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دستگیری 5 قاچاقچي
 سالح و مهمات در تهران 

رئیس مرکز عملیات پلیس اطالع�ات پایتخت از 
بازداشت پنج قاچاقچی س�الح و مهمات و کشف 
پنج قبضه اسلحه و 65 عدد انواع مهمات خبر داد.

 به گزارش جوان، س��رهنگ سعید راس��تی گفت: در 
راستای افزایش سطح امنیت و جلوگیری از بروز جرائم 
در نقاط مختلف تهران در 72س��اعت گذشته، طرح 
جمع آوري و مقابله با سالح و مهمات غیرمجاز در تهران 
به مرحله اجرا گذاشته ش��د. وی افزود: در اجرای این 
طرح، مأموران پلیس اطالعات تهران با انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق به بازداش��ت پنج قاچاقچی س��الح و 
کشف دو قبضه سالح جنگي، دو قبضه سالح شکاري 
و یک قبضه شبه سالح، 65 عدد انواع مهمات جنگی و 

شکاری و هشت عدد تجهیزات نظامي شدند.
 

ضرورت ايمن سازي بافت هاي پرخطر
      حسین فصیحي 

جوامع انس��اني همواره با معضالت بس��یاري 
مواجه هس��تند، از جمله این معضالت وجود 
س��اختمان هاي ناایمن در بافت هاي شهري 
و روس��تایي است که نس��بت به س��اخت یا 
ایمن سازي آن توجه نمي شود تا اینکه در بزنگاه 
الزم با بروز یک حادثه، فاجعه اي انس��اني رقم 
مي خورد. گاهي این ح��وادث در قالب بالیای 
طبیعي مثل زمین لرزه یا سیالب اتفاق مي افتد 
و امنیت س��اختمان هایي را که از ایمني الزم 
برخوردار نیستند، بیش از دیگر ساختمان ها 
تهدید مي کند و جان س��اکنان آن را به خطر 
مي اندازد. مثل زلزله شهرستان بم که خانه هاي 
خش��ت و گلي را ویران و هزاران نفر از ساکنان 
آن را به خواب ابدي برد یا خانه هاي روستایي 
که در جریان زمین لرزه ها به راحتي تخریب و 
جان ساکنان آن از دست مي رود. در بافت هاي 
شهري بي توجهي به اصول ایمني در ساخت و 
ساز ها، پیامدهاي ناگوارتري به همراه دارد. دلیل 
روش��ن آن هم تراکم باالي جمعیت خصوصاً 
در کالنشهرها اس��ت. دو حادثه مهم در تقویم 
حوادث کشور زنگ خطري به این موضوع است 
که گوش شنوایي براي آن وجود ندارد. فاجعه 
آتش س��وزي و ریزش س��اختمان پالسکو که 
صبح روز پنج شنبه ۳۰ دي ۱۳۹5 اتفاق افتاد 
و در جریان آن 2۱ نفر جان باختند و 2۳5 نفر 
هم مصدوم شدند و خسارت هاي مالي کالني 
هم برجاي مان��د. دوم خرداد ماه امس��ال هم 
ریزش ساختمان متروپل آبادان فاجعه انساني 
را رقم زد و خسارت هاي جانی و مالي بسیاري 

برجاي گذاشت و نش��ان داد که نفوذ افراد در 
ساختارهاي شهري و مدیریتي چگونه مي تواند 
به فاجعه انساني ختم شود. نفوذ هایي که در حال 
حاضر هم در ساخت  و سازهایي که در بافت هاي 
شهري جریان دارد، وجود دارد و گاهي با ریزش 
ساختمان هاي در حال ساخت خودش را نشان 
مي دهد که روشن است ش��هرداري  و سازمان 
نظام مهندسي در عمل به وظایف قانوني خود 

کوتاهي مي کنند. 
 عالوه بر ۱2۹ ساختمان بلندمرتبه ناایمن در 
تهران که نامشان در پوش��ه قرمز قرار گرفته، 
بافت هاي فرس��وده هم تهدیدي ب��راي جان 
شهروندان هستند. محل هایی مثل بازار تهران 
که بافت هاي تاریخي را هم در دل خود جاي داده 
و اجتماع بزرگ انساني همواره در بستر آن در 
حال آمد و شد است. در این بافت ها کارگاه هاي 
تولید وج��ود دارد که از بدیهي ترین س��اختار 
ایمني برخوردار نیست، به طوري که در بسیاري 
از مواقع همزمان با بارش باران ساختمان هم 
تخریب مي ش��ود.  در طول دهه هاي گذشته 
شهرداري ها و دولت ها فقط ناظر بر بروز تخلف ها 
و فرسوده تر شدن این بافت ها بوده اند، به طوري 
که رشد فرسودگي این بافت ها از ایمن سازي و 
بهینه سازي سبقت گرفته است. تردیدي وجود 
ندارد که توجه به ایمن س��ازي و بهینه سازي 
نیازمند هزینه است که باید با ارائه تسهیالت 
از جمله بانکي به دارندگان س��اختمان در این 
بافت ها آنها را به ایمن سازي ترغیب کرد وگرنه با 
بروز یک حادثه جان شهروندان به خطر مي افتد 

و هزینه هاي بیشتري هم برجاي مي ماند. 

ديدار مادر و فرزند پس از 29 سال

کلیدساز سارق گرفتار پلیس شد

اقدام به  خودکشی دانشجوی دانشگاه تهران

م�رد 29 س�اله ای ک�ه پ�س از تول�د از 
م�ادرش ج�دا ش�ده ب�ود، س�رانجام 
موف�ق ب�ه دی�دار ب�ا م�ادرش ش�د.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی پایتخت گف��ت: چند روز قبل 
مردی 2۹ ساله وارد اداره چهارم پلیس آگاهی 
تهران شد و برای پیدا کردن مادرش از پلیس 
درخواست کمک کرد. او گفت: زمانی که من 
متولد ش��دم، پدر و مادرم به خاطر اختالفی 
که با هم داش��تند از هم جدا شدند. بعد از آن 
سرپرس��تی من به پدرم واگذار ش��د، وقتی 
بزرگ تر شدم دوست داشتم مادرم را ببینم، 
اما پدرم می گفت که هیچ اطالعی از او ندارد. 
او حتی اس��م مادرم را هم از شناس��نامه اش 
حذف کرده ب��ود تا اینکه خ��ودم در این باره 
تحقیق کردم، اما خبری از مادرم نشد. بنابراین 
تصمیم گرفتم از پلیس درخواست کمک کنم. 

با اطالعاتی که مرد ج��وان در اختیار پلیس 
قرار داد، مأموران متوجه ش��دند او در یکی از 
بیمارستان های جنوب تهران متولد شده است. 
بررسی های بعدی پلیس از سازمان های دیگر 
نشان داد که مادر این مرد زنده است. بنابراین 
وی را شناسایی و به اداره پلیس دعوت کردند. 
بعد از آن بود که مادر و پسر بعد از 2۹ سال در 
اداره پلیس با هم دیدار کردند. زن میانس��ال 
در ش��رح ماجرا گفت: من به خاطر اختالفی 
که با شوهرم داش��تم از او جدا شدم. آن زمان 
سرپرستی پسرم را به ش��وهرم دادم و خودم 
زندگی تازه ای را شروع کردم. وی ادامه داد: من 
هم در این مدت به دنبال این بودم که فرزندم را 
ببینم، اما شوهر سابقم خانه اش را عوض کرده 
بود و خبری از محل زندگی جدیدش نداشتم 
تا اینکه با کمک پلیس موفق شدم پسرم را بعد 

از 2۹ سال ببینم.

م�رد کلیدس�از ک�ه ب�ا کلی�د وارد 
خانه ه�ای ش�مال ته�ران   می ش�د و 
س�رقت می ک�رد ب�ه دام پلی�س افتاد.

س��رهنگ جلیل موقوف��ه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت گفت: روز گذشته مردی 
با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ تماس گرفت 
و گزارش یک س��رقت را اعالم ک��رد. وقتی 
مأموران کالنتری ۱64 قائم در محل حاضر 
شدند، شاکی گفت در نبود او دزد به خانه اش 
زده و 2۰۰ میلیون تومان پول و طال سرقت 

کرده است. تحقیقات پلیس نشان داد سرقت 
بدون تخریب قفل در اتفاق افتاده و س��ارق 
با کلید وارد شده است. در جریان تحقیقات 
بیشتر یکی از همسایه ها گفت مردی کلیدساز 
را در حال باز کردن در خانه شاکی دیده است. 
بعد از به دست آمدن این اطالعات، مأموران 
پلیس در این ب��اره تحقیق کردن��د و موفق 
شدند متهم را شناسایی و بازداشت کنند. او 
در بازجویی ها به سرقت اعتراف کرد و اموال 

سرقت شده را هم کشف کردند. 

تالش پزش�کان برای نجات دانش�جوی 
دکترای رش�ته برق که پس از مشاجره با 
استادش اقدام به خودکشی کرده، جریان 

دارد.
ظهر روز گذش��ته خب��ری در ش��بکه های 
اجتماعی دست به دس��ت شد که حکایت از 
آن داشت یکی از دانشجویان مقطع دکترای 
رشته برق دانشگاه تهران که زهرا.ج نام دارد، 

اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان منتقل 
شده است. براساس گزارش های منتشر شده، 
این دانشجو در مخالفت با درخواست استادش 
درباره درج نام یک فرد در مقاله اش که هیچ 
ارتباطی با مقاله وی ندارد با پریدن از راه پله 
طبقه دوم دانش��کده ب��رق قدیم، اق��دام به 
خودکشی کرده که به بیمارستان منتقل شده   

و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

مفقودى
 405SLX-TU5 برگ سـبز   خودروى سـوارى پژو تيـپ
مـدل 1398 بـه رنگ مشـكى- متاليـك و  شـماره موتور 
  NAAM31FE2KK211220 181 و شماره شاسىB0106070
و شماره انتظامى ايران15 -882 هـ49 مفقود شده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.    

مفقودى
سـند كمپانـى  خـودروى سـوارى پـژو ROA به 
شـماره موتـور 11687015751 و شـماره شاسـى 
NAAB21AA18H004490 و شـماره انتظامـى 
ايران15 -839ط64 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

مفقودى
 x2000 برگ سبز خودروى سوارى سـيتروئن زانتيا
به رنگ نقره اى متاليك مدل 1384 به شماره موتور 
00510305 و شـماره شاسـى S1512284133390 و 
شـماره پالك 579ب33 ايران59 مفقود گرديده و 
گلستان از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز خودرو سـوارى پژو 405 مدل 1388 به 
شـماره موتور 12487255757 و شـماره شاسـى 
NAAM01cA29k932373 و پـالك 412س77 
ايـران44 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار سـاقط 
گلستان است. 

مفقودى
شناسـنامه خودرو سـوارى تارا مـدل 1401 به 
شـماره موتور 187B0016537 و شماره شاسى 
NAAy114E2ND935041 و پـالك 446هـ49 
ايران82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
گلستان است.  

مفقودى
 S5-1,5-AT برگ كمپانى خودروى سـوارى جك  تيـپ
مـدل 1401 به رنگ سـفيد به شـماره  پالك  ايـران 89- 
829س 44  و  شماره  موتور HFC4GC16DN3601879 و 
شماره شاسى  NAKSH7620NB105159 متعلق به مهدى 
رحمانى با كد ملى 4391373467 مفقود شـده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز كاميـون كمپرسـى سيسـتم اميكـو تيپ 
 1511L026253 مدل 1393 به شماره موتور M2631LTI
و شـماره شاسـى NA2A3LLD6EA003800 و شماره 
پالك 236ع13 ايران25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ كمپانى خودروى سـوارى پژو پـارس XU7 مدل 
1396 بـه رنگ خاكسـترى متاليـك به شـماره پالك 
243م32 ايـران10 و شـماره موتـور 124K1178754 و 
شماره شاسى NAAN01CE5HH081604 به نام محمود 
اسـتادرحيمى با كد ملى 1229555129 مفقود شده و از 
تهران درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پژو GLXi 405 رنگ 
نقره اى متاليك مدل1389 به شـماره پالك ايران78- 
632هـ48 و شـماره موتور 12489138117 و شـماره 
شاسى NAAM11CA3AK629863 متعلق به معصومه 
نوروزيان با كد ملـى 4911513497 مفقود گرديده و از 
البرز درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
 405SLX-TU5 برگ سـبز   خودروى سـوارى پژو تيـپ
مـدل 1398 بـه رنگ مشـكى- متاليـك و  شـماره موتور 
  NAAM31FE2KK211220 181 و شماره شاسىB0106070
و شماره انتظامى ايران15 -882 هـ49 مفقود شده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.    

مفقودى
سـند كمپانـى  خـودروى سـوارى پـژو ROA به 
شـماره موتـور 11687015751 و شـماره شاسـى 
NAAB21AA18H004490 و شـماره انتظامـى 
ايران15 -839ط64 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

مفقودى
 x2000 برگ سبز خودروى سوارى سـيتروئن زانتيا
به رنگ نقره اى متاليك مدل 1384 به شماره موتور 
00510305 و شـماره شاسـى S1512284133390 و 
شـماره پالك 579ب33 ايران59 مفقود گرديده و 
گلستان از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز خودرو سـوارى پژو 405 مدل 1388 به 
شـماره موتور 12487255757 و شـماره شاسـى 
NAAM01cA29k932373 و پـالك 412س77 
ايـران44 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار سـاقط 
گلستان است. 

مفقودى
شناسـنامه خودرو سـوارى تارا مـدل 1401 به 
شـماره موتور 187B0016537 و شماره شاسى 
NAAy114E2ND935041 و پـالك 446هـ49 
ايران82 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
گلستان است.  

مفقودى
 S5-1,5-AT برگ كمپانى خودروى سـوارى جك  تيـپ
مـدل 1401 به رنگ سـفيد به شـماره  پالك  ايـران 89- 
829س 44  و  شماره  موتور HFC4GC16DN3601879 و 
شماره شاسى  NAKSH7620NB105159 متعلق به مهدى 
رحمانى با كد ملى 4391373467 مفقود شـده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز كاميـون كمپرسـى سيسـتم اميكـو تيپ 
 1511L026253 مدل 1393 به شماره موتور M2631LTI
و شـماره شاسـى NA2A3LLD6EA003800 و شماره 
پالك 236ع13 ايران25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ كمپانى خودروى سـوارى پژو پـارس XU7 مدل 
1396 بـه رنگ خاكسـترى متاليـك به شـماره پالك 
243م32 ايـران10 و شـماره موتـور 124K1178754 و 
شماره شاسى NAAN01CE5HH081604 به نام محمود 
اسـتادرحيمى با كد ملى 1229555129 مفقود شده و از 
تهران درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى پژو GLXi 405 رنگ 
نقره اى متاليك مدل1389 به شـماره پالك ايران78- 
632هـ48 و شـماره موتور 12489138117 و شـماره 
شاسى NAAM11CA3AK629863 متعلق به معصومه 
نوروزيان با كد ملـى 4911513497 مفقود گرديده و از 
البرز درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

سارق 8 میلیارد توماني
  به قتل اعتراف کرد

    آرمین بینا 
م�رد جوان�ي ک�ه یک�ي از دوس�تانش را ب�ه خاط�ر 
س�رقت 8 میلی�ارد تومان�ي ب�ه قت�ل رس�انده بود، 
ک�رد.  اعت�راف  جرم�ش  ب�ه  و  ش�د  دس�تگیر 
عصر روز جمعه چه��ارم آذر، اعضاي خان��واده اي در تهران 
سراسیمه به اداره پلیس رفتند و از گم شدن ناگهاني یکي از 

اعضاي خانواده شان به نام کیوان خبر دادند. 
یکي از اعض��اي خان��واده در توضیح ماج��را گفت: » کیوان 
۳5 س��ال دارد و وضع مالي اش خیلي خوب است. او در کار 
خرید و فروش زمین و آپارتمان و گاهي هم ارز هاي خارجي 
فعالیت دارد و معموالً هر روز صبح ب��راي کار از خانه بیرون 
م��ي رود و دوباره عصر یا ش��ب به خانه بر مي گ��ردد. کیوان 
امروز جمعه از خانه بیرون رفت و گفت با یکي از دوس��تانش 
قرار کاري دارد و مي خواهد براي معامله اي به خارج از تهران 
برود. ساعتي بعد با تلفن همراهش تماس گرفتم تا سفارش 
وسیله اي بدهم تا از بیرون بخرد، اما کیوان تلفنش را جواب 
نداد. خیلي حساس نشدم و به کارهاي خودم مشغول شدم 
تا اینکه س��اعتي بعد دوباره تماس گرفتم، اما باز هم جواب 
نداد و در تماس بعدي هم تلفن همراهش خاموش شد. من 
و خانواده ام خیلي نگرانش شدیم و به بیمارستان ها سر زدیم 
و حتي با دوستانش تماس گرفتیم، اما ردي از او پیدا نکردیم 
و االن احتمال مي دهیم براي او اتفاق بدي رخ داده باش��د و 

درخواست کمک داریم.«
   ردپاي آشنا 

با طرح این ش��کایت، پرونده به دستور قاضي عظیم سهرابي 
بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنایي تهران براي رسیدگي 
در اختیار تیم زبده اي از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهي 

قرار گرفت. 
تحقیقات مأموران پلیس نشان داد کیوان روز حادثه با یکي از 
دوستانش به نام فریبرز در یکي از خیابان هاي شرقي تهران 
قرار مالقات داشته اس��ت. همچنین در ردیابي هاي تلفنش 
مش��خص ش��د او آخرین بار با فریبرز تماس داشته و پس از 
آن تلفن همراهش براي همیشه خاموش شده است. از سوي 
دیگر مأموران پلیس در بررس��ي هاي فني دریافتند کیوان 
روز حادثه در محل قرار سوار خودروي دناي فریبرز و از شهر 

خارج شده است. 

بدین ترتیب مأموران به فریبرز مظنون ش��دند و وي را روز 
چهارشنبه نهم آذر به دس��تور بازپرس پرونده بازداشت و به 
اداره پلیس منتقل کردند. وي در تحقیقات پلیسي مدعي شد 
از سرنوشت مرد گمشده خبري ندارد و در ادعایي گفت: » من 
و کیوان دوست بودیم و گاهي هم در خرید و فروش ارزهاي 
دیجیتالي همکاري مي کردیم. روز حادث��ه کیوان با من در 
یکي از خیابان هاي ش��رقي تهران قرار گذاش��ت ت��ا درباره 
معامله اي با هم مشورت کنیم. س��اعتي داخل خودرو با هم 
دور دور کردیم و بعد او پیاده شد و گفت براي انجام معامله اي 
مي خواهد به ش��هر دماوند برود و از آن روز به بعد دیگر از او 
خبري ندارم. من احتمال مي دهم او براي معامله ارز دیجیتال 

به دماوند رفت.«
در حالي که متهم ادعاي بیگناهي مي کرد، تحقیقات مأموران 
پلی��س و گفته هاي اعضاي خان��واده کیوان نش��ان داد مرد 
گمش��ده و فریبرز از مدتي قبل با هم اختالف مالي دارند، به 
طوري که چند باري درباره اختالفشان با هم صحبت کرده اند، 
اما به نتیجه اي نرسیده اند. همچنین مأموران متوجه شدند 
فریبرز حقیقت را پنهان مي کند، چون روز حادثه او کیوان را 
سوار خودرواش کرده است و با هم از شهر به مقصد نامعلومي 

خارج شده اند. 
   سرقت خونین 

با به دست آمدن این اطالعات مأموران متهم را مورد بازجویي 
فني ق��رار دادند و در نهای��ت او صبح دیروز وقت��ي با دالیل 
و مدارك روبه رو ش��د، به قت��ل کیوان با همدس��تي یکي از 

دوستانش اعتراف کرد. 
وي گفت:  » من و کی��وان چند س��الي در کار خرید و فروش 
ارزهاي دیجیتالي فعالیت داریم. م��ا در اکثر معامله ها با هم 
مراوده مالي داشتیم تا اینکه مدتي قبل با هم اختالف مالي 
پیدا کردیم. چند باري درباره اختالفمان با هم صحبت کردیم، 
اما به نتیجه اي نرسیدیم تا اینکه تصمیم گرفتم او را تهدید 
کنم و به همی��ن خاطر چند روز قب��ل از حادثه کلت کمري 
خریدم. من از قبل خبر داشتم که او معامله 8 میلیارد توماني 
ارز دیجیتال انجام داده است و به همین دلیل روز چهارم آذر به 
بهانه اینکه قرار است در شهر دماوند معامله نون و آب دار انجام 
دهیم، او را سر قرار کشاندم. من همراه یکي از دوستانم سر قرار 
رفتیم و کیوان را سوار خودروي دناي خودم کردم و به بهانه 

معامله راهي جاده دماوند شدیم. او کیف پول ارز دیجیتالي اش را با 
خودش آورده بود و من هم در میانه راه با کلت کمري تهدیدش کردم 
و رمز کیف پول ارز دیجیتالي اش را گرفتم و پس از سرقت 8 میلیارد 

تومان ارز دیجیتالي او را با شلیک گلوله اي به قتل رساندم.«
وي ادامه داد: » پس از قتل، جس��د را داخل صندوق عقب خودروام 
گذاشتیم و همراه دوستم به طرف شهرستان ایوانکي به راه افتادیم. 
هوا تاریک ش��ده بود که ب��ه بیابان هاي اطراف ایوانکي رس��یدیم و 
در همانجا جس��د را داخل گودالي انداختی��م و روي آن را با خاك 
پوشاندیم. سپس به تهران برگشتیم و خودروام را شستم تا آثاري از 
خون در آن نباشد. از همان روز حادثه عذاب وجدان به سراغم آمد 
و پشیمان شدم، اما فایده اي نداش��ت تا اینکه مأموران مرا دستگیر 

کردند.«
پس از اعتراف، مأموران همراه متهم راهي بیابان هاي اطراف ایوانکي 
شدند و جس��د مقتول را کشف و به پزش��کي قانوني منتقل کردند. 
مأموران همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه براي روشن شدن 

زوایا ي پنهان آن در تالشند تا همدست قاتل را بازداشت کنند. 

  یادداشت

    فاطمه صبور 
م�ردی ک�ه مته�م اس�ت در جری�ان رابط�ه 
پنهان�ی ب�ا زن�ی ج�وان، وی را ب�ه قتل رس�انده 
در جلس�ه دادگاه مدع�ی ش�د ضربه های�ی 
که ب�ه مقت�ول وارد کرده، کش�نده نبوده اس�ت. 

تابستان س��ال ۱4۰۰، زن میانس��الی با پلیس تهران 
تماس گرف��ت و مأم��وران را از ناپدید ش��دن دختر 
۳۳ساله اش به نام سوگل باخبر کرد. او گفت: »دخترم 
چند سال قبل از شوهرش جدا شد. از او خواستم برای 
ادامه زندگی به خانه برگردد، اما قبول نکرد، به همین 
خاطر حوالی میدان امام حسین آپارتمانی اجاره کرد 
و تنها زندگی می کرد. از او بی خب��ر نبودم و هر روز با 
هم تماس تلفنی داش��تم و هرازگاهی هم به دیدنش 
می رفتم. روز گذشته با سوگل تماس گرفتم، اما پاسخ 
تلفنم را نداد. دوباره بعدازظهر همان روز تماس گرفتم، 
اما جوابی نگرفت��م. از نگرانی به خانه اش رفتم، هرچه 
زنگ زدم کسی در را باز نکرد. از همسایه ها سراغش را 
گرفتم که گفتند چند روزی است سوگل را ندیده اند 
و از او خبری ندارند. نگرانم و می ترس��م بالیی سرش 

آمده باشد.« 
بعد از این تماس، مأموران در محل حاضر شدند و بعد 
از باز کردن قفل در با جس��د خونین زن جوان روبه رو 
شدند که شواهد اولیه نشان می داد چند روزی است 
کشته شده است. با انتقال جس��د به پزشکی قانونی، 
مأموران در نخس��تین گام از تحقیقات خود با بررسی 
فهرست مکالمات تلفن همراه به رابطه پنهانی سوگل 
با مردی به نام احسان پی بردند. به این ترتیب احسان 
۳5 ساله بازداشت ش��د. او تحت بازجویی قرار گرفت 
و در رون��د بازجویی ها ب��ه قتل اعتراف ک��رد و گفت: 

»مدتی بود با همسرم اختالف پیدا کرده بودم و با هم 
رابطه خوبی نداشتیم. چند روزی با او قهر بودم که در 
همان چند روز س��وگل را در خیابان دیدم و با او آشنا 
شدم. مدتی با هم تماس تلفنی داشتیم تا روز حادثه 
مرا به خانه اش دعوت کرد و خواست به دیدنش بروم. 
بار اولی بود که س��وگل مرا دعوت می کرد، به همین 
خاطر نپذیرفتم، اما او اصرار داش��ت دعوتش را قبول 
کنم. باالخره این اتفاق افتاد و با اصرارهای سوگل به 

خانه اش رفتم.«
مته��م در ادامه گفت: »س��اعت ها در خان��ه او بودم، 
اما وقتی می خواس��تم آنج��ا را ترك کنم از س��وگل 
خداحافظی کردم و به طرف در رفت��م که به یک باره 
سوگل به طرفم آمد و سد راهم شد. علت را پرسیدم که 
درخواست پول کرد. با شنیدن این حرف شوکه شدم 
و به او گفتم پولی در بساط ندارم، اما او اصرار داشت، 
به همین خاطر کار به درگیری کشید. در آن درگیری 
کارد آشپزخانه ای را که روی زمین بود، برداشتم و به 

او ضربه زدم، سپس گریختم.« 
متهم بعد از بازس��ازی صحنه جرم راهی زندان شد و 
پرونده با صدور کیفرخواس��ت به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و بعد از تعیین وقت روی میز 
هیئت قضایی ش��عبه دهم دادگاه قرار گرفت. ابتدای 
جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. 
در ادامه مته��م خالف اظهاراتش قت��ل را انکار کرد و 
گفت: »آن روز سوگل پول زیادی از من می خواست، 
به همی��ن خاطر پرداخ��ت آن برایم ممک��ن نبود. او 
وقتی جواب رد مرا شنید ش��روع به داد و فریاد کرد. 
می خواس��ت همس��ایه ها را باخبر کن��د و آبروی مرا 
ببرد تا ب��ا این تهدید مرا مجبور کند درخواس��تش را 

قبول کنم. این رفتار مرا عصبان��ی کرد و چند بار از او 
خواستم آبروریزی نکند و صدایش را پایین بیاورد، اما 
فایده نداشت و سوگل از سر لجبازی صدایش را بلندتر 
می کرد. همین باعث شد به طرفش حمله کنم و با هم 
درگیر شویم. حین درگیری بود که چشمم به یک کارد 
میوه خوری افتاد، آن را برداشتم، سپس یک ضربه به 
صورت و یک ضربه به کتف��ش زدم و بالفاصله خانه را 

ترك کردم. باور کنید من ضربه دیگری به او نزدم.« 
متهم در پاسخ به نظریه پزش��کی قانونی که ضربات 
متعدد  به مقتول را تأیید کرده بود، گفت: »باور کنید 
فقط دو ضربه به آن زن زدم و نمی دانم چه کسی بقیه 
ضربات را به او زده است. اتهام قتل را قبول ندارم، چون 
زمانی که از خانه س��وگل خارج می شدم، او زنده بود. 
احتمال می دهم بعد از من فرد دیگری به آنجا رفته و 
ضربات بعدی را زده اس��ت.« با شنیدن این دفاعیات، 
هیئت قضایی دس��تور داد پرونده برای کامل ش��دن 

تحقیقات به دادسرا فرستاده شود.
به این ترتیب پرونده برای دومین بار روی میز هیئت 
قضایی همان ش��عبه به ریاس��ت قاضی رضایی قرار 
گرفت. در آن جلس��ه اولیای دم بار دیگر درخواست 
قصاص کردند. س��پس متهم به جایگاه رفت و با انکار 
جرمش گفت: »باور کنید من قاتل نیس��تم. فقط دو 
ضربه با کارد میوه خوری به دست و کتف مقتول زدم. 
ضربات عمیق نبود و موجب مرگ او نمی شد. نمی دانم 
بعد از اینکه خانه را ترك کردم چه بالیی س��ر سوگل 
آمده و چه کسی یا کسانی به آنجا رفته  و ضربات بعدی 

را زده اند.« 
در پایان هیئ��ت قضایی جهت صدور رأی وارد ش��ور 

شد. 

متهم: ضربات کشنده نبود!

قتل مرد جوان
  به خاطر دنده عقب

درگیری دو راننده خودرو به خاطر دنده عقب در 
خیابان یک طرفه با قتل یکی از آنها پایان یافت. 
به گزارش جوان، ساعت دو بامداد دیروز  مأموران 
پلیس تهران حین گشت زنی در یکی از خیابان های 
منطقه پاس��داران متوجه درگیری دو مرد کنار 
خیابان شدند که برای بررسی موضوع و پایان دادن 
به درگیری به سرعت به سوی شان حرکت کردند، 
اما همان لحظه دیدند یکی از آنها روی زمین افتاد 
و نفر دوم هم با دیدن مأموران پلیس به س��رعت 
فرار کرد. سپس دو مأمور پلیس یکی مرد فراری را 
تعقیب کرد و دیگری هم به کمک مردی که خونین 

روی زمین افتاده بود، رفت. 
مأموران همزمان با دستگیری مرد فراری در یکی از 
خیابان های اطراف محل حادثه، مرد زخمی را هم 

برای درمان به بیمارستان منتقل کردند. 
در حالی ک��ه تحقیقات درباره ای��ن حادثه ادامه 
داشت و مرد فراری هم به کالنتری منتقل شده 
بود، به مأموران پلیس خبر رس��ید مرد ۳5 ساله 
زخمی بر اثر شدت جراحات روی تخت بیمارستان 

فوت کرده است. 
بدین ترتیب با اعالم این خبر، پرونده وارد مرحله 
تازه ای شد و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور 

جنایی تهران وارد عمل شدند. 
بررسی های تیم جنایی نشان داد درگیری مرگبار 
بین راننده خودروی خاور با راننده خودروی سواری 
به خاطر دنده عقب رفتن راننده خاور رخ داده که در 

جریان آن راننده خاور به قتل رسیده است. 
همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه، صبح 
دیروز متهم برای بازجویی به دادسرای امور جنایی 
منتقل ش��د. قاتل مقابل قاضی ساسان غالمی، 
بازپرس شعبه س��وم با اظهار پش��یمانی به قتل 
اعتراف کرد.  وی گفت: »با خودرویم داخل خیابان 
یک طرفه ای در ح��ال رانندگی ب��ودم که دیدم 
خودروی خاور دنده عقب می آید. من بوق زدم و از 
راننده خواستم تخلف نکند و دنده عقب نیاید، اما 
او توجهی نکرد و سر همین موضوع با هم مشاجره 
لفظی پیدا کردیم.«  وی در حالی که گریه می کرد، 
ادامه داد: »خیلی عصبانی ش��دم و از طرفی هم 
درگیری ما باال گرفت که چاقویی از داخل خودرو 
برداشتم و به طرف راننده خاور رفتم. ما با هم یقه 
به یقه شدیم و من نتوانستم خشمم را کنترل کنم 
و با چاقو ضربه ای به او زدم. وقتی او خونین روی 
زمین افتاد، گشت مأموران پلیس هم وارد خیابان 
شد و من از ترس فرار کردم، اما خیلی زود دستگیر 
شدم. قصد قتل نداشتم، اما این اتفاق در درگیری 
رخ داد و  ای کاش مأموران پلیس لحظاتی زودتر از 

راه می رسیدند و االن من قاتل نبودم.« 
متهم در ادامه به دستور قاضی ساسان غالمی برای 
تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار گرفت . 


