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 جاده لغزنده
 دزد را گرفتار كرد

خ�ودروي س�ارقان پ�ژو س�وار هن�گام ف�رار از دس�ت پلي�س 
ب�ه عل�ت لغزن�ده ب�ودن مس�ير از ادام�ه مس�ير ب�از مان�د و 
مأم�وران موف�ق ش�دند يك�ي از دزدان را دس�تگير كنن�د. 
به گزارش جوان س��رهنگ افش��ين ابراهيمي، رئيس كالنتري 141 
شهرك گلس��تان گفت: س��اعت 3:30 بامداد يك ش��نبه 29 دي ماه، 
مأموران كالنتري 141 شهرك گلستان هنگام گشت زني در محدوده 
پل ش��هداي كن در بزرگراه همت به يك خودروي س��واري پژو پارس 
نوك مدادي مظنون شدند و راننده و سرنشين آن را تحت نظر گرفتند. 
لحظاتي بعد كه خودروي پليس به خودروي آنها نزديك ش��د راننده 
تالش كرد با فشار روي پدال گاز از محل دور شود اما خودروي آنها به 
علت لغزنده بودن مسير به علت بارش برف از ادامه مسير باز ماند. همان 
لحظه راننده و سرنش��ين از خودرو پياده ش��ده و با پاي پياده از محل 
متواري ش��دند. بعد از آن بود كه مأموران پلي��س، دو متهم را تعقيب 
كردند. در جريان تعقيب و گريز بود كه يكي از متهمان مس��يرش را از 
همدستش جدا و به سمت باغ هاي كن فرار كرد. آنجا بود كه مأموران با 

شليك تير هوايي موفق شدند يكي از متهمان را بازداشت كنند. 
بعد از انتقال متهم به كالنتري مش��خص شد كه خودروي سواري پژو 
پارس 28 دي ماه حوالي كالنتري 138 سرقت شده است. مأموران پليس 
در بازرسي از خودرو مقدار زيادي لوازم سرقت شده كشف كردند. متهم 
بازداشت شده كه از مجرمان سابقه دار بود و قباًل دوبار به اتهام سرقت 
بازداشت شده بود در بازجويي ها اعتراف كرد از مدت ها قبل با همدستي 
هم، سريال سرقت هايشان را شروع كرده بودند كه بازداشت شد. متهم 

ادامه داد شب حادثه هم از داخل 20 خودرو سرقت كرده بودند. 
سرهنگ  افشين ابراهيمي، رئيس كالنتري 141 شهرك گلستان گفت: 
ارزش س��رقت هاي پرونده 150 ميليون تومان است و تحقيقات براي 

بازداشت همدست متهم و كشف جرائم بيشتر آنها جريان دارد. 

بازداشت 12 عضو يك شركت هرمي 
12 مرد جوان كه به عضوي�ت يكي از ش�ركت هاي هرمي در آمده 

بودند بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جرائم 
جعل و كالهبرداري پليس آگاهي پايتخت توضيح داد: 18 آذرماه بود كه 
مردي ناشناس با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گفت كه او 
و چند نفر از دوستانش در يك آپارتمان حبس شده اند. با اطالعاتي كه مرد 
جوان در اختيار پليس گذاشت و بعد از انجام تحقيقات اوليه، 23 دي ماه 
كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي راهي محل شدند و 12 مرد جوان 
را از محل نجات دادند. بررسي ها نشان داد كه اين افراد گرفتار شركت هرمي 
كيونت شده و در اين محل حبس شده اند. تحقيقات بعدي نشان داد كه 
چهار نفر از آنها قبالً به همين اتهام بازداشت شده بودند. سرهنگ تقي پور 
گفت: تمامي متهمان به دس��تور بازپرس شعبه يك دادسراي ناحيه 31 
تهران براي انجام تحقيقات در اختي��ار اداره چهاردهم پليس آگاهي قرار 
دارند. س��رهنگ تقي پور ادامه داد: شركت كيونت در اصل همان شركت 
هرمي موسوم به گلدكوئيست است كه با تغيير عنوان و رويه، اين بار با عنوان 
استخدام در شركت هاي دولتي و معتبر عضو گيري مي كنند كه اكثريت 
اعضاي اين باند از ساير استان ها به تهران آمده اند. اعضاي فعال شركت، 
اعضاي جديد را به فعاليت در زمينه بازاريابي شبكه اي تشويق كرده و بعد 
از چندين جلسه آموزشي با مبالغي مابين 30 تا 40 ميليون تومان آنها را 
به بهانه دريافت سود مجبور به عضوگيري ميان دوستان، بستگان يا ساير 

اعضاي خانواده مي كنند تا زمينه ادامه فعاليت خود را فراهم كنند.

س�ه پس�رعمو كه متهم هس�تند در جري�ان ن�زاع مرتكب قتل 
ش�ده اند با درخواس�ت قصاص از س�وي اولياي دم مواجه شدند. 
به گزارش ج��وان، يكي از روزهاي اسفند س��ال 95 بود ك��ه مأموران 
كالنتري خاني آباد نو از حادثه خونين در محل��ه خاني آباد با خبر  و در 
محل حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد كه پسري 28 ساله به نام امير 
به قتل رسيده و يكي از دوستانش كه احسان نام داشت با شليك گلوله 

زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. 
در تحقيقات بيشتر پليس مشخص شد كه عامالن حادثه سه پسرعمو به 

نام هاي جواد، جعفر و مهدي هستند كه هر سه بازداشت شدند. 
جواد در شرح ماجرا گفت:  من و برادرم جعفر و پسر عموي مان مهدي از 
مدت ها قبل با امير كه بچه محل مان بود اختالف و درگيري داشتيم. روز 
حادثه در حال عبور بوديم كه با امير و دوس��تش احسان مواجه شديم 
و به آنها حمله كرديم. وقتي دعوايمان باال گرفت آنها را با ضربات قمه 
و چاقو هدف قرار داديم. در آخر هم احسان را با شليك گلوله زخمي و 

از محل فرار كرديم. 
با كامل شدن تحقيقات، بازپرس سه پسر عمو را به اتهام مشاركت در 
قتل مجرم شناخت و پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه نهم دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح روز گذشته بعد از اينكه نماينده دادستان رسميت جلسه را اعالم 

كرد اولياي دم گفتند كه براي سه پسر عمو درخواست قصاص دارند. 
در ادامه احسان كه در جريان حادثه زخمي شده بود، گفت: متهمان، من 
را با شليك گلوله زخمي كردند. آنها با امير اختالف داشتند و روز حادثه 
هم با قمه و اس��لحه حمله كردند و امير را كش��تند. من را هم با گلوله 

زخمي كردند كه برايشان درخواست اشد مجازات دارم. 
سپس جواد در جايگاه قرار گرفت و اتهام قتل را انكار كرد. متهم در حالي 
كه در بازجويي ها به قتل امير و زخمي كردن احسان اعتراف كرده بود، 
گفت: من، احسان را نمي شناسم و قباًل هم او را نديده بودم. متهم ادامه 
داد: آن روز مهدي، پسرعمويم تماس گرفت و گفت كه دعوايي در محل 
اتفاق افتاده است كه خودم را رساندم. دعوا بين چند پسر جوان اتفاق 
افتاده بود كه من هم چند سنگ به طرف دعوا كنندگان پرتاب كردم. 
متهم ادامه داد: ما در خانه مان مهمان داش��تيم و مشغول رسيدگي به 
مهمان ها بوديم كه مأموران به خانه م��ان ريختند و مهمان هاي مان را 
بازداشت كردند. من و برادرم و پسر عمويم هم قتل را گردن گرفتيم تا 

مهمان ها آزاد شوند كه اين كار را كرديم!
سپس برادر متهم در جايگاه قرار گرفت و حرف هاي برادرش را تأييد 
كرد. او گفت: ما در حادثه نقشي نداش��تيم و حرف  هايي را كه هم قباًل 
اعتراف كرده ايم، قبول نداريم. س��پس مهدي در جايگاه قرار گرفت و 
اتهام هاي خودش را انكار كرد. او گفت: من امير را مي ش��ناختم و با او 
هم دشمني نداشتم و نمي دانم كه چه كسي او را كشته است. او گفت: 

احسان را هم نمي شناسم و نمي دانم كه چطور زخمي شده بود!
هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شد. 

 
 شليك مرگبار به پسر جوان 

بررسي مي شود 
مأموران پليس تهران تحقيقات درباره مرگ پسرجواني كه با شليك 
اسلحه در خانه شان به طرز مشكوكي كشته شده است، آغاز كردند. 
به گزارش جوان، بعد ازظهر روز شنبه بيست و هشتم دي ماه مردي با 
اداره پليس تماس گرفت و گفت پس��رش در خانه شان حوالي يكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران با شليك گلوله كشته شده است. با اعالم اين 
خبر تيمي از مأموران كالنتري 160 خزانه راهي محل حادثه ش��دند. 
مأموران در محل حادثه اس��لحه اي را كنار جسد پسر 20 ساله كشف 
كردند كه مشخص شد گلوله شليك ش��ده از همان اسلحه به سر وي 

اصابت كرده است. 
از آنجايي كه مرگ پسرجوان مشكوك به نظر مي رسيد، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. پدر پس��ر فوت ش��ده در 
ادعايي به تيم جنايي گفت: پسرم مدتي بود با من اختالف پيدا كرده 
بود. او گاهي به محل كارم در بازار ميوه و تره بار مي آمد و تهديد مي كرد 
كه با اسلحه به زندگي اش پايان مي دهد، اما من هرگز تهديد هاي او را 
باور نمي كردم. امروز من و همسرم براي انجام كاري از خانه بيرون رفتيم 
اما پسرم در خانه ماند. وقتي به خانه برگشتيم با صحنه هولناكي روبه رو 
شديم كه حكايت از اين داشت پس��رمان با اسلحه به زندگي اش پايان 
داده است. پس از آن بالفاصله موضوع را به مأموران پليس و اورژانس 

اطالع داديم. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات براي روش��ن ش��دن زواي��اي پنهان اين 
حادثه بازپرس ويژه قتل دستور داد جس��د پسر فوت شده براي انجام 

آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني فرستاده شود.

 پلمب 4 قهوه خانه 
در شرق پايتخت 

معاون نظارت ب�ر اماكن عمومي پلي�س پايتخ�ت از پلمب چهار 
قهوه خانه در طرح برخ�ورد با قهوه خانه هاي غيرمج�از خبر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ  نادر مرادي  توضيح داد: در راستاي ارتقاي 
امنيت اجتماعي، طرح تش��ديد اقدامات كنترل��ي و نظارتي در تهران 
مأموران معاونت نظارت بر اماكن عمومي پليس پايتخت طرح برخورد 

با قهوه خانه هاي غير مجاز را اجرا كردند. 
وي ادامه داد: در جريان بازديد از 25 قهوه خانه به 9 واحد صنفي تذكر 
داده و چهارواحد ديگر نيز به دليل عدم رعايت ضوابط و قوانين صنفي 
پلمب شد. اين واحدهاي صنفي بيشتر در مناطق مسكوني احداث شده 
بود و زمينه نارضايتي شهروندان را فراهم كرده بود. سرهنگ مرادي در 
پايان با اش��اره به اينكه اين طرح در تهران همچنان ادامه دارد، خاطر 
نشان كرد: ش��هروندان در صورت اطالع از فعاليت غيرمجاز قهوه خانه 
يا كافي شاپ ها در سطح شهر مراتب را از طريق تلفن 110 به پليس در 

ميان بگذارند. 
 

قتل همسر براي ازدواج با دختر 24 ساله 
م�رد ج�وان وقت�ي تصمي�م گرف�ت ب�ا دختر 
را  همس�رش  كن�د  ازدواج  24 س�اله اي 
ب�ا خوران�دن ق�رص برن�ج ب�ه قت�ل رس�اند. 
به گزارش جوان، ساعت 15:31 روز جمعه 29 آذرماه 
امسال قاضي شعباني، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 115 
رازي از مرگ مشكوك زن جواني با خبر و همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 

تيم جنايي در محل حادثه در بيمارستان بهارلو با جسد 
زن 30 ساله اي به نام ربابه روبه رو شدند كه حكايت از 
اين داش��ت بر اثر مس��موميت دارويي به كام مرگ 
رفته است. شاهين، شوهر ربابه مدعي بود همسرش 
به خاطر بيماري و مش��كالت روح��ي و رواني قرص 
و داروي گياهي مصرف مي ك��رده و به همين خاطر 
دچار مسموميت دارويي شده و فوت كرده است، اما 
بررسي هاي مأموران نشان داد ربابه نه تنها هيچ داروي 
گياهي مصرف نمي كرده كه با شوهرش نيز اختالف 
داشته است. در چنين ش��رايطي كه مرگ زن جوان 
مشكوك به نظر مي رسيد مأموران دست به تحقيقات 
ميداني زدند كه دريافتند ش��وهر ربابه به دوستانش 
گفته است كه قصد دارد به خاطر اختالفات خانوادگي 
همسرش را به قتل برساند. همچنين مشخص شد 
شاهين از مدتي قبل با دختر جواني به نام شكوفه رابطه 
دوستي دارد و به وي پيشنهاد ازدواج داده است. بدين 
ترتيب مأموران به شاهين مشكوك شدند و وي را به 

عنوان مظنون به قتل بازداشت كردند. 
متهم ابتدا در بازجويي ها جرم خ��ود را انكار كرد، اما 
وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد به قتل همسرش 
اعتراف كرد و مدعي شد پس از اينكه با شكوفه آشنا 

شده تصميم گرفته است همسرش را به قتل برساند و 
بعد با شكوفه ازدواج كند. 

در ادامه مأموران ش��كوفه را نيز بازداشت كردند. دو 
متهم صبح ديروز براي تحقيقات به دادس��راي امور 

جنايي تهران منتقل شدند. 
   خبر نداشتم خواستگارم همسر دارد 

شكوفه 24 س��اله در بازجويي ها گفت: من ليسانس 
تجهيزات پزشكي دارم و مدتي است در رستوراني به 
عنوان صندوق دار كار مي كنم. چهارماه قبل با شاهين 
آشنا شدم كه پيشنهاد ازدواج داد. البته او به من نگفت 
كه همسر دارد به همين خاطر به او جواب مثبت دادم. 
قرار بود بعد از ماه محرم و صفر همراه خانواده اش به 
خواستگاري ام بيايد، اما بهانه اي آورد و خواستگاري 
را به تاريخ ديگري موكول كرد. او مدعي شد كه پسر 
دايي و دختر داي��ي اش در حادثه فوت كرده اند و من 
بايد 40 روز صبر كنم البته زني ه��م با مادرم تماس 
گرفت و گفت مادر شاهين است و از مادرم خواست 
بعد از چهلم بستگانشان به خواستگاري ام بيايند كه 
بعد فهميدم آن زن مادر شاهين نبوده است. وي ادامه 
داد: ما به صورت تلفني از صبح تا 5 عصر با هم ارتباط 
داشتيم و از آن ساعت تا ساعت 9 شب هم پيامكي با 
هم در ارتباط بوديم چون شاهين مدعي بود به خاطر 
اينكه صبح ها زود به محل كارش مي رود شب ها زود 
مي خوابد اما االن فهميدم كه شب ها پيش همسرش 

نمي خواسته با من حرف بزند. 
مدتي گذشت تا اينكه به رفتارهايش مشكوك شدم 
و از او خواستم درباره رفتارش به من توضيح بدهد تا 
اينكه آذرماه تلفني به من گفت همس��ر دارد. پس از 
اين خيلي ناراحت شدم و با داد و فرياد از او خواستم 

مرا فراموش كند اما شاهين مي گفت عاشق من است 
و نمي تواند مرا فراموش كند و قصد دارد با من ازدواج 
كند. ش��اهين گفت به خاطر من قصد داشته سه بار 
همسرش را به قتل برس��اند اما موفق نشده است. او 
گفت يك بار دريچه هاي كولر را بسته و لوله بخاري 
را باز كرده تا همس��رش دچار گازگرفتگي ش��ود اما 
نقشه اش عملي نشده و بار دوم در غذايش سم ريخته 
اما همسرش به خاطر تلخ بودن غذا يك قاشق بيشتر 
از آن نخورده و مسموم نشده است و به همين خاطر بار 
سوم از دوستش خواسته با خودرواش او را زير بگيرد، 
اما او قبول نكرده و حتي راننده نيساني را نيز اجير كرده 

كه او هم ترسيده بود و قبول نكرده بود. 
ش��كوفه گفت: به هرحال ما با هم ارتباط داشتيم تا 
اينكه روز حادثه با من تماس گرفت و گفت همسرش 

فوت كرده است و از من خواست خط تلفنم را عوض 
كنم تا براي من مشكلي پيش نياد اما به من نگفت كه 
خودش او را به قتل رسانده است. چند روزي گذشت 
و با هم ارتباطي نداشتيم كه عكس��ي از خودش در 
واتساپ براي من فرستاد كه نشان مي داد با تعدادي 
قرص خودكشي كرده اس��ت. او در آن عكس از من 
خداحافظي كرد اما بعد متوجه ش��دم برادرش او را 
به بيمارستان رسانده و نجات پيدا كرده است. وي در 
پايان گفت: من خبر نداشتم شاهين همسرش را به 

قتل رسانده و االن كه بازداشت شدم، فهميدم. 
پس از اين شاهين هم در بازجويي ها به قتل همسرش 
اعتراف كرد. دو متهم براي ادامه تحقيقات به دستور 
قاضي ش��عباني در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 

 دختر مواد فروش از مأمور پليس گذشت كرد 
دختر نوجوان كه پدرش هنگام فرار از دست 
پليس ب�ه كام مرگ رفته اس�ت ب�ه دادگاه 
گفت كه از مأم�ور پليس ش�كايت ندارد و 
درخواست كرد كه او به زندان محكوم نشود. 
به گزارش جوان، بهمن س��ال 96 ب��ود كه به 
مأموران پليس آگاهي تهران خبر رسيد راننده 
يك خودروي سواري پرايد در تعقيب و گريز 
با مأموران گش��ت پليس زخمي شده و بعد از 
انتقال به بيمارس��تان جانش را از دست داده 
است. بررس��ي هاي بعدي مش��خص شد كه 
راننده كه رحمان نام داش��ت از مواد فروشان 
بود كه هنگام فرار از دس��ت پلي��س به فرمان 
پليس توجه نكرده و هدف گلوله قرار گرفته و 
فوت شده است. كيوان، مأموري كه به رحمان 
شليك كرده بود گفت: ما متوجه شده بوديم كه 
رحمان در كار خريد و فروش مواد كار مي كند. 

آن روز او را تحت مراقبت قرار داديم. من به او 
فرمان ايست دادم و خواستم كه تسليم شود اما 
توجه نكرد. هنگام گريز هم قانون به كار گيري 
س��الح را رعايت و ش��ليك كردم كه گلوله به 
او برخورد كرد و كش��ته ش��د. با كامل شدن 
تحقيقات در اين باره پرونده براي بررس��ي به 
ش��عبه 12 دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 

فرستاده شد. 
ابتداي جلس��ه نماينده دادستان تهران گفت: 
مع��اون اول قوه قضايي از ط��رف تنها ولي دم 
مقتول كه دختر 14 س��اله اوست درخواست 
ديه كرده اس��ت و من درخواس��ت مي كنم تا 
اتهام مأمور پليس از جنبه عمومي جرم بررسي 

شود.
در ادامه دختر 14 س��اله مقتول خودش را به 
جايگاه رساند و گفت: من امروز در جلسه حاضر 

ش��ده ام تا بگويم كه از مأمور پليس ش��كايت 
ندارم. او ناخواس��ته به س��مت پدرم ش��ليك 
كرده اس��ت. پدرم مواد فروش ب��ود و هزينه 
زندگي م��ان را از اين راه تأمي��ن مي كرد. بعد 
از اين حادثه كيوان مدام به خانه ما سركش��ي 
كرد و هزينه هاي زندگي مان راهم تأمين كرد. 
ما وضع مالي خيلي بدي داش��تيم و كيوان به 

ما توجه كرد.
 او بارها به مدرسه ام سركش��ي كرده و گاهي 
هم من را ب��راي تفريح بيرون برده اس��ت. از 
دادگاه مي خواهم كه براي اي��ن مأمور پليس 
مجازاتي در نظر نگيريد و او را به زندان نبريد. 
او مرد خوبي اس��ت كه نبايد به زن��دان برود 
چون كه وظيفه اش را انج��ام داده و گلوله اي 
هم كه ش��ليك كرده براي كشتن پدرم نبوده 
است. مي دانم كه قصدش اين بود كه پدرم را 

دستگير كند كه حادثه اتفاق افتاده است. امروز 
هم خودم با ميل خودم به دادگاه آمدم و كيوان 
نمي دانست كه قرار است به اينجا بيايم به هر 
حال آمدم تا اين حرف ها را بگويم و بخواهم كه 

او را به زندان نبريد. 
در ادامه متهم در جاي��گاه قرار گرفت و گفت: 
قبول دارم كه رحمان با گلوله اي كه ش��ليك 
كردم كشته شد اما من قصدم كشتن او نبود. او 
بعد از اينكه با هشدار ما مواجه شد فرار كرد و 
من هم براساس قانون به او هشدار دادم و قانون 
به كار گيري سالح را هم رعايت كردم كه گلوله 
به او برخورد كرد. از مرگ او ناراحت ش��دم و 
متأس��فم كه پدر اين خانواده كش��ته شد و از 

خانواده اش درخواست گذشت دارم. 
هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم 

وارد شور شد. 

كالهبرداري 20 ميليارد توماني از دختران پولدار
مرد فريبكار كه با وعده ازدواج دختران پولدار 
را فريب داده و خودرو و طالهايش�ان را سرقت 
كرده است به همراه دو همدستش بازداشت شد. 
به گزارش جوان، اين پرونده 12 آذرماه و همزمان 
با طرح شكايت هاي مش��ابه عليه مردي 30 ساله 
به نام سهراب در دس��تور كار كارآگاهان اداره 13 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررسي شكايت ها 
حكايت از اين داشت كه سهراب، دختراني راكه در 
سايت هاي اينترنتي قصد فروش خانه يا خودروهاي 
گرانقيمت خود را داشتند شناس��ايي كرده و آنها 
را با وعده ازدواج فري��ب داده و از آنها كالهبرداري 

كرده بود. 
يكي از شاكيان گفت: مدتي قبل بود كه براي فروش 
خودروي هيونداي اسپورت تيج  ام در يكي از سايت ها 
آگهي كردم. بعد از آن بود كه مردي تماس گرفت  
و درباره شرايط فروش خودرو سؤال كرد كه جواب 
او را دادم. آن مرد خودش را سهراب معرفي كرد و 
گفت پولدار و صاحب يك نمايشگاه بزرگ خودرو 
است. سهراب گفت كه قصد خريد ماشينم را دارد 
كه براي بازديد ماشين قرار مالقات گذاشتيم. بعد از 
مالقات بود كه متوجه شد من ازدواج نكرده ام براي 
همين بود كه پيشنهاد ازدواج داد. او گفت كه به من 
عالقه مند شده و دوست دارد كه با هم ازدواج كنيم. 
من هم به او اعتماد كردم و خودرو و اسناد آن را براي 

فروش به او دادم. بعد از آن بود كه ديگر به تماس هايم 
جواب نداد و فهميدم كه او كالهبردار بود. 

شاكي ديگر هم گفت: براي فروش خانه ام در يكي از 
سايت ها آگهي دادم. بعد از آن بود كه مردي تماس 
گرفت و گفت كه قصد خري��د دارد. آن مرد بعد از 
بازديد از خانه، خودش را سهراب معرفي كرد و به 
من وعده داد كه مي تواند خانه ام را به قيمت باالتري 
از نرخ بازار به فروش برساند. او گفت كه پولدار است 

و صاحب يك نمايش��گاه بزرگ اس��ت. من فريب 
حرف هايش را خوردم و به او اعتماد كردم. بعد هم 
اسناد خانه ام را در اختيارش گذاشتم. چند روز بعد 
اما با من تماس گرفت و گفت كه موفق به فروش 
خانه نشده است. مدتي كه گذشت مردي مدعي 
شد كه خانه من متعلق به اوست. او گفت كه خانه را 
خريده و اسناد آن را هم به من نشان  داد. فهميدم كه 
سهراب بعد از گرفتن اسناد خانه، آن را جعل كرده و 

به فروش رسانده است كه شكايت دارم. 
كارآگاهان پليس بعد از بررسي شكايت هاي مطرح 
شده موفق شدند كه سهراب را شناسايي و بازداشت 
كنند. او بعداز مواجه شدن با شاكيان به كالهبرداري 
اعتراف كرد و گفت بعد از س��رقت خودرو يا اسناد 
ملكي دختران جوان آن را در اختيار دو همدستش 
پژمان و ليال قرار مي داد و آنها اموال را فروخته و پول 
آن را هم صرف خوشگذراني مي كردند. متهم گفت 
كه از اين راه 20 ميليارد تومان به جيب زده و همه 

پول ها را هم صرف خوشگذراني كرده اند. 
با اطالعاتي كه سهراب در اختيار پليس گذاشت 
مخفيگاه پژمان در آجودانيه شناسايي   و او همراه 
ليال بازداش��ت ش��د. مأموران پليس در بازرسي 
از مخفي��گاه متهم��ان يك دس��تگاه خ��ودروی  

بي ام ودبيلو 528 كشف كردند. 
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با 
جرائم جعل و كالهبرداري پليس آگاهي پايتخت 
گفت: در حال حاضر 15 نفر از دختران، س��هراب 
را شناس��ايي كرده اند. وي از كس��اني ك��ه به اين 
شيوه مورد كالهبرداري قرار گرفته اند درخواست 
كرد براي پيگيري يا تش��كيل پرونده به اداره 13 
پليس آگاهي پايتخت در خيابان وحدت اسالمي 
مراجعه كنند ي��ا با ش��ماره 51055434 تماس 

بگيرند. 

دفن كردن  پول  و طالهاي سرقتي  در پارك
دو سارق كه بعد از دستبرد به خانه زن همسايه پول و طالهاي 
سرقت ش�ده را در پارك دفن كرده بودند بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، 23 آذرماه امسال بود كه زني با مركز فوريت هاي 
پليس 110 تماس گرفت و گزارش سرقت را اعالم كرد. او گفت: 
لحظاتي قبل وقتي وارد خانه ام ش��دم متوجه شدم كه دزد به 
خانه زده و پول و طالهايم را  به ارزش 50 ميليون تومان سرقت 
شده است. بعد از انجام تحقيقات اوليه پرونده به دستور داديار 
شعبه چهارم دادس��راي عمومي و انقالب ناحيه 15 در اختيار 

كارآگاهان پايگاه ششم پليس آگاهي قرار گرفت. 
در جريان تحقيقات ميداني پليس مش��خص ش��د كه ساعت 
21شب حادثه يكي از همسايه ها به همراه مردي جوان با كليد 
وارد خانه شاكي ش��ده و 20 دقيقه بعد هم هر دو محل را ترك 
كرده اند. بعد از به دس��ت آمدن اين اطالع��ات بود كه متهمان 
شناسايي و بازداشت شدند. يكي از متهمان كه امير نام داشت 

و مردي 38 ساله بود، گفت: از مدتي قبل بود كه خانه شاكي را 
كه همس��ايه مان بود، زير نظر گرفتم و تصمي��م گرفتم از آنجا 

سرقت كنم.
 ماجرا را با دوستم رضا كه مردي 29 ساله است در ميان گذاشتم 
كه او هم قبول كرد با كمك هم از خانه ش��اكي س��رقت كنيم. 
ابتدا توانستم كليد يدك خانه زن همس��ايه را به دست آورم و 
شب حادثه در حالي كه شاكي خانه نبود مرتكب سرقت شديم. 
بعد از سرقت هم پول و طالهاي سرقت شده را در پارك محل 

دفن كرديم. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت پول و طالهاي 

سرقت شده كشف و به شاكي تحويل داده شد. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: دو متهم بعد از كامل شدن تحقيقات به دستور 

قاضي روانه زندان شدند. 

درخواست قصاص
 براي 3 پسر عمو

چند سالي داري و چه كاره  هستي ؟ 
33 سال سن دارم و با خودروام آب معدني بين 
سوپر ماركت ها و رستوران ها پخش مي كنم. 

چطور با همسرت آشنا شدي ؟ 
من و همسرم دختر عمو و پسر عمو بوديم و 

پنج سال قبل با هم ازدواج كرديم. 
همسرت چه كاره بود ؟ 
او كارمند   شركت خصوصي بود . 

چرا او را به قتل رساندي ؟ 
با هم اختالف داش��تيم و از نظر اخالق��ي با هم جور 
نبوديم. او رفتارش با مادرم خوب نبود به طوريكه مادرم 
به خانه مان رفت و آمد نداشت اما در عوض با خانواده 

خودش خوب بود. 
يعني به خاطر همين موضوع او را به قتل 

رساندي ؟ 
اشتباه كردم و االن پشيمان هستم. 

وقتي با شكوفه آشنا شدي تصميم گرفتي 
همسرت را به قتل برساني ؟ 

نه، ما از قبل با هم اختالف داشتيم و به همين خاطر از 
رفتارهاي همسرم خسته شده بودم و آرامش نداشتم 
تا اينكه چهار ماه قبل وقتي براي مغازه برادر شكوفه 
آب معدني بردم با شكوفه آشنا شدم و تصميم گرفتم 
با او ازدواج كنم. آن زمان اصاًل قصد قتل همس��رم را 

نداشتم. 
شكوفه در بازجويي ها گفت كه شما قبل 
از اين هم س�ه بار تصميم گرفت�ه بودي 
همس�رت را با روش هاي گوناگون به قتل 

برساني ؟ 

]سكوت مي كند[ 
چطور همسرت را به قتل رساندي ؟ 

مدتي قبل تصميم گرفتم همسرم را به قتل برسانم به 
همين خاطر تعدادي قرص برنج خريدم و آنها را پودر 
كردم و بعد مواد داخل چند كپسول گياهي را خالي 
كردم و پودر قرص هاي برنج را داخل آن ريختم كه در 
فرصت مناسب به همسرم بخورانم. روز حادثه او گفت 
كه سر درد دارد و من هم به او كپسول هاي حاوي قرص 

برنج دادم و خورد. 
پس از قتل همسرت دست به خودكشي 

زدي كه مأموران پليس را فريب دهي ؟ 
نه، از قتل همسرم پشيمان بودم و از زندگي خسته شده 
بودم كه تصميم گرفتم خودكشي كنم، اما بعد ترسيدم 

و تلفني به بستگانم و شكوفه اطالع دادم. 
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