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زنگ مرگ در خانه دوست
زني كه در خانه دوس�تش مهم�ان بود 
وقتي صداي زنگ را ش�نيد و مقابل در 
رفت با ضربات چاقو به قتل رسيد. عامل 
حادثه تح�ت تعقيب پليس ق�رار دارد. 
به گزارش جوان، س��اعت 21 شامگاه شنبه 
يازدهم ارديبهش��ت مأموران كالنتري 149 
امامزاده حس��ن قتل زن جواني را تلفني به 
قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جناي��ي تهران خب��ر دادند. 
مأموران پليس اعالم كردند زن جواني داخل 
راهرو خانه قديمي دو طبق��ه اي در نزديكي 
خيابان ابوذر در جنوب تهران به دس��ت مرد 
ناشناسي به قتل رس��يده و قاتل هم از محل 
گريخته است.  با اعالم اين خبر بازپرس ويژه 
قتل و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
قتلگاه زن جوان شدند. تيم جنايي در راهرو 
طبقه اول خانه قديمي با جسد زن 46 ساله اي 
به نام ترانه روبه رو ش��دند كه گلويش به طرز 
دلخراشي بريده شده بود و آثار 12 ضربه چاقو 

روي بدنش نمايان بود. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد در 
طبقه دوم اين خانه قديمي زن 39 س��اله اي 
به نام فتانه تنها زندگي مي كند و مقتول هم 
كه دوس��ت صميمي اش اس��ت شب حادثه 
مهمان او بوده كه به طرز مشكوكي از سوي 

مرد ناشناسي به قتل مي رسد. 
   زن تنها

مأموران پليس در نخس��تين گام از فتانه كه 
شاهد ماجرا بوده تحقيق كردند. 

وي در ادعاي��ي گف��ت: چند س��ال قبل با 
همسرم اختالف پيدا كردم و طالق گرفتم 
و از آن روز به بعد تنها شدم. پس از جدايي 
خانواده ام اصرار داشتند دوباره ازدواج كنم، 
اما به خاطر شكستي كه در زندگي خورده 
بودم تصميم گرفتم تن به زندگي مشترك 
ندهم چون مي ترس��يدم ك��ه دوباره طعم 
شكست را احس��اس كنم. در اين مدت هر 
چند سال در خانه اي مستأجر بودم تا اينكه 
مدتي قبل طبقه دوم اي��ن خانه قديمي را 
اجاره كردم. طبقه اول آن خالي بود و من در 
اين ساختمان تنهاي تنها بودم و به همين 
خاطر با دوستانم رفت و آمد داشتم. ترانه از 
دوستان قديمي من بود و شوهر داشت و هر 

از گاهي هم به خانه من مي آمد. 
   زنگ مرگ 

امشب او را به خانه ام دعوت كردم و ساعتي 
قبل به خانه ام آمد و مهمان من ش��د. از او 
پذيرايي كردم و ساعتي هم با هم درد دل 
كرديم تا اينكه به آشپزخانه رفتم كه شام 
آماده كنم. داخل آش��پزخانه سرگرم بودم 
كه زنگ خانه نواخته ش��د و ترانه آيفون را 
برداشت كه ببيند چه كسي پشت در است. 
آيفون خانه ام خراب بود و صدايي نمي آمد 
و از طرفي هم در حي��اط از داخل خانه باز 
نمي شد كه تصميم گرفتم به جلوي در بروم 

و در را باز كنم. 
وي ادامه داد: دستم بند بود به همين دليل 
ترانه رو به من كرد و گفت: »دس��تت بند 

اس��ت و من مي روم در را باز مي كنم« و از 
خانه خارج شد. 

هن��وز دقايقي نگذش��ته بود ك��ه صداي 
دلخراشي به گوشم رس��يد. صداي ترانه را 
شنيدم كه مي گفت » من و نكش«  و بعد 
هم فرياد دلخراش��ش به آسمان بلند شد. 
به سرعت از داخل خانه به راهرو طبقه اول 
رفتم و با پيكر خونين ترانه روبه رو شدم و در 
همان لحظه هم مردي را از پشت سر ديدم 
كه به س��رعت از خانه ام ف��رار كرد و موفق 

نشدم او را شناسايي كنم. 
با دي��دن اين صحنه وحش��ت ك��ردم به 
طوري كه ت��وان حرف زدن و درخواس��ت 
كمك نداشتم و از طرفي هم ترانه هم قادر 
به حرف زدن نبود كه به سرعت با اورژانس 
و اداره پليس تماس گرفتم و موضوع را خبر 
دادم اما وقت��ي عوامل اورژانس رس��يدند 
متأسفانه دوست صميمي ام فوت كرده بود. 

    دستگيری صاحبخانه
همزمان با انتقال جسد زن جوان به پزشكي 
قانوني فتانه به دستور بازپرس حبيب اهلل 
صادقي براي تحقيقات بيش��تر و مشخص 
شدن صحت و س��قم اظهاراتش بازداشت 
ش��د و در اختي��ار كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس تحقيقات گس��ترده اي را 
براي شناسايي و دستگيري قاتل فراري آغاز 
كرده اند تا راز قتل زن جوان در خانه وياليي 

قديمي بر مال شود. 

فيلم پنهاني از همسر براي گذشت مهريه

كشف 1000 تن مواد مخدر
در سال 99 

جانشين فرمانده ناجا از كشف بيش از 
1000 تن مواد مخدر در سال گذشته خبر 
داد و گفت: در مبارزه با م�واد مخدر و 
روانگردان نبايد توليد يا توزيع حتي يك 
گرم مواد مخدر از تيررس ما خارج شود. 
به گزارش جوان، س��ردار قاس��م رضايي 
در نود و دومين نشس��ت كميته مقابله با 
ورود و عرضه مواد مخدر با بيان اينكه تشديد مبارزه با مواد مخدر بر 
ما »تكليف« اس��ت، افزود: انتظار و مطالبه فرماندهي معظم كل قوا 
)مد ظله العالي( نيز تشديد اقدامات مقابله اي از شناسايي و دستگيري 
سركرده باندهاي قاچاق مواد مخدر تا برخورد قاطع با خرده فروشان 
است، بايد با بسيج امكانات و انسجام مديريتي بتوانيم به تكليف مان 

در اين حوزه عمل كنيم. 
وي با تأكيد بر لزوم تناسب جرم و مجازات و رفع خأل هاي قانوني در 
مسير مبارزه با مواد مخدر گفت: تش��ديد اقدامات مقابله اي بايد در 
زندگي مردم و جامعه بروز و ظهور داش��ته و محصول دستاوردهاي 

دستگاه هاي مقابله اي عيان، مشهود و تأثيرگذار باشد. 
وي ادامه داد: امروز، جمع آوري و س��اماندهي معت��ادان متجاهر و 
برخورد با خرده فروش��ان مواد مخدر مطالبه ج��دي مردم از پليس 
اس��ت؛ نبايد اين انتظ��ار به حق را ب��ه داليلي چون كمب��ود مراكز 
نگهداري معت��ادان متجاهر ناديده بگيريم، بررس��ي ها حاكي از آن 
است كه بخش اعظمي از سارقان خرد و زورگيرها از معتادان متجاهر 
مي باشند، وجود معتادان متجاهر در جامعه نوعي ولنگاري آسيب زا 
تلقي مي شود و ما بايد با برخورد قاطع با خرده فروشان، اجازه ندهيم 

معتادان متجاهر چهره شهرها و محالت را مخدوش كنند. 
در مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها بايد همه دستگاه هاي مسئول، 
اقدامات »جهادي« و »انقالبي« انجام دهند، به گونه اي كه توليد يا 

توزيع حتي يك گرم مواد مخدر نبايد از تيررس ما خارج شود. 
 اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به نقش اشراف اطالعاتي در افزايش 
كشفيات مواد مخدر، شناسايي و دستگيري اعضاي باندهاي قاچاق و 
خرده فروشان افزود: البته معتقدم تقويت هم افزايي و همكاري هاي 
دس��تگاه هاي متولي در اين امر اعم از بسيج، سپاه، وزارت اطالعات 
و ناجا مي تواند دستاوردهاي مقابله اي ما را با مواد مخدر روز افزون 

كند. 
سردار رضايي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران در خط مقدم و 
پرچم دار مبارزه بي امان با مواد مخدر است، افزود: دستاوردهاي ايران 
در عرصه مقابله با مواد مخدر و روانگردان ها، جهان شمول است و در 
واقع ما با اقدامات مبارزه اي در اين عرصه، تمام جهان را از پيامدها و 

آسيب هاي مواد مخدر مصون مي داريم. 
 جانشين فرمانده ناجا با بيان اينكه تشديد اقدامات مقابله اي با مواد 
مخدر از مأموريت هاي اولويت دار نيروي انتظامي در سال جاري است، 
با گريزي بر عزم جدي جمهوري اس��المي ايران در فرايند مقابله با 
مواد مخدر تأكيد كرد و گفت: كش��ف بيش از هزار تن مواد مخدر در 
س��ال 99 محصول همكاري و هم افزايي همه دستگاه ها و نهادهاي 
متولي در فرايند مقابله است، چنين دس��تاوردي از افتخارات نظام 

و كشوري است. 
سردار رضايي با اشاره به همسايگي بزرگترين توليد كننده مواد مخدر 
با ايران بر لزوم تمركز در مرزهاي شرق و جنوب شرقي كشور تأكيد 
كرد و گفت: تالش براي كاهش دسترسي به مواد مخدر بايد به جد 
دنبال شود، در كنار اين ها شناسايي و دستگيري سرشبكه هاي اصلي 

و همچنين خرده  فروشان مواد مخدر بسيار حائز اهميت است. 

مسافر مترو با 3 كيلو شيشه
 بازداشت شد 

مأم�وران پلي�س مت�رو م�رد 55 س�اله اي را ب�ا 3 كيل�و م�واد 
مخدر شيش�ه در ايس�تگاه متروی صادقي�ه بازداش�ت كردند. 
به گزارش جوان، رئيس پليس متروی ته��ران بزرگ با اعالم اين خبر 
گفت: مرد ميانسالي در حالي كه س��اكي همراه داشت براي پرسيدن 
آدرسي به مأموران پليس ايستگاه متروی صادقيه مراجعه مي كند كه 
مأموران به او مشكوك مي شوند و در بازرسي از ساك دستي اش 3 كيلو 

مواد مخدر شيشه كشف مي كنند. 
سرهنگ سعيد عطا اللهي افزود: متهم پس از دستگيري براي تحقيقات 

تكميلي در اختيار پليس پيشگيري قرار گرفت.

فوت عابر در   برخورد با  پژو ۲0۶ 
زن جوان هن�گان عب�ور از ع�رض بزرگراهي در غ�رب تهران 
در تص�ادف ب�ا خ�ودروي س�واري ب�ه كام م�رگ رف�ت. 
سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور فاتب 
بااعالم اين خبر گفت: ساعت 8 صبح روز ش��نبه به مأموران پليس 
خبر رسيد كه عابر پياده اي با خودروي پژو 206 كه در مسير شمال به 
جنوب بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني بعد از پل شهيدحكيم در حال 

حركت بوده كه تصادف كرده است. 
وقتي مأموران پليس در محل حاضر ش��دند مشاهده كردند كه زن 
36 ساله اي در حال عبور از عرض بزرگراه بوده كه با خودروي پژو206 

برخورد و در اثر شدت ضربه در دم فوت كرده است . 
سرهنگ احسان مؤمني به شهروندان توصيه كرد كه هنگام عبور از 
عرض بزرگراه از معابر يا پل هاي عابر با محل هاي خط كشيده شده 

استفاده كنند تا شاهد وقوع چنين حوادث دلخراشي نباشيم. 

مرد جوان ب�راي اينكه همس�رش را مجبور 
ب�ه ط�اق و بخش�ش مهري�ه اش كن�د، او 
را ب�ه ق�راري س�اختگي ب�ا زن و م�ردي 
اجي�ر ش�ده كش�اند و از آنها فيل�م گرفت. 
به گزارش ج��وان، چندي قب��ل زن جواني در 
تهران به اداره پليس رفت و از شوهر دومش و دو 

همدستش به اتهام آدم ربايي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: سن كمي داشتم 
كه به اصرار خانواده ام با اولين خواستگارم ازدواج 
كردم. خانواده ام معتق��د بودند كه دختر هر چه 
زودتر ازدواج كند و به خانه بخت برود درد سرش 

كمتر است.
ازدواجم متأس��فانه دوام زيادي نياورد و مدتي 
بعد با همس��رم اختالف پيدا ك��ردم و از او جدا 
ش��دم و دوباره به خانه پدرم رفت��م. از آن روز به 
بعد سركوفت هاي خانواده ام شروع شد و به من 
مي گفتند كه آدم دس��ت و پا چلفتي هستم كه 

نتوانسته ام شوهرم را نگهدارم. 
از رفتار پدر و مادرم خس��ته شده بودم كه يكي 
از بس��تگانم به نام ايرج به خواستگاري ام آمد. با 
اينكه هنوز ترس در وجودم بود تصميم گرفتم با 
ايرج ازدواج كنم تا از سرزنش ها و سر كوفت هاي 
خانواده ام رهايي يابم و از طرفي فكر مي كردم او 
از وضعيت من با خبر اس��ت و مي داند كه چقدر 
رنج كشيده ام و به همين خاطر مرا خوشبخت 

مي كند، اما اشتباه فكر مي كردم. 
   ازدواج مجدد 

به  هرحال براي دومين بار ازدواج كردم و با ايرج 

زير يك سقف زندگي مش��تركي را شروع كردم 
اما خيلي زود آزار و اذيت ايرج هم شروع شد. او 
زندگي را براي من جهنم كرده بود به طوري كه 
طاقتم تمام شد و تصميم گرفتم از او هم جدا شوم. 
خانواده ام مخالف بودند و اما زندگي هر روز بر من 
سخت تر مي شد و در نهايت در سن 25 سالگي 
به دادگاه خانواده رفتم و با اجرا گذاشتن مهريه 

200 ميليون توماني ام درخواست طالق دادم. 
    آدم ربايي براي بخشيدن مهريه 

وي ادام��ه داد: در حالي كه مهري��ه ام را به اجرا 
گذاش��ته بودم با دختر جواني به نام مژگان در 
آرايشگاهي آش��نا ش��دم كه مدتي بعد به من 
پيش��نهاد داد با برادرش ازدواج كنم. به او گفتم 
پس از اينكه از شوهرم جدا ش��دم درباره ازدواج 
با برادرش فكر مي كنم، اما او اصرار داشت كه هر 
چه زودتر با برادرش آشنا شوم و درباره ازدواج با او 
حرف بزنم. من قبول نكردم اما در نهايت با اصرار او 
قرار شد مژگان همراه برادرش به پارك بيايد و سه 
نفري با هم صحبت كنيم. روز حادثه داخل پارك 
نشسته و مش��غول حرف زدن بوديم كه صداي 
ايرج به گوشم رس��يد كه با داد و فرياد مي گفت 
من به او خيانت كرده ام. او از من به صورت پنهاني 
فيلم گرفته بود و مدعي بود كه من با مرد جوان 

ارتباط دارم. 
پس از اين او ما سه نفر را با تهديد سوار خودرواش 
كرد و چند ساعتي داخل شهر چرخيديم و مدام 
تهديد مي كرد كه در دادگاه شكايت مي كند تا من 
به مرگ محكوم شوم، اما خبر نداشتم كه او مژگان 

و برادرش را  براي نقشه اي اجير كرده تا مرا مجبور 
كنند مهريه ام را ببخشم. 

بهرحال پس از چند ساعت آنها مرا به خانه قديمي 
در ش��هر ري بردند و در آنجا در اتاقي س��ه روز 
حبس كردند و در اين سه روز ايرج تهديد مي كرد 
در صورتي مرا آزاد مي كند ك��ه مهريه ام را به او 

ببخشم. 
پس از سه روز تهديد و كتك قبول كردم مهريه ام 
را مي بخش��م كه او س��وار خودروام ك��رد و  به 
دفترخانه اي برد اما به خاطر اينكه حالم بد بود 
هيچ دفترخان��ه اي قبول نمي كرد ت��ا اينكه در 
نهايت دفترخانه اي در شمال تهران كه آدرسش 
را نمي دانم قبول كرد و من در آنجا امضاء كردم 
كه مهريه ام را بخش��يده ام. پس از اين ايرج مرا 
داخل خياباني رها كرد و رفت و چند روز بعد تازه 
فهميدم كه او مژگان و برادرش را اجير كرده تا با 
من رابطه دوستي برقرار كنند و به بهانه ازدواج با 
من قرار بگذارند تا او از ما فيلم تهيه كند و با تهديد 
پخش فيلم و ش��كايت مرا مجبور كند مهريه ام 
را ببخشم. االن از ايرج و دو همدستش به اتهام 

آدم ربايي شكايت دارم. 
   سرنوشت تلخ 

با ش��كايت زن جوان پرونده به دس��تور قاضي 
حبيب اهلل صادقي براي بررسي در اختيار تيمي از 
مأموران پليس قرار گرفت. در حالي كه تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه داشت و بازپرس دستور 
بازداشت ش��وهر دوم زن جوان و دو همدستش 
را داده بود زن جوان به طور ناگهاني ناپديد شد و 

پيگير پرونده اش نشد. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد زن جوان چند 
روز قب��ل در خان��ه اي كه صاحب آن مش��كل 
اخالقي داشته از سوي مأموران پليس بازداشت 

شده است. 
بدين ترتيب زن جوان از بازداشتگاه به دادسراي 
امور جنايي منتقل ش��د. وي گف��ت: من آدم 
بدشانسي هس��تم و از دوران نوجواني هميشه 
گرفتاري به سراغم آمده اس��ت . وقتي از ايرج 
جدا شدم دوباره به خانه پدري ام رفتم اما اين بار 
سرزنش ها بيشتر بود به طوري كه جايي براي 
ماندن نديدم. چند روز قبل با زن جواني داخل 
پاركي آشنا شدم كه به تنهايي زندگي مي كرد. 
او گفت مي توانم هم خانه اش باشم و احساس 
كردم خانه اش امن اس��ت اما خبر نداشتم كه 
او خانه فس��اد دارد. من به خانه اش رفتم و تازه 
فهميدم كه از چاله به چاه افتادم و خواستم از 
آنجا بيرون بيايم كه نوچه هايش مانع من شدند. 
آنها گفتند كس��ي كه به اين خانه پا گذاش��ته 
ديگر بدون اجازه نمي تواند از آنجا خارج شود. 
ترس و لرز همه وجودم را گرفته بود و احساس 
مي كردم سرنوشت س��ياه و تلخي در انتظارم 
است، اما خوش��بختانه همان روز اول مأموران 
پليس از راه رسيدند و زن جوان را دستگير و مرا 

هم بازداشت كردند. 
پس از اظهارات زن جوان،  قاضي صادقي دستور 
داد وي به بهزيستي منتقل شود. تحقيقات درباره 

شكايت زن جوان ادامه دارد. 

آگهی مزایده آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9900027
به موجب پرونده اجرائی كالسه فوق يك دستگاه خودرو سواری پژو 405 به رنگ نقره ای مدل 1389 دوگانه سوز كارخانه ای به شماره انتظامی 896 ط 36- ايران 68 و شماره 
موتور 1248903410۷ و شماره شاسی 615684 كه طبق نظر كارشناسان رسمی دادگستری در مورخ 2۷/ 0۷ / 1399 به مبلغ 000/ 000 / 935 ريال ارزيابی گرديد. كه 
در زمان بازديد : خودرو فوق از ناحيه گلگير عقب چپ آثار تصادف مشهود است كه جزئی بازسازی گرديده است از ناحيه گلگير جلو راست نيز آثار تصادف قديمی مشهود است 
از ناحيه جلو تصادف قديمی داشته كه بازسازی گرديده است در بدنه حدود سه لكه رنگ غير فابريك وجود دارد سوختگی و رنگ سائيدگی در پوسته سقف محرز است كه 
ناشی از اثرات سوء جريانات جوی و فصلی در محوطه روباز غير مسقف بوده است وضعيت الستيك چرخها حداكثر 40 درصد كارآيی دارند ، فنی خودرو سالم موتور روشن 
توقيف گرديده است ، خودروی مذكور به نشانی : كرج بلوار حدادی ابتدای بلوار مصطفی خمينی پاركينگ ثامن متوقف است كه خودروی مذكور از ساعت 9 الی 12 مورخ 
30/ 02 / 1400 روز پنجشنبه در محل پاركينگ به نشانی فوق از طريق مزايده به فروش ميرسد. مزايده از مبلغ 000/ 000 / 935 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی 
نقدأ فروخته می شود و كليه هزينه های قانونی به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدأ وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی اعالم گردد، 
مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد ، شايان ذكر است وفق ماده 136 آئين اصالحی شركت در مزايده منوط به پرداخت كه ده درصد 
از مبلغ پايه كارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار با نماينده قانونی او در جلسه مزايده است برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به 

حساب خزانه واريز خواهد شد در اينصورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد .
تاريخ انتشار 13/ 0۲ / 1400 
 از طرف رييس اجرای ثبت كرج- قاسميد - م/ الف 760/ف

برگ س�بز خودرو پ�ژو تي�پ GLX 405 م�دل  1378 رنگ 
خاكس�تری متاليك ش�ماره پاک ) اي�ران 68  113 ه 99( به 
شماره موتور ۲۲5۲771551۲ و شماره شاسی 77314738 
متعلق به جواد حمزه لو مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498450

حبس، ديه و شالق
 مجازات  سارقان خشن

سه سارق خشن كه در پرونده هاي جداگانه با تهديد قمه و چاقو 
دست به س�رقت هاي سريالي از ش�هروندان تهراني مي زدند، 
در حالي از س�وي هيئت قضايي به حبس، ديه و شاق محكوم 
شدند كه دو نفر از آنها با گذاشتن وثيقه اي از كشور فرار كرده اند. 
به گزارش جوان، اولين متهم سارق خشني است كه تابستان سال 98 
در محدوده بزرگراه اشرفي اصفهاني با تهديد چاقو و قمه از شهروندان 
سرقت مي كرد. آن زمان بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مرد 
سارق با تهديد قمه بعد از مجروح كردن شهروند تهراني گوشي هاي 
آنها را سرقت و فرار مي كند. يكي از مالباختگان كه مرد جواني بود و 
از ناحيه سينه به شدت آسيب ديده بود، گفت: »از محل كارم بيرون 
آمده بودم و درحال پياده روي بودم كه مردي راهم را سد كرد. او قصد 
سرقت داش��ت كه مقاومت كردم اما او با قمه به سينه ام زد و تلفن 
همراهم را قاپيد و گريخت. به سختي خودم را به محل گذر عابران 
رساندم كه شهروندي متوجه شد و با اورژانس تماس گرفت. وقتي به 
بيمارستان منتقل شدم ريه هايم به شدت آسيب ديده بود، اما به طور 

معجزه آسايي زنده ماندم.«
در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان متهم افزوده مي شد مأموران 
پليس در نهايت موفق شدند سارق خش��ن را كه سپهر نام دارد در 

آخرين سرقت در منطقه كن شناسايي و بازداشت كنند. 
متهم پس از انتقال ب��ه پليس آگاهي در بازجويي ه��ا به پنج فقره 
زورگيري با سالح سرد اقرار كرد. او كه هر پنج نفر از مالباختگان را 
به شدت زخمي كرده بود راهي زندان شد و پرونده به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد تا اينكه در اولين جلسه روي ميز هيئت 

قضايي شعبه دوازدهم دادگاه به رياست قاضي توليت قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، يكي از شاكيان گفت: »آن روز در حال 
عبور از خيابان بودم كه متهم نزديك شد و با قمه به من حمله كرد. 
مي خواستم تلفن همراهم را در اختيارش بگذارم اما امان نداد و با قمه 
به سرم زد كه راهي بيمارستان شدم و چند ماه تحت درمان قرار گرفتم 

و االن براي متهم درخواست اشد مجازات دارم.«
دومين شاكي نيز گفت: »شب حادثه داخل كوچه اي بن بست مشغول 
صحبت با تلفن همراهم بودم كه متهم با قمه به سوي من حمله كرد. 
مي خواس��تم مقاومت كنم اما او دستم را شكس��ت  و سپس تلفن 

همراهم را قاپيد و گريخت.«
سومين شاكي كه تاندون هاي كمرش به شدت آسيب ديده بود گفت 
كه هنوز به س��ختي راه مي رود و براي سارق خشن درخواست اشد 

مجازات كرد. 
آخرين شاكي زن جواني بود كه با ديدن متهم صدايش لرزيد و گفت: 
»با گذشت يكسال، وقتي متهم را ديدم شب حادثه جلوي چشمانم 
آمد و االن همه وجودم از ترس مي لرزد. آن ش��ب در راه بازگشت به 
خانه بودم و اصاًل متوجه دور و اطرافم نبودم كه يكباره متهم مقابلم 
ايستاد. او با قمه مرا تهديد كرد و تلفن همراهم را از دستم قاپيد. صداي 
وحشتناكش از ذهنم پاك نمي شود. او با اين رفتار مرا دچار استرس 
روحي و رواني كرد طوري كه چند ماه در بيمارستان بستري بودم. 

برايش درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه متهم با قبول جرمش گفت: حرفي ندارم و پشيمان هستم. 

در پايان هيئت قضايي متهم را به حبس، شالق، ديه و برگرداندن اموال 
مسروقه محكوم كرد. 

    محاكمه غيابي متهمان فراري
دومين پرونده كه در شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياست قاضي حشمتيان رسيدگي شد، مربوط به دو سارقي بود كه 

پس از گذاشتن وثيقه از كشور فرار كرده بودند. 
پرونده دو متهم سال گذشته با شكايت هاي مشابه شهرونداني در 

مناطق شمال تهران مبني بر سرقت مقرون به آزار تشكيل شد. 
شمار شكايت ها به 32 نفر رسيده بود كه سرانجام دو سارق با تالش 
مأموران شناسايي و بازداشت شدند. متهمان كه افغان بودند تحت 
بازجويي قرار گرفتند و پس از اقرار به جرمشان راهي زندان شدند، اما 
چندي بعد با قرار وثيقه آزاد شدند. پرونده در حال كامل شدن بود كه 

مأموران دريافتند متهمان از كشور فرار كرده اند. 
از آنجايي كه تالش پليس براي دستگيري متهمان ناكام مانده بود 
پرونده براي رسيدگي روي ميزهيئت قضايي شعبه يازدهم دادگاه 
قرار گرفت. در آن جلسه شاكيان يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و 
يكي ازآنها گفت: »در خيابان اقدسيه داخل خودروام بودم و در حالي 
كه شيشه خودرو ام پايين بود با تلفن همراهم صحبت مي كردم كه دو 
متهم با تهديد سالح بعد از آزار و اذيت جسمي تلفن همراهم را سرقت 

كردند و گريختند... .«
بعد از طرح شكايت از س��وي ديگر شاكيان هيئت قضايي دو متهم 
را غيابي محاكمه كرد و هر كدام را به به 15 س��ال و يك روز حبس، 

۷4 ضربه شالق و برگرداندن اموال مسروقه محكوم كرد. 

يك كشته و 1۴ زخمي
 در واژگوني خودروي پژو۴05   

واژگون�ي ي�ك دس�تگاه خ�ودروي پ�ژو405 س�واري در 
كمربندي ش�هر ميبد ي�ك كش�ته و 14 زخمي بر جاي گذاش�ت. 
سيدحس��ين طباطبايي، مدي��ر رواب��ط عمومي س��ازمان اورژانس و 
فوريت هاي پزش��كي اس��تان يزد به ايرنا گفت:  اين حادثه 30 دقيقه 
بامداد روز يك ش��نبه در كمربندي غربي ش��هر ميبد نرس��يده به پل 
ندوشن به وقوع پيوست كه مصدومان براي مداوا به بيمارستان  منطقه 

منتقل شدند. 
وي با اشاره به اينكه ظرفيت مجاز اين خودرو با راننده پنج نفر است، در 
حالي كه 10 نفر بيش از ظرفيت سرنشين داشت، ادامه داد: علت واژگوني 

خودرو از سوي كارشناسان پليس راه در دست بررسي است. 

آتش سوزي مهيب در كارخانه الكل قم
در آت�ش س�وزي مهي�ب كارخان�ه مولدان صنايع ش�يمي در ش�هرک ش�كوهيه 
ق�م دو خ�ودروي س�نگين آتش نش�اني و پن�ج خ�ودروي س�واري س�وختند. 
اين حادثه صبح يك شنبه12 ارديبهشت ماه، در كارخانه مولدان صنايع شيمي در شهرك 

شكوهيه قم رخ داد.  
پس از اين حادثه حجم سنگين آتش در آسمان نمايان شد و انفجارهاي پياپي آن حكايت 
از آتش سوزي عظيمي داش��ت كه تيم آتش نشاني س��نگين قم براي مهار آتش به اين 

شهرك اعزام شدند. 
آتش نشانان در نهايت پس از چند ساعت تالش آتش سوزي را مهار كردند اما در اين حادثه 
دو تن از آتش نشانان با سوختگي شديد به بيمارستان اعزام شدند و به دليل جاري شدن 
مواد مشتعل در جوي و خيابان مجاور كارخانه، دو خودرو سنگين آتش نشاني به همراه 

پنج  خودروي سواري به طور كامل سوختند. 


