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محاكمه راننده خودرو 
به اتهام قتل مسافر 

مرد ميانس�ال كه در درگيري پس�ر 
جوان�ش را ب�ه قت�ل رس�انده بود 
ب�ا  زندگ�ي  روز  از چه�ار  پ�س 
جس�د پس�رش بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش جوان، س��اعت ۵ عصر روز 
شنبه ۲۵ ارديبهشت ساكنان ساختماني 
در نزديكي ميدان ش��هدا ب��ه مأموران 
پليس خبر دادند كه بوي بدي از طبقه 
سوم ساختمان محل سكونت شان كه 
پدر و پسري در آن زندگي مي كنند به 

مشامشان مي رسد. 
با اع��ام اين خب��ر تيم��ي از مأموران 
كانت��ري ۱۱۰ ش��هدا هم��راه عوامل 
آتش نش��اني در مح��ل حادث��ه ك��ه 
ساختمان سه طبقه مسكوني بود حاضر 

شدند. 
   پدر و پسر معتاد 

يكي از همس��ايه ها به مأموران پليس 
گفت: در طبقه سوم اين ساختمان مرد 
ميانسالي همراه پس��ر جوانش زندگي 
مي كند. چند سالي است آنها همسايه 
ما هستند كه در اين مدت متوجه شديم 
پدر و پس��ر هردو معتاد به مواد مخدر 
هستند. هر روز و شب صداي درگيري 
پدر و پسر به گوش ما مي رسد به طوري 
كه ما و همس��ايه طبق��ه اول از رفتار و 

كارهاي آنها به ستوه آمده ايم. 
آنها ي��ا با ه��م درگي��ر هس��تند يا با 
همس��ايه ها درگي��ر مي ش��وند. حتي 
يك بار مرد ميانسال كه به نظر مي رسد 
تعادل روحي و رواني درس��تي ندارد با 
تبر دست سازي به فرزند خردسال من 
حمله كرد كه ما و همس��ايه ها مانع او 
شديم و از او شكايت كرديم و خواستيم 
يا محل زندگي اش را تغيير دهد يا اينكه 
با كاره��ا و رفتارش همس��ايه ها را آزار 
ندهد، اما او نه محل زندگي اش را تغيير 
داد و نه رفتار و كارهايش را. پس از آن 

نيز  هميشه  صداي درگيري او و پسرش 
را مي شنيديم كه مش��خص بود با هم 
اختاف ش��ديد دارن��د. وي ادامه داد: 
چهار روز قبل دوب��اره صداي درگيري 
آنها به گوش��مان رس��يد، ام��ا اين بار 
درگيري آنها به نظر مي رسيد كه شديد 
اس��ت چون صداي دلخراش��ي از پسر 
شنيديم كه دقايقي بعد صدا قطع شد.  
ما فكر كرديم آنها دوباره مثل هميشه 
با هم درگير ش��دند و بعد دوباره با هم 
آشتي كردند و به همين خاطر توجهي 
به سروصدا و فريادهاي آنها نكرديم تا 
اينك��ه از امروز صبح ب��وي بدي داخل 
ساختمان پيچيد. وقتي رد بو را گرفتيم 
متوجه شديم بوي متعفن از طبقه سوم 
و از خانه مرد ميانسال به مشام مي رسد.  
بوي متعفن قابل تحمل نبود و مش��ام 
ما را به ش��دت آزار مي داد كه تصميم 
گرفتيم و ب��ه در خان��ه او رفتيم اما هر 
چقدر در زديم كسي در را باز نكرد . در 
حالي كه بوي بد لحظه به لحظه بيشتر 
مي شد با اداره پليس تماس گرفتيم و 

درخواست كمك كرديم. 
  خانه اي پر از زباله 

سپس مأموران پليس راهي طبقه سوم 
ش��دند و در خانه مرد ميانسال را زدند 
اما وقتي كسي در را باز نكرد، مأموران 
پلي��س و عوامل آتش نش��اني با كمك 
كليد سازي در خانه مرد ميانسال را باز 
كردند و وارد آنجا شدند. مأموران پليس 
در نخستين گام با بهم ريختگي وسايل 
خانه و مق��دار زيادي زبال��ه كه داخل 
خانه انباش��ته ش��ده بود روبه رو شدند 
كه حكاي��ت از آن داش��ت اهالي خانه 
سال هاست كه زباله هاي خود را از داخل 
خانه به بيرون منتقل نكرده اند. مأموران 
پليس در گوشه اي از پذيرايي در ميان 
انبوهي از آشغال با صاحبخانه كه مرد 

۶۰ س��اله اي به نام صفدر است مواجه 
شدند كه در حال چايي خوردن بود. 

  كشف جسد 
سپس مأموران علت بوي تعفن را از او 
س��ؤال كردند كه وي مدعي شد بوي 
ب��د متعلق ب��ه زباله هاي داخ��ل خانه 
اس��ت. در ادامه مأموران از سرنوش��ت 
پسر جوانش سؤال كردن كه ادعا كرد 
پس��رش س��اعتي قبل مقداري قرص 
خورده و در اتاق خواب خوابيده است. 
مأموران سپس وارد اتاق خواب شدند و 
در ميان زباله ها و به هم ريختگي وسايل 
خانه با جسد بي جان پس��ر ۲۶ ساله او 
روبه رو ش��دند كه چهار روز از مرگ او 
گذش��ته بود. بررس��ي ها و تن پيمايي 
پسر جوان حكايت از آن داشت كه او با 
ضربات متعدد چاقو به قفسه سينه به 

قتل رسيده است. 
   تحقيقات جنايي 

بدين ترتيب ب��ا اعام خبر قتل پس��ر 
جوان قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حادثه تحقيقات 

خود را آغاز كردند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد 
صفدر بازنشسته سازمان دولتي است 
كه سال هاس��ت همراه پسرش در اين 
خانه تنها زندگي مي كن��د. همچنين 
مشخص ش��د وي از بيماري روحي و 
رواني رنج مي برد و چند بار هم به همين 
خاطر در بيمارستان رواني بستري شده 
و آخرين بار نيز فروردين ماه امسال پس 
از بهبودي نسبي از بيمارستان مرخص 

شده است. 
تيم جنايي در بررسي هاي محل حادثه 
چن��د تيروكم��ان و چاق��و و تبر هاي 
دست س��از كش��ف كردند كه احتمال 

دادس�راي ام�ور جناي�ي ته�ران علي�ه مجتب�ي خال�دي ك�ه در 
چن�د پرونده جناي�ي اظهار نظ�ر غير مس�ئوالنه كرده ب�ود اعالم 
جرم ك�رد. وي ب�راي تحقي�ق ب�ه دادس�راي جنايي احضار ش�د. 
 به گزارش ج��وان، مجتبي خالدي اواي��ل فروردين ماه امس��ال پس از 
كش��ف جس��د آزاده نامداري مجري مشهور س��ابق تلويزيون در محل 
زندگي اش درباره مرگ ناگهان اين مجري و پرونده جنجالي وي اظهار نظر 
غير مسئوالنه و خارج از اختيارات خود كرد كه با واكنش بازپرس جنايي 
روبه رو شد. وي گفت: » باتوجه به عائم جسد مي توان گفت زمان زيادي 
از فوت خانم نامداري گذشته است و جنازه متوفي تحويل پليس مي شود، 

بايد پزشكي قانوني درباره علت مرگ، اظهار نظر كند.«
وي همچنين در چند پرونده ديگر از جمله حادثه خودكش��ي دبير اول 

سفارت سوئيس در برج مسكوني كه اواسط ارديبهشت ماه رخ داد اظهار 
نظر غير مسئوالنه كرد و حتي در آن حادثه پس از حضور عوامل اورژانس 
به سايت هاي خبري اعام كرده بود: » سقوط تأييد شده است و خودكشي 
مطرح نيست.« و گفته بود هنوز مشخص نيس��ت كه دبير اول سفارت 
سوئيس خودكشي كرده يا اين سقوط صرفاً يك حادثه بوده است. اظهار 
نظر غير مسئوالنه سخنگوي اورژانس در حالي بود كه به گفته تيم جنايي و 
عوامل تشخيص هويت تمامي مدارك و شواهد، دست نوشته زن فوت شده 
و نبود آثار درگيري روي بدن وي حكايت از آن داشت كه دبير اول سفارت 
سوئيس خودكشي كرده و با پرت كردن خود از طبقه ۱7 برج مسكوني به 

زندگي اش پايان داده است. 
از آنجايي كه اظهار نظ��ر در رابطه با علت حادثه، عل��ت مرگ منوط به 

تحقيقات كامل بازپرس جنايي و تيم تحقيق و كارآگاهان تشخيص هويت، 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و متخصصان پزش��كي قانوني است و 
وظيفه سخنگوي اورژانس نيست، دادسراي امور جنايي تهران عليه اظهار 
نظر غير مسئوالنه وي اعام جرم كرد. به گفته مقام قضايي وي درباره اين دو 
پرونده اظهار نظر ماهوي و قضايي كرده است كه در صاحيت ايشان نبوده 
است. وي براساس حيطه كاري اش درباره علت حادثه، زمان وقوع حادثه با 
موارد ديگر كه نياز به اقدامات كارشناسان و متخصصان دارد حق اظهار نظر 

ندارد كه به همين دليل عليه او اعام جرم شده است. 
بنابراين سخنگوي اورژانس  به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران به دادسرا احضار شد و به زودي 

از وي تحقيق مي شود. 

م�رد جوان�ي ك�ه در جري�ان درگي�ري ب�ا 
يك�ي از دوس�تانش ب�ر س�ر ي�ك دخت�ر 
يكي از چش�مانش را از دس�ت داده ب�ود، در 
جلس�ه محاكم�ه س�ه ب�ار قس�م خ�ورد كه 
دوس�تش او را با ضربه چاقو كور كرده اس�ت. 
به گزارش جوان، س��ال گذش��ته مأموران پليس 
ته��ران از درگيري چند پس��ر ج��وان در اطراف 
خيابان  پيروزي باخبر و راهي محل شدند. اولين 
بررس��ي ها نش��ان مي داد در آن درگيري پس��ر 
۲۰ س��اله اي به نام حس��ن از ناحيه چشم آسيب 

ديده و راهي بيمارستان شده است. 
تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه خبر رسيد 
حسن بر اثر شدت جراحات يكي از چشمانش را 

از دست داده است. 
او بعد از ترخيص از بيمارستان در حالي كه چشم 
راستش تخليه شده  بود، از يكي از دوستانش به 
نام شهروز ش��كايت كرد و گفت: »من و شهروز 
با هم بچه محل و چند س��ال با هم رفيق بوديم. 
مدتي بود من و او به خاطر عاقه به دختر جواني 

اختاف داشتيم و بارها با هم درگير شده بوديم. 
روز حادثه دوباره سر همين موضوع با هم درگير 
ش��ديم، اما اين بار درگيري باال گرفت و شهروز 
مقابل چشم دوس��تانم دس��ت به چاقو شد و به 
صورتم ضربه زد.  ضربه چاقو به چش��م راس��تم 
برخورد كرد و راهي بيمارس��تان شدم. پزشكان 
خيلي تاش كردند تا چش��مم تخليه نشود اما 
بي فايده بود. از ش��هروز به خاطر كوري چش��م 

راستم شكايت دارم.«
با طرح اين شكايت شهروز بازداشت شد. او وقتي 
تحت بازجويي قرار گرفت مدعي شد ضربه اي به 
چشم مقتول نزده اس��ت. متهم در توضيح گفت: 
»قبول دارم من و حسن به خاطر دختر جواني با 
هم درگير شده بوديم اما ضربه اي به او نزدم. در آن 
درگيري چند نفر ديگر هم حضور داشتند و شايد 
يكي از آنها عامل كوري چشم شاكي باشند. براي 
اثبات اين ادعا شاهداني دارم كه شهادت مي دهند 

در اين حادثه من بي گناهم و مقصر نيستم.«
با ادعاي متهم قرار ش��د او چند شاهد به دادسرا 

معرفي كند اما مدتي گذشت و هيچ شاهدي براي 
اثبات بي گناهي اش به دادسرا مراجعه نكرد. 

به اين ترتيب وي راهي زندان ش��د و پرونده بعد 
از ص��دور كيفرخواس��ت ب��ه دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده ش��د تا اينكه بعد از تعيين 
ش��عبه روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه 

قرار گرفت. 
در آن جلس��ه ش��اكي بع��د از طرح ش��كايتش 
درخواس��ت قصاص چش��م كرد. در ادامه متهم 
بار ديگر جرم��ش را انكار كرد و گف��ت باور كنيد 
ضربه اي به چش��م ش��اكي نزده ام و نمي دانم چه 

كسي باعث كوري چشم او شده است. 
در پاي��ان هيئت قضايي با ادع��اي متهم حكم به 
برگزاري مراسم قسامه دادند  كه شاكي به دستور 
رياس��ت دادگاه در همان جلس��ه در جايگاه قرار 
گرفت و سه بار قس��م خورد كه متهم به چشم او 

ضربه زده است. 
در پايان هيئ��ت قضايي جهت ص��دور رأي وارد 

شور شد. 

مرد مسافركشي كه متهم است مرد جواني را به خاطر سرقت 
تلفن همراهش به قتل رسانده است در دادگاه برای دومين بار 
مدعي شد كه تلفن همراه را داخل خودرواش پيدا كرده است. 
به گزارش جوان، ۱۲ بهمن سال ۹۵، مأموران پليس تهران جسد 
مرد جواني را كشف كردند كه در حاش��يه خيابان آرياشهر رها 

شده بود. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني مشخص شد جسد متعلق به 
يونس 3۰ ساله است كه بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل 
رسيده است. همچنين در تحقيقات بيشتر مشخص شد مقتول 
روز حادثه براي رفتن به محل كارش از خانه شان خارج شده كه 

به قتل مي رسد و تلفن همراهش نيز سرقت مي شود. 
از آنجايي كه احتمال مي رفت يونس به خاطر سرقت گوشي اش 
به قتل رسيده است، مأموران دست به تحقيق زدند تا اينكه پنج 
ماه بعد از حادثه مأموران دريافتند تلفن همراه سرقتي مقتول 

روشن شده و زن جواني در حال استفاده از آن است. 
به اين ترتيب آن زن بازداشت شد و تحت بازجويي قرار گرفت. 
او در توضيح به مأموران گفت گوشي تلفن همراه را مدتي قبل 

شوهرش به او هديه داده است. 
پس از آن ش��وهر زن جوان به نام رحيم 37 ساله بازداشت شد. 
مرد جوان تحت بازجويي قرار گرفت، اما مدعي شد تلفن همراه 
را داخل خودرو اش پيدا كرده و آنرا به همسرش هديه داده است. 
او در توضيح گفت: »ساكن سلماس هستم و هر دو ماه يكبار به 
تهران مي آمدم و با ماشين مسافركش��ي مي كردم. بعد از آن به 
سلماس مي رفتم و بعد از چند روز اس��تراحت دوباره به تهران 
برمي گشتم و مش��غول كار مي شدم. روزي در مس��ير بزرگراه 
اش��رفي اصفهاني و جاده مخصوص كرج مسافركشي می كردم 
تا اينكه بعد از پياده كردن آخرين مس��افر در حال تميز كردن 
خودرو ام بودم كه يك گوشي موبايل از زير صندلي پيدا كردم. 
داخل آن سيم  كارت نبود به همين خاطر پنج ماه منتظر شدم تا 
صاحب آن پيدا شود اما كسي مراجعه نكرد. از طرف ديگر گوشي 
همسرم معمولي بود كه از من خواسته بود برايش گوشي مدل 
باال بخرم، ولي پولي براي خريد آن نداشتم و وقتي صاحب گوشي 
پيدا نشد تصميم گرفتم آن را به عنوان هديه به همسرم بدهم، اما 

نگفتم آن را پيدا كرده ام.«
متهم در آخر گفت: »زمان قتل در مح��دوده اي كه قتل اتفاق 
افتاده ب��ود در حال مسافركش��ي بودم. به همي��ن خاطر تلفن 
همراهم در آن محدوده آنتن دهي داشته است. باور كنيد از قتل 

مرد جوان اطاعي ندارم و مقصر نيستم.«
متهم در ادامه با توجه به مدارك موجود به اتهام قتل عمد راهي 
زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د. او در اولين جسله رسيدگي به 
پرونده مقابل هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. بعد از 
اعام رسميت جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند سپس 
متهم با انكار جرمش مدعي شد در قتل نقشي نداشته و مقتول 

را نمي شناخته است. 
در پايان هيئت قضايي مرد جوان را به قصاص محكوم كرد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد تا اينكه از سوي قضات 
يكي شعبات نقض و پرونده براي كامل شدن تحقيقات به دادسرا 

برگشت داده شد. 
با كامل ش��دن تحقيقات پرونده بار ديگر به شعبه دهم دادگاه 
ارجاع شد تا اينكه در وقت رسيدگي روي ميز هيئت قضايي آن 

شعبه به رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت. 
بعد از اعام رسميت جلسه اولياي دم بار ديگر درخواست قصاص 
كردند، س��پس متهم دوباره جرمش را انكار كرد و گفت: »باور 
كنيد مرتكب قتل نشدم و گوشي را سرقت نكرده بودم. من آن 
را داخل خودرو پيدا كردم و به خاطر اينكه پولي نداش��تم براي 

همسرم گوشي مدل باال بخرم آن را به او هديه دادم.«
 در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 

برگ سبز خودروي سواري سمند � داخلي � مدل   LX دوگانه سوز مدل ۱3۹۵ 
به رنگ س��فيد  � روغني به ش��ماره موتور ۱47H۰۲۲7۱۱8  به شماره شاسي 
NAACJ۱JE7GF3۲7۵۰۶ و به شماره انتظامي 3۵ � 84۱ ق ۵7 متعلق به 
حجت نورنژاد قيه باغي  فرزند محمد به شماره ملي ۱۵4۰۲۹۱۵7۱ صادره از 

مراغه  مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.تبريز

آگهی اعالم مفقودی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر باينكه سند مالكيت يك قطعه آپارتمان مسكونی به شماره پاك ۹48۹ فرعی 
مفروز 7343 از ۱۲۰ اصلی واقع گرمی بخش ۲۰ اردبيل بشرح دفتر الكترونيكی 
۱3۹۶۲۰3۰3۰۰4۰۰۰۵۶۲ بشماره سريال ۵۵۲۲4۱ سری د سال ۹4 بنام خانم 
قبيله آقازاده مقدم فرزند عبدالحس��ن ثبت، صادر و تسليم گرديده است، سپس 
بموجب سند رس��می به ش��ماره ۱۲۲۶۵8 مورخه ۱3۹3 / ۹/ ۱۲ دفتر خانه ۲۶ 
گرمی در رهن بانك مسكن قرار گرفته است. و محمد آقازاده وكالتاً از طرف خانم 
قبيله آقازاده و برابر درخواست به شماره ۱4۰۰-۲۰3۹ مورخه ۱4۰۰/۲/۲۵ اعام 
نموده كه سند مالكيت مزبور بنا بدليل اسباب كشی و جابجايی مفقود گرديده، لذا 
مراتب در اجرای تبصره يك ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت اسناد و اماك آگهی 
می گردد. كه هر كس مدعی وجود سند مالكيت در پيش خود می باشد و يا معامله 
ای اعم از قطعی، رهنی و غيره انجام داده اس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت گرمی تحويل نمايند در غير اينصورت اداره ثبت گرمی پس از 
انقضای مهلت مقرر در آگهی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنی برابر مقرّرات اقدام خواهد نمود./. ۱۰۲۶ - م الف
 سعيد نيكخو، مدير واحد   حوزه ثبت ملك گرمی

كليه مدارک موتورسيكلت آسيا سيستم سحر به رنگ مشكی 1۲۵ سی 
1۵6FM101۲0748 سی مدل 8۹، پالک 7۵۲۵۹ ايران 688، ش موتور

ش تنه 1۲۵S8۹۲۲40۵***N۲، به نام: ابوالقاسم روان
كد ملی ۲4۹10۲۳۳0۲ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. | شيراز

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز و سند خودرو سايپا 1۳1se مدل ۹8 
6۳60۳44/M1۳ پالک ۵6د ايران 7۳، ش موتور

ش شاس�ی NAS411100K11۵8۵04، به نام: اسما اربابی سدهی 
فرزند س�لمان، كد ملی ۲480۲۹7616،مفق�ود و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

 امور مشترکین و توزیعآگهی اعالم مفقودی
 روزنامه جوان
88498476

اظهارنظرهاي جنجالي سخنگوي اورژانس را به دادسرا كشاند

3 بار سوگند براي اثبات كوري چشم با ضربه چاقو 

با متخلفان انتخاباتي
 در فضاي مجازي برخورد مي شود 

فرمان�ده ناج�ا از برخ�ورد ب�ا متخلفان 
انتخاباتي در فض�اي مجازي خب�ر داد و 
گف�ت: نباي�د ع�ده اي تص�ور كنن�د كه 
در جه�ت تش�ويش اذه�ان عموم�ي 
و تخري�ب اف�راد مي توانن�د دس�ت ب�ه 
انجام ه�ر كاري بزنن�د، با اين اف�راد نيز 
براس�اس قان�ون برخ�ورد خواهد ش�د. 

به گزارش جوان، س��ردار حس��ين اش��تري ضمن گراميداش��ت ياد و 
خاطره شهداي واالمقام و عرض تبريك به مناس��بت عيد سعيد فطر 
به برگزاري انتخابات پيش رو و اهميت آن اش��اره كرد و گفت: يكي از 
مأموريت هاي خطير ناجا در سال ۱4۰۰ برگزاري انتخابات است. بايد با 
توجه به حساسيت هاي موجود در كشور و توطئه هاي دشمنان خصوصاً 
فتنه هاي استكبار جهاني بيش از گذشته آماده برگزاري انتخاباتي امن، 

پرشور و توأم با سامت و امنيت باشيم. 
وي تأكيد كرد: امني��ت انتخابات به عه��ده ناجا اس��ت. در اين رابطه 
پيش بيني هاي الزم صورت گرفته اس��ت و بر اساس تجربيات گذشته 

امروز به صورت صد درصدي آماده برگزاري انتخاباتي امن هستيم. 
فرمانده ناجا با تأكيد بر اينكه با انجام اقدامات و برنامه ريزي هاي مطلوب 
ان شاءاهلل در انتخابات ۱4۰۰ هيچ گونه مشكلي نخواهيم داشت، تصريح 
كرد: برگزاري انتخاباتي امن از اولويت ها اس��ت. در اين جهت هرگونه 
تجمع قبل از آغاز رس��مي تبليغات انتخاباتي ممنوع است و براساس 

قانون برخورد مي شود. 
اش��تري در خصوص تس��لط پليس بر فضاي مجازي نيز خاطرنشان 
كرد: با متخلفان انتخاباتي نيز در فضاي مجازي برخورد مي شود، نبايد 
عده اي تصور كنند كه در جهت تشويش اذهان عمومي و تخريب افراد 
مي توانند دست به انجام هر كاري بزنند، با اين افراد نيز براساس قانون 

برخورد خواهد شد. 
وي در پاي��ان تأكيد كرد: ان ش��اء  اهلل ب��ا انجام پيش بيني ه��اي الزم و 
برنامه ريزي مطلوب شاهد برگزاري انتخاباتي امن و پرشور خواهيم بود 
و ملت شريف و اليق ايران اس��امي نيز فردي را انتخاب مي كنند كه با 

روحيه انقابي بيشترين خدمت رساني را به مردم داشته باشد. 

سارقان 6 ميلياردي
 فرش هاي نفيس به دام افتادند

18 تخت�ه  پلي�س  مأم�ور  پوش�ش  در  ك�ه  س�ارقي  پن�ج 
پاس�اژهاي  از  يك�ي  از  را  نفي�س  ف�رش  تابل�و  و  ف�رش 
ش�دند.  دس�تگير  بودن�د  ك�رده  س�رقت  ته�ران  ب�ازار 
به گزارش جوان، بامداد ۱7 اسفند سال گذشته مأموران پليس پايتخت 
از سرقت چند تخته فرش و تابلو فرش نفيس در پاساژي در بازار تهران 
باخبر و راهي محل شدند. بعد از حضور مأموران در محل، سرايدار پاساژ 
كه دس��ت و پايش با طناب بسته ش��ده بود به مأموران گفت: »حدود 
ساعت 3 بامداد زنگ پاساژ زده شد. وقتي مقابل در رفتم با سه مرد جوان 
روبه رو شدم كه يكي از آنها خودش را مأمور پليس معرفي كرد و گفت 
سارقي به سمت پاساژ فرار كرده است به همين دليل آنها خواستند براي 
دستگيري سارق وارد پاساژ شوند. از آنجايي كه يكي از آنها لباس پليس 
پوش��يده بود اعتماد كردم و در را باز كردم كه ناگهان هر سه نفر به من 
حمله كردند و با طناب دست و پايم را بستند. سپس داخل پاساژ رفتند 

و ۱8 تخته فرش و تابلو فرش را سرقت كردند و گريختند.«
بعد از ثبت اين اظهارات، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه در روند 
تحقيقات مشخص شد پنج مرد جوان همراه با يك خودروي پژو 4۰۵ 

نوك مدادي مرتكب سرقتي به ارزش ۶۰۰  ميليون توماني شده اند. 
با به دست آمدن اين اطاعات پرونده در اختيار كارآگاهان اداره پنجم 
پليس آگاهي قرار گرفت و از آنجايي كه پاك خودرو مخدوش شده بود 
كارآگاهان در اولين گام از تحقيقات تاش خود را براي شناسايي خودرو 
آغاز كردند تا اينكه با اقدامات پليسي آنها توانستند خودروي متهمان 

را شناسايي كنند. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس 
آگاهي تهران گفت: »با شناسايي خودروي سارقان، مالك آن كه يكي 
از سارقان بود به همراه چهار همدستش نيز شناسايي شدند ومأموران 
پليس موفق شدند در يك عمليات ويژه هر پنج متهم را  دستگير كنند. 

تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد. « 
  

مرگ سرنشين موتورسيكلت 
پس از واژگوني 

واژگوني يك دستگاه موتورسيكلت در بزرگراه رسالت تهران 
مرگ سرنش�ين و زخمي ش�دن راكب آن را در پي داشت. 
به گزارش جوان، صبح روز گذش��ته مأموران پليس از واژگوني 
يك دستگاه موتور س��يكلت در مسير ش��رق به غرب بزرگراه 
رسالت باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان مي داد 
در اين حادثه راكب و سرنش��ين موتور س��يكلت بعد از برخورد 
موتورسيكلت با سطح سواره روي زمين پرتاب شده و به شدت به 
زمين برخورد كردند و در اثر اين حادثه سرنشين موتورسيكلت 

در دم فوت كرده است. 
سرهنگ مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ 
گفت: »پس از بررسي محل تصادف و نظر كارشناسان، علت اين 
حادثه عدم توانايي راكب موتورسيكلت در كنترل وسيله نقليه 

اعام شده است. « 

دستگيري قاچاقچي دالر 
داخل اتوبوس 

اس�كناس  قطع�ه  ه�زارو۵00  ك�ه  قاچاقچ�ي  م�رد 
ماهران�ه اي جاس�ازي  ب�ه ص�ورت  پاي�ش  دور  100 دالري 
افت�اد.  دام  ب�ه  اتوب�وس مس�افربري  ب�ود داخ�ل  ك�رده 
به گ��زارش جوان، چن��دي قبل مأموران پليس شهرس��تان ش��هرضا 
حين گش��ت زني و كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه اتوبوس 
مسافربري مش��كوك ش��دند و براي بررسي هاي بيش��تر خودرو را به 

پاركينگ ايستگاه منتقل كردند. 
در بررسي  خودرو مأموران به يكي از مسافران مشكوك و بعد از بازرسي 
بدني مشاهده كردند  وي هزارو۵۰۰ قطعه اسكناس ۱۰۰دالري را به 
صورت ماهرانه با دستمال كاغذي و چسب پنج سانتي به صورت نواري 

در هر دو پاي خود جاساز كرده است. 
س��رهنگ محمد رضا هاش��مي فر، جانش��ين فرمانده انتظامي استان 
اصفهان گفت: »در روند تحقيقات تكميل��ي مأموران دريافتند دالرها 
به ارزش 33 ميليارد ريال فاقد مجوز صراف��ي بوده و قرار بود به صورت 
قاچاق حمل شود كه با تاش مأموران پليس فرد قاچاقچي دستگير و 

تحويل مراجع قضايي شد.«
 

  4 روز  زندگي  با   جسد   پسر 

مي رفت مقتول بر اثر ضربات همان وسايل به قتل رسيده است. از سوي ديگر 
متهم كه حال مناسبي نداشت در بازجويي ها دوباره همان ادعاي قبلي خود را 
مطرح كرد و مدعي شد كه پسرش ساعتي قبل قرص مصرف كرده و به خواب 
رفته است.   بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني متهم 
نيز براي انج��ام آزمايش هاي الزم در اختيار متخصصان پزش��كي قانوني قرار 
گرفت تا پس از معاينه در بيمارستان رواني بستري شود. تحقيقات از متهم پس 

از بهبودي انجام خواهد شد.
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