پنجشنبه  1اسفند 1398
سال بیستوششم
شماره 7284

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

رازسرقتوکیلقالبی

یک ماه مهلت
برای قاتل مادر و پسر

گــروه حوادث /مــرد جوان کــه به اتهــام قتل مادر و پســر
اخبار
جوانش در یک قدمی چوبه دار قرار داشت ،با مهلت یک
ماهه اولیای دم به زندگی برگشت.
ب ه گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،بامداد  27اســفند ســال  ،94جســد زنی 49
ساله که مدیر یک شرکت خدماتی بود ،در محل کارش کشف شد .با اعالم این
موضوع به تیم جنایی تحقیقات آغاز و بررسیها نشان میداد زن جوان با چاقو
زخمی و دستمالی نیز دور گردن او پیچیده شده است .بررسیها نشان میداد
ل ب ه قتل رســیده اســت .تیم جنایی در بررســیهای
که زن میانســال دو روز قب 
تخصصی اطمینان پیدا کر د که قتل از طرف فردی آشنا رخ داده است.
در شــاخ ه دیگری از تحقیقات ،شوهر ســابق مقتول بهنام مریم به تیم جنایی
گفت :نمیدانم چه کسی مریم را کشته است اما مدتی قبل هم پسرمان میالد
درحالی که  350میلیون تومان پول همراه داشــت ،با مردی بهنام بهروز راهی
شهرســتان بوکان شــد و دیگر به خانه بازنگشــت ما هم برای یافتن او از پلیس
درخواســت کمک کرده بودیم اما نه تنها خبری از او نشــد بلکه حاال مریم هم
کشتهشدهاست.کارآگاهاندرتحقیقاتبیشتردریافتندبهروزازکارگرانشرکت
خدماتی مریم است بنابراین به سراغ بهروز  37سال ه رفتند اما وی متواری شده
بود تا اینکه بعد از چند ماه او را دستگیر کردند و در تحقیق و بازجویی ،کارآگاهان
دریافتند وی قاتل مریم است .بهروز در بازجوییها گفت :من هفت سال قبل
در این شرکت مشغول کار شدم .کم کم خودم را به مریم نزدیک و اطمینان او
را جلب کردم .از آنجا که پسر مریم معتاد بود ،سال قبل بهصورت غیرقانونی از
کشور خارج شد .آن شب به دعوت مریم به شرکت رفتم .اما وقتی به او پیشنهاد
ارتباط نامشــروع دادم عصبانی شد و میخواست مرا بیرون کند که با چاقو دو
ضربه به او زدم و بعد دســتمالی به دور گردنش پیچیدم که کشــته شد .بعد از
قتل هم مقداری پول از شرکت سرقت کردم و به شهرستان گریختم.
در ادامه بررسیها کارآگاهان جنایی با این فرضیه که ممکن است وی از ناپدید
شدن میالد خبر داشته باشد تحقیقات از او را ادامه دادند چرا که بهروز آخرین
فردی بود که میالد را زنده دیده بود و از طرفی هیچ رد و نشــانی از پســر جوان
در دسترس نبود.
بهــروز زمانی که در مقابل مدارک پلیســی قرار گرفت به ناچــار به قتل دوم نیز
اعتراف کرد و گفت :بهمن سال قبل بود که میالد با چند نفر از کارگران خدماتی
داخل شــرکت درگیر شــد .یکــی از آن کارگران علیه میالد شــکایت کرد و حکم
جلبش را گرفت .میالد هم از ترس فرار کرد و به پیشــنهاد من راهی بوکان شد.
او گفت میخواهد بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شود و من داشتم شرایط
آن را بررسی میکردم .او ادامه داد :یک شب میالد داشت داخل حیاط خانه ما
سیگار میکشید .من هم در راه پله با تلفن همراهم حرف میزدم .البته میالد
متوجه حضور من نبود .همان لحظه دختر  15ســالهام داشــت کیسه زباله را به
کوچــه میبــرد که میالد به او نگاه کرد .رفتار او ســبب شــد که تصمیم به انتقام
بگیرم .صبح روز بعد او را به بهانه شــکار به دشــتهای حوالی شهرستان سقز
بردم .در محل خلوتی ناگهان اســلحه کشــیدم و او را با شــلیک گلوله به سرش
به قتل رساندم .جسد را رها کردم و از محل دور شدم .اسلحه را داخل رودخانه
انداختــم و راهی خانه شــدم .چند روز بعد هم به تهران آمــدم و به مادر میالد
گفتمکهپسرشرابهصورتقاچاقراهیعراقکردم.بااعترافمتهمبهجنایت
دوم و تکمیل تحقیقات ،او مدتی بعد پای میز محاکمه رفت و به دوبار قصاص
محکوم شــد .با تأیید حکم قرار بود چهارشــنبه گذشته مرد جوان پای چوبه دار
برود .اما با تالش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران یک روز قبل
از اجرای حکم موفق شد از خانواده اولیای دم یک ماه مهلت بگیرد.

واژگونی مرگبار خودرو پلیس

گروهحوادث /واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان رودبار کرمان باعث
شهادت  ۲مأمور پلیس شد .محمود قانعی ،فرماندار شهرستان رودبار جنوب
در تشــریح این ماجرا به باشــگاه خبرنگاران گفت :شــامگاه سهشــنبه یک تیم
پلیس در حال برگشــت از مأموریت در ســطح شهرســتان بود که دچار سانحه
شد .البته علت حادثه هنوز اعالم نشده است.
رئیس شورای تأمین رودبار جنوب افزود :دراین سانحه ،امین رحیمی و حجت
صداقت از مأموران خدوم نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و
مأمور دیگر بهنام علیرضا امیری در بیمارستان رودبار جنوب تحت درمان قرار
گرفت و علی حاتمی نیز به بیمارستان کهنوج اعزام شده است.

مرگ زن تنها در خانه سوخته

گروه حوادث /همزمان با کشــف جســد زنی ســالخورده در خانهای قدیمی که
آتش گرفته بود تحقیقات برای یافتن علت این حادثه آغاز شد.
سیدجالل ملکی ســخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهــران دربــاره جزئیات این حادثه گفت :ســاعت  ٢٣و  ٨دقیقه سهشــنبه یک
مورد آتشسوزی و مشاهده دود در خانهای قدیمی به سامانه  ١٢۵آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله ایستگاه شماره
دو به محل آتشســوزی واقع در خیابان ظهیراالســام ،خیابان مصباح اعزام
شــد .وی ادامه داد :طبق گفته همســایهها مشــخص شد خانم مسن و تنهایی
چندین ســال اســت کــه در این خانــه زندگــی میکنــد .بنابراین آتشنشــانان
بالفاصلــه عملیــات را آغــاز کردند و وارد این ســاختمان دوطبقه قدیمیســاز
شــدند .در طبقه اول این ســاختمان که به شلوغی یک انبار بود ،آتش شعلهور
شــده بود و دود زیادی در محل وجود داشــت .آتشنشانان در ادامه عملیات،
جســد زن ســالخورده را پیدا کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند .از آنجا که
آثار ســوختگی روی بدن این زن وجود نداشــت این احتمال مطرح شــد که بر
اثر استنشــاق دود جان خود را از دســت داده باشــد با این حال تحقیقات برای
شناسایی علت مرگ و همچنین آتشسوزی آغاز شده است.

برخورد قاطع پلیس
با کالهبرداران فروش داروی کرونا

گــروه حوادث  /افــرادی که در فضای مجــازی اقدام به شــایعه پراکنی یا تبلیغ
فروش داروی مقابله با کرونا کنند ،توسط پلیس شناسایی و دستگیر میشوند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی
پلیــس فتا با بیــان این مطلب گفت :با توجه به اینکه هم ســازمان بهداشــت
جهانــی و هــم وزارت بهداشــت کشــوربراین نکته تأکید داشــته اند کــه داروی
مشــخصی برای کرونا ویروس جدیــد وجود ندارد ،اما برخی با سوءاســتفاده از
احساسات مردم اقدام به کالهبرداری و شایعه پراکنی میکنند از سوی پلیس
فتا شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :آخرین اخبار درباره ویروس کرونا باید فقط توسط
وزارت بهداشت اعالم شود و شهروندان به اخبار غیرموثق توجه نکنند.

درادارهآگاهیفاششد

گروه حوادث /آشــپز خالفکار که خود را وکیل
دادگســتری جا زده بود به اتهام سرقت پول و
طالهای یک زن دستگیر شد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
چنــدی قبل زن میانســالی پیش پلیس رفت
و از ســرقت پول و طالهایش خبر داد و گفت:
مدتــی اســت که بــا همســرم اختــاف دارم و
کارمان به دادگاه خانواده کشــیده شده است.
میخواســتم مهریــهام را به اجرا بگــذارم اما
چــون با راههــای قانونــی این کار آشــنا نبودم
دنبال یک وکیل میگشــتم .روز گذشته که به
مجتمــع قضایی رفتم در آنجــا مرد جوانی را
دیــدم که برگههایی با نشــان قــوه قضائیه در

دست داشت .فکر کردم وکیل است.
او ادامه داد :به ســراغش رفتم و مشــکلم
را برایــش تعریف کردم .او شــماره شــعبهای
که در آنجا پرونده داشتم را پرسید و بعد هم
بــه داخــل شــعبه رفت و پــس از چنــد دقیقه
برگشت .او گفت وکالت مرا به عهده میگیرد
و بــرای این کار  300هزار تومان بهعنوان حق
الوکالــه به او پرداخت کردم .قرار شــد فردا به
دفتر وکالتش در خیابان پاسداران بروم.
فتانــه گفت :فــردای آن روز بــا من تماس
گرفــت و محل قرار را تغییــر داد .وکیل جوان
بهنام ســروش ،مرا به میهمانسرایی دعوت و
در آنجا بــا آبمیوه از من پذیرایی کرد اما بعد

 8سال زندان به جرم قتل پدر و خواهر
گروه حوادث /پســر جوانــی که در جریــان یک اختالف
خانوادگــی خواهــر و پــدرش را بــه قتل رســانده بــود با
رضایت خانوادهاش به  8سال زندان محکوم شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی به
ایــن پرونــده از  16فروردیــن  94بــا کشــف جســد دختر
30ســالهای بهنــام میتــرا و پــدر  73ســالهاش بهنــام
قاســم در خانهشــان در خیابــان فلســطین تهــران آغاز
شد .مازیار پسر  26ســاله مقتول پساز حضور مأموران
مدعی شــد :شــب گذشــته چند ســاعتی به خانه یکی از
دوســتانم رفته بودم و وقتی برگشتم با صحنه هولناکی
مواجه شدم .خواهرم از میله لوستر حلق آویز شده بود
و جنــازه پــدرم هم کــه خون زیــادی از او رفته بــود را در
آشپزخانه دیدم .همان موقع با قیچی طناب دور گردن
میترا را پاره کردم اما زنده نبود.
پــس از اظهــارات ایــن پســر جــوان مأمــوران
تحقیقاتشان را ادامه دادند و با بررسیهای تخصصی
ضربههــای چاقــو بــه این نتیجــه رســیدند که میتــرا به
خاطــر جثــه ضعیفــش قــادر بــه کشــتن پــدرش نبوده
اســت .بنابرایــن فرضیــه خودکشــی پــس از قتــل رنگ
باخــت .پــساز آن مأمــوران تحقیقــات میدانــی را از
همســایهها آغاز کردند و اظهارات آنها نشان میداد که
شــب جنایت مازیار با پدر و خواهرش دعوا کرده و ســر
و صدای زیاد از خانه شــنیده شــده اســت .با این سرنخ
مازیــار بهعنــوان مظنون بــه قتل عمد خواهــر و پدرش
بازداشت شد و در همان ابتدا به جرم خود اعتراف کرد.
متهــم پس از اعتراف مدتی بعد در شــعبه دوم دادگاه
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای این جلســه کیفرخواست خوانده شد و در
ادامــه عموی مازیــار بهعنوان یکــی از اولیــای دم برای
برادرزادهاش درخواست قصاص کرد.
پــس از آن مازیــار در دفــاع از خــودش گفت :چند
ســال قبــل مــادرم را بــه خاطــر بیمــاری ســرطان از

دســت دادم و در این ســالها با پدر و خواهرم زندگی
میکردیم .روز حادثه میترا در حال تماشای تلویزیون
بــود که برای عوض کردن شــبکه بــه او اعتراض کردم
من میخواستم فوتبال تماشا کنم اما او به خواستهام
توجهی نکرد و همین موضوع باعث درگیری من و او
شــد و خواهرم با چاقوی آشپزخانه به من حمله کرد.
مــن چاقو را از دســتش گرفتم که دســتم زخمی شــد.
وقتــی خواهــرم به اتاقــش رفته بود به آنجــا رفتم و با
یــک کش چندمتری گردنش را فشــار دادم تا بیهوش
شــد .خیلی ترســیده بودم همان موقع پــدرم به خانه
آمــد .از تــرس بــا همــان چاقو چنــد ضربه به شــکم و
ســینه پــدرم زدم وبعد هم طناب رخــت را دور گردن
خواهرم پیچیدم تا او هم فوت کرد .چون میخواستم
صحنهســازی کنم قســمتی از طناب رخت را بریدم و
آن را به میله لوســتر بســتم که همه فکر کنند خواهرم
خودکشــی کرده اســت .چند دقیقه بعد هم به همراه
دوستانم به سینما رفتم.
پــس از دفاعیــات مازیــار قضــات او را بــه قصــاص
محکــوم کردنــد کــه این حکــم برای بررســی بــه دیوان
عالی کشور رفت اما در زمانی که پرونده تحت رسیدگی
قرار داشــت متهم توانست رضایت اولیای دم را جلب
کند .بدین ترتیب با نجات پســر جــوان از اعدام پرونده
او صبح روز گذشته برای دفاع از جنبه عمومی جرم به
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
متهم در این دادگاه و در دفاع از خودش عنوان کرد:
مــن پشــیمانم و باور کنید نقشــهای برای قتــل خواهر و
پدرم نداشتم و حاال هم عذاب وجدان رهایم نمیکند.
عمــو و عمه هایم بهعنــوان اولیای دم وقتی پشــیمانی
مــن را دیدنــد و فهمیدنــد بــدون قصد قبلی دســت به
قتل زدهام ،بدون قید و شرط من را بخشیدند.
در پایــان قضات متهم را به  8ســال زندان محکوم
کردند.

از آن دیگر چیزی متوجه نشــدم .زمانی که به
هــوش آمدم خــودم را در بیمارســتان دیدم.
یکــی از خدمتکاران مرا بیهوش در اتاق پیدا
کــرده بــود .وکیل جوان گوشــی تلفــن همراه،
طالهــا و پولهایــی کــه بــرای حــق الوکالــه با
خودم برده بــودم و حدود  100میلیون تومان
ارزش داشت را از من سرقت کرده بود.
ëëمتهم سابقه دار
با شــکایت زن میانسال به دستور بازپرس
شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایــی تهران
تحقیقات برای دســتگیری وکیــل قالبی آغاز
شــد .در نخســتین گام ،کارآگاهان اداره پنجم
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــا ایــن احتمــال که

متهــم از ســارقان ســابقه دار اســت به ســراغ
آلبوم متهمان سابقه دار اداره آگاهی رفتند.
فتانــه با دیــدن تصاویر متهمان ،ســروش
را بهعنــوان وکیــل قالبــی شناســایی کــرد .بــا
شناســایی هویت متهم ،مرد جوان بازداشت
شــد و در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف
کرد.
او گفت :دو ســال به اتهام مالخری گوشی
تلفــن همــراه به زنــدان افتادم .زمانــی که در
زندان بودم ،همســرم با داشتن دو بچه از من
جدا شــد .دختر  12ســالهام با همســر ســابقم
و پســر  16ســالهام بــا خــودم زندگــی میکند.
 4ماهــی هم میشــود بهعنوان آشــپز در یک
اداره مشــغول بهکار هســتم .اما از آنجایی که
بهخاطــر جرمــی که مرتکب شــده بــودم باید
رد مــال میدادم و نیاز به پول داشــتم به فکر
ســرقت افتــادم .با جعل چند برگــه ،خودم را
وکیل معرفی کردم و طالها و پولهایی که زن
میانسال داشت را سرقت کردم.
بــا اعتراف متهم جوان به دســتور بازپرس
ایرد موسی ،سروش برای تحقیقات بیشتر در
اختیــار کارآگاهــان اداره پنجم پلیــس آگاهی
قــرار داده شــد و بررســیها در ایــن خصوص
ادامه دارد.

قصاص و حبس
برای سه زن و مرد جنایتکار

گروه حــوادث /حکم قصاص و زندان
بــرای ســه زن و مــرد جنایتــکار کــه در
اقدامــی هولناک مــردی را در یک باغ
متروکه به قتل رســانده بودند از سوی
قضــات دادگاه کیفــری اســتان البــرز
صادر شد.
به گزارش «ایــران» ،این حادثه در
شــهریور ســال  96رخ داد .زن جوانــی
بهنام سمانه سراسیمه به کالنتری 12
واوان مراجعه و عنوان کرد :همســرم
س از خروج از خانه برنگشــته و
نادر پ 
هیچ اطالعی هم از او ندارم.
س از اظهارات این زن ،رســیدگی
پ 
بــه ایــن پرونــده آغــاز شــد و مأموران
در نخســتین گام آخریــن تماسهای
تلفنــی نــادر را مــورد بررســی قــرار
دادند که مشــخص شــد او آخرین بار
بــا مردی بهنــام مســعود در محدوده

محمدشهر کرج قرار مالقات گذاشته
بــود .با این ســرنخ ،مســعود ردیابی و
بازداشت شد .او در بازجوییها عنوان
کرد :مدتی اســت که با ســمانه همسر
مقتــول ارتباط دوســتی برقــرار کرده و
به هم عالقهمند شــده بودیم .سمانه
در صحبتهایــش بارها گفتــه بود که
نــادر او را آزار میدهــد .پــس از مدتی
نــادر متوجــه ارتبــاط مــا شــد و از من
خواســت تا با هم مالقات کنیم وقتی
موضوع را به ســمانه گفتم او پیشنهاد
داد نادر را به باغی که متعلق به یکی
از دوستان ســمانه بود بکشانم سپس
بــا همدســتی پســرعمهام فریــد او را
بــا چاقــو کشــتیم و جســدش را داخل
چاهی در باغ متروکه انداختیم.
بــا اعتــراف مســعود تیمــی از
مأمــوران آگاهــی بــه بــاغ مــورد نظــر

مجازات مرگ برای شوهر صیغه ای

گروه حــوادث /مرد جنایتــکار که پس
از ازدواج بــا همســر ســابق دوســتش
نقشه قتل مرد جوان را اجرا کرده بود
پس از محاکمه در شــعبه یکم دادگاه
کیفری اســتان البرز با حکم قضات به
قصــاص نفــس و زن جــوان بــه اتهام
معاونــت در قتــل به  15ســال حبس
محکوم شــدند .بــه گــزارش «ایران»،
حــدود یــک ســال قبــل جســد راننده
جوانــی در خودرویــش واقــع در یکــی
از خیابانهــای کــرج توســط مأموران
گشــت کالنتری کشــف شــد .با انتقال
جســد بــه پزشــکی قانونــی مشــخص
شــد که این مرد جــوان در اثر خوردن
قــرص برنــج جــان باختــه اســت .بــا
شناسایی هویت جسد به نام فرید 42

ســاله تیم ویژهای از کارآگاهان جنایی
،تحقیقــات بــرای کشــف راز مــرگ او
را آغــاز کردنــد و در نخســتین مرحله
خانــواده و همســر ســابقش تحــت
بازجویــی قــرار گرفتنــد امــا به ســرنخ
مهمی برای افشــای این راز نرســیدند
تــا اینکه بــا کنترل تماسهای همســر
ســابق مقتــول بــه وی ظنین شــدند و
دریافتنــد کــه وی بــه تازگی بــا یکی از
دوستان همسر ســابقش ازدواج کرده
اســت .بنابرایــن بــار دیگر بــه تحقیق
از وی پرداختنــد و ایــن بــار ســرانجام
زن جــوان لب بــه اعتراف گشــود و راز
جنایتــی را برمال کرد .او گفت :همســر
صیغــهای مــن بهنــام ســامان ایــن
جنایت را مرتکب شده است.

از آنجــا کــه ســامان فــراری بــود
ردیابیهــا بــرای دســتگیری وی آغــاز
شــد و سرانجام این مرد 32ساله پس
از مدتی بازداشــت شــد و بــه قتلی که
مرتکب شده بود اعتراف کرد.
پــس از صــدور کیفرخواســت
متهمان پرونده به شــعبه یکم دادگاه
کیفــری اســتان البرز رفــت .در ابتدای
جلســه دادگاه اولیــای دم خواســتار
قصاص متهمان شدند سپس سامان
 متهم ردیف اول -پای میز محاکمهایســتاد او در اظهاراتش درباره انگیزه
قتل گفــت :من با فرید دوســت بودم
پــس ازجدایــی او از همســرش المیرا
مــن او را بــه عقــد موقــت خــودم
درآوردم امــا از آنجا کــه المیرا از فرید

دستگیری سارقی با کاپشن های رنگی
گروه حوادث  /یکی از اعضای باند سارقان
گوشــی تلفــن همــراه در تعقیــب و گریــز
پلیســی در حالی توســط مأموران کالنتری
تجریش دســتگیر شــد که  5کاپشــن به تن
داشت.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
روز  28بهمــن ســالجاری زن جوانــی در
تمــاس با مرکــز فوریتهای پلیســی  110از
ســرقت تلفــن همراهــش توســط  2جوان
موتورســیکلت ســوار خبــر داد .بالفاصلــه

پــساز این شــکایت مشــخصات ســارقان
بــه واحدهای گشــت کالنتری مخابره شــد
تــا اینکه یکــی از واحدهای گشــت کالنتری
 2ســارق موتورســوار را در نزدیکی چهارراه
پــارک وی مشــاهده کردنــد کــه بــا دســتور
ایســت مأموران آن دو اقدام به فرار کردند
اما پس از  10دقیقه تعقیب و گریز پلیسی،
سارقان با خودروی پرایدی برخورد کردند
و متوقف شدند.
ســرهنگ شــاپور بهرامــی ،رئیــس

فرزند داشــت او گهگاه بــرای مالقات
با فرزندشــان به خانه المیرا میرفت
و مــن از این موضــوع ناراحت بودم و
همین ماجرا باعث تنش بین ما شده
بــود بــرای همیــن بــا المیــرا تصمیم
گرفتیــم او را بــه قتــل برســانیم مــن
اتهــام قتــل را قبــول دارم امــا االن به

کالنتری  101تجریش گفت :یکی از سارقان
پــس از تصــادف فرار کرد امــا راننده موتور
در محاصــره مأمــوران قرار گرفــت و برای
فرار با نشــان دادن قمه به مأموران آنها را
تهدید کرد که مأموران با اســتفاده از فنون
دفاع شخصی او را دستگیر کردند.
در بررســیها مشــخص شــد کــه  3روز
قبــل نیز این ســارقان در میدان تجریش با
استفاده از شــلوغی خیابان توانسته بودند
از دســت مأمــوران فرار کنند و در بازرســی

شــدت پشــیمانم .المیرا متهم ردیف
دوم کــه بــه اتهــام معاونــت در قتــل
پشــت میــز محاکمه ایســتاده بــود به
دفاع از خود پرداخت.
 ëëقاضی از زن پرســید؛ چگونه از وقوع
قتل شوهر سابقخود مطلع شدی؟
 -صبح زود بود که سامان هراسان

از ایــن ســارق یــک کوله پشــتی و  4گوشــی
ســرقتی و  7کاپشــن بهدســت آمد .ضمن
اینکــه فــرد دســتگیر شــده  5کاپشــن روی
هم پوشــیده بود تا پس از سرقتها بتواند
با تغییر رنگ کاپشــنها از دســت مأموران
بگریزد.متهــم  20ســاله پساز دســتگیری
مدعــی شــد :مــا یک بانــد  7نفره هســتیم
که یکی از آنها مســئول فروش گوشــیهای
ســرقتی بــه مالخرهــا اســت و  6نفــر دیگر
هــم در قالــب  3تیــم جداگانــه ســوار بر 3

رفتند و جســد نــادر را روز  16شــهریور
در داخــل چاه  ۱۰متری کشــف کردند
و جســد بــه دســتور بازپــرس کشــیک
قتــل بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد.
در ادامــه فریــد و ســمانه نیز دســتگیر
شدند.
پــس از محاکمــه هر ســه متهم در
شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز
بــه ریاســت قاضی قیومــی و با حضور
قاضــی فیــروزهای رنجبــر -مستشــار
دادگاه – بــا حکــم قضــات دو متهــم
مــرد بــه اتهــام مشــارکت در قتــل به
قصاص نفس و زن جوان نیز به اتهام
معاونت در قتل شــوهرش به 15سال
حبس محکوم شدند ،عالوه براین زن
ومــرد جوان به اتهام رابطه نامشــروع
با یکدیگر به  99ضربه شــاق محکوم
شدند.

به خانه آمد و خبر کشــته شــدن فرید
را داد .در همیــن هنگام قاضی ســؤال
کرد؛ قبالً هنگام تحقیقات اولیه اعالم
کــردی کــه از قتل همســرت بیاطالع
هســتی ولــی حــاال مدعــی هســتی که
ســامان این خبر را به تــو داد پس چرا
به پلیس اطالع ندادی و این موضوع
را مخفی کردی؟ المیرا پاسخ داد این
متهــم مرا تهدید کرد کــه اگر ماجرا را
به مأموران پلیس بگویم مرا میکشد.
قضــات دادگاه پس از شــور باتوجه به
محتویات پرونــده متهم ردیف اول را
بــه اتهام قتل عمد بــه قصاص نفس
و المیــرا متهم ردیــف دوم را به اتهام
معاونــت در قتــل بــه 15ســال حبس
محکوم کردند.

موتور در خیابانهای شــمال تهران پرســه
میزنیــم و پــس از زاغ زنــی و شناســایی
گوشــیهای گرانقیمــت آیفــون اقــدام بــه
زورگیــری و گوشــی قاپــی میکنیــم و هــر
گوشــی ســرقتی را هم به قیمت  7میلیون
تومان میفروشیم.
متهم پس از تشکیل پرونده ،برای سیر
مراحــل قانونــی در اختیار مرجــع قضایی
قــرار گرفــت و تحقیقــات برای دســتگیری
سایر اعضای این باند ادامه دارد.

