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 2كشته
بر سر كاشت گل!

درگيري مسلحانه بر سر كاشت گل در شهرستان بروجرد دو
كشته برجاي گذاشت.

به گزارش جوان ،صبح روز چهارش��نبه 24مهرماه قاضي محمد
تقي شعباني ،بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با
تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك پسر جواني در يكي
از بيمارستانهاي جنوب تهران با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي راهي محل ش��د .تيم جنايي روي تخت
بيمارستان با جسد پسر 25سالهاي به نام حشمت روبهرو شدند
كه حكايت از آن داشت مقتول با ش��ليك گلوله مجروح و بعد از
انتقال به بيمارستان فوت شدهاست.
بررسيهاي مأموران پليس نشان داد حشمت ساكن شهرستان
بروجرد بوده كه شهريورماه در درگيري با شليك گلوله زخمي و
بعد از مدتي براي درمان به بيمارستاني در تهران منتقل ميشود و
در نهايت ساعتي قبل بر اثر شدت جراحات روي تخت بيمارستان
به كام مرگ ميرود.
همچنين مش��خص ش��د در آن حادثه مقتول همراه چهارنفر از
دوستانش با تعدادي از بچههاي محلش به خاطر گل با هم اختالف
داشتند اين درگيري مرگبار را رقم ميزنند.
يكي از بس��تگان مقتول گفت :حش��مت و تعدادي از دوستانش
در يكي از روس��تاهاي بروجرد باغچهاي داش��تند كه در آن گل
ميكاش��تند .از طرفي هم تعداد ديگري از بچههاي همان محل
مدعي بودند كه باغچه متعلق به آنها است .البته اين دو گروه با هم
اختالف مالي هم داشتند و به همين خاطر چند باري با هم درگير
شدهبودند و هميشه هم براي هم شاخ و ش��انه ميكشيدند .روز
شنبه 20شهريور امسال حشمت همراه سه نفر از دوستانش سوار
بر خودرو بودند كه گروه رقيبشان خودروی آنها را با اسلحه شكاري
به رگبار ميبندند و بعد به س��رعت از محل فرار ميكنند .در آن
حادثه يكي از دوستان حشمت در دم كشته شدهبود و حشمت و
دو دوست ديگرش هم زخمي و به بيمارستان منتقل شدهبودند.
دو دوست زخمي چند روزي بعد حالشان خوب شد اما حشمت
هر روز حالش بدتر ميش��د تا اينكه پزشكان بيمارستان بروجرد
تش��خيص دادند براي ادامه درمان حش��مت را به تهران منتقل
كنيم .در نهايت روز دوشنبه 5مهرماه حشمت را براي درمان به
تهران آورديم و در بيمارستان بستري كرديم ،اما متأسفانه او پس
از 19روز بستري در تهران بر اثر شدت جراحات فوت كرد.
وي در پايان گفت :مأموران پليس هنوز در تالشند كه عامالن اين
دو قتل را بازداشت كنند.
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني قاضي شعباني
با صدور قرار عدم صالحيت پرونده را براي رسيدگي به دادسراي
محل حادثه فرستاد.

مالكان خودرو
تغيير آدرس خود را اعالم كنند

مع�اون اجتماع�ي پلي�س راه�ور ناج�ا گف�ت :مال�كان خودرو
باي�د تغيي�ر آدرس مح�ل س�كونت و تغيي�ر ش�ماره تلف�ن
هم�راه خ�ود را در ۴ ۸س�اعت ب�ه پلي�س اعلام كنن�د.

سرهنگ عيناهلل جهاني به ايرنا گفت :مالكان خودروها براساس قوانين
موظف هس��تند حتماً تغيير آدرس منزل مس��كوني خود را از طريق
مراجعه به دفاتر پليس ،۱۰+مراكز شمارهگذاري و ادارات راهنمايي و
رانندگي استان و شهرستان ها اعالم كنند.
وي با بيان اينك��ه اعالم نك��ردن آدرس جديد براي مال��كان خودرو
عواقبي در پي دارد ،گفت :افراد براي اعالم آدرس جديد بايد مدارك
احراز هويت و كارت شناس��ايي خود را به همراه داش��ته باشند تا در
سامانه راهور ثبت ش��ود از همين رو توصيه مي شود هموطنان حتما
آدرس جديد منزل و شماره تلفن همراه خود را در سامانه هاي راهور
بهروزرساني كنند.

سرقت از حساب مادر
براي بازي آنالين

پس�ر نوج�وان ك�ه در شهرس�تان بندرعب�اس ب�ا دس�تبرد به
حس�اب مادرش بازي آنالي�ن انجام م�يداد ماجرا را ش�رح داد.

سرگرد احس��ان بهمني ،رئيس پليس فتای استان هرمزگان گفت:
چند روز قبل زن جواني وارد پليس فتای بندرعباس شد و گفت كه
افراد ناشناس به حساب بانكياش دستبرد زده و موجودي حسابش
را برداشت كردهاند.
او گفت :امروز كه براي بررسي حسابم به بانك رفتهبودم فهميدم كه
در نوبتهاي مختلف پولهايم برداشت شدهاست .بعد مطرح شدن
ش��كايت ،مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند و متوجه شدند
كه برداشتها با كارت بانكي شاكي براي خريد بازي آنالين برداشت
شده است.
بعد از مشخص شدن ماجرا بود كه معلوم شد برداشت كننده پولها
كسي نيست جز پسر نوجوان شاكي .او وقتي در اين باره تحقيق شد
گفت :من به بازيهاي آنالي��ن عالقه زيادي داش��تم .از آنجا كه به
اطالعات بانكي مادرم دسترسي داشتم از حسابش براي انجام بازي
آنالين برداش��ت ميكردم تا اين كه دستم رو ش��د .با اعالم رضايت
شاكي از پسرش پرونده به دادسرا ارجاع شد.

آدم ربايي براي اختالف مالي

م�ردي ك�ه در جري�ان اختلاف مال�ي ب�ه م�دت 19روز ب�ه
گ�روگان گرفته ش�ده ب�ود با تلاش مأم�وران پليس شهرس�تان
دل�گان در اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان آزاد ش�د.

س��ردار احمد طاهري ،فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان
گفت :هفتم مهرماه امسال مردي 33س��اله از مقابل خانهاش در يكي
از شهرهاي شمال غرب كشور ربوده ش��د .بعد از آن بود كه با شكايت
خانوادهاش تحقيقات در اين باره به جريان افتاد .بررس��يهاي بعدي
پليس نشان داد كه مرد جوان در جريان اختالف مالي از سوي سه نفر به
گروگان گرفته شدهاست.
همچنين مش��خص ش��د كه آدمربايان گروگان خود را ب��ا خودروي
سواري پژو 405به يكي از شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان
منتقل كردهاند .در شاخه ديگري از تحقيقات بودكه مخفيگاه متهم در
شهرستان دلگان شناسايي شد و در حالي كه 19روز از حادثه گذشته
بود مأموران موفق شدند گروگان را در سالمت كامل آزاد كنند .سردار
احمد طاهري ،فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان با بيان اين
كه انگيزه آدم ربايي اختالف مالي بوده گفت كه تحقيقات براي شناسايي
و بازداشت آدمربايان جريان دارد.

سرويس حوادث 88498435

اعالم گذشت فوتباليست استقالل از دزدان شبگرد

سارقان ش�بگرد كه فوتباليس�ت استقالل
ته�ران را رب�وده و موج�ودي حس�ابش را
برداش�ت كرده بودند روز گذش�ته پاي ميز
محاكمه ايس�تادند .با اين كه متهمان قبل از
شروع دادگاه موفق شدند رضايت بازيكن را
جلب كنند ،اما نماينده دادستان براي سارقان
درخواس�ت اش�د مج�ازات را مط�رح كرد.

به گزارش جوان ،سال گذشته يكي از بازيكنان
تيم اس��تقالل به اداره پليس رفت و از سه مرد
جوان به اتهام س��رقت با سالح س��رد شكايت
ك��رد .او در توضيح ب��ه مأموران گفت« :ش��ب
گذش��ته براي انجام كاري در ميدان جمهوري
منتظر ماش��ين بودم ت��ا به خيابان س��تارخان
بروم كه يك خودروي تيبا توق��ف كرد .داخل
خودرو راننده با س��ه سرنشين نشس��ته بود به
همين خاطر من هم روي صندلي عقب كنار دو
مرد جوان نشس��تم .بعد از طي مسافتي يكي از
مسافران پياده ش��د و راننده به سمت كوچهاي
تاريك رفت .اعتراض كردم ،اما فايدهاي نداشت
خواستم از ماشين پياده شوم كه يكباره راننده
و دو مرد ديگر چاقو را روي پهلويم گذاشتند و
مرا به شدت كتك زدند .آنها از من خواستند هر
چه همراه دارم در اختيارشان بگذارم سپس مرا فرهاد ناكام ماندهبود كيفرخواس��ت براي س��ه
مجبور كردند كارت عابرم را به همراه رمز به آنها متهم صادر و پرون��ده ب��ه دادگاه كيفري يك
بدهم .مقاومت فايدهاي نداشت .به همين خاطر استان تهران فرستاده شد.
براي نجات جانم كارتم را به آنها دادم .سارقان اولين جلسه رسيدگي به پرونده در غياب يكي از
بعد از گرفتن كارت مقابل يكي از باجههاي عابر متهمان در شعبه دهم دادگاه به رياست قاضي
بانك رفتند و هر مقدار موجودي در كارتم بود متين راسخ تشكيل ش��د .قبل از شروع جلسه
را برداشت كردند سپس گوشي تلفن همراهم را وكيل متهمان از شاكي درخواست گذشت كرد و
نيز سرقت كردند و گريختند».
توانست رضايت بازيكن استقالل را جلب كند.
با طرح اين شكايت ،سه مرد جوان تحت تعقيب بعد از اعالم گذش��ت ش��اكي ،رياس��ت دادگاه
قرار گرفتن��د تا اينكه چند ماه بع��د از حادثه با رسميت جلس��ه را اعالم كرد .س��پس نماينده
روشن شدن گوشي شاكي و رديابي صاحب سيم دادستان در جايگاه ايستاد و گفت« :با توجه به
كارت دو نفر از متهمان به نامهاي رضا و محمد اعالم رضايت شاكي قبل از شروع جلسه ،براي
شناسايي و بازداش��ت ش��دند .متهمان تحت متهمان به اتهام سرقت با سالح سرد و آدمربايي
بازجويي قرار گرفتند اما مدعي ش��دند فقط از درخواست اشد مجازات دارم».
سيمكارت استفاده كردهاند و گوشي تلفن همراه در ادامه بازيكن اس��تقالل در جايگاه ايستاد و
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مرم�وزي در ته�ران ب�ه قت�ل رس�يده ب�ا
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ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ايس��تاد و گفت اتهام خفتگيري را قبول ندارد.
او در توضيح گف��ت« :آن س��يم كارت متعلق
به دوس��تم مرتضي ب��ود .او گفت س��يم كارت
را ب��ه فرهاد فروخته اس��ت .جرم م��ن اين بود
كه آن را گرفتم ت��ا به فرهاد بده��م .باور كنيد
از ماجراي س��رقتي بودن گوش��ي تلفن همراه
اطالعي نداشتم .حاال فرهاد به تركيه رفته و من
گرفتار شده ام» .
ديگر متهم كه به خاطر اته��ام ديگري از زندان
به دادگاه منتقل شده بود در جايگاه قرار گرفت
و با انكار جرمش گفت« :بعد از دس��تگيري ۲۵
روز در اداره آگاهي بودم طوري كه شب و روز را
نمي ديدم .به همين خاطر مشاركت در سرقت
را قبول كردم اما حاال حقيقت را ميگويم در اين
حادثه نقشي نداشتم».
بعد از دفاعيات دو متهم نماينده دادس��تان در
جايگاه قرار گرفت و گفت« :متهمان ش��بانه با
سالح سرد يك شهروند را دزديده و از او سرقت
كردهاند ،ام��ا واقعيت را نميگوين��د به همين
خاطر درخواست دارم دوست آنها به نام مرتضي

به عنوان مطلع به دادگاه احضار شود تا حقيقت
مشخص شود».
با اين درخواس��ت مرتضي كه بيرون از ش��عبه
حاضر بود ،به دستور رياس��ت دادگاه به عنوان
مطلع روبهروي هيئت قضايي قرار گرفت و گفت:
من جگركي داش��تم .روزي كه رضا به مغازه ام
آمده بود ،به او گفتم يك س��يم كارت با شماره
رند دارم كه مي خواهم آنرا بفروشم .رضا گفت
اتفاقاً فرهاد دنبال يك شماره رند ميگردد و آنرا
مي خواهد .اين ش��د كه با فرهاد صحبت كرد و
قرار شدآنرا به او بدهد .رضا در اين ماجرا نقشي
نداشته است».
مرتضي ادامه داد« :فرهاد هنوز پول سيم كارت
را پرداخت نكرده اس��ت .او بع��د از گرفتن آن
قول داد بعد از يك مدت كوتاه مبلغ را بپردازد.
من هم به خاطر اينك��ه بچه محل بوديم حرفي
نزدم تا اينكه در اداره پليس احضار شدم و براي
مأموران ماجرا را تعريف كردم» .
در پايان هیئت قضايي بعد از ارائه اليحه از سوي
وكالي طرفين جهت صدور رأي وارد شور شد.

پشت خط زني است با شوهرم حرف ميزند .او ابتدا
آرام حرف ميزد ،اما دقايقي بعد صداي شوهرم
بلند شد و معلوم بود كه با او يا فرد ديگري در حال
مشاجره لفظي است .شوهرم تلفن همراهش را
قطع كرد و پشت سرمهمانمان از خانه بيرون رفت
تا اينكه االن متوجه شدم به قتل رسيدهاست .وي
در پايان گفت :شوهرم مدتي بود با زني به صورت
مخفيانه در ارتباط بود كه احتمال ميدهم از طرف
بستگان همان زن به قتل رسيده است.
مأموران در نخس��تين گام مهم��ان مقتول را به
عنوان مظنون بازداشت كردند .وي نيز حرفهاي
همسر مقتول را تكرار كرد و در ادعايي گفت :مدتي
است به خانه مقتول كه از بستگان من است رفت
و آمد دارم .شب حادثه مهمان آنها بودم كه تلفن
همراه نظير زنگ خورد و نظير هم شروع به حرف
زدن كرد .پشت خط صداي زني ميآمد كه پس
از گذشت لحظاتي جر و بحث آنها شروع شد .من
خداحافظي كردم و از خانه آنها بيرون آمدم و به
شهرس��تان رفتم كه االن متوجه شدم او به قتل
رسيده است.
شكايت از عروس به اتهام قتل
در حالي كه بررس��يهاي مأموران حكايت از آن
داشت كه مرد آشنا و همس��ر مقتول قصد دارند
با تناقضگويي مأموران پلي��س را فريب دهند،
يكي از اعضاي خانواده مقتول به دادس��راي امور
جنايي رفت و از عروسيشان به اتهام قتل پسرش
شكايت كرد.
وي گفت :چند سال قبل پسرم همراه همسرش
شميم و س��ه فرزندش براي كار به ايران آمدند و
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نجاتدختركوهنورد
از درهاي در توچال

دخت�ر كوهن�ورد ك�ه هن�گام كوهن�وردي در ارتفاع�ات توچال
به دره س�قوط ك�رده بود با تلاش آتشنش�انان نجات پي�دا كرد.

به گزارش جوان ،عصر روز گذش��ته دختري جوان به گ��روه امداد و
نجات كوهس��تان خبر داد كه در منطقه كوهس��تاني توچال گرفتار
شدهاست .مجتبي فعلي فرمانده آتشنشانان گفت :به دليل مشخص
نبودن آدرس اعالم شده توسط فرد گرفتار شده ،آتشنشانان پس از
تقسيم شدن به دو گروه شروع به جستوجو در ارتفاعات كردند و پس
از ششساعت دختر جوان را كه به علت نامعلوم به داخل درهاي سقوط
كرده پيدا كردند .پس از آن بود كه امدادگران توانستند خود را به عمق
دره رس��انده و دختر جوان را به محل امن منتقل ك��رده و در اختيار
امدادگران اورژانس قرار دهند.

بازداشت سارق
هنگامسرقتتابلورانندگي

مردي كه در حال سرقت تابلوهاي رانندگي در جاده اهر بود بازداشت شد.

در تهران ساكن شدند .مدتي بعد او با همسرش
اختالف پي��دا كرد چ��ون احتمال م��يداد كه
همسرش به او خيانت كرده است.
اختالف آنها هر روز بيش��تر ميش��د و االن هم
احتمال ميدهيم كه همس��رش با همدس��تي
آن مرد آشنا ،پسرم را به قتل رس��اندهاند و براي
فريب مأموران پليس صحنه س��ازي كردهاند و
مدعي هستند كه پسرم با زن ديگري در ارتباط
است در صورتي كه پسرم اص ً
ال با هيچ زني ارتباط
نداشتهاست .االن از عروسم و مهمان آنها به اتهام
قتل پسرم شكايت دارم.
بازداشت همسر مقتول
با شكايت خانواده مقتول ،مأموران پليس همسر
مقتول را به عنوان مظنون حادثه بازداشت كردند.
صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور
جنايي منتقل ش��د و در بازجوييها منكر جرم
خود شد.
وي با تكرار همان ادعاهاي قبلياش گفت :شب
حادثه وقتي مهمان ما رفت شوهرم تلفني با همان
زني كه از قبل با او در ارتباط بود صحبت ميكرد
كه نميدانم چه شد با هم مشاجره لفظي كردند.
شوهرم خيلي عصباني ش��د و تلفن همراهش را
قطع كرد و نيمه شب از خانه بيرون رفت تا اينكه
جسدش را صبح رهگذري پيدا ميكند.
در ادامه زن جوان براي تحقيقات بيشتر و مشخص
شدن صحت و سقم ادعايش در اختيار كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي قرار گرفت.
تحقيقات درباره اين حادثه براي روش��ن شدن
زواياي پنهان آن ادامه دارد.
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رئي�س پلي�س راهنماي�ي و رانندگ�ي ته�ران ب�زرگ گف�ت ك�ه
رانندگي با موتورس�يكلتهاي برق�ي هم گواهينام�ه ميخواهد.

سردار محمد حسين حميد به مهر گفت :در حال حاضر همه كساني
كه وس��يله نقليهش��ان از حالت دوچرخه در ميآيد و تبديل ميشود
به يك قدرت محرك��ه چه برقي و چ��ه بنزيني بايد ب��راي راندن آن
وسيله نقليه گواهينامه بگيرد و اين موضوع ربطي هم به حجم موتور
وس��يله نقليه آنها ندارد .وي ادامه داد :اگر ما بخواهيم در مورد حذف
گواهينامه رانندگي موتورهاي برقي اظهارنظ��ر كنيم بايد بگويم كه
راهور ناج��ا مجموعه فني و مهندس��ي دارد و اي��ن مجموعه فني در
خصوص اين قضيه بررسيهاي الزم را انجام ميدهد و مبنا را به صورت
فراگير اعالم خواهد كرد.

بازداشت همسر خواننده افغان به اتهام قتل

به مأموران پليس تهران خبر رسيد رهگذري در
يكي از خيابانهاي جنوبي تهران جسد مردي را
كشف كرده كه با ضربات چاقو به قتل رسيده است.
بااعالماينخبرقاضيمحمدتقيشعباني،بازپرس
همراه تيمي از
دادس��راي امور جنايي
1394ﺭﻧﮓ
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جنايي درﺷﻤﺎﺭﻩ
5344585
ﺏ  (43ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ميدان��ي خيلي زود
تي��م
ﺑﺎﻗﺮﻯنظير است،
ﺭﺿﺎافغان به نام
كه مردي
را
مقتول
هويت
 NAS412100F1124451ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
شناسايي كردند و مشخص شد وي همراه همسر
ﺑﺎﺷﺪ.
در خانه اي در نزديكي محل حادثه
ﻣﻰفرزندش
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂو سه
زندگي ميكرده است .ﺍﻟﺒﺮﺯ
همچنين مش��خص شد نظير كه ش��ب قبل به
قتل رسيدهاس��ت رپر و خواننده افغان است كه
ي هاي همشهريانش
در مجالس و جشن و مهمان 
خوانندگي ميكردهاست.
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ﺍﺳﺖ
ترتيب ﻭ
بدين ﻧﻤﻮﺩﻩ
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ش��ب از ما خداحافظي كرد و رفت .همان لحظه
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رانندگيبا موتورهاي برقي هم
گواهينامهميخواهد

سرهنگ قدرت آقاپور ،فرمانده انتظامي شهرستان اهر گفت :روز گذشته
مأموران پليس هنگام گشتزني در حاشيه شهر ،متوجه شدند مردي
در حال سرقت تابلوهاي رانندگي است كه وي را بازداشت كردند .متهم
24ساله در بازجوييها به سرقت سريالي تابلوهاي رانندگي اعتراف كرد.
وقتي مأموران پليس قدم به مخفيگاه متهم گذاشتند ۲۴تابلوي عالئم
راهنمايي و تعداد زيادي پايه تابلوها را كشف كردند .متهم گفت كه از
راه فروش تابلوها تاكنون 80ميليون تومان به جيب زدهاست .تحقيقات
براي كشف جرائم بيشتر متهم جريان دارد.

اعتراف به قتل برادر در باغ انار

مردي كه متهم اس�ت برادرش را در شهرستان شيروان با ضربات
چاقو به قتل رساندهاس�ت بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد.

سرهنگ محمد روهنا ،فرمانده انتظامي شهرستان شيروان توضيح داد:
روز گذش��ته مأموران پليس از درگيري خونين در يكي از روستاهاي
اطراف با خبر و در محل حاضر شدند .بررس��يها نشان داد كه حادثه
در يكي از باغهاي انار روستا اتفاق افتاده و در جريان آن مرد جواني با
ضربات چاقو به قتل رسيده است .مأموران پليس در تحقيقات ميداني
متوجه شدند كه عامل حادثه برادر مقتول است كه تحت تعقيب قرار
گرفت و پنج ساعت بعد از حادثه در يكي از روستاهاي اطراف بازداشت
شد .متهم در بازجوييها به جرمش اعتراف كرد و گفت به خاطر اختالف
خانوادگي دس��ت به چاقو ب��رده و حادثه را رقم زده اس��ت .وي گفت:
تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

كشف عتيقههاي ساساني
در سلسله

فرمانده انتظامي استان لرستان از كش�ف اشياي تاريخي مربوط
به دورههاي ساس�اني و صفوي در شهرس�تان سلس�له خبر داد.

به گزارش جوان،س��ردار يحيي اللهي توضيح داد :مأموران پليس در
جريان تحقيقات خود از فعاليت يكي از قاچاقچيان عتيقه با خبر شده و
در اين باره تحقيق كردند .وي ادامه داد :مأموران در بررسيهاي بيشتر
موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي کنند و همزمان با دستگيري
وي 13قطعه اشيای باستاني شامل ،كاسه سنگي ،بشقاب ،آفتابه و 56
جلد كتاب و قرآن خطي و تاريخي مربوط به دوره ساسانيان و صفويان
كشف كنند .متهم با تشكيل پرونده راهي دادسرا شد.
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