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عامالن 
آزار و اذيت  دختر 

جوان محاكمه شدند 

مرگ مشكوك 
دانشجوي پزشكي 
بررسي مي شود 

اعتراف دزد فراموشكار
پس�ر ش�يطان صفت�ي ك�ه ب�ا همدس�تي م�رد معتادي  به قتل پير زن همسايه 

دخت�ر جوان�ي را م�ورد اذي�ت و آزار ق�رار داده ب�ود در 
دادگاه كيف�ري ي�ک اس�تان ته�ران محاكم�ه ش�دند. 
به گزارش جوان، سال گذش��ته دختر 17 ساله اي با مراجعه به 
اداره پليس از مرد جواني به نام فرهاد به اتهام آزار و اذيت شكايت 
كرد. آن دختر كه هم��راه مادرش به اداره پلي��س رفته بود در 
حالي كه به شدت گريه مي كرد با صدايي لرزان مدعي شد مرد 

جواني او را آزار داده است. 
شاكي به مأموران پليس گفت: »مدتي قبل با پسر جواني آشنا 
شدم و گاهي اوقات با هم در خيابان قرار مالقات مي گذاشتيم. 
روز گذشته در يكي از كوچه هاي منطقه شوش با او قرار داشتم 
كه بعد از دقايقي صحبت با هم خداحافظي كرديم و او رفت. قصد 
داشتم به خانه برگردم كه ناگهان پسر جواني سد راهم شد و به 
زور و كتك كاري در حالي كه چاقو در دست داشت مرا به خانه اي 

در آن كوچه كشاند.«
شاكي ادامه داد: »آن خانه دو طبقه بود و در طبقه اول چند نفر 
مش��غول مصرف مواد مخدر بودند كه يكي از آنها داريوش نام 
داشت. او كليد طبقه باال را به فرهاد داد و فرهاد در حالي كه مرا 
روي زمين مي كش��يد به زور به طبقه باال برد. هرچقدر اصرار و 
گريه كردم كه مرا رها كند فايده اي نداش��ت و او مرا آزار داد. او 
اجازه نمي داد از خانه خارج شوم و در خانه را قفل بزرگي زده بود 

كه در نهايت موفق به فرار شدم.« 
با طرح اين شكايت دختر جوان به پزشكي قانوني فرستاده شد و 

فرهاد و داريوش تحت تعقيب مأموران قرار گرفتند. 
ب��ا دس��تگيري داريوش، ش��ش ماه بع��د فرهاد كه ب��ه مكان 
نامعلومي گريخته بود شناسايي و بازداشت شد. دو مرد جوان 
به پليس آگاهي منتقل ش��دند، اما جرمش��ان را ان��كار كردند. 
سپس فرهاد مدعي شد دختر جوان به ميل خودش به آن خانه 

رفته است و شاكي را آزار نداده است. 
با انكارهاي دو متهم، فرهاد به اتهام تجاوز به عنف و داريوش نيز 
به اتهام معاونت در تجاوز به عنف آنها راهي زندان شدند تا اينكه 
پس از تكميل شدن پرونده هايشان از سوي هيئت قضايي شعبه 

يازدهم دادگاه به رياست قاضي حشمتيان محاكمه شدند. 
ابتداي جلسه دختر جوان ش��كايتش را مطرح و براي دو متهم 

درخواست اشد مجازات كرد. 
در ادامه فرهاد كه با قرار وثيقه آزاد بود در جايگاه ايس��تاد و بار 
ديگر جرمش را انكار ك��رد. او در دفاع از خود گفت: »باور كنيد 
شاكي به ميل خودش وارد خانه ش��د. وقتي او را به اتاق طبقه 
باال بردم لحظاتي پايين آمدم تا وسيله اي از داريوش بگيرم. او 

مي توانست همان لحظه فرار كند. باور كنيد دروغ مي گويد.«
سپس متهم در پاسخ به سؤال هيئت قضايي درباره فرارش گفت: 
»بعد از آن حادثه همه اقوام و بس��تگان شاكي مقابل خانه مان 
آمدند و با چوب و اس��لحه قصد داش��تند مرا به قتل برسانند. 

چاره اي جز فرار نداشتم.«
در ادامه داريوش نيز در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: 
»آن روز همراه دوستانم در حال مصرف مواد بوديم كه فرهاد از 
من كليد را گرفت و به طبقه باال رفت. باور كنيد در حال خودم 
نبودم و فقط ديدم شاكي همراه اوست ولي نديدم كه فرهاد او 

را كتك بزند.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

مأم�وران پليس تهران جس�د دانش�جوي پزش�كي را كه 
داخل خودرواش به طرز مش�كوكي به كام م�رگ رفته بود، 
كش�ف كردند. تحقيق�ات درباره اي�ن حادثه ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، س��اعت 1:42 بامداد ديروز سه شنبه بيست و 
دوم تير قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 164 قائم از 
مرگ مشكوك دختر جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه در نزديكي بيمارس��تاني در شمال 
تهران پش��ت فرمان خودروي پژو 206 س��واري با جسد دختر 
32 ساله اي روبه رو ش��دند كه به طرز مش��كوكي به كام مرگ 

رفته بود. 
نخستين بررسي ها نشان داد دختر فوت شده دانشجوي پزشكي 

بوده و در بيمارستاني در آن نزديكي كار مي كرده است . 
همچنين مشخص شد جس��د دختر جوان از سوي خانواده اش 

كشف شده و به مأموران پليس خبر داده شده است. 
بدين ترتيب مأموران پليس ابتدا از خانواده وي تحقيق كردند. 

يك��ي از اعضاي خان��واده دختر فوت ش��ده گف��ت: دخترم در 
بيمارستان مش��غول به كار بود و گاهي هم شيف شب مي ماند. 
او شب قبل شيفت بود و قرار بود امشب به خانه بيايد. ما منتظر 
او بوديم اما خبري از دخترم نش��د كه نگرانش شديم و با تلفن 
همراهش تماس گرفتيم. وقتي دخترم جواب نداد بيشتر نگران 
شديم و با بيمارستان تماس گرفتيم، اما همكارانش هم گفتند 

كه او در بيمارستان نيست. 
وي ادامه داد: در حالي كه هر لحظه نگراني ما بيش��تر مي شد از 
خانه بيرون آمديم و به طرف مح��ل كارش به راه افتاديم كه در 
نزديكي بيمارس��تان محل كارش متوجه خودرواش شديم كه 
كنار خيابان پارك ب��ود. وقتي در خودرو را باز كرديم با جس��د 
بي جان دخترم پشت فرمان روبه رو شديم و موضوع را به پليس 

خبر داديم. 
وي در پايان گفت: دخترم خواستگار داشت و قرار بود به زودي 
مراسم ازدواج براي او بگيريم و راهي خانه بختش كنيم اما مرگ 

ناگهاني و مشكوك او ما را سياهپوش كرد. 
در ادامه جسد دختر جوان به دستور بازپرس جنايي براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي 
قانوني فرستاده شد. تحقيقات درباره اين حادثه از سوي مأموران 

پليس ادامه دارد. 

      آگهی تغييرات شركت 
آگهی تغييرات شركت توسعه هوش افزار كودک آوند شركت با مسئوليت محدود به 

شماره ثبت 61492 و شناسه ملی 14006778373 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 

مورخ  1400/03/22تصميمات ذيل اتخاذ ش�د : محل ش�ركت به آدرس جديد: استان 

خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مركزی ، شهر مش�هد، محله رازی ، كوچه 

انديشه 19 مميز 6 ]استاديوسفی 43[ ، خيابان انديشه 19 ، پالک -20 ، طبقه اول و كد 

پستی 9189985854 و تلفن 05136666273 تغيير يافت و ماده مربوطه به شرح فوق 

اصالح گرديد. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ،بروات 

،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک آقايان عليرضا كميلی نژاد و صادق كميلی 

نژاد همراه با مهر شركت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 

                                              اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
                                                                      اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )1164276(            

برگ سبز و كارت شناس�ايی خودرو پرايد  تيپ 141 آی مدل 
1387رنگ نوک م�دادی متاليک ش�ماره پ�الک ) ايران21  
599 و 13( ب�ه ش�ماره موت�ور 2381401 ش�ماره شاس�ی 
S1482287248958 متعلق به آرام صالحی مفقود ش�ده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

برگ سبز  خودرو هاچ بک تيبا 2  مدل 1397رنگ نوک سفيد 
روغنی شماره پالک ) ايران34  797 ن 36( به شماره موتور 
 NAS821100J1146260 شماره شاس�یM15/8558808 
متعلق به مهيار داوری زنجانی مفقود ش�ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

برگ سبز  خودرو ام.وی.ام تيپ AT_X22 مدل 1396 رنگ 
نوک مدادی متاليک ش�ماره پالک ) اي�ران14  169 ه 23( به 
ش�ماره موت�ور MVMD4G15BAGH007983 ش�ماره 
شاسی NATFBABW4H1006795 متعلق به مازيار داوری 

زنجانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

 بدينوسيله اعالم ميدارد دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسي 
عمران بنام سيامک بهروز قائمي به شماره 158914700547 بتاريخ 
15/2/90 و گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسي ارشد نامبرده 
به ش�ماره 25152 )13- 15- 3 ( بتاريخ 9/11/1396مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد .| تبريز

آگهی اعالم مفقودی

بردم. آنجا باز هم شروع به داد و فرياد كرد كه روسري اش را 
دور گردنش انداختم و كشيدم. 

بعد چه شد ؟ 
بعد از آنجا فرار كردم و به محل كارم رفتم. 

چه شد كه پس از گذشت چند ماه تصميم گرفتي 
به قتل اعتراف كني ؟ 

من از روز اول عذاب وجدان داش��تم به طوري كه هر ش��ب 
كابوس مي ديدم و حتي يك لحظه هم چهره گوهر از جلوی 
چش��مانم كنار نمي رفت اما به خاطر آبروي مادرم تصميم 
گرفته بودم اعترف نكن��م. چون فكر مي ك��ردم اگر به قتل 
اعتراف كنم مادرم در آن س��اختمان ش��رمنده سرافكنده 
مي شود. به هرحال چند ماهي عذاب وجدان را تحمل كردم، 
اما ديگر توان تحمل را نداشتم و تصميم گرفتم به قتل اعتراف 

كنم تا سبك شوم. 

مرد معت�اد پ�س از قتل پيرزن همس�ايه 
انگش�تري طالي وي را س�رقت كرد، اما 
هنگام ف�رار آن را در محل جا گذاش�ت. 
به گزارش جوان، روز چهارشنبه هشتم مرداد 
سال گذشته بود كه به مأموران پليس تهران 
خبر رس��يد زن س��الخورده اي در خانه اش 
نزديكي خيابان مجيديه به طرز مشكوكي به 

قتل رسيده است. 
مأموران پليس پس از حضور در محل حادثه 
كه طبقه دوم ساختمان مسكوني بود، داخل 
اتاق خواب با جس��د زن 70 س��اله اي به نام 
گوهر روبه رو شدند كه روسري دور گردنش 

پيچانده شده بود. 
بدين ترتيب با اعالم اي��ن خبر بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي در محل 

حادثه تحقيقات خود را آغاز كردند. 
تيم جنايي در نخس��تين گام در قتلگاه زن 
سالخورده با بهم ريختگي وسايل خانه روبه رو 
ش��دند كه حكايت از آن داش��ت عامل قتل 
با انگيزه سرقت دس��ت به جنايت زده است. 
همچنين مأموران پليس روي ميز عس��لي 
كنار جسد انگشتر طالي مقتول را پيدا كردند 
كه احتمال مي رفت قاتل هنگام فرار انگشتر 

مقتول را در محل جا گذاشته است. 
    اظهارات فرزند مقتول  

از سوي ديگر بررس��ي هاي بيشتر نشان داد 
قاتل فرد آشنايي بوده است كه بدون تخريب 
قفل در وارد خانه ش��ده و پس از قتل گوهر 

اموال او را سرقت كرده است. 
فرزند مقتول كه موضوع را به مأموران پليس 
خبر داده بود، گفت: چند س��الي اس��ت كه 
پدرم فوت كرده و مادرم تنها ش��ده بود كه از 
او خواستيم همراه ما زندگي كند، اما مادرم 
قبول نمي كرد و مي گف��ت در خانه خودش 

راحت تر است. 
پس از اين ما هر روز به خانه مادرم مي آمديم 
و به او سر مي زديم و گاهي هم تلفني حال او 
را جويا مي شديم تا اينكه چند ساعت قبل با 
مادرم تماس گرفتم، اما جواب نداد. فكر كردم 
او خواب است و ساعتي بعد تماس گرفتم اما 
مادرم نه تلفن همراهش و نه تلفن خانه را باز 
هم جواب نداد كه نگران شدم و به درخانه اش 
آمدم. وقتي با كليد يدك در را باز كردم وسايل 
خانه بهم ريخته بود و بعد هم در اتاق خواب با 
جسد مادرم كه با روسري خفه شده بود روبه رو 
شدم و موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 

من احتمال مي دهم قاتل فرد آشنايي باشد كه 
مادرم در را روي او  باز كرده است. 

    پسر همسايه 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دس��تور 
بازپرس جنايي براي شناس��ايي و دستگيري 

قاتل دست به تحقيقات تخصصي زدند. 
كارآگاهان در نخس��تين گام از همس��ايه ها 
تحقيق كردند كه مشخص شد روز حادثه هيچ 
كدام از همسايه ها متوجه ورود  فرد  غريبه اي به 
ساختمان نشده اند. همچنين در بررسي هاي 
دوربين هاي مداربس��ته هم مشخص شد روز 
حادثه غير از افراد س��اكن در ساختمان فرد 
ديگري ورود و خروج از ساختمان نداشته است.  
بنابراين اين احتمال براي مأموران پليس قوت 
گرفت كه قاتل يكي از افراد ساكن ساختمان 
اس��ت و بدين ترتيب تحقيقات خود را روي 
همسايه ها متمركز كردند كه دريافتند پسر 
38 ساله يكي از ساكنان ساختمان به نام شهروز 
معتاد به مواد مخدر شيشه است و روز حادثه هم 
سراسيمه از ساختمان بيرون رفته و چند ساعت 

بعد دوباره به ساختمان بازگشته است. 
بدين ترتيب مأموران شهروز را به عنوان مظنون 
حادثه تحت تعقيب قرار دادند و مدتي بعد با 
به دست آوردن مدارك وي را بازداشت و به اداره 

پليس منتقل كردند. 
   اعتراف به قتل 

متهم در بازجويي ها ابتدايي جرم خود را انكار 
كرد و مدعي شد كه در قتل زن همسايه نقشي 

نداشته است. 
وي گفت: من معتاد به مواد مخدر هستم، اما 
در قتل زن همسايه دست ندارم و نمي دانم كه 
چه كسي او را به قتل رس��انده است. من او را 
مي شناختم و حتي به او هم كمك مي كردم و 

چطور مي توانستم كه او را به قتل برسانم. 
در حالي كه شهروز مدعي بود قاتل نيست به 
دستور بازپرس راهي زندان رجايي شهر شد تا 
اينكه چند روز قبل وي به رئيس زندان اعالم 

كرد مي خواهد به قتل اعتراف كند. 
س��پس متهم روز قبل از زندان به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شد و مورد بازجويي 
قرار گرف��ت. وي با اظهار پش��يماني به قتل 
زن همس��ايه اعتراف ك��رد و در ادامه هم با 
دستور قاضي محمد حسين زارعي، بازپرس 
ش��عبه دهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار 
كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاه��ي قرار 

گرفت. 

 گفت وگو با قاتل 
شهروز با چه انگيزه اي دست به قتل 

زن همسايه زدي ؟ 
نمي خواستم او را بكشم و فقط مي خواستم 
از خانه اش س��رقت كنم كه اي��ن حادثه رقم 

خورد. 
از كجا خبر داشتي كه در خانه اش 

پول دارد ؟ 
من خبر نداشتم اما فكر مي كردم كه به هر حال 
زن تنهايي مثل او مق��دار زيادي در خانه اش 
پول نگهداري مي كند و از همه مهمتر خيال 

مي كردم كه طال هم زياد داشته باشد. 
چقدر سرقت كردي ؟ 

هيچي.
چرا ؟ 

واقعيتش وقتي زن همس��ايه هنگام سرقت 
به قتل رسيد خيلي ترسيدم و هر چقدر هم 
خانه اش را گشتم پول و طاليي پيدا نكردم و 
فقط متوجه انگشتر طالي دست شدم كه او را 
هم از انگشتش بيرون آوردم و روي ميز عسلي 
گذاشتم اما هول و هراسي كه مرا گرفته بود 
هنگام فرار همان انگش��تر را هم در خانه اش 
جا گذاشتم و دست خالي از آنجا بيرون آمدم. 
چه ش�د ك�ه تصمي�م به س�رقت 

گرفتي ؟ 
من همراه م��ادرم و ب��رادر كوچك��م در آن 
س��اختمان زندگي مي كردم. ش��غلم نصب 
كولرهاي گازي بود و محل كارم در فشم بود 
و درآمد خوبي هم داشتم و هزينه زندگي را 
فراهم مي كردم تا اينكه سه سال قبل از طريق 
دوس��تان ناباب به مواد مخدر شيشه معتاد 
شدم. از آن روز به بعد زندگي ام تير و تار شد 
و بدبخت شدم. هميشه براي هزينه اعتيادم 
مش��كل داش��تم كه تصميم گرفتم از خانه 

همسايه سرقت كنم. 
درباره روز حادثه توضيح بده. 

آن روز شيش��ه مصرف كرده ب��ودم و داخل 
پاركينگ موتور س��يكلتم را تعمير مي كردم 
كه مادرم از بيرون وارد ساختمان شد و گفت 
همراه او به داخل خانه بروم. توهم داشتم كه 
دقايقي بعد تصميم گرفتم از خانه همس��ايه 
سرقت كنم و به همين خاطر به مادرم گفتم 
مي خواهم س��ر كارم بروم. وقتي از خانه مان 
بيرون آمدم به در خانه گوهر رفتم و در زدم. او 
در را باز كرد كه او را به داخل خانه هل دادم و 
وارد خانه اش شدم. شروع به داد و فرياد كرد 
كه با دستم دهانش را گرفتم و به اتاق خواب 

 عامل مرگ راننده سراتو از قتل عمد تبرئه شد 
مردي ك�ه در درگيري ب�ا خودروي پ�ژوي خود، 
رانن�ده خ�ودروي س�راتويي را زي�ر گرفت�ه و 
باع�ث م�رگ او ش�ده بود در دادگاه از قتل عمد 
تبرئ�ه و ب�ه دي�ه، حب�س و تبعيد محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، 8 اسفند س��ال ۹8، مأموران پليس 
تهران از تصادف منجر به فوت نزديك خيابان وليعصر 
باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه حكايت از 
آن داش��ت در آن تصادف راننده يك خودروي سراتو 
در برخورد ب��ا خودروي پ��ژو 207 در دم فوت كرده و 
راننده پژو207 نيز متواري شده است. با انتقال جسد 
به پزش��كي قانوني، مأموران تحقيقات خود را درباره 
اين حادثه آغاز كردند تا اينكه در بررسي دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه دريافتند تصادف خونين عمدي 
بوده است. مأموران سرانجام چند ماه بعد راننده پژو 207 

را شناسايي و بازداشت كردند. 
متهم كه حامد نام دارد در پليس آگاهي مورد تحقيق 
قرار گرفت و با اقرار به جرمش گفت: »آن شب با نامزدم 
براي تفريح بي��رون رفته بودي��م و در خيابان ها  دور 
دور می كرديم كه در مسير خيابان وليعصر به سمت 

ش��ريعتي به چراغ قرمز برخورد و توقف كردم. همان 
موقع نيز يك خودروي سراتو پشت چراغ قرمز توقف 
كرد. او به من نگاهي انداخت و فكر كرد قصد دارم با او 
كل كل كنم. به همين خاطر نگاه چپ كرد اما اهميتي 
ندادم. بعد از سبز شدن چراغ شروع به حركت كردم كه 
همان موقع راننده سراتو نيز حركت كرد و مي خواست 
سد راهم شود. براي اينكه با هم برخورد نكنيم به سمت 
كوچه مجلسي پيچيدم اما فهميدم كوچه بن بست 
اس��ت به همين خاطر دنده عقب گرفت��م تا از كوچه 
بيرون بيايم كه ديدم راننده سراتو از ماشينش پياده 
شد. او در حالي كه شي اي دستش بود به طرفم مي آمد 
كه از ترس تصميم گرفتم هر چه زودتر از كوچه خارج 
شوم اما او خودش را روي كاپوت ماشين انداخت تا مرا 

مجبور كند ماشين را متوقف كنم.«
متهم ادامه داد: »سرعت ماشينم زياد نبود اما عليرضا 
از روي كاپوت روي زمين افت��اد. فكر نمي كردم زير 
چرخ ماشينم افتاده باشد كه ماشينم را حركت دادم 
و فرار كردم تا اينكه پس از مدتي فهميدم فوت كرده 
است.« متهم پس از اعتراف، به اتهام قتل عمد راهي 

زندان شد و پرونده  وي پس از كامل شدن در اولين 
جلس��ه محاكمه روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي 
زالي قرار گرفت. در آن جلسه اولياي دم كه پدر و مادر 

مقتول بودند براي متهم درخواست قصاص كردند. 
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با انكار قتل عمدي 
از خودش دفاع كرد و گفت: »مقتول خيلي عصباني 
بود. براي اينكه با هم درگير نشويم تصميم گرفتم آن 
محل را ترك كنم. باور كنيد فكر نمي كردم از روي او 

رد شده باشم و او فوت كرده باشد.«
متهم در خصوص فرارش نيز گف��ت: »از آنجايي كه 
نامزدم همراهم بود، نمي خواس��تم با مقتول درگير 
ش��وم و مقابل نامزدم فحاشي كنيم به همين خاطر 
فرار كردم. آن لحظه متوجه نشدم عليرضا فوت كرده 
است تا اينكه بعد از دس��تگيري فهميدم چه اتفاقي 

افتاده است.«
در پايان هيئت قضايي بعد از بررس��ي اوراق پرونده 
متهم را از قتل عمدي تبرئه و او را به هشت  سال حبس 

و پرداخت ديه محكوم كرد. 

اين حكم با اعتراض اولياي دم به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد تا اينكه رأي صادره نقض شد و پرونده 

اين بار به شعبه همعرض ارجاع داده شد. 
 به اين ترتيب متهم براي دومي��ن بار مقابل هيئت 
قضايي شعبه پنجم دادگاه قرار گرفت. در اين جلسه 
اولياي دم دوباره براي متهم درخواست قصاص كردند. 
سپس متهم بار ديگر قتل عمد را انكار كرد و گفت: 
»باور كنيد قصد نداشتم با ماشينم از روي مقتول رد 
ش��دم. فقط دنده عقب گرفتم تا هر چه زودتر از آن 
كوچه خارج شوم كه كار به درگيري نكشد. مقتول 
خيلي عصباني بود. او شي ای از ماشينش برداشته بود 
تا به من حمله كند. نمي خواستم مقابل نامزدم اتفاق 
بدي بيفتد. شايد اگر فرار نمي كردم كشته مي شدم. 

چاره اي جز فرار نداشتم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��نيدن آخرين دفاع 
متهم، با توجه به مدارك موجود در پرونده، متهم را بار 
ديگر از قتل عمد تبرئه و با تشخيص غيرعمدي بودن 
قتل، وي را به پرداخت ديه، حبس و دوس��ال تبعيد 

محكوم كردند. 

بازداشت فروشنده واكسن هاي قالبي 
كرونا در فضاي مجازي

م�رد فريب�كار ك�ه ب�ا ف�روش واكس�ن هاي قالب�ي كرون�ا در 
فضاي مج�ازي پ�ول زي�ادي به جي�ب زده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي گ��ودرزي رئيس پليس فتاي 
تهران بزرگ گفت: چندي قبل مردي وارد پليس فتاي تهران شد و گزارش 
يك كالهبرداري را اعالم كرد. اين مرد گفت: م��ن از مدتي قبل به دنبال 
تهيه واكسن كرونا بودم. از آنجا كه مي ترسيدم به بيماري كرونا مبتال شوم 
براي پيدا كردن واكسن در فضاي مجازي جست وجو كردم. در يك صفحه 
اينستاگرام مردي مدعي شده بود كه واكسن كرونا مي فروشد براي همين با او 
تماس گرفتم. آن مرد گفت كه داراي يك شركت معتبر است و واكسن هاي 
اصل را به مشتريان مي فروشد. او شماره حسابي به من داد و خواست چند 
ميليون تومان پول را به حسابش واريز كنم تا واكسن را به من برساند. من هم 
اعتماد كردم و پول را به شماره حسابي كه داده بود واريز كردم. ساعتي بعد 
هم واكسن را دريافت كردم،  وقتي واكسن را به يكي از بستگانم كه پزشك 
است نشان دادم، گفت كه اين واكسن تقلبي است براي همين تصميم به 
شكايت گرفتم. بعد از مطرح شدن اين شكايت مأموران پليس فتا با اطالعاتي 
كه شاكي در اختيارشان گذاشته بود در اين باره تحقيق كردند. آنها بعد از 
بررسي صفحه معرفي شده در اينستاگرام موفق شدند متهم را شناسايي و او 
را بازداشت كنند. مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه متهم مقدار زيادي 
واكسن هاي تقلبي كرونا كش��ف كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: از مدتي قبل با راه اندازي صفحه در اينستاگرام مشتريان 
واكسن كرونا را فريب مي دادم و به اين شيوه از آنها پولي كالن مي گرفتم و 
واكسن هاي قالبي را به آنها قالب مي كردم تا اينكه شناسايي و بازداشت شدم. 
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتاي تهران گفت: تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است.

پليس قالبي
 از مسافران اخاذي مي كرد

راننده خودروي پرايد كه متهم است در پوشش مسافربر با تهديد 
اسلحه اموال مسافران را س�رقت مي كرد، سرانجام بازداشت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي توضيح داد كه سيزدهم خرداد ماه امسال مردي با 
مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم 
كرد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند شاكي ماجراي سرقت را 
اين طور شرح داد. او گفت: لحظاتي قبل من و دوستم در تقاطع خيابان 
فتح با آزادگان، منتظر تاكسي بوديم كه يك پرايد مسافربر سفيد رنگ 
توقف كرد. راننده مرد جواني بود و بعد از گفتن مسير مان هر دو در صندلي 
عقب سوار شديم. بعد از طي مسافتي راننده ناگهان اسلحه كشيد و خودش 
را مأمور پليس معرفي كرد. او با تهديد اموال ما را سرقت كرده و در محلي 

خلوت حوالي شهرزيبا ما را از خودرو پياده كرد و از محل دور شد. 
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي 
تهران براي شناسايي و دستگيري متهم به جريان افتاد. مأموران پليس با 
اطالعاتي كه دو مرد مسافر در اختيارشان قرار دادند و همچنين بررسي 
دوربين هاي مدار بسته موفق شدند شماره پالك خودرو را به دست آورند. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران پليس راننده مسافربر 
را كه كريم نام داشت، شناسايي و چند روز قبل او را بازداشت كردند. اين 
مرد از سوي دو شاكي شناسايي شد و بعد از آن بود كه به اخاذي به اين 
شيوه اعتراف كرد. وي گفت: از مدتي قبل تصميم گرفتم كه به اين شيوه 
از مسافران اخاذي كنم. براي اين كار اسلحه كمري تهيه كردم و بعد از 
شناسايي سوژه هايم با تهديد اسلحه از آنها اخاذي مي كردم. من خودم 
را مأمور پليس معرفي مي كردم و آنها را مي ترساندم تا عليه من شكايت 

نكنند با اين حال شناسايي و بازداشت شدم. 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم در اداره يك پليس آگاهي تهران 

ادامه دارد. 


