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دزد ش�برو كه ب�ا همدس�تي يكي از دوس�تانش ب�ه خانه هاي شمال ش�هر 
دس�تبرد   و پول ميلياردي به جيب مي زدند در كمد ديواري بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان، شامگاه دوم مرداد ماه امس��ال بود كه مردي با مركز فوريت هاي 
پليس تهران تماس گرفت و گفت كه دزد به خانه اش دستبرد زده است. لحظاتي 
بعد از آن تيمي از مأموران كالنتري 163 ولنجك در خانه آن مرد كه آپارتماني در 
يك مجتمع مسكوني هشت واحدي در خيابان زعفرانيه بود، حاضر شدند. شاكي 
در شرح ماجرا گفت: ساعت 5 عصر بود كه همراه خانواده ام خانه را ترك كرده و به 
مركز خريد رفتيم تا اينكه ساعت 21 يكي از همسايه ها با من تماس گرفت و گفت 
كه دزد به خانه مان زده اس��ت كه خيلي زود به خانه برگشتيم. وقتي وارد شديم، 

ديدم كه وضع خانه به هم ريخته است.
 بعد از بررسي متوجه شديم مقداري پول و طال و اموال باارزش به قيمت يك و نيم 
ميليارد تومان سرقت شده است. بعد از طرح شكايت پرونده به دستور بازپرس ويژه 
س��رقت در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره يكم پليس آگاه��ي تهران قرار گرفت. 
كارآگاهان بعد از حضور در صحنه جرم متوجه ش��دند كه س��ارقان با تخريب در 
ورودي وارد آپارتمان ش��ده و پس از ارتكاب س��رقت از محل خارج شده اند. آنها 
همچنين در بررسي دوربين هاي مداربسته ساختمان هاي اطراف به يك خودروي 
پژو  206 سفيدرنگ به شماره انتظامي- 38م*ايران*1 – مظنون شدند. بررسي 
بيشتر تصاوير نشان داد كه دو سرنشين اين خودرو وارد ساختمان محل سرقت 
ش��ده و س��اعتي بعد به همراه مقداري لوازم خارج و با همان خودرو از محل دور 

شده اند. 
پس از به دست آمدن اين سرنخ مأموران پليس ش��ماره پالك خودرو را بررسي 
كردند و مالك آن را كه زني ب��ه نام فرزانه بود، شناس��ايي و 23  مهرماه در ميدان 
صادقيه بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از خودرو چند قطعه از لوازم 
سرقتي را كشف كردند. فرزانه گفت كه از سرقتي بودن آن لوازم خبر نداشته و آنها 

را از مردي 30 ساله به نام رامين هديه گرفته است.
فرزانه گفت: گاه��ي وقت ها رامين ماش��ين من را امانت مي گرف��ت و بعد به من 
برمي گرداند و در قبال آن هم هدايايي به من مي داد كه از س��رقتي بودن آن خبر 
نداشتم. با اطالعاتي كه فرزانه در اختيار پليس گذاشت مأموران مخفيگاه رامين 
را در خيابان وليعصر شناسايي كردند  و او را در حالي كه داخل كمد ديواري پنهان 
شده بود، بازداش��ت كردند. رامين در بازجويي ها به ارتكاب سرقت از خانه شاكي 
و خانه هاي بسياري در شمال شهر با همدستي دوستش خس��رو اعتراف كرد. او 
سپس مخفيگاه دوست 28 ساله اش را در خيابان سعادت آباد به پليس نشان داد كه 

مأموران خسرو را هم بازداشت كردند. 
دو متهم در بازجويي ها به سرقت هاي س��ريالي از خانه هاي شمال تهران اعتراف 
كردند و گفتند كه اموال سرقتي را به افراد ناش��ناس مي فروختند و پول آنرا هم 

صرف خريد مواد يا تفريح مي كردند. 
سرهنگ كارآگاه قاس��م دس��تخال، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي كش��ف جرائم بيش��تر دو متهم در اداره يكم پليس آگاهي 

تهران در جريان است. 

رقابت عشقي با  قتل پايان يافت 
ياف�ت.  پاي�ان  آنه�ا  از  ب�ا م�رگ يك�ي  درگي�ري دو رقي�ب عش�قي 
به گزارش جوان، ساعت 12 ظهر روز شنبه 27 مهرماه مأموران كالنتري 121 سليمانيه 
با تماس تلفني شهروندي در جريان درگيري خونين دو پسر جوان  حوالي خيابان مقداد 

قرار گرفتند و راهي محل شدند. 
بررسي هاي مأموران در محل حادثه نشان داد اين درگيري لحظاتي قبل بين دو پسر 
حدوداً 22 تا 25 ساله رخ داده است كه در جريان آن يكي از طرفين با ضربات چاقوي 
طرف ديگر به شدت زخمي و به بيمارستان منتقل شده و ضارب هم از محل گريخته 

است. 
بدين ترتيب مأموران براي ادامه تحقيقات به بيمارستان رفتند كه ساعتي بعد دريافتند 
پسر زخمي كه حميد نام دارد بر اثر شدت خونريزي فوت كرده است. با اعالم خبر مرگ 
پسر جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد و قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق 
پرداختند. بررس��ي هاي مأموران حكايت از اين داش��ت اين درگيري مرگبار به خاطر 

رقابت عشقي رخ داده است. 
يكي از دوستان مقتول به مأموران گفت: قاتل و مقتول هر دو عاشق دختر جواني به 
نام شقايق بودند. آنها هر روز به صورت پيامكي براي هم كري مي خواندند تا اينكه 
روز حادثه با هم داخل خيابان قرار مي گذارند و درگيري مرگباري را رقم مي زنند. 

يكي از شاهدان هم گفت: من ديدم دو پس��ر جوان با هم درگير شده اند. يكي از آنها به 
صورت ديگري اسپري اش��ك آور پاش��يد و ديگري هم او را با چاقو هدف قرار داد و از 

محل گريخت. 
همزمان با انتقال جس��د مقتول به پزش��كي قانوني مأموران به دستور قاضي دشتبان 

تحقيقات   براي شناسايي و دستگيري قاتل فراري آغاز كردند.

مرگ مشكوك 
خانم دكتر در خانه مجردي

 دكتر دندانپزشك 
تحقيقات از مرد دندانپزشك به اتهام قتل دختر دانشجوي 
دندان پزشكي از س�وي مأموران پليس در جريان است. 
به گزارش جوان، ساعت 5:28 صبح روز پنج شنبه 25 مهرماه 
بود كه مأموران كالنتري 134 شهرك غرب به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران مرگ 
مش��كوك دختر جواني را در يكي از بيمارستان آن حوالي 
خبر دادند. با اعالم اين خب��ر بازپرس جنايي همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��دند.  تيم 
جنايي در بيمارستان با جسد دختر 23 ساله اي به نام پريسا 
روبه رو شدند كه آثار خراشيدگي و جراحات روي بدنش نمايان 
بود. بررسي هاي مأموران نشان داد پريسا، دانشجوي رشته 
دندانپزشكي يكي از دانشگاه هاي تهران است كه ساعتي قبل 
مرد دندانپزشكي او را در حالي كه فوت كرده بود به بيمارستان 
منتقل كرده است.  از سوي ديگر مشخص شد دندانپزشك 
42 ساله كه فرزاد نام دارد مدتي است با پريسا در كلينيكي 
حوالي جردن با هم كار مي كنند و روز حادثه هم پريسا مهمان 

خانه او بوده كه اين اتفاق مرگبار براي او رخ داده است. 
بدين ترتيب مأموران به دستور قاضي غالمي، فرزاد را به عنوان 

مظنون حادثه بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ها در حالي كه خود را بي گناه مي دانس��ت 
ابتدا در ادعايي گفت: من دكتر دندانپزشك هستم و در يك 
كلينيك دندانپزشكي حوالي جردن مشغول به كار هستم. 
مدتي قبل پريسا كه او هم دانشجوي دندانپزشكي است براي 
كار به اين كلينيك آمد و از آن روز به بعد آشنايي ما شروع شد 
و كم كم با هم ارتباط برقرار كرديم. ما با هم ارتباط دوستانه 
داشتيم و پريس��ا هم گاهي به خانه من مي آمد و گاهي هم 
خودروي مدل باال و گرانقيمتم را در اختيار او قرار مي دادم. 
روز حادثه پريسا خودروي مرا براي رفتن به جايي برداشته بود 
كه متوجه شدم خودروام را در اختيار خواهرش قرار داده است. 
وقتي پريسا و خواهرش به خانه ام آمدند به او اعتراض كردم و 
گفتم نبايد بدون اجازه خودروي مرا در اختيار خواهرش قرار 
مي داده است كه گفت دوست داشته و ربطي به من ندارد. 
همين موضوع باعث درگيري و زد و خورد ما شد كه خواهرش 
از خانه ما قهر كرد و رفت و پس از آنهم پريسا به اتاق خواب 
رفت و خوابيد اما ساعتي بعد وقتي به اتاق رفتم ديدم نفس 
نمي كشد كه بالفاصله او را به بيمارستان رساندم اما پزشكان 

اعالم كردند پريسا فوت كرده است. 
وي در ادامه تحقيقات ادعاي ديگري را مطرح كرد و اين بار 
گفت: من و پريسا مشكلي نداشتيم. روز حادثه پريسا تنهايي به 
خانه من آمد كه با هم مشاجره لفظي پيدا كرديم و بعد از آن به 
اتاق رفت و خوابيد. وقتي به سراغش رفتم ديدم مقداري قرص 
مصرف كرده است  و نفس نمي كش��د كه او را به بيمارستان 
رساندم.  همزمان با انتقال جسد دختر جوان به پزشكي قانوني 
براي مشخص شدن علت اصلي مرگ، متهم به دستور قاضي 
غالمي براي ادامه تحقيقات و روشن شدن زوايايي پنهان حادثه 

در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
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متهم: قاتل اجاره اي استخدام كرده بودم 

مرد همسركش: خشمگين بودم
م�ردي ك�ه از دو س�ال قبل ب�ه اتهام 
بازداش�ت  در  همس�رش  قت�ل 
ب�ه س�ر مي ب�رد روز گذش�ته در 
جلس�ه دادگاه حادث�ه را ش�رح داد. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، اي��ن پرون��ده 
25 آبان س��ال 96 ب��ه جريان افت��اد. آن 
روز س��اكنان محل��ه نارمك ب��ه مركز 
فوريت هاي پليس 110 خب��ر دادند كه 
حادث��ه اي خونين در يك��ي از خانه هاي 
همسايه اتفاق افتاده است. لحظاتي بعد 
كه مأم��وران كالنت��ري 127 نارمك در 
محل حاضر شدند مردي 45 ساله به نام 
ابراهي��م در حالي كه قبض��ه اي چاقو به 
دست داش��ت خودش را به آنها رساند و 
گفت كه همسرش را داخل خانه به قتل 
رسانده اس��ت! مأموران پليس در اولين 
گام ابراهيم را بازداشت كردند و به همراه 
او وارد خانه شدند. آنها داخل اتاق پذيرايي 
با جسد مهين، همسر وي مواجه شدند و 
در حالي كه با   هشت ضربه چاقو هدف قرار 

گرفته و كشته شده بود. 
يكي از همسايه ها كه پليس را از ماجرا با 
خبر كرده بود، گفت: مهين و ابراهيم از چند 
سال قبل در اين خانه زندگي مي كردند. 
هر دو با هم اختالف داشتند و مدام صداي 
دعواي آنها را مي شنيديم و به آن عادت 
كرده بوديم. چند روزي بود كه از صداي 
مشاجره شان خبري نبود. فهميديم كه 
مهين خانه را ترك كرده و به خانه مادرش 
رفته است. از ساعتي قبل اما دوباره صداي 
دعوايشان بلند شد كه فهميديم مهين 

به خانه برگشته است. به هر حال صداي 
مشاجره آنها خيلي باال گرفت و كار به زد 
و خورد كشيده شد. چندنفر از همسايه ها  
جمع ش��ديم و خواس��تيم ميانجيگري 
كنيم. چندبار زنگ آپارتمانشان را زديم، 
اما ابراهيم و همسرش در را باز نكردند. به 
هر حال دعوا ادامه پيدا كرد تا اينكه صداي 
جيغ هاي دلخراش مهين بلند شد. معلوم 
بود كه ابراهيم در حال كتك زدن يا زخمي 
كردن اوست. صداي جيغ ها كه خوابيد 
ابراهيم در را باز كرد و از خانه بيرون آمد. او 
يك قبضه چاقوي خونين در دست داشت. 
وقتي وارد شديم، ديدم كه همسرش را 

كشته است كه به پليس خبر داديم. 
پس از انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
ابراهيم در جريان بازجويي ها به جرمش 
اعتراف ك��رد و حادثه قتل را هم ش��رح 
داد. پرونده با كامل شدن تحقيقات براي 
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و متهم صبح 
ديروز مقابل هيئت قضايي به رياس��ت 

قاضي زالي پاي ميز محاكمه ايستاد. 
بعد از رسميت يافتن جلس��ه اولياي دم 
گفتند كه خواسته شان قصاص ابراهيم 
اس��ت. در ادامه ابراهي��م در جايگاه قرار 
گرفت و در ش��رح ماجرا گف��ت: مهين 
از بس��تگان دور ما ب��ود. او قب��اًل ازدواج 
كرده بود و صاحب دو فرزند بود. شوهرش 
هم ف��وت كرده بود و هم��راه دو بچه اش 
زندگي مي كرد كه من تصميم گرفتم با 
او ازدوا ج كنم. وقتي به خواستگاري اش 

رفتم درخواستم را قبول كرد و با او ازدواج 
كردم. بعد از آن بود كه متوجه شدم خيلي 
پرخاشگر است و سر موضوعات بي اهميت 
دعوا راه مي اندازد. به هر حال ما صاحب دو 
فرزند شديم و اميدوار بودم كه اخالقش 
بهتر شود و بتواند پرخاشگري اش را هم 

كنترل كند كه اين طور نشد. 
متهم ادامه داد: چن��د روز قبل از حادثه 
و بعد از اينكه با هم دعوايمان شد، گفت 
كه قصد طالق دارد براي همين وسايلش 
را جمع كرد و راهي خانه مادرش ش��د. 
ابراهيم در شرح روز حادثه هم گفت: آن 
روز مهين تماس گرفت و گفت كه دلش 
براي بچه ها تنگ شده و مي خواهد به خانه 
بيايد تا آن ها را ببيند كه قبول كردم. وقتي 
به خانه آمد گفت كه خودش براي طالق 
اقدام كرده اس��ت و از من خواست چند 
روز ديگر به دادگاه بروم ت��ا زودتر حكم 
طالق جاري شود. او قبل از رفتن شروع 
به ايراد گرفتن از من ك��رد و بعد دعواي 
ديگري راه انداخت. براي يك لحظه همه 
دعواهاي بچگانه اي ك��ه راه انداخته بود 
مقابل چشمانم آمد. او من را كالفه كرده 
بود و آن قدر عصباني ام كرد كه ناخواسته 
به آشپزخانه دويدم و چاقويي برداشتم و 

ديگر نفهميدم كه چه اتفاقي افتاد. 
مته��م گفت: م��ن از كاري ك��ه كرده ام 

پشيمانم و درخواست گذشت دارم. 
هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع 

متهم وارد شور شد. 

پس�ر 19 س�اله افغان كه متهم اس�ت براي رس�يدن به زن 
33 ساله، شوهر او را به قتل رسانده در بازجويي ها مدعي شد 
براي ارتكاب جنايت، قاتل اجاره اي هم استخدام كرده بود. 
به گزارش جوان، روز پنج ش��نبه 18 مهرماه بود كه قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأم��وران كالنتري 103 گان��دي از قتل م��ردي افغان در 
اتاق س��رايداري اش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شد.  مأموران در محل حادثه با جسد مرد 
42 ساله اي به نام احمد روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت بر اثر 

فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است. بررسي هاي تيم 
جنايي نشان داد مقتول شب قبل به قتل رسيده است و زمان حادثه 
هم همس��ر و دو فرزندش آنجا نبوده اند. مأموران در بررسي هاي 
تخصصي در صحنه حادثه متوجه ارتباط پنهاني همس��ر مقتول 
با پسر دايي اش شدند و هر دو متهم را در صحنه حادثه بازداشت 
كردند. پسر 19 ساله در بازجويي ها به قتل شوهر دختر دايي اش 
اعتراف كرد.  دو متهم صبح ديروز پس از توضيح حادثه براي ادامه 
تحقيقات به دستور قاضي غالمي در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفتند. 

خودت را معرفي كن ؟ 
بصير هستم 19 ساله. 

چه شغلي داري ؟ 
چرخكارم و گاهي هم دستفروش��ي 

مي كردم. 
با شوهر دختر دايي ات چه اختالفي 

داشتي ؟ 
اختالفي نداش��تم. فقط از دس��ت او ناراحت و 

عصباني بودم. 
چرا ؟ 

چون ش��نيده بودم كه دختر داي��ي ام را اذيت 
مي كند و گاهي هم او را كتك مي زند. 

از كجا متوجه شدي ؟ 
دختر دايي ام به من گفت. 

چرا دخت�ر داي�ي ات با ت�و درد دل 
مي كرد  ؟ 

من يكس��ال و نيم قبل همراه م��ادر و خواهر 
خردسالم به صورت غير قانوني به ايران آمديم. 
در ميانه راه در نزديكي مرز ايران به خاطر اينكه 
خودرو مسافر زيادي س��وار كرده بود، خواهرم 
مقابل چشمانم خفه شد و همانجا جسدش را 
دفن كرديم. بعد از اين من افسردگي گرفتم كه 
مادرم از دختر دايي ام خواست با من حرف بزند، 

افسردگي ام بر طرف شود و به همين خاطر او با 
من درد دل مي كرد. 

به همين خاطر تصميم گرفتي شوهر 
او را بكشي ؟ 

نه. من كم كم عاش��ق و دلباخته دختر دايي ام 
شدم به طوريكه جدايي از او براي من غير ممكن 
بود و براي اينكه به او برسم ابتدا تصميم گرفتم 
ش��وهرش را قاچاقي به تركيه بفرستم تا آنجا 
گرفتار شود و من بتوانم با همسرش ازدواج كنم 
اما اين نقشه ام عملي نشد و مجبور شدم او را به 

قتل برسانم. 
چرا موفق نشدي او را از مرز رد كني ؟ 
قرار بود 2 ميليون تومان ب��ه مرد ايراني بدهم 
تا ش��وهر دختر دايي ام را از م��رز رد كند كه 
مرد ايراني علت آن را از من پرس��يد و من هم 
به او گفتم كه مي خواهم او گرفتار ش��ود تا با 
همس��رش ازدواج كنم. پس از اين مرد ايراني 
گفت اگر 10 ميليون تومان به او بدهم احمد را 
مي كشد و من هم قبول كردم. ابتدا 3 ميليون 
به كارتش ريختم و 4 ميليون هم دستي به او 
دادم و قرار شد 3 ميليون تومان ديگر هم بعد 
از قتل به او بدهم. شب حادثه كه خبر داشتم 
احمد در اتاقك نگهباني اش تنها است، دو نفري 

به در خانه اش رفتيم تا مرد ايراني نقشه را اجرا 
كند اما قاتل اجير ش��ده به بهانه پارك كردن 
موتورس��يكلتش از محل گريخت و بعد از اين 

خودم تصميم گرفتم او را بكشم. 
توضيح بده ؟ 

پس از فرار قاتل اجير شده خودم به خانه احمد 
رفتم. او در حال تماشاي تلويزيون بود كه شال 
زنانه اي را برداشتم و به دور گردنش انداختم و 

كشيدم تا اينكه فوت كرد. 
 دختر دايي ات خبر داشت ؟ 

نه، خبر نداش��ت. صبح روز بعد به او تلفن زدم 
و گفتم حال شوهرش بد ش��ده و از او خواستم 
به خانه اش برود. بعد دوب��اره تماس گرفتم كه 
دوستش گوشي را برداشت و گفت احمد به قتل 

رسيده است. 
چه شد كه به صحنه قتل بازگشتي ؟ 

من كنجكاو ش��ده بودم و دوس��ت داش��تم از 
نزديك ببينم مأموران چطور تحقيق مي كنند 
و مي خواستم ببينم آيا سرنخي پيدا مي كنند يا 

نه كه همراه مادرم به قتلگاه رفتم. 
بعد چه شد ؟ 

همانجا مأموران مرا بازداشت كردند و دستبند 
به دستانم زدند. 

بازداشت دزد خانه هاي 
شمال شهر  داخل كمد ديواري

 بازداشت مديرعامل 
400 ميلياردي هنگام خروج از كشور

مديرعامل يك شركت س�اختماني كه با فروش هر واحد 
آپارتمان به چهارنف�ر   400 ميليارد توم�ان   كالهبرداري 
كرده ب�ود، قب�ل از ف�رار از كش�ور بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، اين پرونده با طرح شكايت هاي مشابه عليه 
مديرعامل و هيئت رئيسه يكي از شركت هاي ساختماني 
در دستور كار مأموران پايگاه نهم پليس امنيت تهران قرار 
گرفت. بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين افراد كه در 
زمينه برج س��ازي فعاليت مي كنند  و در يكي از پروژه هاي 
ساختماني در ش��هر ري كه مجتمع مسكوني 65 واحدي 
بوده اس��ت، هر واحد آپارتماني را به چه��ار نفر فروخته و 
به اين شيوه 350 نفر از خريداران مس��كن را فريب داده  و 
متواري شده اند.  در جريان بررسي ها مشخص شد كه مدير 
عامل شركت مردي 50 ساله است كه مشخص شد كه قصد 
دارد از مرزهاي شمالي كش��ور را ترك كند كه شناسايي و 
بازدشت شد. متهم در بازجويي هاي اوليه جرمش را انكار 
كرد اما وقتي با ش��اكيان مواجه ش��د چاره اي جز اعتراف 
نداشت.  س��رهنگ محمد گنجه، رئيس پايگاه نهم پليس 
امنيت عمومي پايتخت گفت: تحقيقات بيشتر از متهم در 

اين باره جريان دارد.
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