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دادگاه خانواده

ربودن دختر مورد عالقه پس از شنیدن جواب منفی
با اقدام ماموران انتظامی خلخال استان اردبیل مردی که از روی عالقه و انتقام گیری 

دست به آدم ربایی زده بود، دستگیر و دختر ربوده شده آزاد شد.
سرهنگ بهمنی گفت: مردی 28 ساله با مراجعه به اکیپ گشت پلیس در خلخال 
گزارش از ربوده شدن برادر زاده اش از شهر ری توسط مردی 21 ساله را ارائه داد.
 وی افزود: این مرد در گزارش خود به ماموران گفت که خواهر زاده ام در تماس 
کوتاهی با من موضوع ربوده شدن را مطرح کرد و گفت در یک واحد مرغداری در 
خلخال زندانی ش��ده اس��ت.فرمانده انتظامی شهرس��تان خلخال ادامه داد: ماموران 
انتظامی با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل ش��ده و در کمترین زمان ممکن محل 
نگهداری دختر ربوده شده را شناسایی و در عملیاتی ویژه آدم ربا را دستگیر و دختر 
جوان ربوده شده را نجات می دهند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات 
به عمل آمده هدف از آدمربایی را عالقه شدید به دختر جوان عدم موافقت والدین 
وی با ازدواج آنان اعالم کرد و گفت که به خاطر انتقام جویی تصمیم گرفتم وی را 
ربوده و به منطقه ای دور انتقال دهم که در این کار موفق ش��دم. ولی با اقدام پلیس 

نتوانستم تمام نقشه ام را عملی کنم.
سریال زورگیری دو مرد با همکاری دختر جوان

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از 
متالشی ش��دن باند سارقان زورگیر و 
دس��تگیری یک دخت��ر و دو م��رد در 

شهرستان ارومیه خبر داد.
س��ردار شرفی در تش��ریح خبر فوق 
اظهار داشت: در پی دریافت پرونده ای 
مبن��ی بر وقوع یک فقره زورگیری در 
شهرستان ارومیه رسیدگی به موضوع 
در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت که در نهایت یک دختر و دو مرد 
در این راستا شناسایی و دستگیر می شوند. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: 
متهمان در بازجویی های اولیه به 7 فقره سرقت خودرو اعتراف و اعالم کردند که 
توسط خودرو های سرقتی اقدام به زورگیری و اخاذی از شهروندان در سطح شهر 
می کردند.وی در پایان خاطرنشان کرد: هر سه متهم دستگیر شده پس از اعتراف به 

بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.
کودک 4 ساله تا صبح کنار جنازه پدر بود

بر اثر واژگونی خودرو وانت پیکان در کیلومتر پنج محور سیرجان به کرمان زن 
و شوهر داخل خودرو جان باختند و کودک 4 ساله آنان جان سالم به در برد.

فرمانده پلیس راه سیرجان افزود: این وانت که سحرگاه دیروز از روستاهای اطراف 
عازم سیرجان شده بود به علت نامعلوم یا خواب آلودگی از جاده منحرف می شود و 
پس از واژگونی در 25 متری جاده پهلو می گیرد. سرگرد اسماعیل جهانشاهی افزود: 
به علت مشخص نبودن مکان سقوط خودرو، جسد بی جان زن و شوهر میان بوته ها 
صبح دیروز پیدا ش��د و پس��ر بچه 4 ساله آنان نیز تا صبح کنار جسم بی جان پدر 
به سر برده است.وی بیان کرد: نیروهای امدادی پسر بچه را پناه دادند و اجساد پدر 

و مادر را به سردخانه بیمارستان منتقل کردند. 

فرار زن 40 ساله از دست شوهر 78 ساله اش
ازدواج پیرمرد 78 ساله با زن 40 ساله پایان خوشی نداشت. این مرد به صورت 
پنهانی و بدون اینکه هفت فرزندش را در جریان ماجرا بگذارد، زنی 40 ساله را به 
عقد خود درآورد، اما این زندگی مشترک یک ماه بیشتر دوام نیاورد و پیرمرد دیروز 

به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست صدور طالق غیابی کرد.
این مرد روی نیمکت ش��عبه 268 دادگاه خانواده نشس��ته بود و وقتی قاضی از او 
پرس��ید که چرا می خواهد از همس��رش به صورت غیابی جدا شود، گفت: همسرم با 
گرفتن مهریه اش از خانه فرار کرده و االن هم مجهول المکان است. می دانم که رفته 
و منتظر است تا من بمیرم و ثروتم را باال بکشد، اما من می خواهم این آرزویش را 
به گور ببرد. پیرمرد عصبانی بود و مرتب داد می زد که آقای قاضی من در این سن 
گول خورده ام، حکم طالق را صادر کنید.قاضی عموزادی، او را به آرامش دعوت 
کرد و بعد از چند دقیقه پرسید: همسرت چرا از خانه فرار کرده است؟ پیرمرد پاسخ 
داد: چون او می خواهد ثروتم را باال بکشد. همه اینها نقشه است. این زن مرا گول زد. 
او ادامه داد: روزی که در پارک با همسرم آشنا شدم به نظرم زن خوب و محجوبی 
آمد. پروین چند سالی می شد که از همسرش جدا شده بود و به تنهایی زندگی می کرد.

برای همین به او پیشنهاد ازدواج دادم و او هم قبول کرد. پروین هیچ فرزندی نداشت. 
برای همین من هم تصمیم گرفتم موضوع را از هفت فرزندم پنهان کنم و بی سروصدا 
ب��ا پروی��ن ازدواج کنم. اصال حوصله دعوا و درگیری با فرزندانم را نداش��تم چون 
می دانستم اگر بفهمند حتما مخالفت می کنند. اما پس از گذشت یک هفته از زندگی 
مشترک مان متوجه شدم که پروین مهریه 50 سکه ای خود را به اجرا گذاشته است. 
برای همین تمام مهریه اش را پرداخت کردم تا بتوانیم زندگی مشترک مان را ادامه 
دهیم. پروین بعد از گرفتن مهریه ناگهان ناپدید شد و با جمع کردن وسایلش از خانه 
فرار کرد. هرچه به دنبالش گشتم فایده ای نداشت.االن دوهفته است که دنبال همسرم 
می گردم، برای همین به دادگاه آمده ام تا از او به صورت غیابی جدا شوم.صحبت های 
این پیرمرد که تمام شد قاضی دستور بررسی صحت گفته های پیرمرد را صادر کرد 

تا اگر حرف های این مرد صحت داشت، حکم طالق غیابی را صادر کند.

حوادث ایران

7 دوشنبه19 خرداد 1393،سال نوزدهم،شماره 3147حوادث

گروه حوادث: حکم اعدام پزشک قالبی 
که به بهانه پیدا کردن کار قربانیان خود را 
بیهوش و پس از سرقت آنها را مورد آزار و 
اذیت قرار می داد در شعبه 11 دیوان عالی 

تائید شد.
به گزارش مه��ر، در این پرونده علی 54 
س��اله متاهل، دارای چند فقره سابقه کیفری 
بازداش��ت از تاریخ 4 آبان امس��ال متهم به 
مباشرت در سرقت مقرون به آزار با داروی 
بیهوشی به قصد تجاوز و قصد عنوان پزشک 
داروس��از اس��ت.12 اسفند س��ال گذشته 
نخستین جلسه محاکمه متهم برای رسیدگی 
به اتهام سرقت به صورت علنی و به ریاست 
قاضی اصغرزاده برگزار ش��د. در این جلسه 
شکات پرونده به طرح شکایت پرداختند و 
مدعی ش��دند متهم به بهانه پیدا کردن کار، 
آنها را فریب داده و برای انجام آزمایش��ات 
پزشکی قبل از استخدام به قربانیان کپسول 
حاوی داروی بیهوشی داده بود.در این جلسه، 
پس از طرح شکایت شکات که اغلب آنها به 
صورت خانوادگی در دام مرد شیطان صفت 
ق��رار گرفت��ه بودند رئی��س دادگاه از متهم 
خواست برای دفاع از خودش در جایگاه قرار 
بگیرد.رئیس دادگاه: شما متهم به ارتکاب 14 
فقره سرقت مقرون به آزار از طریق بیهوش 

کردن شکات با دارو به بهانه پیدا کردن کار و لزوم آزمایش 
قبل از کار و 8 مورد تجاوز به عنف پس از بیهوشی قربانیان 

هستید. در این باره چه دفاعی دارید؟

متهم: من شکایت برخی شکات را قبول دارم ولی اتهام 
تجاوز را قبول ندارم. پس از آزادی از زندان با مشکل مالی 
روبرو شده و به همین خاطر مجبور شدم از قربانیان سرقت 

کن��م. البته ش��کایت برخ��ی از قربانیان 
درست نیست و آنها قصد اخاذی دارند.

دومین جلسه رسیدگی 26 اسفند سال 
گذش��ته به اتهامات پزش��ک قالبی در 
وق��ت ف��وق العاده و به ریاس��ت قاضی 
اصغرزاده در ش��عبه 113 دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شد.در این جلسه که 
به صورت غیر علنی تشکیل شد، 4نفر از 
شکات که از س��وی متهم مورد تجاوز 
قرار گرفته بودند حضور داشته و به طرح 
ش��کایت پرداختند.در ادامه متهم به نام 
عل��ی در جای��گاه ق��رار گرف��ت و با رد 
اظهارات شکات گفت: من اتهام سرقت 
را قبول دارم اما مرتکب تجاوز به عنف 
نش��ده ام.پس از آخرین دفاعیات متهم و 
وکیل مدافعش رئیس دادگاه و 4قاضی 
مستش��ار وارد شور ش��دند و با بررسی 
دفاعیات متهم و وکیل مدافعش اظهارات 
ش��کات و محتوی��ات پرون��ده علی را 
درخصوص اتهام س��رقت به 10س��ال 
زندان، تحمل 74ضربه ش��الق و رد مال 
و درخصوص اتهام غصب عنوان پزشک 
به دو س��ال زن��دان و درخصوص اتهام 
تجاوز به عنف با اثبات تعدادی از شکات 
به س��ه ب��ار اع��دام محک��وم کردند.با 

اعتراض پزش��ک قالب��ی پرونده به دیوان عالی کش��ور 
فرس��تاده شد که قضات شعبه 11 دیوان عالی کشور حکم 

را تائید کردند.

تائید حکم 3 بار اعدام پزشک قالبی

فرمانده انتظامی شهرستان فریمان از 
دستگیری فردی که به بهانه وعده ازدواج 
تع�دادی  از  کالهب�رداری  ب�ه  اق�دام 

شهروندان کرده بود، خبرداد.
به گزارش سرویس ایسنا، سرهنگ افشار 
نجاتی در تشریح این خبر گفت: در پی طرح 
ش��کایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
فردی به بهان��ه ازدواج با فرزندش از آنان 
مبالغی کالهبرداری کرده و متواری ش��ده 
است موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

آگاه��ی فریمان ق��رار گرف��ت.وی افزود: 
کارآگاه��ان اداره مب��ارزه ب��ا جع��ل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی در تحقیات خود 
دریافتن��د مته��م پرونده چند ت��ن دیگر از 
شهروندان را نیز با این ترفند فریب داده است 
که با توجه ب��ه اهمیت موضوع، تحقیقات 
گس��ترده ای در این رابط��ه آغاز و با انجام 
اقدامات گسترده اطالعاتی و ترسیم چهره 
فرض��ی متهم، فرد کالهبردار شناس��ایی و 
تحت تعقی��ب پلیس ق��رار گرفت.نجاتی 

افزود: ماموران انتظامی سرانجام 
با ردزنی های علمی مخفیگاه متهم 
را شناسایی و او را دستگیر کردند 
که مته��م در بازجویی های فنی 
بعمل آمده صراحتا به جرائم خود 
اعتراف کرد.نجاتی با بیان اینکه 
تا کنون پنج شاکی پرونده اعالم 
ش��کایت کرده اند افزود: متهم با 

تشکیل پرونده مقدماتی برای رسیدگی به 
کیفر قضایی خود به دادگاه اعزام و تحقیقات 

کارآگاهان پلیس آگاهی در باره این پرونده 
همچنان ادامه دارد.

میخوام بیام خواستگاری؛ ترفند جدید کالهبرداری

یک پل عابر پیاده در اهواز فرو ریخت! 

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اهواز گفت: یک پل عابر 
پیاده بر اثر برخورد قسمت حمل بار یک دستگاه خودروی تریلی جک 
دار در مس��یر جاده کوت عبداهلل، روبروی منطقه مسکونی کانتکس 

اهواز در ساعت 12 و 30 دقیقه روز شنبه ریزش کرد.
مقصود حق شناس افزود: این دستگاه تریلی ویژه خاک ریزی و خاک 
برداری در زمان حرکت به دلیل نقص فنی و بدون اطالع راننده، جک 
آن درگیر و فعال و قسمت حمل بار را باال رفته و به دلیل ارتفاع زیاد 
آن با پل عابر پیاده برخورد و باعث شکستگی و ریزش آن در اتوبان 
شد.وی افزود: در این حادثه دو دستگاه خودروی عبوری شامل پیکان 
و پراید دچار خسارت شدند که خودروی پراید 50 درصد آسیب دیده 
است. حق شناس گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. مدیر 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 
خاطرنشان کرد: در ایمن بودن و سالم بودن پل هیچ شکی وجود ندارد.
دستگیری عامل تیراندازی مرگبار در عملیات ضربتی

مرد جوان که با انگیزه شخصی دو نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده 
بود، در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد.

 20 اردیبهشت امسال ماموران پلیس آگاهی شهرستان هیرمند در 
استان سیستان و بلوچستان در جریان درگیری در این شهر قرار گرفتند.

در ادام��ه تیم��ی از کارآگاه��ان در محل درگیری حاضر ش��ده و در 
بررس��ی های خود دریافتند دو مرد با شلیک گلوله به قتل رسیده اند. 
ماموران با تحقیقات میدانی هویت ضارب به نام س��عید را شناس��ایی 
کردند.کارآگاهان بالفاصله راهی خانه متهم شده و دریافتند او پس از 
جنایت از شهرستان متواری شده است.پس از یک ماه تحقیقات میدانی 
مخفیگاه قاتل فراری در یکی از استان های همجوار شناسایی و متهم 
دیروز در عملیاتی ضربتی دس��تگیر شد.س��عید پس از انتقال به اداره 
آگاهی به ارتکاب این جنایت با انگیزه شخصی اعتراف کرد.فرمانده 
انتظامی شهرستان هیرمند با اعالم این خبر گفت: مرد جنایتکار پس از 

اعتراف به جرم خود با قرار قانونی روانه زندان شد.
واژگونی، سه قلوها را به کام مرگ کشاند

واژگون��ی یک دس��تگاه خودرو ال 90 در مح��ور گناباد به تربت 
حیدریه مادر و سه قلوهای 1/5ساله اش را به کام مرگ کشاند.

در ساعت 4:30 بامداد روز گذشته در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیس 110 شهرستان گناباد مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو ال 
90 در کیلومتر 10 محور گناباد به تربت حیدریه بالفاصله ماموران 
پاسگاه عمرانی این فرماندهی به همراه نیروهای اورژانس و پلیس راه 
به محل اعزام ش��دند.این گزارش حاکی است، با حضور ماموران در 
محل و بررسی های به عمل آمده مشخص شد که یک دستگاه خودرو 
تندر ال90 از جاده منحرف و واژگون ش��ده اس��ت که در این سانحه 
متأسفانه مادر و سه قلوهای یک و نیم ساله اش )دو پسر و یک دختر( 
به علت ش��دت جراحات وارده در دم فوت کردند و راننده خودرو با 
کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل می شود.در بررسی به عمل 
آمده توس��ط کارشناس پلیس راه علت واژگونی، عدم توجه به جلو 

ناشی از خستگی وخواب آلودگی راننده ال 90 عنوان شده است.
جاسازی تریاک در لباس دختران خردسال

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن با هوشیاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان بردسکن خراسان رضوی سه دختر بچه که حامل مواد 

افیونی بودند، دستگیر شدند.
به گزارش ایس��نا، س��رهنگ قدیر مصر خانی در تشریح این خبر 
گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با اجرای ایست 
و بازرسی در محور بردسکن به سبزوار به خودرو سواری عبوری 
که مسافران آن از استان های جنوبی به مقصد مشهد در حرکت بودند 
مشکوک و خودروی فوق را متوقف کردند.وی افزود: بررسی های 
اولیه نشان می داد که راننده هیچ نسبتی با مسافران خود ندارد که در 
بازرسی بدنی ازسرنشینان خودرو 10 کیلو و 700 گرم مواد مخدر 
افیونی از نوع تریاک کش��ف ش��د.مصرخانی افزود: در این عملیات 
راننده خودرو که پدر خانواده بود مواد مخدر را در لباس های دختر 
8 و 12 ساله اش جاسازی کرده و قصد قاچاق مواد افیونی به مشهد 

را داشت که دستگیر شد.

رییس کالنتری 139مرزداران از دستگیری 
جاعل مامورنمایی خب�رداد که به بهانه تذکر 

بدحجابی از صاحبان مغازه ها اخاذی می کرد.
سرگرد حسین مافی در گفت وگو با ایسنا، در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اخبار واصله 
از ش��هروندان و ارجاع چندین فقره ش��کایات و 
گزارش��ات مردمی مبنی بر اینکه شخصی به نام 
خس��رو تحت عنوان جاعل مام��ور نما اقدام به 
اخاذی از مالکان و مس��ئوالن س��وپرمارکتهای 
محدوده شهرک مرزداران می کند؛ پرونده ای در 
این رابطه تش��کیل و به صورت ویژه در دستور 
کار قرار گرف��ت.وی افزود: ماموران تحقیقات 
خود را آغاز کرده تا اینکه در ساعت 23 روز هفتم 
خردادماه امس��ال، فردی به نام »همایون« ضمن 
معرف��ی خ��ود ب��ه عن��وان مدی��ر یک��ی از 
س��وپرمارکت های محدوده شهرک مرزداران با 

مرک��ز فوریت های پلیس��ی 110 تهران تماس 
گرفته و اظهار کرد که دقایقی قبل فردی به داخل 
مغازه مراجعه و عنوان داش��ته است که »سرباز 
کالنتری هس��تم یک سری ش��کایات از شما و 
مغ��ازه در خصوص مزاحم��ت و ورود و خروج 
خانم ه��ای بدحج��اب ک��ه باع��ث نارضایت��ی 
شهروندان شده به کالنتری واصل شده است« که 
به دنبال این موضوع ماموران با علم اینکه متهم 
همان مجرم تحت تعقیب است بالفاصله در محل 
حاضر ش��ده و مته��م که خود را به��ادر معرفی 
می کرد، دس��تگیر و به کالنت��ری منتقل کردند.
رییس کالنتری 139مرزداران با بیان اینکه متهم 
پس از انتقال به کالنتری تحت بازجویی های فنی 
و پلیسی قرار گرفت گفت: در خالل بازجویی های 
پلیسی مشخص شد، متهم ضمن پوشیدن لباس 
س��ربازی نیروی انتظامی به سوپرمارکت های 
محالت مراجعه و به بهانه واهی که طی روز های 
گذشته چندین مرتبه شهروندان با پلیس 110 در 
خصوص مزاحمت و بد حجابی یکی از کار کنان 
خانم فروش��گاه ش��ما تم��اس گرفت��ه و اظهار 
نارضایت��ی کرده اند؛ اقدام به اخاذی از مدیران و 
مسئوالن فروشگاها می کرد.وی افزود: متهم پس 
از تحقیقات مقدماتی برای تحقیقات تخصصی تر 
و شناسایی سایر جرایمش در اختیار کارآگاهان 

پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

کالهبرداری کارمند بانک از سالخوردگانمامورنمایی که به بهانه تذکر بدحجابی اخاذی می کرد
فرمانده انتظامی شهرس�تان 
ساوه از دستگیری کارمند یکی 
از شعب بانکی که از 47 شهروند 
س�الخورده در شهرستان ساوه  
اختالس�ی  مرک�زی  اس�تان 

میلیاردی کرده بود، خبرداد.
به گزارش ایس��نا،  س��رهنگ 
علی اصغ��ر طالب��ی در تش��ریح 
جزئی��ات این خبر گفت: در اواخر 
اردیبهش��ت  ماه نماینده حراست 
یک��ی از ش��عبه های بانک��ی در 
شهرستان ساوه به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کرد و گزارش هایی از رفتار 
مشکوک یکی از کارمندان بانک و احتمال اختالس از حساب مشتریان را ارائه 
داد.وی ب��ا بیان اینکه با اعالم این گزارش بالفاصله، تیمی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی تحقیقات خود را برای بررسی موضوع شروع کردند، گفت: در تحقیقات 
جام��ع و نامحس��وس کارآگاهان پلیس که به مدت یک م��اه به طول انجامید، 
مشخص شد کارمند متخلف در زمان مراجعه مشتریان سالخورده به شیوه های 
متعدد از حساب آن ها برداشت می کند.فرمانده انتظامی شهرستان ساوه دراین باره 
گفت: با مشخص شدن جزئیات پرونده طی هماهنگی با دستگاه قضایی، وی به 
یگان انتظامی منتقل شد و مورد بازجویی فنی کارآگاهان قرار گرفت و با ارائه 
مستندات و مدارک به متهم، وی به یک میلیارد و 530 میلیون ریال اختالس و 
برداشت غیرمجاز از حساب مشتریانی که اغلب سالخورده بوده و نسبت به امور 
بانکی آشنایی نداشتند، اعتراف کرد.وی بیان کرد: کلیه مبالغ از متهم دریافت و 
به 47 نفر شهروندی که بدین وسیله از حساب آن ها برداشت شده بود، مسترد 

شد و متهم با قرار بازداشت به ندامتگاه معرفی شد.

رانن�ده پ�ژوی آر-دی ح�دود 30 کیلومت�ر را با 
س�رعتی سرس�ام آور طی کرد و در زمانی کوتاه از 
صومعه س�را خود را به مرکز اس�تان گیالن رساند، 
خورشید روز یازدهم خرداد ماه هنوز غروب نکرده 
بود که خودروی گشت پلیس متوقفش کرد. حرکات 
وی به قدری مش�کوک بود که شک ماموران گشت 

انتظامی رشت را برانگیخت.
مرد 46 س��اله از پژوی آر-دی پیاده شد، دیدن سر و 
وض��ع این مرد هیچ جای ش��کی برای مام��وران باقی 
نگذاشت، مرد با دست ها و لباس های غرق در خون بدون 
هیچ مقاومتی دس��تگیر و به همراه ماموران به کالنتری 

محل دس��تگیری منتق��ل ش��د. در راه انتقال به 
کالنتری این مرد با بهانه های واهی و اظهارات 
ضد و نقیض سعی در گمراه کردن ماموران داشت 
تا اینکه آنان به محل کالنتری رسیده و بازپرس 
قتل هم به محل آمد و تحقیقات اولیه از متهم آغاز 
شد و این مرد پس از تناقض گویی های پی درپی 
به قتل یک پیرزن در صومعه سرا اعتراف کرد.با 
دستور بازپرس، رسیدگی به موضوع و پیگیری 
پرونده به ماموران پلیس آگاهی واگذار ش��د و 
س��رهنگ فالح کریمی ریی��س پلیس آگاهی 
گیالن به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل آمدند، 
تحقیقات تخصصی از متهم آغاز ش��د و او بار دیگر در 
جمالتی کوتاه از قتل یک پیرزن در صومعه سرا به دست 
خودش خبر داد. او علت این کار را نفوذ شیطان به جسم 
ای��ن پیرزن اعالم کرد. اعترافات متهم نش��ان از حالت 
غیرعادی وی داشت؛ حالتی که در جریان تحقیقات بعدی 
مشخص شد ناشی از اختالالت روحی روانی اش است. 
کارآگاهان به همراه متهم به صومعه سرا و محل جنایت 
رفتند. جسد پیرزنی سالخورده غرق در خون در خانه ای 
روستایی افتاده بود که پس از انجام تحقیقات جنایی از 
محل با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

پس از انتقال جس��د، متهم به بازسازی صحنه جرم 
پرداخت و در اعترافاتش گفت: مقتول زن عمویم بود 
و با ش��یاطین ارتباط داش��ت، شیطان به جسمش نفوذ 
کرده بود و کارهای نادرس��تی انجام می داد، به همین 
دلیل صبح روزی که دستگیر شدم به خانه اش رفتم و 
پس از درگیری با او به وسیله تیغ موکت بری و چاقو، 
آشپزخانه چندین ضربه به بدنش وارد کرده و به سمت 
رش��ت متواری شدم. س��رهنگ فالح کریمی، رییس 
پلیس آگاهی اس��تان گیالن با تایید این خبر گفت: در 
تحقیقات انجام ش��ده از متهم به قتل مش��خص شد که 
وی دارای بیم��اری روح��ی - روان��ی بوده و در ذهن 
خودش توهم داش��ته که زن عموی س��الخورده اش با 
ش��یطان در ارتباط اس��ت، اما واقعیت این گونه نبود.

رییس پلیس آگاهی گیالن ادامه داد: پیرزن 80 س��اله 
کش��اورز بوده و زمینی کش��اورزی داشته است و با 
وجود س��ن باالخود در زمینش کش��اورزی می کرد. 
سرهنگ فالح کریمی با اشاره به تشکیل پرونده برای 
متهم در شهرس��تان صومعه سرا گفت: پس از تشکیل 
پرونده، این مرد به دادس��رای صومعه سرا منتقل شد و 
در حال حاضر پرونده وی در دست بررسی است. متهم 

نیز هم اکنون در زندان به سر می برد.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی گفت: فردی که 
با برداش�ت غیرمجاز وجه از حساب بانکی در صدد 
عقده گش�ایی و انتقام گی�ری ب�ود، شناس�ایی و 

دستگیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد قاسملو اظهار 
کرد: چندی پیش در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه از 
حس��اب وی مبلغ��ی به صورت اینترنت��ی و غیرمجاز 
برداش��ت شده است، موضوع رسیدگی در دستور کار 

کارآگاهان ویژه تیم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.
 وی افزود: بررس��ی های اولیه معم��ول و در نهایت 
مشخص شد که مبالغ برداشتی در مرحله اول از حساب 
شاکیه به حساب فرد دیگری انتقال و از آن طریق اقدام 

به برداشت از خودپرداز و خرید شارژ شده است که پس 
از تحقیقات الزم هویت متهم شناسایی شد.رئیس پلیس 
فتا آذربایجان شرقی بیان داشت: با استفاده از شگردهای 
پلیسی متهم دستگیر و به این پلیس احضار و اعالم کرد 
که چند ماهی بود با شاکیه دوست بودم و مدتی پیش وی 
را با یک پسر دیگر دیده و به جهت اینکه فکر کردم وی 
ب��ه من پش��ت کرده اس��ت، ب��ا اغفال ش��اکیه اقدام به 
جم��ع آوری اطالعات حس��اب بانکی او نمودم و فقط 
برای عقده گشایی از حساب بانکی اش مبالغی برداشت 

کردم و به وجه برداشتی نیازی نداشتم.
وی افزود: پرونده با برگشت وجه برداشتی به حساب 
ش��اکیه و گذش��ت وی مختومه ش��د.رئیس پلیس فتا 

آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سعی کنیم با پرهیز از 
ارتباط های غیرقانونی خود را در معرض سوءاستفاده های 
اخالقی، مالی و... قرار نداده و زمینه های سوءاستفاده را 

در خود و دیگران به حداقل برسانیم.

زن عمویم با شیطان ارتباط داشت، کشتمش!

دوستی دختر جوان با دو پسر دردسر ساز شد


