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افزايش قربانيان
 حادثه تيراندازي ايالم

شلمار قربانيان حادثه تيراندازي شهرسلتان ايلام با مرگ يكي 
ديگلر از مجروحان حادثه به شلش نفلر افزايش يافلت. پنج نفر 
از مجروحان همچنلان در بيمارسلتان تحت درمان قلرار دارند. 
س��اعت 9:45 روز چهارش��نبه مردي 37 س��اله به نام نجف در حالي 
كه اسلحه و نارنجك در كيس��ه برنج پنهان كرده بود، وارد ساختمان 
اداره اموال و امالك بنياد مس��تضعفان، شهرستان ايالم شد. شاهدان 
گفته بودند كه نجف از كاركنان اين اداره بود كه از مدتي قبل با تهديد 
اخراج مواجه ش��ده بود. هنوز زمان زيادي از ورود نجف نگذش��ته بود 
كه با ش��نيدن صداي تيراندازي و انفجار نارنج��ك، مأموران پليس و 
امدادگران در محل حاضر ش��دند. خيلي زود مش��خص شد كه نجف 
دست به حادثه گروگانگيري زده است. وقتي با حضور مأموران رهايي 
گروگان عرصه بر نجف تنگ شد، او با شليك گلوله به زندگي خودش 
پايان داد. وقتي مأموران قدم به داخل س��اختمان گذاشتند مشخص 
شد سه نفر به دليل انفجار نارنجك جان باخته اند كه اجساد آنها همراه 
جسد نجف به پزشكي قانوني منتقل ش��د. امدادگران پيكرنيمه جان 
هفت مجروح حادثه را هم به بيمارس��تان منتقل كردن��د كه يكي از 
آنها عصر روز چهارشنبه به علت شدت جراحت فوت شد. روز گذشته 
هم خبر رسيد سعيد رستمي از ديگر مجروحان حادثه به علت شدت 
جراحت فوت شده است، بنابراين شمار كشته هاي حادثه به شش نفر 
افزايش يافت. تالش براي درمان پنج مجروح ديگر حادثه از سوي تيم 

پزشكي جريان دارد. 
 

دانشجوي خطاكار
 به قصاص محكوم شد

دانشلجوي دکتلرا کله بله اتهلام قتلل دوسلت نخبله اش 
در بازداشلت بله سلر مي بلرد، بله قصلاص محكلوم شلد. 
به گزارش جوان، سال 99 تحقيقات پليس تهران درباره قتل يكي از 
نخبه هاي علمي دانشگاه ش��ريف به جريان افتاد. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه مهدي براثر خوردن محلول شيميايي فوت شده است. 
او مدال آور المپياد شيمي و بورسيه يكي از دانشگاه هاي معتبر امريكا 
بود. دوست او ساسان وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: من و مهدي 

سال ها بود دوست و همكالسی بوديم. 
من دانش��جوي دكترا بودم و امروز او به خانه  ام آمد. مهدي از يخچال 
محلول شيميايي اعتياد آوري كه داشتم را برداشت و سركشيد. محلول 
را خودم س��اخته بودم و مصرف زياد آن خطرناك بود. بعد از خوردن 
محلول حالش بد شد كه او را به بيمارستان رساندم، اما تالش پزشكان 

فايده نداشت و او فوت شد.
 ساسان با شكايت اولياي دم بازداش��ت و محاكمه شد. هر چند او در 
اولين دور محاكمه با نظر قضات دادگاه از اتهام قتل عمد فاصله گرفت، 
اما با ش��كايت خانواده مهدي رأي دادگاه نقض شد و دوباره پاي ميز 
محاكمه قرار گرفت. ساسان گفت: من متوجه نشدم كه مهدي بطري 
محلول را برداشته و سركشيده است وگرنه مانعش مي شدم. دفاعيات 
او اين بار مورد پذيرش هيئت قضايي قرار نگرف��ت و قضات وي را به 

قصاص محكوم كردند. 
 

درآمد 5 ميلياردي
 2 رمال اينستاگرامي

اعضاي بانلدي که بلا راه انلدازي صفحه رماللي در اينسلتاگرام 
دنبلال  از  تومانلي  5ميليلارد  کاهبلرداري  بله  موفلق 
شلدند.  بازداشلت  سلرانجام  بودنلد،  شلده  کننلدگان 
به گزارش جوان، س��رهنگ مصطفي نوروزي، رئي��س مركز مبارزه با 
جرائم س��ازمان يافته پليس فتا گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابه 
درباره كالهبرداري هاي سريالي به شيوه دعانويسي و رمالي به مأموران 

پليس فتا گزارش شد. 
بررسي هاي صورت گرفته حكايت از اين داشت كه افراد كالهبردار با 
راه اندازي يك صفحه در اينستاگرام با وعده حل كردن مشكالت مردم 
با فالگيري، فروش مهره مار، دعا نويسي و رمالي در حال كالهبرداري 

هستند.
 آنها با تبليغ در شبكه هاي اجتماعي و صفحه افراد سلبريتي مدام در 
حال جذب مش��تري بودند. ش��اكيان به پليس گفته بودند براي رفع 
مش��كالت خود با مديران صفحه تماس گرفته اند و بعد از واريز كردن 
پول به شماره كارت هايي كه در اختيارشان گذاشته بودند ديگر كسي 
به تماس هاي ش��ان جواب نداده اس��ت. در حالي كه هر روز بر تعداد 
شكايت هاي اضافه مي ش��د، ميزان كالهبرداري ها به 5ميليارد تومان 
رسيده بود، مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه دو متهم را شناسايي 
و آنها را بازداش��ت كنند. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان 

جريان دارد. 

مادر سلنگدل کله   هملراه ملرد جلوان دختلر پنج سلاله اش را 
بله قتلل رسلانده بود، پلس از دسلتگيري ماجلرا را شلرح داد. 
به گزارش ج��وان، صبح روز جمعه نهم ارديبهش��ت مأموران كالنتري 
106 نامجو به قاض��ي محمد وهابي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران اعالم كردند، دختر پنج ساله اي به نام بنيتا كه آثار شكنجه 
و ضرب وجرح روي بدنش نمايان است در بيمارستان امام حسين )ع( 

فوت كرده است. 
بررسي هاي تيم جنايي در محل حادثه نشان داد دختر خردسال همراه 
مادرش در شهر پرديس زندگي مي كرده و ساعتي قبل هم در حالي كه 
بي هوش بوده است، براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود، اما بر اثر 
ضربه جسم سخت به سر و آثار كبودي و سوختگي هايي روي بدن كه 
حكايت از كودك آزاري دارد به كام مرگ مي رود. مادر بنيتا در تحقيقات 
پليس��ي ادعا كرد همراه دخترش تنها زندگي مي كرده و شوهرش سه 
شب قبل با اصرار زياد بنيتا را به خانه اش در شهر پاكدشت برده است تا 
اينكه شب قبل پيكر نيمه جان دخترش را كنارسطل زباله اي در نزديكي 

خانه اش پيدا و به بيمارستان منتقل مي كند. 
 زن جوان ادعا كرد ش��وهرش كه معتاد به مواد مخدر است، قاتل دختر 
خردسالش است و از او به اتهام قتل شكايت دارد. با طرح اين ادعا مأموران 

پليس پدر بنيتا را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
   همسرم قاتل است 

مرد جوان كه از مرگ دختر پنج ساله اش شوكه شده بود، گفت: » مدتي 
است همسرم با من اختالف دارد و همراه دخترم زندگي مي كرد. البته او 
براي زندگي به يكي از شهرهاي شمالي رفته بود، اما به پرديس بازگشت 
و در آنجا خانه اجاره كرد. او با پسر جواني به نام بهمن ارتباط دارد و قرار 
است، از من جدا شود و با او ازدواج كند. بهمن چند باري مرا تهديد كرد 
دخترم را پيش خودم ببرم، وگرنه باليي سر او مي آورد يا به مركز نگهداري 

اطفال بي سرپرست اداره بهزيس��تي تحويل مي دهد، اما من به خاطر 
دخترم مي خواستم همراه همسرم زندگي كنم و به تهديدهاي او توجهي 
نكردم، اما االن اطمينان دارم او و همسرم قاتل دخترم هستند، چون من 
در اين مدت دخترم را نديده بودم و او دروغ مي گويد كه بنيتا شب حادثه 
پيش من بوده است.« پس از اين مأموران تحقيقات گسترده اي را آغاز 
كردند و دريافتند زن جوان كه مدعي است هيچ ارتباطي با بهمن ندارد، 
دروغ می گويد و مدتي اس��ت بهمن به خانه او رفت و آمد دارد. از سوي 
ديگر مأموران هيچ مدركي پيدا نكردند كه ثابت كند دختر فوت ش��ده 
شب حادثه يا سه شب قبل از آن در اختيار پدرش بوده است.  همچنين 
مأموران پليس وقتي با تناقض گويي های زن جوان مواجه ش��دند براي 
تحقيق به سراغ بهمن رفتند، اما متوجه شدند وي پس از حادثه به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
    اعتراف به قتل 

بدين ترتيب مأموران پليس مادر بنيتا را بازداشت كردند و بهمن را تحت 
تعقيب قرار دادند تا اينكه چند روز قبل متهم فراري را در مخفيگاهش 

شناسايي و بازداشت كردند. 
دو متهم در بازجويي هاي اوليه جرم خود را انكار كردند، اما وقتي با داليل 
و مدارك روبه رو شدند، ادعا كردند به صورت اتفاقي دختر خردسال را به 
قتل رسانده اند.  مادر بنيتا گفت: »مدتي بود تصميم داشتم از شوهرم جدا 
شوم و با بهمن ازدواج كنم. به همين سبب خانه اي در شهر پرديس اجاره 
كردم  و دخترم   سن كمي داشت و بايد كسي از او مراقبت مي كرد. من و 
بهمن چند باري از شوهرم خواسته بوديم، بنيتا را به خانه خودش ببرد و 
به او گفته بوديم ما هر روز سر كار هستيم و نمي توانيم از او مراقبت كنيم، 
اما شوهرم به حرف هاي ما توجهي نكرد و دخترش را با خودش نبرد.« وي 
ادامه داد: » دخترم بهانه گير بود و من و بهمن را اذيت مي كرد و ما هم چند 
باري او را دعوا كرده و كتك زده بوديم. مي خواستيم مجبورش كنيم به 

خانه پدرش برود و ما را تنها بگذارد، اما فايده اي نداشت تا اينكه شب حادثه 
دوباره او بهانه گرفت و من و بهمن هم او را كتك زديم. او جواب ما را داد 
و ما هم دو نفري او را هل داديم كه سرش به ديوار اصابت كرد و بي هوش 
شد. خيلي ترسيديم و به سرعت او را به درمانگاهي در پرديس برديم، اما 
پزشك درمانگاه دخترم را براي درمان به بيمارستاني در تهران منتقل كرد 
و ساعتي بعد هم بنيتا فوت كرد. پس از اين حادثه با بهمن مشورت كردم و 
به اين نتيجه رسيديم قتل دخترم را به گردن پدرش بيندازيم تا از مجازات 

رهايي يابيم، اما آخرش دستمان رو شد.«
بهمن هم در بازجويي ها حرف هاي مادر دختر فوت شده را تأييد كرد و 

گفت: » بنيتا را دو نفري هل داديم و او را به قتل رسانديم«.
در حالي كه دو متهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفتند، بازپرس جنايي به پزشكي قانوني دستور داد 
با انجام آزمايش هاي الزم، علت اصلي مرگ بنيتا را اعالم كند تا مشخص 

شود ضربه كدام يك از متهمان كشنده بوده است. 

  عامالن قتل بنيتا 5 ساله

مفقودى
برگ سـبز خودروى پرايد تيپ 131SEمدل 1398 رنگ 
سـفيد روغنى شـماره پـالك (ايـران30-928د18) به 
شـماره موتـور M13/6309593 شـماره شاسـى 
NAS411100K1148521 متعلق بـه رضا صالحى مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى و بنچاق موتورسـيكلت سيسـتم 
آپاچى تيپ RTR180 مدل 1394 رنگ سـفيد شـماره پالك 
(ايران324-33295) به شماره موتور 0E6GF2141072 شماره 
تنه N2G***180P9427199 متعلق به فرشاد كاظمى خمس 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خودروى پرايد تيپ 131Se مـدل 1394 رنگ 
سفيد روغنى شماره پالك (ايران38-243ى86) به شماره 
 NAS411100F1173330 موتور 5484356 شماره شاسى
متعلق به موسى فالحى نصرت آبادى مفقود شده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودروى رنو تنـدر 90A مدل 1394 رنگ سـفيد 
شـيرى روغنى شـماره پالك (ايران38-177د26) به شماره 
موتـور 100016216RR018889شـماره  شـماره شاسـى 
NAALSRBYWFA515254 متعلق به بهروز عيدى مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 A900B1 سند كمپانى بيل مكانيكى سيستم هيپكو
مدل 1386 به رنگ زرد به شـماره موتور 10271039 
و شـماره شاسـى 256-255 متعلق به آقاى حجت 
عزيزى با كد ملى 6049890481 مفقود شده و از درجه 
الف ل اعتبار ساقط مى باشد. 

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

پرايد به هيچ  برخوردی
 »نه« نمی گويد  و له می شود!

تصادف يكي ديگر از توليدات کارخانه ارابه مرگ با کاميون به مرگ چهار عضو يک خانواده 
منجر شد.

 روز پنج شنبه مأموران پليس و امدادگران از حادثه رانندگي در جاده قيدار به ابهر با خبر شده و در 
محل حاضر شدند. بررسي هاي اوليه به وضوح نشان مي داد كه سواري پرايد زير چرخ هاي كاميون 
له شده و هر چهار سرنشين آن كه اعضاي يك خانواده بودند به طرز دلخراشي فوت شده اند كه 

اجسادشان به پزشكي قانوني منتقل شد. 
داغدار شدن خانواده هايي كه از توليدات كارخانه هاي توليدكننده ارابه هاي مرگ استفاده مي كنند، 
به رويه اي عادي تبديل شده و هر روز كه مي گذرد سياهه افرادي كه نامشان در ليست قربانيان 
ثبت مي شود سياه تر مي شود. با وجود اين كه مدام پيكر بي جان يا مجروح شهروندان از ميان اين 
خودروهاي بي كيفيت خارج  می شود و هزينه هاي كالني را متوجه كشور مي كند خودروسازان در 
امنيت كامل مشغول توليد كردن خودروهاي كشتار جمعي هستند. آيا اگر يك خودرو محكم و با 

قدرت مانورو  ترمز باال هم به كاميون برخورد كند، همين طور به يك تكه آهن تبديل می شود؟! 
علت حادثه تركيدگی الستيك پرايد اعالم شده است. 

باربري، پس از قتل راننده وانت
دو مرد افغان که به اتهام قتل راننلده وانت تحت تعقيب 
بودند، هنگام بارکشلي با وانت مقتول بازداشلت شدند. 
به گزارش جوان، صبح روز سه ش��نبه 23 فروردين امس��ال 
قاضي محمد تقي شعباني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 141 شهرك 
گلستان از كشف جس��د مرد ميانسالي در حاش��يه بزرگراه 
خرازي با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد65 ساله اي به نام حامد 
روبه رو ش��دند كه بررسي اوراق كشف ش��ده در جيب كتش 
نشان مي داد وي راننده تاكسي اس��ت و مغازه صافكاري هم 
دارد. بررسي هاي مأموران پليس حكايت از آن داشت مقتول 
در مكان ديگري با اصابت ضربه جسم سخت به سر و بريدن 
گلو به قتل رسيده و سپس عامل يا عامالن قتل جسد او را در 
اين مكان رها كرده و با سرقت خودرواش از محل گريخته اند. 
يكي از اعضاي خان��واده اش گفت: » پدرم تاكس��ي اش را به 
راننده اي اجاره داده بود و روز حادثه ب��ا خودروی وانتش به 

مغازه صافكاري اش رفت و ديگر بازنگشت.«
  توقيف خودروی مقتول 

همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران شماره 
پالك خودروی مقتول را براي توقيف در اختيار گش��ت هاي 
پليس قرار دادن��د تا اينكه چن��د روز قبل مأموران گش��ت 
خودروی وانت مقت��ول را در يكي از خيابان ه��اي تهران كه 
دو پسر جوان افغان سرنش��ين آن بودند، شناسايي و متوقف 

كردند. 
دو متهم پس از دستگيري به اداره پليس منتقل شدند و در 
بازجويي ها ابتدا سعي كردند باتناقض گويي مأموران پليس را 
فريب دهند، اما وقتي با شواهد و مدارك روبه رو شدند به قتل   

با همدستي پسر افغان ديگري اعتراف كردند. 
   اختاف مالي 

دو متهم در بازجويي ها مدعي شدند كه به خاطر اختالف مالي 

راننده را به قتل رسانده و خودروی او را سرقت كرده اند. يكي از 
متهمان در ادعايي گفت: » من و بشير و يكي از دوستان ديگرم 
به نام فهيم كه پس از قتل به افغانستان فرار كرد ضايعات جمع 

مي كرديم و مي فروختيم. 
ما س��ه نفر چند باري به مقتول ضايع��ات فروختيم و او هم 
هميشه پول ما را سر موقع مي داد. آخرين بار چند روز قبل از 
حادثه به او مقدار زيادي ضايع��ات داديم، اما او پولش را به ما 
نداد و هميشه امروز و فردا مي كرد. ما فكر كرديم او نمي خواهد 
پول ضايعات را به ما بدهد و به همين سبب تصميم گرفتيم او 

را به قتل برسانيم و خودرواش را سرقت كنيم.«
وي ادام��ه داد: » روز حادثه ب��ه بهانه اينك��ه ضايعات جمع 
كرده ايم او را به محل مورد نظر كش��انديم. او خيال مي كرد 
ما ضايعات داريم و با خودروی وانتش ب��ه محل آمد و وقتي 

از خودرواش پياده ش��د تا ضايعات را ببين��د و قيمت گذاري 
كند، من با سنگ بزرگي از پشت سر به او حمله كردم و ضربه 
محكمي به سرش زدم. بشير نگهباني مي داد، من و فهيم هم 
گلويش را برديم و بعد هم س��ه نفري اموالش و خودرواش را 

سرقت كرديم.«
وي در پايان گفت: » چن��د روز بعد از حادث��ه فهيم از ترس 
به افغانس��تان فرار كرد، اما من و بش��ير با خودروی مقتول 
كار مي كرديم كه دستگير ش��ديم. « بشير هم در بازجويي ها 
اظهارات همدس��تش را تأييد كرد و مدعي شد روز حادثه او 
نگهباني مي داده و در قتل دخالتي نداشته است. در ادامه دو 
متهم براي تحقيقات بيش��تر و مشخص شدن صحت و سقم 
ادعايشان در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار 
گرفتند. تالش براي دستگيري همدست متهمان ادامه دارد. 

   به جرمشان  اعتراف كردند


