
تحقيقات پليس تهران درباره مرگ مشكوك زني كه در جريان 
عمل ساكشن در مطب پوست و زيبايي در شمال تهران به كام 
مرگ رفته همزمان با بازداشت پزشك معالج در جريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جليل موقوفه اي، جانشين پليس 
پيش��گيري پايتخت توضيح داد: س��اعت ۲۳:۳۴ شامگاه شنبه 
مأموران كالنتري ۱۰۱ تجريش از وقوع حادثه با خبر شده و بعد از 
حضور در محل متوجه شدند كه زن جوان براي تخليه چربي هاي 
اضافه به مط��ب مراجعه كرده بود.  صاح��ب كلينيك كه مردي 
5۰س��اله بود در توضيح ماجرا گفت: زن ۴۳ ساله صبح امروز به 
مطب مراجعه كرد و قرار شد در جريان دو عمل جداگانه چربي هاي 
اضافه تخليه شود. عمل اول بعد از تزريق دو آمپول صبح انجام شد 
و س��اعت ۱7 هم قصد تزريق آمپول براي دومين عمل را داشتم 
كه متوجه قطع ش��دن عالئم حياتي وي شدم. احتمال مي دهم 
زن جوان به دليل تزريق دو آمپول عالئم حياتي اش را از دس��ت 
داده است و فوت كرده باشد.  سرهنگ موقوفه اي گفت: همزمان 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني پزشك معالج به دستور بازپرس 

بازداشت شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

 بازداشت پزشك زيبايي
 به علت فوت زن بيمار

مغازه دار ميانسال در شهرس�تان تالش براثر گاز گرفتگي 
جانش را از دست داد. 

س��رهنگ حس��ين جمال دار، فرمانده انتظام��ي تالش گفت: 
مأموران پليس روز گذش��ته بعد از اطالع از مرگ مرد 5۱ ساله 
در مغازه اش در محل حاضر و بعد از بررس��ي متوجه شدند وي 
به دليل استفاده از وسايل گرمايشي نامناسب و استنشاق گاز 
منواكس��يد كربن، جان خود را از دست داده است كه جسد به 

پزشكي قانوني منتقل شد.

مرگ خاموش مرد مغازه دار

دختربچه 9 س�اله به علت س�قوط از ارتف�اع 70 متري در 
شهرستان لردگان فوت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ سيروس ميرزايي، فرمانده انتظامي 
شهرستان لردگان گفت: اين حادثه در روستاي ارمند اين شهرستان 
اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس نش��ان داد كه دختر بچه پس از 
تعطيلي مدرسه همراه دوستش براي چيدن گل هاي وحشي به كوه 
رفته بود كه از ارتفاع 7۰ متري به داخل دره سقوط كرد. وي ادامه 

داد: جسد به دستور قاضي به پزشكي قانوني منتقل شد.

مرگ غم انگيز دختربچه 9 ساله

 جلوه هاي خدمت پليس
 جشنواره شد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از برگزاري جشنواره جلوه هاي 
خدمت پليس با هدف كاهش آسيب هاي اجتماعي و تخلفات رانندگي خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مراد مرادي توضيح داد: نيروي انتظامي در بحث 
برخورد و مواجهه با آسيب ها و مشكالت اجتماعي و پيشگيري از جرائم رويكردي 

فرهنگي و اجتماعي در پيش گرفته است. 
وي ادامه داد: معاونت اجتماعي پليس تهران هم راهبردهاي كالني در حوزه هاي 
مختلف اجتماعي و فرهنگي در بحث حل مشكالت و آسيب هاي اجتماعي ارائه 
كرده است. اين معاونت در سال هاي اخير اقدامات گسترده اي در زمينه فرهنگي 
و اجتماعي براي آگاه سازي گروه هاي هدف داشته و به توفيقات بسياري در اين 
زمينه دست يافته است.  معاونت اجتماعي پليس تهران درباره جشنواره نوروزي 
پليس با عنوان جلوه هاي خدمت هم گفت: اين جشنواره در پنج قالب عكس، فيلم، 
خاطره، شعر و مقاله در محور هاي پليس، حافظ امين جان و مال مردم – پليس، 
هوشياري دقت و سرعت عمل. پليس، اخالق، ادب و تكريم ارباب رجوع. پليس، 
خدمت صادقانه، بي منت و دلسوزانه. پليس، راهنمايي، مشاوره و آموزش نظم و 
قانون و تحقق شعار محوري پليس راهور ناجا با عنوان پرهيز از خطر؛ آرامش در 
سفر است كه در اين مسير به دنبال نشان دادن بخشي از فعاليت ها و خدمات پليس 

به مردم و همكاري و تعامل پليس با مردم است.  
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اش��اره به اينكه مهلت ارسال 
آثار به جشنواره تا ۳۱ فروردين ماه 98 است زمان داوري آثار را پايان ارديبهشت ماه 
اعالم كرد. س��رهنگ مرادي گفت: عالقه مندان شركت در جش��نواره مي توانند 
آثار خود را از طريق ش��بكه هاي مجازي و از طريق يكي از پيام رسان هاي داخلي 
 @FESTPOLICEسروش، ايتا، بله، س��اپناو اي گپ با نامگذاري( به نشاني(
امكان پذير است. آثار به صورت التين و با مشخصات فردي )نام صاحب اثر، كد ملي 
و شماره آثار براي هر يك از آثار( ارسال شود.  سرهنگ مرادي با اشاره به اينكه هر 
شركت كننده در هر بخش حداكثر سه اثر با نام خود مي تواند ارسال كند، گفت: 
نفرات اول هر بخش مبلغ ۳۰ ميليون ريال، نفرات دوم هر بخش ۲۰ ميليون ريال  به 
و به نفرات سوم هر بخش مبلغ ۱۰ ميليون ريال اهدا خواهد شد. شركت كنندگان 
براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تماس ۰۲۱8۲۳7۰9 در تمامي 

روزهاي اداري از ساعت 9 تا ۱۲ تماس بگيرند.
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اعتراف به سرقت يك ميليارد 
پول و طال از چند خانه

اعض�اي ي�ك ش�بكه س�رقت ك�ه ب�ا دس�تبرد ب�ه 
من�ازل بندرعب�اس ي�ك ميلي�ارد توم�ان پ�ول 
و ط�ا س�رقت ك�رده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ عبدالمجيد كرمي، رئيس 
پليس آگاهي استان هرمزگان گفت: مأموران پليس همزمان 
با سرقت هاي مشابه در ايام نوروز از چند خانه در بندرعباس 
دست به تحقيق زده و در جريان بررسي هاي ميداني موفق 
شدند دو نفر از سارقان را بازداشت و مقداري طال و سكه هاي 
قديمي سرقت شده از آنها كشف كنند. سرهنگ كرمي گفت: 
در بررسي سوابق متهمان مشخص شد كه آنها از مجرمان 
سابقه دار سرقت از منازل در تهران و كرج هستند كه به سرقت 
از چند خانه در بندرعباس هم اقرار و دو همدست خود را به 
پليس معرفي كردند. وي ادامه داد: مأموران پليس با اطالعاتي 
كه دو متهم در اختيارش��ان گذاش��تند دو همدست آنها را 
بازداشت و از مخفيگاه آنها مقداري از اموال سرقتي را كشف 
كردند. متهمان اعتراف كردند كه در جريان سرقت هاي خود 
يك ميليارد تومان پول و طال سرقت كرده بودند كه تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر آنها در جريان است.

 35 كيلومتر كوهنوردي 
براي كمك به سيل زدگان

س�رباز وظيفه ب�راي كمك ب�ه س�يل زدگان پلدختر 
به علت از بين رفتن مس�يرهاي ارتباطي 35 كيلومتر 
مسيركوهس�تانی را در م�دت 8س�اعت ط�ی ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين سرباز وظيفه كه محمدجواد كريمي 
پويا نام دارد و در پاسگاه انتظامي جايدر پلدختر خدمت مي كند 
هنگامي كه در مرخصي بود از وقوع سيالب در پلدختر باخبر 
شد و با وجود داش��تن مرخصي تصميم به بازگشت به محل 
خدمت خود براي كمك به آسيب ديدگان گرفت. از آنجا كه 
بسياري از مسيرهاي ارتباطي تا پلدختر مسدود شده بود سرباز 
وظيفه شناس پس از طي ۳5 كيلومتر از مسيرهاي كوهستاني 
و صعب العبور در مدت هشت ساعت به صورت پياده خود را به 

پاسگاه محل خدمتش رساند.

پ�در ج�وان پ�س از بس�تري ك�ردن همس�ر ب�اردارش 
در بيمارس�تان ب�راي برداش�تن وس�ايل ق�دم ب�ه داخل 
خانه اش گذاش�ته ب�ود كه ب�ا ضربات س�ارقان شمش�ير 
به دس�ت مجروح ش�د و تا ي�ك قدمي مرگ پي�ش رفت. 
به گزارش خبرن��گار ما، ش��امگاه ش��نبه ۲۴ فروردين ماه به 
مأموران كالنتري ۱69 مشيريه خبر رسيد مردان شمشير به 
دست پس از زخمي كردن مردي جوان در يكي از خيابان ها از 
محل متواري شده اند. مرد جوان در حالي كه با ضربات شمشير 
مجروح شده بود همزمان با انتقال به بيمارستان ماجرا را شرح 
داد. او گفت: ساعتي قبل همسر باردارم را براي وضع حمل به 
بيمارستاني نزديك خانه مان منتقل كردم. وقتي براي برداشتن 
مقداري لوازم به خانه برگش��تم با مردي شمشير به دست در 
پاركينگ مواجه ش��دم. او به من حمله كرد و م��ن را از ناحيه 
سر، دست و كتف به شدت زخمي كرد. همزمان متوجه شدم 
كه همدست او در حالي كه مقداري از لوازم باارزش خانه مان 
را همراه داشت از آپارتمان ما خارج شد و همراه مرد شمشير 
به دست از در خارج شد. آنها سوار يك خودروي ام. جي شدند 
كه راننده مقابل ساختمان منتظر آنها بود. من هم به سختي 
خودم را به خودرو رساندم و سعي كردم مانع فرار سارقان شوم، 
اما آنها حدود ۱۰متر من را روي آس��فالت كشيده و سرانجام 
موفق به فرار شدند. سپس با كمك رهگذران، پليس را از ماجرا 
با خبر كردم. شاكي گفت كه س��ارقان ۳5 ميليون تومان طال، 
9 ميليون تومان پول نقد و مقداري از ل��وازم باارزش خانه اش 
را س��رقت كرده اند.  در ش��اخه ديگري از تحقيقات مأموران 

كالنتري با بررسي دوربين مداربسته ساختمان پالك خودرو 
را به دست آوردند. آنها با بررسي شماره پالك، مالك خودرو را 
كه مرد ميانسالي بود، شناسايي كردند. او گفت كه خودرو اش 
در اختيار پسر جوانش اس��ت. مأموران پليس سرانجام موفق 
شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و او را به همراه دو همدستش 
بازداشت كنند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه سه متهم 

از مجرمان سابقه دار و هر سه به مصرف شيشه اعتياد شديدي 
دارند.  سرهنگ سيد امين موسوي پور، رئيس كالنتري ۱69 
مشيريه گفت: شاكي بعداز مواجهه با متهمان آنها را به عنوان 
سارقان خانه اش شناس��ايي كرد. سرهنگ موسوي گفت: سه 
ش��اكي ديگر عليه متهمان اعالم شكايت كرده اند و تحقيقات 

براي شناسايي جرائم بيشتر آنها در جريان است. 

سارقان شمشيرکش صاحبخانه را تا لب مرگ بردند

پرونده دعواي چند پس�ر نوجوان كه 
منجر به قتل يكي از آنها شده بود روز 
گذشته در حالي در دادگاه كيفري يك 
استان تهران بررسي ش�د كه عامان 
حادثه قت�ل را گ�ردن ه�م انداختند. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، ع��دم توجه به 
ساختارهاي قانوني يكي از عواملي است 
كه منجر به تشكيل بسياري از پرونده هاي 
جنايي مي شود. در اين ش��رايط افراد به 
جاي رفتار قانونمند با توسل به خشونت 
تالش مي كنند اختالف هايش��ان را حل 
كنند كه خيلي وقت ها باعث بروز حوادثي 
خونين مي شود. در حادثه اي كه نوزدهم 
اسفند س��ال 95، در يك��ي از محله هاي 
تهرانپارس اتفاق افت��اد، مأموران پليس 
از قتل پسر نوجواني در درگيري خونين 
باخبر و راهي محل ش��دند. جسد متعلق 
به فرشيد ۱6 ساله بود كه با اصابت چاقو به 
سينه اش كشته شده بود. دوست فرشيد كه 
رضا نام داشت و در جريان درگيري از چند 
ناحيه زخمي ش��ده بود به مأموران گفت 
پس��ر نوجواني به نام عرش��يا او را زخمي 
كرده، س��پس يك ضربه به سينه فرشيد 
زده و فرار كرده اس��ت.  با انتقال جس��د 
به پزشكي قانوني، عرشيا ۱6 ساله تحت 
تعقيب قرار گرفت ت��ا اينكه چند روز بعد 
از حادثه در مراس��م تولد خواهرزاده اش 
دستگير شد. متهم در پليس آگاهي تحت 
بازجويي قرار گرف��ت، اما جرمش را انكار 
كرد و گف��ت: »روز حادثه رض��ا با يكي از 
دوستانم درگير شد و من به هواخواهي از او 
وارد درگيري شدم كه رضا با چاقو به پايم 

زد و من هم او را زخمي كردم.«
 بعد از اين اظهارات، دوس��تان عرشيا به 
نام هاي مهران، محمد و سعيد بازداشت 
ش��دند و بعد از اقرار به ش��ركت در نزاع 
دس��ته جمعي، از آنجائيكه همه متهمان 
زير ۱8 س��ال بودند روانه كانون ش��دند.  
پرون��ده بعد از كامل ش��دن تحقيقات به 
ش��عبه هفتم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده ش��د و صبح ديروز روي 
ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست 
قاضي كيخواه قرار گرفت. ابتداي جلسه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند سپس 
مادر مقتول گفت: »شاهدان گفتند عرشيا 
بعد از كشتن فرزندم فرياد  كشيده است 
»پرچم ما باالست!« حاال مي خواهم بدانم 
كسي كه پرچمش باالست االن در جايگاه 

متهم چه مي كند؟!« 
 در ادامه عرشيا به اتهام مباشرت در قتل 
و شركت در نزاع دسته جمعي در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »قتل را قبول ندارم. آن 

روز به هواخواهي از دوستم وارد درگيري 
شدم كه ناگهان رضا با چاقو به پايم ضربه 
زد و من ه��م او را زخمي ك��ردم. مقتول 
سالم پيش ما آمد و س��الم هم رفت. رضا 
مقصر اصلي اين حادثه بود و حاال خودش 
را بي گناه مي داند. ب��اور كنيد اهل كلك 
نيستم و قتل كار من نيست. من وجدان 
دارم اگ��ر بخواهم دروغ بگوي��م بايد يك 
عمر با عذاب وجدان بخوابم.« سپس رضا 
به اتهام ش��ركت در نزاع دسته جمعي در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: »روز حادثه از 
دانشگاه به خانه رفتم كه شوهر خواهرم 
خواس��ت همراه آنها ب��راي خريد بيرون 
برويم. در خياباني ك��ه خريد مي كرديم 
بساط دستفروشي زياد بود. شوهر خواهرم 
همراه ديگر برادرم با ما فاصله داشتند كه 
يكي از دس��تفروش ها به خواهرم متلك 
گفت. ناراحت شدم و همانجا زنگ زدم و 
مقتول همراه يكي از دوستانم آمد و با آن 
جوان درگير ش��ديم. عرشيا با دوستانش 
وارد درگيري شدند و آن جواني كه متلك 
گفته بود فرار كرد و عرش��يا يك چاقو به 
پايم زد. خ��ودم را كنار كش��يدم و روي 
جدول خيابان نشس��تم كه متوجه شدم 
عرش��يا با چاقو به س��ينه مقتول هم زده 
اس��ت. او دوباره با چاقو حمله كرد و چند 
ناحيه از بدنم را زخمي كرد. آن روز فقط 
عرش��يا چاقو داش��ت و من و دوستانم با 
دستان خالي از خودمان دفاع مي كرديم و 
ضربه اي به پاي عرشيا نزدم. براي صدمات 

و جراحات وارده از عرشيا شكايت دارم.«
ديگر مته��م به نام س��عيد نيز ب��ه اتهام 
شركت در نزاع دس��ته جمعي در جايگاه 
قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: »رضا 
دروغ مي گويد. درگيري به خاطر متلك 
به خواهر او نبود. آن روز يكي از دوستانم 
بس��اط عروس��ك پهن كرده بود و براي 
شوخي داد مي زد اين عروسك ها غيبي 
است هر كس اين عروس��ك را بخرد و با 
خود به خانه ببرد صبح متوجه مي ش��ود 
عروسك غيب شده است و به خاك سفيد 
رفته تا كسي وارد نش��ود. رضا جلو آمد و 
گفت هيچكس حق بستن خاك سفيد را 
ندارد. همين كشمكش باعث درگيري شد 
و در آن درگيري او با چاقو به عرشيا حمله 
كرد و عرشيا هم با چاقو به پاي او ضربه زد 

اما ضربه اي به مقتول نزد.« 
 در ادام��ه دو مته��م ديگر نيز ب��ا قبول 
اتهامشان گفتند عرشيا ضربه اي به مقتول 
نزده است و رضا هم در آن درگيري چاقو 
داشته است.  در پايان هيئت قضايي جهت 

صدور رأي وارد شور شد. 

 پسران نوجوان قتل را 
گردن هم انداختند

مردي كه در جري�ان ارتب�اط پنهاني با زن 
جوان، ش�وهر او را در شهرستان مشهد به 
قتل رس�انده و همراه همس�ر وي به تهران 
گريخته ب�ود پ�س از يك زندگ�ي مخفيانه 
بازداش�ت ش�د و ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، خيانت همسر به زندگي 
مش��ترك يكي از موضوعاتي است كه مدام به 
ش��كل گيري پرونده هاي همسركش��ي منجر 
مي ش��ود كه در جريان آن زنان با اجير كردن 
مرد مورد عالقه شان، ش��وهران خود را به كام 
مرگ مي كشانند. اعتياد به مصرف مواد مخدر، 
خشونت يا بي توجهي به زنان يكي از انگيزه هايي 
است كه منجر به گرايش زنان به مردان بيگانه 
مي ش��ود. در پرونده اي كه ب��ا همين موضوع 
دي سال قبل در شهرس��تان مشهد به جريان 
افتاد جسدي س��وخته حوالي شهر كشف شد. 
معاينات پزشكي قانوني نشان داد مقتول ابتدا با 
اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده و 
بعد از سوي فرد يا افرادي جسدش براي اينكه 

شناسايي نشود آتش زده شده است. 
در چنين ش��رايطي مأم��وران تحقيقات خود 
را براي شناسايي هويت مقتول آغاز كردند تا 
اينكه مأموران در بررسي پرونده افراد گمشده 
متوجه شدند مقتول با مرد ۳7 ساله گمشده اي 
به نام اسفنديار ش��باهت هاي ظاهري زيادي 
دارد. بدين ترتيب خانواده اسفنديار با حضور 
در پزشكي قانوني مقتول را شناسايي كردند.  
با شناسايي مقتول پرونده وارد مرحله تازه اي 
ش��د و تيمي از كارآگاهان به دستور بازپرس 
ويژه قتل براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
مأم��وران دريافتند مقتول همراه همس��رش 
ش��هين و پس��ر و دخترش زندگ��ي مي كرده 
است كه پس از اعالم مفقودي به طور ناگهاني 
همسرش خانه ش��ان را ترك كرده و به مكان 

نامعلومي گريخته اس��ت. همچنين مشخص 
شد همسر مقتول مدتي اس��ت با پسر جواني 
به نام ش��هروز ارتباط مخفيان��ه دارد كه پس 
از حادثه پس��ر جوان هم ناپديد ش��ده  است. 
بنابراين مأموران همس��ر مقتول و ش��هروز را 
به عنوان مظنونان حادثه تح��ت تعقيب قرار 
دادند.  در حالي كه سه ماه از حادثه گذشته بود، 
تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي مشهد نشان 
داد شهروز و همس��ر مقتول به تهران گريخته 
و زندگي مخفيانه اي را آغاز كرده اند. س��پس 
مأموران براي دستگيري متهمان راهي تهران 
ش��دند تا اينكه دو روز قبل موفق شدند آنها را 
در خانه اي در مركز تهران شناسايي و دستگير 
كنند.  دو متهم صب��ح ديروز براي بازجويي به 
دادس��راي امور جنايي تهران منتقل ش��دند. 
شهين در بازجويي با اعتراف به جرم خود گفت: 
۱۳ س��اله بودم كه خانواده ام به زور مرا شوهر 
دادند. از هم��ان ابتداي ازدواجم با اس��فنديار 
اختالفات ما شروع شد. او مرد بداخالقي بود و 
مرا هميشه كتك مي زد تا اينكه با شهروز آشنا 
شدم. او به من توجه مي كرد و كم كم به او عالقه 
پيدا كردم. شهروز هميشه مي گفت شوهرم را 
مي كشد اما من فكر مي كردم او شوخي مي كند 
تا اينكه شبي با من تماس گرفت و گفت شوهرم 
را كشته است. ابتدا باور نكردم اما وقتي عكس 
حادثه را به من نشان داد باور كردم و همراه او به 
تهران فرار كردم و زندگي مخفيانه اي را شروع 
كرديم تا اينكه دستگير شديم.  شهروز هم در 
بازجويي ها به قتل اس��فنديار اعتراف كرد.  دو 
متهم پس از اعتراف به دس��تور قاضي كامران 
رضواني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور 
جنايي تهران ب��راي ادامه تحقيقات در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاهي مشهد قرار گرفتند تا 

به محل حادثه منتقل شوند. 

 خيانت با جنايت
 كامل شد

خودت را معرفي كن ؟
شهروز هستم ۲۴ ساله. 

چطور با همسر مقتول آشنا شدي ؟
من اهل يكي از شهرهاي شمالي هستم. هشت سال 
قبل مقتول همراه خانواده اش براي تفريح به شمال 

آمدند كه آنجا با همسرش آشنا شدم. 
چرا با زن شوهر دار وارد رابطه شدی ؟

او ب��ا ش��وهرش اختالف داش��ت و هم��ه راز 
زندگي اش را براي م��ن تعريف كرد. من هم به 
درد دل هاي او گوش مي دادم و همين موضوع 
باعث شد شيطان فريبم دهد و ارتباط تلفني و 

پيامكي ما دو نفر آغاز شد. 
يعني ش�ما از هشت س�ال قبل با هم 

ارتباط داريد ؟ 
نه. پس از اينكه آنها به مشهد برگشتند مدتي با 
هم به صورت تلفني و پيامكي در ارتباط بوديم 

تا اينكه ارتباط ما قطع ش��د. فكر كردم شايد 
شوهرش متوجه شده و ش��هين دوست ندارد 
با من ارتباط داشته باشد و من هم براي ارتباط 
خيلي اصرار نكردم، اما دو سال قبل دوباره با هم 

ارتباط برقرار كرديم. 
چطوري دوباره يكديگر را پيدا كرديد ؟ 

يك روز در ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام در 
حال پرسه زني بودم كه متوجه عكس شهين 
در صفحه اي شدم. پس از اين او را فالو كردم 
و او درخواست دوستي مرا قبول كرد و دوباره 

ارتباط ما برقرار شد. 
چه شد كه از شمال به مشهد رفتي ؟ 

وقتي دوباره با هم ارتباط برقرار كرديم، فهميدم 
شهين هنوز با شوهرش اختالف دارد و او را دوست 
ندارد. كم كم شيطان مرا فريب داد و به او عالقه 
پيدا كردم كه تصميم گرفتم خانه ام را به مشهد 

ببرم و آنجا در رستوراني شروع به كار كردم. 
چه شد كه تصميم گرفتي او را به قتل 

برساني ؟ 
ما دو نفر با هم ارتباط داشتيم و شهين هر روز 
از شوهرش شكايت مي كرد و مي گفت او مرد 
بداخالقي است و هميش��ه او را كتك مي زند. 
قرار شد شهين طالقش را بگيرد و با من ازدواج 
كند، اما اسفنديار او را طالق نمي داد تا اينكه 
تصميم گرفتم او را به قتل برسانم و با شهين 

زندگي تازه اي را آغاز كنم. 
درباره حادثه توضيح بده ؟

مقتول در كار خريد و ف��روش دالر و پول هاي 
خارجي بود و به بهانه خريد دالر با او آشنا شدم. 
مدتي بعد او را به رستوران دعوت كردم و به دروغ 
به او گفتم مدتي قبل گنج گرانقيمتي پيدا كردم 
و فروختم االن هم نقشه گنجي دارم كه دوست 

دارم اين بار با او شريك شوم. اسفنديار حرف هاي 
مرا باور كرد و شب حادثه او را به همين بهانه به 
بيابان هاي اطراف مشهد كشاندم و با تكه سنگي 

ضربه اي به سرش زدم و او را به قتل رساندم. 
چرا جسدش را سوزاندي ؟ 

مي خواس��تم هويتش شناس��ايي نش��ود و 
نشويم.  گرفتار 

همس�ر مقت�ول در جريان ب�ود كه 
شوهرش را به قتل رسانده بودي ؟ 

به او گفته بودم اما ابتدا باور نكرد كه بعداً فهميد 
شوهرش را كشته ام كه با هم فرار كرديم. 

در تهران چه كار مي كردي ؟ 
در رستوران كار مي كردم. 

االن به نظرت به هدفت رسيدي ؟ 
فقط مي دانم بدبخت شدم و بايد روز و شب در 

انتظار چوبه دار باشم. 

دو موتورسوار كه بر س�ر متلك پراني 
پسري جوان را در ش�هرك وليعصر به 
قتل رس�انده بودند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت ۲۳ جمعه 
۲۳ فروردين ماه بود ك��ه مأموران كالنتري 
۱5۳ ش��هرك وليعصر از درگيري خونين 
در خياب��ان ميالن نه��م حوال��ي خيابان 
رجايي با خبر و در محل حاضر ش��دند. در 
اولين بررس��ي ها معلوم ش��د كه پسري به 
نام حميد با ضربه چاقوي دو موتورسوار به 
قتل رسيده است. بعد از تأييد حادثه قاضي 
مرادي، بازپرس ويژه قتل به همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
حاضر شد. همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. 
مأموران پليس در جريان تحقيقات ميداني 

موفق شدند دو موتورس��وار كه را بنيامين 
۲۱ ساله و س��روش ۲۲ س��اله نام داشتند 
شناسايي كنند. در بررسي سوابق آنها معلوم 
شد كه هر دو قباًل بارها به اتهام درگيري و 
خريد و فروش مواد مخدر بازداشت شده اند. 
وقتي مأم��وران براي بازداش��ت آنها راهي 
محل زندگي شان شدند متوجه شدند كه 
هر دو از خانه گريخته اند. در شاخه ديگري 
از بررسي ها مخفيگاه دو متهم در يك كارگاه 
رويه كوبي مبل در منطق��ه علي آباد قاجار 
شناسايي شد و دو متهم س��اعت ۲ بامداد 
روز گذشته بازداشت ش��دند. متهمان در 
بازجويي ه��ا گفتند: در حال پرس��ه زني با 
موتور بوديم كه مقت��ول به ما متلك پراني 
كرد. وقتي توقف كرديم تا علت را س��ؤال 
كنيم، ناگهان او با مشت ضربه اي به صورت 

بنيامين زد كه همين موض��وع باعث آغاز 
درگيري شد. سروش در شرح ماجرا گفت : 
آن ش��ب من راننده موتور بودم و بنيامين 
ترك موتور نشسته بود. زمانيكه مقتول به 
صورت بنيامين ضرب��ه زد، من هم با چاقو 
ضربه اي به س��مت مقتول پرتاب كردم كه 
چاقو به گردن او اصابت ك��رد و روي زمين 
افتاد. متهم ادامه داد: پيش از اين مدتي به 
عنوان كارگر رويه كوبي مبل در يك كارگاه 
كار مي كردم، به بنيامين پيش��نهاد دادم 
مدتي به عنوان كارگر در كارگاه مخفي شويم 
كه خيلي زود بازداش��ت شديم. سرهنگ 
كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون مبارزه 
با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات بيشتر از دو متهم در اداره 

دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

قتل بر سر متلك پراني

گفت وگو با قاتل


