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بازداشت 4 سارق مسلح 
در پايتخت

چهار س�ارق مس�لح در جري�ان دو عمليات 
جداگانه در طرح برخورد ضربتي با سارقان از 
سوي مأموران پليس پايتخت بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، س��ردار حسين رحيمي رئيس 
پليس پايتخت توضيح داد: همزمان با وقوع چند 
سرقت مس��لحانه در تهران طرح برخورد ضربتي 
با س��ارقان در دس��تور كار پليس قرار گرفت. در 
جريان اجراي اي��ن طرح روز گذش��ته مأموران 
گش��ت كالنتري قلهك به راكب و ترك نش��ين 
موتورسيكلت داراي پالك مخدوش مظنون شدند. 
آنها كه از حضور پليس با خبر ش��ده بودند خالف 
جهت خودروها از محل متواري شدند و عمليات 
تعقيب و گريز به جريان افتاد. در جريان عمليات 
بود كه ترك نشين موتور ش��روع به تيراندازي به 
س��وي پليس كرد كه مأموران الستيك موتور را 
هدف قرار داده و دو متهم را بازداشت كردند. در 
بررسي سوابق متهم مشخص شد كه يكي از آنها 
از مجرمان س��ابقه دار با 24 فقره س��ابقه سرقت، 
شرارت و جرائم ديگر اس��ت. همچنين مشخص 
شد كه همدست او هم از مجرمان سابقه دار است 

كه تحقيقات بيشتر از آنها جريان دارد. 
در جري��ان عمليات مش��ابه مأم��وران كالنتري 
ولنجك راكب و ترك نش��ين يك موتورسيكلت 
را كه در حال پرسه مقابل يك ساختمان تجاري 
بودند، تح��ت تعقيب قرار دادن��د و بعد از زخمي 
كردن يكي از آنها از ناحيه پا دو متهم را بازداشت 
كردند. مأموران پليس در بازرسي از متهمان يك 
قبضه س��الح گرم كش��ف كردند. بررسي سوابق 
دو متهم نش��ان داد كه هر دو از مجرمان س��ابقه 
دار و اش��رار هستند كه تحقيقات بيش��تر از آنها 

جريان دارد. 
س��ردار رحيمي، رئيس پليس تهران گفت: طرح 
برخورد با جرائم خشن به صورت ويژه در دستور 
كار مأموران كالنتري ها و گشت هاي يگان امداد 
قرار دارد و هرگز اجازه نخواهيم داد كه سارقان با 

آسودگي خاطر مرتكب اعمال مجرمانه شوند.

كشف انبار داروهاي 
احتكار شده در تهران 

رئيس پليس امنيت اقتص�ادي تهران بزرگ 
از كشف بيش از 414 هزار قلم انواع داروهاي 
احتكار شده به ارزش 2ميليارد تومان خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ  علي ولي پور گودرزي 
گفت: در پي كسب خبري درباره دپو و نگهداري 
مقدار قابل توجهي دارو مورد نياز بيماران كرونايي 
توسط فردي در انبار يك داروخانه در محدوده 
خيابان17 شهريور، بررسي موضوع در دستور كار 

مأموران انتظامي اين پليس قرار گرفت. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه مته��م با هم��كاري 
سه همدس��تش داروهاي م��ورد ني��از بيماران 
كروناي��ي را از ش��بكه توزيع خارج ك��رده  و به 
قيمت هاي گزافي توسط دالالن دارو به بيماران 
نيازمند مي فروخت، ادامه داد: با انجام تحقيقات 
اوليه محل هاي دپوي داروها شناس��ايي ش��د و 
با هماهنگ��ي مرجع قضايي ط��ي يك عمليات 
منسجم، در بازرس��ي از اين مكان ها 414 هزار و 
421 قلم داروي موثر در بهبود كرونا كشف شد. 

رئيس پليس امنيت اقتصادي ته��ران در ادامه 
با اش��اره به اينكه برابر اعالم كارشناسان ارزش 
داروهاي كشف شده 2 ميليارد تومان برآورد شده 
اس��ت، افزود: در اين راس��تا متهم اصلي پرونده 
دستگير شد و دستگيري ساير همدستان وي در 

دستور كار قرار دارد. 
 

مردي ك�ه متهم اس�ت 12 س�ال قبل در 
جريان مش�اجره با همس�رش، وي را به 
قتل رس�انده بود ب�ا رضاي�ت اولياي دم، 
به احت�رام ماه صف�ر و اربعين حس�يني 
از مج�ازات قص�اص فاصل�ه گرف�ت. 
نيمه ه��اي  ج��وان ،  گ��زارش  ب��ه 
شب 2۹ خرداد سال 1۳۸۸ بود كه كاركنان 
بيمارستان ماهدشت كرج به مأموران پليس 
مرگ مش��كوك زن جواني را خب��ر دادند. 
كاركنان بيمارستان اعالم كردند ساعتي قبل 
مردي،  زن جوانش را در حالي كه آثار ضرب 
و جرح روي بدنش نمايان بود، براي درمان 
به بيمارستان آورد و پس از آن از بيمارستان 
بيرون رفت. سپس زن مصدوم براي درمان 
به اتاق عمل منتقل شد، اما دقايقي قبل بر اثر 

شدت جراحات به كام مرگ رفت. 
 بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد زن 
جوان چند سالي است كه با شوهرش اختالف 
دارد و به گفته ش��اهدان و همسايه ها هر از 
گاهي صداي درگيري آنها از خانه ش��ان به 

گوش مي رسيده است. 
همچنين مشخص شد همسايه ها شب حادثه 
متوجه درگيري زن و شوهر شده و موضوع 

را نيز به مأم��وران پليس خب��ر داده بودند. 
بدين ترتيب مأموران پليس شوهر اين زن را 

بازداشت كرده و مورد بازجويي قرار دادند. 
متهم در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به 
درگيري با همس��رش اعتراف كرد، اما ادعا 
كرد ك��ه قصد قتل  نداش��ته اس��ت. وي در 
توضيح ماجرا گفت: من معتاد هس��تم و به 
همين دليل همس��رم با من اختالف داشت 
و گاهي به خاط��ر اعتيادم با هم مش��اجره 
لفظي داشتيم. ش��ب حادثه ما دوباره با هم 
مشاجره كرديم كه دقايقي بعد گفت سرش 
درد مي كن��د و به آش��پزخانه رفت تا قرص 
بخورد، اما بعد متوجه ش��دم كه او به جاي 
يك قرص 10عدد قرص خورده اس��ت. به 
همين خاطر دوباره با هم درگير شديم و من 
او را كتك زدم. همسرم حالش خوب بود اما 
ساعتي بعد ناگهان حالش بد شد كه سريع 
او را به بيمارستان منتقل كردم، اما متأسفانه 

فوت كرد. 
 االن هم من پش��يمان هستم كه با همسرم 

درگير شدم اما قصد قتل او را نداشتم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي در شعبه ۸0 
دادگاه كيفري اس��تان تهران محاكمه شد. 

فرزندان مقتول و مادر مقت��ول براي متهم 
درخواست قصاص كردند و هيئت قضايي نيز 

قاتل را به قصاص محكوم كرد. 
 حك��م دادگاه پ��س از تأيي��د در ديوانعالي 
كش��ور براي س��ير مراحل اجراي حكم به 
دادس��راي امور جنايي تهران فرستاده شد. 
متهم چند سال قبل پس از گرفتن استيذان 
حكم��ش از رئي��س قوه قضائي��ه در زندان 
رجايي ش��هر كرج پايه چوبه دار حاضر شد، 
اما با ميانجيگري هاي هيئت صلح و سازش 
دادسراي امور جنايي تهران موفق به گرفتن 
مهلت از اولياي دم شد و به سلولش بازگشت. 
 پس از اين هيئت صلح و سازش به سرپرستي 
قاضي محمد شهرياري، سرپرست دادسراي 
جنايي تهران تالش زيادي براي جلب رضايت 
اولياي دم انجام دادند تا اينكه چند روز قبل 
مادر مقتول و دو فرزند مقتول به دادسراي 
امور جنايي تهران آمدن��د و اعالم كردند به 
احترام ماه صفر قاتل را بخش��يده اند. بدين 
ترتيب متهم ك��ه در يك قدم��ي چوبه دار 
قرار داشت با اقدام خداپسندانه اولياي دم به 
زندگي دوباره بازگشت. وي به زودي از زندان 

آزاد خواهد شد.

مفقودى
555ايران  انتظامى  شماره  به  موتورسيكلت  كمپانى  سند 
و   125C9030823***NCW تنه  شماره   55513و 
شماره موتور NCWHA604623  بنام آقاى حسين ويسى 
شش بهره  فرزند  عطا اهللا به شماره ملى 4660191710 

شهركردمفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى

اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت 
فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف   تعيين  قانون   نامه  وماده13آئين 
قانون  موضوع  اول  شماره140060306022000219هيات  برابرراى  رسمى  سند 
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دردونوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 
دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت 
انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 

تاريخ انتشارنوبت اول1400،6،25 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،7،8
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

 2400 تيپ  نيسان  ون  كاميونت  خودرو  سبز  برگ 
مدل 1386 رنگ آبى روغنى شماره پالك ( ايران44  
578 ج 99) به شماره موتور 364496شماره شاسى 
J050637 متعلق به سحر محمد نفرى مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

كليه مدارك اعم از برگ اعالم وضعيت، سند كمپانى  
(سند مادر) و كارت ماشين خودروى سوارى پژو  مدل 
1384 به شماره موتور 12484028298 و به شماره 
ايران   35 انتظامى  شماره  به  و   19306042 شاسى 
157 ى 32 نفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهى اعالم مفقودى
 برگ سبز، برگ كمپاني و وكالت محضري خودروي سواري  سمند 
تيپ LX  XU7 مدل 1393 به رنگ سفيد ـ  روغني به شماره موتور 
 NAAC91CC9EF660147 124  به شماره شاسيK0382760
و به شماره انتظامي 11 ـ 153 ن 89 متعلق به عليرضا مددي  به 
شماره ملي 0055173497 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 تبريز

برگ كمپانى و برگ سبز  وانت نيسان    تيپ:2400  
شماره  به  روغنى  :آبى-  رنگ  به    1387: مدل 
موتور:442924  به شماره شاسى : L154661 و به  
شماره انتظامى 63 ايران669 ه 23 مفقود شده و از 

تبريزدرجه اعتبار ساقط است 

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يكشماره پرونده:1/1400/2200 برابر رأى 
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تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه خانم سيده معصومه قديرى 
پاشاكاليى فرزند ميرقربان شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 276/90 مترمربع قسمتى از پالك 3423 اصلى واقع در بخش يك ثبت 
سارى خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى  محرز گرديده است،  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت 

اول 1400/06/27 نوبت دوم 1400/07/10 .م/الف
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157 ى 32 نفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهى اعالم مفقودى
 برگ سبز، برگ كمپاني و وكالت محضري خودروي سواري  سمند 
تيپ LX  XU7 مدل 1393 به رنگ سفيد ـ  روغني به شماره موتور 
 NAAC91CC9EF660147 124  به شماره شاسيK0382760
و به شماره انتظامي 11 ـ 153 ن 89 متعلق به عليرضا مددي  به 
شماره ملي 0055173497 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 تبريز

برگ كمپانى و برگ سبز  وانت نيسان    تيپ:2400  
شماره  به  روغنى  :آبى-  رنگ  به    1387: مدل 
موتور:442924  به شماره شاسى : L154661 و به  
شماره انتظامى 63 ايران669 ه 23 مفقود شده و از 

تبريزدرجه اعتبار ساقط است 

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يكشماره پرونده:1/1400/2200 برابر رأى 
شماره 140060310001002200-1400/05/16 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه خانم سيده معصومه قديرى 
پاشاكاليى فرزند ميرقربان شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 276/90 مترمربع قسمتى از پالك 3423 اصلى واقع در بخش يك ثبت 
سارى خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى  محرز گرديده است،  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت 

اول 1400/06/27 نوبت دوم 1400/07/10 .م/الف
 مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى 
شناسه اگهى 1193301

برگ س�بز خودرو كاميون كمپرس�ی بنز تي�پ ال پی كا 
32/608 مدل 1379 رنگ نارنجی معمولی ش�ماره پالک 
)ايران55  582 ع 56( به شماره موتور 33491010155492 
شماره شاسی 37406016424297 متعلق به عين اله زنگنه 

زاد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./البرز

برگ سبز  خودرو پرايد تيپ 111SL مدل 1390 رنگ سفيد 
روغنی شماره پالک ) ايران30  496 س 47( به شماره موتور 
 S5430090082009 4532396 ش�ماره شاس�ی/M13
متعلق به آيالر قربانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد./ ا لبرز

دعواي مرگبار
 به خاطر سر و صدا

م�رد س�الخورده ك�ه ب�ه خاطر س�ر و 
ص�داي يك�ي از همس�ايه هايش با وي 
درگير ش�ده بود پس از 11 روز بس�تري 
در بيمارس�تان ب�ه كام م�رگ رف�ت. 
به گزارش جوان، شامگاه سه شنبه بيست و 
سوم شهريور قاضي ساسان غالمي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 1۶1 ابوذر 
از مرگ مشكوك مرد سالخورده در يكي از 
بيمارستان هاي جنوب تهران باخبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در بيمارس��تان با جس��د مرد 
70 س��اله ب��ه ن��ام جهانگي��ر روي تخت 
بيمارستان روبه رو شدند كه حكايت از آن 
داشت اين مرد 11 روز قبل در حالي كه از 
ناحيه سر دچاره جراحت شده است، براي 
درمان به بيمارستان منتقل مي شود. سپس 
تيم پزش��كي و تالش زيادي ب��راي نجات 
جان او انجام مي دهند، اما مرد سالخورده 
بر اثر ش��دت جراح��ات در نهاي��ت به كام 

مرگ مي رود. 
همچنين مشخص شد جهانگير روز حادثه 
با يكي از همسايه هايشان كه مرد 40ساله 
به نام بهمن است مشاجره و درگيري داشته 

است. 
همزمان با انتقال جس��د مرد فوت شده به 
پزش��كي قانوني براي انجام آزمايش هاي 
الزم و مش��خص ش��دن علت اصلي مرگ 
مأموران پليس به دس��تور بازپرس جنايي 
تحقيقات خ��ود را درباره اي��ن حادثه آغاز 

كردند. 
تحقيق��ات ميداني و گفته هاي ش��اهدان 
نشان داد جهانگير شب حادثه با مرد فوت 
شده ابتدا مشاجره لفظي داشته كه پس از 
دقايقي او را مورد ضرب و جرح قرار مي دهد 
و در ادامه نيز همسايه ها مرد مصدوم را براي 

درمان به بيمارستان منتقل مي كنند. 
 يكي از همسايه ها گفت: شب حادثه صداي 
درگي��ري جهانگي��ر و بهم��ن را از داخل 
پاركينگ ش��نيدم. بهم��ن در حال پارك 
موتور سيكلتش كنار راه پله بود كه ناگهان 

با جهانگير درگير شد و او را كتك زد كه در 
همين لحظه جهانگي��ر روي زمين افتاد و 

مصدوم شد. 
 مأموران پليس در ادامه بهمن را به عنوان 
مظنون حادثه دس��تگير و به اداره پليس 
منتقل كردن��د. صبح دي��روز بهمن براي 
بازجويي به دادس��راي امور جنايي تهران 
منتقل ش��د و در تحقيقات ج��رم خود را 

انكار كرد. 
 وي در ادعاي��ي گف��ت: آن ش��ب س��وار 
موتورس��يكلت بودم و در منطقه يافت آباد 
رانندگ��ي مي كردم تا به خان��ه ام بروم. آن 
منطقه شلوغ است و مشكالت زيادي دارد 
و من هم از اي��ن كه در آن مح��ل زندگي 
مي كنم ناراحت هس��تم. آن ش��ب وقتي 
وارد پاركينگ شدم با خودم حرف مي زدم 
و داد و فرياد مي كردم و گاهي هم به اهالي 
آن منطقه فحاش��ي مي كردم كه اين چه 
منطقه اي اس��ت ك��ه م��ن در آن زندگي 
مي  كنم. با خودم مي گفتم خدا كمكم كند 
و هرچه زودتر از اين محله بروم و در محله 
ديگري زندگي كنم كه جهانگير همسايه ما 
از پله ها پايين آمد و به من اعتراض كرد و 
گفت چرا فحاشي مي كنم و از من خواست 
كه سر و صدا نكنم كه همين موضوع باعث 
مشاجره لفظي ما دو نفر شد. ما دقايقي با 
هم مش��اجره لفظي داشتيم و در حالي كه 
من قصد داشتم موتورسيكلتم را پارك كنم 
ناگهان جهانگير تعادلش را از دست داد و 
به موتور من برخورد كرد و روي زمين افتاد 

و مصدوم شد. 
 وي در پايان گفت: اص��اًل هيچ ضربه اي به 
جهانگير نزدم و به خاطر اينكه روي زمين 
افتاد و مصدوم شد. در حالي كه متهم جرم 
خود را ا نكار مي كند شواهد و داليل حكايت 
از آن دارد كه بهمن، جهانگير را شب حادثه 
مورد ضرب و جرح قرار داده است و به همين 
دليل متهم براي تحقيقات بيشتر و روشن 
شدن زواياي پنهان اين حادثه و مشخص 
ش��دن صحت و س��قم ادعايش در اختيار 
كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

بازداشت عامالن قتل
 دختر ۱۲ ساله 

دادستان عمومي و انقالب شهرس�تان ايذه از شناسايي 
و بازداشت عامالن قتل دختر 12 س�اله در اين شهرستان 

خبر داد. 
مراد شمولي توضيح داد: هجدهم ش��هريورماه يك فقره نزاع 
دس��ته جمعي در زمين ه��اي خالي اطراف مس��كن مهر اين 
شهرستان به وقوع پيوست كه در جريان آن دختر 12 ساله اي 
بر اثر اصاب��ت گلوله مج��روح و پس از انتقال به بيمارس��تان 

فوت شد. 
وي با بيان اين كه اين دختر مقابل خانه شان مشغول بازي بوده 
ادامه داد: افراد درگير در اين نزاع دسته جمعي از اراذل و اوباش 
منطقه هستند و با اس��لحه جنگي و شكاري و كلت كمري به 

سمت يكديگر تيراندازي مي كردند. 
ش��مولي گفت: پ��س از تحقيق��ات پليس آگاهي س��ه نفر از 
عوامل درگيري دستگير ش��دند و تالش براي بازداشت ساير 

شركت كنندگان در نزاع جريان دارد. 

خوانن�ده زيرزمين�ي و دوس�تش كه 
پس از فريب دختران، آنها را با آبميوه 
مس�موم، بيهوش و پ�س از تعرض به 
آنها اموالش�ان را س�رقت مي كردند 
با طرح 9 ش�كايت تازه مواجه شدند. 
به گ��زارش ج��وان، ش��كايت عليه دو 
متهم اول مرداد ماه امس��ال در اداره 11 
پليس آگاهي تهران مطرح ش��د. دختر 
25 س��اله به پليس گفت ك��ه در زمينه 
پوس��ت و مو فعال اس��ت و پي��ج او در 
اينس��تاگرام دنبال كننده ه��اي زيادي 
دارد. او گفت كه با م��ردي به نام مهران 
كه از دنبال كننده ه��اي صفحه اش بوده 
آشنا شده اس��ت و همين آشنايي منجر 
به اولين ديدار آنها هم شده است. دختر 
جوان در شرح حادثه هم گفت: شبي كه 
در خيابان با مهران قرار مالقات داش��تم 
با يك خودروي پژو20۶ س��فيدرنگ به 
دنبالم آمد و سوار ماش��ين شدم. بعد از 
كمي حرف زدن و گشت زني در خيابان 
جايي توقف كرد و دو آبميوه خريد. وقتي 
دقت كردم آن اطراف آبميوه فروشي نبود 
با اين كه به او مظنون نش��دم و آبميوه را 
خوردم كه بيهوش شدم. وقتي به هوش 
آمدم ديدم كه مه��ران و مرد ديگري كه 
همراهش بود به من تعرض كرده اند. آنها 
بعد از اين كه پول و طالهايم را س��رقت 
كردند نيمه ش��ب من را مقابل خانه مان 
پي��اده كردن��د و رفتند. من ه��م زنگ 

خانه مان را زدم. وقتي قدم به داخل خانه 
گذاشتم بي هوش شدم كه به بيمارستان 
منتقل شدم و تا چند روز وضعيت خيلي 
بدي داشتم. پزشكان گفتند كه در خون 
من ماده بي هوشي و هروئين ديده شده 
اس��ت. تحقيقات در اين باره با دس��تور 
بازپرس ش��عبه هفتم دادسراي جنايي 
تهران دنبال مي شد كه دو شكايت مشابه 
به پليس گزارش ش��د. اين دو دختر كه 
25 تا 27 ساله بودند ماننده اولين شاكي 
در اينستاگرام به دام مهران افتاده بودند. 
با اي��ن حال بررس��ي هاي پلي��س ادامه 
پيدا كرد و مأموران با انج��ام اقدام هاي 
اطالعاتي مهران و همدستش كامران را 
بازداشت كردند. هر چند كه آنها مدعي 
شدند ش��كايت هاي مطرح ش��ده عليه 
آنها درست نيس��ت، اما مستندات كافي 
عليه شان وجود داشت و از سوي هر سه 

شاكي شناسايي شدند. 
مه��ران 25 س��اله گفت كه دانش��جوي 
حقوق اس��ت و در تاالرهاي عروسي هم 
خوانندگي مي كند. بعد از انتش��ار خبر 
دس��تگيري مهران و كامران و انتش��ار 
تصاوير آنه��ا در رس��انه ها ۹ دختر ديگر 
با حض��ور در اداره پليس آگاهي عليه دو 
متهم ش��كايت كرده و گفته ان��د كه به 
همان ش��يوه فريب خورده و م��ورد آزار 
قرار گرفته اند. تحقيق��ات از متهمان در 

اداره يازده پليس آگاهي ادامه دارد.

طرح 9 شكايت تازه 
عليه   ۲ شكارچي دختران پايتخت

اعالم گذشت از قاتل 
به احترام ماه صفر 

اعض�اي خان�واده اي ك�ه پسرنوجوانش�ان 
از س�وي م�ردان ناش�ناس در ش�هربازي 
ورامي�ن ب�ه قت�ل رس�يده درخواس�ت 
دي�ه از بي�ت الم�ال را مط�رح كردن�د. 
به گزارش ج��وان، ۳0 مهر س��ال ۹7، مأموران 
پلي��س ورامي��ن از درگيري خوني��ن در جاده 
خاتون آباد ورامين باخبر و راهي محل شدند. با 
حضور مأموران در محل تحقيقات اوليه نش��ان 
داد در آن درگيري پسر 20 ساله به نام نعيم كه از 
ناحيه شكم و گردن با ضربه چاقو زخمي شده بود 

در راه انتقال به بيمارستان فوت كرده بود. 
بعد از انتقال جس��د به پزش��كي قانوني، يكي 
از دوس��تان نعيم به عنوان ش��اهد حادثه مورد 
تحقيق قرار گرفت و در توضيح به مأموران گفت: 
»نعيم از دوستانم بود. روز حادثه تصميم گرفتيم 
با هم به شهربازي در خاتون آباد برويم. در آنجا 
مشغول سرس��ره بازي بوديم كه هنگام بازي با 

چند نفر مشاجره كرديم. همين باعث درگيري 
شد و در آن درگيري يكي از آنها دست به چاقو 
شد و روي ما چاقو كشيد. درگيري باال گرفت اما 
با وس��اطت چند نفر كه در آنجا حضور داشتند 
تمام شد. من و نعيم دوباره مشغول بازي بوديم 
كه يكباره يكي از آنها به ط��رف ما آمد و حمله 
كرد. او دوباره چاقو كشيد و يك ضربه به دست 
نعيم زد. پسر جوان بعد از ضربه چاقو همراه سه 

نفر از دوستانش گريخت و فرار كرد.«
او ادامه داد: »بعد از فرار آنها، من و نعيم  س��وار 
موتور ش��ديم و آنه��ا را تعقيب كردي��م. وقتي 
نزديكشان شديم مي خواس��تند هر طور شده 
ف��رار كنند تا اينك��ه نزديك يك پم��پ بنزين 
حوالي پاكدش��ت به هم برخ��ورد كرديم. آنها 
وقتي م��ن و نعيم را مقابلش��ان ديدند از موتور 
پياده شدند و س��ه نفري به ما حمله كردند. هر 
سه نفر چاقو داشتند و با همان سالح چند ضربه 

به گردن و شكم نعيم زدند و فرار كردند. من هم 
در آن درگيري زخمي ش��دم، اما تحت درمان 

قرار گرفتم.«
بعد از اين توضيح��ات و ثبت اظه��ارات ديگر 
ش��اهدان حادثه عامالن قتل تحت تعقيب قرار 
گرفتند و با دستگيري چند مظنون از آنجايي كه 
مدركي عليه آنها به دست نيامد همگي تبرئه و 

آزاد شدند. 
با گذشت سه سال از حادثه و ناكامي پليس در 
يافتن عامالن اين حادثه اولياي دم درخواست 

ديه از بيت المال را مطرح كنند. 
با اين درخواست پرونده به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرس��تاده شد و با تعيين شعبه در 
وقت رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم 

دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلسه رياست دادگاه رسميت جلسه را 
اعالم كرد. در ادامه پدر مقتول در جايگاه ايستاد 

و درباره درخواستش گفت: »پسرم كارگر بود و 
با كارگري خرج زندگي ما را هم تأمين مي كرد. 
او اهل دعوا و درگي��ري نب��ود و آن روز همراه 
دوستانش براي تفريح به ش��هربازي رفته بود. 
او بي رحمانه با ضربات چاقو كش��ته ش��د حاال 
سه س��ال از آن حادثه مي گذرد و هنوز ردي از 
قاتالن پسرم به دست نيامده است. من و همسرم 
اميدي به دستگيري متهمان نداريم به همين 
خاطر تقاضا داريم دي��ه فرزندمان از بيت المال 

پرداخت شود تا خون او پايمال نشود.«
در ادامه مادر مقتول در حالي كه به شدت اشك 
مي ريخت، گفت: »شوهرم درآمد زيادي نداشت 
و پس��رم نان آور خانه بود. ب��ا رفتنش زندگي 
س��ختي داريم. حاال كه قاتالن او پيدا نشده اند 

درخواست ديه از بيت المال را دارم.«
در پايان هيئ��ت قضايي با اعالم ختم جلس��ه، 

جهت صدور رأي وارد شور شد. 

راز قتل در شهر بازي وارمين سر به مهر ماند

مردان متجاوز به اعدام محكوم شدند
ش�ش مرد افغان ك�ه متهم هس�تند ب�ه زن جوان�ي در يكي از 
باغ ه�اي فرحزاد تع�رض كرده ان�د به اع�دام محكوم ش�دند. 
به گزارش جوان، پرونده س��ال ۹۸ با شكايت زن جواني از هفت مرد 

افغان به اتهام اذيت و آزار تشكيل شد.
 آن زن در طرح ش��كايتش گفت: »من و ش��وهرم وضع مالي خوبي 
داش��تيم به همين خاطر تصميم گرفتيم يك خانه وياليي در غرب 
تهران خريداري كني��م.   در آگهي س��ايت هاي اينترنتي يك مورد 
حوالي فرحزاد پيدا كردم. بعد از قرار با صاح��ب آگهي به مالقاتش 
رفتم. آن مرد افغان جمعه نام داشت. او خانه وياليي را نشان داد و بعد 
پيش��نهاد داد از خانه باغ ديگري بازديد كنيم. قبول كردم اما وقتي 
وارد آن خانه شدم فهميدم گرفتار شش مرد افغان شده ام. « شاكي 
ادامه داد: »آنها وحشيانه به من حمله كردند و مرا به زور آزار دادند. 
سپس جمعه و يكي ديگر از آنها تلفن همراهم را سرقت كردند و بعد 

مرا رها كردند. «
 با طرح اين ش��كايت مأموران در يك قرار صوري جمعه را بازداشت 
كردند، اما ردي از ديگر متهمان به دست نيامد. پروند در اولين جلسه 

روي ميز هيئت قضايي شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران 
قرار گرفت. در آن جلسه شاكي مدعي ش��د مردان افغان قباًل دختر 
جواني را براي رسيدن به نيت شومشان به قتل رسانده و جسدش را 
دفن كرده بودند. آنها آن روز با نشان دادن اين فيلم و تهديد قتل او را 
آزار داده بودند. با اين ادعا پرونده براي تحقيقات بيشتر و دستگيري 
ديگر متهمان به دادسرا فرستاده شد و بعد از دستگيري شش متهم، 

پرونده بار ديگر به همان شعبه ارجاع شد. 
در آن جلسه متهمان يك به يك جرمشان را انكار كردند و گفتند آن 
زن به ميل خودش به آن خانه باغ رفته و به ميل خودش با آنها رابطه 
داشته اس��ت. در ادامه يكي از متهمان كه زير 1۸ سال سن داشت، 
گفت: »دوستانم به زور زن جوان را آزار دادند، اما من در اين حادثه 
نقشي نداشتم. « در پايان، هيئت قضايي شش متهم را به اعدام محكوم 
كرد، اما متهم نوجوان با تأييد ادعايش از سوي زن جوان، از تجاوز به 
عنف تبرئه و به ترك خاك ايران محكوم ش��د. جمعه و يكي ديگر از 
متهمان نيز به اتهام سرقت تلفن همراه شاكي هر كدام به هفت سال 

حبس محكوم شدند.


