
14
88498435سرويس  حوادث

  يک ش��نبه 27 مرداد 1398 | 16 ذي الحجه 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5727 

 چرخه معيوب مبارزه  با مواد مخدر
 نيازمند  اصالح قانون است

دبيركل س�تاد مبارزه با مواد مخدر يكي از چالش هاي پيش روي 
اين ح�وزه را قان�ون موجود دانس�ت و تأكي�د كرد ك�ه ضربه به 
بنيان ه�اي اقتصادي س�وداگران م�رگ و پيش�گيري از گرايش 
به مصرف مواد مخ�در تنها با اص�اح قوانين ممك�ن خواهد بود. 
به گزارش جوان، اسكندر مؤمني در نشست خبري روز گذشته با اشاره 
به تقدير سازمان ملل از اقدامات ايران در خصوص مبارزه با مواد مخدر 
گفت: »در خصوص مقابله اقدامات خوبي انجام شده است، اما در بخش 
موضوعات پيشگيرانه با مش��كالتي مواجه هس��تيم. در جلسه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با رئيس جمهور طرح ياريگران زندگي مطرح شد 
كه اين طرح يك طرح پيشگيرانه و مكمل اقدامات مقابله اي در كشور 

خواهد بود .«
   ضرورت اصاح قانون 

مؤمني ادام��ه داد: »از ديگر چالش هاي اين حوزه قوانين آن اس��ت 
كه بايد اصالح ش��ود. يكي از موارد آن ضربه ب��ه بنيان هاي اقتصادي 
قاچاقچيان است كه همه دستگاه ها بايد ثابت كنند اموال قاچاقچيان 
ناشي از كس��ب فروش مواد اس��ت، درحالي اين بخش از قانون بايد 
اصالح ش��ود و قاچاقچيان بايد اثبات كنند اموالش��ان ناشي از جرم 
نيس��ت. همچنين در خصوص معت��ادان متجاهر ت��ا زمانيكه قانون 
اصالح نشود اين روند ساماندهي مطلوب نخواهد بود. البته بخشي از 
اشكاالت در اجرا است. بايد دستگيري و آزاد كردن مستمر را از بين 
ببريم، اما مدت زماني را كه قانون براي نگهداري معتادان پيش بيني 
كرده است كافي نيس��ت. طبق قانون معتادان متجاهر بايد در مراكز 
ماده ۱۶نگهداري شوند و بر اساس قانون آنها يك تا سه ماه و در شرايط 
خاص تا شش ماه در اين مراكز تحت مراقبت هستند، در حاليكه اين 
زمان براي درمان معتادان متجاهر كافي نيست و فقط هدر دادن منابع 
كشور است. « مؤمني خاطرنش��ان كرد: »ما مصرانه خواستار اصالح 
قانون هستيم. اين قانون زيرساخت و ابزاري در اختيار مجريان است 
كه اگر اصالح نشود اين چرخه معيوب، مستمر ادامه خواهد داشت.«

    پاسخ به »جوان«
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان 
مبني بر اينكه آيا افزايش گرايش افراد به مصرف مواد مخدر به دليل 
شكست سياست ها در مقابله با مواد مخدر است، گفت: »اين مهم نياز 
به بازنگري و آسيب شناسي دارد. بخشي از اين آسيب شناسي در حوزه 
اجرا و بخشي در حوزه قانون است. تالش ما هم بر اين است كه با اين 
بازنگري اين روند افزايشي را كاهش دهيم و اين اعتمادي كه به وجود 
آمده است را با حمايت همه دستگاه ها و نهادها فرهنگ سازي كنيم تا 

بتوانيم اين رشد را متوقف كنيم و در گام بعدي كاهش دهيم.«
   نگهداري همزمان معتادان متجاهر با توزيع كنندگان مواد

وي ادامه داد: »خرده فروش��ان و توزيع كنندگان نيز بايد در دادسرا 
و دادگاه محاكمه ش��وند، اما آنها به دليل فرايند طوالني دادرس��ي 
و پربودن زندان ه��ا با پرداخت جريم��ه نقدي آزاد مي ش��وند. براي 
كامل ش��دن اين چرخه در كنار جمع آوري معت��ادان متجاهر بايد 
خرده فروش��ان و توزيع كنندگان نيز در اردوگاه م��اده ۴۲ نگهداري 
شوند و به زندان نروند. « مؤمني با اشاره به عدم بازدارندگي مجازات ها 
تصريح ك��رد: » مجازات ها باي��د بازدارنده باش��د. قان��ون  به عنوان 
زيرساخت بايد اصالح شود تا موجب تكرار جرم نشود. « وي در ادامه 
گفت: »پيش��نهاد اصالح قانون بسيار گسترده اس��ت. خوشبختانه 
هماهنگي بسيار خوبي در دستگاه هاي عضو ستاد وجود دارد. سامانه 
ملي اطالعات در سال جاري راه اندازي شد تا دستگاه ها اطالعات خود 

را در آن ثبت كنند.«
دبير كل س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت: »در ۱۰ س��ال اخير فروش 
اينترنتي مواد مخدر بس��يار گسترش پيدا كرده اس��ت و در سه كشور 
انگليس، فرانسه و امريكا ۵۰ درصد فروش مواد مخدر به صورت اينترنتي 

صورت مي گيرد.«

بازداشت دزد شبگرد
 در پشت بام مغازه

س�ارق س�حر خيز هن�گام س�رقت از مغ�ازه پارچه فروش�ي 
در بازار تهران به س�مت پش�ت بام فرار كرد، اما بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ دوست علي جليليان، س��ركالنتر هفتم 
پايتخت گفت: ساعت۵:3۰روز گذش��ته مأموران كالنتري ۱۱3 بازار 
هنگام گش��ت زني در محدوده بازار، متوجه تخري��ب قفل در ورودي 
يك مغازه پارچه فروشي ش��دند. آنها در بررسي بيشتر متوجه حضور 
سارق در محل شدند كه به سمت پش��ت بام مغازه فرار كرد. بعد از آن 
بود كه مأموران وارد عمل ش��دند و دزد را بازداشت و ۱۵ طاقه پارچه 
كه به پش��ت بام منتقل كرده بود، از او كش��ف كردند. متهم 3۵ ساله 
كه به مصرف مواد مخ��در اعتياد دارد در بازجويي ها به ۲۱ س��رقت از 
مغازه هاي بازار اعتراف كرد. تحقيقات براي شناس��ايي جرائم بيشتر 

او در جريان است.

شكار افعي در فروشگاه چوب
مار سمي كه موجب وحش�ت كاركنان فروشگاه چوب شده بود به 

دام آتش نشانان افتاد. 
به گزارش جوان، عصر روز گذش��ته كاركنان يك فروش��گاه چوب در 
خيابان هنگام، آتش نشانان ايستگاه را از حضور مار افعي در محل با خبر 
كردند. آتش نشانان پس از حضور در محل مار را شكار كردند و به نگراني 

كاركنان خاتمه دادند.

اعتراف 7 دزد شيراز
 به سرقت 23 خودرو 

ش�يراز  شهرس�تان  در  س�رقت  ش�بكه  ي�ك  هفت عض�و 
بازداش�ت ش�دند و ب�ه س�رقت 23 خ�ودرو اعت�راف كردن�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ فرشيد زينلي، جانشين فرماندهي انتظامي 
شيراز گفت: اعضاي اين باند همزمان با طرح شكايت هاي مشابه درباره 
سرقت خودرو در نقاط مختلف شهر تحت تعقيب قرار گرفتند و پس از 
شناسايي در عمليات همزمان بازداشت شدند. متهمان در بازجويي ها 
به سرقت هاي سريالي خودرو اعتراف كردند و تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر آنها در جريان است.

ضرورت تشديد مجازات 
عامالن سوانح مرگبار

رئيس پلي�س راهور كش�ور با 
بيان اينكه عامل انساني منجر 
ب�ه ب�روز 93 درصد از س�وانح 
رانندگي مي شود، تأكيد كرد كه 
بايد بين جرم و مجازات تناسبي 
عادالنه وج�ود داشته باش�د؛ 
چراكه يك غفل�ت در تصادف 
باعث تلفات چندين نفره مي شود 

در حالي كه مجازات س�نگيني براي متخلف قائل نمي شويم. 
سردار سيدتيمور حس��يني كه روز گذش��ته در كميته ايمني 
راه هاي اس��تان قزوين س��خن مي گفت، ادامه داد: بدون شك 
هيچ موفقيتي اتفاقي نيست و قطعاً در پس تمام دستاوردها نيز 
برنامه هاي مش��خص و قوي وجود دارد.وي با اشاره به اينكه در 
ارائه آمارهاي عوامل تصادفات نيز سهم عامل انساني ۹3 درصد 
اس��ت، گفت: بايد بين جرم و مجازات تناس��بي عادالنه وجود 
داشته باش��د، چند جرم داريم كه مجازات اع��دام دارد و وقتي 
جرم سبك تر مي شود، مجازات هم س��بك است. يك غفلت در 
تصادفات جاده اي باعث تلفات چندين نفره مي شود، در حالي كه 

مجازات سنگيني براي فرد خاطي قائل نمي شويم. 
سردار حس��يني با تأكيد بر اينكه خودروهاي ما بايد ايمن باشد، 
گفت: چراكه به خيلي از عوامل پنهان توجه نداريم و بحث ايمني 
و فني خودرو از جمله اين موارد اس��ت كه در سيستم هاي ايمني 

خودرو به ويژه ترمز مهم است. 
حسيني با اشاره به اينكه سهم انس��ان در وقوع تصادف خيلي باال 
است، اما معتقديم كه در حوزه راه و وس��يله نقليه بايد به كاهش 
تصادفات برس��يم و روي فكر و فرهنگ افراد كار كنيم، افزود: اين 

مسئله بسيار طوالني و زمان بر است تا نهادينه شود. 
فرمانده پليس راه كشور گفت: ما بازديد ميداني از سطح استان هاي 
كشور را شروع كرديم و از تمام توان مان براي مرتفع كردن مشكالت 
استان ها از جمله استان قزوين كه همكاري خوبي دارند نيز استفاده 

خواهيم كرد. 
وي تأكيد كرد: شهريور را كه ماه بحراني در تصادفات است   در پيش 
داريم و اميدواريم با كمترين خسارات از آن عبور كنيم كه در اين 

صورت تا پايان سال شرايط مطلوبي ايجاد خواهد شد. 
حس��يني تصريح كرد: متأس��فانه به علت تخلفات و تصادفات در 
طول سال معادل پنج درصد از توليد ناخالص ملي كشور را از دست 

مي دهيم كه اين موضوع مورد غفلت واقع شده است.

خانواده رمال 
ميلياردي كالهبرداري مي كردند

اعض�اي ي�ك خان�واده رم�ال در شاهين  ش�هر اصفه�ان 
ب�ه اته�ام كاهب�رداري ميلي�اردي بازداش�ت ش�دند. 
سردار مهدي معصوم بيگي، فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: 
اين پرونده از مدتي قبل و با طرح شكايت عليه اعضاي اين خانواده 
به جريان افتاد. يكي از شاكيان گفت: به واسطه يكي از دوستانم با 
اين خانواده آشنا شدم. آنها كه مادر، دختر و پسر بودند مدعي بودند 
با رمالي و ارتباط با اجنه قادر به حل كردن مش��كالت هستند كه 
من 3ميليارد و ۲۰۰هزار تومان به حس��اب آنها واريز كردم. البته 
8۰۰ ميليون تومان طاليي هم كه داش��تم به آنها دادم، اما نه تنها 

مشكالتم كم نشد بلكه روز به روز زيادتر هم شد. 
س��ردار معصوم بيگي گفت: مأموران پلي��س در جريان تحقيقات 
خود سه عضو خانواده رمال را بازداشت كردند. آن ها در بازجويي ها 
به كالهبرداري ۴ ميليارد توماني در پوشش رمالي اعتراف كردند. 
مأموران همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهمان ادوات فالگيري 
كش��ف كردند. اعضاي اين باند در اعترافات خود عنوان كردند كه 
ادعاي ارتباط آنان با اجنه از اساس دروغ بوده و فقط سعي مي كردند 
به وسيله فال گرفتن، دعانويسي و مواردي كه در كتاب هاي مربوط 
به رمالي بود، فرد شاكي را فريب داده و هر بار به بهانه هاي مختلف 

پول و طالجات وي را دريافت مي كردند.

 غرق شدن پدر و دختر
 در ساحل رامسر

پدر و دختري هنگام ش�نا در آب هاي س�احلي كتالم رامسر 
غرق شدند. 

به گزارش جوان، سرهنگ علي قيصري، فرمانده انتظامي شهرستان 
رامسر گفت: اين حادثه روز گذشته در س��احل كتالم اتفاق افتاد 
و بررس��ي هاي پليس بعد از حض��ور در محل نش��ان داد، اعضاي 
اين خانواده از تهران ب��ه اين محل آمده بودند كه مرد ۴۰ س��اله و 
دختر  ۱۱ ساله  اش هنگام شنا غرق شدند كه اجسادشان به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 

 خودت را معرفي كن ؟  بصير هستم 
۲۴ ساله. 

اهل كجايي ؟ افغانستان .
مجوز ورود به ايران داري ؟ 

نه، پنج ماه قبل به ص��ورت قاچاق از 
شهرستان فارياب افغانستان براي كار به ايران 

آمدم. 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، از چهار ماه قبل كه در اين كارگاه مشغول 

به كار شدم با احمد كه بنا بود آشنا شدم و با هم 
دوست شديم. 

شاگرد احمد بودي ؟ 
نه، من جوش��كار بودم و كارم ب��ه او ارتباطي 

نداشت . 
چرا او را به قتل رساندي ؟ 

چند روز قبل از حادثه احمد جلوی دوس��تانم 
گفت كه من نوچه مهندس هستم و خبركشي 
مي كن��م و زي��رآب آنه��ا را مي زن��م. خيلي از 

حرف هاي او عصباني ش��دم و از او كينه به دل 
گرفت��م و تصميم گرفت��م انتقام س��ختي از او 
بگيرم كه ش��ب حادثه وقتي هم��ه در خواب 
بودند از خواب بيدار شدم و با ميله آهني كه از 
قبل آماده كرده بودم چند ضربه به سرش زدم 

و فرار كردم. 
بعد از قتل به كجا فرار كردي ؟ 

پس از قتل به سراغ يكي از دوستانم در آرادان 
رفتم و به او گفتم بيكار شده ام كه او هم مرا به 

كارگاه ريخته گري در آن نزديكي معرفي كرد و 
شروع به كار كردم. 

چطور دستگير شدي ؟
 يكي از بستگان مقتول مخفيگاه مرا به مأموران 
لو داد. او چند روز قبل مرا در خيابان ديده بود و 

مرا تعقيب كرد و محل زندگي ام را پيدا كرد. 
متأهلي ؟ 

من مجردم اما مقتول متأهل بود و زن و بچه اش 
در افغانستان زندگي مي كنند.

در  را  هموطن�ش  ك�ه  افغ�ان  پس�ر 
خ�واب ب�ه قت�ل رس�انده بود، بازداش�ت 
ك�رد.  اعت�راف  جرم�ش  ب�ه  و  ش�د 
به گزارش جوان، بامداد يك شنبه ۲۰ مردادماه 
به مأموران كالنتري ۱3۴ شهرك غرب خبر رسيد 
كه مرد جواني در اتاق نگهباني كارگاه ساختماني 
به قتل رسيده اس��ت. وقتي مأم��وران در محل 
حادثه حاضر شدند با جسد مرد افغان 3۰ ساله اي 
به نام احمد روبه رو ش��دند كه با اصابت ضربات 
ميله آهني به قتل رس��يده بود. با اعالم خبر قتل 
مرد جوان، بازپ��رس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
نخستين بررسي ها نشان داد پسر جواني به نام 
بصير نيمه هاي ش��ب وقتي احمد در خواب بود 
او را با ميله آهني به قتل مي رساند و از محل فرار 
مي كند.  يكي از شاهدان به تيم جنايي گفت: من 

همراه مقتول و چند نفر ديگر در اين ساختمان 
در حال ساخت كار مي كنيم و شب ها هم در اين 

اتاق نگهباني مي خوابيم. 
س��اعتي قبل در حالي كه همه خ��واب بوديم با 
صداي دلخراشي از خواب بيدار شديم و ديديم 
كه بصير با ميله آهني در حال ضربه زدن به سر 
احمد است و بعد هم قبل از اينكه او را دستگير 

كنيم به سرعت فرار كرد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران 
تحقيقات خود را براي دستگيري قاتل فراري آغاز 
كردند تا اينكه دو روز قبل موفق شدند قاتل را در 
حوالي شهر آرادان از توابع شهرستان اسالمشهر 
دس��تگير كنند. متهم صبح ديروز به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شد و به قتل دوستش 
اعتراف كرد. وي در ادامه براي تحقيقات بيشتر 
به دس��تور بازپرس پرونده در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

درگيري مرگبار 2 افغان
در اتاقك نگهباني

قاتل معروف به گوش بر كه ع�اوه بر قتل زن 
جوان�ي و بري�دن گوش ه�اي او در دو حادثه 
جداگانه ديگ�ر دو مرد را به قتل رس�انده بود 
در زن�دان رجايي ش�هر ك�رج اع�دام ش�د. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به پرون��ده متهم از 
۱3 آذر س��ال ۹3 همزمان با كش��ف جسد دختر 
جواني به نام معصومه كنار يكي از باغ هاي انگور 
حوالي يافت آباد از سوي مأموران پليس به جريان 
افتاد. آن روز مردي به مأموران كالنتري شهرك 
وليعصر خبر داد كه جسد نيمه سوخته زن جواني 
را در نزديكي باغ انگوري مش��اهده كرده اس��ت. 
وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند با جسد زني 
روبه رو ش��دند كه گوش ها و دماغش بريده شده 
بود. بررسي ها نشان داد معصومه در محل ديگري 
به قتل رسيده است و عامل يا عامالن قتل پس از 
بريدن گوش ها و دماغش جسدش را دراين مكان 
آتش زده اند. پس از اين كارآگاهان پليس آگاهي 
به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران تحقيقات گس��ترده اي را براي شناسايي 
قاتل ي��ا قاتالن آغ��از كردند تا اينك��ه دريافتند 
معصومه از مدتي قبل با مرد متأهلي به نام مجيد 
ارتباط داشته و آخرين بار هم با او ديده شده است. 
بنابراين مأموران مجيد را به عنوان مظنون به قتل 
بازداش��ت كردند. وي در بازجويي ها ابتدا منكر 
جنايت شد، اما وقتي مأموران در محل زندگي اش 
دو گوش و بيني مقتول را در داخل ظرف الكلي 
پيدا كردند ناچار به قتل معصومه اعتراف كرد. وي 

در توضيح ماجرا گفت: مدتي قبل با معصومه آشنا 
ش��دم و با او ارتباط برقرار كردم تا اينكه همسرم 
متوجه ارتباط ما شد و از خانه قهر كرد. هر چقدر 
اصرار كردم او را به خانه برگردانم فايده اي نداشت 
تا اينكه تصميم گرفتم معصومه را به قتل برسانم. 
روز حادثه او را به بهانه ای  به حوالي باغ هاي انگور 
بردم و او را به قتل رساندم و بعد گوش ها و بيني 
او را بريدم و براي همس��رم بردم تا حرف هايم را 

باور كند. 
متهم در ادامه تحقيقات به قتل مرد راننده آژانسي 
هم كه چندي قبل جس��دش  از سوي مأموران 

كشف شده بود، اعتراف كرد. 
وي در شرح ماجرا گفت: چندي قبل يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان به مقتول ق��رض دادم. او يك 
ميليون از بدهي اش را به م��ن پرداخت كرد، اما 
۶۰۰ هزار تومان باقي  مانده اش را نمي داد تا اينكه 
چهارم مرداد ماه سوار پرايدش شدم و سر همين 
موضوع با هم مش��اجره كرديم ك��ه او را به قتل 
رساندم و جسدش را در حوالي بزرگراه آزادگان 

رها كردم. 
در حالي كه تحقيقات از متهم ادامه داشت، همسر 

وي سومين قتل مجيد را هم بر مال كرد. 

وي گفت: مدتي قبل شوهرم مقداري لوازم خودرو 
و دو گوش��ي تلفن همراه به خانه آورد و گفت از 
يكي از دوس��تانش كه طلب دارد، امانت گرفته 
اس��ت. وقتي يكي از گوش��ي ها را بررسي كردم 
عكس مردي را ديدم كه از دوستان شوهرم بود. 
چند روز بعد از آن در خيابان عكس همان دوست 
ش��وهرم را ديدم كه برايش حجله زده بودند كه 
بس��تگانش مدعي بودند او به قتل رسيده است و 
االن احتمال مي دهم شوهرم او را به قتل رسانده 
است. پس از اين متهم در بازجويي ها به سومين 
قتل هم اعتراف كرد و گف��ت: من و مقتول با هم 
دوس��ت بوديم تا اينكه مدتي قبل با هم اختالف 
پيدا كرديم. روز حادثه سوار خودرواش شدم و او را 
به قتل رساندم و پس از آن تلفن هاي همراهش و 
مقداري از لوازم داخل خودرواش را سرقت كردم 

و به خانه ام بردم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي در ش��عبه دهم 
دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد و هيئت 
قضايي وي را به سه بار قصاص، سه سال حبس، 
۱۴8 ضربه شالق به خاطر سرقت، ۹۹ ضربه شالق 
به خاطر رابطه نامشروع و پرداخت ديه به خاطر 
جنايت بر ميت محكوم كرد. اين حكم در شعبه 
۴۷ ديوان عالي كش��ور تأييد و به ش��عبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد 
تا اينكه چند روز قبل متهم پس از س��ير مراحل 
قانوني اجراي حكمش در زندان رجايي شهر كرج 

به دار مجازات آويخته شد. 

قاتل گوش بر اعدام شد 

زندگي پنهاني دختر و پسر نوجوان در مسافرخانه
دختر و پس�ري نوجوان كه پس از س�ه روز 
زندگي در يك�ي ا ز مس�افرخانه هاي ميدان 
ش�وش قصد پاي�ان دادن به زندگي ش�ان را 
داشتند در جلسه محاكمه ماجرا را شرح دادند. 
به گزارش جوان، اوايل تابس��تان امس��ال، زن 
جواني با مراجعه به اداره پليس از پسر ۱۵ ساله 
به نام امين شكايت كرد. او گفت: »امين، دختر 
۱3 ساله ام را فريب داده و به مدت چند روز او را 
در يكي از مسافرخانه هاي ميدان شوش حبس 
كرده  بود. او دخترم را مجب��ور به خوردن قرص 

برنج كرده بود.« 
زن جوان در توضيح بيشتر شكايت خود گفت: 
»دخترم م��دام در فض��اي مجازي ب��ود. بارها 
گوش��ي اش را گرفتم، اما بي فايده بود تا اينكه 
به رابط��ه اش با امين پ��ي بردم. از او خواس��تم 
رابطه اش را قطع كند و ديگر اجازه ندادم حتي 
به خانه دوستانش برود. فكر كردم محدوديت ها 
جواب داده و ديگر امين را نمي بيند تا اينكه چند 
روز قبل از خانه بيرون رفت و ديگر برنگشت. هر 
جا به دنبالش گش��تيم خبري از او پيدا نكرديم 
تا اينكه امروز از مسافرخانه اي در ميدان شوش 
تماس گرفتند و گفتند پيك��ر نيمه جان هر دو 
را در يك��ي از اتاق ها پيدا كرده اند. م��ا آنها را به 
بيمارستان برديم كه به طرز معجزه آسايي نجات 
يافتند كه من از امين ش��كايت دارم. زن جوان 

گفت من از صاحب مسافرخانه كه بدون گرفتن 
اوراق هويتي اتاق را به دو نوج��وان اجاره داده 

است هم شكايت دارم.« 
پس از آن بود كه صاحب مس��افرخانه و پس��ر 
نوجوان بازداش��ت ش��دند و مورد تحقيق قرار 

گرفتند. پرونده با كامل شدن بررسي هاي اوليه 
به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د. در جلسه رس��يدگي به پرونده 
دختر ۱3ساله گفت: »روزي از مدرسه به خانه 
برمي گش��تم كه امين سد راهم ش��د و شماره 
همراهش را داد. بع��د از چند روز ب��ا او تماس 
گرفتم و اين شروع آشنايي ما ش��د. او مدام در 
تلگرام برايم پيام و عكس مي فرستاد و ابراز عالقه 
مي كرد. فريب حرف هايش را خ��وردم و با او به 
مسافرخانه رفتم و اتاقي اجاره كرديم. از آنجا كه 
خانواده هاي مان راضي به ارتباط ما نبودند امين 
پيشنهاد داد با خوردن قرص برنج آنها را مجبور 
به قبول كردن كنند كه من هم گول حرف هايش 
را خوردم و تا يك قدمي مرگ رفتم. حاال هم از 

او شكايت دارم.« 
در ادامه امين در جايگاه ايستاد و گفت: »دختر 
نوجوان خودش قبول كرد كه با من ارتباط داشته 
باشد. ما۱3۰ هزار تومان در ازاي اجاره اتاق براي 
سه روز به صاحب مس��افرخانه پرداخت كرديم 
سپس براي تهديد خانواده هاي مان قرص برنج 

خورديم و بعد با آنها تماس گرفتيم.«
صاحب مس��افرخانه نيز در دفاع از خود گفت: 
»قبول دارم اتاق را در اختيار دختر و پس��ر قرار 

دادم و اشتباه كردم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مرگ 2 نصاب 
در چاهك آسانسور

دو نصاب آسانس�ور هن�گام كار به چاهك آسانس�ور 
سقوط كردند و جان باختند. 

اين حادثه ساعت ۱۴:۰۵ روز گذشته در يوسف آباد، خيابان 
چهل و چهارم اتفاق افتاد و آتش نشانان ايستگاه ۱۰8 پس 
از اطالع از وقوع حادثه در محل حاضر ش��دند. ش��اهدان 
گفتند دو نصاب در طبقه سوم ساختمان در حال ساخت در 
حال كار بودند كه ناگهان به طبقه منفي دو سقوط كردند. 
آتش نشانان پس از ايمن سازي اجس��اد را از محل خارج 

كردند. علت حادثه در دست بررسي است.
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