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بخشش قاتل،  به شرط گذشت 
از طلب 280 ميليوني

مرد محكوم به قصاص كه دوس�ت بده�كارش را پس 
از ربودن از بيمارس�تان به قتل رس�انده ب�ود، با قبول 
گذش�ت از طلب�ش از مج�ازات مرگ فاصل�ه گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، يكم ارديبهشت ماه سال 89، مأموران 
پليس تهران جسد مرد ميانسالي را در ميدان كاج، مقابل 
بيمارستان مدرس كشف كردند. شواهد نشان مي داد آن 
مرد در محل ديگري به قتل رسيده  و سپس جسدش به 
اين مكان منتقل شده اس��ت. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني و تش��خيص هويت، مشخص شد جسد متعلق به 
عباد 44 ساله است كه بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن 
به قتل رسيده است. همچنين مأموران در شاخه ديگري 
از تحقيقات دريافتند، مقتول چن��د روز قبل از فوتش به 
علت بيماري در بيمارستان بستري بود كه توسط دو نفر از 

دوستانش از بيمارستان مرخص شده است. 
با اين فرضيه پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد. خانواده 
عباد در توضيحات بيشتر به مأموران گفتند: »عباد به چند 
نفر از دوستانش 280 ميليون تومان بدهكار بود. آنها بارها 
در مورد طلبشان حرف زده بودند، اما عباد براي پرداخت 
بدهي اش مهلت گرفته بود و در كشاكش اين ماجرا عباد در 
بيمارستان بستري شد. درمان عباد خيلي طوالني شده بود 
تا اينكه متوجه شديم دوستانش او را ترخيص كردند و حاال 
هم جنازه اش به دستمان رسيده است. احتمال مي دهيم 

قتل كار آنها باشد.«
با اين توضيحات، دوستان مقتول تحت تعقيب قرار گرفتند 
و با بررس��ي فهرس��ت مكالمات تلفني، يكي از آنها به نام 
جعفر 42 ساله، سه س��ال پس از ماجرا در تاريخ بيست و 
نهم آبان ماه سال 92 شناس��ايي و بازداشت شد. جعفر در 
بازجويي ها به مأموران گفت: »من و سه نفر از دوستانم از 
عباد طلب داشتيم. مدت طوالني گذشت و اما او در پرداخت 
بدهي اش طفره مي رفت و طلبمان را پس نمي داد. كار به 
جايي رسيده بود كه تماس ها و صحبت ها  فايده نداشت و 
او هر بار بهانه جديدي مي آورد. اين بدقولي ها بهانه اي شد 
تا وقتي فهميديم عباد در بيمارستان بستري شده است، 
نقشه ترخيص او را طراحي كنيم شايد بتوانيم طلبمان را 

پس بگيريم.«
متهم در ادامه گفت: »براي پياده كردن نقشه، روز حادثه 
من و نادر با ماشين كيوان به بيمارس��تان رفتيم و عباد را 
بعد از ترخيص به ويالي حميد برديم. عباد سنگين وزن 
بود و به خاطر بيماري اش نتوانستيم او را از داخل ماشين 
پياده كنيم، به همين دليل همان روز بعد از صرف ناهار از 
ويال برگشتيم. دو روز با ماشين در خيابان ها  چرخيديم تا 
عباد از اين وضعيت خسته شود، اما بي فايده بود و همچنان 

سماجت مي كرد.«
متهم در خص��وص قتل گفت: »روز حادث��ه، عباد داخل 
ماش��ين را كثيف كرده بود. او را از ماشين پياده كردم تا 
صندلي ماش��ين را تميز كنم، اما به خاطر اينكه سنگين 
وزن بود، نتوانس��تم به راحتي او را جا به جا كنم. شرايط 
مرا خسته كرده بود و ديگر طاقت نياوردم و از عصبانيت 
شيلنگي برداش��تم و عباد را كتك زدم و به مرگ تهديد 
كردم. آنجا بود كه حالش بد ش��د و بي حال روي صندلي 
افتاد. وقت��ي فهميدم نفس نمي كش��د از ت��رس مقابل 
بيمارستان رفتم و او را از ماش��ين بيرون انداختم و فرار 

كردم.«
با اقرارهاي متهم، نادر 26 ساله همراه كيوان و حميد نيز 
بازداشت شدند، اما جرمشان را انكار كردند و گفتند در قتل 
عباد نقشي نداشته اند. به اين ترتيب با توجه به شواهد و 
قرائن موجود، جعفر به اتهام مباشرت در قتل و آدم ربايي 
و نادر، كيوان و حميد به اتهام معاونت در قتل و آدم ربايي 
روانه زندان ش��دند و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي 
به پرونده بعد از درخواس��ت قصاص از سوي اولياي دم و 
آخرين دفاع متهمان، هيئت قضايي، جعفر را به قصاص 
و 15 سال حبس و ساير متهمان را نيز به 15سال حبس 
محكوم كرد. حكم صادره در ديوان عالي كشور تأييد شد، 
اما جعفر توانست پاي چوبه دار با رضايت اولياي دم از مرگ 
فاصله بگيرد. مادر مقتول ب��راي رهايي متهم از قصاص 
شرط گذاشت و در اين خصوص گفت: »به شرطي از خون 
پسرم مي گذرم كه متهم از طلب 280 ميليون توماني اش 
صرف نظر كند و آنرا ببخش��د. « با پذيرفتن اين ش��رط، 
متهم از قص��اص رهايي يافت و اين ب��ار از جنبه عمومي 
جرم در همان شعبه به رياست قاضي زالي محاكمه شد. 
در آن جلسه متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد 
من و دوس��تانم به آن پول نياز داش��تيم و عباد به خاطر 
بهانه جويي هايش ما را كالفه كرده بود، به همين دليل آن 
نقشه براي ما آخرين راه بود، اما راه اشتباهي بود. خيلي 
پشيمانم و با اينكه زندگي ام را باخته ام، اما شرط مادر عباد 
را قبول كردم تا مقتول از حق الناس رها شود و من هم در 
اين دنيا با وجدان آسوده گذشته ام را جبران كنم. در آخر 
از هيئت قضايي تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند 

تا به زودي آزاد شوم.«
 در پايان هيئت قضايي متهم را به چهار سال حبس محكوم 
كرد و حكم صادره نيز از س��وي قضات ديوان عالي كشور 

تأييد شد. 

مرد قمارباز كه با همدس�تي زن خيانتكار،  براي قتل مزاحم
م�ردي مزاح�م را در ج�اده ورامي�ن 
به قت�ل رس�انده بود، ماجرا را ش�رح داد. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 23:50 
يك ش��نبه، 18 تيرماه بود كه مردي با مركز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش 
يك قتل در جاده ورامين به عباس آباد، زير پل 
عابرپياده را اعالم ك��رد. لحظاتي بعد تيمي از 
مأموران كالنت��ري 172 حضرت عبدالعظيم 
در محل حاضر شدند. جس��د متعلق به مرد 
جواني بود كه پشت فرمان خودروي پرايدش 
با اصابت ضرب��ه چاقو به گردن و س��ينه اش 
به كام م��رگ رفته بود. بررس��ي اوراق هويت 
مقتول نشان داد كه مرد 30 ساله سليمان نام 
دارد. با تأييد خبر، بازپرس به همراه تيمي از 
كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

حاضر شد. 
مردي كه پليس را از ماجرا با خبر كرده بود در 
شرح ماجرا گفت: من داخل خانه نشسته بودم 
كه متوجه فرياد درگيري داخل كوچه شدم. 
خودم را به پنجره رسانده و به كوچه نگاه كردم. 
يك خودروي پرايد زير ساختمان ما پارك شده 
بود. من موتورسواري را ديدم كه به سرعت از 
كنار پرايد دور شد. در پرايد هم باز بود. از خانه 
بيرون آمدم و خودم را به محل رس��اندم و با 
جسد راننده پرايد پشت فرمان مواجه شدم. 

بعد هم به پليس110 خبر دادم. 
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات 
در اين باره به جريان افتاد. شواهد حكايت از 
اين داش��ت كه مقتول هنگام پياده ش��دن از 
پرايد هدف ضربه چاقوي مرد موتور سوار قرار 

گرفته و به كام مرگ رفته است. 
كارآگاهان در بررس��ي آخري��ن تماس هاي 

سليمان متوجه شدند كه او قصد مالقات با زن 
35 س��اله اي به نام پروين را داشته است. آنها 
در اولين گام از پروين كه خانه اش در نزديكي 
محل حادثه بود تحقيق كردند. پروين متأهل 
و داراي يك فرزند ب��ود. او در اولين تحقيقات 
گفت كه س��ليمان را نمي شناسد، اما وقتي با 
تماس هاي خود مواجه شد، گفت كه سليمان 
براي او ايجاد مزاحمت مي كرد، اما از ماجراي 

قتلش خبر ندارد. 
بع��د از به دس��ت آم��دن اين س��رنخ بود كه 

كارآگاهان در بررسي بيشتر تماس هاي پروين 
متوجه ش��دند كه او با آرايشگر 48 ساله اي به 
نام پري رابطه دوستانه اي دارد. پري عالوه بر 
آرايشگري اقدام به گرفتن فال قهوه و پاسور 
براي مش��تريانش مي كرد و پروين هم بارها 
براي گرفتن فال به مح��ل كار پري رفته بود. 
در جريان بررس��ي همين تماس ه��ا بود كه 
سرنخ ديگري به دست پليس افتاد. خيلي زود 
معلوم شد كه عباس، برادر 40 ساله پري هم 
با پروين ارتباط دارد. بعد از آن بود كه پروين 

بار ديگر مورد تحقيق قرار گرفت. او در جريان 
بازجويي هاي فني پليس به قتل س��ليمان با 
همدستي عباس اعتراف كرد. او گفت: سليمان 
از مدتي قبل مزاحم من مي شد به خاطر همين 
بود كه پيشنهاد قتل او را به عباس دادم. عباس 
هم قبول كرد و از من خواست تا با سليمان قرار 
بگذارم. ش��ب حادثه مطابق نقشه با سليمان 
قرار گذاشتم و عباس را از ماجرا با خبر كردم. 
او هم در محل حاضر شد و سليمان را به قتل 

رساند و از محل فرار كرد. 
بعد از اعتراف پروين بود كه عباس تحت تعقيب 
قرار گرفت. در بررس��ي هاي پليس معلوم شد 
كه او از خانه اش متواري شده است. بررسي ها 
در اين باره به جريان افتاد تا اينكه متهم عصر 
روز چهارشنبه، 26 مهرماه در قرچك ورامين 
بازداش��ت ش��د. او در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و در ش��رح ماج��را گفت: مدتي 
قبل پروين به من خبر داد كه سليمان او را به 
آبروريزي تهديد كرده و او را تحت فشار گذاشته 
است و از من خواست سليمان را به قتل برسانم 
كه قبول كردم. شب حادثه در حال قماربازي 
در خانه خواهرم بودم كه پروين تماس گرفت و 
گفت كه با سليمان قرار گذاشته است. من هم 
با موتور خودم را به س��ر كوچه پروين رساندم 
و منتظر ماندم. لحظاتي بعد سليمان با پرايد 
سفيدرنگ از راه رسيد و زير پل عابرپياده توقف 
كرد. من هم با موتور خودم را به پرايد او رساندم 
و قبل از اينكه بخواهد از پش��ت فرمان خارج 
ش��ود، او را با ضربات چاقو هدف قرار دادم و از 

محل فرار كردم. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 

تحقيقات بيشتر از دو متهم در جريان است. 

آگهی دعوت مجمع عمومى عادى  ( نوبت اول ) 

همدستي مرد قمارباز و زن خيانتكار

  ماده 67 مجموعه قوانين الكترونيكي بيان 
مي كند: هركس در بستر مبادالت الكترونيكي، 
با سوء استفاده يا استفاده غير مجاز از »داده 
پيام« برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط 
از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف »داده 
پيام« مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و 
غير، ديگران را بفريبد يا سبب گمراهي سيستم هاي 
پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي 
خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل 
كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر 
رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال 
و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم 
مي شود.  اين ماده داراي تبصره ذيل است: شروع به 
اين جرم نيز جرم محسوب می ش��ود و مجازات آن 

حداقل مجازات مقرر در اين ماده است. 

كالهبرداري كامپيوتري 

ی
وق

حق
اه 

شگ
با

كارت شناسايي سارقان گنج ياب، دست شان را  رو كرد 
دو برادر كه براي سرقت دستگاه هاي گنج ياب از 
شهرستان به تهران مي آمدند، در آخرين سرقت 
كارت شناسايي خود را در محل حادثه جا گذاشتند. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر خردادماه امسال بود كه 
مردي به اداره پليس رفت و از دوسارق مسلح به اتهام 

سرقت شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من مدير ش��ركت 
خصوصي هستم و كارم خريد و فروش دستگاه هاي 
فلزياب است. مدتي است در س��ايت هاي مجازي، 
كانال ه��اي تلگرامي و اينس��تاگرام ب��راي فروش 
دس��تگاه هاي فلزياب تبليغ مي كنم. چند روز قبل 
مردي با من تماس گرفت و مدعي شد كه تعدادي 
دستگاه فلزياب نياز دارد. مرد ناشناس گفت كه اين 
دس��تگاه ها را براي معدن نياز دارد و قرار ش��د براي 
خريد به دفترم بيايد. امروز مرد ناشناس تماس گرفت 
و براي خريد قرار مالقات گذاشت تا اينكه ساعتي قبل 
زنگ دفترم به صدا در آمد. وقتي در را باز كردم دو مرد 
نقابدار كه يكي از آنها مسلح به كلت كمري و ديگري 
چاقو در دست داشت، وارد دفترم شدند. در حالي كه 
به شدت ترسيده بودم آنها دس��ت و پايم را با طناب 
بستند و بعد هم دو دستگاه فلزياب كه هر كدام بيش 
از 20 ميليون تومان قيمت دارد سرقت كردند. پس 
از اين به سختي دست و پايم را باز كردم و خودم را به 

كالنتري رساندم. 
   شروع تحقيقات به دس�تور بازپرس علي 

ايرد موسي 
با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
پايتخت به دستور قاضي علي ايرد موسي، بازپرس 

شعبه پنجم دادسراي ناحيه 34 وارد عمل شدند. 
مأموران در نخس��تين تحقيقات دريافتند سارقان 
مس��لح در اين س��رقت هيچ رد پايي از خود به جاي 
نگذاش��ته اند. در حالي كه بررس��ي ها درب��اره اين 
حادثه ادامه داشت، مأموران با چند شكايت مشابه 
ديگر روبه رو شدند كه همگي حكايت از اين داشت 
سارقان مسلح با همين شيوه به چند شركت فروش 
دس��تگاه هاي فلزياب دس��تبرد زده و تعداد زيادي 

دستگاه سرقت كره اند. 
يكي از شاكيان كه در 21 ش��هريور ماه امسال براي 
شكايت راهي اداره پليس شده بود درباره حادثه گفت: 
مدتي است از خارج دستگاه هاي فلزياب وارد مي كنم و 
براي فروش در كانال هاي تلگرامي و اينستاگرام تبليغ 
مي كنم. چند روز قبل مشتري با من تماس گرفت 
و گفت چند دستگاه فلزياب نياز دارد تا اينكه امروز 

همراه مرد جوان ديگري به دفترم در خيابان خليج 
حوالي جنوب تهران آمدند. من سه دستگاه فلزياب به 
قيمت 30 ميليون تومان براي آنها آماده كرده بودم كه 
ناگهان يكي از آنها اسلحه كلتي به طرفم كشيد و بعد 
هم با تهديد اسلحه دست ها و پايم را با طناب بستند. 
آنها سه دستگاه فلزياب همراه يك دستگاه لپ تاپ و 

مقداري طال از دفترم سرقت كردند. 
يكي ديگ��ر از ش��اكيان گف��ت: كارم توليد و پخش 
دستگاه هاي معدن ياب است. چند روز قبل مردي به 

عنوان خريدار با من تماس گرفت و براي خريد چند 
دستگاه، آدرس دفترم را گرفت. او براي اينكه اعتماد 
مرا جلب كند مبلغ 600 هزار تومان به عنوان پيش 
پرداخت به حسابم واريز كرد. يكي از روزهاي پاياني 
شهريور ماه با او در دفتر كارم قرار مالقات گذاشتم و 
قرار بود همان روز او ما بقي پول را پرداخت كند و من 
هم دستگاه ها را تحويل او بدهم. روز حادثه در حالي 
كه منتظرش بودم ناگهان دو مرد جوان نقاب دار كه 
مسلح به سالح گرم و چاقو بودند وارد دفترم شدند. 

آنها با تهديد اسلحه دست ها و پاهايم را با طناب بستند 
و بعد هم 11دستگاه معدن ياب كه هر كدام بين 15 تا 

30 ميليون تومان قيمت دارد، سرقت كردند. 
    س�ارقان دس�تگاه هاي گنج ياب دو برادر 

بودند 
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي سارقان ادامه 
داشت مأموران دريافتند چهاردهم مهرماه دو سارق 
در سرقت مشابه اي به دفتري حوالي ميدان صادقيه 
كه در كار خريد و فروش دستگاه هاي گنج ياب بوده 
دستبرد زدند، اما پس از سرقت چند دستگاه يكي از 
آنها كارت شناسايي اش در محل جا گذاشته است. 
بعد از آن بود كه مأموران موفق به شناسايي سارقان 
مسلح شدند.  بررسي ها نشان داد سارقان دو برادر 
هستند كه براي سرقت از يكي از شهرهاي جنوبي 
كشور راهي تهران مي شوند و بعد از سرقت دوباره 
به شهر خود بر مي گردند. بدين ترتيب مأموران با 
گرفتن نيابت قضايي راهي محل زندگي دو برادر 
شدند و آنها را دستگير كردند. مأموران در مخفيگاه 

دو متهم چند دستگاه فلزياب هم كشف كردند. 
دو متهم،  چند روز قبل براي تحقيقات به دادسراي 
ناحيه 34 منتقل شدند. متهمان در بازجويي ها به جرم 

خود اقرار كردند. 

خودت را معرفي كن ؟ 
ايرج هستم 41 ساله.

سابقه داري؟ 
نه.  من تا االن به كالنتري هم نرفته بودم.
به چه كاري مشغول بودي ؟ 

من كارمند هستم.
چه ش�د كه دس�ت به س�رقت هاي 

سريالي زدي ؟ 
پول نزول من را بيچاره كرد به طوري كه 150 ميليون 

تومان بدهي باال آوردم. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

حقوق كارمندي خيلي كم اس��ت به همين دليل 
تصميم گرفت��م كار ديگري هم دس��ت و پا كنم. 
20 ميليون تومان از فردي پول نزول كردم و مقداري 
هم از بانك وام گرفتم، اما كارم نگرفت به طوري كه 
بازپرداخت وام و پول نزول برايم دشوار شد. هر روز 
به مقدار پول نزول افزوده مي شد و من هم به هر دري 
مي زدم فايده اي نداشت. دوستان و آشنايان پولي 

نداشتند به من قرض بدهند و بانك هم به من وام 
نمي داد. اين موضوع آنقدر ادامه پيدا كرد كه 150 
ميليون بدهي باال آوردم. مدتي قبل برادرم كه بيكار 
بود اين نقشه را طراحي كرد و من هم قبول كردم با 

هم سرقت كنيم. 
چه شد كه تصميم گرفتيد از تهران 

سرقت كنيد ؟ 
ما تصميم گرفتيم دس��تگاه هاي گنج ياب سرقت 
كنيم و فروشنده هاي آن بيشتر در تهران بودند. از 
طرفي هم در تهران دير تر شناسايي مي شديم، چون 
پس از سرقت به شهرمان بر مي گشتيم و مدتي بعد 

دوباره دست به سرقت مي زديم. 
چرا دس�تگاه هاي گنج ياب س�رقت 

مي كرديد ؟
من مدتي در جس��ت وجوي گنج بودم و به همين 
دليل آشنايي با اين دستگاه ها داشتم از طرفي هم 
خريدار و فروشنده هاي دستگاه ها را مي شناختم . 
يك دليل ديگر هم اين بود كه فروش��نده هاي اين 
دس��تگاه ها اغلب به صورت غير قانون��ي بود و فكر 

كرديم شايد شكايت نكنند. 
انتخ�اب  را  س�وژه ها  چط�وري 

مي كرديد ؟ 
بيشتر از تبليغات كانال هاي تلگرامي و اينستاگرام 

انتخاب مي كرديم. 
اسلحه را از كجا آوردي ؟ 

اسلحه قالبي بود. 
چند تا سرقت كرديد؟ 
ما در كل چهار بار سرقت كرديم. 

چقدر گيرتان آمد ؟ 
سرقت اول دس��تگاه ها را نفروختيم، اما در سرقت 
دوم، سه دس��تگاه س��رقت كرديم كه به 5 ميليون 
تومان فروختيم و در س��ومين سرقت 13 ميليون 
تومان و چهارمين س��رقت هم 30 ميليون تومان 

گيرمان آمد. 
فكر مي كرديد دستگير شويد ؟ 

نه، اما در آخرين س��رقت وقتي با صاحب شركت 
درگير شدم كيف كارت هاي شناسايي ام از جيبم 

بيرون افتاده بود كه متوجه نشدم. 

گروگان گيران مرد طالفروش 
به دام افتادند

مأم�وران پلي�س شهرس�تان بندرعب�اس در كمت�ر 
از 72 س�اعت دو م�رد آدم ربا را ك�ه مرد طالفروش�ي را 
گروگان گرفته بودند دس�تگير و گ�روگان را آزاد كردند. 
روز يك شنبه بيس��ت و س��وم مهرماه بود كه مأموران پليس 
شهرستان بندرعباس از ناپديد ش��دن مردي با خبر شدند و 

تحقيقات خود را براي پيدا كردن وي آغاز كردند. 
بررسي ها نشان داد يكي از كاركنان طالفروشي در بندرعباس 
از سوي افراد ناشناس��ي گروگان گرفته شده اس��ت.   سردار 
عزيزاهلل ملكي، فرمانده انتظامي اس��تان هرمزگان درباره اين 
خبر گفت: پس از طرح اين ش��كايت بالفاصله تيمي هايي از 
كارآگاهان پليس وارد عمل ش��دند و در نهايت پس از سه روز 
تالش و تحقيقات فني آدم ربايان را دستگير كردند و گروگان را 

سالم به آغوش خانواده اش بازگرداندند. 

حكم اعدام قاتل ستايش  به تعويق افتاد 
حك�م اع�دام قات�ل 
س�تايش كه قرار بود 
سحرگاه پنج شنبه به 
دار مج�ازات آويخته 
شود با دستور قضائي 
افت�اد.  ب�ه تعوي�ق 
ابوالقاس��م مراد طلب، 
دادس��تان عموم��ي و 

انقالب شهرستان ورامين گفت: اعدام قاتل ستايش لغو نشده 
است و موعد اجراي حكم تغيير كرده است. 

پيش از اين قرار بود قاتل س��تايش، 27 مهر ماه اعدام ش��ود.  
امير حسين، قاتل ستايش 23 فروردين ماه سال 1395 دختر 
افغاني را در روس��تاي خيرآباد ورامين پ��س از تجاوز به قتل 
رساند. متهم كه زمان دستگيري زير 18 سال بود به جرم خود 

اقرار كرد و مدعي شد شيطان او را وسوسه كرده است. 

نجات 4 گردشگر خارجي 
در كوه هاي الموت قزوين

چهار گردشگر خارجي كه در منطقه الموت به سمت شهرستان 
تنكابن گم شده بودند، با تالش نيروهاي امدادي نجات يافتند. 
شامگاه پنج شنبه بيست و هفتم مهرماه مأموران پليس و عوامل 
اورژانس استان قزوين از گم شدن چهار گردشگر آلماني و لهستاني 
در كوه هاي منطقه الموت با خبر ش��دند. بررس��ي ها نش��ان داد 
گردشگران با ارسال پيامي به يك مترجم و راهنماي گردشگري 
مستقر در قلعه حسن صباح الموت قزوين گم شدن خود را خبر 
داده اند. همچنين معلوم شد يكي از اين گردشگران كه به دليل 
لغزندگي مس��ير به زمين خورده و از ناحيه پا آسيب ديده است.  
به گزارش »ايسنا«، پيمان نامدار، رئيس مركز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشكي قزوين درباره اين خبر گفت: پس از اين عوامل 
اورژانس موقعيت گمشدگان را از طريق نرم افزار در حوالي الموت 

قزوين و تنكابن مازندران شناسايي كردند و آنها را نجات دادند. 

گفت وگو با يكي از متهمان 

 سرقت طال 
پس  از تعرض به پير زن صاحبخانه

مج�رم س�ابقه دار ك�ه در 
مرخص�ي زن�دان پ�س از 
تع�رض ب�ه زن 60 س�اله، 
طالهاي او را س�رقت كرده 
ب�ود ب�ه دام پلي�س افتاد. 
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا،

 27 ش��هريور م��اه ب��ود كه 
مأم��وران كالنت��ري 103 
گاندي از حادثه اي شوم با خبر 
شده و خود را به محل حادثه 
در طبق��ه چه��ارم مجتم��ع 
مس��كوني رس��اندند. شاكي 
كه زني 60 س��اله بود، گفت 
دزد به خان��ه اش زده و بعد از 
تعرض، دست و پايش را بسته 
و 30 ميليون تومان طاليش را 
هم سرقت كرده است. بعد از 
مطرح شدن شكايت، پرونده 
به دستور قاضي شعبه چهارم 
دادسراي ناحيه 34 در اختيار 
تيمي از كارآگاهان پايگاه سوم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
زن 60 س��اله در جري��ان 
بررسي هاي بعدي جزئيات بيشتري از حادثه را شرح داد. او گفت: روز حادثه 
در آپارتمان را نيمه باز گذاشتم و براي پهن كردن لباس به پشت بام رفتم. 
وقتي به خانه ام برگشتم احساس كردم كه فردي غريبه داخل خانه است. 
بعد از جست وجوي اتاق ها در حمام را باز كردم. همان لحظه مردي جوان 
به من حمله كرد. از ترس توان مقابله با او را نداشتم. آن مرد با تهديد دست 
و پايم را بست و من را داخل يكي از اتاق ها كشاند. بعد به من تعرض كرد و 

30ميليون تومان طاليي كه در خانه داشتم را سرقت كرد و گريخت. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با بررسي دوربين هاي مداربسته 
متوجه شدند كه دوربين ها قديمي است و تصوير واضحي از متهم را ضبط 
نكرده است. براساس تصاوير به دست آمده متهم سوار بر يك خودروي پژو 

پارس سفيدرنگ شده و از محل دور شده بود. 
در حالي كه بررس��ي ها در جريان بود به كارآگاهان پليس خبر رسيد كه 
سرقت مشابهي در خيابان آفريقا رقم خورده است. وقتي مأموران پليس در 
محل حاضر شدند يكي از ساكنان گفت: متوجه حضور فردي غريبه داخل 
ساختمان شدم. وقتي علت حضور را پرسيدم ناگهان چاقو كشيد. فهميدم 
كه اين فرد دزد است. او با تهديد چاقو از ساختمان بيرون رفت. بعد سوار 

يك پژو پارس سفيدرنگ شد و فرار كرد. 
مشخصاتي كه از متهم در اختيار پليس قرار گرفت با مشخصات فردي كه به زن 
ميانسال تعرض كرده بود، مطابقت داشت. كارآگاهان همچنين متوجه شدند 
كه ساختمان مجهز به دوربين مداربسته اي پيشرفته  است، بنابراين با بررسي 
تصاوير، موفق شدند پالك خودرو به شماره انتظامي ايران99/*** س 25 را 
به دست آوردند. بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود كه مجرم شيطان صفت كه 

مرد 28 ساله اي به نام عليرضا. ب بود شناسايي شد. 
بررسي سوابق عليرضا حكايت از اين داشت كه او ساكن اسالمشهر است و بارها 
از سوي مأموران پليس آگاهي به اتهام سرقت داخل خودرو، سرقت خودرو و 
سرقت اماكن، سرقت منزل و درگيري همراه با تيراندازي دستگير و روانه زندان 
شده و آخرين بار، با تأمين قرار قانوني از زندان آزاد شده است. وقتي كارآگاهان 
براي بازداشت عليرضا راهي خانه اش ش��دند، فهميدند كه او از مدتي قبل به 

خانه اش مراجعه نداشته است. 
بعد از آن بود كه دستور توقيف خودروي متهم و بازداشت سرنشينان آن در 
سامانه پليس ثبت شد. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه ساعت 
22 شامگاه 15 مهرماه مأموران كالنتري 140 باغ فيض هنگام گشت زني 
به خودروي پژو پارس مظنون شدند. آنها در بررسي پالك خودرو متوجه 
شدند كه اين پژو همان خودروي تحت تعقيب پليس است، بنابراين سواري 
پژو را متوقف و راننده را بازداش��ت كردند. مأموران در بازرس��ي از خودرو 

چندين ضبط خودرو سرقتي كشف كردند. 
متهم بعد از انتقال به پليس آگاهي از سوي شاكي شناسايي شد. عليرضا. 
ب كه چاره اي جز اعتراف نداشت به سرقت همراه با ضرب و جرح و تعرض 
به زن 60 س��اله اعتراف كرد و گفت: طالهاي سرقتي را به مبلغ 5 ميليون 

تومان به خريدار اموال مسروقه فروخته است. 
او درباره نحوه ورودش به س��اختمان هم توضيح داد: روز حادثه به دنبال 
محلي براي سرقت بودم. كه متوجه شدم نوجواني حدوداً 12ساله در حال 
خارج شدن از يك مجتمع مسكوني است. بدون اينكه واكنشي نشان دهم 
وارد ساختمان شدم و او تصور كرد كه از ساكنان ساختمان هستم. شروع به 
بررسي طبقات كردم. وقتي به طبقه چهارم رسيدم، ديدم كه در آپارتمان 
باز است. خوشحال شدم و وارد آپارتمان شدم. در حال بررسي اتاق ها بودم 
كه زن صاحبخانه از راه رس��يد. خودم را به حمام رس��اندم و آن جا پنهان 
شدم. در انتظار فرصتي براي فرار بودم كه زن ميانسال من را پيدا كرد. بعد 
با او درگير ش��دم و بعد از اجراي نيت شيطاني ام طالهايش را سرقت كرده 

و فرار كردم. 
متهم كه اعتياد شديدي به شيشه دارد به سرقت هاي سريالي از مجتمع هاي 
مسكوني مناطق شمال و شمال غرب تهران به ويژه در سعادت آباد، شهرك 
قدس و خيابان آفريقا و همچنين دهها فقره كيف قاپي و قاپ  زني گوش��ي 

تلفن همراه از شهروندان اعتراف كرد.
 سرهنگ كارآگاه محمد نادربيگي، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم احتمالي بيشتر متهم در پايگاه 

سوم پليس آگاهي جريان دارد. 


