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بازداشت زورگيران   مسلح  شهريار
س�ارقان مس�لح ك�ه ب�ا زورگي�ري از زن�ي رهگ�ذر در شهرس�تان 
ش�هريار جنج�ال زي�ادي به پ�ا ك�رده بودند، س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 
حميد عسكري، دادستان شهرستان شهريار گفت: به دنبال انتشار فيلم زورگيري 
از يك زن در شهرك وائين شهريار دستور قضايي براي بازداشت عامالن حادثه 
به جريان افتاد تا اين كه روز گذشته عامالن حادثه شناسايي و بازداشت شدند. 
وي گفت: تحقيقات از متهمان جريان دارد. براس��اس اين گزارش چند روز قبل 
انتشار فيلم حادثه زورگيري در ش��بكه هاي مجازی نگراني هاي زيادي را درباره 
چرايي وقوع اين گونه حوادث در مألعام به دنبال داشت. سه سارق مسلح كه سوار 
بر خودروي پژو بودند با سد كردن راه زني رهگذر با تهديد سالح،  طالهاي وي را 

سرقت كرده و سوار بر خودرو از محل متواري شدند تا اين كه بازداشت شدند.

 كالهبرداري ميلياردي 
 3 امالكي فريبكار

س�ه مرد فريب�كار كه ب�ا داير ك�ردن بن�گاه امالك خانه ه�اي م�ردم را به 
چند نفر فروخت�ه يا اجاره مي دادند س�رانجام بازداش�ت ش�دند. متهمان 
اعت�راف كرده ان�د ب�ه اي�ن ش�يوه 6ميلي�ارد توم�ان ب�ه جي�ب زده اند. 
 سرهنگ محمد معظمي گودرزي، جانشين فرماندهي انتظامي استان البرز گفت: 
چندي قبل شكايت هاي مشابه درباره كالهبرداري از سوي كاركنان يك بنگاه امالك 
به مأموران پليس آگاهي گزارش شد. تحقيقات ميداني پليس نشان داد مردي با راه 
اندازي يك مشاور امالك بدون مجوز با همدستي دونفر ديگر ملك هايي راكه براي 
اجاره يا فروش به آنها سپرده مي شد با جعل مدارك به چندين نفر اجاره يا به فروش 
رسانده اند. در حالي كه تعداد شكايت هاي مطرح شده به 17 فقره رسيده بود، مأموران 
موفق شدند سه متهم را بازداشت كنند. متهمان در بازجويي ها به كالهبرداري هاي 
سريالي به اين شيوه اعتراف كردند. در حالي كه ارزش پرونده 6ميليارد تومان اعالم 

شده تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 
 

دزد دوربين هاي مداربسته 
بازداشت شد

س�ارق موتورس�وار ك�ه ش�بانه دس�ت ب�ه 
س�رقت دوربين ه�اي مداربس�ته در محل�ه 
ش�د.  بازداش�ت  م�ي زد،  س�يدخندان 
به گزارش جوان، چندي قبل شكايت هاي مشابه 
درباره س��رقت دوربين ه��اي مداربس��ته اماكن 
عمومي و س��اختمان هاي مس��كوني به مأموران 
كالنتري 120 سيدخندان گزارش شد. مأموران 
پلي��س در جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند 
كه سرقت ها از سوي سارقي شبگرد در حال رقم 
خوردن است. سارق موتورسوار شبانه با پرسه در 
محل در فرصت مناسب دست به سرقت مي زد كه 
مأموران موفق ش��دند مخفيگاه وي را شناسايي 
و او را بازداش��ت و در بازرس��ي از مخفي��گاه وي 

10دستگاه دوربين مداربسته كشف كنند. 
 سرهنگ محمدقاس��م طرهاني جانشين پليس 
پيش��گيري ته��ران گف��ت: متهم 42 س��اله در 
بازجويي ها به سرقت هاي س��ريالي به اين شيوه 
اعتراف كرد. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

وي جريان دارد. 

     غالمرضا مسكني
 سخنگوي فرمانده انتظامي كشور در پاسخ به پرسش »جوان« درباره 
چرايي گستره قاچاق كاال و ارز با وجود پليس هاي تخصصي گفت كه 
مبادي قاچاق كاال به دليل كامل نبودن اختيارات قانوني پليس در اين 
حوزه ناشناخته است كه الزم است فرآيند مبارزه با قاچاق كاال چه 
در زمينه شيوه نامه ها و چه در زمينه زير ساخت ها اصالح و بازنگري 
شود. سردار مهدي حاجيان با تأكيد بر اين كه دسترسي پليس به 
سامانه جامع انبارهاي سامانه جامع تجارت در حد استعالم و برخط 
است، خواستار دسترسي كامل به سامانه تجارت وزارت صمت شد. 
به گزارش جوان ، مبارزه با قاچاق كاال و ارز هميشه به عنوان يك معضل 
اقتصادي در دستور كار مسئوالن و نهادهاي نظارتي بوده است. ورود و 
خروج پنهاني كاال و ارز ضربات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشور تحميل 
كرده و توليد داخلي را به نابودي كشانده ، بيكاري ، تورم و از همه مهمتر 
مشكالت معيشتي براي اقشار جامعه به ارمغان آورده است، اما سؤالي كه 
هميشه در افكار عمومي مطرح مي شود، چرا دولت در مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و آن هم با اين وس��عت و كثرت قاچاق نمي تواند مقابله كند. 
از س��وي ديگر مردم پليس را جلو دار اين مبارزه مي دانند و با تشكيل 
پليس هاي تخصصي در زمينه مبارزه با قاچاق كاال، ارز و پليس گمرك و 
مرزباني اين مطالبه را دارند كه قاچاق كاال و ارز به حداقل ممكن برسد، 
اما در واقع اين اتفاق نيفتاده است و اين سؤال مطرح مي شود كه كجاي 

كار مشكل دارد. 
سردار مهدي حاجيان، سخنگوي فرماندهي انتظامي كشور صبح ديروز 
در نشست خبري با خبرنگاران به اين موضوع اشاره كرد و از ناكافي بودن 
سازكارهاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز گله كرد و گفت كه پليس در مبارزه 
با اين پديده اختيارات كاملي ندارد والزم است پليس درحوزه مبادي و 

خروجي كاال با اختيارات قانوني بيشتري حضور داشته باشد. 
سخنگوي فرمانده انتظامي كشور در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان كه 
چرا با وجود پليس هاي تخصصي هنوز شاهد گستره قاچاق كاال و ارز از 
كشور گفت: »در زمينه قاچاق اين سؤال هم براي ما پيش مي آيد قاچاق 
كاال از چه مبادي و مجاري انجام مي شود و چگونه اين حجم از كاال مثاًل 
خروج 35 هزار تن كاالي قاچاق از كشور خارج شده و آنچه مسلم است، 
اين حجم نمي تواند از مرز و به اشكال انفرادي و از سوي قاچاقچيان خارج 

شود و الزم است اين مجاري شناخته شود. به همين خاطر آنچه مسلم 
است پليس بايد در حوزه مبادي و خروجي كاال با اختيارات كامل قانوني 
حضور داشته باشد و الزم است فرآيند مباره با قاچاق كاال چه در زمينه 
شيوه نامه ها و چه در زمينه زير ساخت ها اصالح و بازنگري شود. پليس 
كمرگ دوسال است ايجاد شده و اختياراتي هم براي او تدبير شده است، 
اما اين اختيارات كامل و كافي نيس��ت. پليس بايد در تمامي مرزهاي 
گمركي با اختيارات كامل قانوني حضور داشته باشد تا وظيفه نظارتي و 
مبارزه اي خود را به صورت كامل انجام دهد. « سردار حاجيان از وزارت 
صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و س��اير دستگاه هاي مربوطه 
خواست تا با انجام آسيب شناسي اين حوزه به پليس كمك كنند بتواند 

در مبارزه با قاچاق به وظيفه قانوني عمل كند. 
    دسترسي ناقص به سامانه جامع تجارت 

احتكار و گرانفروشي هم در كنار موضوع قاچاق كاال كه تأثير مستقيمي بر 
معيشت خانواده ها و مشكالت اقتصادي دارد موضوعي بود كه سخنگوي 
فراجا به آن اشاره كرد و در ادامه پاسخ به سؤال   خبرنگار ما از دسترسي 
ناقص پليس به سامانه تجارت وزارت صمت انتقاد كرد و گفت: » سامانه 
جامع تجارت زير شاخه اي به عنوان سامانه جامع انبارها دارد و پليس هم 
به اين سامانه دسترسي دارد، اما دسترسي آن در حد استعالم و برخط 
است و اين دسترسي ناقص است و ما نيازمند دسترسي ادمين هستيم 
تا بتوانيم در آن واحد كاال را از مبدأ تا زماني كه به دست مصرف كنند 
مي رسد رصد كنيم و از اين طريق چرخه انبارداري را كشور را تحليل 
كنيم و حتي صحت و سقم انبارهايي كه در سطح كشور فعاليت دارند، 

را داشته باشيم و با اين دسترسي در حوزه عرضه و تقاضا مي توانيم به 
وظيفه خودمان عمل كنيم و اگر انبار داري به وظايف خود عمل نكرد 
به عنوان متخلف با آن برخورد قانوني كنيم. در غير اين صورت مبارزه ما 
هدفمند وهوشمند نخواهد بود و اين دستاوردهايي هم كه داشتيم به 
خاطر ايثارگري های  همكاران ، ايست و بازرسي ها، گزارشات مردمي 
و بازديد هاي سر زده به دست آمده است، اما اگر اين اختيارات را داشته 
باشيم و به عنوان ضابط قانوني عمل كنيم، مي توانيم اجازه ندهيم معلول 
شكل بگيرد و بعد با آن مقابله كنيم و نگاه ما در اين زمينه مبارزه پيش 

رويدادي است.«
   كشفيات پليس 

سردار حاجيان در تصديق صحبت هايش و مبارزه بي امان پليس با قاچاق 
كاال به كشف بيش از ۹ هزار ميليارد ريال انواع كاالي اساسي احتكار شده 
و قاچاق از ابتداي امسال تا كنون در كش��ور خبر داد و گفت:   از ابتداي 
امسال قرارگاه عملياتي اقتصادي با موضوع مبارزه با قاچاق كاال و جرائم 
اقتصادي با دستور فرمانده انتظامي كل كشور برقرار شد كه بيش از 10 
هزار و ۸00 تيم عملياتي در آن فعال هستند و در نتيجه اين اقدامات 
از ابتداي امس��ال تا به امروز 3 ميليون و 300 هزار ليتر روغن خوراكي 
قاچاق يا احتكار شده ، 5هزار و300 تن گندم و آرد و 2 هزار و 700 تن 
نهاده دامي و3هزارو300 تن برنج نيز در اين مدت از س��وي مأموران 

كشف شده است.«
به گفته وي در حوزه احتكار و قاچاق در 24 ساعت گذشته 177 تن برنج 
احتكاري و قاچاق ، 1۸6 تن گندم و آرد، 430 تن روغن و 176 تن نهاده 
دامي نيز كشف و ضبط شد كه ارزش اين اقالم در مجموع هزارو500 

ميليارد ريال بود. 
    برخورد با خودروهاي شوتي 

كاالهاي ته لنجي و خودروهاي ش��وتي كه كاالهاي قاچاق را جابه جا 
مي كنند، يكي ديگر از معضالت اقتصادي است كه در زمينه ورود پنهاني 
كاال به كشور فعاليت دارند. سردار حاجيان ضمن درخواست  ضرورت 
بازنگري در قانون كاالهاي ته لنجي به آمار تصادفات مرگبار خودروهاي 
شوتي هنگام جابه جايي كاالهاي ته لنجي و ملواناني به شهرهاي مركزي 
كشور اشاره كرد و گفت در جريان 17۸ فقره تصادف خودروهاي شوتي، 
31۸ نفر جان خود را از دست داده و 54۹ نفر مجروح شدند.  وي گفت: 

» هدف از كاالهاي ته لنجي كمك به معيش��ت مرزنش��ينان بود، اما 
متأسفانه اين موضوع مورد سوء استفاده قرار گرفت و به همين خاطر 
قرار بود، در سال ۹۹ در زمينه كاالهاي ملواني و ته لنجي بازنگري صورت 

بگيرد كه اين اتفاق رخ نداد. 
    سرقت هاي خرد و معتادان متجاهر 

س��رقت هاي خرد كه به گفته س��ردار حاجيان 51 درصد سرقت هاي 
كل كشور را شامل مي ش��ود يكي از دغدغه هاي مردم و پليس است و 
اين موضوع باعث نگراني هايي نيز شده است. به گفته پليس اين حوزه 
هم الزم است از سوي فرهيختگان و نخبگان دانشگاهي مورد آسيب 
شناس��ايي قرار بگيرد تا علل آن به صورت دقيق مش��خص و براي آن 
چاره اي انديشيد. هر چند كه به گفته سخنگوي فراجا قانون و مجازات 
بازدارنده نيست، اما مشكالت اقتصادي كش��ور و معتادان متجاهر در 

پررنگ تر شدن اين جرم نقش اساسي دارند. 
گس��تاخي مجرمان خش��ن و زورگيري هاي علني آنها در مقابل 
مردم و پخش كليپ هاي اين زورگيري ها موضوعي بود كه سردار 
حاجيان به آن واكنش نش��ان داد و گفت پليس با اين افراد قاطع 
و برخورد خواهد ك��رد، اگر اين مجرمان در صحنه جرم تس��ليم 
پليس نش��وند، پليس طوري عمل مي كند كه ديگر قادر به انجام 
جرم نباش��ند.  وي گفت:» حفظ ج��ان، مال، نام��وس، امنيت و 
آرامش مردم خط قرمز پليس اس��ت و هر كس��ي كه بخواهد آن 
را خدش��ه دار كند، پليس با آن برخورد مي كند. در اينجا پليس 
به عنوان يك جرم مشهود با چنين موردي برخورد كرده و سريعاً 

وارد عمل مي شود. 
اگر فردي در حين جرم به دس��تور پليس تمكين نكند، پليس چنان 
برخوردي مي كند كه ديگر توان بلند ك��ردن آالت و ادوات جرم را نيز 
نداشته باشد. اگر همين فرد در حين جرم تمكين كرده و خود را تسليم 

پليس كند، آن وقت برابر قانون به جرم اش رسيدگي خواهد شد. « 
در پايان سخنگوی فرماندهی انتظامی كل كشور از تغيير نام اختصاری 
»ناجا« به »فراجا« با توجه به تغيير ساختار نيروی انتظامی به فرماندهی 

انتظامی كل خبر داد. 
درپی تغييرات اعمال شده در پليس كشور كه ساختار آن به فرماندهی 

انتظامی كل ارتقا يافت، عنوان اختصاری آن نيز به »فراجا« تغيير كرد.

سخنگوي فرمانده انتظامي كشور در پاسخ به پرسش»جوان« درباره چرايي گستره قاچاق كاال:

پليس در مقابله با احتكار  دسترسی  به سامانه تجارت را می خواهد  

اعتراف به قتل  دوست نيكوكار

مفقودى
برگ سبز خودروى سـوارى پرايد صبا GTX مدل 1381 
رنگ مشكى سفيد شيرى روغنى شماره پالك (ايران38 
476ى38) به شـماره موتور 00409013 شـماره شاسى 
S1412281874675 متعلق به كاوس چهار دولى مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1388 
به رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك ايران 20 –212س41 به 
 S1412288290862 شماره موتور 302135 و شماره شاسـى
متعلق به خانم معصومه اله ويردلو با كـد ملى 4284463667 
الف ل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز و كارت خودروى سوارى پژو پارس مدل 1382 
رنگ مشكى متاليك شماره پالك (ايران184/77ن86) به 
شماره موتور 22828206502شماره شاسى 82806820 
متعلق به رضوان خداقلى پور مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سبز  وانت زامياد تيپ:Z24FI   مدل 1384 
به رنگ آبى روغنى به شـماره موتور:292652 و 
به شـماره شاسى: D8823 و به شـماره انتظامى 
ايـران35-547ص38 مفقـود شـده و از درجه 
تبريز اعتبار  سـاقط  اسـت.  

حسب درخواست و اعالم آقاى محمدرضا مالمحمدى ضمن تسليم 
دو برگ استشهاديه تصديق شده به شماره 1651 مورخ 1401/01/15 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 274 اشتهارد سند مالكيت به شماره 
چاپى 039480 نسبت به ششدانگ يك باب مرغدارى و زمين مزروعى 
متصل به آن به شماره پالك ثبتى 13 فرعى از پالك ثبتى 235 اصلى 
قبلعه * تفكيكى مفروز و مجزى شده از پالك * فرعى از اصلى مذكور 
واقع در مزرعه وكوه قاضيـان بخش مزارع حوزه ثبت اشـتهارد كه 
ذيل ثبت 10467 صفحه 178 دفتر امالك شـماره 49 اشتهارد به نام 
روح اله اخي ثبت و صادر و تسليم گرديده است كه برابر اسناد رهنى 
شـماره 25167-1392/12/21 و 29798-1394/05/27 و 34661- 
1395/07/08 و 35350-1395/09/14 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
85 اشتهارد در رهن بانك كشاورزى اشتهارد قرار گرفته است به علت 
سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده كه مراتب به استناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى 
آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى 
وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور 
باشد از تاريخ انتشـار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند معامله كتباً به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد و 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل 
مدارك وسند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به 

متقاضى تسليم خواهد شد. 
حميد شهدوست - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد    

آگهى فقدان سند مالكيت

م/ الف: 790/ ف

آقاى داود قاسـمى با ارائه وكالتنامه شـماره 42878 مورخ 84.3.3 ضمن 
تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است كه سند مالكيت 
ششـدانگ يك قطعه زمين به مسـاحت 598.01 مترمربـع قطعه 1 به پالك 
167.2018 ذيل صفحه 460 دفتر 1259 ثبت و سند مالكيت بسريال 664805 
به نام سكينه ميرعابدى اشكذرى فرزند سيدخالق به شماره شناسنامه 18 
از يزد صادر گرديده سپس برابر سند 6096 مورخ 92.3.5 دفترخانه 1229 
تهران به مهدى ملكى منتقل گرديده و برابر سـند 15708 مورخ 93.2.13 
دفترخانه 141 كرج به شاهين و شـرمين تيمورى مفرد منتقل و سپس برابر 
سـند اقاله 32738 مـورخ 93,8,28 دفترخانه 58 كرج بـه مهدى ملكى 
منتقل گرديده اسـت كه ذيل صفحـه 373 دفتر 91 ثبت و سـند مالكيت 
به سريال 661127 صادر گرديده وكيل مالك به موجب وكالتنامه هاى 4700 
مورخ 94.11.14 دفترخانه 224 كرج و 11909 مورخ 95.2.27 تقاضاى صدور 
سند مالكيت المثنى نموده است سپس آقاى منوچهر مهدى زاده به موجب 
صورت جلسـه مورخ 99.11.26 اعالم نموده كه اصل سند مالكيت به سريال 
961127 در يد اينجانب بوده كه بر اين اساس از صدور سند مالكيت المثنى 
جلوگيرى گرديد سپس به موجب دادنامه 99.582 مورخ 99.5.8 و دادنامه 
اصالحـى 9909972611700582 مورخ 99.5.9 شـعبه 17 دادگاه عمومى 

حقوقى كرج حكم به ابطال مالكيت مهدى ملكى صادر گرديده و مالكيت به 
مالك اوليه سكينه ميرعابدى اشكذرى فرزند سيدخالق شماره شناسنامه 
18 تاريخ تولد - صادره از يزد داراى شماره ملى - با جز سهم 6 از كل سهم 6 
به عنوان مالك شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 148389 
تاريخ 1368/08/18 دفترخانه اسناد رسمى شماره 147 شهر تهران استان 
تهران، ثبـت و اعاده گرديده اسـت. مفقود گرديده و تقاضاى صدور سـند 
مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى به ماده 
120 آئين  نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد.
فريدون شياسى دهسورى

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج 
 از طرف الهه عزيزى 

آگهى فقدان سند مالكيت

م/ الف: 774/ ف

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

مردي كه پ�س از قتل دوس�ت پولدارش 
جس�د او را آت�ش زده ب�ود، ب�ه زودي 
در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران 
محاكم�ه مي ش�ود. مقت�ول هم�ه بدهي 
مته�م را پرداخ�ت ك�رده و پول�ي هم به 
عنوان سرمايه در اختيارش گذاشته بود. 
به گزارش جوان، دي س��ال گذش��ته مردي 
به مأم��وران پليس تهران خبر داد پس��رش 
جمش��يد گمش��ده اس��ت. او گفت: »پسر 
22 ساله ام چند روزي اس��ت كه گمشده و از 
او خبر نداري��م. در اين مدت تلفن همراهش 
خاموش اس��ت و دوستان و آش��نايان هم از 
جمشيد خبر ندارند، احتمال مي دهيم اتفاقي 
ناگوار برايش پيش آمده باش��د، براي همين 
تصميم گرفتيم از پليس درخواس��ت كمك 

كنيم.« 
تحقيقات پليس با مطرح ش��دن شكايت در 
اين باره جريان داشت تا اين كه صاحب يك 
باغ به پليس گزارش داد جسدي سوخته در 
باغش پيدا شده است. بررسي هاي پليس در 
اين باره نشان داد مشخصات جسد پيدا شده با 
نشاني هايي كه خانواده جمشيد از او داده اند، 
شباهت دارد. با تأييد هويت جمشيد پرونده 
با موضوع قتل عمد تشكيل شده و تحقيقات 
مأموران در اين باره آغاز شد. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني پدر جمشيد به اداره 
پليس رفت و گفت پس��رش از مدتي قبل با 
دوس��تش همايون اختالف داشت و احتمال 

مي دهد او در جريان حادثه نقش داشته باشد. 
همايون اما در تحقيقات به پليس گفت قبول 
دارد با جمشيد اختالف داشت، اما در ماجراي 
قتل او نقش ندارد. وقتي نقطه زني تلفن همراه 
نشان داد كه آنها براي ساعتي كنار هم بوده اند 
همايون چاره اي جز اعتراف به حقيقت نداشت. 
او گفت: » چندس��ال قبل كه با جمشيد آشنا 
شدم متوجه شدم كه او وضع مالي خوبي دارد. 
جمشيد با وجود اين كه جوان بود، اما ثروتمند 
بود. ما با هم در يك ميهماني آش��نا شديم و 
كمي بعد هم صميمي تر شديم. او از من سؤال 
كرد كه علت ناراحتي و پريشاني ام چيست كه 

در جوابش گفتم بي پولي.
 من بدهكار بودم و همين موضوع باعث شده 
بود بيش��تر اوقات پريش��ان باش��م. ماجرا را 
براي جمشيد تعريف كردم. او بعد از شنيدن 
حرف هايم به من گفت كه بدهي ام را مي دهد. 
جمشيد گفت كه 300 ميليون تومان به من 
مي دهد كه با بخشي از آن مي توانم بدهي ام را 
بدهم و با مابقي كار كنم و با جمشيد شريك 
باش��م و پولش را هم به او برگردانم.« متهم 
ادام��ه داد: »از اتفاقي ك��ه در زندگي ام رقم 
مي خورد خيلي خوشحال بودم؛ چرا كه همه 
بدهي ام را دادم و مابقي  را ه��م خرج كردم. 
كمي از پول را هم به عنوان سود به جمشيد 
دادم، اما او متوجه شد به او دروغ گفته ام كه 
از اين كارم ناراحت ش��د. آنجا بود كه پيگير 
شد و اصرار داش��ت پولش را پس بدهم. من 

پولي نداش��تم به او برگردانم براي همين از 
اين موضوع ناراحت بودم. اختالف ما در اين 
باره زياد شد تا جايي كه گفت قصد شكايت 
دارد. آنجا بود كه تصميم خطرناكي گرفتم. 
روز حادثه او را به باغ يكي از دوستانم دعوت 
كردم. از قبل دو نفر را به باغ دعوت كرده بودم 

تا در قتل جمشيد به من كمك كنند. 
آنها گوشه اي پنهان شده و منتظر بودند تا من 
به آنها عالمت بدهم. مش��غول درست كردن 
غذا كه ش��ديم از فرصت پيش آمده استفاده 
كردم و با چوب ضربه اي به سرش زدم. بعد هم 
با چاقو چندضربه به او وارد كردم كه جانش 
را از دست داد. بعد هم با كمك دو همدستم 
جس��د را به صندوق عقب ماش��ين جمشيد 
منتقل كرديم و به باغ ديگري برديم و جسد 
را آنجا آتش زديم و فرار كرديم.« بعد از اين 
كه همايون به قتل اعتراف كرد، مش��خصات 
دو همدست خود را به پليس داد كه مأموران 
آنها را هم شناس��ايي و دس��تگير كردند. دو 
همدست او در تحقيقات انجام شده به كمك 
در حمل جسد و آتش زدن آن اعتراف كردند. 
با كامل شدن تحقيقات بازپرس همايون را به 
اتهام قتل عمد و دو همدس��ت وي را به جرم 
همكاري در انتقال جسد و آتش زدن جسد 
مجرم شناخت و بعد از اين كه كيفرخواست 
عليه آنها صادر ش��د، پرونده براي بررسي به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 

مظنون به قتل بنيتا 
تحت تعقيب پليس 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت بنيت�ا دخت�ر پنج س�اله را ش�كنجه داده و 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت، تح�ت تعقي�ب پلي�س ته�ران ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، صبح روز شنبه نهم ارديبهشت به مأموران كالنتري 106 نامجو 
خبر رسيد، دختر خردس��الي در بيمارستان امام حس��ين )ع( به طرز مشكوكي 
فوت كرده است. بررسي هاي پليس نش��ان داد دختر پنج ساله به نام بنيتا كه آثار 
سوختگي و كبودي روي دست ها، پاها و قس��مت هاي ديگر بدنش نمايان بوده به 
صورت بي هوش از شهر پرديس به بيمارستان منتقل شده و ساعتي بعد به خاطر 
ش��دت جراحات فوت مي كند. بدين ترتيب با اعالم اين خبر قاضي محمد وهابي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
مادر طفل گفت: » ش��وهرم معتاد بود و به همين خاطر از او جدا زندگي مي كردم. 
مدتي در يكي از شهرهاي شمالي بودم تا اينكه در ش��هر پرديس كار پيدا كردم و 
خانه ام را همراه دخترم به پرديس آوردم، البته شوهرم تنها در شهر پاكدشت زندگي 
مي كند. چند روز قبل از حادثه شوهرم با اصرار زياد دخترم را پيش خودش برد تا 
اينكه ش��ب مقابل خانه با پيكر نيمه جان دخترم جلوی در روبه رو ش��دم و االن از 
شوهرم به اتهام قتل شكايت دارم.« پس از اين ادعا مأموران شوهر وي را بازداشت 
كرده و مورد بازجويي قرار دادند، اما مرد جوان قتل دخترش را انكار كرد. وي گفت: 
» همسرم با پسر جواني ارتباط دارد و مي خواهد از من طالق بگيرد و با او زندگي كند. 
پس��ر جوان به من گفته بود كه دخترم مزاحم آنها است و مي خواهند او را به مركز 
نگهداري كودكان بسپارند و االن هم همسرم و آن مرد دخترم را به قتل رسانده اند.« 
بدين ترتيب مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه دريافتند مادر دختر فوت 
شده با پسر جواني ارتباط دارد. از سوي ديگر مأموران با تناقض گويي هاي زن جوان 
روبه رو شدند و مداركي در خانه او كشف كردند كه مشخص بود پسر جوان بر خالف 
ادعاي مادر دختر فوت شده به خانه او رفت و آمد داشته است. همچنين مأموران 
مدركي پيدا نكردند كه نشان دهد زن جوان، دخترخردسالش را چند روز قبل از 

حادثه در اختيار پدرش قرار داده است. 
در حالي كه تحقيقات پليس حكايت از آن دارد پس از قتل دختر خردس��ال پسر 
جوان به صورت ناگهاني ناپديد شده است، بازپرس جنايي دستور بازداشت وي را 

صادر كرد. 
تحقيقات درباره اين حادثه براي روشن شدن زواياي پنهان آن وارد مرحله تازه اي 

شده است. 

» ناجا «  با  ارتقا به فرماندهی كل  » فراجا «  شد


