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نظافت خانه پولداران 
براي سرقت

دستبرد هكر 14ساله   
به 200 حساب بانكي

نوجوان 18 ساله  مأمور پليس فتاي قالبي بود

زن جوان در نقش كارگ�ر خدمات وارد 
خانه افراد پولدار مي شد و بعد از شناسايي 
مح�ل،   نقش�ه س�رقت را در اختي�ار 
اعضاي باند خانوادگ�ي اش قرار مي داد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي با مركز 
فوريت هاي پليس 110 تم��اس گرفت و 
گ��زارش س��رقت را اعالم ك��رد. لحظاتي 
بعد از س��رقت تيمي از مأموران كالنتري 
104 عباس آباد در محل حاضر ش��ده و در 
اين باره تحقيق كردند. ش��اكي كه مردي 
س��الخورده بود، گفت لحظاتي قبل چند 
مرد جوان وارد خانه اش ش��ده و دس��ت و 
پاي او و همس��رش را بسته و مقداري طال 
و ارز به قيمت 100 ميليون تومان سرقت 
كرده و گريخته اند. با مطرح شدن شكايت 
و انجام تحقيقات اوليه پرونده براي بررسي 
به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران فرستاده 
ش��د. بعد از آن بود كه مرد صاحبخانه بار 
ديگر مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: من 
و همسرم به تنهايي در خانه وياليي زندگي 
مي كنيم. مدت ها قبل فرزندانمان براي ادامه 
زندگي به خارج از كشور مهاجرت كردند. 
وي در توضيح ش��كايت هم گفت: ساعت 
هشت شب بود كه زنگ خانه را زدند. وقتي 
آيفون را برداشتم سه مرد جوان گفتند كه 
از خارج از كشور و از طرف فرزندانم برايمان 
بس��ته اي آورده اند. من هم به آنها اعتماد 
كردم و در را به رويش��ان ب��از كردم. وقتي 
وارد ش��دند به من و همسرم حمله كردند 
و دست و پايمان را بس��تند و مقداري ارز 

و طال از داخل گاوصندوق س��رقت كرده و 
فرار كردند. 

مرد سالخورده گفت كه چهره يكي از سارقان 
برايش آشنا بود و آن مرد شباهت زيادي به 
شوهر زني داشت كه مدتي در خانه شان به 

عنوان نظافتچي كار كرده بود. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه 
تحقيقات پليس در اين باره متمركز ش��د 
و مأموران در بررس��ي هاي بعدي متوجه 
شدند كه يكي از سارقان كه رحيم نام دارد، 
برادر همان زني اس��ت كه مدتي به عنوان 
نظافتچ��ي در خانه  اش كار ك��رده بود. در 
بررس��ي هاي بعدي دو مرد ديگر كه يكي 
از آنها برادر رحيم بود و س��عيد نام داشت 
و نفر س��وم هم كه ابراهيم نام داش��ت و از 

بستگانشان بود، شناسايي شدند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان 
موفق شدند ابراهيم و س��عيد را بازداشت 
كنند. آنها در بازجويي ها به س��رقت هاي 
سريالي به اين شيوه اعتراف كردند. سعيد 
گفت: همسر برادرم رحيم به عنوان كارگر 
خدمات وارد خانه افراد پولدار مي شد و بعد از 
شناسايي محل نگهداري پول و طال،  ما براي 
اجراي نقشه سرقت وارد عمل مي شديم. 
متهم گفت: ما به اين ش��يوه به چند خانه 

دستبرد زده بوديم كه بازداشت شديم. 
سرهنگ كارآگاه »قاسم دستخال« رئيس 
پايگاه س��وم پليس آگاهي ته��ران گفت: 
تحقيقات پليس براي بازداش��ت رحيم و 

همسرش در جريان است. 

هك�ر نوج�وان ك�ه در شهرس�تان 
بانك�ي  200 حس�اب  ب�ه  اراك 
دس�تبرد زده اس�ت بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ يوسف سپهوند 
جانشين فرماندهي انتظامي استان مركزي 
گفت: چندي قبل مردي به مأموران پليس 
فتا اراك خبر داد كه از حسابش برداشت 
غيرمجاز صورت گرفته است. در تحقيقات 
انجام شده مشخص شد كه اين فرد در يك 
كانال تلگرامي برنامه اي را دانلود كرده و 
براي فعال سازي آن، از طريق اين برنامه 
به يك درگاه اينترنتي هدايت شده كه بعد 
از وارد كردن اطالعات حساب بانكي اش، 

حساب او خالي شده است. 

در حالي كه بررسي هاي در اين باره جريان 
داشت شكايت هاي مشابهي به پليس فتا 
گزارش شد كه نشان مي داد شاكيان براي 
گرفتن شارژ ارزان قيمت يا سهام عدالت 

در دام متهم گرفتار شده اند. 
جانش��ين فرمانده��ي انتظامي اس��تان 
مركزي گفت: در روند تحقيقات تكميلي 
پليس، عامل اين برداشت هاي غيرمجاز 
در يكي از استان هاي همجوار شناسايي 
شد و اين فرد را كه نوجواني 14 ساله بود، 
دس��تگير كرد. مته��م در بازجويي ها به 
جرائم خود اعتراف كرد و گفت كه با وعده 
فروش شارژ ارزان قيمت و سهام عدالت به 

200 حساب بانكي دستبرد زده است. 

پس�ر نوجوان ك�ه ب�ا معرف�ي كردن 
خ�ودش ب�ه عن�وان مأم�ور پلي�س 
فت�ا دنبال كننده ه�اي زي�ادي در 
اينس�تاگرام و ش�بكه هاي اجتماعي 
پي�دا كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ داوود معظمي 
گودرزي، رئيس پليس فتا تهران توضيح 
داد: چندي قبل مأم��وران پليس فتا در 
جريان گشت زني هاي س��ايبري متوجه 
ش��دند يك نفر با معرفي ك��ردن خودش 
به عنوان مأم��ور پليس فت��ا يك صفحه 
اينستاگرام تشكيل داده و به پرسش هاي 

پليسي دنبال كننده هاي صفحه اش پاسخ 
مي دهد.

 بعد از آن بود كه مأم��وران پليس فتا در 
اين باره تحقيق كردند و متوجه ش��دند 
كه صاحب صفحه پسري 18 ساله و ساكن 
تهران است كه او را بازداشت كردند. پسر 
نوجوان در بازجويي ها گف��ت كه از روي 
كنجكاوي دست به اين كار زده و از كارش 

پشيمان است. 
س��رهنگ گودرزي گفت: متهم با كامل 
شدن تحقيقات در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفت. 

بازداشت 1472 خرده  فروش
 مواد مخدر 

رئي�س پلي�س مب�ارزه ب�ا مواد مخ�در ته�ران 
از اج�راي طرح ه�اي امنيت�ي محل�ه مح�ور و 
دس�تگيري 1472 خرده ف�روش موادمخ�در 
و جم�ع آوري 1196 معت�اد متجاه�ر خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ عبدالوهاب حس��نوند 
گفت: طرح امنيت محله محور از 10روز گذش��ته در 
چندين مرحله در تهران به ويژه مناطق مركزي اجرا 
ش��د و تيم هاي عملياتي پايگاه هاي پليس  مبارزه با 
مواد مخدر هم��راه مأموران يگان ام��داد و كالنتري 
موفق به دس��تگيري 1472خرده ف��روش و توزيع 
كننده مواد مخدر ش��ده و از آنه��ا 70كيلوگرم انواع 
مواد مخدر سنتي و صنعتي كشف كردند. وي با بيان 
اينكه در اين طرح 1196 معت��اد متجاهر هم جمع 
آوري شدند، گفت: اجراي طرح امنيت محله محور با 
هدف برقراري نظم و امنيت پايدار به صورت مستمر 

در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد. 

هشدار پليس درباره 
كالهبرداري هاي طاليي

ته�ران  پيش�گيري  پلي�س  جانش�ين 
درب�اره كالهب�رداري تح�ت عن�وان ج�ذب 
داد.  هش�دار  ش�هروندان  ب�ه  س�رمايه 
س��رهنگ  جليل موقوفه اي توضيح داد: در روزهاي 
گذش��ته در ش��بكه هاي اجتماع��ي و س��ايت هاي 
منتش��ركننده آگهي ديوار و ش��يپور، آگهي هايي با 
عناويني همچون جذب سرمايه براي خريد و فروش 
سكه منتش��ر مي شود كه هوشياري ش��هروندان در 

مراجعه به سايت ها را مي طلبد.
 اف��راد آگهي دهنده، ضم��ن اجاره ي��ك روزه دفاتر 
لوكس و خودروه��اي گرانقيمت، از اف��راد به عنوان 
س��رمايه گذاري دعوت مي كنند و در اين دفاتر قرار 
مالق��ات مي گذارند. اين اف��راد در جلس��ات خود با 
اشخاص سرمايه گذار اعالم مي كنند كه توانايي خريد 
سكه بانكي يا دالر از صرافي بانك ملي را دارند و مدعي 
مي ش��وند كه با فروش س��كه و دالر مي توانند سود 
خوبي را براي فرد س��رمايه گذار به ارمغان بياورندكه 
با توجه به تب و تاب بازار سكه و ارز، افرادي سودجو 
از فضاي پيش آمده سوءاستفاده كرده و از شهروندان 

كالهبرداري مي كنند.
 اين افراد كالهبردار پس از دريافت وجه از اشخاصي 
كه قصد س��رمايه گذاري دارند متواري شده و ضمن 
عدم پاسخگويي به مال باخته و تعويض دفاتر خود، 
زمين��ه كالهب��رداري را فراهم مي كنن��د، بنابراين 
شهروندان مراقب چنين شرايطي باشند تا در دام آنها 

نيفتاده و درگير مراحل قضايي و شكايت نشوند. 

آگهى  فقدان دانشنامه فراغت از تحصیل

آگهى  فقدان دانشنامه فراغت از تحصیل

ادعايتولدفرزنددختربررسيميشود
ادعاي زني ميانس�ال كه مدعي اس�ت بعد از 
ازدواج موقت  با راننده تاكسي صاحب فرزند  
شده بررس�ي مي ش�ود. در حالي كه اين زن 
اصرار دارد فرزندش متولد شده است پليس 
هيچ نش�اني از فرزند به دست نياورده است. 
به گزارش جوان، يك سال قبل اعضاي خانواده اي 
به پليس خبر دادند كه مادرشان گم شده است. 
آنها گفتند كه مادرش��ان ناهيد، بعد از مشاجره 
خانه را ترك كرده و ديگر برنگش��ته است. پسر 
او گفت: مادرمان زني پرخاش��گر بود و بر س��ر 
موضوعات مختلف عصباني مي شد. مدتي قبل 
بود ك��ه فهميديم او به بيماري ش��ديدي مبتال 
شده و اختالل ش��خصيت دارد. پزشكان بعد از 
معاينه مادرم برايش دارو تجويز كردند و او بايد 
مدام داروهايش را مص��رف مي كرد. به هر حال 
بيماري او سبب ش��د تا پدرمان او را طالق دهد 
و بعد از آن ما همراه مادرمان زندگي مي كرديم. 
وي ادامه داد: ما بزرگ شده بوديم و مي توانستيم 
از پس زندگي مان بربيايي��م با اين حال پدرمان 
هزين��ه زندگي ما را ه��م تأمين مي ك��رد. او در 
ش��رح روز حادثه هم گفت: مادرمان آن روز هم 
بعد از مشاجره عصباني شد و خانه را ترك كرد. 
مدتي منتظرش شديم، اما خبري از او نشد. در 

چنين مواقعي بعد از ساعتي به خانه برمي گشت، 
اما گوش��ي تلفن همراهش هم خام��وش بود و 

نتوانستيم او را پيدا كنيم. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت تحقيقات پليس 
براي پيدا كردن زن ميانسال به جريان افتاد اما 
مأموران نتوانستند، او را پيدا كنند. در حالي كه 
بررسي هاي پليس ادامه داشت مشخص شد كه 
گوشي تلفن همراه ناهيد كه شماره اش در اختيار 
پليس قرار داشت در شهرستان پاكدشت فعال 

شده است، بنابراين مأموران اين زن را بازداشت 
كردند. ناهيد وقتي مورد تحقيق قرا گرفت گفت: 
آن ش��ب وقتي خانه را ترك كردم، س��وار يك 
تاكس��ي ش��دم و با راننده درد دل كردم. راننده 
تاكس��ي من را به خانه اش برد و به عقد موقتش 
درآمدم. در مدتي كه عقد هم بوديم حامله شدم 

و صاحب يك دختر شديم. 
بعد از مطرح ش��دن ادعايي كه اي��ن زن مطرح 
كرده بود، مأموران به سراغ راننده تاكسي رفتند 

و درباره رابطه اش با ناهيد و سرنوش��ت طفل از 
او تحقيق كردند. او گفت: م��ن و ناهيد زندگي 
خيلي خوبي داشتيم، اما صاحب فرزند نشده بودم 

تا اينكه بازداشت شدم. 
در حالي كه زني ميانسال اصرار به داشتن فرزند 
بود پرونده به اتهام رابطه نامشروع در شعبه 11 
دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي شد. زن 
ميانسال به قضات دادگاه گفت: من صاحب فرزند 
دختر شدم و مي توانم آدرس بيمارستان و روزي 
كه بچه متولد ش��د را در اختيار پليس بگذارم. 
راننده تاكسي هم كه با اين زن رابطه داشت گفت 
كه آنها فرزندي نداشتند. فرزندان ناهيد هم به 
دادگاه گفتن��د زماني كه مادرش��ان داورهايش 
را مص��رف نمي كرد حرف ه��اي عجيبي مطرح 
مي كرد. آنها از راننده تاكس��ي ب��ه اتهام فريب 
مادرشان شكايت كردند و گفتند كه او مادرشان 

را فريب داده و باعث شده دچار توهم شود. 
با مطرح ش��دن اظهارات طرفين قضات دستور 
دادند از بيمارستاني كه زن ميانسال مدعي است، 
دخترش را آن جا به دنيا آورده اس��تعالم شود. 
قض��ات دادگاه همچنين اين زن را به پزش��كي 
قانوني معرف��ي كردند تا ادعاي فرزن��دان او در 

خصوص اختالل رواني بررسي شود.

زن جوان�ي ك�ه ب�ا همدس�تي پس�ر مورد 
عالقه اش روي شوهر عمه خود اسيد پاشيده 
است بازداش�ت ش�د و ماجرا را ش�رح داد. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 6:30 صب��ح روز 
دوشنبه 26 خرداد امسال رهگذراني كه در حال 
عبور از خيابان كارون حوالي بزرگراه نواب بودند 
با ش��نيدن صداي دلخراش مردي ميانسال كه 
فرياد مي زد  »آي سوختم« پليس و امدادگران 
اورژانس را با خبر كردند. همزمان زن و مرد موتور 
سوار كه به نظر مي رسيد عامل حادثه هستند از 
محل متواري شدند. بررسي هاي مأموران پليس 
نشان داد عامالن اسيد پاش��ي همان زن و مرد 
موتورس��وار بودند كه كاله كاس��كت و ماسك 

بهداشتي به صورت داشتند. 
     حرف هاي قرباني اسيدپاش 

قرباني اسيدپاشي پس از بهبودي نسبي به پليس 
گفت: من متأهل هستم و يك فرزند هم دارم، اما 
چند سالي است در خانه ام حوالي خيابان كارون 
تنها زندگي مي كنم. وي ادامه داد: همس��رم از 
بستگان نزديك من بود كه با هم ازدواج كرديم و 
حاصل زندگي ما دو فرزند بود كه يكي از آنها فوت 
كرد. اوايل زندگي خوبي داشتيم و هميشه خوب 
و خوش بوديم تا اينكه از 15 سال قبل اختالفات 
من و همسرم شروع شد. ما از نظر اخالقي با هم 
تفاوت داش��تيم و حرف هاي يكديگر را متوجه 
نمي شديم و اين موضوع روز به روز بيشتر مي شد 
تا جايي كه چند سال قبل همسرم زندگي اش را 
از من جدا كرد و براي خودش خانه اي اجاره كرد 
و از آن زمان به بعد هر دو تنها زندگي مي كنيم . 
او درخواست طالق هم داد، اما من او را دوست 
دارم و او را طالق ندادم و االن هم فكر نمي كنم 

كه حادثه اسيد پاشي زير سر او باشد. 
وي درباره روز حادثه گفت: من در برج مسكوني 
در شمال تهران به عنوان مهماندار مشغول به كار 
هستم و آن روز هم صبح از خواب بيدار شدم تا به 
محل كارم بروم كه زنگ خانه مان سه بار به صدا 
در آمد و هر بار هم كه آيفون را برداشتم كسي 
جواب نداد تا اينكه از خانه بيرون آمدم و به طرف 
خيابان به راه افتادم تا با تاكس��ي به محل كارم 
بروم. داخل خيابان متوجه شدم موتورسيكلتي 

كه زن و مرد جواني سوار آن هستند پشت سر 
من در حركت هستند، اما توجهي به آنها نكردم. 
مرد موتور سوار كاله كاسكت به سر داشت و زن 
جوان هم كه ترك نشين آن بود عينك آفتابي 
و ماس��ك بهداش��تي به صورت زده بود. هنوز 
ثانيه هايي نگذشته بود كه موتور سيكلت به من 
نزديك شد و در يك لحظه زن جوان مايع داخل 

ظرفي را روي من پاشيد. 
    شناسايي مرد موتور سوار 

پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور 
بازپرس دادس��راي امور جنايي ته��ران براي 
شناسايي عامالن اسيدپاشي در اختيار تيمي 

از كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي قرار 
گرفت. در حالي كه عامالن اسيدپاشي از خود 
هيچ رد پايي به جا نگذاش��ته بودند، مأموران 
پليس در تحقيق��ات تخصصي موفق ش��دند 
راننده موتور س��يكلت را كه مرد 32 س��اله اي 
به نام فريبرز است، شناسايي كنند. همچنين 
معلوم شد فريبرز مدتي است با برادر زاده همسر 
قرباني اسيد پاشي كه زن جواني به نام پروانه 

است ارتباط دوستي دارد. 
بنابراين صبح روز سه شنبه 14 مرداد مأموران 
پلي��س، فريبرز را ب��ه عنوان مظن��ون حادثه 
بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. متهم 

در بازجويي ها به جرم خود با همدستي پروانه 
اقرار كرد و گفت: مدتي قب��ل از طريق يكي از 

دوستانم با پروانه آشنا شدم. 
پروانه از همس��رش جدا شده بود و با فرزندش 
زندگ��ي مي كرد و م��ن هم گاهي به آنها س��ر 
مي زدم ت��ا اينكه چند روز قبل از اسيدپاش��ي 
پروانه گفت قصد دارد شوهر عمه اش را تنبيه 
كند. او گفت كه عمه اش با ش��وهرش اختالف 
دارد و عمه اش را اذيت مي كند به همين خاطر 
قصد دارد او را ادب كند. پروانه به من گفت كه 
خانه اش موش دارد و براي او مايع اسيدي بخرم 
كه من هم براي او مقداري مايع اسيدي خريدم. 
آن روز هم قرار بود شوهر عمه اش را تعقيب و 
مح��ل كارش را پي��دا كنيم و بع��د در فرصت 
مناس��ب او را كتك بزنيم كه ناگهان پروانه از 

روي موتور سيكلت روي او اسيد پاشيد. 
    براي دل داري عمه ام روي ش�وهرش 

اسيدپاشيدم 
پس از اعتراف متهم مأموران پليس پروانه را هم 

بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ه��ا گفت: چند س��الي اس��ت 
عمه ام با شوهرش اختالف دارد و هر زماني كه 
عمه ام مرا مي ديد، شروع به درد دل مي كرد و 
از ش��وهرش بد مي گفت. عمه ام مي گفت كه 
اگر پش��ت و پناهي داشت شوهرش هيچ وقت 
جرئت نمي كرد او را اذيت كند. من هميشه او را 
دل داري مي دادم و مي گفتم كه خودم پشت و 
پناهت هستم و اگر موضوعي پيش آمد مرا در 
جريان قرار بدهد. چند روز قبل از حادثه دوباره 
عمه ام با م��ن درد دل كرد و م��ن هم تصميم 
گرفتم ش��وهرش را ادب كنم ت��ا جرئت نكند 

عمه ام را اذيت كند.
 پ��س از اين موض��وع را ب��ا فريب��رز در ميان 
گذاش��تيم و در نهايت تصميم گرفتيم روي او 
اسيد بپاش��يم. آن روز فريبرز به همين خاطر 
براي من اسيد تهيه كرد و بعد هم هر دو براي 

اسيدپاشي اقدام كرديم. 
دو متهم در ادامه به دستور بازپرس جنايي براي 
تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرارگرفتند. 

  انتقام اسيدي از شوهر عمه

قصاص،مجازاتجنايتدرخانهوياليي
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تي 
ي�ك زن، ش�وهر وي را ب�ه قتل رس�انده 
و جس�دش را در حي�اط خانه ويالي ش�ان 
دف�ن كرده ب�ود ب�ه م�رگ محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، تابستان س��ال 97 مأموران 
پليس پايتخت از كش��ف بقاياي جس��دي در 
حياط يك خان��ه وياليي در بومه��ن باخبر و 
راهي محل شدند. صاحب ويال كه با مأموران 
تماس گرفته بود، گفت: »چند م��اه قبل اين 
ويال را خريدم و قصد داشتم در حياط آن يك 
استخر بس��ازم. امروز كارگران در حال كندن 
باغچه بودند كه با صحنه وحش��تناكي روبه رو 
ش��دند. آنها در دل خاك اس��كلت يك انسان 
را ديدند ك��ه بقاياي آن نمايان ب��ود. « با ثبت 
اين اظهارات، بقاياي جسد به پزشكي قانوني 
منتقل و بعد از تشخيص هويت مشخص شد، 
جسد متعلق به مرد ميانس��الي به نام فرشيد 
است كه سال 92 همسرش گم ش��دن او را به 
پليس خبر داده بود. با بدست آمدن اين سرنخ 
تحقيقات در اين زمينه جريان داشت تا اينكه 
مشخص شد همسر فرشيد به نام فريبا 30 ساله 
پنج سال بعد از ناپديد شدن شوهرش خانه را 
فروخته و به مكان نامعلومي رفته است. پليس 
به رديابي زن جوان پرداخت تا اينكه وي را در 

شهرستان همدان شناسايي كرد. زن جوان در 
حاليكه با مردي به نام شاهين ازدواج كرده و 
صاحب فرزند ش��ده بود، بازداشت شد و مورد 
تحقيق قرار گرفت. او به قتل شوهرسابقش با 
همدستي شاهين اعتراف كرد و گفت: »فرشيد 
دو بار ازدواج كرده بود و بعد از طالق همسرانش 
با من ازدواج كرد. ما صاحب دو فرزند شديم، اما 
او مرد بد اخالقي بود به همين خاطر درخواست 
طالق دادم، اما او راضي نمي شد. اين گذشت تا 
روز حادثه، آن روز درگيري بين من و فرشيد 
باال گرفت به همين خاطر با دوست صميمي ام 
كه خواهر ش��اهين بود، تماس گرفت و كمك 
خواستم. ش��اهين به خانه مان آمد كه ناگهان 
شوهرم با چاقو به من حمله كرد. همان موقع 
دهان شوهرم را گرفتم و شاهين با چاقو او را زد. 
بعد از قتل، جسد را در باغچه خانه دفن كرديم. 
بعد از چند ماه شاهين به خواستگاري ام آمد و 

با هم ازدواج كرديم.«
با اقرارهاي زن جوان، ش��اهين نيز دس��تگير 
شد. او با اقرار به قتل در توضيح گفت: »فريبا 
با خواهرم دوست بود و هميشه با خواهرم درد 
دل مي كرد. آن روز وقتي درخواس��ت كمك 
كرد به خانه آنها رفتم كه ديدم فرشيد چاقو به 
دست،  قصد حمله به فريبا را دارد. با ديدن اين 

صحنه چاقو را از روي اپن آشپزخانه برداشتم و 
يك ضربه به فرشيد زدم. وقتي فهميدم نفس 
نمي كشد، از ترس با فريبا بحثم شد. آنجا بود 
كه فريبا قول داد به پليس بگويد با هم فرشيد 
را به قتل رسانده ايم. او به خاطر من دروغ گفته 

و قاتل نيست.«
متهم در ادامه گفت: »فرداي آن روز جسد را در 
حياط ويال دفن كرديم و پنج ماه بعد از حادثه 
به ش��يراز رفتم و فريب��ا را در خانه پدري اش 

خواستگاري كردم.«
متهم در خصوص همسر س��ابقش نيز گفت: 
»همس��رم تمام اموالم را به نام خودش سند 
زده بود. به همين خاطر مرا ترك كرد و رفت. 
با فرزندانم تنها بودم و هنوز همس��ر سابقم را 
طالق نداده ام كه با فريب��ا ازدواج كردم و از او 
هم صاحب فرزند شدم. « شاهين به اتهام قتل 
عمد و زن جوان به اتهام معاونت در قتل روانه 
زندان شدند و پرونده در اولين جلسه محاكمه 
روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. در ادامه دو متهم با تأييد اظهاراتشان از 

خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايي مرد جوان را به قصاص و 

زن جوان را به حبس محكوم كرد. 

تحقيقات پلي�س پايتخت درباره مرگ دو پس�ر 
جوان كه پس از تهيه و صرف قرص الغري از يك 
عطاري ب�ه كام م�رگ رفته اند در جريان اس�ت. 
به گزارش جوان، س��اعت 9:45 صب��ح ديروز قاضي 
واحدي، بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأم��وران كالنتري خاني آباد 
از مرگ مشكوك پسر 19 ساله اي به نام احمد با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
مادر پس��ر فوت شده گفت: پس��رم دانشجوي رشته 
مديريت بود. ساعت 10 شب پس��رم از بيرون به خانه 
آمد و گفت هم��راه دو نفر از دوس��تانش به نام هاي 
ش��هرام و حميد در بيرون پيتزا خورده اس��ت و بعد 
هم به اتاقش رفت و خوابيد تا اينك��ه صبح وقتي به 
اتاقش رفتم كه او را بيدار كنم متوجه ش��دم پس��رم 

فوت كرده است. 
پس از اين مأموران به سراغ ش��هرام و حميد رفتند 
كه دريافتند شهرام 21 ساله هم ساعت 10: 10 صبح 
در خانه شان به طرز مرموزي به كام مرگ رفته است. 
بنابراين تيم جنايي حميد را شناسايي و از وي تحقيق 

كردند. 
   قرص مرگبار الغري 

حميد در تحقيقات گفت: ما س��ه نفر با هم دوس��ت 
قدمي هستيم و آن شب سه نفري با هم در بيرون پيتزا 
خورديم . ش��هرام به گفته خودش اضافه وزن داشت 
كه بعد از خوردن پيتزا گفت يكي از دوستانش به نام 
فرهاد،  عطاري را حوالي سه راه شريعتي در خاني آباد 
به او معرفي كرده اس��ت كه قرص هاي الغري خوبي 
دارد و به ما پيشنهاد داد هر س��ه به عطاري برويم و 
قرص الغري بگيريم و بخوري��م . من به آنها گفتم كه 
وزنم متعادل است و به قرص هاي دست ساز هم اعتماد 
ندارم به همين خاطر احمد و شهرام دو نفري با هم به 
عطاري رفتند كه االن متوجه شدم آنها فوت كرده اند. 
وي در پايان گفت: عطاري را فره��اد به آنها معرفي 
كرده بود و من حت��ي آدرس آنجا را ه��م نمي دانم. 
مأموران در ادامه به س��راغ فره��اد رفتند كه متوجه 
شدند او هم ش��ب قبل پس از خوردن قرص الغري 

مسموم و به بيمارستان منتقل شده است. 
برادر فرهاد گفت: قبل از اين شهرام يك بار از عطاري 
قرص الغري خريده ، اما نصف آن را مصرف كرده بود تا 
اينكه شب حادثه آنها همراه برادرم به عطاري رفتند و 
قرص الغري خريدند. برادرم نصف قرص را خورد، اما 
شهرام و احمد هر كدام يك و نصفی قرص خوردند. 
ساعتي بعد حال برادرم بد شد كه او را به بيمارستان 
رسانديم و خوشبختانه از مرگ نجات يافت و االن هم 

كه خبر دار شدم، شهرام و احمد فوت كرده اند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران 
به دستور قاضي واحدي صاحب عطاري را بازداشت و 
براي تحقيق به اداره پليس منتقل كردند. تحقيقات 
از متهم براي روشن شدن زواياي پنهان حادثه ادامه 

دارد.

فروش قرص هاي 
الغري مرگبار  در عطاري 


