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ديه 35 ميليون توماني
 براي نجات قاتل شوهرعمه

قت�ل  اته�ام  ب�ه  قب�ل  يكس�ال  از  ك�ه  م�ردي 
ش�وهرعمه اش بازداش�ت ش�ده اس�ت با پرداخت ديه 
35 ميلي�ون تومان�ي از قص�اص نج�ات پي�دا مي كند. 
به گزارش جوان، تابستان س��ال 97 مأموران پليس پايتخت 
از قتل مرد جواني در خيابان تهرانپارس باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به كوروش 37 ساله بود كه با اصابت چاقو 

به سينه اش كشته شده بود.
 با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني عامل قتل مراد 23 ساله 
بازداش��ت و بعد از اقرار به جرمش روانه زندان ش��د. با كامل 
ش��دن تحقيقات پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. صبح ديروز 
متهم از زندان اعزام ش��د  و مقابل هيئت قضايي به رياس��ت 
قاضي زالي قرار گرفت. ابتداي جلس��ه پدر مقتول در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »از قصاص گذشت مي كنم به شرطي كه 
متهم 5 ميليون تومان االن پرداخت كند و 30 ميليون تومان 
ديگر را تا عيد بپردازد. « در ادامه متهم كه داراي چند سابقه 
درگيري بود در جايگاه ايستاد و با اقرار به جرمش گفت: »در 
كارخانه آبكاري فلزات كار مي كردم و شبها به خانه مادربزرگم 
مي رفتم. او با ارثيه اي كه از پدربزرگم به او رس��يده بود براي 
خودش خانه اي اجاره كرده بود و تنها زندگي مي كرد. عمه ام 
دياليز مي شد تا اينكه چند سال قبل فوت كرد. او يك پسر بچه 
داشت كه شوهرش بعد از فوت عمه ام او را به خانه مادربزرگم 
مي آورد تا تنها نباشد و خودش نيز آنجا را پاتوق قاچاقچيان و 

دوستانش كرده بود. « 
متهم ادامه داد: »من با شوهرعمه ام اختالفي نداشتم فقط 
گاليه داشتم چرا دوستانش را به آنجا مي آورد. آن شب نيز 
وقتي از كار به خانه برگشتم يكي از دوستانش آنجا بود كه 
به من حرف زشت زد، س��پس فرار كرد. با موتور دنبالش 
كردم اما دستم به او نرسيد. به خانه برگشتم كه دقايقي بعد 
شوهرعمه ام آمد. وقتي به او اعتراض كردم او فحش ناموسي 
داد، سپس با چوب به صورتم ضربه زد و بيني ام خونين شد. 
به همين دليل كنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقويي 

كه در جورابم پنهان كرده بودم يك ضربه زدم.«
او در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد به خاطر خوردن مشروب 
در حال طبيعي نبودم به همين دليل وقتي مقتول فحاشي كرد 
او را كشتم. حاال هم با رضايت اولياي دم پرداخت ديه را قبول 
مي كنم، اما بايد از زندان بيرون بيايم و با كار كردن اين مبلغ را 

بپردازم زيرا كسي را ندارم كه كمكم كند.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

اعض�اي خان�واده اي ك�ه پسرش�ان در ي�ك قدم�ي طن�اب دار ق�رار داش�ت 
كردن�د.  جل�ب  را  آنه�ا  رضاي�ت  اولي�اي دم  ب�ه  خانه ش�ان  بخش�يدن  ب�ا 
به گزارش جوان، متهم پرونده كه مردي 30 ساله به نام كيوان است صبح روز گذشته در شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه ايستاد. وقتي قاضي قربان زاده رسميت 
جلسه را اعالم كرد، نماينده دادستان خودش را به جايگاه رساند و كيفرخواست را قرائت كرد. او 
گفت: كيوان از اول آذر سال 94 به اتهام قتل يكي از دوستانش كه اكبر نام دارد تحت تعقيب قرار 
گرفت و بازداشت شد. متهم در بازجويي   ها به جرمش اعتراف كرده و گفته است: »مغازه فروش 
لوازم آرايشي داشتم و يك دختر جوان به نام شهره هم در آنجا كار مي كرد. روزي آن دختر گفت 
مقتول در نبود من حرف هاي نامربوطي زده است. از شنيدن آن حرف ها عصباني شدم و سراغ اكبر 

رفتم. وقتي از او گاليه كردم حرف هاي شهره را انكار كرد و گفت اين حرف ها را نزده است.«
متهم در ادامه گفته است: »هنوز تحت تأثير حرف هاي شهره بودم به همين خاطر روز حادثه در 
مغازه مشغول خوردن غذا بوديم كه با رسيدن اكبر دوباره در اين باره حرف زديم. داشتيم غذا 
مي خورديم كه اكبر ناراحت شد و جوابم را داد. اين شد كه عصباني شدم و با چاقوي ميوه خوري 
يك ضربه به سينه اكبر زدم. « نماينده دادستان در ادامه گفت: »متهم قبالً محاكمه و به قصاص 
محكوم شده اس��ت. او بعد از تأييد رأي در ديوان عالي كش��ور و در حالي كه پاي چوبه دار قرار 
گرفته بود موفق شده رضايت اولياي دم را با پرداخت ديه جلب كند كه درخواست مي كنم از جنبه 

عمومي جرم محاكمه شود.«
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و در آخرين دفاعش گفت: »قتل دوستم كار اشتباهي بود و 
من نبايد با حرف هاي شهره تحريك مي شدم و تحت تأثير قرار مي گرفتم. با تأييد حكم قصاص 
روز اجراي حكم چند نفر بوديم كه با هم پاي چوبه دار رفتيم. آن روز همه اعدام شدند اما من 
توانستم با پرداخت ديه از مرگ نجات پيدا كنم. « او در ادامه گفت: »خانواده ام خانه پدري را به 
خانواده مقتول بخشيد. آنها وقتي ديدند مادرم براي اجاره خانه پولي ندارد قبول كردند خانه 
را بدون پيش پرداخت به مادرم اجاره بدهند. آنها با اين كار مرا بيشتر شرمنده كردند. از هيئت 
قضايي درخواست تخفيف مجازات دارم تا هر چه زودتر آزاد شوم و گذشته را براي خانواده ام 

جبران كنم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

   مصرف شيشه، جان زن معتاد را گرفت
زن معتاد پس از مصرف مخدر شيش�ه در جن�وب تهران ب�ه كام مرگ رفت. 
به گزارش جوان، سرگرد س��عيد اميري، رئيس كالنتري 205 صحن مطهر گفت: 
ساعت 9 صبح روز شنبه 16 آذر ماه مأموران كالنتري از مرگ مشكوك زني 22 ساله 
در خانه اش با خبر و در محل حاضر شدند. شوهر 32 ساله وي كه پليس و اورژانس 
را با خبر كرده بود، گفت: من و همسرم هر دو به مصرف مخدر شيشه اعتياد داريم. 
ساعتي قبل هر دو شروع به مصرف كرديم و خوابيديم. وقتي بيدار شدم همسرم را 
صدا كردم كه بيدار نشد. بعد متوجه شدم كه نفس نمي كشد كه امدادگران اورژانس 

را با خبر كردم. آنها هم بعد از معاينه وي گفتند كه فوت شده است. 
سرگرد اميري گفت: جسد به دستور قاضي به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد. 
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آدم ربايي مسلحانه
 براي سرقت چك ميلياردي فتوشاپي

مأمور پليس اخراجي كه خيال مي كرد چك 
رمز دار 350 ميليارد توماني فتوش�اپي كه 
در گروه تلگرامي دس�ت به دس�ت مي شد 
واقعي است با همدستي چهار نفر ديگر نقشه 
آدم ربايي مس�لحانه را طراحي و اجرا كرد. 
به گزارش جوان، روز يك ش��نبه س��وم آذرماه 
امسال مرد ميانسالي سراسيمه به اداره پليس 
رفت و از دو مرد مأمور نما ب��ه اتهام آدم ربايي 
شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: من 
راننده تاكسي فرودگاه مهرآباد هستم و شماره 
تلفن همراهم را در اختيار تعدادي ازمشتريانم 
قرار داده ام تا زماني كه به من نياز دارند، تماس 
بگيرند. چند ساعت قبل مردي با شماره ام تماس 
گرفت و گفت ساعتي ديگر همراه دوستش به 
فرودگاه مي رسد و قرار شد من آنها را به مقصد 
برسانم. در فرودگاه منتظر بودم كه دو مرد جوان 
سوار خودروام ش��دند و به راه افتاديم.   نزديك 
ميدان فتح كه رسيدم   ناگهان يكي از مسافران 
كه مدعي بود مأمور امنيت است كلت كمري 
به پهلويم گذاش��ت و از من خواست چك رمز 
دار 350 ميليارد توماني كه همراه دارم به آنها 
بدهم. در حالي كه شوكه شده بودم به آنها گفتم 
كه اشتباه گرفته اند اما مرد آدم ربا عكس چك 
رمز دار 350 ميليارد توماني را به من نشان داد 
و مدعي ش��د اين چك در اختيار من است. هر 
چقدر به آنها گفتم اش��تباه مي كنيد فايده اي 
نداش��ت و در نهايت مرا به خانه ام در تهرانسر 
بردند تا چك را از خانه ام بردارم و به آنها بدهم. 
داخل خانه برادرم و برادر زنم بودند كه با ديدن 
مردان مسلح خيلي ترسيدند و آدم ربايان هم آنها 
را در اتاقي حبس كردند. پس از اين آنها مرا كتك 
زدند و شكنجه كردند تا محل نگهداري چك 
رمز دار را به آنها بگويم اما من چكي نداشتم كه 
به آنها بدهم و در نهايت آنها پس از بازرسي خانه 
وقتي چكي پيدا نكردند مرا دوباره سوار خودروام 
كردند و اين بار به بيمارستان فيروزگر بردند و از 
دور به مردي كه قيافه اش آشنا بود نشان دادند و 
دقايقي بعد مرا رها كردند و گفتند كه سردسته 

باند گفته است مرا اشتباهي گرفته اند. 
   آدم ربايان در دام كارآگاهان جنايي 

با اين شكايت پرونده به دستور قاضي احسان 
زماني، بازپرس ش��عبه ششم دادس��راي امور 
جنايي تهران براي شناس��ايي و دس��تگيري 
متهم��ان در اختي��ار تيم��ي از كارآگاه��ان 

اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
كارآگاهان در نخستين گام با بررسي دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه مش��اهده كردند، دو مرد 
آدم ربا در نزديكي فرودگاه از خودروي س��واري 
جكي كه چهار سرنشين داشته است پياده شده 
و به عنوان مسافر سوار خودروي شاكي شده اند. 
بنابراي��ن مأم��وران صاحب خ��ودروی جك را 
شناسايي و دستگير كردند. متهم در بازجويي ها 
ادعاي بي گناهي كرد و گفت: آن روز همراه دوستم 
به نام شايان بودم كه يكي از دوستان قديمي ام به 
نام بهرام كه مأمور پليس اخراجي اس��ت با من 
تماس گرفت و خواست او و دوستش به نام رحمان 
را تا فرودگاه برسانم و من هم همراه شايان آنها را به 
فرودگاه رساندم و در جريان آدم ربايي هم نبودم. 

مأموران در ادامه ش��ايان، به��رام و رحمان را 
بازداش��ت كردند. بهرام ك��ه در بازجويي ها به 

جرم آدم ربايي با همدستي رحمان اعتراف كرد 
و مدعي شد كه طراح نقش��ه آدم ربايي يكي از 
بستگان نزديكش به نام فيروز است. با اعتراف 
مأمور پلي��س اخراجي، مأموران في��روز را هم 

بازداشت كردند. 
   چك 350 ميليارد توماني فتوشاپ بود 
چند روز قبل متهمان براي بازجويي به دادسراي 

امور جنايي تهران منتقل شدند. 
بهرام گفت: يكس��ال قبل ما هم��ه عضو گروه 
تلگرامي به نام دوستان قديمي بوديم كه داخل 
گروه عكس چك رمز داري به مبلغ 350 ميليارد 
تومان دست به دست مي شد. مدتي بعد اين گروه 
منحل شد اما عكس اين چك همچنان دست به 
دست مي شد تا اينكه فيروز گفت صاحب چك 
را كه راننده تاكسي است، مي شناسد و اين چك 
را در قبال فروش مواد گرفته است و به همين 
دليل از ترس اينكه گرفتار نش��ود آن را وصول 
نكرده است. فيروز نقش��ه آدم ربايي را طراحي 
كرد و از ما خواس��ت در پوش��ش مأمور پليس 
صاحب چك را برباييم و چك را سرقت و آن را 
وصول كنيم. آنقدر مبلغ چك زياد بود كه همه 
ما وسوسه شديم و نقشه را مو به مو اجرا كرديم 

اما وقتي راننده تاكس��ي منكر چك شد او را به 
بيمارستان فيروز گر كه فيروز آنجا بستري بود، 
برديم و او هم گفت كه راننده تاكسي را اشتباهي 
گرفته ايم اما االن فيروز مي گويد اين چك يك 

شوخي بود. 
فيروز هم در بازجويي ها گفت: مدتي قبل يكي 
از اعضاي گروه براي ش��وخي با فتوشاپ چك 
رمز داري را به مبلغ 350 ميليارد تومان طراحي 
كرد و داخل گروه گذاشت . من به دروغ به بهرام 
گفتم كه اين چك در قب��ال معامله مواد مخدر 
بوده و صاحب آن از ترس چك را وصول نمي كند 
كه از آن روز به بعد بهرام اصرار داش��ت صاحب 
چك را ب��ه او معرفي كنم ت��ا او را بربايد و چك 
ميلياردي را سرقت و وصول كند. او آنقدر اصرار 
كرد كه به دروغ صاحب تاكسي را كه با او اختالف 
مالي داشتم، معرفي كردم. من فكر نمي كردم او 
آدم ربايي كند اما روز حادث��ه ديدم كه صاحب 
تاكسي را به بيمارس��تان آوردند و گفتند كه او 
منكر چك ميلياردي است و من هم گفتم كه او را 

اشتباهي گرفته اند و بعد او را آزاد كردند. 
تحقيقات از متهمان به دس��تور قاضي زماني 

ادامه دارد. 

اعتراف به سرقت  از مشتريان صرافي ها
دو سارق حرفه اي كه با كمين مقابل صرافي هاي تهران اقدام 
به سرقت از مشتريان مي كردند، سرانجام بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، اين پرونده از 14 ارديبهش��ت ماه امس��ال و 
همزمان با طرح شكايت هاي مشابه درباره سرقت از مشتريان 
صرافي ها در دستور كار كارآگاهان اداره 18 پليس آگاهي قرار 
گرفت. دو نفر از ش��اكيان كه زوجي جوان بودند، ابتدا ماجراي 
سرقت را به مأموران كالنتري 134 شهرك غرب گزارش كرده 
بودند. زن جوان در توضيح شكايت گفت: همراه شوهرم براي 

خريد دالر وارد يكي از صرافي هاي ميدان كاج ش��ديم. 
هنگام برگش��ت و در خيابان يازدهم ش��رقي ناگهان 
موتورسيكلتي كنارمان توقف كرد و راكب و ترك نشين 
آن به ما حمله كردند. آنها ابتدا ش��وهرم را با ضربات 
چاقو زخمي كردند. يكي از ضربات به صورت شوهرم 

برخورد كرد به طوري كه صورتش تا ناحيه فك شكافته شد. 
سارقان بعد كيف ام را كه حاوي 2هزاريورو بود، سرقت كرده و 
به سرعت سوار موتورشان شده و فرار كردند.  كارآگاهان پليس 
در جري��ان تحقيقات ميداني دوربين هاي مداربس��ته صرافي 
و همچنين دوربين هاي س��اختمان هاي اطراف آن را بررسي 
كردند. وقتي تصاوير افراد حاضر در صرافي به زوج جوان نشان 
داده ش��د زن جوان يكي از مرداني كه در صرافي حاضر بود را 

به عنوان يكي از سارقان شناس��ايي كرد. بعد از به دست آمدن 
اين سرنخ يكي از متهمان كه مردي 40 ساله به نام وحيد بود، 
شناسايي شد و  تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه مخفيگاه وي در 
منطقه ياخچي آباد شناسايي و 11 آذرماه بازداشت شد. بررسي 

سوابق وحيد نشان 
داد ك��ه او از 
ن  م��ا مجر

سابقه دار است كه بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و 
به زندان افتاده است. وحيد وقتي مورد بازجويي قرار گرفت اتهام 
سرقت را انكار كرد و گفت كه نقشي در سرقت نداشته است. او 
بعد از ديدن تصوير خود در صرافي گفت كه آن روز براي خريد 

دالر به صرافي رفته بودم و از ماجراي سرقت هم خبر ندارد. 
متهم اما وقتي از سوي شاكي مورد شناسايي قرار گرفت چاره اي 
جز اعتراف نداش��ت. او گفت: مدتي قبل با هاشم 43 ساله كه از 
بچه محل هايم است در پارك نقشه سرقت را كشيديم و تصميم 
گرفتيم تا به اين شيوه از مش��تريان صرافي ها سرقت كنيم 
و پولدار ش��ويم. بعد از آن بود كه من در نقش خريدار ارز 
وارد صرافي ها مي ش��دم و بعد از زاغزني مش��تريان، 
سرقت هايمان را عملي مي كرديم. در شاخه ديگري 
از تحقيقات كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه هاشم 
را در نازي آباد شناس��ايي و 16 آذرماه او را بازداش��ت 
كنند. هاش��م هم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي 
از مش��تريان صرافي ها اعتراف كرد. سرهنگ كارآگاه احمد 
نجفي، مع��اون مبارزه با س��رقت هاي خ��اص پليس آگاهي 
پايتخت گفت: به دستور بازپرس ش��عبه 6دادياري دادسراي 
ناحيه 2تهران تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در 

اداره 18 پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

بخشش خانه
 براي  بخشيدن  جان

بازداشت دزدان   شب رو  
هنگام سرقت از يك خانه

سه س�ارق ش�بگرد كه مش�غول دزدي از خانه اي 
در غ�رب ته�ران بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ  ضرغام آذي��ن، رئيس 
كالنتري 134 شهرك قدس گفت: ساعت 2 بامداد روز 
پنج شنبه چهاردهم آذر ماه مردي با مركز فوريت هاي 
پليس 110 تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم 
ك��رد. او گفت: در همس��ايگي ما در خيابان آس��مان 
خانه اي اس��ت كه س��اكنان آن مدتي اس��ت به سفر 
رفته اند. لحظاتي قبل متوجه ش��دم كه سه نفر از يك 
خودروي پژو 206 پياده ش��ده و وارد خانه شدند كه 

احتمال مي دهم، دزد باشند. 
مأموران تجسس كالنتري بعد از حضور در محل و در 
بررسي خودروي پژو 206 متوجه ش��دند كه خودرو 
فاقد هر گونه پالك اس��ت. آنها سپس وارد خانه شده 
و دو نف��ر از مظنونان را كه مش��غول جمع آوري لوازم 
داخل خانه بودند، بازداش��ت كردند. در بررسي  هاي 
بعد مشخص شد كه س��ومين نفر خود را به پشت بام 
رس��انده و از آنجا گريخته است. مأموران كالنتري در 
تحقيق بيشتر متهم كه خود را به كوچه رسانده و در 
حال فرار بود تعقيب و با ش��ليك تير هوايي بازداشت 
كردند. در بررسي سوابق متهمان مشخص شد كه يكي 
از آنها از مجرمان سابقه دار و تحت تعقيب پليس آگاهي 
است. متهمان در بازجويي ها به سرقت هاي مشابه از 
خانه هاي محل اعتراف كردند. س��رهنگ آذين گفت: 
تحقيقات براي كش��ف جرائم بيش��تر متهمان ادامه 

دارد. 


