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خوشگذراني
 با فروش محموله هاي كاغذ سرقتي

مج�رم س�ابقه داري ك�ه ب�ا فري�ب فروش�ندگان عم�ده 
كاغ�ذ در س�ايت دي�وار محمول�ه آنه�ا را س�رقت و ب�ا پ�ول 
ش�د.  بازداش�ت  مي ك�رد،  خوش�گذراني  دزدي  ام�وال 
به گزارش جوان، 11 تيرماه امس��ال مردي كالنتري 107 فلسطين را از 
ماجراي كالهبرداري با خبر كرد. او گفت: براي فروش يك محموله كاغذ

A4 در سايت ديوار آگهي فروش دادم. س��اعتي بعد هم مردي تماس 
گرفت و سفارش خريد محموله اي كاغذ به قيمت 45 ميليون تومان داد. 
بعد از توافق هاي اوليه 700 هزار تومان به كارت من واريز كرد و قرار شد 
كارت عابربانك و رمزش را يك پيك موتوري به محل كارم بياورد و بعد از 
تسويه، محموله كاغذ را با دو وانت برايش ارسال كنم كه قبول كردم. وقتي 
پيك موتوري به محل كارم آمد، محموله هاي بار را برايش فرستاده بودم. 
پيك موتوري هم چند كارت عابربانك همراه رمزهايش را به من داد تا پول 
را برداشت كنم، اما متوجه شدم كه كارت ها اعتبار ندارد. من توانستم به 
يكي از محموله هايي كه ارسال كرده بودم، دسترسي پيدا كنم، اما محموله 

دوم به دست مشتري رسيد كه حاال شكايت دارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه 11 دادسراي 
ناحيه 6 تهران در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهي قرار گرفت. كارآگاهان با 
اطالعاتي كه شاكي در اختيارشان گذاشت موفق شدند، متهم را كه مردي 
36 ساله به نام سروش بود، شناسايي كنند. در حالي كه بررسي ها در اين 
باره جريان داشت شكايت هاي مشابهي به پليس گزارش شد. تحقيقات 
حكايت از اين داش��ت كه س��روش به اين ش��يوه از فروشندگان كاغذ 
كالهبرداري كرده است. در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه سروش 
در محدوده خيابان سهروردي شمالي مورد شناسايي قرار گرفت و متهم 
هفتم شهريورماه بازداشت شد. او در بازجويي ها به سرقت محموله هاي 
كاغذ اعتراف كرد و گفت: سوژه هايم را از سايت ديوار انتخاب كرده و بعد از 
فريب فروشندگان محموله هاي بار آنها را سرقت و كاغذ ها را به مغازه دارها 
مي فروختم و با پول آن خوشگذراني مي كردم.  سرهنگ كارآگاه كاميار 
چهري، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي گفت: تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر متهم در پايگاه سوم پليس آگاهي جريان دارد.

دختر ناخلف 
در ايستگاه محاكمه 

دختر جواني كه م�ادرش را به خاطر س�ه دانگ خانه به قتل رس�انده بود 
ب�ه زودي در دادگاه كيفري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ساعت 12 شب سه ش��نبه 6 فروردين ماه امسال بود كه به 
مأموران كالنتري 152 خاني آباد خبر رسيد زن ميانسالي در خانه اش به طرز 
مرموزي به كام مرگ رفته اس��ت. مأموران پس از حضور در محل حادثه در 
پاگرد راه پله طبقه دوم ساختمان چهار طبقه مسكوني با جسد خونين زن 
45 ساله اي به نام هما روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داشت در اثر سقوط 
از پله فوت كرده است. دختر زن فوت شده به مأموران گفت: دقايقي قبل از 
بيرون به خانه برگشتم. چون كليد نداشتم زنگ خانه را زدم اما مادرم در باز 
نكرد. از آنجايي كه همسايه ها نبودند از آتش نشاني درخواست كمك كردم 
كه پس از باز كردن در خانه با اين صحنه روبه رو شدم. مأموران در بررسي هاي 
محل حادثه با لكه هاي خوني داخل خانه هما روبه رو شدند كه نشان مي داد 
زن ميانسالي داخل خانه اش در درگيري زخمي شده و وقتي براي درخواست 
كمك از خانه اش بيرون آمده روي پله فوت كرده است. از سوي ديگر مأموران 
دريافتند همسايه ها ساعتي قبل از حادثه صداي درگيري هما و دخترش را 
از داخل خانه شنيده اند. بنابراين مأموران به دختر جوان مظنون شدند و وي 

را براي بازجويي بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي  ها به قتل مادرش اعتراف كرد. وي گفت: من دانشجوي رشته 
حقوق بودم كه به داليلي انصراف دادم و ترك تحصيل كردم. پدرم چند سال قبل 
بدون اينكه مادرم را طالق بدهد، زندگي اش را جدا كرد و خانه را به نام مادرم زد. 
قرار بود مادرم سه دانگ از خانه را به نام من بزند اما هميشه بهانه مي گرفت تا اينكه 
روز حادثه به خاطر همين موضوع با هم درگير شديم. من موهاي اورا گرفتم و او 
را هل دادم كه سرش به لبه ميز آرايش برخورد كرد و خوني شد. پس از اين براي 
خريد تنباكو به بيرون رفتم و وقتي به خانه آمدم مادرم فوت كرده بود. در حالي كه  
پسر مقتول براي خواهرش درخواست قصاص داده بود، قاضي پرونده كيفر خواست 
دختر جوان را به جرم قتل عمد مادرش صادر كرد. بنابراين متهم به زودي در دادگاه 

كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود.

مرگ آتشين در آتش سوزي خانه
م�رد ج�وان در آتش س�وزي خان�ه مس�كوني در اصفهان ج�ان باخت. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمدرضا خدادوست، فرمانده انتظامي اصفهان 
گفت: اين حادثه دو روز قبل در خيابان جامي اين ش��هر اتفاق افتاد و پس از 
اطفاي حريق مشخص شد يكي از سه ساكن خانه كه جواني 26 ساله بود، جانش 

را از دست داده است. وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 

سقوط مرگبار از پشت بام
مرد ميانس�ال در جريان س�قوط از پش�ت بام خانه اش ج�ان باخت. 
سرهنگ محمدعقيل سلگي، فرمانده انتظامي شهرستان شازند در استان مركزي 
گفت: اين حادثه روز گذشته در شهرستان شازند اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس 
نشان داد كه مرد 50 ساله به علت نامشخصي از پشت بام سقوط كرده و جان باخته 

است كه جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

كشف مواد مخدر از شكم بيمار
4۲ بسته مواد مخدر از شكم بيمار در بيمارس�تان خورشيد اصفهان 

خارج شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فردي 40 ساله با درد شديد از ناحيه شكم به اورژانس 
بيمارستان خورشيد مراجعه كرد و پس از عكسبرداري و سونوگرافي بسته هاي 
مواد مخدر شناس��ايي و س��ريع با انتقال به اتاق عمل پس از جراحي 42بسته 
مواد مخدر از شكم او خارج شد. بيمار پس از جراحي براي ادامه درمان به  اي سي يو 

اين بيمارستان منتقل شد. 

هشدار درباره كالهبرداري 
در فضاي مجازي به بهانه نذري 

رئي�س پلي�س فت�اي ته�ران ب�زرگ ب�ه ش�هروندان 
كالهبرداري ه�اي  مراق�ب  ك�ه  داد  هش�دار 
باش�ند.  نذري ي�اب  نرم اف�زار  پوش�ش  در  مج�ازي 
به گزارش جوان، س��رهنگ تورج كاظمي گفت: نرم افزارهايي با 
عنوان نذري ياب كه بيش��تر در ايام عزاداري ها در فضاي مجازي 
حضور پررنگ تري دارند، ممكن اس��ت جعلي باش��د. مجرمان 
غالبأ در ش��بكه هاي اجتماعي افراد را ترغيب ب��ه دانلود و خريد 
اينگونه برنامه ها مي كنند. در اين ش��يوه براي دانلود نرم افزار از 
كاربران فضاي مجازي مبالغي كم و جزئ��ي را به عنوان ثبت نام 
مطالبه وسپس كاربر را به صفحه يا همان درگاه هاي جعلي بانك 
)فيشينگ( هدايت مي كند. اتفاقي كه در اين صفحه رخ مي دهد 
اين است كه وقتي كاربر براي خريد نرم افزار، اطالعات بانكي خود 
را در صفحه شبيه سازي شده بانك وارد مي كند، مجرم در پشت 
صفحه و مخفيانه تمامي اطالعات حساب بانكي فرد متقاضي را در 
اختيار گرفته و سپس به صورت اينترنتي اقدام به سرقت موجودي 
حساب كاربر مي كند. اين موضوع موجب كالهبرداري و برداشت 
غيرمجاز از حساب كاربران مي شود، عالوه بر اينكه سازنده اينگونه 
نرم افزارها به تمامي اطالعات وارد ش��ده توس��ط كاربر )نام و نام 
خانوادگي، كدملي، آدرس و شماره تماس ( دسترسي پيدا مي كند 
و قادر مي شوند با داشتن اين اطالعات از كاربران سوء استفاده هاي 

ديگري هم بكنند. 

تص�ادف وان�ت حام�ل س�وخت قاچ�اق ب�ا وان�ت ديگ�ر 
م�رگ آتش�ين چه�ار سرنش�ين دو خ�ودرو را رق�م زد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ غالمرضا توكل��ي، فرمانده انتظامي 
شهرستان سيب و س��وران در اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
گفت: اين حادثه هولناك روز گذش��ته در محور خاش – پسكوه 
محدوده روس��تاي گلكوش��ن اتفاق افتاد و بررس��ي هاي پليس 
پس از حضور در محل نشان داد، يك دستگاه وانت تويوتا حامل 
سوخت قاچاق با يك دس��تگاه وانت ديگر به شدت برخورد و هر 
دوخودرو دچار حريق شده اند كه پس از اطفاي حريق مشخص 
شد، چهار سرنش��ين دو خودرو در آتش سوخته اند و هويت آنان 

قابل شناسايي نيست.

كشف ابرهاي ترياكي 
ب�ه  اب�ر  ك�ردن  آغش�ته  ب�ا  ك�ه  بان�دي  اعض�اي 
ش�دند.  بازداش�ت  داش�تند،  قاچ�اق  قص�د  تري�اك 
به گزارش جوان، س��رهنگ پيمان لطيفي، رئيس كالنتري 14٨ 
انقالب گفت: متهمان دو مرد و يك زن هستند كه قصد داشتند 
كيف هاي صنايع دس��تي كه ابرهاي به كار رفته در آن آغشته به 
ترياك بود را از طريق پس��ت ارس��ال كنند كه بازداشت شدند. 
سردسته باند كه مردي 30 ساله است، گفت اين شيوه را از يكي 
از دوس��تانش ياد گرفته و قصد داشت با همدستي دو عضو ديگر 
باند به اين طريق اقدام به قاچاق ترياك كند كه بازداشت شدند. 
سرهنگ لطيفي گفت: متهم سه سال قبل به همين شيوه اقدام 
به قاچاق مواد مخدر كرده بود كه بازداش��ت شد و به زندان افتاد، 
اما پس آزادي دوباره شروع به فعاليت مجرمانه كرد كه بازداشت 

شد.

مرگ خاموش 3 مرد در غار 
فرمان�ده انتظام�ي اصفه�ان از ف�وت س�ه نفر ب�ه عل�ت 
گازگرفتگ�ي در ي�ك غ�ار در ش�هر حس�ن آباد خب�ر داد. 
سرهنگ محمدرضا خدادوست توضيح داد: ساعت12:30شامگاه 
يك شنبه يك مورد گازگرفتگي در شهر حسن آباد اعالم شد كه 
گشت كالنتري و عوامل امدادي به محل اعزام شدند. وي افزود: 
چهارنفر داخل يك غار شده بودند كه دچار گازگرفتگي مي شوند 

و سه نفر آنها جان خود را از دست مي دهند. 
سرهنگ خدادوست گفت: جسد متوفيان براي اقدامات قانوني 

توسط عوامل اورژانس به پزشكي قانوني منتقل شدند.

سرقت از يك بانك در تبريز
س�ارق مس�لح ب�ا دس�تبرد ب�ه يك�ي از بانك ه�اي 
ش�د.  مت�واري  تبري�ز  س�ردرود  شهرس�تان 
اين حادثه حوالي س��اعت 14:30روز يك شنبه اتفاق افتاد كه در 
جريان آن سارق مسلح با تهديد كاركنان بانك 40 ميليون تومان 
س��رقت كرد و با يك دستگاه خودروي س��واري از محل متواري 

شده است. تحقيقات براي بازداشت متهم در جريان است.

حمله مرگبار به كارگر شهرداري 
براي سرقت گوشي

سه س�ارق كه به بهانه تماس اضطراري گوش�ي تلفن همراه 
كارگر ش�هرداري را س�رقت ك�رده بودند وقتي ب�ا مقاومت 
وي مواجه ش�دند او را ب�ا ضربات چاق�و هدف ق�رار دادند. 
به گزارش جوان، سرهنگ رضا اسالم نژاد، رئيس كالنتري 171 
شهيد مصطفي خميني توضيح داد: ظهر روز شنبه نهم شهريور 
مأم��وران كالنتري هن��گام گش��ت زني در بزرگ��راه آزادگان، با 
خودرويي مواجه ش��دند كه مسيرش توس��ط خودروي ديگري 
مسدود شده بود. وقتي مأموران براي بررس��ي موضوع در محل 
حاضر ش��دند يكي از كارگران فضاي سبز ش��هرداري خود را به 
مأموران رساند و درخواست كمك كرد. او گفت: در حال آبياري 
فضاي س��بز بودم كه دومرد جوان خودش��ان را به من رسانده و 
خواس��تند براي يك تماس اضطراري تلف��ن همراهم را به آن ها 
بدهم. من ه��م از روي خيرخواهي قبول كردم. وقتي گوش��ي را 
به آنها دادم اما فرار كردند و س��وار يك خودرو ش��دند كه راننده 
منتظرش��ان بود. من هم آنها را دنبال كردم و از خودروي ش��ان 
آويزان شدم اما آنها با چاقو به سر من ضرباتي زدند و در حدود نيم 
كيلومتر نيز مرا روي زمين كشاندند تا اينكه يك راننده كه شاهد 
ماجرا بود با خودروي خود راه سارقان را سد كرد كه همان موقع 

پليس از راه رسيد. 
بعد از آن مأموران، سه متهم  را كه20  تا 30 ساله بودند بازداشت 
و گوشي كارگر را هم از آنها كشف كردند. سه متهم به جرمشان 
اعتراف كردند و گفتند براي رسيدن به پول زياد اقدام به سرقت 
مي كردند كه بازداشت شدند. متهمان پس از تشكيل پرونده به 

مرجع قضايي تحويل داده شدند.

دزد حواس پرت
 به محل سرقت بازگشت

فرار پسران شرور پس از اسيدپاشي
 روي دختر و پسر عاشق پيشه

دزد ح�واس پ�رت دو هفت�ه پ�س از دس�تبرد 
ب�ه خان�ه اي در ش�رق ته�ران دوب�اره قص�د 
س�رقت از آنج�ا را داش�ت ك�ه بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ش��امگاه 21 خردادماه بود كه مردي 
به مأموران كالنتري 110 ش��هدا خب��ر داد كه دزد به 
خانه اش زده اس��ت. لحظات��ي بعد تيم��ي از مأموران 
كالنتري راهي مح��ل حادثه در خيابان نبرد ش��دند. 
ش��اكي گفت: لحظاتي قب��ل وقتي هم��راه خانواده ام 
وارد خانه شدم متوجه ش��ديم كه خانه به هم ريخته 
اس��ت. بعد از بررس��ي فهميديم كه دزد به خانه زده و 
لوازم عكاسي ام را كه 100 ميليون تومان قيمت داشت 

سرقت شده است. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت پرونده به دستور داديار 
ش��عبه هش��تم دادس��راي ناحيه 34 به پايگاه ششم 

پليس آگاهي تهران فرستاده شد.
 بررس��ي هاي بيش��تر كارآگاهان پليس نشان داد كه 
سارق يا س��ارقان با تخريب در خانه وارد شده و بعد از 

سرقت هم از همان مسير خارج شده اند. 
دو هفته پس از وقوع حادث��ه و در حالي كه تحقيقات 
همچنان در جريان بود ش��اكي بار ديگ��ر وارد پايگاه 
ششم پليس آگاهي شد و گزارش سرقت را اعالم كرد. 
او گفت: ساعت 10شب همراه خانواده ام در خانه خواب 
بوديم كه ناگهان مردي وارد شد و مشغول جست وجو 
براي سرقت لوازم خانه ش��د. وقتي از جايم بلند شدم 
آن مرد به سرعت از خانه فرار كرد و من هم او را تعقيب 
كردم كه به كوچه دويد و انتهاي كوچه سوار خودروي 
پژو 206 سفيدرنگ شد و از محل فرار كرد، با اين حال 

من چهره سارق را به خوبي ديدم و در صورتي كه او را 
ببينم مي توانم او را شناسايي كنم. 

با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت مأموران 
با بررسي دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند شماره 
پالك خودرو را به دست آورند. وقتي مالك خودرو به 
اداره پليس دعوت شد گفت: من از ماجراي سرقت خبر 
ندارم. سال 95 خودرو را به زني به نام سارا فروختم اما 

هنوز براي تعويض پالك آن اقدام نكرده ايم. 
در ش��اخه ديگري از بررسي ها مش��خص شد كه سارا 
صاحب سه پس��ر جوان است كه هر س��ه از مجرمان 
سابقه دار هستند. همچنين مشخص شد كه خودروي 
پژو 206 در اختيار ش��ايان پسر 25 ساله اوست. وقتي 
مأموران پليس تصوير شايان را به شاكي نشان دادند او 

را به عنوان سارق شناسايي كرد. 
بعد از به دس��ت آمدن اين س��رنخ ها بود كه مخفيگاه 
شايان در خيابان خراسان شناسايي و اول شهريورماه 
بازداشت و مقداري از لوازم سرقت شده در سرقت اول 
از خانه شاكي از محل كشف شد، بنابراين مشخص شد 
كه شايان همان كسي اس��ت كه اولين بار هم به خانه 

شاكي دستبرد زده بود.
 شايان در بازجويي ها به دوبار س��رقت از خانه شاكي 
اعتراف كرد و گفت: من نمي دانستم اين همان خانه اي 
است كه مدتي قبل از آن سرقت كرده بودم. شب حادثه 
وقتي ديدم چراغ خانه  خاموش است احتمال دادم كه 
كسي در خانه نباشد براي همين با تخريب در وارد شدم 
و زماني كه قصد سرقت داشتم صاحبخانه من را دنبال 
كرد كه فرار كردم اما س��رانجام بازداشت شدم. متهم 

دو پسر ناش�ناس پس از درگيري در پاركي 
حوالي قلعه مرغي تهران روي دختر و پس�ر 
عاشق پيشه اسيدپاشيدند و از محل گريختند. 
به گ��زارش »ج��وان«، عص��ر روز ش��نبه نهم 
ش��هريور ماه رهگذران در حال عب��ور از پاركي 
در حوالي قلعه مرغ��ي در جنوب تهران متوجه 
صداي دلخراش دختر و پس��ر جواني شدند كه 
مدام فرياد مي زدند »آي سوختم«. در حالي كه 
رهگذران به كمك دختر و پس��ر جوان شتافته 
بودند مشاهده كردند دو پسر جوان كه يكي از 
آنها ظرف پالستيكي نارنجي در دست دارد در 
حال فرار هستند و دو پسر جوان ديگر هم آنها را 

تعقيب مي كنند.
 رهگذران پس از رسيدن به پسر و دختر جوان 
فهميدند كه آنها با مايع اسيدي دچار سوختگي 
شده اند كه همزمان با ريختن آب به سر و صورت 
دو مصدوم موضوع را به مأموران پليس و اورژانس 

اطالع دادند. 
لحظاتي پس از اعالم اين خبر تيمي از مأموران 
پليس ته��ران راهي محل ش��دند. مأموران در 
محل حادث��ه دريافتن��د دقايقي قبل پس��ر و 
دختر 2٨ و 14 ساله اي از سوي دو پسر ناشناس 
هدف اسيدپاش��ي قرار گرفته و براي درمان به 
بيمارستان مطهري منتقل شده اند. همچنين 
مشخص شد عامالن اسيدپاشي پس از حادثه از 

محل گريخته اند. مأموران در ادامه براي بررسي 
موضوع به بيمارس��تان مطهري اعزام ش��دند 
كه مشخص ش��د دراين حادثه دختر 14 ساله 
5 درصد از ناحيه صورت و بدن و پس��ر 2٨ ساله 
10 درصد از ناحيه صورت و بدن دچار سوختگي 
ش��ده اند. همچنين مشخص ش��د دو مصدوم 
ارتباط فاميلي ندارند و مدتي است با هم ارتباط 

دوستانه دارند. 
دختر جوان در حالي كه به سختي حرف مي زد 
درباره حادثه گف��ت: مدتي قبل با فرش��يد در 

پاركي آشنا شدم.
 پس از آن م��ا تلفني با هم ارتباط داش��تيم تا 
اينكه به من ابراز عالقه كرد و قرار شد به زودي 
به خواستگاري ام بيايد. ما گاهي يكديگر را در 
خيابان يا پارك مالقات مي كرديم تا اينكه روز 
حادثه او م��را به پاركي در نزديكي خانه ش��ان 
دعوت كرد و قرار بود مرا به دو نفر از دوستانش 
معرفي كند. بعد از ظهر بود كه فرشيد به دنبال 
من آم��د و دو نفري ب��ه پارك رفتي��م . داخل 
پارك با ه��م در حال ح��رف زدن بوديم تا دو 
دوستش هم وارد پارك ش��دند. فرشيد مرا به 
عنوان نامزدش به آنها معرف��ي كرد و دقايقي 
هم با هم حرف زديم و بع��د تصميم گرفتيم با 

هم از پارك خارج شويم. دو دوست فرشيد از 
ما جلوتر حركت مي كردند و ما هم پش��ت سر 
آنها با فاصله زيادي حركت مي كرديم تا اينكه 
ديديم دوستان فرش��يد با دو پسر جوان ديگر 
درگير ش��ده اند. فرش��يد به كمك دوستانش 
رفت و من هم پش��ت س��رش رفتم. وقتي به 
آنها رسيديم يكي از دو پسر ناشناس در ظرف 
پالستيكي آبميوه سن ايچ كه در دست داشت 
باز كرد و مايع داخل آن را به طرف من و فرشيد 
پاشيد كه ثانيه هايي بعد سوزش عجيبي بدن 
ما را فراگرفت و فريادهاي »آي سوختم« ما به 
آسمان بلند شد كه فهميديم مايع داخل ظرف 

مايع اسيدي بوده است. 
وي ادامه داد: پس از اين دو پس��ر اسيدپاش با 
ديدن اين صحنه از محل گريختند و رهگذران 
با شنيدن فريادهاي كمك خواهي ما به كمك 
ما آمدند و وقتي فهميدند روي ما مايع اسيدي 
پاش��يده شده اس��ت، روي ما آب پاشيدند كه 
كم��ي از درد ما را تس��كين داد و باعث ش��د 
درصد س��وختگي ما پايين بيايد بعد هم ما را 
به بيمارس��تان منتقل كردند. فرش��يد هم در 
بازجويي ها حرف هاي دخت��ر مورد عالقه اش 

را تأييد كرد. 

سپس مأموران از دو دوس��ت فرشيد تحقيق 
كردند. يكي از آنها گفت: وقتي فرشيد نامزدش 
را داخ��ل پارك به م��ا معرفي ك��رد همگي به 
راه افتاديم تا به داخل خياب��ان برويم. ما جلو 
حركت مي كرديم و فرشيد و نامزدش هم پشت 
سر ما بودند كه كم كم فاصله ما زياد تر شد. ما 
هر چند قدمي كه مي رفتيم من و دوس��تم به 
عقب بر مي گشتيم و به فرشيد و نامزدش نگاه 
مي كرديم كه فاصله مان زياد نشود كه ديديم 
دو پسر غريبه پشت س��ر ما حركت مي كنند. 
آنها وقتي به ما رسيدند اعتراض كردند كه چرا 
به آنها چپ چپ نگاه كرده ايم كه به آنها گفتيم 
اشتباه مي كنيد ما به دوستمان نگاه مي كرديم. 
حرف هاي م��ا تأثيري در آنها نداش��ت و با هم 
درگير شديم و فرش��يد با نامزدش به كمك ما 
آمدند كه يكي از پس��ران ناشناس مايع داخل 
ظرف پالستيكي كه در دست داشت روي آنها 
پاش��يد كه با فريادهاي دلخ��راش آنها روبه رو 
شديم. در حالي كه شوكه شده بوديم عامالن 

اسيدپاشي از محل گريختند. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
قاضي احس��ان زماني، بازپرس ش��عبه ششم 
دادسراي امور جنايي تهران به مأموران دستور 
داد تا دو پس��ر اس��يدپاش را پس از شناسايي 

دستگير كنند. 

گفت كه مقداري از لوازم سرقت شده را به مالخران عبوري در خيابان شوش فروخته و 
با پول آن مواد خريده و مصرف كرده است. 

سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
پس از كامل شدن تحقيقات متهم به دستور قاضي و با قرار قانوني روانه زندان شد. 

مردان شيطان صفت جرم   را 
گردن  هم انداختند 

م�رد كارتن خ�واب ك�ه ب�ا همدس�تي يكي از 
دوستانش، پسر 1۲ ساله را به بهانه ترقه مجاني 
چهارشنبه سوري ربوده و وي را با تهديد چاقو 
مورد اذي�ت و آزار قرار داده بودند، در جلس�ه 
محاكم�ه جرمش�ان را گ�ردن ه�م انداختند. 
به گزارش جوان، 27 اسفند س��ال 97، مرد جواني 
همراه پسر 12 س��اله  اش به نام اميد به اداره پليس 
رفت و از دو مرد به اتهام آزار پسرش شكايت كرد 
و گفت: »شب گذشته پس��رم براي خريد وسايل 
چهارشنبه س��وري از خانه بيرون رف��ت اما وقتي 
به خانه برگشت پريش��ان بود. علت را پرسيدم كه 

متوجه شدم دو مرد جوان او را آزار داده  اند.«
با اين توضيحات پسر نوجوان نيز مورد تحقيق قرار 
گرفت. او در شرح ماجرا گفت: »قصد داشتم براي 
چهارشنبه سوري چند ترقه بخرم اما پول نداشتم. 
س��راغ چند فروش��نده رفتم و از آنها ترقه مجاني 
خواس��تم، اما آنها مخالفت كردند تا اينكه يكي از 
فروش��ندگان قبول كرد به من ترقه مجاني بدهد. 
او گفت ترقه  ها در انباري در انتهاي پارك است به 
همين خاطر همراهش به پارك رفتم، اما او با تهديد 
چاقو در مكان خلوت مرا مورد اذيت و آزار قرار داد، 

سپس مرا داخل دستش��ويي پارك حبس كرد. 
ساعتي بعد دوستش آمد و او هم مرا آزار داد.«

با طرح اين شكايت، دو متهم به دستور بازپرس 
ش��عبه نهم دادس��راي امور جنايي تهران تحت 
تعقي��ب ق��رار گرفتند ت��ا اينكه چن��د روز بعد 
يكي از آنها شناس��ايي و بازداش��ت شد. متهم 
به پليس آگاهي منتقل ش��د و بعد از اعتراف به 
جرمش گفت: »روز حادثه وقتي فهميدم دوستم 
به نام ميالد پس��ر نوجوان را داخل دستش��ويي 
پارك حبس كرده است وسوسه شدم و به آنجا 
رفتم و او را آزار دادم. ميالد كارتن خواب است و 

از محل زندگي او اطالعي ندارم.«
با اقرارهاي متهم تالش براي دس��تگيری ديگر 
متهم ادامه داشت تا اينكه وي نيز چند روز بعد 
از دستگيري همدستش در پاتوقش شناسايي و 
دستگير ش��د. متهم تحت بازجويي قرار گرفت 
كه با اقرار به جرم، هر دو پسر جوان روانه زندان 

شدند. 
پرونده دو متهم به اتهام آدم  ربايي، تهديد با چاقو 
و آزار بعد از صدور كيفرخواست به شعبه دوازدهم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. 

صبح ديروز دو متهم در آن شعبه به رياست قاضي توليت پاي ميز محاكمه قرار گرفتند. 
ابتداي جلسه شاكي بار ديگر شكايت خود را مطرح كرد و پدر شاكي گفت: »اين حادثه 
روحيه پسرم را خيلي آزرده است و او همچنان زير نظر روانپزشك تحت درمان است. 
براي دو متهم درخواست اشد مجازات دارم.« س��پس دو متهم پاي ميز محاكمه قرار 

گرفتند اما جرمشان را گردن هم انداختند و از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

4 كشته در تصادف آتشين 
خودروي حامل سوخت قاچاق


