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سانحه دلخراش
 براي 2 رهگذر در 2 بزرگراه

دو رهگذر در جريان دو حادثه رانندگي جداگانه در دو بزرگراه تهران جان باختند. 
سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ گفت: 
ساعت  ۵:۳۰ صبح روز گذشته مأموران پليس راهور بعد از اطالع از حادثه رانندگي در 
شمال به جنوب بزرگراه شهيد چمران محدوده جالل آل احمد در محل حاضر شدند. 
در اولين بررسي ها معلوم شد پسري حدوداً 19 ساله هنگام عبور از عرض بزرگراه در 
تصادف با خودروي تيبا فوت شده است. سرهنگ مؤمني گفت: اين محل مجهز به پل 
عابر پياده مكانيزه بود، اما رهگذر به جاي استفاده از پل قصد عبور از عرض بزرگراه را 
داشته كه حادثه رقم خورده است.  رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران همچنين 
از حادثه اي ديگر در بزرگراه حكيم خبر داد و گفت: وقتي عقربه هاي ساعت ۷:۲۰ را 
نشان داد به مأموران پليس خبر رسيد حادثه اي خونين در شرق به غرب بزرگراه 
شهيد حكيم بعد از پل شهيد باكري اتفاق افتاده است. تحقيقات پليس نشان داد 
كه عابر پياده كه مردي حدوداً ۳9 ساله بود و كنار مس��ير ايستاده  بود در تصادف 
با خودروي هيوندا جان باخته است.  س��رهنگ مؤمني گفت: استفاده شهروندان 
از پل هاي عابر پياده خصوصاً در بزرگراه ها از بروز بس��ياري از سوانح جبران ناپذير 
جلوگيري خواهد كرد. وي ادامه داد: رانندگي با سرعت مجاز هم سبب مي شود تا 
رانندگان هنگام مواجهه با خطرات احتمال فرصت كنترل وسيله نقليه را در اختيار 

داشته و از بروز حادثه جلوگيري كنند. 

بازداشت سارق موتورسيكلت 
در طرح موتوريار 

رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي از بازدشت سارق موتورسيكلت در طرح 
موتوريار پليس راهور خبر داد. 

 به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي توضيح داد: چند روز قبل مأموران 
پليس راهور كه در تقاطع خيابان وليعصر با توانير در حال اجراي طرح موتوريار 
بودند به يكي از موتورسيكلت هاي عبوري مظنون و متوجه شدند كه پالك آن به 
طرز ماهرانه اي مخدوش شده است كه در استعالم از سرقتي بودن آن با خبر شده و 
راكب را بازداشت كردند. متهم در پايگاه چهارم پليس آگاهي به سرقت موتورسيكلت 

اعتراف كرد و تحقيقات براي كشف جرائم ديگر وي در جريان است. 

سقوط مرگبار
 از جرثقيل كارخانه سيمان

س�قوط از س�بد فل�زي جرثقي�ل كارخان�ه س�يمان در شهرس�تان 
داراب، م�رگ ي�ك كارگ�ر و مج�روح ش�دن كارگ�ر ديگ�ر را رق�م زد. 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس شهرستان داراب در استان فارس از 
سقوط يك كارگر ساختماني از جرثقيل كارخانه سيمان باخبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي اوليه نشان داد مرد ۳۵ ساله همراه همكار ۲6 ساله اش براي انجام كار 
ساختمان سوار بر سبد فلزي جرثقيل بودند كه به دليل نقص فني هر دو به پايين 
سقوط كرده اند. در اثر اين حادثه مرد ۳۵ ساله در دم فوت كرده و همكارش نيز 
مجروح و راهي بيمارستان شد. سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي فرمانده 

انتظامي استان فارس گفت كه تحقيقات در اين باره جريان دارد.
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كالهبرداري  ميلياردي   ميوه فروشان دوره گرد   با   اسكيمر
مي�وه فروش�ان دوره گرد كه ب�ا نصب اس�كيمر كنار دس�تگاه 
كارتخ�وان ميليارده�ا تومان از پول م�ردم را به جي�ب زده اند 
س�رانجام با تالش كارآگاه�ان پليس كرج بازداش�ت ش�دند. 
سردار عباسعلي محمديان، فرمانده انتظامي استان البرز گفت: چندي 
قبل شكايت هاي مش��ابهي درباره برداش��ت هاي غيرمجاز از حساب 
شهروندان به مأموران پليس فتا شهرستان فرديس گزارش شد. همه 
شاكيان در طرح شكايت هاي مشابه به پليس گفته بودند در حالي كه 
كارت عابربانك نزد خودشان بوده حساب بانكي شان خالي شده است. 
يكي از شاكيان توضيح داد: س��اعتي قبل در مس��ير رفتن به خانه از 
ميوه فروش دوره گرد كه با وانت پيكان در حال كار بود چند كيلو ميوه 
خريدم و پول آن را با كارت عابربانك پرداخت كردم. كارت و رمزش را به 
فروشنده دادم و او هم بعد از برداشت پول كارت را به من پس داد. وقتي 
به خانه رفتم پيامكي براي من  ارسال شد كه نشان مي داد همه موجودي 
حسابم برداشت شده است. اول به سراغ كارتم رفتم كه ديدم داخل كيفم 

است براي همين تصميم به شكايت گرفتم. 
بررسي هاي مأموران پليس فتا با تحقيق از شاكيان نشان داد كه همه آنها 
گرفتار افراد كالهبردار شده و موجودي حسابشان توسط كالهبرداران 
اسكيمري به سرقت رفته است. از آنجا كه همه شاكيان آخرين بار از ميوه 
فروشان دوره گرد خريد كرده بودند، بررسي هاي خود را در اين باره ادامه 
دادند.  تحقيقات پليس با بررسي حساب هايي كه پول هاي برداشت شده 
به آن واريز شده بود نشان داد كه همه پول ها به يك حساب مشخص 
واريز شده است. همچنين مشخص شد كه ۲۰۰ ميليون تومان از پول ها 
در يكي از طالفروشي هاي جنوب كشور برداشت شده است. بعد از به 
دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران پليس موفق شدند دو نفر از 

متهمان را شناسايي و بازداشت كنند و حساب بانكي مورد نظر را كه 6۰۰ 
ميليون تومان موجودي داشت مسدود كنند. 

در شاخه ديگري از بررس��ي ها دو متهم مورد تحقيق قرار گرفته و به 
سرقت هاي سريالي از حساب مشتريان در سراسر كشور اعتراف كردند. 
يكي از متهمان گفت: م��ا از مدتي قبل به عضويت بان��د در آمديم و با 
راهنمايي سردسته باند تاكنون موفق به كپي كردن ۲هزار كارت بانكي 

شديم.  تحقيقات پليس نشان داد كه سردسته باند از مجرمان سابقه دار 
و سركرده باند پيچيده اسكيمري است كه قبالً به همين اتهام بازداشت 
و روانه زندان شده بود. همچنين مشخص شد كه متهم از مدتي قبل آزاد 
شده و سريال سرقت هايش را شروع كرده است. با كامل شدن تحقيقات 
در اين باره مأموران پليس موفق ش��دند مخفيگاه مته��م را در تهران 
شناسايي و همزمان با دستگيري وي تجهيزات اسكيمر و كارت هاي 

كپي شده آماده تخليه را كشف كنند. 
متهم در بازجويي ها به كالهبرداري هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كرد 
و گفت كه به تازگي باندي در يكي از شهرهاي حاشيه اي تهران ايجاد 
كرده و در حال خالي كردن حساب شهروندان بود كه بازداشت شد. با 
اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان موفق شدند در 
جريان عمليات همزمان هفت عضو ديگر باند را شناسايي و بازداشت 
كرده و در بازرسي از مخفيگاه آنها تجهيزات اسكيمري را كشف كنند. 

در شاخه ديگري از تحقيقات متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند كه 
به شيوه اسكيمري ۲ميليارد تومان از حساب ۲هزار نفر برداشت كرده اند. 
آنها اعتراف كرده اند همزمان با اينكه مغازه ميوه فروشي در محل هاي 
شلوغ اجاره مي كردند وانت هاي اوراقي را تعمير و براي ميوه فروشي دوره 
گرد از آن استفاده مي كردند. متهمان دستگاه اسكيمر را كنار دستگاه 
كارتخوان نصب مي كردند و زماني كه مشتري كارت و رمز را در اختيار 
متهمان قرار مي داد، آنها اطالعات كارت وي را به كارت هاي خام منتقل 
كرده  و به خاطر اينكه رمز را در اختيار داشتند موجودي آن را برداشت 
مي كردند.  تحقيقات پليس همچنين نشان داد اعضاي باند براي فريب 
پليس كارت هاي بانكي اجاره مي كردند. متهمان همچنين براي برداشت 
موجودي حساب ها از طريق انتشار آگهي استخدام می كردند در سايت 
ديوار، افرادي را استخدام و بعد از برداشت پول ها مخفيگاه خود را تغيير 

مي دادند. 
سردار عباسعلي محمديان، فرمانده انتظامي استان البرز گفت: تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر متهمان همچنان در جريان است. وي گفت: 
در صورتي كه شهروندان خودش��ان رمز كارت را وارد كنند موجودي 

حسابشان محفوظ خواهد ماند. 

پس�ر جوان پس از قهر ش�بانه وقتي 
متوجه ش�د ك�ه جايي ب�راي خواب 
ندارد، ادع�اي دروغين قت�ل مردي 
زورگي�ري را مط�رح ك�رد و ش�ب 
را در كالنت�ري ب�ه صب�ح رس�اند. 
به گزارش جوان، س��اعت ۳ بامداد روز 
يك ش��نبه پنج��م بهمن م��اه نگهبان 
كارگاهي در نزديكي مي��دان راه آهن 
با اداره پليس تم��اس گرفت و گفت كه 
پسر ۲۰ ساله اي پيش او آمده و مدعي 
ش��ده اس��ت كه در نزاع خونيني مرد 
جواني را به قتل رسانده اس��ت. با اعالم 
اين خبر تيمي از مأموران پليس تهران 

راهي كارگاه مورد نظر شدند.
 نگهب��ان كارگاه ب��ه مأم��وران گفت: 
دقايقي قبل در حالي كه داخل اتاقك 
نگهبان��ي ام خواب ب��ودم ، صداي زنگ 
كارگاه به صدا درآمد كه احتمال دادم 
در كارگاه اتفاقي رخ داده باشد و خيلي 
سريع خودم را به در كارگاه رساندم كه 
ديدم پسر جواني كه ناراحت و غمگين 

به نظر مي رسد، پشت در است. او به من 
گفت لحظاتي قبل ب��ا چند نفر زورگير 
درگير شده اس��ت ك��ه در آن درگيري 
يكي از آنها را به قتل رسانده و االن براي 
فرار از دست دوستان مقتول به كار گاه 

من پناه آورده است. 
 دقايقي ب��ا او حرف زدم كه راضي ش��د 
موضوع را به مأموران پليس خبر بدهم. 

بدين ترتيب مأموران پليس، پسر ۲۰ ساله 
را به كالنتري منتقل كردند. 

 متهم در نخستين بازجويي ها در ادعايي 
گفت: مدتي اس��ت ب��راي كار به تهران 
آمده ام اما كاري پيدا نكردم، ساعتي قبل 
در حالي كه مكاني براي خواب نداشتم 
در حال قدم زدن داخل خيابان بودم كه 
چند مرد جوان به من نزديك ش��دند و 
قصد زورگيري داشتند. من با آنها درگير 
ش��دم و آنها هم مرا به شدت كتك زدند 
كه عصباني شدم و چاقويي كه در جيب 
داش��تم بيرون آوردم و ضربه اي به يكي 

از آنها زدم. 

 وقت��ي او خوني��ن روي زمي��ن افت��اد 
دوستانش ترسيدند و من هم به سرعت 

فرار كردم و به اين كارگاه پناه آوردم. 
با اعتراف پس��ر جوان،  قاضي حبيب اهلل 
صادق��ي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي تهران دس��تور داد متهم در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گيرد. 
مته��م صبح دي��روز ب��راي بازجويي به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. 
وي مدعي ش��د كه اصاًل جرمي مرتكب 
نشده است و شب حادثه به خاطر اينكه 
جايي براي خواب نداشته است، اين ادعاي 

دروغين را مطرح كرده است. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر و 
روشن ش��دن زواياي پنهان اين حادثه 
و مشخص ش��دن صحت  ادعاهايش در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
قرار گرفت. همچنين قاضي صادقي به 
كارآگاهان دستور داد تا از خانواده وي و 

محل حادثه تحقيق كنند. 

ادعاي قتل براي خوابيدن در كالنتري!

حميد سابقه داري؟
بله، من تنها س��ابقه   درگيري،  ضرب و جرح 

دارم. 
االن ب�ه چ�ه اتهام�ي دس�تگير 

شده اي ؟
 من به اته��ام قتل عمد، البت��ه چند روز قبل 
به دروغ مدعي ش��دم ك��ه در نزاعي مرتكب 

قتل شده ام. 
چرا چني�ن دروغ بزرگي را گفتي و 

خودت را گرفتار كردي ؟
آن ش��ب همراه مادر و خواهرم ب��ا خودروي 
پرش��يايم از شهرس��تان به تهران آمديم كه 
در نزديكي ميدان راه آهن با مادرم و خواهرم 
مش��اجره لفظي كردم . حرف هاي آنها خيلي 
مرا رنجاند كه قهر كردم  و از ماشين پياده شدم 
و به ط��رف خياباني به راه افتادم كه چش��مم 

به كارگاهي افت��اد و از آنجايي كه جايي براي 
خواب نداش��تم تصميم گرفت��م در كارگاه را 
بزنم و شب را آنجا بخوابم. وقتي نگهبان در را 
باز كرد از او خواستم اجازه بدهد شب را آنجا 
بخوابم، اما قبول نكرد كه به دروغ گفتم با چند 
نفر درگير ش��ده ام و يكي را به قتل رسانده ام. 
چون آن ش��ب فقط جايي را  براي خوابيدن 

مي خواستم، حتي اگر كالنتري باشد. 
يعني شما فقط به خاطر اينكه شب 
را جايي بخوابي دروغ به اين بزرگي   

گفتي ؟
بله، هم براي جاي خواب بود و هم مي خواستم 
با اينكار خانواده ام نگران من شوند و قدر من 

را بيشتر بدانند. 
درباره درگيري ب�ا مادر و خواهرت 

توضيح بده.
من اه��ل يكي از شهرس��تان هاي غرب ايران 

هس��تم و مدتي اس��ت كه بيكارم و كار و در 
آمدي ندارم. از طرفي ه��م چندي قبل نامزد 
كردم و قرار ش��د كار پيدا كنم و بعد مراس��م 
عروسي را بگيرم، اما در شهرستان به هر دري 
زدم كاري پيدا نكردم تا اينكه تصميم گرفتم 
براي كار به تهران بيايم و در كارگاه آهنگري 
دايي ام كار كنم. از طرف��ي يكي خواهرانم در 
تهران ساكن اس��ت كه مادر و خواهرم همراه 

من شدند.
 آنها از همان ابتدا ش��روع به غ��ر زدن كردند 
تا اينك��ه به ته��ران رس��يديم. نزديكي خانه 
خواهرم غ��ر زدن و ايراد گرفتن آنها بيش��تر 
ش��د و مي گفتند كه من عرضه كار ندارم و با 
دايي ام نمي توانم كار كنم و براي خوشگذراني 
به تهران آمده ام كه در نهايت عصباني شدم و 
با آنها درگير شدم. حرف هاي آنها مرا به شدت 
آزار داد كه خودرو را كنار خيابان نگه داشتم 

و با حالت قهر از آنها جدا شدم و بعد هم  براي 
اينكه آنها را نگران كنم و ش��ب را جايي براي 

خواب داشته باشم اين دروغ را گفتم. 
چرا از پدرت كمك نگرفتي؟

چند سال قبل پدرم و مادرم از هم جدا شدند و 
از آن زمان من همراه مادرم زندگي مي كنم. 

شما كه خودرو داشتي، مي توانستي 
با آن كار كني ؟

مدتي قبل خودرويي به من زد كه به ش��دت 
آسيب ديدم و حدود 11۰ ميليون تومان ديه 
گرفتم و با پول آن خ��ودرو خريدم كه مادرم 
مي گفت اگر همان تصادف را  نمي كردم عرضه 

خريد ماشين را هم نداشتم.
حرف آخر.

پش��يمان هس��تم از اينكه دروغ گفتم و االن 
گرفتار شده ام. اميدوارم زود آزاد بشوم و پيش 

مادرم بروم. 

قصاص چشم 
مرد   اسيد پاش

 بررسي مي شود
پرون�ده م�رد ش�روري ك�ه ب�ا پاش�يدن اس�يد روي م�رد 
از  يك�ي  ك�وري  و  ص�ورت  س�وختگي  باع�ث  ميانج�ي 
چش�مان وي ش�ده ب�ود، ب�ه پزش�كي قانوني فرس�تاده ش�د 
ت�ا كارشناس�ان درب�اره قص�اص چش�م اظه�ار نظ�ر كنن�د. 
به گزارش جوان، ۵ شهريور سال 9۵، مأموران پليس از حادثه اسيدپاشي 
در پارك بازيافت در منطقه خزانه باخبر و راهي محل شدند. در تحقيقات 
ميداني از محل حادثه مشخص شد، مرد شروري به نام ناصر در جريان 
درگيري دسته جمعي بعد از پاشيدن اسيد روي دو مرد جوان به نام هاي 

صدرا و طاهر از محل متواري شده است. 
صدرا و طاها به بيمارس��تان منتقل شدند و بعد از گذش��ت دو ماه از 
حادثه صدرا كه در آن درگيري چند ضربه چاقو نيز خورده بود و به طور 
معجزه آسايي زنده مانده بود، مورد تحقيق قرار گرفت. او كه از ناحيه سر 
و صورت به شدت آسيب ديده بود، به مأموران گفت همراه طاها براي 
ميانجيگري وارد درگيري شده بود، اما ناصر بعد از پاشيدن اسيد روي 

آنها فرار كرد. 
با ثبت اين توضيحات، مرد شرور با سابقه به نام نعمت 4۲ ساله تحت 
تعقيب قرار گرفت تا اينكه پليس موفق شد وي را شناسايي و بازداشت 
كند. نعمت ابتدا جرمش را انكار كرد اما در روند بازجويي ها به اسيدپاشي 

اعتراف كرد و راهي زندان شد. 
پرونده با صدور كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد و در نوبت رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه هفتم 

دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه ش��اكي در طرح ش��كايتش گفت: »نعمت را از قبل 
مي شناختم و با هم اختالف داشتيم. آن روز وقتي براي ميانجيگري 
وارد درگيري ش��دم او به خاطر كينه قديمي روي من و دوستم اسيد 
پاشيد و فرار كرد. وقتي به بيمارستان رفتم ۵۰ روز در آي سي يو بستري 
بودم و پزشكان اميدي به زنده بودنم، نداشتند، اما به طور معجزه آسايي 
زنده ماندم. حاال صورتم به شدت سوخته و يكي از چشمانم را از دست 
داده ام. براي درمانم حدود ۷۰۰ ميليون تومان هزينه كردم، اما همچنان 
آثار سوختگي نمايان است. اين موضوع همه زندگي ام را تحت تأثير قرار 
داده است. حاضر به گذشت نيس��تم و براي متهم درخواست قصاص 

چشم و ديه دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و خالف اظهاراتش جرمش را انكار كرد و 
گفت: »صدرا داراي چند سابقه كيفري است. سه سال قبل او به گاراژي 
كه در آنجا كار مي كردم، آمد و شيشه هاي آنجا را شكست. به همين دليل 
از او شكايت كردم و صدرا با حكم قضايي به يكسال حبس و ۷4 ضربه 
شالق محكوم شد. او بعد از اين حكم مرا تهديد مي كرد تا شكايتم را پس 
بگيرم. حتي با انتشار عكس و فيلم هايش در فضاي مجازي سعي داشت 
بچه هاي محل را بترساند، ولي موفق نشد و به زندان رفت. او بعد از آزادي 

همچنان مرا تهديد مي كرد.«
متهم ادامه داد: »شب حادثه، در گاراژ مشغول كار بودم كه چند نفر به 
آنجا آمدند و به طرفم حمله كردند. آنها مرا كتك زدند و خودرو ام را آتش 
زدند. سپس يكي از آنها روي بدنم اسيد پاشيد كه بر اثر آن گردن و كمرم 
دچار سوختگي شد. باور كنيد بي گناهم و نمي دانم چه كسي روي شاكي 

و دوستش اسيد پاشيده است.« 
در پايان پرونده به پزشكي قانوني فرستاده شد، اما كارشناسان اعالم 
كردند امكان قصاص چشم وجود ندارد. به اين ترتيب متهم با قرار وثيقه 
آزاد شد تا اينكه صبح ديروز بار ديگر مقابل هيئت قضايي شعبه هفتم قرار 
گرفت.  ابتداي جلسه شاكي بار ديگر درخواست قصاص كرد. در ادامه 
متهم در جايگاه ايستاد و با تكرار توضيحات قبلي بار ديگر جرمش را انكار 

كرد و گفت نمي داند چه كسي عامل اسيدپاشي بوده است. 
در پايان هيئت قضايي با تشديد قرار وثيقه، دستور بازداشت متهم را 
صادر كرد و پرونده بار ديگر به پزشكي قانوني فرستاده شد تا كارشناسان 

اعالم كنند منافع چشم قابل قصاص است يا خير. 
به اين ترتيب هيئت قضايي بعد از اعالم نظر كارشناسان پزشكي قانوني، 

درباره اين پرونده حكم الزم را صادر خواهند كرد. 

گفتوگوبامتهم

پايين بودن امنيت حساب هاي بانكي دامنه بروز جرائم سايبري را افزايش داده است 


