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م�ردي ك�ه از هش�ت س�ال قب�ل ب�ه اته�ام قت�ل 
زن�ي ناش�ناس در زن�دان ب�ه س�ر مي ب�رد ب�ا كم�ك 
گرف�ت.  فاصل�ه  دار  طن�اب  از  نيك�وكار  م�ردي 
به گزارش جوان، س��ال 92 مأم��وران پليس ته��ران از قتل 
زن جواني در خان��ه  اش در تهرانپارس باخب��ر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به فرانك 35 س��اله بود كه با ضربه چاقو 
كشته ش��ده بود. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني، عامل 
قتل كه از س��وي همس��ايه  ها دس��تگير ش��ده بود بازداشت 
ش��د. كيوان 30 س��اله به پليس آگاهي منتقل ش��د و تحت 
بازجويي قرار گرف��ت. او با اقرار به جرم��ش گفت: »چند ماه 
قبل نامزد كرده بودم و قرار بود با هم جش��ن عروسي بگيريم 
تا اينك��ه روزي تلفنم زنگ خ��ورد و همه اي��ن اتفاق ها با آن 
تماس شروع شد. وقتي جواب تماس��م را دادم متوجه شدم 
زن جواني اس��ت كه قص��د مزاحمت دارد. ب��ه او گفتم مايل 
 به صحبت نيس��تم، اما او دس��ت بردار نبود و م��دام تماس 

مي گرفت.«
متهم ادامه داد: »من فرانك را نديده بودم از طرفي نگران بودم 
اگر اين ماجرا تمام نشود و  بعد از ازدواج با همسرم اختالف پيدا 
كنم. اين شد كه تصميم گرفتم با فرانك قرار مالقات بگذارم تا 
حضوري او را متقاعد كنم. خانه فرانك در تهرانپارس بود. قرار 
شد آنجا به ديدنش بروم. وقتي وارد راه پله هاي ساختمان شدم 
با دو مرد جوان روبه رو شدم كه به قصد تنه زدند و به بهانه اينكه 
غريبه هستم شروع به فحاش��ي كردند. اهميتي ندادم و زنگ 
واحدي را  كه فرانك در آنجا س��اكن بود زدم. او وقتي در را باز 

كرد از من خواست داخل خانه  اش بروم. قبول نكردم اما او مرا به 
زور داخل خانه كشيد و به يك باره در را بست.«

متهم در خصوص قتل گفت: »ترسيده بودم مورد تهمت قرار 
بگيرم به همين خاط��ر اصرار كردم در را ب��از كند اما فرانك 
ش��روع به داد و فرياد كرد س��پس با چاقويي كه دستش بود 
به طرفم حمله ك��رد. براي دفاع از خودم چاق��و را گرفتم كه 

در آن كش��مكش ناخواس��ته چاقو وارد پهلويش شد و منجر 
به قتل شد.«

متهم بعد از اقرار به جرمش راهي زندان شد و پرونده به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا اينكه در اولين جلسه 
رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه قرار گرفت. 
او در آن جلسه با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. 
اين حكم در ديوان عالي كشور تأييد شد تا اينكه متهم در پاي 

چوبه دار توانست با پرداخت ديه از مرگ فاصله بگيرد. 
مرد جوان در اين مدت هشت س��ال به دليل عدم توانايي در 
پرداخت ديه همچنان در زندان بود ت��ا اينكه نوروز 1400با 
كمك فرد خيري كه ب��ا پرداخت مبالغ دي��ه 13 زنداني آنها 
را آزاد كرده بود، مبلغ 150 ميليون تومان ديه را به اولياي دم 

پرداخت كرد. 
متهم بعد از گذش��ت هشت س��ال، ح��اال با نوش��تن نامه  اي 
درخواس��ت تعيين تكليفي ك��رد. به اين ترتي��ب او بار ديگر 
در ش��عبه دوم دادگاه پاي ميز محاكمه ايس��تاد و در آخرين 
دفاعش گفت: »هشت سال از دوران جواني ام به خاطر قتلي 
ناخواس��ته در زندان گذش��ت تا اينكه با كم��ك فرد خيري 
توانس��تم مبلغ ديه را بپ��ردازم. اين حادثه ه��م جواني ام را 
گرفت و هم باعث ش��د نامزدم مرا رها كند و زندگي ام از هم 
بپاشد، اما اولياي دم همچنان پيگير نيستند به همين خاطر 
بالتكليفم. از دادگاه درخواس��ت كمك دارم تا هر چه زودتر 
 آزاد ش��وم. « در پايان هيئت قضايي جهت ص��دور رأي وارد 

شور شد. 

اعالم گذشت از قاتل با كمك مرد نيكوكار

ت�اش ش�ش روزه 150 امدادگ�ر ب�راي نج�ات دو كارگ�ر 
معدن ط�رزه دامغان كه در حادثه ريزش آوار گرفتار ش�ده 
بودند ثمري نداش�ت و هر دو جان خود را از دس�ت دادند. 
ش��امگاه پنج ش��نبه 16 اديبهش��ت  امدادگران پس از ش��ش 
ش��بانه  روز ت��الش ب��راي نج��ات دو معدنچ��ي در مع��دن 
ط��رزه دامغ��ان اجس��اد آنه��ا را از مي��ان آوار تون��ل 42 
 خ��ارج كردن��د. ظه��ر روز ش��نبه 11 اديبهش��ت ماه مث��ل 
هر روز مش��غول كار در معدن طرزه بودند كه ناگهان س��قف 
كارگاه تونل 70 متري ري��زش كرد و دو نف��ر از معدنچيان به 

نام هاي ميالد روشنايي 30 ساله و س��يداصغر افضلي 40 ساله 
در عمق 30 متري ميان خروارها خاك و س��نگ گرفتار شدند. 
 بعد از آن بود كه تيم هاي امداد در محل حاضر شده و به صورت 
ش��بانه روزي ش��روع ب��ه حف��ر تون��ل و آوار ب��رداري كردند 
ت��ا ش��ايد دو معدنچ��ي را زن��ده از مي��ان آوار خ��ارج كنند. 
چش��م انتظاري خانواده دو معدنچي و تالش ه��اي امدادگران 
اما ثمري نداش��ت تا اينكه اجس��اد دو معدنچ��ي از ميان آوار 
 خارج و ب��ه پزش��كي قانون��ي منتقل ش��د. منصور ش��ريفي 
مديرعامل ش��ركت معادن زغال سنگ البرز شرقي گفت كه به 

 نظر مي رسد اين دو معدنچي در لحظات اوليه ريزش آوار فوت 
شده باشند. 

   تعطيلي معدن
اس��ماعيل غنيان، مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي اس��تان 
سمنان گفت كه اين معدن تا اطالع ثانوي تعطيل شد. وي افزود: 
گزارش علت حادثه پس از تكميل بررسي ها، كشف عوامل اصلي 
وقوع حادثه و بررسي جوانب امر و نيز جمع بندي نهايي موضوع، 
از سوي اداره بازرسي كار اس��تان تنظيم و به مراجع ذي صالح 

تحويل خواهد شد. 

مردي كه متهم اس�ت پ�س از قتل زنان 
تنه�ا در مش�هد ام�وال آنها را س�رقت 
مي ك�رد س�رانجام بازداش�ت ش�د. در 
حال�ي ك�ه مته�م ب�ه دو فق�ره جنايت 
اعت�راف ك�رده تحقيقات براي كش�ف 
جرائم بيش�تر مته�م در جريان اس�ت. 
نهم دي  سال گذشته زني با مركز فوريت هاي 
پليس 110 مشهد تماس گرفت و گزارش يك 
قتل را اعالم كرد. وقتي مأموران پليس آگاهي 
در محل كه طبقه چهارم ساختماني مسكوني 
در بلوار ش��ريعتي بود، حاضر شدند با جسد 
زني 30 ساله مواجه شدند كه با اصابت ضربات 
چاقو به قتل رسيده بود. زن ميانسال در شرح 
ماجرا گفت: دخترم از مدتي قبل از شوهرش 
طالق گرفته و در اين خانه به تنهايي زندگي 
مي كرد. آخرين بار دو روز قبل بود كه با هم به 
خريد رفتيم. در بازگشت هم تاكسي اينترنتي 
گرفتيم و من راهي خانه ام شدم و دخترم هم 
با همان تاكس��ي راهي خانه اش شد. از روز 
گذش��ته هر چه با گوش��ي تلفن همراهش 
تماس گرفتم خاموش بود. امروز نگران شدم 
و خودم را به اينجا رساندم. هر چه زنگ زدم 
در را باز نكرد. بيشتر نگران شدم براي همين 
كليدساز را خبر كردم. او هم در را براي من باز 
كرد. وقتي وارد شدم با جسد دخترم مواجه 
شدم و پليس را با خبر كردم. تحقيقات تيم 
جنايي نشان داد كه زن جوان با دو ضربه چاقو 
از ناحيه كتف هدف قرار گرفته و به كام مرگ 
رفته است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني مشخص شد كه دو گوشي تلفن همراه 
زن جوان و مقداري پول از خانه اش سرقت 
شده است. تحقيقات بيشتر در اين باره نشان 
داد كه حادثه از سوي فردي آشنا رقم خورده؛ 
چراكه آثار تخريب روي درهاي خانه ديده 
نمي شد از همين رو زن جوان خود در را روي 

عامل جنايت گشوده بود. 
12 روز پ��س از وقوع حادث��ه و در حالي كه 
تحقيقات در اين باره جريان داشت حادثه اي 
مشابه به پليس گزارش شد. حادثه اين بار در 
طبقه دوم س��اختماني مسكوني در منطقه 
الهيه اتفاق افتاده بود كه در جريان آن زني 
29 ساله با اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده 
بود. وقتي بازپرس ويژه قت��ل و تيم جنايي 

قدم به داخل خانه گذاش��تند با جس��د زن 
جوان داخل حمام مواجه شدند. بررسي هاي 
اوليه نشان داد كه زن جوان در اتاق خواب به 
قتل رسيده و سپس جسدش به حمام خانه 
كشيده شده است. در جريان بررسي هاي بعد 
معلوم شد كه زن جوان از مدتي قبل پس از 
جدايي از ش��وهرش به تنهايي در اين خانه 
زندگي مي كند. بررس��ي هاي تيم پزشكي 
قانوني هم نش��ان داد كه وي شش روز قبل 
در جريان حادثه خونين جانش را از دس��ت 
داده است. اولين كسي كه در اين باره مورد 
تحقيق قرار گرفت برادر مقتول بود كه ماجرا 
را به پليس گ��زارش داده بود. او گفت: چند 
روزي بود كه از خواهرم خبر نداشتم و هر چه 
با گوشي تلفن همراهش تماس مي گرفتم 
جواب نمي داد. او از مدتي قبل از ش��وهرش 
طالق گرفته و تنها زندگي مي كرد. سرپرستي 
دخترش را هم به شوهرش داده بود. ساعتي 
قبل همراهم برادرم به اينجا آمدم تا سراغي 
از او بگيريم. هر چه در زديم جواب نداد. بعد 
سراغش را از همسايه اش گرفتيم كه گفت 
چند روزي است كه از خواهرم خبر ندارد و 
او را نديده است. ما هم بيشتر نگران شديم و 
بعد از تخريب در وارد شديم و جسدش را در 
حمام پيدا كرديم.  همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني كارآگاهان احتمال دادند كه 
قتل هر دو زن جوان كه به فاصله كمي از هم 
رقم خورده از سوي يك نفر رقم خورده باشد. 
آنها در جريان تحقيقات ميداني به مردي از 
تبعه خارجي مظنون شدند. بررسي ها بعد 
نشان داد كه مرد 24 ساله جعفر نام دارد كه 
مخفيگاهش در شهرك مهرگان شناسايي و 
خيلي زود بازداشت شد.  وقتي متهم مقابل 
قاضي حسن زرقاني قرار گرفت به ارتكاب دو 
جنايت اعتراف كرد. او گفت: مدتي قبل بود 
كه با اين دو زن كه به تنهايي زندگي مي كردند 
آشنا شدم. بعد هم آنها را با وعده ازدواج فريب 
دادم تا بتوانم در فرصت مناسب از آنها سرقت 
كنم، بنابراين بعد از اينكه اعتمادشان را جلب 
كردم آنها را به قتل رس��انده و از آنها سرقت 
كردم.  با اعتراف متهم به ارتكاب دو جنايت 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر وي در 

جريان است. 

شهرس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
گنب�دكاووس از بازداش�ت م�ردي 
خبر داد ك�ه با كمك همس�ر و يكي از 
دوس�تانش مرتكب قتل ش�ده است. 
سرهنگ محمود علي فر توضيح داد: به دنبال 
اعالم مركز فوريت هاي پليسي درباره كشف 
جسد سوخته مردي در اطراف شهر، مأموران 

پليس آگاهي در محل حاضر شدند. 
وي افزود: همزم��ان با انتقال جس��د به 
پزشكي قانوني مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود موفق شدند هويت جسد 

را شناس��ايي كنند. در جريان تحقيقات 
بيشتر بود كه مأموران موفق شدند عامل 
قتل را شناسايي و بازداش��ت كنند. مرد 
جوان در بازجويي ها ب��ه جرمش اعتراف 
كرد و گفت با همدستي همسرش و يكي از 
دوستانش مرتكب قتل شده است. او گفت: 
به خاطر اختالف خانوادگي كه با مقتول 
داشتم س��ناريوي قتل وي را طراحي و با 
كمك همسر و يكي از دوستانم اجرا كردم. 
سرهنگ علي فر گفت كه تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد.

 فرار زن و شوهر  از بيمارستان 
پس از فوت نوزاد

تحقيقات براي شناس�ايي زن و شوهر جواني 
كه نوزاد بيمارشان را در بيمارستان رها كرده 
بودند، ادامه دارد. اين نوزاد بعد از يك روز انتقال 
فوت كرد ومش�خص شد زن و ش�وهر در فرم 
پذيرش، آدرس و مشخصات جعلي نوشته اند. 
به گزارش جوان، چن��د روز قبل نماينده حقوقي 
يكي از بيمارس��تان هاي تهران به دادسراي امور 
جنايي رفت و مرگ مشكوك نوزاد سه روزه اي را به 
قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس شعبه خبر داد. 

وي گفت: يكماه قبل زن و مردي نوزاد پسر سه روزه اي 
را كه از ناحيه ناف دچار عفونت شده بود به بيمارستان 
منتقل كردند. در حالي كه نوزاد تحت درمان قرار گرفته 
بود زن و مرد جوان ناگهان ناپديد شدند. يك روز بعد 
هم نوزاد فوت كرد كه مسئوالن بيمارستان براي پيدا 
كردن پدر و مادرش تحقيق كردند كه دريافتند آن زن و 
مرد داخل فرم پذيرش مشخصات جعلي نوشته اند. وي 
در پايان گفت: االن يكماه است كه كاركنان بيمارستان 
در جست وجوي پدر و مادر نوزاد فوت شده هستند تا 
پس از تحويل جسد هزينه بيمارستان را از آنها بگيرند 
اما تا االن هيچ ردي از آنها پيدا نكرده اند. با اين شكايت 
جسد نوزاد براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص 
شدن علت اصلي مرگ به دس��تور قاضي صادقي به 
پزشكي قانوني منتقل شد. مأموران پليس در تالشند 

تا پدر و مادر نوزاد فوت شده را شناسايي كنند. 

 طوفان 
جان مرد سبزواري را گرفت

وزش طوف�ان و ري�زش ديوار در شهرس�تان 
س�بزوار ج�ان م�ردي ج�وان را گرف�ت. 
مسئول روابط عمومي اورژانس س��بزوار گفت: در 
جريان حادثه طوفان شامگاه پنج شنبه مردي 3۸ ساله 
در محله چهل متري دوم جانش را از دست داد. مسلم 
فائق نيا ادامه داد: در بررسي ها مشخص شد كه مرد 
جوان همزمان با وزش طوفان به باالي پشت بام رفته 

بود كه ديوار كناري ريزش كرد و او فوت شد.

 مرگ  2 سرنشين پاترول
در دره 2 هزار متری 

در  پات�رول  خ�ودروي  سرنش�ين  دو 
شهرس�تان تال�ش گي�ان در س�قوط ب�ه 
دره مي�ان ش�عله هاي آت�ش ج�ان باختند. 
 دو روز قبل مأموران پليس از حادثه رانندگي در جاده 
تالش با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد كه خودروي پاترول پس از انحراف از مسير 
اصلي به دره دو هزار متري لوراهوني س��قوط كرده 
و دچار آتش س��وزي شده اس��ت. همزمان با حضور 
تيم هاي امداد مشخص شد كه دو سرنشين خودرو كه 
دو جوان 32 و 29 ساله بودند به علت شدت جراحت 

فوت شده اند. علت حادثه در دست بررسي است. 

 4 كشته 
در سقوط پژو 4۰۵ از پل 

چهار سرنشين سواري پژو 405 در محور جيرفت 
به راين در س�قوط خودرو از پل جان باختند. 
مجتبي خالدي، س��خنگوي اورژانس كشور گفت: 
صبح روز گذشته امدادگران و مأموران پليس از حادثه 
رانندگي در محور جيرفت به راين با خبر و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه خودروي سواري 
به علت نامشخصي از مسير اصلي منحرف شده و به 
پايين پل سقوط كرده است. در بررسي هاي بيشتر 
مشخص شد كه چهار نفر از سرنشينان به علت شدت 
جراحت فوت ش��ده اند و دو نفر هم كه مصدوم شده 
بودند به بيمارستان منتقل ش��دند. علت حادثه در 

دست بررسي است. 

مرگ 3 نفر در چاه 2۰ متري 
قي�رو  شهرس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
كارزي�ن در اس�تان ف�ارس از م�رگ غم انگيز 
20 مت�ري خب�ر داد.  نف�ر در چ�اه  س�ه 
به گزارش جوان، س��رهنگ حميدرضا صالحي فرد 
توضيح داد: دو روز قبل به مأموران پليس خبر رسيد 
كه سه نفر داخل چاه 20 متري گرفتار شده اند. وقتي 
مأموران و امدادگران در محل حاضر شدند مشخص 
شد كه مردي 34 ساله براي اليروبي وارد چاه 20 متري 
مي شود. دو نفر ديگر وقتي متوجه مي شوند مرد جوان 
از ته چاه به آنها پاسخ نمي دهد براي بررسي ماجرا وارد 
چاه مي شوند كه هر سه گرفتار مي شوند. تحقيقات 
در اين باره نش��ان داد كه هر سه نفر به علت كمبود 
اكسيژن درون چاه جان خود را از دست داده اند كه 

اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

3۱ نفر ازعامالن تيراندازي 
روستای سویره دستگير شدند

اس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده  جانش�ين 
خوزس�تان از بازداش�ت ۳1 نف�ر از عام�ان 
تيراندازي مراس�م فاتح�ه خواني روس�تاي 
س�ويره شهرس�تان هنديج�ان خب�ر داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ يداهلل اميري توضيح 
داد: به دنبال تحقيقات پليس در خصوص شناسايي 
و دس��تگيري عامالن تيراندازي در مراسم فاتحه 
خواني روستاي سويره 31 نفر از اين افراد دستگير 
شدند  و از مخفيگاه آنها هشت قبضه سالح غير مجاز 

كشف شده است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اينكه به استناد آراء شماره های 40021۸1 مورخه 99/9/15 و 4001323 مورخه 9۸/6/11 
صادره هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت گرمی و طبق تبصره ماده 13 آئين نامه اجرايی قانون مزبور تحديد از امالك بشرح ذيل تاكنون  
بعمل نيامده است. لذا تحديد حدود امالك مزبور در روزهای تعيين شده بشرح ذيل بعمل خواهد 
آمد. بدينوسيله به مالكين و مجاورين اعالم می گردد راس ساعت 10 صبح در موعد مقرر در محل 
حاضر شوند ضمنا اعتراض بر تحديد حدود و حقوق ارتقاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس به مدت 30 روز خواهد بود.
از پالك 152 اصلی واقع در بخش 20 اردبيل قريه بنه

1.خانم سكينه تقوی نسبت به شش��دانگ يك باب خانه و باغچه به مساحت 1171/90 متر مربع 
قس��متی از پالك 152 اصلی و 14 فرعی از 152 اصلی واقع در بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك 

گرمی از مالكيت رسمی علی ندائی
تاريخ تحديد حدود: روز سه شنبه مورخه 1400/3/11 راس ساعت 10 صبح

2.آقای ولی جعفری نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 447/50 متر مربع به شماره پالك 
151 فرعی قسمتی از پالك 156 اصلی واقع در بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی از مالكيت 

رسمی جهانگير گشتی و اسمعلی سرحدی
تاريخ تحديد حدود:روز چهارشنبه مورخه 1400/3/12 راس ساعت 10 صبح

تاريخ انتشار: 1400/2/1۸-  م الف: 1004                          
 سعيد نيكخو- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی - از طرف رحيم رحيمی ايلخانالر

برگ سبز و كارت شناسايی خودرو پژو تيپ 206 مدل  1۳82 
رنگ س�فيد روغنی ش�ماره پاک ) ايران 68  672 ی ۳7( به 
شماره موتور 10FSE۳۳775770 و شماره شاسی 81602490 
متعلق ب�ه الناز خاكباز مفقود ش�ده و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد.| البرز

آگهی اعالم مفقودی

مرد ميانسال كه متهم است سوار بر خودروي 
زانتيا در پوش�ش مس�افربري به زنان تعرض 
مي كرد سرانجام به دام پليس پايتخت افتاد. 
به گزارش جوان، چندي قبل زن جواني در جنوب 
تهران وحشت زده به اداره پليس رفت و از راننده 
خودروي س��واري زانتيايي به اتهام آزار و اذيت و 

آدم ربايي شكايت كرد. 
 زن ج��وان در توضيح ماجرا گف��ت: در يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران ب��راي رفتن به خانه 
يكي از دوستانم منتظر تاكسي بودم كه خودروي 
زانتياي��ي در حالي ك��ه دو زن در صندلي عقب 
به عنوان مسافر نشسته بودند كنارم توقف كرد. از 
آنجايي كه فكر كردم مرد ميانسال مسافركشي 
مي كند، مسير را گفتم و در صندلي جلو نشستم 
و راننده به راه افتاد. پس از طي مسافتي دو زني 
كه در صندلي عقب نشسته بودند پياده شدند. 
من و راننده تنها بودي��م كه به طرف مقصد من 
ش��روع به رانندگي كرد اما دقايقي بعد ناگهان 
تغيير مسير داد كه به او اعتراض كردم. او مدعي 
شد كه خيابان ها ش��لوغ اس��ت و قصد دارد از 
مس��ير خلوتي مرا به مقصد برس��اند اما من به 
او مشكوك شدم و خواس��تم خودرواش را نگه 
دارد كه چاقويی از زير صندلي اش بيرون آورد و 
تهديد كرد حركتي نكنم. در حالي كه به شدت 
ترس��يده بودم به طرف بهش��ت زهرا رفت و در 
مكاني خلوت خودرو اش را نگه داش��ت و به زور 

مرا مورد آزار و اذيت قرار داد. 
 س��پس مرا با خودرو ب��ه داخل ش��هر آورد و در 

خياباني خلوت رها كرد و از محل گريخت. 
   شكايت مشابه 

با ش��كايت زن جوان پرونده به دس��تور بازپرس 
شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران در اختيار 

تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
همزمان با ادام��ه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
مأموران پليس با ش��كايت مشابه ديگري روبه رو 
شدند كه حكايت از آن داشت راننده خودرو زانتيا 
زن جوان ديگري را به عنوان مسافر سوار كرده و 
پس از ربودن در اطراف بهش��ت زهرا مورد آزار و 

اذيت قرار داده است. 
ش��اكي به مأموران گفت: داخل خيابان منتظر 

تاكسي بودم كه خودروي زانتيايي كنارم توقف 
كرد. از آنجايي كه زن ديگ��ري در صندلي عقب 
نشس��ته بود احتمال دادم مسافركشي مي كند 
و پس از گفتن مقصد در صندلي جلو نشس��تم. 
راننده پس از طي مسافتي مسافر صندلي عقب 
خود را پياده كرد و لحظاتي بعد ناگهان به طرف 
بزرگراهي تغيير مسير داد. وقتي اعتراض كردم با 
چاقو مرا تهديد كرد و گفت اگر درخواست كمك 
كنم مرا مي كشد و بعد به طرف بهشت زهرا رفت 
و در مكان خلوت مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و 

دوباره به داخل شهر آورد و به سرعت فرار كرد. 
   سومين شكايت 

 مأموران پليس در ادامه با كمك دو شاكي اقدام به 
چهره نگاري متهم كردند كه مشخص شد هر دو 

جنايت سياه از سوي يك نفر انجام شده است. 
 بدين ترتيب مأموران پلي��س تحقيقات را براي 
شناس��ايي متهم آغاز كردند تا اينك��ه چند روز 
قبل مردي با اداره پليس تم��اس گرفت و گفت 
همس��رش كه به تازگي با او ازدواج كرده است با 
او تماس گرفته و گفته از سوي راننده خودروي 

زانتيا يي ربوده شده است. 
 در حالي كه مأموران پليس با مشخصاتي كه مرد 
جوان در اختيار آنها قرار داده بود براي دستگيري 
متهم وارد عمل ش��ده بودند، مرد ج��وان دوباره 
تماس گرفت و گفت كه همسرش موفق شده از 

دام مرد شيطان صفت فرار كند. 
سپس مأموران به سراغ زن جوان رفتند و از او درباره 
حادثه تحقيق كردند. ش��اكي كه از ترس دس��ت 

و پايش مي لرزيد، گفت: در يك��ي از خيابان هاي 
جنوبي تهران براي رفتن به خانه مان سوار خودروی 
زانتيايي شدم كه دو زن ديگر هم به عنوان مسافر 
در صندلي عقب نشس��ته بودند. داخ��ل يكي از 
خيابان ها دو زن پياده شدند كه راننده زانتيا ناگهان 
تغيير مسير داد. وقتي متوجه نيت شوم او شدم با 
گريه و التماس خواستم مرا رها كند اما او مرا تهديد 
به مرگ كرد. در حالي كه با او درگير شده بودم با 
ش��وهرم تماس گرفتم و  درخواست كمك كردم. 
مرد شيطان صفت همچنان به س��رعت در حال 
حركت بود كه خواستم در خودرو را باز كنم اما در 
خودرو از داخل باز نمي شد كه خوشبختانه شيشه 
خودرو پايين بود و دس��تم را بيرون بردم و در را از 
بيرون باز كردم و خودم را به پايين پرت كردم اما 
عينكم داخل خودرو زانتيا جا ماند. راننده زانتيا با 
ديدن اين صحنه گريخت و من موفق شدم چند 
شماره از پالك خودروي او را به خاطرم بسپارم . وي 
در پايان گفت: پس از آن با همسرم تماس گرفتم و 

گفتم كه موفق به فرار شده ام. 
   دستگيري متهم 

 با به دس��ت آمدن اين س��رنخ مأموران پليس 
با بررس��ي هاي تخصصي موفق شدند صاحب 
خودروی زانتيا را كه مرد 55 ساله به نام شهروز 
است شناسايي كنند. بررسي هاي مأموران نشان 
داد شهروز مدتي است كه با همسرش اختالف 
دارد و در يكي از مسافرخانه هاي جنوب تهران 
زندگي مي كند. بدين ترتي��ب مأموران پليس 
متهم را دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
همچنين مأموران پليس داخل خودروي متهم 
عينك زن ج��وان را زير صندلي ش��اگرد پيدا 

كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس در حالي كه تمام 
شواهد و داليل حكايت از آن داشت كه زنان جوان 
را مورد آزار و اذيت قرار داده است، مدعي شد كه 
زنان را فقط به عنوان مسافر سوار خودرو كرده و 
چون از همسرش كينه داش��ته آنها را ترسانده و 
بعد به مقصد رسانده اس��ت. متهم در ادامه براي 
تحقيقات بيشتر  و روشن شدن زواياي پنهان اين 
حادثه در اختيار كارآگاهان اداره شانزدهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

بازداشت راننده زانتيا به اتهام تعرض به زنان

بازداشت شكارچي زنان در مشهد
كشف جسد 2 معدنچي پس از 6 روز

   اعتراف به قتل آتشين 


