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فرار مرد بتون ساز پس از قتل همسر

تعرض پليس قالبي به 9 دختر نوجوان

 باید  جرئت   تغييرات
 و  پرداخت  هزینه اش  را

داشته  باشيم تحقيقات پليس تهران براي بازداش�ت مردي 
كه از دو سال قبل به اتهام قتل همسرش تحت 
تعقي�ب ق�رار دارد همچنان در جريان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت هشت صبح روز شنبه ، 
16 بهمن سال 95 بود كه مردي ميانسال به مأموران 
كالنتري 139 مرزداران خب��ر داد كه دخترش در 
خانه اش به قتل رسيده است. لحظاتي بعد تيمي از 
مأموران كالنتري در محل حاضر شده و با جسد زن 
30 ساله در حالي كه با ضربات متعدد چاقو در اتاق 
خواب به قتل رسيده بود مواجه شدند. بعد از تأييد 

قتل قاضي منافي آذر، بازپرس شعبه س��وم دادسراي امور به همراه 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران در محل حاضر شد. پدر 
مقتول كه پليس را از ماجرا با خبر كرده بود، گفت: دامادم صاحب 
كارگاه بتون سازي در شهريار است و هر روز صبح بعد از اينكه دخترش 
را به مدرسه مي برد به محل كارش مي رود. من هر روز صبح ساعت 
هش��ت به در خانه دخترم مي  آيم و او را به محل كارش مي رسانم. 
امروز هم مثل هر روز به در خانه دخترم آمدم و منتظر ماندم تا از خانه 
بيرون بيايد، اما خبري از او نشد. بعد زنگ خانه را زدم كه جواب نداد. 
به تلفن هايم هم جواب نداد براي همين به مدرسه نوه ام رفتم و كليد 
خانه ش��ان را گرفتم. وقتي وارد خانه دخترم شدم با جسد او در اتاق 
خواب در حالي كه چاقوي آشپزخانه در بدنش فرو رفته بود مواجه 

شدم و به پليس خبر دادم. 
هليا، دختربچه خانواده هم وقتي مورد تحقيق قرار گرفت ماجرا را اين 

طور شرح داد. او گفت: ساعت هفت صبح از خواب 
بيدار شدم. پدرم برايم صبحانه را آماده كرد. بعد از آن 
سوويچ ماشين را به من داد و خواست به پاركينگ 
بروم و داخل ماشين بمانم تا او بيايد. در راه پله يادم 
افتاد توپ تنيس را بر نداشتم. به خانه كه برگشتم 
مادرم در اتاق پذيرايي نشسته بود و داشت گوشي 
تلفن همراهش را چك مي ك��رد. براي لحظاتي با 
كمك مادرم به دنبال توپ تنيس گشتيم، اما آن 
را پيدا نكرديم براي همين به پاركينگ برگشتم و 
داخل ماشين منتظر پدرم ماند. لحظاتي بعد هم 
او آمد و راهي مدرسه شديم. در طول مسير چندبار تأكيد كه خيلي 
مواظب خودم باشم. او اولين بار بود كه اين حرف را تكرار مي كرد. به هر 
حال راهي مدرسه شدم تا اينكه خبر رسيد مادرم به قتل رسيده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان راهي محل كار ابوالفضل 
شوهر 33 ساله مقتول شدند، اما همكارانش گفتند كه او در محل كار 
حاضر نشده است. وقتي همسايه ها گفتند كه بارها صداي درگيري 
ابوالفضل و همسرش را شنيده اند او به عنوان مظنون تحت تعقيب 

پليس قرار گرفت اما تالش ها براي بازداشت او ناكام ماند. 
مركز اطالع رساني پليس آگاهي تهران بزرگ اعالم كرد: دستور انتشار 
تصوير بدون پوشش متهم از سوي بازپرس شعبه سوم دادسراي امور 
جنايي صادر شد و كساني كه از مخفيگاه متهم خبر دارند اطالعات 
خود را از طريق شماره تماس 51055426 در اختيار كارآگاهان اداره 

ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهن�د. 

م�ردي ك�ه ب�ا معرف�ي خ�ود ب�ه عن�وان پلي�س ب�ه 
كرده اس�ت  تع�رض  نوج�وان  يك پس�ر  و  9 دخت�ر 
ك�رد.  ان�كار  را  اتهام هاي�ش  محاكم�ه  جلس�ه  در 
به گزارش خبرنگار ما، تابستان سال 95 دختر 15 ساله اي به نام مينا 
همراه پدرش با مراجعه به اداره پليس از مرد جواني به اتهام اذيت و 
آزار شكايت كرد و گفت: »از مدرسه به خانه برمي گشتم كه مرد جواني 
به بهانه اينكه مأمور پليس است سد راهم شد و به بهانه حمل مواد 
مخدر خواست با او همراه شوم. از آنجايي كه فكر مي كردم مأمور پليس 
است ترسيدم تا اينكه بعد از دقايقي فهميدم به دام او افتاده ام. او مرا 
به كوچه خلوتي كشاند و... بعد از آن بود كه به خاطر گريه و فريادهايم 

مرا رها كرد و رفت.«
با طرح اين شكايت تالش پليس براي شناسايي آن مرد آغاز شد 
تا اينكه مرد 45 س��اله بعد از مراجعه هشت دختر جوان و يك پسر 
نوجوان و شكايت هاي مشابه شناس��ايي و بازداشت شد. متهم در 
بازجويي ها جرمش را انكار كرد و در مواجهه حضوري با ش��اكيان 
مدعي ش��د آنها را نمي شناسد. س��رانجام مرد جوان بنا به نظريه 
پزشكي قانوني ثابت شده بود روانه زندان شد. پرونده بعد از كامل 
شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست به شعبه پنجم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 

به رياست قاضي بابايي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، دو 
شاكي دختر كه حاال 11 و 1۷ ساله هستند به ترتيب در جايگاه قرار 
گرفتند و دختر 11 ساله در طرح شكايتش گفت: »متهم خودش را 
مأمور پليس معرفي كرد و با ادعاي حمل مواد مخدر گفت مشكوك 
است و خواست سوار ماشينش ش��وم. فكر مي كردم مأمور است و 
راست مي گويد به همين خاطر از ترس سوار ماشين شدم اما بين 
راه شروع به حرف زدن كرد و نزديكم شد. سپس... بعد از دقايقي مرا 
رها كرد و رفت.« در ادامه شاكي 1۷ ساله نيز بعد از طرح شكايتش 
گفت: »بعد از دو سال هنوز آثار اين حادثه در روحيه ام تأثير بدي 
گذاشته و باعث شده است به افراد بدبين و بدگمان باشم. براي متهم 

درخواست اشد مجازات دارم.«
س��پس متهم كه مجرد و تا به حال ازدواج نكرده بود در جايگاه قرار 
گرفت و با انكار جرمش گفت كه شاكيان خيالبافي مي كنند و آنها را 
نمي شناس��د. در ادامه وكيل مدافع متهم در دفاع از موكلش گفت: 
»موكلم دچار بيمار روحي و جنسي است به همين دليل مرتكب جرم 
شده است. بيماري موكلم نيز از سوي پزشكي قانوني تأييد شده به 
همين خاطر تا به حال مجرد مانده است. بنابراين با توجه به سابقه 

بيماري او تقاضاي تخفيف در مجازاتش را دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

تحقيقات پليس تهران براي بررسي علت مرگ زن جواني كه دو هفته بعد از 
شروع زندگي مشترك دوباره اش به كام مرگ رفته در جريان است. 

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 19 شامگاه سه ش��نبه 20 شهريور ماه ساكنان 
ساختمان مسكوني در خيابان ايتاليا با شنيدن صداي مهيبي از خانه هاي خود 
بيرون آمدند و در پاركينگ  ساختمان با جسد خونين زن جوان يكي از ساكنان 
ساختمان روبه رو ش��د و پليس را از ماجرا با خبر كردند. نخستين بررسي ها 
حكايت از اين داشت زن 30 ساله كه خانه اش در طبقه پنجم ساختمان است 
به طرز مرموزي از پنجره خانه اش به پايين سقوط كرده و جان باخته است. 
مأموران همچنين در تن پيمايي جسد با آثار خراشيدگي و بريدگي روي شكم 
و پاي زن جوان روبه رو شدند كه احتمال مي رفت وي قبل از سقوط با جسم 
برنده اي زخمي شده و بعد از طبقه پنجم ساختمان به پايين سقوط كرده است. 
بنابراين مأموران موضوع مرگ مشكوك زن 30 س��اله را به قاضي دشتبان، 

بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اطالع دادند و وي همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر شدند. 

تحقيقات مأموران نشان داد زن فوت شده همراه شوهر 32 ساله اش مهدي 
در اين س��اختمان زندگي مي كرده است. همچنين مش��خص شد اين زن و 
شوهر كه س��ال 89 پس از آشنايي در دانش��گاه با هم ازدواج كرده اند پس از 
چند سال زندگي مشترك به دليل اختالفات خانوادگي از هم جدا شدند تا 
اينكه پنج شهريور امسال دوباره با هم ازدواج مجدد و زندگي مشترك خود 
را دوباره شروع كرده اند. تيم جنايي در بررسي هاي فني دريافتند بريدگي و 
خراشيدگي هاي روي بدن و پاي زن جوان به علت شكستگي استخوان پس از 
سقوط از ارتفاع به وجود آمده است. همچنين بازپرس پرونده دست نوشته اي 
از زن فوت شده پيدا كرد كه در آن خطاب به شوهرش نوشته شده بود » من 

از زندگي با تو خسته شده ام«

شوهر اين زن گفت: لحظاتي قبل از حادثه به خاطر اختالفات قبلي با هم 
درگير شديم. در حالي كه خيلي عصباني شده بودم در خانه را روي او قفل 
كردم و همچنين در آهني را هم قفل زدم و بيرون آمدم و به خانه پدري ام 
رفتم كه يك س��اعت بعد همسايه ها گفتند همس��رم خودش را از پنجره 
اتاق خواب به بيرون انداخته اس��ت. قاضي دش��تبان در پايان مهدي را به 
اتهام حبس اجباري همسرش و تحقيقات فني براي روشن شدن زواياي 
پنهان حادثه بازداشت كرد. سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت: با توجه به طرح 
شكايت خانواده متوفي از دامادش��ان مبني بر احتمال وقوع جنايت قرار 
قانوني از سوي بازپرس شعبه دهم دادسراي ناحيه 2۷ تهران براي همسر 
متوفي صادر شد و تحقيقات در اين پرونده در مراحل مقدماتي و ابتدايي 

قرار دارد. 

رئيس پلي�س تهران ب�ا بيان اينك�ه ۷۰ درصد كش�ته هاي 
تصادف�ات پايتخت عاب�ران پياده هس�تند، گف�ت: بايد به 
طور جد به سمت ارتقاي فرهنگي ش�هروندان پيش برويم. 
به گزارش خبرنگار ما، حس��ين رحيمي در جلس��ه هماهنگي 
استقبال از مهر كه با حضور معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار 
تهران، رئيس پليس راهور تهران ب��زرگ، معاونان حمل و نقل و 
ترافيك مناطق شهرداري و مسئوالن راهور مناطق تهران برگزار 
ش��د، گفت: » مديريت يكپارچه ش��هري كه يكي از دغدغه هاي 
بزرگ در تهران اس��ت بايد حل ش��ود و موضوعي ك��ه مي تواند 
چاره ساز باشد تعامل، وحدت و هم افزايي سازمان هاست. اينكه 
مسئوالن فقط سازمان خود را مطرح كنند يك گناه كبيره است و 
با كنار هم قراردادن امكانات مي توان به مشكالت پاسخگو بود اما 

برخي جزيره اي عمل مي كنند.«
وی ادامه داد: » بايد يكپارچه براي مردم كار كنيم و هيچ رده اي 
از راهنمايي و رانندگ��ي و حمل و نقل نبايد اختالفاتي داش��ته 
باش��ند. ترافيك نيز بايد به عنوان يكي از دغدغه هاي اساس��ي 
مسئوالن باشد؛ چراكه اين مس��ئله آسايش و رفاه مردم را نشانه 

گرفته است.«
وي با اش��اره به آناليز نق��اط حادثه خيز منجر به ف��وت و اينكه 
۷0 درصد كش��ته هاي تصادف��ات عابران پياده هس��تند، گفت: 
»بايد به س��مت تغيير فرهنگ پيش برويم. س��ازمان هاي ديگر 
كنار ش��هرداري و پليس راهور كه وارد كار ش��ده اند بايد ايفاي 

نقش كنند.«
رئيس پليس پايتخت، با اشاره به عمليات پليس همزمان با اول 
مهر گفت: »اميدوارم معاونان حمل و نقل و ترافيك مناطق نيز در 
اين مدت در كنار پليس باشند و سرويس مدارس نيز در چارچوب 
مقرراتي از قبيل معاينه فني، آموزش برخورد مناس��ب و به طور 

ويژه اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي قرار بگيرند.«
اس�تفاده از ش�يوه هاي جديد و نرم افزارهاي نوين براي 

كاهش ترافيك در پليس راهور تهران
در ادامه، سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به اينكه تهران شهر 
متفاوتي است، گفت: »نمي توان شهر تهران را با روش هاي سنتي 
اداره كرد و بايد از ش��يوه هاي جديد و از نرم افزارهاي نوين براي 
كاهش بار ترافيك استفاده كنيم كه در اين زمينه پيش بيني هايي 
در حوزه پليس راهور صورت گرفته است. بايد جرئت داشته باشيم 
هزينه اين تغييرات را چه در ح��وزه معنوي و چه در حوزه مادي 
پرداخت كنيم. در اين راستا مهمترين ركن، تعامل مشترك بين 
پليس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 

است.«
رئيس پليس راهور تهران با اشاره به افزايش و گسترش جريمه ها 
گفت: »پرداخت جرائم بعد از خريد و فروش خودرو صحيح نيست. 

بايد تدبيري انديشيد تا واريز جرائم به روز و اثرگذار باشد.«
وي با توجه به آغاز سال تحصيلي و تغيير ساعت كاركنان دولت 
گفت: »با توجه به تأييد س��اعت كار كاركنان از ۷ تا 8:30 صبح 
در ش��وراي ترافيك ته��ران اميدواريم دولت نيز ب��ا آن موافقت 
كند. همچنين از اولياي دانش آموزان انتظ��ار داريم براي تردد 
دانش آموزان از حمل و نقل عمومي و سرويس مدارس استفاده 

كنند و در مقابل مدارس توقف دوبله نداشته باشند. « 

زن مع�روف به خاله ش�هال كه خان�ه اش را 
پات�وق رانن�دگان ترانزي�ت تركي�ه  كرده 
بود و ب�ا همدس�تي دو مرد ق�وي  هيكل از 
آنه�ا اخ�اذي مي ك�رد بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، چندي قب��ل دو راننده 
ترانزيتي تركيه اي در تهران به اداره پليس رفتند و 
از زن جواني به نام خاله شهال به اتهام سرقت اموال 

و ضرب و جرح شكايت كردند. 
يكي از ش��اكيان گفت: من و دوستم هر دو اهل 
كش��ور تركيه و راننده ترانزيت هستيم. مدتي 
قبل در تهران با زن جواني به نام خاله شهال آشنا 
شديم. او خانه اش پاتوق رانندگان ترانزيت است و 
ما در خانه اش مشروب و ترياك مصرف مي كنيم. 
ما چند باري به خانه اش رفته بوديم و هر بار هم 
هزينه مواد و مش��روب را به او مي داديم تا اينكه 
اين اواخر مي گفت هزينه ها باال رفته و بايد هزينه 
را به دالر به او بدهيم. آخرين بار به او پول ايراني 
و لير تركيه اي داديم، اما قرار ش��د بار ديگر كه 
به خانه اش بروي��م به او دالر بدهي��م. چند روز 

قبل با تلفن او تماس گرفتيم كه قرار ش��د او در 
پارك جنگلي چيتگر به دنب��ال ما بيايد و با هم 
به خانه اي در جنوب تهران برويم، اما سر قرار دو 
مرد قوي هيكل به سراغ ما آمدند و به شدت ما 
دو نفر را كتك زدند به طوريكه بي هوش شديم 
و وقتي به هوش آمديم در بيمارستان بوديم كه 
فهميديم دو مرد قوي هيكل تمامي دالر ها، لير ها، 
طالها و اموال گرانقيمت ما را سرقت كرده اند و 
پيكر هاي نيمه جان ما را كنار خيابان رها كرده 

و گريخته اند. 
شاكي در پايان گفت: ما به خاله شهال مشكوك 
هس��تيم و احتمال مي دهيم او دو م��رد را اجير 

كرده است. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
دادسراي ويژه س��رقت براي بررسي در اختيار 
تيمي از كارآگاهان پليس آگاه��ي قرار گرفت. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد خاله شهال، زن 
س��ابقه داري اس��ت كه خانه اش را پاتوق افراد 
خالفكار و خارج��ي كرده اس��ت. بدين ترتيب 

مأموران وي را به عنوان مظنون حادثه بازداشت 
كردند. 

متهم در بازجويي ها ابتدا منكر جرم خود شد، اما 
وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد به اجير كردند 
دو مرد براي سرقت اموال دو مرد خارجي اعتراف 
كرد. وي گفت: مدتي است راننده هاي ترانزيت 
خارجي به خانه من رفت و آمد دارند. دو شاكي هم 
از مشتريان من هستند و چند باري براي مصرف 
مواد به خانه ام آمده اند. آنها هميش��ه پول هاي 
خارجي زيادي همراه داشتند، اما هر بار پول كمي 
به من مي دادند. وقتي دالر ه��ا و ليرهاي آنها را 
مي ديدم وسوسه مي شدم اموالشان را سرقت كنم 
تا اينكه روز حادثه دو نفر از خالفكاران محله مان را 

اجير كردم تا اموالشان را سرقت كنند. 
با اعتراف متهم، مأموران دو مرد اجير ش��ده را 
هم شناس��ايي و دس��تگير كردند. دو متهم در 
بازجويي ها به جرم خود اعتراف كردند. تحقيقات 
از متهمان براي شناس��ايي ش��اكيان احتمالي 

ادامه دارد. 
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