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 سرقت گوشي همراهان بيمار 
با كيف خالي

تحقيقات پليس تهران براي بازداشت زن سالخورده كه با يك كيف 
خالي گوش�ي تلفن همراه بيماران را س�رقت مي كن�د همچنان در 

جريان است. 
به گزارش جوان سرهنگ سعيد آقاياري، رئيس مركز فرماندهي و كنترل 
پليس پيشگيري تهران گفت: اين زن سالخورده با  يك كيف زنانه شيك به 
سراغ همراهان بيماران در بيمارستان هاي شهر مي رود و با چهره اي آشفته 
ادعا مي كند شارژ گوشي موبايلش تمام شده و نياز به تماس فوري دارد. او 
براي جلب اعتماد صاحبان گوشي كيف دستي اش را به آنها مي دهد و بعد از 
گرفتن گوشي و برقراري تماس ظاهري از محل دور شده و گوشي را سرقت 
مي كند. طعمه هاي اين زن با توجه به اينكه كيف زنانه در دستشان است به 
رفتارهاي وي شك نمي كنند، اما بعد از دقايقي كه هيچ خبري از اين سارق 
حرفه اي نمي شود آنها در بررسي كيف زنانه متوجه خالي بودن آن و سرقت 

گوشي تلفن همراهشان مي شوند. 
رئيس مركز فرماندهي و كنترل پليس پيشگيري تهران با اعالم اينكه پرونده 
در حال رسيدگي به همراهان بيماران توصيه كرد: در بخش هاي اطالعات، 
حراست و پذيرش و اورژانس بيمارستان ها يك تلفن خط آزاد براي استفاده 
همراهان بيماران وجود دارد كه در صورت نياز مي توانند از آن استفاده كنند. 

مرگ مشكوك  2  مرد معتاد 
در كمپ ترك اعتياد 

معت�ادي ك�ه  تحقيق�ات درب�اره م�رگ مش�كوك دو م�رد 
ب�ه  ته�ران  جن�وب  اعتي�اد  ت�رك  كمپ ه�اي  از  يك�ي  در 
كام م�رگ رفته ان�د از س�وي مأم�وران پلي�س ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 13:52 بعد از ظهر روز سه شنبه سوم بهمن بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 115 
رازي از مرگ مشكوك دو مرد ميانسال با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي راهي محل شد . 
تيم جنايي در يكي از بيمارس��تان هاي جنوب تهران با جسد دو مرد 48 و 

50 ساله روبه رو شدند كه به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته بودند. 
بررسي ها نشان داد پيكر نيمه جان اين دو مرد ساعتي قبل از يك كمپ ترك 
اعتياد براي درمان به بيمارستان منتقل شده اما تالش پزشكان براي نجات 
جان آنها نتيجه اي نداده است. مأموران پليس در تحقيقات بعدي دريافتند اين 
دو مرد كه معتاد به مواد مخدر بودند، چند روز قبل براي ترك اعتياد در كمپي 
بستري مي شوند تا اينكه ساعتي قبل مستخدمان كمپ مشاهده مي كنند 

حال اين دو مرد بد شده و آنها را به بيمارستان منتقل مي كنند. 
همزمان با ادامه تحقيقات براي روشن شدن زوايايي پنهان اين حادثه بازپرس 
جنايي دستور داد ضمن شناسايي خانواده هاي دو مرد فوت شده، جسد ها 

براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شود.

كالهبرداري ميلياردي 
با پيش فروش خودرو

پ�ول  ف�روش خ�ودرو  پوش�ش  در  ك�ه  فريب�كار  م�رد  دو 
ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده بودن�د، س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، رسيدگي به  اين پرونده از تيرماه امسال و همزمان با طرح 
شكايت هاي مشابه عليه گردانندگان يك شركت فروش خودرو به جريان 
افتاد. بررس��ي هاي كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران نش��ان 
داد مدير يك شركت فروش اقس��اطي خودرو به صورت اينترنتي شروع به 
ثبت نام از خريداران خودرو كرده و به جاي تحويل خ��ودرو در زمان مورد 
نظر 2ميليارد تومان پول مشتريان را به جيب زده است. كارآگاهان پليس با 
اطالعاتي كه شاكيان در اختيارشان گذاشتند راهي دفتر شركت در خيابان 
مطهري شدند. اولين بررسي ها نشان داد كه كاركنان شركت در حال تغيير 
دفتر كار خود به خيابان سهروردي هستند. وحيد 40 ساله مدير شركت پس 
از بازداشت در جريان تحقيقات گفت كه چند ماه قبل مجوز شركت را از دفتر 
ثبت شركت ها گرفته و شروع به فعاليت كرده است. متهم گفت: بعد از ثبت 
شركت از طريق يكي از سايت هاي واس��طه خريد و فروش شروع به تبليغ 
فروش اقساطي خودرو كردم. در اين مدت موفق به ثبت فروش 107 دستگاه 
خودرو شدم كه شاكيان عليه من شكايت كردند و توانستم رضايت تعدادي 

از آنها را جلب كنم. 
متهم ادامه داد: من البته شركت ديگري در خيابان سهروردي ثبت كرده ام. 
شركت را به نام آبدارچي شركت كه مردي 42 ساله به نام كريم است ثبت 
كرده ام. او قرار بود در قبال شراكت با من روزانه 30 ميليون تومان به حساب من 
واريز كند. با اطالعاتي كه وحيد در اختيار پليس گذاشت كريم هم بازداشت 
شد و به همدستي با وحيد اعتراف كرد. سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، 
معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي پايتخت گفت: در حال 
حاضر 85 نفر از شاكيان شناسايي شده و ارزش مالي پرونده در حال حاضر 

2 ميليارد تومان است كه تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

پرداخت ديه 800 ميليون توماني 
  براي نجات از مرگ

م�رد محك�وم ب�ه قص�اص ك�ه ب�ه 
اته�ام قت�ل همس�رش بازداش�ت 
شده اس�ت، موفق ش�د با پرداخت 
بگي�رد.  فاصل�ه  م�رگ  از  دي�ه 
به گزارش جوان، روز گذش��ته پرونده 
همسركش��ي در ش��عبه دوم دادگاه 
كيف��ري ي��ك اس��تان ته��ران تحت 
رس��يدگي قرار گرفت. ابتداي جلس��ه 
قاضي زالي از نماينده دادستان خواست 
مت��ن كيفرخواس��ت را قرائ��ت كند. 
نماينده دادستان گفت: »متهم، كيوان 
نام دارد. او 20 مرداد س��ال 94 به اتهام 
قتل همس��رش كه دختر عمويش بود 
بازداشت شد. متهم با اقرار به جرمش 
روانه زندان شد و پرونده در همين شعبه 
با درخواست قصاص از س��وي اولياي 
دم تحت رس��يدگي قرار گرفت. در آن 
جلس��ه كيوان بع��د از آخرين دفاعش 
به قصاص محكوم ش��د. اي��ن حكم در 
ديوان عالي كش��ور مورد تأيي��د قرار 
گرفت تا اينكه متهم توانست با پرداخت 
ديه رضايت اولي��اي دم را جلب كند. « 
نماينده دادس��تان در ادامه گفت: »با 
توجه به رضايت اولياي دم درخواس��ت 
رس��يدگي به پرونده از جنبه عمومي 

جرم را دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: »نعيمه دخت��ر عمويم بود. پنج 
سال قبل به خواس��تگاري اش رفتم و 
با ه��م ازدواج كردي��م. زندگي خوبي 
داش��تيم تا اينكه فرزندم متولد شد. با 
تولد دخترم��ان رابطه من و همس��رم 
كمرن��گ ش��د و نعيمه خيل��ي به من 

اهميت نمي داد.«
متهم ادامه داد: »اين گذش��ت تا اينكه 
چند روز قبل از حادثه پدر و مادرش كه 
عمو و زن عمويم بودند از شهرستان به 
خانه مان آمدند. روزي خواهرزنم براي 
ديدن پدر و م��ادرش به آنجا آمد و آنها 
را به خانه اش دعوت كرد، ولي به ما يك 
تعارف هم نكرد. وقتي پدرزن و مادرزنم 
به آنجا رفتند همسرم خواست ما هم به 
خانه خواهرش برويم اما مخالفت كردم 

و همين باعث درگيري شد.«
متهم در خصوص قتل گفت: »دخترم 
18 ماهه بود. شب حادثه او خوابيده بود 
كه من و همسرم با هم درگير  شديم و 
در آن درگيري نعيمه را به طرف ديوار 
هل دادم. او كه س��رش به ديوار خورده 
بود دوباره شروع به داد و فرياد كرد و از 
همسايه ها كمك خواست. براي اينكه 
او را آرام كنم ت��ا دخترم از خواب بيدار 
نشود دستم را مقابل دهانش گذاشتم. 
همان لحظه دخترم از خواب بيدار شد 
و شروع به گريه كرد. اصاًل متوجه نبودم 
دس��تانم روي دهان همس��رم هست. 
وقتي به خودم آمدم كه نعيمه از نفس 

افتاده بود.«
او در خصوص جلب رضايت اولياي دم 
گفت: »بع��د از صدور حك��م قصاص و 
تأييد آن تا پ��اي چوبه دار رفتم. طناب 
دور گردنم ب��ود كه عمويم به ش��رط 
پرداخت 800 ميليون تومان ديه رضايت 
داد. باور كنيد همسرم را خيلي دوست 

داشتم و قتل او عمدي نبود.«
در آخر هيئت قضايي وارد شور شد. 
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  تمساح خليج فارس   ا عد ا م  شد

   مرگ تنها سرنخ در پرونده مرد گمشده

متهم 36 ساله كه عيسي نام دارد و به 
تمساح خليج فارس معروف شده بود، 
از بزرگ ترين سركردگان باندهاي 
بين المللي مواد مخدر بود كه دامنه 
فعاليت او تا كش��ور هاي پاكستان و 
افغانستان ادامه داشت تا اينكه اواخر 
شهريور سال 93 در حالي كه از كشور 
ام��ارات وارد شهرس��تان هرمزگان 
شده بود، شناسايي و به همراه 16 نفر 
از اعض��اي باند مخوفش بازداش��ت 
شد. سردار علي مؤيدي، رئيس وقت 
پليس مبارزه با مواد مخدر اعالم كرد 
كه تمساح خليج فارس تا كالس پنجم 
دبستان درس خوانده، س��رباز فراري 
و اهل ش��هري در جنوب كشور بود كه 
يكي از بزرگ ترين باندهاي قاچاق مواد 
مخدر را رهبري مي كرد. سردار مؤيدي 
گفت:  تمس��اح خليج فارس، اعضا را به 
گونه اي هدايت مي كرد كه از خود هيچ 
ردپايي باقي نمي گذاشتند. فعاليت هاي 
او، جنوب كش��ور و حوزه خليج فارس را 

آلوده كرده بود و عمده فعاليت هايش در 
جنوب پاكستان و دريا بود به گونه اي كه 
مواد مخدر را از كش��ور پاكستان تأمين و 
آن را به سمت آب هاي آزاد، درياي عمان 
و خليج فارس ترانزيت مي كرد. مأموران 
پليس در بازرسي از مخفيگاه متهم 2/5 
ميليارد تومان پول نقد كش��ف كردند و 
در تحقيقات بعدي مش��خص شد كه او 
توانسته بود در مدت دو سال 400 تن انواع 
مواد مخدر را به كشور وارد كند. عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزير كشور و دبيركل وقت 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر هم اعالم كرد 
كه بررس��ي ها همچنين نش��ان داده كه 
گردش مالي تمساح خليج فارس 2هزار 
ميليارد تومان بوده است. رحماني فضلي، 
مهم ترين دلي��ل تردد آزادان��ه اين گونه 
قاچاقچيان را ضعف قانون در ضربه زدن 
به پيكره اقتصادي شبكه قاچاق و ناتواني 
قضات در تشخيص كسب مال از راه قاچاق 

اعالم كرده بود. 
براساس اين گزارش همچنين تحقيقات 

روي حس��اب هاي مال��ي او حكاي��ت از 
اين داش��ت ك��ه عيس��ي ب��راي انتقال 
پول از حس��اب هاي افراد فوت ش��ده يا 
سالخوردگان استفاده مي كرد. البته اين 
بخشي از دارايي هاي تمساح خليج بود و 
بخش ديگري از دارايي ه��اي او، امالك و 
مستغالت بسياري بود كه در نقاط مختلف 
كشور خريده و آن زمان ارزش آن بالغ بر 

500 ميليارد تومان اعالم شده بود. 
با كامل شدن تحقيقات در اين باره تمساح 
خليج ارديبهشت ماه امسال محاكمه و با 
رأي دادگاه انقالب اسالمي بندرعباس به 
اعدام محكوم شد. بعد از تأييد حكم اعدام 
و انجام تشريفات قانوني اجراي حكم بود 
كه روز گذش��ته علي صالحي، رئيس كل 
دادگستري استان هرمزگان از اجراي حكم 
اعدام تمساح خليج فارس و يكي از شركاي 
او با نام اختصاري )م- ح( خبر داد. وي ادامه 
داد: 18نفر از اعضاي ديگر اين باند هم در 
مجموع به 420 سال حبس و 21ميليارد 

ريال جزاي نقدي محكوم شده اند. 

راز گم ش�دن مرد مغ�ازه داري كه به طرز 
مرم�وزي ناپديد ش�ده بود با م�رگ تنها 
س�رنخ پرونده وارد مرحله اي تازه ش�د. 
به گ��زارش جوان، پانزدهم اسفند س��ال 84 
بود كه زني سراس��يمه به اداره پليس رفت و 
اعالم كرد ش��وهرش به طور ناگهاني ناپديد 

شده است. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: شوهرم، امير 
نام دارد و مغازه دار اس��ت ، او هر روز صبح به 
مغازه اش مي رود و شب به خانه بر مي گردد. 
امروز صبح مثل هميشه با خودروي پژو 405 
خودش از خانه خارج شد كه به محل كارش 
برود. س��اعتي بعد براي انجام كاري با تلفن 
شوهرم تماس گرفتم اما او جواب نداد و پس 
از آن من دوباره چند باري تماس گرفتم كه 
تلفنش خاموش ش��د. خيلي نگرانش شدم 
و به همين خاطر به در مغ��ازه اش رفتم كه 
ديدم مغازه اش بسته اس��ت و فهميدم اصاًل 
به مغازه اش نرفته است. سپس با دوستان و 
بستگان تماس گرفتم اما هيچ كسي از شوهرم 
خبري نداشت و حتي به بيمارستان ها و مراكز 
درماني هم سر زدم اما خبري از او نيافتم و االن 
احتمال مي دهم براي شوهرم اتفاقي افتاده 

است و درخواست كمك دارم. 
با طرح اين ش��كايت پرونده مرد گمشده به 
دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران 
براي بررس��ي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پلي��س آگاهي ق��رار گرفت. بدي��ن ترتيب 

مأموران تحقيقات گس��ترده اي را براي پيدا 
كردن مرد گمشده آغاز كردند اما هيچ ردي 
از وي پيدا نكردند. پس از اين مأموران پليس 
شماره پالك خودروي امير را براي شناسايي 
در اختي��ار تمام��ي گش��ت هاي انتظامي 
و راهنماي��ي و رانندگي ق��رار دادند تا اينكه 
مدتي بعد مأموران پليس شهرستان سروآباد 
كردستان به كارآگاهان جنايي تهران خبر 
دادند خودروي مرد گمشده را در حالي كه در 
اختيار مردي به نام چنگيز بوده است توقيف 
كرده اند. بنابراين چنگيز براي تحقيقات به 
تهران منتقل ش��د و در اختي��ار كارآگاهان 

جنايي قرار گرفت. 
   خودروي مرد گمشده را از شاگردم 

خريدم 
وي در بازجويي ها مدعي ش��د كه خودروی 
پ��ژو را از يكي از ش��اگردانش خريده و اصاًل 
در جريان گمش��دن صاحب اصلي خودرو 
نبوده است. چنگيز در توضيح ماجرا گفت: 
من معمار هس��تم و در شهرهاي مختلف از 
جمله تهران كار كرده ام. چند سالي در تهران 
كار مي كردم تا اينكه يكي از كارگرانم به نام 
بنيامين اين خودرو را به من فروخت. بينامين 
مي گفت كه پول الزم است و به همين خاطر 
خودرو را زير قيمت به صورت قولنامه اي به 
من فروخت. البته او قولنامه دس��تي هم در 
دست داشت كه نشان مي داد اين خودرو را 
خريده است و من خيلي به قولنامه او توجهي 

نكردم كه متوجه شوم جعلي است يا اصلي، اما 
االن فكر مي كنم قولنامه او جعلي بوده است. 
به هر حال م��ن خودروي پ��ژو را قولنامه اي 
خريدم و بعد از آن بنيامين هم محل كارش را 
ترك كرد و از آن روز به بعد از او خبري ندارم 
تا اينكه چند روز قبل مأم��وران خودروام را 
متوقف كردند و تازه فهميدم او خودروي مرد 

گمشده اي را به من فروخته است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت، مأموران پليس دريافتند چنگيز هيچ 
نقشي در گم شدن امير نداشته و گفته هاي 
او مبني بر خريد خودروي مرد گمش��ده از 
بنيامين درست است. بنابراين مأموران پليس 
چنگيز را آزاد كردند و بنيامي��ن را به عنوان 

مظنون حادثه تحت تعقيب قرار دادند. 

   مرگ مظنون اصلي پس از بازگشت 
از عراق 

كارآگاهان پليس آگاهي خيل��ي زود محل 
زندگي بنيامين را شناسايي كردند، اما وقتي به 
در خانه او رفتند، فهميدند كه متهم به صورت 

غير مجاز  به كشور عراق گريخته است. 
بنابراين با ف��رار متهم به كش��ور عراق اين 
فرضيه براي مأموران پليس قوت گرفت كه 
بنيامين، امير را به قتل رسانده و خودروي او 
را س��رقت كرده و پس از فروختن خودروي 
س��رقتي به صاحبكارش به خارج از كشور 
گريخته است. در چنين شرايطي مأموران 
پليس همچن��ان تحقيقات خ��ود را براي 
دستگيري بنيامين ادامه دادند تا اينكه چند 
روز قبل پس از گذش��ت نزديك به 14 سال 
از حادثه مرد گم ش��ده به مأم��وران پليس 
خبر رسيد بنيامين از كش��ور عراق به ايران 
بازگشته و در شهرستان رباط كريم زندگي 
مخفيانه اي را ش��روع كرده اس��ت. با اعالم 
اين خبر تيم��ي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به دستور قاضي ساس��ان غالمي، بازپرس 
شعبه س��وم دادس��راي امور جنايي تهران 
براي دس��تگيري بنيامين راهي رباط كريم 
شدند كه دريافتند متهم يك روز قبل پس 
از سكته قلبي به بيمارستان منتقل شده و به 
كام مرگ رفته اس��ت. بنابراين با مرگ تنها 
مظنون حادث��ه، پرونده مرد گمش��ده وارد 

مرحله تازه اي از تحقيقات جنايي شد. 

گوشي هاي سرقتي
 هديه دزد تكرو به دختر مورد عالقه 

دزد تكرو كه چند عدد از گوشي هاي تلفن 
همراه سرقت شده را به دختر مورد عالقه اش 
هديه داده بود س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 14:30 پنجم آبان ماه 
بود كه مردي با مركز فوريت هاي پليسي 110 
تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. 
لحظاتي بعد تيمي از مأم��وران كالنتري 129 
جامي در محل حادثه كه خيابان جمهوري بود 
حاضر شدند. شاكي در توضيح ماجرا گفت: من 
در حال عبور از خيابان بودم و داش��تم با تلفن 
همراهم حرف مي زدم كه ناگهان مرد موتورسوار 

گوشي ام را سرقت كرد و فرار كرد. 
وقتي پرونده به دس��تور بازپرس ش��عبه سوم 
دادسراي ناحيه 34 تهران در اختيار كارآگاهان 
پايگاه هشتم پليس آگاهي قرار گرفت، مشخص 
شد كه شكايت هاي مش��ابه ديگري به پليس 
گزارش شده اس��ت. كارآگاهان با رد يابي يكي 

از گوشي هاي سرقت شده موفق شدند دارنده 
گوشي را كه دختري به نام الناز بود، شناسايي 
و 21 دي ماه او را حوالي ميدان منيريه بازداشت 
كنند. دختر 20 ساله وقتي بازجويي شد، گفت 
كه گوشي را از مردي 34 ساله به نام هوشنگ 
گرفته است. او گفت: هوشنگ بچه محل ما است 
و مدتي قبل سه گوشي تلفن همراه به من هديه 
داد. وقتي كه يكي از گوش��ي ها را فعال كردم 
مأموران پليس به س��راغم آمدند و به من خبر 
دادند كه گوشي سرقتي است و من را بازداشت 
كردند. الناز گفت: من از سرقتي بودن گوشي 

خبر نداشتم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات سوابق هوشنگ 
بررسي و معلوم شد كه او از مجرمان سابقه دار 
است كه قباًل بارها به اتهام سرقت گوشي تلفن 
همراه بازدشت ش��ده و به زندان افتاده است. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالع��ات بود كه 

مخفيگاه هوشنگ حوالي محله اميريه شناسايي 
و 22 دي ماه بازداشت شد. او در بازجويي ها به 
سرقت هاي سريالي گوشي تلفن همراه اعتراف 
كرد و گفت كه بيشتر سرقت هايش را در خيابان 
جمهوري، وليعصر و حوال��ي ميدان راه آهن به 

صورت تك نفره انجام داده است. 
مته��م ادامه داد: من قبل از س��رقت گوش��ي 
ابتدا يك موتورسيكلت از كنار خيابان سرقت 
مي كردم و بع��د در خيابان ها پرس��ه زده و در 
فرصت مناس��ب گوش��ي رهگذران را سرقت 
مي كردم. گوش��ي هاي سرقت ش��ده را هم به 
رهگذران مي فروختم و سه عدد از گوشي ها ر ا 
هم به الناز هديه دادم كه سرانجام گرفتار شدم. 
سرهنگ علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم 
پليس آگاهي تهران ب��زرگ گفت: تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر متهم در پايگاه هشتم 

پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 

 مردم گمشده 

مرد افغ�ان ك�ه مته�م اس�ت دوس�تش را ب�ه خاط�ر انتش�ار عكس هاي 
غيراخالق�ي در اينس�تاگرام ب�ه قت�ل رسانده اس�ت، محاكم�ه ش�د. 
به گزارش جوان، اين پرونده صبح ديروز در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي متين راسخ رسيدگي شد. ابتداي جلسه رياست دادگاه از 
نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست صادره از دادسرا را قرائت كند. نماينده 
دادستان در جايگاه ايستاد و گفت: حجت32 ساله و تبعه افغانستان است. او زمستان 
سال 97 به اتهام قتل دوس��ت 25 س��اله اش به نام اكبر در خانه اش حوالي راه آهن 
بازداشت شد. متهم كه بعد از كشتن دوستش س��ر وي را از بدن جدا كرده بود به 
جرمش اقرار كرد و گفت: »اكبر در صفحه اينستاگرامش عكس هاي غيراخالقي 
منتشر مي كرد. چند بار از او خواستم اين كار را ترك كند اما بي فايده بود. همين باعث 
درگيري و سرانجام قتل او شد. « نماينده دادستان در ادامه گفت: »با توجه به مدارك 

موجود در پرونده، براي متهم درخواست مجازات دارم.«
در ادامه متهم بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم در جايگاه ايستاد و گفت: 
»اكبر از اقوام ما بود. چند س��ال قبل براي كار به ايران آمديم و در تهران مش��غول 
كار شديم. من و اكبر با هم خانه اي حوالي راه آهن اجاره كرديم و شبها در آن خانه 
استراحت مي كرديم. « متهم ادامه داد: »اكبر بعد از مدتي كار كردن يك گوشي مدل 
باال خريد و شبها كه به خانه برمي گش��تيم به جاي استراحت مشغول گوشي بود. 
گوشي او دوربين خوبي داشت به همين دليل از زنان و دختران عكس مي گرفت 
و آن تصاوير را در صفحه اينستاگرامش مي گذاشت. به خاطر اين كار، چند نفر از 
همكارانم مرا سرزنش  كردند به همين دليل تصميم گرفتم او را نصيحت كنم اما 

بي فايده بود.«
متهم در خصوص قتل گفت: »اين گذشت تا اينكه شب حادثه تصميم گرفتم بار ديگر 
با او صحبت كنم. بعد از خوردن شام سر صحبت را باز كردم و به او گفتم با رفتارهايش 
آبروي مرا برده است. سپس خواستم عكس ها را از صفحه اينستاگرامش پاك كند و 
دست از اين كار زشت بردارد. با اين حرف ها اكبر ناراحت شد و گفت اين موضوع به 
من ربطي ندارد و بعد به طرفم حمله كرد و با مشت و لگد به جانم افتاد. اين شد كه 
براي دفاع از خودم با چاقويي كه همراه داشتم يك ضربه به شكم او زدم. با اين ضربه 
مقتول روي زمين افتاد. دوباره سراغش رفتم تا با چاقو يك خط روي گردنش بيندازم 

اما چاقو تيز بود و باعث شد سرش از بدنش جدا شود.«
متهم در آخر گفت: »باور كنيد قصد قتل نداشتم و نمي خواستم سر او را از بدن جدا 

كنم. پشيمانم و درخواست گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

اعتراف به قتل بر سر انتشار
 تصاوير غير اخالقي

قاچاقچي بزرگ مواد مخدر 
معروف به تمس�اح خليج 
ف�ارس س�رانجام ب�ه دار 

مجازات آويخته شد. 


