضان 
رئي�س پلي�س فت�ای ته�ران ب�زرگ درب�اره 
بس�ته هاي  وع�ده  ب�ا  پيامك�ي  كالهب�رداري 
داد.  هش�دار  رمض�ان  م�اه  معيش�تي 
به گزارش جوان، سرهنگ داود معظمي گودرزي گفت: 
تعدادي از شهروندان در روزهاي گذشته پيامكي با عنوان 
»جهت مشاركت در طرح تأمين بسته معيشتي ويژه ماه 
رمضان به لينك ارسالي مراجعه كنيد« دريافت كرده اند 
كه اين پيامك هاي جعلي، ترفند كالهب��رداران براي به 
دام انداختن شهروندان و سرقت اطالعات بانكي آنها است. 
وي ادامه داد: بايد توجه داشت لينك هاي ارسال شده در اين 
پيامك ها، كاربران را به يك درگاه بانكي جعلي )فيشينگ( 
هدايت كرده و پس از درياف��ت اطالعات بانكي موجودي 
حساب هايش��ان خالي مي ش��ود. باتوجه به اينكه يكي از 
ترفندهاي مجرمان سايبري، ارسال پيامك با لينك هاي 
جعلي مي باشد، كاربران با رعايت نكات ساده اي مي توانند 
از خالي شدن حس��اب بانكي خود توس��ط كالهبرداران 
جلوگيري كنند، همچنين انجام كمك جهت بسته هاي 
حمايتي و معيش��تي را تنها از طريق خيرين و اش��خاص 
شناخته شده محلي يا مراكز خيريه معتبر و نيز رسانه ملي 
دنبال كنند و فريب تبليغات اغوا كننده مجرمان اينترنتي 
را نخورند.  شهروندان به لينك هاي دريافتي پيامك هاي 
ناش��ناس به هيچ عنوان اعتماد نكرده و روي آن كليك 
نكنند و هنگام واريز پول با استفاده از درگاه هاي پرداخت 
الكترونيكي پروتكل هاي امنيت��ي، آدرس صحيح درگاه 
بانكي مورد نظرو ديگر ملزومات امنيتي را به طور كامل 

بررسي كرده تا در دام كالهبرداران سايبري قرار نگيريد. 

مرد پاكس�تاني كه متهم است پس 
از قت�ل يكي از بس�تگانش در غرب 
تهران از كش�ور گريخته به صورت 
غياب�ي در دادگاه كيف�ري ي�ك 
اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، دو سال قبل مأموران 
پليس تهران از كشف جسد مرد جواني 
در يك س��اختمان نيمه كاره در غرب 
تهران باخبر و راهي محل شدند. بعد از 
حضور مأموران در محل، آنها با جس��د 
مرد ۳۳ ساله به نام احمد روبه رو شدند 
كه طنابي دور گردنش پيچيده شده بود. 
روند بررسي  ها نشان مي داد احمد تبعه 
كشور پاكستان است كه از مدتي قبل 
براي كار به ايران آمده بود.  همچنين در 
بررسي هاي بيشتر مشخص شد احتماالً 

وي به انگيزه سرقت كشته شده است. 
با انتقال جس��د ب��ه پزش��كي قانوني 
كارشناسان در گزارش��ي اعالم كردند 
علت فوت فشار بر عناصر حياتي گردن 
بوده است.  با تشكيل پرونده قتل تالش 
براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل 
آغاز شد تا اينكه چند ماه بعد پسرعموي 
احم��د ب��ه اداره پليس رف��ت و گفت: 

»من و احمد ب��راي كار به ايران آمديم 
و در س��اختمان نيمه كاره مشغول كار 
شديم . احمد وقتي به ايران آمد با يكي 
از بستگانمان به نام نصراهلل اختالف مالي 
داشت و چند بار نيز از سوي او تهديد به 
مرگ شده بود. احتمال مي دهم نصراهلل 
از سرنوشت احمد باخبر باشد و در قتل 

او مقصر باشد. 
با ثبت اين اطالعات نصراهلل تحت تعقيب 
قرار گرفت اما پليس نتوانست ردي از وي 
بدست آورد تا اينكه مشخص شد وي به 
صورت غيرقانوني به كشور بنگالدش 

فرار كرده است. 
با فرار متهم، بازپرس از پليس اينترپل 
درخواس��ت كرد تا وي را شناس��ايي و 
دس��تگير كنند، اما ت��الش آنها هم به 

نتيجه نرسيد و متهم شناسايي نشد. 
به اين ترتيب كيفرخواست بنا به شواهد 
و قرائن موجود به اتهام قتل عمد صادر 
ش��د و پرونده ب��ه دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
متهم فراري بعد از تعيين شعبه در وقت 
رس��يدگي به صورت غياب��ي محاكمه 

می شود. 

اعض�اي باند س�رقت كه با تهدي�د چاقوي 
س�الخي رهگذران را زخمي و اموالشان را 
سرقت مي كردند يك به يك بازداشت شدند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه علي 
كنجوريان رئيس پايگاه شش��م پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: نهم بهمن س��ال گذش��ته 
مأموران كالنتري 11۰ شهدا در حال گشت زني 
در خيابان شكوفه بودند كه متوجه شدند راكب 
و ترك نشين يك موتور سيكلت گلكسي گوشي 
تلفن هم��راه  مردي رهگذر را س��رقت كرده و 
درحال فرار هستند. بعد از آن بود كه مأموران 
س��ارقان را تعقيب كرده و موفق شدند راكب 
موتور را بازداش��ت كنند. ترك نشين آن اما به 
صورت پياده موفق شد كه از محل فرار كند. بعد 
از آن بود كه پرونده با موضوع س��رقت تشكيل 
و متهم بازداشت ش��ده كه صادق نام داشت به 
همراه شاكي به كالنتري منتقل شدند. مأموران 
پليس در بازرسي از صادق چندين گوشي تلفن 
همراه كش��ف كردند. بعد از تماس با شاكيان 
مشخص شد كه سارقان با تهديد چاقو گوشي 
آنها را سرقت كرده اند. همچنين مشخص شد كه 
يكي از شاكيان با ضربات چاقوي متهم مجروح 

شده و در بيمارستان بستري است. 
در شاخه ديگري از بررس��ي ها آخرين شاكي 
پرون��ده گفت: م��ن در حال عب��ور از خيابان 

بودم كه گوش��ي تلفن همراه��م زنگ خورد 
وقتي به تماس جواب دادم ناگهان ترك نشين 
موتورس��يكلت گوشي ام را س��رقت كرد و در 
حال ف��رار بودند ك��ه خوش��بختانه مأموران 
گشت پليس از راه رسيدند و يكي از سارقان را 
بازداشت كردند. صادق، متهم بازداشت شده 
هم وقتي مورد تحقيق قرار گرفت به س��رقت 
اعتراف كرد. بعد از انجام تحقيقات اوليه پرونده 
به دس��تور بازپرس شعبه  هش��تم دادس��راي 
ناحيه ۳۴ تهران به پايگاه ششم پليس آگاهي 

فرستاده شد.
 صادق وقتي م��ورد تحقيق فني ق��رار گرفت 
به س��رقت هاي س��ريالي با همدستي دوست 
فراري اش س��يامك اعتراف ك��رد. او گفت: ما 

از مدتي قبل سريال س��رقت هايمان را شروع 
كرديم و با پرس��ه در خيابان هاي شرق تهران 
س��وژه هايمان را انتخ��اب ك��رده و در فرصت 
مناسب گوش��ي تلفن همراهش��ان را سرقت 
مي كرديم. اگر ش��اكيان مقاومت مي كردند با 
چاقو آنها را تهديد يا زخمي مي كرديم و مرتكب 

سرقت مي شديم. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
تحقيقات براي بازداشت سيامك هم به جريان 
افتاد. بررس��ي ها اما نشان داد كه سيامك بعد 
از بازداشت همدستش به ش��هري در جنوب 
كشور فرار كرده است، بنابراين نام او در ليست 
مجرم��ان تحت تعقيب ثبت ش��ده ت��ا اينكه 
چند روز قبل خبر رس��يد س��يامك به تهران 

برگشته و همراه دوستش نادر به همان شيوه 
در حال سرقت است. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه كارآگاهان پليس با همكاري 
مأموران تجس��س كالنتري 11۰ شهدا براي 
بازداش��ت متهمان وارد عمل شدند. مأموران 
پليس در اولين گام محل تردد س��ارقان را در 
بزرگراه شهيد محالتي شناسايي  كرده و زماني 
كه براي بازداشت متهمان وارد عمل شدند آنها 

با موتور از محل متواري شدند. 
در جري��ان تعقي��ب و گريز بود كه س��ارقان 
موتورس��وار در تصادف با خ��ودروي عبوري 
متوقف و بازداشت شدند. مأموران در بازرسي 
از متهمان چند گوشي تلفن همراه سرقت شده 

و يك چاقوي سالخي كشف كردند. 
دو مته��م در بازجويي ه��اي انجام ش��ده به 
سرقت هاي س��ريالي اعتراف كردند. سيامك 
در بازجويي ها گفت: سال گذشته بعد از اينكه 
موفق به فرار از دست پليس شدم راهي شهري 
در جنوب كشور شدم. بعد از آن فكر كردم كه 
آب ها از آس��ياب افتاده براي همين به تهران 
برگش��تم و با نادر سريال  س��رقت ها را كليد 
زدم كه بازداشت شدم. سرهنگ كارآگاه علي 
كنجوريان رئيس پايگاه شش��م پليس آگاهي 
تهران بزرگ گف��ت: تحقيقات براي كش��ف 

جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 
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درخواست اشد مجازات  براي دزدان شبرو
غ�رب  خانه ه�اي  ب�ه  ك�ه  ش�برو  دزدان 
ته�ران دس�تبرد زده ان�د ب�ا درخواس�ت 
قط�ع ي�د از س�وي ش�اكيان مواج�ه ش�دند. 
به گزارش جوان، سال 9۲ مأموران پليس تهران از 
سرقت هاي مشابه به خانه هاي غرب تهران باخبر و 
تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند. بررسي  هاي 
اوليه نشان داد سارق يا سارقان در ساعت هاي پاياني 
شب و در نبود صاحبان خانه پس از باز كردن قفل در 
وارد خانه مي شدند و پس از شكستن گاوصندوق پول، 
طال و دالرها را سرقت مي كردند.  با بدست آمدن اين 
اطالعات، تالش براي دستگيري سارقان ادامه داشت 
تا اينكه مأموران در روند تحقيقات موفق شدند يكي از 
آنها را كه سارق سابقه داري به نام اكبر بود شناسايي و 
بازداشت كنند.  اكبر در روند بازجويي  ها به سرقت هاي 
شبانه در محدوده غرب تهران با همدستي چهار نفر از 
دوستانش اعتراف كرد.  با اقرارهاي متهم، چهار سارق 

ديگر نيز شناسايي و همگي دستگير شدند. 
با اقرار متهمان پرونده با ۲۲ فقره سرقت بعد از كامل 

شدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. اولين جلسه رس��يدگي كه با حضور 
ه�شت شاكي در شعبه دهم دادگاه تشكيل شد، هر 
يك از آنها يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و سپس 
اولين ش��اكي گفت: »يك خانه وياليي در منطقه 
مرزداران دارم. ش��ب حادثه به مهماني رفته بوديم 
اما وقتي برگشتيم متوجه شديم خانه به هم ريخته 
است و در گاوصندوق نيز شكسته بود. آنجا بود كه 

متوجه شدم همه دارايي ام سرقت شده است. از آن 
شب خانواده ام خواب راحت ندارند و دچار استرس 
شده اند.« ديگر شاكي نيز گفت: »منزل ما در تهرانسر 
بود. با سرقت از منزلم همه پول نقد و طالهايي كه 
در خانه داشتيم سرقت شد. اين حادثه به شدت در 
روحيه همسرم تأثير بدي گذاشت تا اينكه مجبور 
شدم خانه ام را بفروشم و به منطقه ديگري نقل مكان 

كنم. براي سارقان درخواست قطع دست دارم.«

در ادامه ديگر شاكيان نيز با طرح شكايت از متهمان 
درخواست قطع يد كردند. 

بعد از اين درخواست نوبت به دفاع متهمان رسيد. 
 آنها با انكار ۲۲ فقره س��رقت يك به يك  در جايگاه 
ايس��تادند و اولين متهم  گفت: من و دوستانم بعد 
از طرح نقش��ه و زاغ زني در محدوده سرقت، بعد از 
شناسايي خانه مورد نظر، دو نفرمان مقابل در خانه 
كش��يك مي دادند، سپس س��ه نفر ديگر وارد خانه 
مي  شديم. بعد از شكستن قفل گاوصندوق ها پول، 
طال، دالر و هر جنس با ارزشي بود سرقت مي كرديم 
و مي گريختيم. من در همه سرقت ها حضور نداشتم 
و گاهي اوقات دوستانم س��ه نفره براي سرقت وارد 
خانه هاي مورد نظر مي شدند. بعد از سرقت نيز اموال 

را بين خودمان تقسيم مي كرديم.«
در ادامه ديگر متهمان هر كدام تنها با قبول سه يا چهار 

فقره سرقت از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد ش��ور 

شد. 

جس�د دختري ك�ه دو روز قبل خان�واده اش 
گ�م ش�دن او را ب�ه پلي�س خب�ر داده 
بودن�د در ش�رق ته�ران كش�ف ش�د. 
به گزارش جوان، س��اعت 1۸ عصر روز پنج شنبه 
۲۴ فروردين نگهبان تصفي��ه خانه آب حكيميه 
هنگام گشت زني با جسد دختر جواني كنار منبع 
آب روبه رو ش��د و موضوع را به مأم��وران پليس 

خبر داد. 
 با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس در محل 
حاضر و با جسد دختر ناشناسي كه به طرز مرموزي 

به كام مردم رفته بود روبه رو شدند. بدين ترتيب با 
مشخص شدن مرگ مشكوك دختر جوان قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همراه كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
 تيم جنايي در تحقيقات ميداني دريافتند دو روز 
قبل مردي عكس دختر جواني را كه شباهت زيادي 
با جسد داشته به مغازه ها و رهگذران نشان مي داده 

و دنبال دختر گمشده اش مي گشته است. 
مرد مغازه داري به مأموران پليس گفت: روز قبل 

مردي در حالي كه عكس دختري در دس��تش 
بود به مغازه من آمد و گفت دخترش گمش��ده 
اس��ت و دنبال او مي گردد و از من خواست اگر 
با دختري با اين مش��خصات روبه رو شدم به او 
خبر دهم و ب��ه همين خاطر تلف��ن همراهش 

را به من داد. 
پس از اين مأم��وران پليس پدر دخت��ر جوان را 
شناسايي و او را به اداره پليس دعوت كردند. وي 
پس از شناسايي جسد دخترش گفت: دو روزه قبل 
دخترم بامادرش مشاجره كرد  و پس از آن از خانه 

بيرون رفت. دخترم حتي تلفن همراهش را نيز با 
خودش نبرد.   وقتي به خانه برنگشت نگران شدم 
و در خيابان هاي اطراف و مغازه ها به جست وجوي 
او پرداختم اما هيچ اثري از دخترم پيدا نكردم تا 
اينكه االن با جسد او روبه  رو شدم.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد دختر جوان براي 
مشخص شدن علت اصلي مرگ به دستور قاضي 

واحدي به پزشكي قانوني منتقل شد. 
تحقيقات براي روشن ش��دن زواياي پنهان اين 

حادثه ادامه دارد. 

كشف جسد دختر نوجوان  در شرق تهران

مرگ مشكوك
 پس از مشاجره  با مادر

م�رگ  درب�اره  پايتخ�ت  پلي�س  تحقيق�ات 
مش�كوك پس�ري ك�ه پ�س از مش�اجره ب�ا 
م�ادرش ب�ه كام م�رگ رفت�ه جري�ان دارد. 
به گزارش جوان، ساعت ۵ عصر پنج شنبه ۲۶ فروردين 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 1۳۵ 
آزادي از مرگ مشكوك پسر جواني با خبر و به همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 

شد. 
 تيم جنايي در محل حادثه كه طبقه س��وم ساختمان 
مس��كوني در نزديكي ميدان آزادي است با جسد پسر 
۲۵ ساله اي به نام فرزاد روبه رو شدند كه به طرز   مشكوكي 

به كام مرگ رفته بود. 
همچنين مشخص شد مادر ۴۵ س��اله پسر فوت شده 
نيز حالش بد بوده و براي درمان به بيمارستان منتقل 
شده است.  دايي پسر فوت شده كه موضوع را به مأموران 
پليس خبر داده بود، گفت: من در يكي از شهرهاي اطراف 
تهران زندگي مي كنم و خواهرم همراه پسر ۲۵ ساله اش 
در اين خانه زندگي مي كردند.  پنج ساعت قبل خواهرم 
با من تماس گرفت و گفت كه حال پسرش بد است و از 
من خواست كه به تهران بيايم و به آنها كمك كنم. پس از 
اين تلفنش قطع شد و من هم هر چقدر تلفن او را گرفتم 
خاموش بود كه نگران شدم و به سرعت به تهران آمدم و از 

مأموران كالنتري 1۳۵ درخواست كمك كردم. 
من با مأموران كالنتري و عوامل آتش نش��اني به خانه 
خواهرم آمديم كه در آنجا با پيكر نيمه جان خواهرم و 
جسد پسر خواهرم رو به رو شديم.  در حاليكه معاينات 
پزشكي قانوني حكايت از آن داشت از مرگ پسر جوان 
۲۴ ساعت گذشته است، تيم جنايي براي ادامه تحقيقات 
راهي بيمارستان شدند.  زن ۴۵ ساله به مأموران پليس 
گفت: ۲۴ ساعت قبل با پسرم بر سر موضوعي مشاجره 
كردم كه او خيلي عصباني ش��د و مقدار زيادي قرص 
خورد  و به زندگي اش پايان داد. وقتي با مرگ پس��رم 
روبه رو شدم از ش��دت ناراحتي من هم تصميم گرفتم 
به زندگيم پايان دهم و به همين سبب مقداري قرص 
خوردم اما قبل از اينكه بيهوش ش��وم با برادرم تماس 
گرفتم و درخواس��ت كمك كردم.   مأم��وران پليس 
در ادامه به محل حادثه رفتن ام��ا هيچ پوكه قرصي يا 
نشانه اي كه حكايت از آن داش��ته باشد پسر جوان به 
زندگي خود پايان داده است پيدا نكردند. همزمان با ادامه 
تحقيقات جسد پسر ۲۵ ساله براي مشخص شدن علت 

اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 
همچنين قاضي مصطفي واحدي ب��ه مأموران پليس 
دستور داد پس از بهبودي زن جوان براي برمال شدن راز 

مرگ پسرش درباره حادثه از وي تحقيق شود. 


