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قاتل:  شیشه مصرف کرده بودم

قتل بر ا د ر  به خا طر  جا به  جا  كر د ن  قفس قنا ر  ي 

راننده مس�افربر پس از اينكه مس�افران 
هواپيما را مقابل خانه ش�ان پياده مي كرد 
پاي�ش را روي پ�دال گاز مي گذاش�ت و با 
چمدان هاي مسافران فرار مي كرد. متهم 
كه از مجرمان سابقه دار است براي سرقت 
از كاشان به پايتخت مي آمد و به اين شيوه 
مرتكب س�رقت مي ش�د تا اينكه در دام 
مأموران گشت پليس آگاهي گرفتار شد. 
به گ��زارش جوان، س��ردار عليرض��ا لطفي، 
رئي��س پليس آگاهي تهران ب��زرگ توضيح 
داد: 31 تيرماه امسال مأموران پليس آگاهي 
هنگام گشت زني در محدوده خالزير به يك 
خودروي پژو پارس سفيد رنگ مشكوك شده 
و بعد از بررسي شماره پالك آن متوجه شدند 
كه پالك خودرو از ي��ك خودروي پژو پارس 
سفيد رنگ در ميدان فتح سرقت شده است. 
بعد از آن ب��ود كه مأموران پلي��س به راننده 
فرمان ايس��ت دادند. رانن��ده وقتي از حضور 
پليس با خبر شد با فشار روي پدال گاز از محل 
دور ش��د و عمليات تعقيب و گريز به جريان 
افتاد. مأم��وران پليس در جري��ان عمليات 
تعقيب و گريز كه يك ساعت به طول كشيد 
موفق شدند با شليك گلوله خودرو را متوقف 

و راننده را بازداش��ت كنن��د. مأموران پليس 
همچنين در بازرسي از خودرو مقداري لوازم 

سرقتي كشف كردند. 
تحقيقات مأموران اداره بيستم پليس آگاهي 
در اين باره نشان داد كه متهم اهل شهر كاشان 
و از مجرمان سابقه دار اين ش��هر است كه از 
مدتي قبل براي س��رقت به ته��ران مي آمد. 
تحقيقات همچنين نشان داد كه چند مسافر 
شماره پالك خودروي متهم را به پليس داده و 
درباره سرقت اموالشان از وي شكايت كرده اند. 
يكي از آنها توضيح داد: من 30 تيرماه با هواپيما 
از سفر برگشتم. بيرون فرودگاه منتظر تاكسي 
بودم تا به خانه ام در يوس��ف آباد بروم كه يك 
خودروي پژو پارس س��فيدرنگ توقف كرد. 
بعد از گفتن مسيرم سوار خودرو شدم و راننده 
حركت كرد. ساعتي بعد كه به مقصد رسيديم 
پياده شدم و خواستم وس��ايلم را از صندوق 
عقب بردارم كه راننده پايش را روي پدال گاز 
گذاشت و به همراه چمدان هايم فرار كرد. من 
شماره پالك خودرو را برداشتم، اما مشخص 

شد كه پالك آن سرقتي بوده است. 
يكي ديگر از شكايت ها در شهر قدس مطرح 
شده بود. ش��اكي گفت: من از فرودگاه خارج 

شدم و منتظر تاكسي بودم كه خودروي پژوی 
پارس سفيد توقف كرد. بعد از گفتن مسيرم 
سوار شدم و زماني كه مقابل خانه ام پياده شدم 
راننده پايش را روي پدال گاز گذاشت و فرار 
كرد. او چمدان هايم راكه لوازم س��فر و اوراق 

هويتي و باارزش داخلش بود، سرقت كرد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت متهم با سرقت 
پالك خودروهاي پژوپارس سفيد رنگ به اين 
شيوه مرتكب سرقت ها س��ريالي شده است. 
همچنين تحقيقات پليس نشان داد كه اين 
تنها شيوه س��رقت راننده پژو نيس��ت. يكي 
از ش��اكيان گفت: من خودروام را در ميدان 
تجريش پ��ارك كردم و به دنب��ال كار اداري 
رفتم. وقتي برگشتم ديدم كه شيشه ماشينم 
شكسته و 50 ميليون تومان پولي كه داخل 

داشبور بود سرقت شده است. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران گف��ت: تحقيقات براي كش��ف جرائم 
بيش��تر متهم در اداره بيس��تم پليس آگاهي 
تهران جريان دارد. وي ادامه داد: كساني كه 
به اين شيوه هدف سرقت قرار گرفته يا پالك 
خودروشان سرقت شده است به اداره بيستم 

پليس آگاهي تهران مراجعه كنند. 

بازگشايي تمام مراکز تعويض پالك کشور 
از امروز 

 رئيس مركز ش�ماره گ�ذاري و تعويض 
پالك پلي�س راهور ناجا از بازگش�ايي 

مراكز تعويض پالك خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ علي محمدي 
توضي��ح داد: در جلس��اتي ك��ه پيرامون 
موضوع فعاليت بازگشايي مراكز تعويض 
پالك با وزارت كشور و ستاد ملي مقابله با 
كرونا برگزار شد تصميم بر اين شد، مراكز 
تعويض پالك در شرايط قرمز هم با رعايت 
پروتكل ه��اي بهداش��تي و فاصله گذاري 

فيزيكي امكان فعاليت داشته باشند. 
وي با بيان اينكه تنها مراكز تعويض پالك 
در شهرهاي وضعيت قرمز فعاليت شان با 
50 درصد ظرفيت خواهد بود ادامه داد: از 
روز شنبه تمامي مراكز تعويض پالك در 
سراسر كشور فعاليت خود را آغاز خواهند 
كرد و شهروندان از امروز مي توانند نسبت 

به دريافت نوبت اينترنتي مراجعه به مراكز 
تعويض پ��الك اقدام كنند. س��اعات كار 
مراكز ش��ماره گذاري و تعويض پالك از 
هفت صبح تا 15 خواهد بود و در صورتيكه 
ش��هروندان در زمان مقرر ب��ه اين مراكز 
مراجعه كرده و از ازدحام در اين محدوده 
پرهيز كنن��د، خدمات ش��ماره گذاري و 
تعويض پالك در كمتري��ن زمان ممكن 

انجام خواهد شد. 
وي درباره افرادي كه داراي وكالتنامه نقل 
و انتقال خودرو بودند نيز گفت: اگر اعتبار 
وكالتنامه در زمان تعطيلي مراكز تعويض 
پالك آن شهر به پايان رسيده باشد به ازاي 
روزهاي تعطيلي بر مدت اعتبار آن افزوده 
خواهد شد اما اگر وكالتنامه اي همچنان 
داراي اعتبار باشد روزهاي تعطيل بر مدت 

اعتبار آن اضافه نخواهد كرد. 

درگي�ري م�رد ميوه ف�روش ب�ا پس�ر 
ش�ريكش با قتل مرد قص�اب كه براي 
ميانجيگ�ري وارد درگير ش�ده بود به 
پايان رس�يد. متهم كه پروي�ز نام دارد 
در جلس�ه رس�يدگي به پرونده گفت 
كه قبل از حادثه مش�روب خورده بود 
و مقداري هم شيشه مصرف كرده بود. 
دفاعيات متهم اما از سوي قضات دادگاه 
پذيرفته نشد و او به قصاص محكوم شد. 
به گزارش جوان، ۸ تير سال ۹۹، مأموران 
كالنتري 151 يافت آباد از مرگ مشكوك 
مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر 
باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به 
ساسان 33 ساله بود كه بررسي هاي اوليه 
نشان او در جريان نزاع با ضربات چاقوي 
مردي مي��وه فروش به ن��ام پرويز به قتل 

رسيده است. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، ميالد 
كه در جريان درگيري زخمي ش��ده بود 
مورد تحقيق قرار گرف��ت و گفت: »پدرم 
ميوه فروش اس��ت، او مدت��ي قبل با مرد 
ميانس��الي به نام پرويز شريك شد. پرويز 
معتاد به مواد مخدر ب��ود به همين خاطر 
در نبود پدرم به مغ��ازه مي رفتم. آن روز 
پشت دخل مغازه ايستاده بودم كه پرويز 
آمد و سراغ پدرم را گرفت. او وقتي فهميد 
پدرم در مغازه نيست از من خواست آنجا را 
ترك كنم. قبول نكردم كه كار به درگيري 
كشيد و فحاش��ي كرد. به طرفش حمله 
كردم و درگيري به بيرون مغازه كش��يده 
شد. ساسان چند مغازه آن طرف تر قصابي 
داش��ت. او وقتي درگيري ميان ما را ديد 
جلو آم��د و در حالي كه قصد ميانجيگري 
داشت پرويز به او چند ضربه چاقو زد و فرار 
كرد. او در آن درگيري مرا هم زخمي كرد 

كه تحت درمان قرار گرفتم.«
بعد از اين توضيحات، پرويز تحت تعقيب 
قرار گرفت اما مش��خص ش��د ب��ه مكان 
نامعلومي گريخته است. چند روز از حادثه 
گذشت و تالش ها براي دستگيري پرويز 
ادامه داش��ت تا اينكه مأموران او را كه بر 
اثر تصادف در بيمارس��تان شهر شيروان 
بستري بود شناسايي و بازداشت كردند. 
متهم بعد از بهبودي تحت بازجويي قرار 
گرفت و با اقرار به قتل مرد قصاب و زخمي 
كردن پسر ش��ريكش گفت: »شغلم آزاد 
بود و دو س��ال قبل با صاح��ب يك مغازه 
ميوه فروش��ي در يافت آباد شريك شدم. 
اين گذش��ت تا اينكه گرفتار اعتياد شدم. 
آن روز بعد از خوردن مش��روب و مصرف 
مواد مخدر به مغازه رفتم كه ديدم پس��ر 
ش��ريكم به مغازه آمده اس��ت. از او سراغ 
پدرش را گرفتم كه گفت براي انجام كاري 
بيرون رفته است. به ميالد گفتم حاال كه 
من آمده ام بهتر است مغازه را ترك كند، 
اما او قبول نكرد. با اين رفتار فكر كردم به 
من توهين مي كند اين شد كه اصرار كردم 
اما او س��ماجت كرد و مغازه را ترك نكرد. 
همين بهانه اي ش��د كه كار ب��ه درگيري 
كش��يد. باالخره درگيري باال گرفت و به 

بيرون از مغازه كشيده شد.«

مته��م در خص��وص قتل گفت: »س��ر و 
صداي ما زياد بود و چند نفر از كاس��بان 
هم مش��غول تماش��ا و بعضي از آنها هم 
قصد داشتند ما را آرام كنند. در اين ميان 
ساس��ان كه قصاب بود و چن��د مغازه آن 
طرفتر كاس��بي مي كرد، جلو آمد و از من 
خواست آرام باشم. او گفت ميالد نوجوان 
است و بايد مراعات حال او را بكنم. من كه 
در حال خودم نبودم عصباني شدم و گله 
كردم چرا از او طرفداري مي كند. سپس 
در يك لحظه كنترل اعصابم را از دس��ت 
دادم و به طرف خودروي وانت پدر ميالد 
كه روبه روي مغازه پارك بود، رفتم. شيشه 
خودرو پايين بود. مي دانس��تم در ماشين 
هميش��ه يك چاقو براي بريدن هندوانه 
وجود دارد. وقتي دس��ت به چاقو ش��دم 
ناخواسته از پشت سر يك ضربه به مقتول 
زدم و ضرب��ه اي هم به مي��الد زدم. وقتي 

مقتول روي زمين افتاد فرار كردم.«
او در خص��وص ف��رارش ني��ز گف��ت: 
»نمي دانستم ضربه اي كه به مقتول زده ام 
كاري بود تا اينكه فهميدم در بيمارستان 
فوت كرده است. به همين خاطر از ترس به 
خانه خواهرم فرار كردم سپس به مشهد 
رفتم و 15 روز در يك مسافر خانه ماندم. 
بعد به ش��يروان رفتم و در آنجا به خاطر 
تصادف با موتور در بيمارس��تان بستري 
ش��دم. تحت درمان بودم ك��ه پليس مرا 

بازداشت كرد.«
با اقرارهاي متهم وي راهي زندان ش��د و 
پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
اولين جلسه رس��يدگي به پرونده كه در 
شعبه دوم دادگاه تشكيل شد بعد از اعالم 
رس��ميت جلس��ه اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. س��پس م��ادر مقتول كه 
عكس پسرش را در دس��ت گرفته بود در 
حالي كه اشك مي ريخت، گفت: »پسرم 
دو سال قبل از حادثه ازدواج كرده بود. او 
پسر سر به راهي بود و هيچ وقت با كسي 
درگير نش��ده بود. او از روي انسانيت وارد 
درگيري شده بود تا مبادا اتفاق بدي بيفتد 
اما خودش كشته ش��د. حاضر به گذشت 

نيستم و درخواست قصاص دارم.«
در ادامه پس��ر ش��ريك متهم ك��ه در آن 
درگيري زخمي ش��ده بود نيز درخواست 

ديه كرد. 
سپس متهم در جايگاه ايستاد و با اقرار به 
جرمش بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت: 
»بعد از ازدواج با همس��رم زندگي خوبي 
داش��تيم، اما بچه دار نمي شديم به همين 
دليل از هم جدا شديم. بعد از طالق گرفتار 
اعتياد ش��دم و شيش��ه مصرف مي كردم. 
آن روز هم بر اثر مصرف شيشه و خوردن 
مشروب حال طبيعي نداشتم. باور كنيد 
اصاًل متوجه نشدم چطور به مقتول ضربه 
زدم و پس��ر ش��ريكم را هم زخمي كردم. 
پشيمانم و درخواست گذشت دارم.« در 
پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و با 
توجه به اوراق پرونده متهم را به قصاص و 

پرداخت ديه محكوم كرد. 

درآمد میلیاردي مجرمان 
با خر مرده

    حسين فصيحي
نقل است مردي خري چابك داش��ت كه هر روز سوار بر 
آن راهي مزرعه اش مي ش��د. يك روز صبح كه به طويله 
رفت متوجه شد حيوان تلف شده اس��ت. او براي خريد 
خري تازه به پول نياز داش��ت بنابراين فكري به ذهنش 
خطوركرد. تصمي��م گرفت يك مزايده برگ��زار كند. در 
آگهي مزاي��ده اعالم كرد خ��ر چابكش را به يك س��كه 
مي فروشد. از آنجا كه قيمت خر خيلي ارزان اعالم شده 
بود، مزايده با اقبال زيادي مواجه شد و شركت كنندگان 
سكه ها را به حساب او واريز كردند. سرانجام روز موعود 
فرا رسيد و مزايده برگزار شد و برنده مشخص و به شركت 
كنندگان معرفي شد. بعد از آن مردي كه در مزايده برنده 
خر شده بود همراه صاحب خر به طويله رفت تا حيوان را 
تحويل بگيرد و آن جا بود كه متوجه شد حيوان تلف شده 
است.   صاحب خر به رسم وظيفه سكه اي كه برنده مزايده 
به حس��اب او واريز كرده بود را به او بازگرداند و اين گونه 
همه در كمال رضايت راهي خانه هاش��ان شدند غافل از 
اينكه تنها برنده مزايده صاحب خر بود كه با خري مرده 

پولي كالن به جيب زده بود. 
  عده اي از زندانيان از چند س��ال قبل اوقات فراغت شان 
را در زندان ب��ا كالهبرداري ميلياردي از مردم س��پري 
مي كنند. در اين ش��يوه متهم كه مهارت بس��ياري در 
روابط عمومي دارد از داخل زن��دان به صورت تصادفي 
با ش��ماره  اي تماس برقرار مي كند و م��ژده مي دهد كه 
وي در قرعه كش��ي رادي��و جوان برنده خوش حس��ابي 
شده است. متهم به اين ش��يوه قرباني خودش را تطميع 
می كند و س��پس فريب مي دهد و با وع��ده واريز كردن 
جايزه نقدي او را پاي دس��تگاه عابربانك مي كشاند و از 
پشت تلفن موجودي حس��ابش را به شماره حسابي كه 
در اختيارش مي گذارد واري��ز مي كند. البته فرد زنداني 
همدستاني بيرون از سلولش دارد كه پس از واريز شدن 
پول، به سرعت آن را به حساب هاي ديگر منتقل كرده و 
آن را برداشت مي كنند. متهمان اين دسته از پرونده ها 
تماس هايشان را با مردم شهرهاي مختلف برقرار مي كنند 
تا امكان پيگيري شكايت براي شاكيان سخت يا مقدور 
نباش��د. آنها از كارت هاي عابربانك اجاره اي اس��تفاده 
مي كنند و پول را در كارت هاي مختلف جابه جا مي كنند 
تا دشواري پيگيري كردن آن براي شاكيان مضاعف   شود. 
آنها از اين راه پول هاي كالن ميلياردي به جيب مي زنند 
و اگر هم كس��ي پيدا ش��ود و كفش آهنين به پا كند تا 
بخواهد به پولي كه از حسابش برداشت شده برسد تصور 
مي كنيد كه چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ مثاًل مجرمي كه 
پنج ميليارد تومان به اين شيوه برداشت كرده در صورتي 
كه با ش��كايت برداش��ت 200 هزار توماني مواجه شود 
مثل صاحب خر، مبلغ واريز ش��ده را به او باز مي گرداند 
و رضاي��ت او را هم جلب مي كند و با پول افس��انه اي كه 
به حس��ابش واريز شده عش��ق مي كند. البته اين شيوه 
فقط از سوي  برخی زندانيان اجرا نمي شود و گروه هاي 
گسترده اي از مجرمان را در بر مي گيرد كه بيرون از زندان 

مشغول كسب و كار به اين شيوه هستند. 
 كسب درآمد نجومي مجرمان شيوه هاي ديگري را هم 
شامل مي شود. از جمله اينكه بسياري از افراد فريبكار با 
جست وجو در سايت هاي ديوار و شيپور، پيامكي براي 
آگهي دهندگان ارس��ال و از آنها مي خواهند مبلغ هزار 
تومان براي حق عضويت به ص��ورت اينترنتي از طريق 
لينكي كه برايشان ارسال ش��ده واريز كنند. مشتريان 
س��ايت هم به دليل ناچيز بودن مبلغ روي لينك مورد 
نظر كليك مي كنن��د و از اين طريق به س��ايت جعلي 
هدايت مي ش��وند. آنها لحظاتي بعد از اينكه اطالعات 
كارت بانكي ش��ان را وارد مي كنند متوجه مي شوند كه 

همه موجودي حسابشان برداشت شده است. 
 كالهبرداري با ترفند ارسال پيامك سامانه ثنا قوه قضائيه 
شيوه مرس��وم اين روزهاي مجرمان سايبر است. آنها با 
ارس��ال پيامك »اطالع از متن ش��كواييه قوه قضائيه« 
از ش��هروندان درخواس��ت مبلغ ناچيز عمدتاً 10 هزار 
تومان مي كنند. مجرمان س��ايبر به اين شيوه قربانيان 
پرونده را به درگاه جعلي هدايت كرده  و بعد از اينكه فرد 
اطالعات كارت بانكي اش را وارد كرد موجودي حساب 

او را برداشت مي كنند. 
 درخواست پول به ش��يوه بيعانه يكي ديگر از شيوه هاي 
مرسوم كالهبرداري از مشتريان س��ايت شيپور و ديوار 
است. در اين شيوه افراد كالهبردار كاالي مورد نظرشان را 
به قيمت پايين در سايت آگهي مي كنند. وقتي مشتري از 
قيمت خيلي مناسب آن مطلع مي شود با فروشنده تماس 
مي گيرد. بعد از توافق بر س��ر قيمت خريدار مبلغي را به 
عنوان بيعانه به شماره كارتي كه فروشنده در اختيارش 
گذاش��ته واريز مي كند ت��ا در محل ق��رار كاال را تحويل 
بگيرد، اما وقتي فروش��نده ديگر ب��ه تماس هاي خريدار 
جواب نمي دهد مشخص مي شود كه كالهبرداري صورت 
گرفته است. عمده قربانيان اين پرونده ها وقتي از وضعيت 
دشوار طرح شكايت و مصائب آن باخبر مي شوند عطاي 
پولشان را به لقاي آن مي بخشند و اين همان چيزي است 

كه فقط به كام مجرمان است. 
مجرمان به شيوه هايي كه اشاره شده و شيوه هاي ديگر 
به راحتي در حال خالي كردن حس��اب مردم هستند. 
در جريان اين پرونده ها در صورتي كه كسي شكايتي 
مطرح نكند هيچ مرجع قانون��ي در اين باره وارد عمل 
نمي ش��ود و فرد كالهب��ردار از اتاق خ��واب خانه اش 
سرمايه نجومي به جيب مي زند. در مواجهه با اين دست 
از پرونده ها و پ��س از موفقيت هاي مجرمان، پليس به 
مردم هشدار و توصيه مي كند كه البته عمل به توصيه 
پليس مي تواند نقش مهمي در ناكامي مجرمان داشته 
باشد. يكي از نكات مهم در مورد س��ايت هاي ديوار و 
ش��يپور رفتار معنادار مراجع قانوني در رها كردن اين 
سايت ها براي بروز اعمال مجرمانه است؛ چراكه پايين 
بودن سطح ايمني سايت ها توانسته مهم ترين بستر را 
براي بروز اعمال مجرمانه در اختيار بزهكاران قرار دهد، 
بنابراين اگر مي خواهي��د در دام چنين كالهبرداراني 
گرفتار نشويد به اين ضرب المثل عمل كنيد كه »پنير 

مفت فقط در تله موش پيدا مي شود.«

پس�ر جوان كه متهم اس�ت برادر بزرگش 
را به خاط�ر جابه جا ك�ردن قف�س قناري 
به قتل رس�انده پس از ش�ركت در مراسم 
بازداش�ت ش�د.  خاكس�پاری مقت�ول 
به گزارش جوان، روز پنج ش��نبه بيست و سوم 
ارديبهشت امسال مأموران پليس تهران تلفني 
به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران اعالم كردند مرد 
جوان زخمي كه دو روز قبل براي درمان به يكي 
از بيمارستان هاي جنوب تهران منتقل شده بود، 

روي تخت بيمارستان به كام مرگ رفته است. 
با اعالم اين خبر بازپ��رس جنايي همراه تيمي 
از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاه��ي راهي 
بيمارستان ش��دند كه در آنجا دريافتند مقتول 
مرد 35 ساله اي به نام مازيار است كه دو روز قبل 
پسر خواهرش پيكر زخمي او را كه از ناحيه گردن 
به شدت زخمي بوده از خانه اش در منطقه فالح به 
بيمارستان منتقل كرد، اما در نهايت بر اثر شدت 

جراحات و خونريزي شديد فوت مي كند. 
   برادر كشي 

همچنين مشخص شد مازيار با برادر كوچكترش 
به نام فرزاد در آن خانه زندگ��ي مي كرده و روز 

حادثه هم با فرزاد درگير شده است. 
مأموران پليس در نخس��تين گام از خواهر زاده 

مقتول كه شاهد ماجرا بوده تحقيق كردند. 
وي درباره درگيري مرگبار دايي اش گفت: مازيار 
و فرزاد هر دو با هم به ص��ورت مجردي زندگي 
مي كردند و من هم همراه خان��واده ام در واحد 

ديگري در همان ساختمان زندگي مي كنم. 
من هر از گاهي به خانه دايي هايم سر مي زنم و 
گاهي هم كه مادرم غذا درست مي كند براي آنها 
مي برم. دو روز قبل متوجه سر و صداي درگيري 

دو دايي ام شدم، اما از آنجايي كه آنها گاهي با هم 
درگير مي ش��وند به آن توجهي نكردم تا اينكه 
دقايقي بعد صداي هولناكي به گوش��م رسيد. 
كنجكاو ش��دم و به در خانه آنها رفتم كه دايي 
كوچكم در حالي كه وحشت زده و لباس هايش هم 
خوني بود وقتي با من روبه رو شد مرا به گوشه اي 
هل داد و به سرعت از خانه خارج شد و فرار كرد. 

وي ادامه داد: وقتي وارد خانه شدم با پيكر خونين 
دايي بزرگم روبه رو ش��دم ك��ه از گردنش خون 

مي آمد. پس از اين بالفاصل��ه با اورژانس تماس 
گرفتم و داي��ي ام را براي درمان به بيمارس��تان 
منتقل كردم، اما متأسفانه دايي ام فوت كرد. االن 
احتمال مي دهم كه دايي كوچكم، برادر بزرگش 

را به قتل رسانده است. 
   دستگيري قاتل 

همزمان با انتقال جس��د مرد جوان به پزشكي 
قانوني مأموران پليس فرزاد را به اتهام برادركشي 
تحت تعقيب قرار دادند، اما هيچ ردي از او نيافتند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد قاتل براي اينكه 
در دام مأموران گرفتار نشود هر روز مخفيگاهش 
را تغيير مي داده و در نهايت هم از تهران به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
پس از اين مأم��وران تحقيقات گس��ترده اي را 
براي دستگيري قاتل انجام دادند تا اينكه چند 
روز قبل پس از گذشت بيش از دو ماه از حادثه 
به كارآگاهان جنايي خبر رسيد قاتل به تهران 
بازگشته و در خانه يكي از خواهرانش مخفي شده 
است.  بدين ترتيب مأموران با گرفتن حكم قضايي 
وارد خانه خواهر متهم شدند و وي را بازداشت و به 

اداره پليس منتقل كردند. 
متهم اواخ��ر هفته گذش��ته پ��س از انتقال به 
دادس��راي امور جنايي تهران با اظهار پشيماني 
به قتل ب��رادرش اعتراف كرد و مدعي ش��د كه 
ب��رادرش او را كتك زده و او هم قصد داش��ته از 
دست برادرش فرار كند كه اتفاقي برادر بزرگش را 

به قتل رسانده است . 
    مست بود 

قاتل در توضي��ح ماجراي خوني��ن گفت: چند 
سالي اس��ت من و برادرم دو نفري با هم زندگي 
مي كنيم. ما هر دو معتاد به مواد مخدر هستيم و 
شيشه مصرف مي كنيم اما برادر بزرگم مشروب 

هم مي خورد و گاهي هم در مس��تي مرا كتك 
مي زد و اذيت مي كرد. ما بيكار بوديم و براي هزينه 
زندگي مان درآمدي نداشتيم و فقط تعداد زيادي 
كبوتر و قناري داخل قفس نگهداري مي كرديم 
و جوجه هاي آنها را مي فروختيم و كسب درآمد 

مي كرديم. 
وي ادام��ه داد: برادرم هر از گاه��ي با من درگير 
مي شد، مخصوصاً روزهايي كه مشروب مي خورد 
و مس��ت مي كرد. روز حادثه هم از من خواست 
قفس��ه پرنده ها را جابه جا كنم كه با هم درگير 
شديم چون به او گفتم كه خودت جابه جا كن. 
وقتي درگيري ما باال گرفت مرا از زمين بلند كرد و 
ميان آسمان و زمين نگهداشت و ثانيه هايي بعد در 
نزديكي قفس هاي قناري روي زمين كوبيد. همان 
لحظه دستم به چاقويي كه روي قفسه قناري بود 
برخورد كرد و براي اينكه از دس��ت برادرم فرار 
كنم چاقو را برداش��تم و به طرفش پرتاب كردم 
كه به گردن مازيار برخ��ورد كرد و خونين روي 
زمين افتاد. در حالي كه به شدت ترسيده بودم و 
نمي دانستم چه كار كنم خواهر زاده ام از راه رسيد 

كه از خانه فرار كردم. 
   شركت در مراسم خاكسپاري مقتول 

پس از قتل چند روزي در خانه دوستانم مخفي 
شدم و حتي در مراسم خاكسپاري برادرم شركت 
كردم و بعد از ت��رس از تهران خارج ش��دم، اما 
در به دري مرا خسته كرد و تصميم گرفتم خودم 
را به پليس معرفي كنم كه به تهران برگشتم و به 
خانه خواهرم رفتم و مأموران پليس مرا دستگير 
كردند. متهم پس از اعتراف به قتل براي تحقيقات 
بيشتر و روشن ش��دن زوايايي پنهان حادثه به 
دس��تور بازپرس جنايي در اختي��ار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
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خواهان: ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( به نشانی اس�تان تهران- شهرستان تهران- شهر 
تهران- خالد اس�المبولی- كوچه- 17 س�تاد- اجرايی- فرمان امام)ره( با نمايندگی آقای بهزاد 

بخشنده هير فرزند فيروز
موضوع خواسته: تعيين تكليف اموال

به تاريخ 28 تير ماه 1400 در وقت احتياطی جلسه دادگاه اصل 49 قانون اساسی اس�تان اردبيل به تصدی امضا كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالسه پيوس�ت تحت نظر اس�ت دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم دادرس�ی به شرح آتی مبادرت به 

انشاء رای می نمايد.
             »رای دادگاه«

در خصوص در خواست س�تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر ضبط مقدار 11/7 شعير مشاع از ششدانگ پالك ثبتی 598 فرعی 
از 417 اصلی واقع در بخش 3 اردبيل دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده، دادخواست تقديمی و مستندات ابرازی خواهان و 
كروكی ابرازی وی، مالحظه پاسخ استعالم ثبتی به عمل آمده و نظريه كارشناسی منتخب كه ضمن پياده سازی كروكی تقديمی خواهان در 
محل و مطابقت آن با وضع موجود اعالم داشته كه برابر بررسی های به عمل آمده و سوابق ثبتی، مقدار 11/7 شعير مشاع از ششدانگ پالك 
مذكور تاكنون تقاضای ثبت نشده و مجهول المالک می باشد با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه عليرغم نشر آگهی )موضوع ماده 10 آيين 
نامه( در روزنامه كثيراالنتشار و انقضای مهلت مقرر، تاكنون كسی ادعای مالكيت نس�بت به مورد خواسته نداشته است.لذا دادگاه اصل 
خواسته خواهان را وارد تشخيص به استناد فرامين واليی مورخه 68/2/6 حضرت امام )ره( و فرمان مورخه 1368/6/16 مقام معظم رهبری 
مد ظله العالی  و مواد 23و 28 قانون مدنی و ماده 11 اساسنامه س�تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( حكم به ضبط ملک مورد خواسته به 
شرح ضبط مقدار 11/7 شعير مشاع از ششدانگ پالك ثبتی 598 فرعی از 417 اصلی واقع در بخش 3 اردبيل به نفع ستاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( استان اردبيل صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف 20 

روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران می باشد.  
                                                   رييس دادگاه اصل 49 استان اردبيل تاريخ انتشار: 1400/5/9                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                 محمد واعظی

كشف 300 گوشي سرقتي از خودروی  تصادفي 
تص�ادف خ�ودروی حام�ل گوش�ي هاي 
س�رقتي در مس�ير قاچاق به افغانس�تان 
س�رقت هاي  راز  ت�ا  ش�د  س�بب 
س�ريالي اعض�اي بان�د را ب�ر م�ال ش�ود. 
به گزارش ج��وان، چند روز قبل ب��ه مأموران 
پليس مشهد خبر رسيد خودروي پژو 206 در 
جاده مشهد به يكي از شهرهاي شرقي واژگون 
ش��ده و راننده آن به كما رفته است. مأموران 
پليس مش��هد در بازرس��ي از خ��ودروي پژو 
300 عدد گوش��ي گرانقيمت كاركرده كشف 
كردند كه به ط��رز ماهرانه اي در قس��متي از 
خودرو جاسازي شده بود. بررسي هاي مأموران 
حكاي��ت از آن داش��ت تمامي اي��ن محموله 
گوشي هاي سرقتي اس��ت كه بين 10 تا 50 
ميليون تومان هر كدام ارزش دارد و قرار بوده 
راننده اين محموله سرقتي را به مرز افغانستان 

منتقل كند و تحويل فرد ديگري بدهد. 
از سوي ديگري مأموران پليس در بررسي هاي 

فني دريافتند تمامي گوشي ها از شهروندان 
تهران��ي در چند ماه گذش��ته به ش��يوه هاي 

زورگيري و موبايل قاپي سرقت شده است. 
در حالي تحقيقات درباره اين حادثه از سوي 
مأموران پليس تهران و مش��هد ادامه داشت، 
تيم پزش��كي به مأموران پلي��س خبر دادند 
راننده خودرو از مرگ نجات يافته و به هوش 

آمده است. 
بدين ترتيب متهم به اداره پليس منتقل شد و 

مورد تحقيق قرار گرفت. 
وي با اعتراف به حمل محموله گوش��ي هاي 
س��رقتي گفت: مدتي قبل با دو مرد افغان در 
مشهد آشنا شدم كه پيشنهاد دادند براي آنها 
محموله گوش��ي را به مرز افعانستان منتقل 
كنم. آنها مدعي بودند كه گوشي هاي كاركرده 
را از فردي در تهران خريده ان��د و قصد دارند 
به افغانس��تان منتقل كنند. من متوجه شدم 
كه گوشي ها همه سرقتي اس��ت اما به خاطر 

دستمزد خوبي كه دادند گوشي ها را تحويل 
گرفتم و به م��رز بردم. وي ادام��ه داد: من در 
اين مدت سه مرحله گوش��ي هاي سرقتي را 
ازمشهد به مرز افغانس��تان منتقل كردم و در 
آنجا تحويل اف��راد ديگري دادم ت��ا اينكه بار 
چهارم دو م��رد افغان محموله 300 گوش��ي 
سرقتي را تحويل من دادند تا در مرز تحويل 
سه مرد افغان ديگر بدهم كه در راه خودروام 

واژگون شد و به دام افتادم.
   دستگيري مالخران 

با اعتراف متهم، مأموران پليس دو مرد افغان 
را شناس��ايي و بازداش��ت كردند. متهمان در 
بازجويي ها به جرم خود اقرار كردند و گفتند 
كه گوشي هاي س��رقتي را از باند سارقاني در 
تهران خريده ان��د. بنابراين س��ه متهم براي 

بازجويي به تهران منتقل شدند. 
متهمان پس از انتقال به دادسراي ويژه سرقت 
مقابل قاضي قريب احمد زاده، بازپرس شعبه 

سوم به جرم خود اقرار كردند. 
يكي از متهمان گفت: دو س��ال قب��ل با باند 
سارقاني در تهران آشنا شدم كه تلفن همراه 
سرقت مي كردند. قرار شد رئيس باند تمامي 
گوشي هاي گرانقيمت سرقتي را به من بفروشد 
و من هم گوش��ي ها را به افغانس��تان منتقل 
كنم. در اين دو سال آنها تعداد زيادي گوشي 
سرقتي را در مش��هد تحويل ما دادند و ما هم 
به مرز منتقل كرديم. قرار ب��ود پس از انتقال 
محموله 300 گوشي س��رقتی، يك محموله 
هزار عددي گوشي سرقتي، را به زودي از آنها 

تحويل بگيريم كه دستمان رو شد. 
متهمان ديگر ه��م در بازجويي ه��ا اظهارات 
همدس��ت خ��ود را تأيي��د كردن��د. بنابراين 
س��ه متهم براي ادامه تحقيق��ات در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. تالش 
براي دس��تگيري اعضاي باند سارقان موبايل 

قاپ از سوي مأموران پليس ادامه دارد. 

بازداشت سارق مسافربر
 با چمدان مسافران هواپیما


