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قتلمرموزفروشندهمغازهاي
درنزديكيمحلكارش

مرد جوان�ي ك�ه در نزديك�ي مح�ل كارش ب�ه قتل رس�يده 
آب�ي  در ج�وي  از س�وي خان�واده اش  ب�ود جس�دش 
كش�ف ش�د . مأم�وران پلي�س تحقيق�ات گس�ترده اي 
را ب�راي شناس�ايي عام�ل ياعام�ان قت�ل آغ�از كردن�د. 
به گزارش جوان ، شامگاه دوشنبه بيست و هفتم دي ماه زن جواني 
در شهر انديشه كرج به اداره پليس رفت و از گم شدن ناگهاني شوهر 

45 ساله اش به نام حميد شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: شوهرم مدتي است به عنوان فروشنده 
هايپر ماركتي در برج اركيده چيتگر تهران مشغول به كار است. او 
هر روز صبح از شهر انديشه به تهران مي رود و شب دوباره به خانه بر 
مي گردد. او ساعتي قبل با من تماس گرفت و گفت از محل كارش 
بيرون آمده و به زودي به خانه مي رس��د. من و فرزندم مشتاقانه در 
خانه منتظر او مانديم، اما چند س��اعتي گذشت و خبري از شوهرم 
نشد كه نگرانش شديم و با تلفن همراهش تماس گرفتيم كه تلفن 

همراهش هم خاموش بود. 
پس از اين با محل كارش و همكارانش تماس گرفتيم، اما نه مسئول 
محل كارش و نه هيچ كدام از دوستانش خبري از شوهرم نداشتند 
و همگي گفتند كه حميد به مقصد خانه محل كارش را ترك كرده 

است. 
االن نگرانم كه براي او اتفاق بدي رخ داده باشد و در خواست كمك 

دارم كه شوهرم را پيدا كنيد و من و فرزندم را از نگراني برهانيد. 
با طرح اين شكايت و از آنجايي كه محل حادثه تهران بود تيمي از 
كارآگاهان چهارم پليس آگاهي پايتخت براي پيدا كردن مرد جوان 
وارد عمل ش��دند، اما در بررس��ي ها هيچ ردي از وي پيدا نكردند. 
تحقيقات نشان داد شب حادثه مرد گمش��ده پس از اينكه ازمحل 

كارش خارج شده به طرز مرموزي ناپديد شده است. 
   كشف جسد 

در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت ساعت 12 شب 
سه شنبه بيست و هشتم دي ماه همسر مرد گمشده با اداره پليس 
تهران تماس گرف��ت و اعالم كرد جس��د خونين ش��وهرش را در 

300 متري محل كارش پيدا كرده است. 
بدين ترتيب تيمي از مأموران كالنت��ري 188 وردآورد راهي محل 
حادثه شدند و در آنجا داخل جوي آبي كنار خيابان خلوتي باجسد 
مرد گمشده روبه رو شدند و موضوع را به قاضي محمد تقي شعباني، 

بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران خبر دادند. 
با اعالم خبر كشف جس��د مرد جوان بازپرس جنايي همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي تحقيقات خ��ود را در محل 

آغاز كردند. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد مقتول در نزديكي محل كارش با 
ضربات جسم نوك تيزي به ش��كم و ضربات جسم سختي به سر و 

صورتش به قتل رسيده است. 
  سرقت خونين 

در حالي كه پزشكي قانوني اعالم كرد بيش از 12 ساعت از مرگ مرد 
جوان مي گذرد تيم جنايي در بازرسي بدني از مقتول دريافتند عامل 

يا عامالن قتل اموال قيمتي و تلفن همراه وي را سرقت كرده اند. 
همچنين مشخص ش��د مقتول از محل كارش در حال پياده روي 
به سمت ايستگاه تاكسي يا مترو بوده است كه در محلي خلوت كه 
افراد كمي از آنجا عبور مي كنند مورد حمله قرار مي گيرد و به قتل 

مي رسد. 
همس��ر مقتول درباره كشف جس��د ش��وهرش در حالي كه گريه 
مي كرد، گفت: » آن ش��ب من و فرزندم منتظر ش��وهرم بوديم، اما 
خبري از او نشد كه گم ش��دنش را به مأموران پليس خبر داديم. او 
هميشه از محل كارش تا ايس��تگاه تاكسي كه مسافت زيادي است 
حدود 25 دقيقه پياده روي مي كرد و به همين خاطر وقتي مأموران 
پليس نتوانستند شوهرم را پيدا كنند تصميم گرفتم خودم مسافتي 
كه شوهرم هر شب پياده روي مي كند جست وجو كنم. سپس همراه 
بس��تگانم به محل كار ش��وهرم رفتيم و محل پي��اده روي وي را تا 
ايستگاه تاكسي انديشه جست وجو كرديم. ابتدا اثري از شوهرم پيدا 
نكرديم، اما درنهايت پس از چند ساعت داخل جوي آبي در نزديكي 
محل كارش متوجه شي اي ش��ديم كه وقتي به آن نزديك شديم با 
جسد خونين و بي جان شوهرم روبه رو ش��ديم. « همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني مأموران پليس تحقيقات گسترده اي را براي 

شناسايي و دستگيري عامل يا عامالن قتل مرد جوان آغاز كردند. 
 

مرگ 3 شهروند تهراني در 3 حادثه رانندگي 
سه ش�هروند تهراني در س�ه حادثه جداگانه 
رانندگ�ي ج�ان خ�ود را از دس�ت دادن�د. 
 به گزارش جوان، اولين حادثه بامداد روز سه شنبه 
بيست و هشتم دي ماه در بزرگراه شهيد كريمي 
پايتخت اتفاق افتاد. وقتي مأموران در محل حادثه 
حاضر شدند بررسي هاي اوليه نشان داد راكب يك 
دستگاه موتورسيكلت كه مرد 23 ساله اي بوده به 
علت نا تواني در كنترل وسيله نقليه با گاردريل هاي 
اين بزرگراه به شدت برخورد كرده و به خاطر شدت 

جراحات در دم فوت كرده است. 
س��رهنگ مؤمنی، رئي��س اداره تصادفات پليس 
راهور تهران بزرگ علت حادثه مرگبار موتورسوار 
را تاريكي ه��وا ، ناتواني در كنترل وس��يله نقليه 

اعالم كرد. 
   حادثه دوم 

دومين حادثه بعد از ظهر هم��ان روز در بزرگراه 
حكيم به ش��رق اتفاق افت��اد ك��ه در جريان آن 
يك دستگاه پژو س��واري با عابر پياده اي كه مرد 

53 س��اله اي بود برخورد ك��رد و او را به كام مرگ 
كشاند. 

علت اين حادثه هم از سوي رئيس اداره تصادفات 
پليس راهور تهران بزرگ عبور غير مجاز عابر پياده 
و عدم توجه به جلو از سوي راننده خودروي سواري 

پژو اعالم شد.
 وي گفت: براي عابر پياده به خاطر عدم استفاده 
از پل عابر سهم تقصير و راننده پژو نيز50 درصد 

مقصر شناخته شد. 

  حادثه سوم 
سومين حادثه شامگاه سه شنبه بيست و هشتم دي ماه 
رخ داد كه در جريان آن عابر پياده 50 ساله ای  پس از 
برخورد با يك دستگاه وانت س��واري در بزرگراه امام 
رضا)ع( فوت كرد. سرهنگ مؤمني درباره اين حادثه 
گفت: بعد از بررس��ي كارشناسان پليس راهور تهران 
براي عابر پياده 50 درصد به علت عب��ور غير مجاز از 
بزرگراه و همچنين براي وانت پيكان نيز 50 درصد سهم 

تقصير به دليل عدم توجه به جلو در نظر گرفته شد. 

زن و شوهر سارقي كه به بهانه خريد اسباب 
و اثاثيه با تهديد اس�لحه از خانه هاي شمال 
تهران دست به سرقت هاي سريالي مي زدند 
در آخرين س�رقت با ش�جاعت نگهبان برج 
مسكوني به دام افتادند. سارقان مسلح براي 
فرار اقدام به تيراندازي كردند، اما نگهبان برج 
در را روي آنها قفل كرد و اجازه خروج به آنها 
نداد تا اينكه مأموران پليس از راه رس�يدند. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مأموران پليس 
تهران در حال گشت زني در يكي از خيابان هاي 
منطقه ازگل در ش��مال تهران بودند كه صداي 

شليك چند تير به گوششان رسيد. 
بررس��ي ها حكايت از آن داش��ت فردي در حال 
تيراندازي به سوي فرد يا افراد ديگري است كه 
بالفاصله مأموران پليس رد ص��داي تيراندازي 
را گرفتن��د و دريافتند كه ص��داي تيراندازي از 
داخل نگهباني و قسمت اطالعات برج مسكوني 
مي آيد. س��پس مأموران پليس به سرعت راهي 
برج مسكوني شدند و در آنجا مشاهده كردند زنی 
كه مسلح به كلت كمري است همراه مرد جواني 
تفنگش را روي نگهبان برج مسكوني گرفته است 
و قصد دارد با تهدي��د از دام او و ديگر نگهبانان و 

رهگذاران فرار كنند. 
بدين ترتيب مأموران پليس وارد عمل شدند و زن 

مسلح و مرد همراهش را بازداشت كردند. 
بررس��ي ها نش��ان داد عامالن تيران��دازي زن و 
شوهر هستند كه دقايقي قبل در حالي كه ساكي 
همراه داشته اند از خانه يكي از ساكنان برج خارج 
مي شوند كه نگهبان به آنها مشكوك مي شود واز 
آنها مي خواهد پس از هماهنگ��ي با صاحبخانه 
ساك را بيرون ببرند كه زن جوان با كلت كمري 

كه همراه دارد به سوي او تيراندازي مي كند. 
     ساك مرموز 

نگهبان برج مسكوني كه در اين حادثه از شليك 
چند گلوله جان سالم به در برده بود به مأموران 
پليس گفت: ساعتي قبل اين زن و مرد به داخل 
برج آمدن��د و گفتند مهمان يكي از س��اكنان 
ساختمان هس��تند. من با آن واحد كه مادر و 
دختري در آنجا زندگي مي كنند، تماس گرفتم 
كه دخترش اجازه داد زن و مرد وارد شوند. آنها 
به واحد مورد نظر رفتند تا اينكه ساعتي بعد در 
حالي كه س��اك بزرگي همراه داشتند، خارج 
شدند كه من به س��اك آنها مشكوك شدم و از 
آنها سؤال كردم شما ساك همراه نداشتيد اين 
ساك متعلق به چه كسي است. زن جوان گفت 
كه ساك را صاحب آن واحد به آنها داده است. 
از آنها خواستم كه لحظاتي منتظر باشند تا از 
صاحب آن واحد سؤال كنم و بعد همراه ساك 
خارج شوند، اما او شروع به داد و فرياد كرد كه 

وقت ندارند و من ه��م در ورودي را  روي آنها 
قفل كردم و اجازه خارج شدن ندادم. در حالي 
كه قصد داش��تم با مادر و دختر تماس بگيرم 
ناگهان زن جوان كلت كمري از جيب مانتواش 
بيرون آورد و به سوي من ش��ليك كرد كه به 
سرعت جا  خالي دادم و او دوباره شليك كرد و 
من دوباره جا  خال��ي دادم كه تيرها همه به در 
و ديوار برخورد كرد. صداي شليك همسايه ها 
و مأموران پلي��س را به محل كش��اند و آنها به 

دام افتادند. 
پس از اي��ن مأم��وران پليس س��اك مرموز را 
بازرسي كردند كه مش��خص شد مقدار زيادي 
طال و پول و لوازم قيمتي متعلق به مادر و دختر 

در آن قرار دارد. 
   نجات مادر و دختر 

از آنجايي كه احتمال مي رفت براي مادر و دختر 
اتفاق بدي رخ داده باشد، مأموران پليس به در 
خانه آنها رفتند، اما هر چقدر در زدند كسي در 
را روي آنها باز نكرد تا اينكه سرانجام با دستور 
بازپرس كشيك قفل در را تخريب كرده  و وارد 
محل زندگي مادر و دختر ش��دند كه مشاهده 
كردند آنها دست و پا بسته داخل اتاقي حبس 

شده اند. 
دختر جوان پ��س از نج��ات در توضيح حادثه 
گفت: من و مادرم چند روز قبل تصميم گرفتيم 
يخچال بزرگي بخريم و به همين خاطر يخچال 
خانه مان را براي فروش در فضاي مجازي آگهي 
داديم. در اين چند روز افراد زيادي با ما تماس 
گرفتند، اما سر قيمت آن به توافق نرسيديم تا 

اينكه چند ساعت قبل زني با من تماس گرفت 
و گفت خريدار يخچال است. او گفت كه قصد 
دارد يخچال را به خانواده مستمند هديه بدهد 
و از ما خواس��ت تخفيف بدهيم و ما هم قبول 
كرديم. پس از اينك��ه به توافق رس��يديم زن 
جوان آدرس خانه ما را گرفت و گفت به زودي 
همراه همس��رش براي بازديد يخچال به خانه 
ما مي آيد. م��ن و مادرم منتظرآنه��ا بوديم كه 
نگهبان ب��رج تماس گرفت و گف��ت زن و مرد 
جواني مهمان ما هستند و من هم اجازه دادم 

وارد شوند. 
وقتي در خانه را باز ك��ردم زن و مرد جوان وارد 
خانه شدند و به سراغ يخچال رفتند كه ناگهان 
زن جوان اس��لحه كمري از جيبش بيرون آورد 
و به سوي من و مادرم گرفت و تهديد كرد هيچ 
حركتي نكنيم. سپس مردي كه همراهش بود 
دست و پاي ما را با طناب بست و با تهديد اسلحه 
از ما خواستند هر چه طال ، پول و اموال قيمتي 
داريم به آنها بدهيم. ما از ت��رس جانمان محل 
طال ها را به آنها نش��ان داديم و زن و مرد مسلح 
هم همه طالها ، پول ها و اجناس قيمتي را داخل 
س��اكي كه ازخانه ما برداش��ته بودند ريختند و 
خارج شدند. هر چقدر التماس كرديم دست و 
پاي ما را باز كنند فايده اي نداش��ت و حتي آنها 
دهانمان را با پارچه بس��تند كه با داد و فرياد از 
همسايه ها درخواست كمك نكنيم. وي در پايان 
گفت: هوشياري و ش��جاعت  نگهبان برج باعث 
شد سارقان مس��لح به دام بيفتند و من و مادرم 

هم نجات پيدا كنيم. 

    سرقت هاي سريالي 
دو متهم پس از دس��تگيري ب��راي بازجويي به 
ش��عبه چهارم دادياري دادس��راي ويژه سرقت 

منتقل شدند. 
مرد جوان در بازجويي ه��ا گفت: مدتي قبل من 
و ش��وهرم هنگام تماش��اي فيلم هالي��وودي با 
اين شيوه سرقت آشنا ش��ديم. در آن فيلم مرد 
و زني به عن��وان خريدار ب��ه خانه هايي مراجعه 
مي كردند كه صاحبخانه اس��باب و وسايلش را 
براي فروش در فضاي مجازي آگه��ي داده بود. 
پس از اين ما تصميم گرفتيم به اين شيوه دست 
به سرقت اموال ش��هروندان بزنيم. ما هر روز در 
فضاي مجازي اف��رادي كه وسايلش��ان را براي 
فروش در فضاي مجازي آگهي داده بودند رصد 
مي كرديم و معموالً افرادي را انتخاب مي كرديم 
كه خانه ش��ان در خيابان هاي باالي شهر باشد و 
وضعيت مالي خوبي هم داشته باشند. از طرفي هم 
سعي مي كرديم طعمه هايمان زن باشند چون آنها 
توان مقابله در مقابل ما را نداشتند. در اين مدت 
به همين شيوه به چند خانه اي كه وسايلشان را 
براي فروش آگه��ي داده بودند رفتيم و با تهديد 
اسلحه دس��ت و پاي صاحبخانه را مي بستيم و 
اموال گرانقيمت شان را سرقت مي كرديم. در اين 
سرقت هاي سريالي گاهي اسلحه دست من بود و 

گاهي هم اسلحه در اختيار همسرم بود. 
دو متهم در ادامه به دس��تور قاضي سيد سعيد 
مدرس براي تحقيقات بيشتر و برمال شدند سرقت 
احتمالي ديگرشان در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 
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آبى روغنى شماره پالك )ايران30-417 ق37) به شماره موتور 
 NAZPL140TBO332692 ــى 615074 شماره شاس
ــبانى گنزق با كد ملى 1463568665  ــلمان ش متعلق به س

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ امگراند   ــى تي ــوارى كار جيل ــودرو س ــى خ ــرگ كمپان ب
ــى  ــفيد روغن ــگ س ــدل 2014 رن ــك 2400 م X7 اتوماتي
ــماره  ــه ش ــران77-836 ج 79) ب ــالك ( اي ــماره پ ش
ــى   ــماره شاس ــور  JLD4G24D6JC00185 ش موت
ــول يعقوب فكر  ــق به بت L108DBZ59E3077019 متعل

البرزگشتى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــپ  ــى تي ــوارى كار جيل ــودرو س ــى خ ــرگ كمپان ب
ــفيد  ــدل 2014 رنگ س ــك 2400 م ــد  X7 اتوماتي امگران
ــماره  ــران77-836 ج 79) به ش ــالك ( اي ــماره پ روغنى ش
ــى   ــماره شاس ــور  JLD4G24D6JC00185 ش موت
ــه بتول يعقوب فكر  L108DBZ59E3077019 متعلق ب

البرزگشتى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــوخت ومعاينه فنى پژو پارس  ــند خودروكارت س س
ــترى متاليك به شماره پالك 163ص68  tu5 خاكس
139B0015629ــور ــماره موت ــران 59 وش  اي
 NAAN11FC6DK662147 ــى ــماره شاس  وش

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

ــپ 2400 مدل  ــت تي ــان وان ــى خودرو نيس برگ كمپان
ــران68- ــالك ( اي ــماره پ ــى روغنى ش ــگ آب 1389 رن
ــى   ــماره شاس ــماره موتور 534303 ش 238 ج 92) به ش
NAZPL140TBM240496 متعلق به نجفعلى امينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مفقودى
ــوس بيابانى  ــماره 2396699 اتوب ــه ش ــمند ب مفقودى كارت هوش
ــفيد  ــدل2006 : رنگ س ــپ : ZK6798H  م ــتم : ياتونگ تي سيس
ــى LZYTET06050011502 شماره موتور  ــماره شاس روغنى ش
G08YD500026  شماره  پالك 72 ع 937  ايران 13   بنام  شركت 

پويا ماشين اسپادان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد . 
هرمزگان  

ــدل 1394رنگ  ــبز خودرو پژو PARS XU7 م برگ س
ــران38-817 ب  ــالك ( اي ــماره پ ــى ش ــفيد روغن س
ــى   ــماره شاس ــماره موتور  124K067593ش 65) به ش
ــه محمد على  ــق ب NAAN01CE9FH24493 متعل

نظرى جالل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ  125CDIمدل  ــيكلت تي ــور س ــبز موت ــرگ س ب
ــران325 -  ــالك ( اي ــماره پ ــز ش ــگ قرم 1389 رن
ــماره موتور  00033953شماره شاسى   33566) به ش
125A8905208***NBD متعلق به عليرضا گوشه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــوخت ومعاينه فنى پژو پارس  ــند خودروكارت س س
ــترى متاليك به شماره پالك 163ص68  tu5 خاكس
139B0015629ــور ــماره موت ــران 59 وش  اي
 NAAN11FC6DK662147 ــى ــماره شاس  وش

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

ــپ 2400 مدل  ــت تي ــان وان ــى خودرو نيس برگ كمپان
ــران68- ــالك ( اي ــماره پ ــى روغنى ش ــگ آب 1389 رن
ــى   ــماره شاس ــماره موتور 534303 ش 238 ج 92) به ش
NAZPL140TBM240496 متعلق به نجفعلى امينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مفقودى
ــوس بيابانى  ــماره 2396699 اتوب ــه ش ــمند ب مفقودى كارت هوش
ــفيد  ــدل2006 : رنگ س ــپ : ZK6798H  م ــتم : ياتونگ تي سيس
ــى LZYTET06050011502 شماره موتور  ــماره شاس روغنى ش
G08YD500026  شماره  پالك 72 ع 937  ايران 13   بنام  شركت 

پويا ماشين اسپادان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد . 
هرمزگان  

ــدل 1394رنگ  ــبز خودرو پژو PARS XU7 م برگ س
ــران38-817 ب  ــالك ( اي ــماره پ ــى ش ــفيد روغن س
ــى   ــماره شاس ــماره موتور  124K067593ش 65) به ش
ــه محمد على  ــق ب NAAN01CE9FH24493 متعل

نظرى جالل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ  125CDIمدل  ــيكلت تي ــور س ــبز موت ــرگ س ب
ــران325 -  ــالك ( اي ــماره پ ــز ش ــگ قرم 1389 رن
ــماره موتور  00033953شماره شاسى   33566) به ش
125A8905208***NBD متعلق به عليرضا گوشه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــوخت ومعاينه فنى پژو پارس  ــند خودروكارت س س
ــترى متاليك به شماره پالك 163ص68  tu5 خاكس
139B0015629ــور ــماره موت ــران 59 وش  اي
 NAAN11FC6DK662147 ــى ــماره شاس  وش

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

ــپ 2400 مدل  ــت تي ــان وان ــى خودرو نيس برگ كمپان
ــران68- ــالك ( اي ــماره پ ــى روغنى ش ــگ آب 1389 رن
ــى   ــماره شاس ــماره موتور 534303 ش 238 ج 92) به ش
NAZPL140TBM240496 متعلق به نجفعلى امينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مفقودى
ــوس بيابانى  ــماره 2396699 اتوب ــه ش ــمند ب مفقودى كارت هوش
ــفيد  ــدل2006 : رنگ س ــپ : ZK6798H  م ــتم : ياتونگ تي سيس
ــى LZYTET06050011502 شماره موتور  ــماره شاس روغنى ش
G08YD500026  شماره  پالك 72 ع 937  ايران 13   بنام  شركت 

پويا ماشين اسپادان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد . 
هرمزگان  

ــدل 1394رنگ  ــبز خودرو پژو PARS XU7 م برگ س
ــران38-817 ب  ــالك ( اي ــماره پ ــى ش ــفيد روغن س
ــى   ــماره شاس ــماره موتور  124K067593ش 65) به ش
ــه محمد على  ــق ب NAAN01CE9FH24493 متعل

نظرى جالل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ  125CDIمدل  ــيكلت تي ــور س ــبز موت ــرگ س ب
ــران325 -  ــالك ( اي ــماره پ ــز ش ــگ قرم 1389 رن
ــماره موتور  00033953شماره شاسى   33566) به ش
125A8905208***NBD متعلق به عليرضا گوشه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــوخت ومعاينه فنى پژو پارس  ــند خودروكارت س س
ــترى متاليك به شماره پالك 163ص68  tu5 خاكس
139B0015629ــور ــماره موت ــران 59 وش  اي
 NAAN11FC6DK662147 ــى ــماره شاس  وش

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

ــپ 2400 مدل  ــت تي ــان وان ــى خودرو نيس برگ كمپان
ــران68- ــالك ( اي ــماره پ ــى روغنى ش ــگ آب 1389 رن
ــى   ــماره شاس ــماره موتور 534303 ش 238 ج 92) به ش
NAZPL140TBM240496 متعلق به نجفعلى امينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مفقودى
ــوس بيابانى  ــماره 2396699 اتوب ــه ش ــمند ب مفقودى كارت هوش
ــفيد  ــدل2006 : رنگ س ــپ : ZK6798H  م ــتم : ياتونگ تي سيس
ــى LZYTET06050011502 شماره موتور  ــماره شاس روغنى ش
G08YD500026  شماره  پالك 72 ع 937  ايران 13   بنام  شركت 

پويا ماشين اسپادان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد . 
هرمزگان  

ــدل 1394رنگ  ــبز خودرو پژو PARS XU7 م برگ س
ــران38-817 ب  ــالك ( اي ــماره پ ــى ش ــفيد روغن س
ــى   ــماره شاس ــماره موتور  124K067593ش 65) به ش
ــه محمد على  ــق ب NAAN01CE9FH24493 متعل

نظرى جالل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ  125CDIمدل  ــيكلت تي ــور س ــبز موت ــرگ س ب
ــران325 -  ــالك ( اي ــماره پ ــز ش ــگ قرم 1389 رن
ــماره موتور  00033953شماره شاسى   33566) به ش
125A8905208***NBD متعلق به عليرضا گوشه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــوخت ومعاينه فنى پژو پارس  ــند خودروكارت س س
ــترى متاليك به شماره پالك 163ص68  tu5 خاكس
139B0015629ــور ــماره موت ــران 59 وش  اي
 NAAN11FC6DK662147 ــى ــماره شاس  وش

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

ــپ 2400 مدل  ــت تي ــان وان ــى خودرو نيس برگ كمپان
ــران68- ــالك ( اي ــماره پ ــى روغنى ش ــگ آب 1389 رن
ــى   ــماره شاس ــماره موتور 534303 ش 238 ج 92) به ش
NAZPL140TBM240496 متعلق به نجفعلى امينى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مفقودى
ــوس بيابانى  ــماره 2396699 اتوب ــه ش ــمند ب مفقودى كارت هوش
ــفيد  ــدل2006 : رنگ س ــپ : ZK6798H  م ــتم : ياتونگ تي سيس
ــى LZYTET06050011502 شماره موتور  ــماره شاس روغنى ش
G08YD500026  شماره  پالك 72 ع 937  ايران 13   بنام  شركت 

پويا ماشين اسپادان مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد . 
هرمزگان  

ــدل 1394رنگ  ــبز خودرو پژو PARS XU7 م برگ س
ــران38-817 ب  ــالك ( اي ــماره پ ــى ش ــفيد روغن س
ــى   ــماره شاس ــماره موتور  124K067593ش 65) به ش
ــه محمد على  ــق ب NAAN01CE9FH24493 متعل

نظرى جالل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ  125CDIمدل  ــيكلت تي ــور س ــبز موت ــرگ س ب
ــران325 -  ــالك ( اي ــماره پ ــز ش ــگ قرم 1389 رن
ــماره موتور  00033953شماره شاسى   33566) به ش
125A8905208***NBD متعلق به عليرضا گوشه 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مفقودى
ــند نقل و انتقال و كارت خودرو پرايد  برگ كمپانى ، برگ سبز، س
ــير متاليك شماره  هاچ بك تيپ 111SEمدل 1393 رنگ آبى س
ــماره موتور 5248953 شماره  پالك ( ايران38 536 ه 95) به ش
شاسى NAS431100E5804649 متعلق به آزاده دالوند مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

اوباش مسلح صحنه جرم را بازسازی کردند 
 اوب�اش مس�لحي ك�ه چن�د ش�ب قبل 
در درگي�ري مس�لحانه ب�ا ه�م باع�ث 
وحش�ت ش�هروندان ش�ده بودن�د ب�ه 
محل حادثه منتق�ل ش�دند و در حضور 
م�ردم صحنه ج�رم را بازس�ازي كردند. 
به گزارش جوان، شامگاه سه شنبه 21 دي ماه 
س��اكنان و رهگذران خيابان��ي در محدوده 
خيابان وحدت اس��المي در جنوب تهران با 
شنيدن صداي شليك چند تير وحشت زده 
از خانه هاي ش��ان بيرون آمدند كه مشاهده 
كردند چند اراذل در حال درگيري مسلحانه 

با يكديگر هستند. 
با اعالم اي��ن خبر تيمي از مأم��وران پليس 
امنيت عمومي تهران بزرگ وارد عمل شدند 
و موفق ش��دند دو روز بعد از حادثه متهمان 
را شناسايي و بازداش��ت كنند. از آنجايي كه 
قدرت نماي��ي متهمان ب��راي يكديگر باعث 
رعب و وحشت شهروندان شده بودند صبح 
ديروز شش نفر از آنها به دستور قاضي پرونده 
براي شكستن هيمنه و ابهت پوشالي شان به 
محل حادثه منتقل شدند  و صحنه جرم را در 

حضور مردم بازسازي كردند. 
سرهنگ سعيد راستي، رئيس مركز عمليات 
پلي��س امنيت عموم��ي تهران در حاش��يه 
بازس��ازي صحنه جرم از س��وي  متهمان با 
حضور در جمع خبرنگاران گفت: در ساعات 
پاياني 21 دي ماه دو گروه از اوباش كه از مدتي 
قبل با يكديگر اختالف داشتند، در يك نقطه 
در خارج از تهران و دو نقطه در ش��هر تهران 
با يكديگر درگير ش��دند. يكي از محل هاي 
درگيري اين افراد نمايشگاه خودروي وابسته 
به يكي از طرفين نزاع و درگيري در خيابان 
وحدت اسالمي بود كه اوباش��گران اقدام به 

تيراندازي به س��مت آن كردند كه همچنان 
جاي گلوله ها قابل رؤيت است. 

وي ادامه داد:  اين افراد در ديگر نقاط از جمله 
محله كيانشهر نيز با يكديگر درگير شدند و 
در واقع به اماكن صنفي وابس��ته به طرفين 
نزاع حمله كرده و اقدام به ايجاد قدرت نمايي 
كرده بودند كه اين اقدام آنان موجب ترس و 

وحشت شهروندان نيز شده بود. 
متهمان ظرف كمتر از 48 ساعت شناسايي 
شدند و مأموران پليس با حضور در مخفيگاه 
متهمان هر دو گروه را كه تعدادش��ان هفت 
نفر بود، دستگير كردند و ديروز هم با دستور 
قضايي و به منظور شكستن هيمنه پوشالي 

آنان به محل جرم بازگردانده شدند. 
س��رهنگ راس��تي با بيان اينكه اي��ن افراد 
سابقه دار بودند، اظهاركرد: نمي توان آنان را 

جزو اوباشگران سطح يك دانست. 
اين اف��راد درگذش��ته ني��ز درگيري هايي 
داشتند كه البته در آن از سالح گرم استفاده 

نكرده بودند. 
وي درب��اره اينك��ه گفته مي ش��ود يكي از 
گروه هاي درگير در اين ن��زاع از نوچه هاي 
يكي از اوباش��گران معروف تهران هستند، 
نيز گفت: ف��رد مورد نظر ش��ما در خارج از 
كشور است و اگر وارد كشور شود، دستگير 
خواهد شد. اين فرد هم داراي سوابق عديده 
است، اما همانطور كه گفتم در كشور حضور 

ندارد. 
سرهنگ راستي در پايان از همكاري دستگاه 
قضايي با پليس قدرداني كرد و گفت: پليس 
فتا نيز در جريان اي��ن مأموريت همكاري و 
هماهنگي خوبي با پلي��س امنيت عمومي 

تهران بزرگ داشت. 

متهم: 
قتل را قبول ندارم 

 مرد جواني كه به هواخواهي   برادرش در درگيري شريك قبلي او را به قتل 
رسانده بود در جلسه محاكمه ادعا كرد كه ضربات او كشنده نبوده است. 
به گزارش جوان، 1۷ تيرماه سال ۹5، مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك 
مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. اولين 
شواهد نشان داد چهار ماه قبل مجيد از ناحيه دست و پهلو در درگيري به 
شدت مجروح و به بيمارستان منتقل می ش��ود و تحت عمل جراحي قرار 
مي گيرد، اما چهار ماه بعد از ترخيص از بيمارستان بر اثرهمان ضربات قبلي به 
كام مرگ مي رود. همچنين مشخص شد آن زمان مرد فوت شده در درگيري 
با برادر شريكش به نام سجاد زخمي و راهي بيمارستان مي شود. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني علت فوت مرد جوان ضربات شديد اعالم شد كه در 
جريان آن ضارب شناسايي و دستگير شد.  سجاد تحت بازجويي قرار گرفت، 

اما قتل را انكار كرد و مدعي شد ضربه هايش كشنده نبوده است. 
   درخواست قصاص 

با انكارهاي متهم پرونده با توجه به شواهد و مدارك موجود به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت 
قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت.  ابتداي جلسه مادر مقتول درخواست 
قصاص كرد اما همسر مقتول كه قيم پسر خردسالش بود اعالم گذشت كرد و 
گفت شكايتي ندارد.  در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش در 
شرح ماجرا گفت: »سال ها قبل برادر بزرگترم و مجيد با هم شريك بودند. آنها 
يك شركت تعويض قطعات آسانسور داشتند، اما بعد از مدتي كار شراكتشان 

به هم خورد و از هم جدا شدند.«
  انكار قتل 

متهم ادامه داد: »برادرم و شريكش بعد از جدايي، اما همان كار را ادامه دادند 
به همين خاطر آخرين بار مجيد با عصبانيت مقابل خانه مان آمد و گفت بعد از 
به هم خوردن شراكتش، برادرم همه مشتري هاي او را  جذب كرده است و به 
همين خاطر او كاسبي اش كساد شده است. كمي با او صحبت كردم، اما قانع 
نشد سپس از شدت عصبانيت شروع به فحاشي كرد. هرچه تالش كردم او را 
آرام كنم و قول دادم با برادرم صحبت مي كنم، اما فايده نداشت. او همچنان 
فحاشي مي كرد كه با هم مشاجره لفظي كرديم و در نهايت باعث شد من 
كنترل اعصابم را از دست بدهم و براي طرفداري از برادرم با او درگير شوم. 
در آن درگيري بود كه با كاردكي دو ضربه به دس��ت و پهلوي او زدم. وقتي 
ديدم مجيد زخمي شده است او را به بيمارستان رساندم و بالفاصله تحت 
عمل جراحي قرار گرفت. مجيد بعد از بهبودي با اجازه پزشكان از بيمارستان 
مرخص شد و حالش خوب بود، اما چهار ماه بعد فوت كرد. اتهام قتل را قبول 
ندارم چون مجيد وقتي از بيمارستان مرخص شد مشكل خاصي نداشت و 

حالش خوب بود.«
   درخواست ديه 3 ميليارد توماني 

او در ادامه با ادعاي اينكه تنها دو ضربه به شريك برادرش زده بود در پاسخ به 
سئوال هيئت قضايي درباره اينكه پزشكي قانوني علت فوت را سه ضربه به 

مقتول تأييد كرده است، گفت: »قبول ندارم و فقط دو ضربه به او زدم.«
متهم در ادامه گفت: »مجيد بعد از ترخيص از بيمارستان عفونت شديد پيدا 
كرده بود، اما هر چه خانواده اش به او مي گفتند كه به بيمارستان برود و پيگير 
درمانش باشد قبول نكرد. از طرفي آن زمان كارشناسان پزشكي قانوني در 
گزارشي علت فوت را عفونت تش��خيص داده بودند، اما االن در اين جلسه 
فهميدم آنها در گزارش ديگري علت فوت را ضربه شديد به مقتول اعالم 
كرده اند. شريك برادرم به خاطر كوتاهي در درمان يا قصور پزشكان فوت 
كرده است و من مقصر نيس��تم.« او در آخر گفت: »با خريد يك خانه براي 
پسر مقتول توانستم رضايت آنها را جلب كنم اما مادرش از من 3 ميليارد پول 
مي خواهد كه پرداخت اين مبلغ در توان من نيست. از دادگاه تقاضاي كمك 

دارم. باور كنيد ضرباتي كه به شريك برادرم زدم كشنده نبود.«
   اظهارات برادر قاتل 

در ادامه برادر متهم به عنوان مطلع در جايگاه ايستاد و گفت: »روز حادثه 
آنجا بودم كه مجيد شروع به فحاشي كرد و س��جاد براي طرفداري از من 
با مجيد درگير ش��د. او به خاطر فحاشي هاي مجيد عصباني شد اما ضربه 

كشنده اي به او نزد.«
يكي از شاهدان حادثه هم در جايگاه ايستاد   و  با رد اظهارات برادر متهم گفت: 
»آن روز وقتي صداي درگيري را شنيدم به آنها نزديك شدم و مي  خواستم 
آنها را از هم جدا كنم، اما سجاد خيلي عصباني بود و در آن درگيري با كاردك 

به مقتول حمله كرد و چند ضربه زد.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��نيدن دفاعيات وكيل متهم جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 


