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دستبرد نوجوان 14 ساله
 به 6 هزار حساب بانكي

نوج�وان 14 س�اله ك�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تي دو دوس�ت 
16 س�اله اش ب�ه 6ه�زار و 615 حس�اب بانك�ي دس�تبرد زده  
اس�ت در شهرس�تان ق�م بازداش�ت ش�د. متهم�ان مي گوين�د 
پول ه�اي س�رقت ش�ده را ص�رف خوش�گذراني كرده ان�د. 
به گزارش جوان سردار ايوب آقاخاني، فرمانده انتظامي استان قم گفت: اين 
پرونده با طرح شكايت هاي مشابه درباره دستبرد يك هكر به حساب هاي 
بانكي افراد در سراسر كشور به جريان افتاد. تحقيقات پليس فتا حكايت 
از اين داشت كه متهم با انجام عمليات فيشينگ، كاربران را به درگاه هاي 
جعلي بانك ها هدايت كرده و حساب هاي بانكي ش��ان را خالي مي كند. 
همچنين مشخص شد متهم با استفاده از شماره هاي مجازي در زمينه 
پولش��ويي و خريد ارزهاي ديجيتال هم فعاليت مي كند. در بررسي هاي 
بعدي هم معلوم ش��د كه متهم براي فرار از دام پليس اقدام به پولشويي 
با استفاده از اوراق هويتي افراد ديگر مي كند. همچنين تحقيقات نشان 
داد اين هكر با راه اندازي روبات هاي مختلف و ارس��ال پيامك هاي انبوه 
متناسب با مسائل روز جامعه اقدام به سرقت اطالعات بانكي افراد مي كند 
و با طراحي روبات موجودي بگير و كارت به كارت اقدام به پولش��ويي در 

سطح كالن مي كند. 
در حالي كه هر لحظه بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد و شمار شكايت ها به 
6 هزار و 615 فقره رسيده بود تحقيقات پليس فنا نشان داد كه متهم ساكن 
شهرستان قم است كه مخفيگاه وي شناس��ايي شد و متهم كه نوجواني 
14 ساله بود، بازداشت شد. او در بازجويي هاي پليس به جرائم خود اعتراف 
كرد و گفت با كمك دو همدست خود كه دو نوجوان 16 ساله هستند، پس 
از دستبرد به حساب هاي بانكي پول ها را صرف خوشگذراني مي كردند كه 

همدستان وي هم بازداشت شدند. 
سردار آقاخاني گفت: با توجه به تعداد زياد شاكيان در اين پرونده تحقيقات 

براي كسب ميزان رقم كالهبرداري شده در دست بررسي است. 
 

كالهبرداري
 از مشتريان رستوران با اسكيمر

پيك رستوران كه با نصب اسكيمر روي دستگاه كارتخوان موجودي 
حساب مشتريان را برداشت مي كرد به همراه همدستش بازداشت شد. 
 به گزارش جوان س��رهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي پايتخت 
توضيح داد: اين پرونده ارديبهشت ماه امسال و همزمان با طرح شكايت هاي 
مشابه از سوي مشتريان چند رستوران معتبر در شمال و شمال غرب تهران 
در دس��تور كار مأموران پليس فتا قرار گرفت. يكي از شاكيان كه مردي 
45 ساله بود، گفت: به يكي از رستوران هاي معتبر محل سفارش غذا دادم و 
ساعتي بعد پيك رستوران غذا را آورد و پول آن را با  دستگاه كارتخواني كه 
همراهش بود، حساب كردم. من كارت عابربانك و رمز را در اختيار پيك 
كه مردي حدوداً 25 ساله بود، گذاشتم و او هم پول را حساب كرد و كارت 
را به من برگرداند و به دنبال كارش رفت. ساعتي بعد وقتي به سراغ گوشي 
تلفن همراهم رفتم متوجه شدم كه دو برداشت از حسابم انجام شده است. 
يكي از برداش��ت ها متعلق به پول غذا و ديگري موجودي كامل حسابم 

برداشت شده بود. 
مأموران پليس فتا با بررسي ش��كايت هاي مطرح شده متوجه شدند كه 
همه برداشت ها پس از سفارش دادن غذا از چند رستوران معتبر صورت 
گرفته است و مشخصاتي هم كه شاكيان از پيك موتوري به پليس اعالم 
كرده بودند با هم مطابقت داشت. شاكيان همچنين گفته بودند كه همراه 
پيك موتوري مردي حدوداً 30 ساله هم حضور داشته است. بعد از به دست 
آمدن اين اطالعات بود كه پيك رستوران تحت تعقيب قرار گرفت و همراه 

همدستش حوالي خيابان فاطمي بازداشت شدند. 
مأموران پليس در بازرس��ي از مخفي��گاه متهمان تع��دادي تجهيزات 
س��خت افزاري و نرم افزاري براي كپي كارت عابر بانك و مدارك هويتي 
مربوط به ساير اشخاص كشف كردند. دو متهم بعد از انتقال به پليس به 
جرائم خود اعتراف كرده و گفتند به بهانه كار به رستوران هاي معتبر مراجعه 
كرده و به عنوان پيك موتوري مشغول به كار مي شديم و پس از كپي كارت 
عابر بانك مشتريان با استفاده از نرم افزار اسكيمر با مراجعه به طالفروشي ها 
و صرافي ها موج��ودي حساب هايش��ان را خالي مي كرديم. س��رهنگ 
تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي پايتخ��ت گفت: در حال حاضر 70 نفر 
از مالباختگان دو متهم را شناسايي كرده اند. وي گفت: متهمان اعتراف 
كرده اند به اين شيوه 150 ميليون تومان به جيب زده اند كه تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر آنها ادامه دارد.

مدير رستوران سارق از آب درآمد 
مدير يك�ي از رس�توران هاي ش�رق ته�ران ك�ه با جل�ب اعتماد 
مال�ك آن اموال�ش را ب�ه ف�روش رس�انده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان س��رهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم 
پليس آگاهي پايتخت گفت: اين پرونده دهم ارديبهشت ماه با مطرح شدن 
شكايت در كالنتري 127 نارمك به جريان افتاد و سپس به پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران ارسال شد. ش��اكي توضيح داد: اسفند سال گذشته 
مديريت رستوران را به يكي از دوستانم به نام مسعود 35 ساله سپردم. ولي 
در هفتم ارديبهشت امسال متوجه ش��دم تعدادي زيادي از اموال داخل 
رستورانم به ارزش 300 ميليون تومان سرقت شده است. شاكي گفت: بعد 
از ارتكاب سرقت دوستم مسعود هم ديگر به رستوران مراجعه نداشته و از 
او خبري ندارم.  كارآگاهان بعد از حضور در محل متوجه شدند هيچ گونه 
آثار تخريبي روي در ها و پنجره هاي رستوران وجود ندارد. همچنين محل 
ساختمان رستوران جايي قرار داش��ت كه امكان ورود سارق از بيرون به 
داخل آن وجود نداش��ت.  در گام بعدي از تحقيقات پليس��ي، كارگران 
رستوران تحت بازجويي پليسي قرار گرفتند. يكي از كارگران كه توسط 
مسعود براي كار در رس��توران معرفي شده بود، گفت: چند شب قبل از 
وقوع سرقت مسعود به وي دستور داد كه آخر شب دوربين ها را قطع كنم 
و همان شب دوربين هاي رستوران را قطع و راهي منزلم شدم. روز بعد كه 
به محل كارم آمدم متوجه وقوع سرقت شدم. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات مسعود به عنوان سارق تحت تعقيب قرار گرفت، اما هيچ آدرسي 
از او به دست نيامد تا اينكه مشخص ش��د متهم يك دستگاه خودروي 
سواري پرايد دارد و با هماهنگي هاي قضايي دستور توقيف خودروي وي 
صادر و در نهايت متهم در حالي كه سوار بر خودرواش بوده در سيزدهم 
آبان ماه توسط مأموران كالنتري 147گلبرگ دستگير شد. در بررسي 
سوابق مسعود مشخص شد كه متهم از مجرمان سابقه دار است كه قبالً به 
اتهام جرائم مختلف از جمله كالهبرداري، جعل عناوين نظامي و دولتي 

بازداشت شده و به زندان افتاده بود. 
مسعود در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: زماني كه كارگران 
خواب بودند و دوربين ها خاموش بود، اموال را سرقت  كرده و به شهرستان 
پرديس و به خانه مجردي اش انتقال داده اس��ت. ب��ا اطالعاتي كه متهم 
در اختيار پليس گذاشت مخفيگاه وي بازرسي و در محل اموال سرقتي 
رس��توران و تعدادي لباس و تجهيزات نظامي و اموال سرقتي ديگر هم 
كشف شد.  سرهنگ نثاري گفت: تحقيقات بيشتر از متهم به دستور قاضي 
شعبه يكم دادياري دادسراي ناحيه 15 تهران در پايگاه چهارم پليس آگاهي 

تهران بزرگ ادامه دارد. 

 باند جمشيد سياه متالشي شد
دو  همدس�تي  ب�ا  ك�ه  جمشيد س�ياه  ب�ه  مع�روف  مته�م 
ب�رادر بان�د س�رقت گوش�ي هاي تلف�ن هم�راه را هداي�ت 
ش�د.  بازداش�ت  همدس�تانش  هم�راه  ب�ه  مي ك�رد 
به گزارش جوان، تحقيقات كارآگاه��ان اداره 18 پليس آگاهي تهران براي 
بازداشت سه متهم از مدتي قبل و با طرح شكايت هاي مشابه عليه متهمان به 
جريان افتاد. در تحقيقات پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده و همچنين 
بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته معلوم شد كه راكب موتورسيكلت 
مردي سياه چهره است، اما دو ترك نشين آن در سرقت هاي متفاوت دو مرد 
ديگر هستند. بررسي پالك هاي نصب شده روي موتورسيكلت هم نشان 
داد كه همه پالك ها سرقت شده اس��ت. كارآگاهان سرانجام موفق شدند 
راكب موتورس��يكلت را كه از مجرمان سابقه دار بود و تحت تعقيب پليس 
بود شناسايي كنند. بررسي هاي بعدي پليس نشان داد كه جمشيد 21 ساله 
معروف به جمشيد سياه با همدستي دو برادر به نام هاي ياسر 19 ساله و ناصر 
21 ساله مرتكب سرقت هاي سريالي گوشي تلفن همراه مي شوند. همچنين 
معلوم شد كه ياسر و ناصر هم قباًل به همين اتهام بازداشت شده و به زندان 
افتاده بودند. كارآگاهان سرانجام موفق شدند مخفيگاه متهمان را در خيابان 

شوش شناسايي و صبح روز 18 آذرماه آنها را بازداشت كنند. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس 
آگاهي گفت: ارزش مالي پرونده در حال حاضر 150 ميليون تومان اس��ت 
و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان به دستور بازپرس شعبه 12 

دادسراي ناحيه 12 تهران در اداره هجدهم پليس آگاهي ادامه دارد. 
 

جذب مخاطب مجازي با پرتاب 
كيسه هاي شني روي خودروها 

پسري كه با همدس�تي دو پس�رعمويش با پرتاب كيس�ه هاي شن 
روي خودروه�اي عب�وري در بزرگراه كردس�تان و فيلم ب�رداري از 
صحنه در صدد جذب مخاطب در اينس�تاگرام بودند بازداش�ت شد. 
 به گزارش جوان سرهنگ علي ش��املو، رئيس پايگاه سوم پليس امنيت 
عمومي پايتخت توضيح داد:  ساعت 23:30 شب پنج شنبه نوزدهم دي ماه 
به مركز فوريت هاي پليس 110 خبر رس��يد كه مرد جوان با حضور روي 
يكي از پل هاي عابر پياده مشغول پرتاب كردن كيسه هاي شن شهري روي 
خودروهاي عبوري هس��تند. با حضور مأموران پايگاه سوم پليس امنيت 
مشخص ش��د كه 15 خودرو در جريان اين حادثه دچار خسارت شده اند و 
عامالن حادثه هم كه براساس تحقيقات ميداني سه جوان 25 تا 30ساله 

بودند از محل گريخته بودند. 
در جريان بررس��ي هاي بيش��تر پليس بود كه مخفيگاه يك��ي از متهمان 
حوالي شهرك غرب شناسايي و متهم روز گذشته بازداشت شد. متهم در 
بازجويي هاي اوليه به جرمش اعتراف كرد و گفت با همدستي دو پسرعمويش 
براي ايجاد هيجان و جمع كردن هوادار در شبكه اجتماعي اينستاگرام دست 
به اين كار زده بودند. همزمان با اعتراف متهم بود كه تحقيقات براي بازداشت 
دو همدست وي در جريان است. رئيس پايگاه سوم پليس امنيت عمومي 
پايتخت گفت: ش��هرونداني كه خودروي آنها در اين حادثه دچار خسارت 
شده است، مي توانند براي پيگيري شكايت خود به پايگاه سوم پليس امنيت 
عمومي تهران بزرگ واقع در خيابان بهشتي، خيابان عربعلي، ميدان نيلوفر 

مراجعه كنند. 

سرعت زياد جان موتورسوار را گرفت
رئي�س اداره تصادفات پليس راه�ور پايتخت از واژگون ش�دن يك 
دس�تگاه موتورس�يكلت در خيابان قزوين و فوت راكب آن خبر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ احس��ان مؤمني توضيح داد: با اعالم واژگوني 
يك دستگاه موتور س��يكلت در خيابان قزوين مأموران گشت منطقه 10 
پليس راهور در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد موتورسيكلت در مسير 
خيابان قزوين در حال حركت بوده كه به علت عدم توانايي در كنترل وسيله 
نقليه ناشي از سرعت زياد و برخورد با مانع از مسير خود منحرف و واژگون 

شده و راكب آن هم فوت مي شود. 

پيدا شدن جمجمه انسان
 در جنوب تهران

تحقيقات درباره جمجمه اي كه در جنوب تهران كشف شده در جريان 
است. 

به گزارش جوان، روز گذشته به مأموران كالنتري خاني آباد خبر رسيد كه 
جمجمه يك انسان حوالي پاسگاه نعمت آباد كشف شده است. با حضور 
مأموران مشخص شد كه گزارش پيدا شدن جمجمه كوچك را رهگذري 
به پليس گزارش داده است. بعد از آن بود كه به دستور بازپرس جمجمه به 
پزشكي قانوني منتقل شد. بررس��ي اوليه حكايت از اين دارد كه صاحب 
جمجمه 10سال قبل به كام مرگ رفته اس��ت كه تحقيقات در اين باره 

جريان دارد. 

 فرار آدم ربايان
 پس  از رهايي گروگان

مردان آدم رب�ا وقتي مأموران پليس را در ي�ك قدمي خود ديدند 
با رها كردن گروگان خود حوالي شهرس�تان زاه�دان گريختند. 
به گزارش جوان سردارمحمد قنبري، فرمانده انتظامي استان سيستان 
و بلوچستان توضيح داد: ساعت 21 ش��امگاه پانزدهم دي ماه يك فقره 
آدم ربايي در خيابان دانشگاه زاهدان به مركز فوريت هاي پليسي 110 
گزارش شد و بعد از آن تيمي از مأموران پليس آگاهي در محل حاضر شده 
و در اين باره تحقيق كردند. بررسي ها نشان داد كه مردي37ساله همراه 
همسرش سوار بر خودروي پژو 206 در خيابان دانشگاه در تردد بودند كه 
مرد جوان توسط سرنشينان يك دستگاه پژو گروگان گرفته مي شود.  در 
حالي كه تحقيقات براي بازداشت آدم ربايان در جريان بود يك روز بعد از 
حادثه خبر رسيد آدم ربايان گروگان خود را در محدوده »كالته كامبوزيا« 
زاهدان رها كرده و از محل گريخته اند.  فرمانده انتظامي استان سيستان و 
بلوچستان با اشاره به اينكه انگيزه آدم ربايان اختالفات مالي است، گفت: 

تحقيقات براي بازداشت متهمان در جريان است. 

مرگ آتشين خانواده ايراني در كانادا
پرون�ده س�ه عضو يك خان�واده ك�ه در 
حادث�ه آتش س�وزي عم�دي در يك�ي از 
ايالت ه�اي كش�ور كان�ادا ب�ه كام م�رگ 
اس�ت.  مفت�وح  همچن�ان  رفته ان�د، 
به گزارش جوان، مدتي قبل اعضاي خانواده اي 
در شهرستان شيراز به دادسراي امور جنايي اين 
شهر رفته و مرگ پس��ر و دو نوه  شان را در كانادا 
گزارش داده و درخواس��ت تحقيقات بيشتر در 
اين باره ش��دند. بعد از اعالم ش��كايت پرونده با 
قرار ع��دم صالحيت در دادس��راي امور جنايي 
تهران به جريان افتاد. شاكيان در توضيح بيشتر 
ماجرا به قاضي غالمي بازپرس شعبه سوم دادسرا 
گفتند: سال ها قبل پسرمان بعد از ازدواج، همراه 
همس��رش راهي ايالت كلگري كانادا شد. آنها 
صاحب دو دختر 17 و 22 ساله بودند تا اينكه چند 
روز قبل خبر رسيد پس��ر و دو نوه ماه در حادثه 

آتش سوزي خانه شان فوت شده اند، اما عروسمان 
از حادثه جان س��الم به در برده است. از آنجا كه 
پسرمان با همس��رش اختالف داشت احتمال 
مي دهيم كه عروس مان در جريان حادثه نقش 

داشته باشد و درخواست تحقيق داريم. 
بعد از مطرح شدن شكايت تحقيقات در اين باره 
به دستور بازپرس غالمي به جريان افتاد. در اولين 
گام مشخص شد كه همسر آن مرد در خانه اي 
در شمال تهران زندگي مي كند كه به دادسراي 
امور جنايي فراخوانده ش��د. او در ش��رح ماجرا 
گفت: من اتهامي را كه خانواده شوهر سابقم به 
من وارد كرده اند قبول ندارم. ما چند سال قبل 
بود كه به خاطر اختالفي كه با هم داشتيم از هم 
طالق گرفتيم. من سرپرستي دختر 22 ساله ام 
را به عهده گرفتم و شوهرم نيز سرپرستي دختر 
17 س��اله مان را به عهده داش��ت. زن ميانسال 

در ش��رح حادثه هم گفت: حادثه آتشين دهم 
خرداد ماه امسال اتفاق افتاد. من در محل كارم 
بودم كه همسايه ها خبر دادند كه خانه شوهرم 
آتش گرفته است. آن روز دختر بزرگم براي ديدن 
پدر و خواهر كوچكش به آنج��ا رفته بود. وقتي 
خودم را رساندم آتش نش��انان در حال خاموش 
كردن آتش بودند. بعد از اطفاي حريق بود شوهر 
سابقم و دختر بزرگم همان جان به علت شدت 
جراحت جانش��ان را از دس��ت دادند اما دختر 
كوچكم به بيمارس��تان منتقل ش��د و پزشكان 
براي نجات او تالش كردند كه فايده نداشت و او 
هم روي تخت بيمارستان فوت شد. زن ميانسال 
ادامه داد:  نتيجه تحقيقات پليس كانادا هم نشان 
داد كه آن حادثه عمدي بوده اما نه از سوي من 

بلكه از سوي شوهر سابقم ايجاد شده بود. 
بعد از تحقيق از زن ميانس��ال بود كه به دستور 

بازپرس غالمي از پليس كانادا ه��م در اين باره 
استعالم گرفته شد. نتيجه تحقيق حكايت از اين 
داشت كه پدر خانواده خود در ايجاد آتش سوزي 
عمدي دخالت داش��ته و همس��ر سابقش هيچ 
نقش��ي در آن نداشته اس��ت. در گزارش پليس 
كانادا همچنين آمده بود كه اين پرونده همچنان 
مفتوح و تحقيق��ات در اين باره جري��ان دارد. 
براساس گزارش پليس كانادا دختران خانواده در 
فضاي مجازي به دوستانشان خبر داده بودند كه 
از سوي پدرشان مورد آزار قرار مي گرفتند. آنها 
همچنين گفته بودند كه از رفتار پدرشان خسته 
شده بودند. همسايه ها هم در تحقيقات به پليس 
گفته بودند كه قبل از بروز حادثه صداي مشاجره 
پدر خانواده و دخترانش را ش��نيده بودند بعد از 
آن متوجه حادثه آتش سوزي ش��ده و پليس و 

آتش نشاني را با خبر كرده بودند. 

قاتل: همسر سابقم اصرار داشت به زندگي اش برگردد
م�رد عصبان�ي ك�ه در جري�ان درگي�ري 
ب�ا همس�ر س�ابقش مرتك�ب قت�ل وي 
ش�ده ب�ود، روز گذش�ته محاكم�ه ش�د. 
به گزارش جوان، متهم 37 س��اله كه حامد نام 
دارد روز گذشته در شعبه هفتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياست قاضي كيخواه پاي 
ميز محاكمه قرار گرفت. بعد از اعالم رس��ميت 
جلسه، نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست 
گفت: متهم 6 دي  سال  97 بعد از دستگيري در 
منزلش در چهاردانگ��ه به پليس آگاهي منتقل 
ش��د و تحت بازجويي قرار گرف��ت. او با اقرار به 
جرمش در ش��رح ماجرا گفت: »م��ن و مريم از 
ابتداي زندگي با هم اختالف داشتيم. مشكالت 
ما حتي با به دنيا آم��دن دو فرزندمان نيز حل 
نش��د به همين دليل تصميم گرفتم همس��رم 
را طالق بده��م. هفت ماه قب��ل از حادثه من و 
مريم از هم جدا ش��ديم اما او گاه��ي اوقات به 
ديدن دخترانم مي آمد و در اين مدت با پيامك 
و تماس اصرار داشت به زندگي اش برگردد اما 

من راضي نبودم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز ساعت 6 
صبح، مريم قبل از رفتن دخترانم به مدرس��ه 
براي مالقات آنها به خانه ام آمد. او بعد از رفتن 
بچه ها، بار ديگر س��ر صحبت را باز كرد و گفت 
طاقت دوري بچه ه��ا را ندارد ب��ه همين دليل 
دوباره خواست س��ر زندگي اش برگردد. سعي 

كردم با صحبت او را قان��ع كنم به همين دليل 
گفتم برگش��ت او به اين زندگي بي فايده است 
چون با هم سازگاري نداريم اما سماجت او كار را 
به درگيري كشاند. در آن درگيري قصد داشتم 
مريم را بترسانم تا از خانه بيرون برود به همين 
دليل دست به چاقو شدم سپس چند ضربه به او 

زدم كه منجر به قتل شد.«
نماينده دادس��تان در آخر گف��ت: »با توجه به 
كيفرخواس��ت صادره، براي متهم درخواس��ت 

اشد مجازات دارم.«

در ادامه اولياي دم كه پ��در مقتول و دختران او 
بودند درخواست قصاص كردند. سپس متهم در 
جايگاه ايستاد و خالف اظهاراتش در دادسرا قتل 
را انكار كرد و گفت تحت فشارهاي بازجويي به 
قتل اعتراف كرده است. او در ادامه گفت: »روز 
حادثه وقتي با همسر س��ابقم درگير شدم او به 
طرف آشپزخانه دويد و يك چاقو برداشت تا به 
من حمله كند. با ديدن اين صحنه بالفاصله چاقو 
را از دست او گرفتم و فقط يك ضربه به كتف او 

زدم. باور كنيد ضربه ديگري به مقتول نزدم.«

در ادامه رياست دادگاه با اعالم نظر كارشناسان 
پزش��كي قانوني كه اعالم كرده بودند، ضربات 
متعددي در بدن مقتول از جمله دست، سينه 
و انگشتان دست و... ديده ش��ده است از متهم 
خواست تا از خودش دفاع كند. با قرائت نظريه 
پزشكي قانوني از س��وي قاضي، متهم بار ديگر 
جرمش را انكار كرد و گف��ت فقط يك ضربه به 
مقتول زده است و نمي داند مابقي ضربات را چه 

كسي به مقتول وارد كرده است. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

قاتل: ترسيدم پيدايم كند، او را كشتم!
م�رد و زن افغ�ان ك�ه ب�راي ازدواج ب�ا 
هم، هموط�ن خ�ود را ب�ه قتل رس�انده و 
جس�دش را مثله كرده بودند روز گذش�ته 
در جلس�ه دادگاه حادث�ه را ش�رح دادند. 
به گزارش جوان، روز گذش��ته رس��يدگي به 
اين پرونده در ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك 
اس��تان تهران به رياس��ت قاضي متين راسخ 
برگزار شد. ابتداي جلس��ه نماينده دادستان 
در قرائت كيفرخواس��ت گف��ت:  متهم پرونده 
علي ن��ام دارد و اهل افغانس��تان اس��ت. او در 
20 شهريور سال 96 به اتهام قتل مردي به نام 
حس��ن كه هموطن او بود، تحت تعقيب قرار 
گرفت و بازداشت ش��د. البته علي با همدستي 
دختري به نام سميه كه او هم تبعه افغان است 
مرتكب جنايت شده است. متهم در بازجويي ها 
به قتل و سوزاندن جس��د با همدستي سميه 
و خواهرش ميترا اق��رار كرده و گفته اس��ت: 
»ي��ك روز س��ميه را در خيابان دي��دم و به او 
شماره دادم. همين بهانه آشنايي ما شد تا اينكه 
فهميدم او با مرد ديگري به نام حس��ن رابطه 
دارد. مي خواستم رابطه ام را با او قطع كنم، اما او 
گفت حسن مرد بداخالقي است و از من كمك 
خواست. از آنجايي كه قصد داشتيم با هم ازدواج 
كنيم تصميم گرفتم حسن را از سر راه برداريم 
اين شد كه با وسوسه هاي س��ميه نقشه قتل 
را كشيديم. شب حادثه تعدادي قرص خواب 
خريدم و آنها را به سميه دادم. سميه قرص ها 
را داخل يك قوطي راني ريخت و آن نوشيدني 
مسموم را به خورد حسن داد. با تماس سميه 

به خانه او رفتم كه ديدم حسن در اتاق خوابيده 
است. ابتدا چند لگد به او زدم سپس در فرصت 
مناسب يك تيغ موكت بري برداشتم تا حسن 
را به قتل برسانم، اما او مرد قوي هيكل بود به 
همين دليل مجبور شدم دست به چاقو شوم. 
به همين خاطر به آشپزخانه رفتم و يك چاقو 
برداشتم. حس��ن همچنان بي هوش بود كه با 
ضربات چاقو او را كشتم و بعد سرش را از بدنش 

جدا كردم.« 
متهم درباره انتقال جسد هم گفته است:» دو 
روز جسد مقتول در خانه بود و نمي دانستم با آن 
چكار كنم اين شد كه سميه با خواهرش تماس 
گرفت و از او كمك خواس��ت. با آمدن خواهر 
سميه تصميم گرفتيم جسد را در بيابان هاي 
دماوند رها كنيم به همين دليل سميه با يك 
تاكسي تلفني تماس گرفت، سپس جسد را در 
حاليكه الي يك موكت پيچانده بوديم به بهانه 
اينكه وسايل خانه است س��وار تاكسي تلفني 
كرديم و راهي دماوند ش��ديم. بين راه راننده 
به جايگاه بنزين رفت اين شد كه من هم يك 
ظرف بنزين تهيه كردم و بعد از رها كردن جسد 

در بيابان  آن را آتش زدم.« 
نماينده دادستان ادامه داد: »با اقرارهاي متهم، 
سميه و ميترا نيز دستگير شدند و به جرمشان 
اقرار كردند تا اينكه پدر مقت��ول با مراجعه به 
دادس��را اعالم رضايت كرد. بنابراين از دادگاه 
درخواست رسيدگي به پرونده از جنبه عمومي 

جرم را دارم.«
بعد از قرائت كيفرخواس��ت، پ��در مقتول در 

جايگاه قرار گرفت و با درخواست پرداخت ديه 
اعالم گذشت كرد. سپس علي به اتهام مشاركت 
در قتل عمد و اخفاي جسد در جايگاه ايستاد و 
گفت: »قتل را قبول دارم اما از قبل انگيزه قتل 
نداشتم. مي خواستم با خوراندن قرص خواب 
به مقتول، سميه را از آن خانه فراري بدهم اما 
ترس��يدم مقتول ما را پيدا كند و انتقام بگيرد 
اين شد كه حسن را به قتل رساندم. اگر از قبل 
قصد قبلي داش��تم با خودم چاقو مي بردم و از 

آشپزخانه چاقو برنمي داشتم.«
در ادامه س��ميه به اته��ام معاون��ت در قتل و 
مشاركت در اخفاي جسد كه با قرار وثيقه آزاد 
بود، گفت: »وقتي خردسال بودم پدر و مادرم 

فوت كردند.
 من ماندم و يك خواهر و برادر كه از افغانستان 
به ايران آمده بوديم. زندگي سختي داشتيم تا 
اينكه با حسن آشنا ش��دم. او خرج زندگي ام را 
مي داد اما مرد بداخالقي بود و مدام مرا كتك 
مي زد. از بدرفتاري هاي او خسته شده بودم تا 
اينكه با علي آشنا ش��دم. او برايم يك پناهگاه 
شده بود اين شد كه با او درددل كردم و همين 
باعث شد اين داستان تلخ رقم بخورد. باور كنيد 

ما قصد قتل نداشتيم.«
زن جوان در ادامه گفت: »دو سال و چهار ماه 
در زندان بودم تا اينكه با قرار وثيقه آزاد شدم. از 

قضات دادگاه تقاضاي بخشش دارم.«
سپس خواهر س��ميه نيز به اتهام مشاركت در 
اخفاي جسد در جايگاه ايستاد و گفت: »از قتل 
خبر نداشتم تا اينكه خواهرم تماس گرفت و به 
خانه اش رفتم. وقتي جسد را ديدم شوكه شدم 
و فكرم از كار افتاده ب��ود به همين خاطر وقتي 
آنها تصميم به اخفاي جس��د گرفتند، مجبور 
شدم براي نجات خواهرم با آنها همكاري كنم. 
من چهار ماه در بازداشت بودم كه با قرار وثيقه 
آزاد ش��دم.« در آخر هيئت قضايي با دعوت از 
متهم رديف اول براي دست بوسي از پدر مقتول 
به خاطر گذشت از قصاص، جهت صدور رأي 

وارد شور شد. 

3 كشته در سيالب هرمزگان
  و سيستان و بلوچستان 

سخنگوي سازمان اورژانس كشور از فوت سه نفر در سيالب استان هاي 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد. 

مجتبي خالدي توضيح داد: همزمان با بارش هاي سيل آسا تيم هاي عمليات 
ويژه اورژانس براي امدادرساني در استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان 

و كرمان در حالت آماده باش قرار دارند.  
وي درباره كشته شدگان حوادث جوي هم گفت: در مجموع سه نفر در اين 
حوادث جان خود را از دست داده اند كه يكي از اين افراد در استان سيستان و 
بلوچستان غرق شده است. در استان هرمزگان هم يك نفر به علت غرق شدن 
در رودخانه و يك نفر به علت ريزش آوار در روس��تاي حاجي آباد اين استان 

جان باخته اند. 


