
كالهبرداري هاي 
ميلياردي با فيشينگ

 تحقيق از مديران 
 فوتبالي در پرونده 

قتل وكيل دادگستری

 مرگ مادر و كودك 
در سيل مشهد اردهال

 مصرف مشروبات الكلي تقلبي 
در ايالم قرباني گرفت

رئيس پليس فتا ناجا از 
متالشي شدن يك باند 
سازمان يافته فيشينگ 
با كالهب�رداري بيش از 
4 ميليارد و 600 ميليون 
داد.  خب�ر  توم�ان 
به گزارش خبرن��گار ما، 
س��ردار وحي��د مجي��د 
گف��ت: ب��ا ط��رح بيش 

از ۱۰۰ ش��كايت درباره برداش��ت غيرمجاز از حس��اب 
شهروندان در استان خراسان رضوى، كارشناسان پليس 
فتا، با تحقيقات دريافتند بخش��ى از وجوه س��رقتى در 
حساب افراد مختلف در سراسر كشور به چرخش درآمده 
و بخشى ديگر صرف خريد شارژ، كاال، ارز ديجيتال و ديگر 
خريدهاى اينترنتى در نقاط مختلف كشور شده است. 
بعداز آن بود كه مأموران،  هش��ت متهم جوان و نوجوان 
را در مشهد مقدس و دو متهم را در تهران و دو نفر ديگر 
را در استان هاى شمالى كشور دستگير كردند. بررسي ها 
نش��ان داد مجرمان با طراحى صفحات فيشينگ نظير 
دريافت شارژ و خريدهاى زير قيمت به صورت اينترنتى 
يا وعده هاى واهى ديگر اقدام به فريب طعمه هاي خود 
مي كردند. وى ادامه داد: با توجه به وسعت دامنه فعاليت 
اين باند كالهبردارى، رقم و ميزان دقيق آن كه تاكنون 
از ۲ هزار و ۱۰۰ اطالع��ات كارت بانكى بدس��ت آمده، 
مشخص شده اس��ت،   بيش از 4 ميليارد و 6۰۰ ميليون 
تومان برداشت غير مجاز در فاصله زمانى كمتر از سه ماه 

صورت گرفته كه تحقيقات از سوي پليس ادامه دارد. 

مأموران پليس پايتخت در تالش�ند تا ب�ا تحقيق از 
حس�ين هدايتي، متهم اقتص�ادي و برخي مديران 
فوتبالي معماي قتل حميد حاجيان، وكيل پايه يك 
دادگستري را رمزگشايي كنند. به گفته برخي منابع 
آگاه تاكنون مأموران پلي�س در اين پرونده تعدادي 
مظنون دستگيركرده اند و مورد بازجويي قرار داده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، حمي��د حاجيان وكيل پايه يك 
دادگستري شامگاه چهارش��نبه چهارم ارديبهشت ماه 
در پاركينگ ساختمان محل كارش در خيابان كامرانيه 
جنوبي با شليك چند گلوله به قتل رسيد. در اين حادثه 
زن جواني كه هم��راه وكيل جوان بود ني��ز زخمي و به 

بيمارستان منتقل شد. 
پس از اي��ن حادث��ه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي به دس��تور بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي تهران براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل 
وارد عمل شدند. همزمان با ادامه تحقيقات مأموران از 
حسين هدايتي، متهم اقتصادي كه در يكي از جلسات 
دادگاه��ي اش مدعي ش��ده ب��ود حمي��د حاجيان هم 
5۰ ميليارد تومان از او خورده اس��ت، تحقيق كردند. در 
همين راستا چند روز قبل حسين هدايتي به دادسراي 
امور جنايي منتقل ش��د و پس از بازجوي��ي در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. به گفته 
يك منبع آگاه همزمان با دستگيري تعدادي مظنون در 
اين پرونده مأموران پليس آگاهي فردي را به نام الف.م 
كه گفته مي شود از مديران فوتبالي است به اداره پليس 
احضار كرده و به عنوان مطل��ع از وي تحقيق كرده اند. 
تحقيقات براي رمزگش��ايي معماي قتل وكيل جوان از 

سوي مأموران ادامه دارد. 

كاش�ان،  ارده�ال  مش�هد  رودخان�ه  طغي�ان 
ك�ه سرنش�ين  را  پنج س�اله  ك�ودك  و  م�ادر 
خ�ودروي پراي�د بودن�د ب�ه كام م�رگ كش�اند. 
اين حادثه ش��امگاه سه ش��نبه در پي رگبار و تگرگ 
بهاري در  بخش نياس��ر كاشان اتفاق افتاد كه سيالب 
خودروهايي را كه در حاش��يه رودخانه مشهداردهال 
پارك كرده بودند با خود  ب��رد. همزمان با وقوع حادثه 
امدادگران در محل حاضر ش��دند و سرنش��ينان چند 
خودرو را نجات دادند اما يك خ��ودروى  پرايد گرفتار 
سيالب شد و دو سرنشين آن كه مادر و كودك بودند، 

جان باختند. 

مصرف مش�روبات الكلي تقلبي ج�ان يك نفر را در 
ايالم گرفت و ش�ش نفر را به ش�دت مسموم كرد كه 

حال همگي آنها وخيم اعالم شده است. 
آنگونه كه پليس گزارش داد  ش��دت مس��موميت اين 
مشروبات به حدي بوده اس��ت كه دو نفر از هر دو چشم 
نابينا شدند، يك نفر دچار مرگ مغزي و يك نفر نيز به 
دليل آسيب جدي به كليه ها منجر به دياليز شده است. 

 

قاتل مع�روف به الكلي ك�ه در جن�وب تهران 
پس�ر جوان�ي را در ن�زاع ب�ه قت�ل رس�انده 
بود پس از 12 س�اعت در خ�واب ب�ه دام افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، پرونده قتل پسر جواني كه 
به تازگي روي ميز بازپرس جنايي تهران قرار گرفته 
است نش��ان مي دهد مقتول همانند تعداد زيادي 
از نزاع هاي خيابان��ي در درگيري ب��ا يكي از بچه 
محل هاي قديمي اش به خاطر يك موضوع ساده 
به قتل رسيده است. ساعت ۲ بامداد روز سه شنبه 
۲4 ارديبهشت ماه قاضي كامران رضواني، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري ۱6۰ خزانه از قتل پس��ر 
جواني با خب��ر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د. تيم جنايي 
در بيمارستان با جسد خونين پسر ۲3 ساله اي به 
نام محمود روبه رو ش��دند كه ب��ا اصابت دو ضربه 
چاقو به گردن و قفس��ه س��ينه به كام مرگ رفته 
بود.  نخستين بررسي ها نش��ان داد مقتول حدود 
ساعت ۲4 شب در نزديكي پارك دخانيات حوالي 
منطقه علي آباد همراه يكي از دوستانش با دو پسر 
جوان ديگر درگيري خونيني رقم زده است كه در 
جريان آن محمود با ضربات چاق��وي يكي از آنها 
زخمي شده اس��ت  و پس از انتقال به بيمارستان 
به كام مرگ مي رود.  دوست مقتول گفت: همراه 
محمود سوار موتور س��يكلت بوديم و در نزديكي 
پارك پرسه مي زديم كه پسر جواني به نام فرمان 
و يكي از دوس��تانش با موتور سيكلت راه ما را سد 
كردند. فرمان و محمود مشاجره لفظي مي كردند و 
وقتي درگيري آنها باال گرفت ناگهان فرمان چاقويي 
از جيبش بيرون آورد و دو ضربه به محمود زد. من 
از ترس فرار كردم و بعد از دقايقي وقتي دوباره به 
محل حادثه آمدم مشاهده كردم محمود خونين 
روي زمين افتاده است و فرمان و دوستش هم فرار 
كرده اند.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
مأموران مخفيگاه متهم فراري را در حوالي كالنتري 
بهارستان شناسايي كردند . سپس مأموران راهي 
محل زندگي متهم ش��دند و وي را پس از گذشت 
۱۲ ساعت از حادثه دس��تگير كردند. متهم صبح 
ديروز براي تحقيق به دادسراي امور جنايي تهران 
منتقل ش��د و با اظهار پش��يماني به قتل محمود 
اعتراف كرد. پس از اعتراف متهم به دستور قاضي 
رضواني براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

خودت را معرفي كن ؟ 
فرمان هستم. 

متأهلي ؟
نه،  مجردم. 

چه كاره اي ؟ 

در چاپخانه اي حوالي بهارستان كار مي كنم. 
سابقه داري ؟ 

سابقه درگيري دارم. 
مقتول را مي شناختي ؟

بله از بچه محل هاي قبلي ام بود. من قباًل در محله 
خزانه زندگي مي كردم، اما چند سالي است خانه مان 

را به حوالي بهارستان منتقل كرده ايم. 
با مقتول اختالف داشتي ؟ 

نه اصالً اختالفي نداشتم . 
چرا او را به قتل رساندي ؟ 

من قصد قتل نداشتم. آنها جلوي مرا گرفتند و كتك 
زدند كه در دفاع از خودم چاقو كشيدم و دو ضربه 
زدم. من مي خواستم چاقو را به سرش بزنم تا مرا رها 
كنند، اما بدشانسي آوردم و چاقو به گردن و قلبش 

اصابت كرد. 
دوست مقتول مي گويد كه شما و دوستت راه 

آنها را سد كرديد ؟ 
دروغ مي گويد. 

درباره شب حادثه توضيح بده ؟ 
عصر آن روز با موتور س��يكلتم به محل قديم مان 
رفتم و موتور س��يكلتم را كنار پ��ارك دخانيات 
پارك كردم و خودم به ايستگاهي كه چاي نذري 
مي داد، رفتم و چند ساعتي با دوستانم آنجا بودم. 
چند ساعت بعد از يكي از بچه هاي محل خواستم 
مرا به پارك ببرد تا موتور س��يكلتم را بردارم و به 
خانه مان بروم. در نزديكي پارك مقتول و دوستش 
ما را ديدند و مقتول گفت اينها هس��تند. متوجه 
منظورش نش��دم كه جلوي ما را گرفتند. مقتول 
چوب دستي داش��ت و دوس��تش هم دو شيشه 
شكسته نوشابه در دستش بود. آنها به من حمله 
كردند و در حالي كه دوس��تش شيشه شكسته را 
روي گلويم گذاشته بود،  مقتول مي گفت چرا من 
به دوستانم دستور داده ام كه او را بزنند. هر چقدر 
به او گفتم كه اش��تباه مي كني فايده اي نداشت. 
در ادامه مقتول با چوب به س��رم زد و من هم كه 
هميش��ه دو چاقو همراه دارم، يك��ي از چاقو ها را 

بيرون آوردم و دو ضربه به او زدم. 
مشروب خورده بودي ؟ 

نه، من ماه رمضان مش��روب نمي خورم، اما قرص 
خورده بودم . چند روز قبل دوستم فوت كرده بود 
و افسردگي داش��تم كه قرص مي خوردم تا حالم 
بهتر شود. آن ش��ب هم قرص خورده بودم و كمي 

گيج بودم. 
درس�ت اس�ت كه بين دوس�تانت به الكي 

مشهوري ؟ 
بله.

چطور دستگير شدي ؟ 
در خواب بودم كه مأموران را باالي سرم ديدم. 

حرف آخر ؟ 
من پشيمان هس��تم و قصد قتل نداش��تم و اصاًل 

نمي دانم ضربات را به كجا وارد كردم. 

پرون�ده ت�ازه ع�روس ك�ه ب�ا ش�ليك گلوله 
از س�وي ش�وهرش ب�ه قت�ل رس�يده بود، ب�ا 
خودكش�ي عام�ل قتل ب�راي پرداخ�ت ديه از 
اموال ت�ازه داماد به دادس�را ارجاع داده ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، پرونده هاي قت��ل خانوادگي 
همچنان در دادگاه هاي جنايي در حال تشكيل شدن 
است و اين هنجار اجتماعي وقتي كاهش خواهد يافت 
كه خانواده ها و ساختارهاي قانوني بتوانند با شناخت 
انگيزه هاي آن برخوردي پيشگيرانه داشته باشند. در 
پرونده اي كه دوم مرداد سال 97 تشكيل شد، مأموران 
پليس تهران هنگام گش��ت زني در خيابان كوهستان 
مقابل باغ پرندگان اجس��اد زن و مرد جواني را در يك 
خودروي زانتيا كش��ف كردند كه با اصابت گلوله جان 
باخته بودند. مأموران در بررسي محل حادثه كاغذي را 
نيز پيدا كردند كه در آن نوشته شده بود: »مادرزنم مرا 
به اين حركت مجبور كرد چون مي خواست زنم را از من 

بگيرد. مادر خيالت راحت. ديدار به قيامت.«
با انتقال اجساد به پزش��كي قانوني و تشخيص هويت 
مشخص شد اجساد متعلق به زوج جواني به نام مهرداد 
37 ساله و ليال 35 ساله اس��ت كه در اثر آن حادثه زن 
جوان با شليك گلوله به سرش به قتل رسيده بود و مرد 
جوان نيز با شليك گلوله به سرش خودكشي كرده بود. 
 برادر مهرداد به مأموران توضيح داد: »مهرداد پنج سال 
با ليال نامزد بود و س��ال 95 عقد كرد. آنها در اين مدت 
اختالفي نداشتند جز سختگيري هاي مادر همسرش 
كه تمامي نداشت. او بعد از عقد شرط كرده بود به شرط 
پرداخت مبلغ 5۰۰ ميليون تومان به عنوان مهريه اجازه 
خواهد داد آنها زير يك سقف بروند. برادرم به هر دري 
زد تا اين مبلغ را جور كند اما نشد. او يك زمين در فومن 
داشت كه آنرا به مبلغ 65 ميليون تومان فروخت و تنها 

خودروي اش بود كه اگر آنرا هم مي فروخت،  نمي توانست 
آن مبلغ را پرداخت كند. اين شد كه مادر همسرش از 
سال 96 ديگر به برادرم اجازه رفت و آمد نداد و دخترش 
را مجبور به طالق كرده بود. او با دخترش شرط كرده بود 

يا شوهرت را انتخاب كن يا خانواده ات.«
بعد از اين توضيحات مادر مقتول نيز مورد تحقيق قرار 
گرفت و گفت: »دخترم دانشجوي شهر قزوين بود و هر 
بار براي رفتن به دانشگاه از ترمينال اتوبوسراني بليت 
مي گرفت. در همي��ن رفت و آمدها بود ب��ا مهرداد كه 
كارمند يكي از ش��ركت هاي اتوبوسراني بود آشنا شد. 
آنها چندسالي با هم آشنا شده بودند تا اينكه سال 95 
عقد كردند. « آن زن در حاليكه گريه مي كرد ادامه داد: 
»او با فريب دخترم را راضي به ازدواج كرده بود. مهرداد 
در مورد شغلش گفته بود با پدرش كار مي كند و پدرش 
چند ش��ركت مس��افربري دارد اما بعد از عقد دخترم 
فهميد همه حرف هاي او دروغ ب��وده و نه كار دارد و نه 
درآمد. حتي او از لحاظ اخالقي هم نرمال نبود. مهرداد 
معتاد به شيشه و مواد مخدر بود حتي يكبار در منزلش 
اسلحه، شوكر، دستبند و نارنجك هم ديده بوديم. به 
همين دليل از آنجائيكه حق طالق با دخترم بود او وكيل 
گرفت، اما وقتي مهرداد اين موضوع را فهميد بارها او را 
تهديد به قتل كرد تا اينكه باالخره او كار خودش را به 

پايان رساند.«
با ثبت اين توضيحات، از آنجائيكه عامل قتل خودكشي 
كرده بود پرونده با درخواست اولياي دم مبني بر پرداخت 
ديه از بيت المال ب��ه ش��عبه دوازدهم دادگاه كيفري 
فرس��تاده ش��د، اما هيئت قضايي بعد از بررسي اوراق 
پرونده،  دستور داد  پرونده به دادسرا فرستاده شود تا 
بعد از بررسي اموال قاتل در صورت امكان ديه از اموال 

وي پرداخت شود. 

قاتل فراري در خواب به  دام افتاد 

مطالبه  ديه براي قتل تازه عروس 

14
88498435سرويس  حوادث

پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 | 10 رمضان 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5653

مردي ك�ه ب�راي پاي�ان دادن ب�ه اخت�الف مالي 
ب�ا دوس�تش وي را ب�ه قتل رس�انده و جس�دش 
را داخ�ل چ�اه انداخت�ه ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بي توجهي افراد به ساختارهاي 
قانوني و وارد ش��دن به معامالت تج��اري بدون انعقاد 
اسناد رسمي به حوادثي منجر مي شود كه جبران آن 
امكان پذير نيس��ت. در پرونده اي كه با همين موضوع 
ساعت 4بامداد روز گذشته در كالنتري ۱3۱ شهر ري 
تشكيل شده است، ابتدا يك حادثه اسيدپاشي در محله 
چشمه علي گزارش شد ، بنابراين مأموران خيلي زود در 
محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه 
اسيد پاشي صحت ندارد بلكه در آن محل يك فقره قتل 
رقم خورده است. مأموران در اولين گام مظنون به قتل 
را كه مردي ميانس��ال بود داخل يك انباري بازداشت 
كردند. مرد 47 ساله وقتي مورد تحقيق قرار گرفت به 
قتل اعتراف كرد و گفت پس از قتل دوستش،  جسد او 
را داخل چاه داخل پاركينگ انداخته است. او همچنين 
گفت:  خواهر و خواهرزاده مقتول را هم مجروح  كردم و 
به داخل چاه انداختم. خواهر مقتول در دهانه چاه گير 

كرد و خودش را نجات داد. 
بعد از اعتراف متهم بود كه مأموران پليس، امدادگران 
اورژانس و آتش نش��انان را از ماجرا با خبر كردند. آنها 
بعد از حضور در محل جسد مرد ميانسال و پيكر زخمي 
خواهر زاده او را كه مردي جوان بود از داخل چاه خارج 
كردند. همزمان با حضور بازپرس در محل، جس��د به 
پزشكي قانوني منتقل و مرد زخمي هم به بيمارستان 

منتقل شد. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات،  متهم تحت بازجويي 
قرار گرفت. او در شرح بيشتر حادثه گفت: من و مقتول 
با هم دوست بوديم و رفت و آمد خانوادگي داشتيم. ما 
بارها با هم امور مالي انجام داده بوديم و رابطه خوبي هم 
داشتيم تا اينكه از مدتي قبل بر سر موضوعات مالي با 
هم اختالف پيدا كرديم. متهم ادامه داد:  امش��ب از او 
خواستم به خانه ام بيايد تا مشكلمان را حل كنيم كه 
قبول كرد. وقتي آمد در پاركينگ شروع به حرف زدن 
درباره اختالف مان كرديم. من از او خواستم سهم پولش 

را بگيرد يا راضي شود به جاي گرفتن پول او را به دبي 
بفرستم كه قبول نكرد و شروع به داد و فرياد كرد. او 5۰۰ 
ميليون تومان از من طلب داشت اما مدعي بود كه بايد 
3 ميليارد تومان به او بدهم. حقيقتش اين است كه من 
او و خواهرش را با وعده س��رمايه گذاري در دبي فريب 
داده بودم. خواهرش خانه و خودرواش را فروخته و براي 
سرمايه  گذاري پولش را به من داده بود. به هر حال او از 
اين رفتارم عصباني بود. يك چوب برداشت و دو ضربه به 
من زد. من كه آموزش رزمي ديده بودم توانستم چوب 
را از دس��تش بيرون بياورم. با همان چوب ضربه اي به 
صورتش زدم كه تعادلش را از دس��ت داد و روي زمين 
افتاد. به خاطر نفرتي كه از او داشتم تصميم گرفتم با 

طناب خفه اش كنم اما منصرف شدم  و جسد را داخل 
چاهي كه داخل پاركينگ بود، انداختم. 

متهم ادامه داد: بع��د از آن با خواه��ر و خواهر زاده اش 
كه پسري ۲۱ ساله اس��ت تماس گرفتم و خواستم به 
خانه ام بيايند. وقتي آمدند قصد داشتم آنها را هم به قتل 
برسانم براي همين ماجراى  قتل را به آنها گفتم وقتي 
خواهر زاده اش به من حمله كرد با چوب به او ضربه زدم 
و بعد او را داخل چاه انداختم. سپس به سراغ خواهرش 
رفتم كه شروع به جيغ و داد كرد. به هر حال او را به سمت 
چاه كشاندم و خواستم به داخل چاه بيندازم كه در دهانه 
چاه گير كرد. لحظاتي بعد همسايه ها با شنيدن سر و صدا 

خودشان را رساندند و پليس را با خبر كردند. 
سرهنگ جليل موقوفه اي، جانشين پليس پيشگيري 
پايتخت گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در اداره دهم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

قتل همسر در اتاق شماره 251 هتل 
م�رد مس�افر پ�س از قت�ل همس�رش در ات�اق 
ش�ماره 251 هتلي در ش�رق تهران، متواري ش�د. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��اعت ۱5 بع��د از ظهر روز 
سه شنبه ۲4 ارديبهشت ماه كارگر خدماتي هتلي در يكي 
از خيابان هاي شرقي تهران وقتي متوجه شد مهمان هاي 
اتاق ۲5۱ دو روز است در را براي نظافت باز نكرده اند، نگران 
شد و با كليد يدكي در اتاق را باز كرد. زن خدمتكار پس از 
ورود با جسد خونين زن جواني روبه رو شد كه با چندين 
ضربه چاقو به قتل رسيده و با خونش كف اتاق را رنگين 
كرده بود. او س��پس از مدير و كاركنان هتل درخواست 
كمك كرد و لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري ۱47 
گلبرگ راهي محل شدند. مأموران با جسد زن ۲7 ساله 
به نام رؤيا روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت سه روز 
قبل همراه شوهرش در اين هتل اتاق را براي چند روزي 
اجاره كرده بودند. بدين ترتيب با اعالم اين خبر بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران و كارآگاهان اداره 

دهم و تشخيص هويت پليس آگاهي در محل به تحقيق 
پرداختند. تيم جنايي در نخس��تين گام در قتلگاه زن 
جوان كنار جس��د چاقوي خونيني را كشف كردند كه 
 مش��خص ش��د زن جوان با هفت ضربه آن چاقو به قتل 

رسيده است. 
مدي��ر هت��ل گف��ت: س��ه روز قب��ل مقت��ول همراه 
ش��وهر 3۰ س��اله اش كه اهل شهرس��تان قائنات در 
خراس��ان جنوبي هس��تند براي گرفتن اتاقي به هتل 
آمدند. آنها اتاق ۲5۱ را كه در طبقه دوم هتل اس��ت 
براي چند روز اجاره كردند و در اين مدت هم دو سه 
باري بيرون رفتند تا اينكه س��اعتي قب��ل از حادثه با 

خبر شدم. 
كارگر خدماتي هم گفت: حدود ۲4 ساعتي بود كه در 
اتاق آنها قفل بود و كسي بيرون نمي آمد. در اين مدت 
چند باري براي نظافت به دم در اتاق رفتم، اما هرچقدر 
در زدم كس��ي در را باز نكرد. ابتدا فكر كردم در حال 

استراحت هستند اما براي آخرين بار به ماجرا مظنون 
شده و بعد از ورود با جسد زن جوان مواجه شدم. 

تيم جنايي در گام بعدي دوربين هاي مداربسته هتل 
را مورد بازبيني قرار دادند كه مش��اهده كردند شوهر 
مقتول روز دوشنبه ۲3 ارديبهشت ماه يك روز قبل از 
حادثه در حالي كه مضطرب به نظر مي رسد سراسيمه 

از هتل خارج مي شود و ديگر باز نمي گردد. 
در حالي كه بررس��ي هاي ميداني و تخصصي حكايت 
اين داشت زن جوان به دست شوهرش به قتل رسيده 
است، مأموران به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران مرد جوان را ب��ه عنوان مظنون به 
قتل تحت تعقي��ب قرار دادند. همچني��ن همزمان با 
ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د مقتول براي 
انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد 
و قاضي پرونده دستور داد تا اولياي دم مقتول شناسايي 

و جسد براي دفن تحويل خانواده وي شود. 

كالهبرداري ختم به قتل شد

هنرجوي بازيگري محكوم ب�ه قصاص كه به اته�ام قتل مرد 
سالخورده در بازداشت به سر مي برد، با پرداخت ديه توانست 
از مرگ فاصله بگي�رد. او از قض�ات دادگاه درخواس�ت كرد 
به احترام ماه رمض�ان در مجازات زن�دان وي تخفيف دهند. 
رس��يدگي به پرونده از بيس��ت و نهم مرداد س��ال 9۰ با قتل مرد 
سالخورده به نام جواد در خانه اش بر اثر اصابت چاقو تشكيل شد. 
عامل قتل مجتبي 3۲ ساله بود كه دس��تگير شد. او بعد از اقرار به 
قتل گفت: »عاشق بازيگري بودم تا اينكه با مقتول آشنا شدم. روز 
حادثه او مرا به بهانه آشنايي با يك كارگردان سينمايي به خانه اش 
برد و بعد از خوردن مش��روب با هم درگير ش��ديم و او را به قتل 
رساندم. « متهم بعد از كامل شدن تحقيقات در شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه و به مرگ محكوم شد تا اينكه 
اولياي دم با اعالم دو شرط مبني بر پرداخت سه ديه كامل و معرفي 
متهم به دو روانشناس حاضر به گذشت شدند. به اين ترتيب متهم 
بعد از تأييد سالمت رواني براي شرط دوم كه پرداخت سه ديه كامل 
بود، گفت توان پرداخت آن را ندارد. بعد از آن بود كه تالش براي 
نجات متهم به جريان افتاد و او توانست با مراسم گلريزان مبلغ يك 
ديه كامل را جمع كند اولياي دم با توجه به شرايط متهم با دريافت 

يك ديه كامل اعالم گذشت كردند. 
به اين ترتيب متهم روز گذشته از جنبه عمومي جرم محاكمه شد 
و در آخرين دفاعش گفت: »هفت ساله بودم كه پدرم، دايي ام را به 
قتل رساند. پدربزرگم طناب دار را به گردن پدرم انداخته بود كه 
با گريه هاي من و مادرم اعالم رضايت كرد. اين بود كه روز حادثه 
وقتي چاقو را ديدم،  ترسيدم و ناخواسته مرتكب قتل شدم. « متهم 
در آخر گفت: »در اين مدت خواهرم سرطان گرفته است و مادرم 
خيلي تنهاست. حاال به حرمت ماه مبارك رمضان درخواست دارم 

اين شبها كنار خانواده ام باشم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

اعضاي يك ش�بكه مالخري با دستگيري يكي از 
مجرمان س�ابقه دار يك به يك بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، ۱3 بهمن سال گذشته مردي به 
مأموران كالنتري ۱39 مرزداران گزارش يك س��رقت 
را اعالم كرد. او گفت: س��اعت ۲3 در خيابان معتمدي 
در حال صحبت با گوش��ي تلفن همراه ب��ودم كه يك 
موتورسوار گوشي ام را سرقت كرد و گريخت. بعد از مطرح 
شدن شكايت ، پرونده به اداره ۱8 پليس آگاهي تهران 
فرستاده ش��د و مأموران پليس با بررسي دوربين هاي 
مداربس��ته محل موفق ش��دند متهم را ك��ه مجرمي 
س��ابقه دار و از دزدان تكرو بود در ش��هريار شناسايي و 
بازداشت كنند. متهم ۲۱ ساله در بازجويي ها به سرقت 
گوشي شاكي و 5۰ فقره سرقت ديگر در تهران و شهريار 
اعتراف كرد و گفت كه اموال س��رقتي را به مالخري در 
شهريار مي فروشد. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس 
گذاشت مرد مالخر هم بازداشت شد. او هم وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت اعتراف كرد كه با همدستي پنج مالخر 
ديگر باند مالخران را تشكيل داده است و اموال سرقتي را از 
سارقان مي خرند. در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران 

پليس،  مخفيگاه پنج  مالخر را در ش��هريار شناسايي و 
سوم ارديبهش��ت ماه آنها را بازداش��ت و در بازرسي از 
مخفيگاه آنها 7۰ گوشي سرقتي كشف كردند. سردسته 
باند كه مردي 38 ساله به نام امين. ن بود به خريد بيش از 
۲۰۰ گوشي تلفن همراه سرقتي اعتراف كرد و دو سارق 
ديگر به نام هاي بهرام. ص ۲۱ ساله و حميد. ر ۲7 ساله را 
به پليس معرفي كرد كه مخفيگاه دو متهم در شهريار 
شناسايي شد و ۲۱ ارديبهشت ماه هر دو نفر بازداشت 
شدند. مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه اين دو متهم 
نيز اموال سرقتي زيادي كش��ف كردند. بهرام و حميد 
از سارقان سابقه دار بودند كه بارها به اتهام كيف قاپي، 

قاپ زني و زورگيري دستگير و روانه زندان شده بودند. 
حميد و بهرام همچنين مالخر  ديگرى  به نام ناصر را 

هم به پليس معرفي كردند كه او هم بازداشت شد. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجف��ي، معاون مب��ارزه با 
جرائ��م جنايي پلي��س آگاهي تهران ب��زرگ گفت: 
اعضاي اين شبكه در بازجويي ها به سرقت و مالخري 
اعتراف كردند و تحقيقات بيش��تر از آنها در اداره ۱8 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 درخواست آزادي 
 به حرمت 

ماه مبارك رمضان

 دزد سابقه دار
پليس را به باند مالخران رساند

گفت وگو با متهم


