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دو كالهب�ردار حرف�ه اي ك�ه ب�ا ف�روش زمين ه�اي دادگس�تري 
در ك�رج پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، شكايت عليه دو مرد فريبكار كه محسن و بهروز نام دارند 
از سال 95 در شعبه 12 دادس��راي ناحيه 3 شهيد بهشتي كرج مطرح شد. 
شكايت هاي مطرح ش��ده حكايت از اين داش��ت كه دو متهم با راه اندازي 
يك شركت كاغذي در كرج با سربرگ بنياد شهيد اقدام به فروش خودرو و 
زمين به افراد كرده و به اين شيوه از متقاضيان كالهبرداري كرده و سپس 
متواري شده اند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه دو متهم با قطعه بندي 
زمين هايي كه در توقيف دادگستري بود آن را به متقاضيان فروخته و ارزش 
مالي پرونده بيش از 20 ميليارد تومان است كه پرونده براي بررسي تخصصي 
به ادارهم چهاردهم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. كارآگاهان در جريان 
تحقيقات خود موفق شدند مخفيگاه محسن42 س��اله را شناسايي و او را 

بازداشت كنند. 
محس��ن در بازجويي ها به كالهبرداري ميلياردي با همدس��تي دوست 
50 ساله اش بهروز اعتراف كرد. او گفت: به پيش��نهاد بهروز اين شركت را 
راه اندازي كرديم و با درج آگهي هاي فروش ويژه خودرو و زمين متقاضيان را 
وسوسه و ترغيب به خريد مي كرديم. سپس با جعل سربرگ بنياد شهيد اقدام 
به قطعه بندي زمين هاي حوالي كرج و فروش آن به متقاضيان مي كرديم تا 
اينكه مشخص شد زمين ها در توقيف دادگستري است و بازداشت شدم.  در 
حالي كه 80 نفر از مالباختگان محسن را شناسايي كرده بودند، او راهي زندان 
شد و تحقيقات براي بازداشت همدست 50  ساله اش همچنان در جريان بود تا 
اينكه مشخص شد او با راه اندازي دفتري مشابه در منطقه ازگل تهران مشغول 
كالهبرداري است كه او را بازداشت و به دستور بازپرس روانه زندان كردند.  
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: دو متهم عالوه ب��ر اين پرونده پرونده هاي مالي 

متعددي در دادسراها دارند كه در حال رسيدگي است. 

كالهبرداري ميلياردي
 با فروش زمين هاي دادگستري!

سرقت براي تفريح
دو س�ارق خودرو كه با فروش اموال س�رقتي تفري�ح مي كردند، 

بازداشت شدند. 
به گزارش ج��وان، ده��م آبان ماه امس��ال ب��ود كه مأموران گش��ت 
كالنتري 106 نامجو به مردي كه تالش مي كرد در يك خودروي پرايد را 
باز كند، مظنون شدند و او را هنگام فرار بازداشت كردند. بررسي سوابق 
مرد28 ساله كه سامان نام داشت، نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار 
است كه در زمينه سرقت خودرو فعال اس��ت. او گفت از مدتي قبل با 
همدستي دوستش اقدام به سرقت خودرو و لوازم داخل آن مي كند. با 
اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت همدست وي هم شناسايي 
و 20 آبان ماه بازداشت ش��د.  دو متهم كه به مصرف مواد مخدر اعتياد 
دارند در بازجويي ها به هشت سرقت خودرو و دهها سرقت لوازم داخل 
آن اعتراف كردند و گفتند كه با كالف كردن در خودرو اقدام به سرقت 
مي كردند و با فروش خودروهاي سرقتي و لوازم داخل آن، مواد مخدر 
تهيه كرده و تفريح مي كردند.  س��رهنگ كاميار چهري، رئيس پايگاه 
سوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

متهمان در پايگاه سوم پليس آگاهي جريان دارد.

پاي آموزشگاه ها به پرونده 
سوانح رانندگي باز شد

رئي�س مرك�ز ص�دور گواهينام�ه پلي�س راهنماي�ي و رانندگ�ي ناج�ا از 
ابالغي�ه جدي�د پلي�س راه�ور ب�راي بررس�ي و مش�خص ك�ردن س�هم 
آموزش�گاه هاي رانندگ�ي در وقوع ح�وادث رانندگي س�نگين خب�ر داد. 
سرهنگ احمد كرمي اسد به ايسنا گفت:  اقدام هاي جديدي در مورد آموزشگاه هاي 
رانندگي در دستوركار قرار داده ايم، از جمله اينكه جلسات ماهانه و منظمي ميان 
رؤساي پليس راهور با مديران آموزشگاه ها برگزار مي شود و در جريان آن نكات و 

موارد مورد نياز به مديران آموزشگاه ها اعالم خواهد شد. 
وي با اشاره به اجراي يك طرح جديد ديگر نيز گفت:  در راستاي مسئوليت پذيرتر 
كردن مديران، مربيان و متولي آزمون ها در آموزشگاه هاي رانندگي، ابالغيه اي را 
طي چند روز گذشته به تمام استان ها فرستاده و از آنان خواستيم كه با استفاده از 
اطالعات و آمارهاي مربوط به تصادفات رانندگي، در تصادفات سنگين كه منجر به 
فوتي يا جرح شديد شده  باشند، بررسي شود كه راننده متخلف در كدام آموزشگاه 

رانندگي آموزش ديده است. 
كرمي اسد ادامه داد:  با انجام اين بررسي ها اگر مش��خص شود كه در آموزش اين 
رانندگان بي توجهي يا كوتاهي صورت گرفته و آنان به درستي آموزش نديده باشند، 
برابر تبصره  3 ماده 14 رسيدگي به تخلفات رانندگي، سهم آموزشگاه رانندگي در 

وقوع تصادف نيز مشخص مي شود.

مرگ خاموش مرد سالخورده
فرمانده انتظامي شهرس�تان نوش�هر از جان باختن مرد 60 ساله به علت گاز 

گرفتگي خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ قاس��م محمدي گفت: اين حادثه روز گذشته در يكي 
از روس��تاهاي اين شهرس��تان اتفاق افتاد و بررسي ها نش��ان داد مردي 60 ساله 
ساكن تهران هنگام استراحت در وياليش به علت مسدود بودن لوله بخاري دچار 
مسموميت و گاز گرفتگي شده و جانش را از دست داده است كه جسد به پزشكي 

قانوني منتقل شد.

مرگ 4 سرنشين ليفان
 در تصادف با كاميون

انحراف به چپ س�واري ليفان در محور الرس�تان به جهرم در استان فارس 
مرگ چهار سرنش�ين اين خودرو در تص�ادف با كاميون را به همراه داش�ت. 
سرهنگ حمداهلل هوش��مندي، رئيس پليس راه جنوب استان فارس گفت: وقتي 
مأموران پليس و امدادگران در محل حاضر شدند، مشخص شد كه چهار سرنشين 
سواري ليفان به علت شدت جراحت فوت شده اند. وي علت تصادف را تجاوز به چپ 

از سوي راننده ليفان ناشي از سبقت غير مجاز اعالم كرد.

كالهبردار در پوشش بخشش جرايم رانندگي
رئي�س پليس فت�ا اس�تان ف�ارس با تأكي�د ب�ر اينك�ه ش�هروندان فريب 
پيامك ه�اي جعل�ي ارس�ال ش�ده از ط�رف اف�راد ناش�ناس را نخورن�د، 
گف�ت: ارس�ال پيام�ك »خ�ودروي ش�ما مش�مول ۸0 درص�د بخش�ش 
خالفي ش�ده«، ترفن�د افراد فريب�كار ب�راي كالهبرداري هاي مالي اس�ت. 
به گزارش جوان، سرهنگ حشمت سليماني هشدار داد: در چند روز اخير شاهد 
ورود پرونده هاي بسياري هستيم كه بيشتر ش��اكيان گرفتار صفحات فيشينگ 

شده اند كه الزم است شهروندان مراقب ترفند هاي كالهبرداران مجازي باشند. 
وي ادامه داد: برخي افراد فريبكار با ارس��ال پيامك با موضوع: »مشترك گرامي، 
خودروي شما مشمول 80 درصد بخش��ش خالفي شده است براي استفاده از اين 
تخفيف به سايت زير مراجعه فرماييد.« اقدام به كالهبرداري كرده كه كاربران بايد 
هوشيار باش��ند؛ چراكه كالهبرداران با اين ش��يوه به دنبال دريافت شماره كارت 

بانكي، رمز دوم، تاريخ انقضا وCVV2 همشهريان عزيز هستند. 
وي ادامه داد: مجرمان با راه اندازي سايت جعلي و ارسال پيامك، اقدام به فريب و 
هدايت كاربران به درگاه هاي جعلي بانك ها درخصوص تخفيف تخلفات رانندگي 
مي كنند كه مردم بايد براي پيشگيري از هرگونه جرم هوشيار باشند. كالهبرداران 
پس از هدايت متقاضيان به درگاه هاي جعلي )فيشينگ(، اطالعات كارت بانكي آنها 

را كسب و سپس اقدام به برداشت غير مجاز از حساب آنان مي كنند.  
سرهنگ سليماني گفت: كاربران چنانچه پيامي با اين مضمون دريافت كردند، به 
طور حتم صحت آن را با مراجعه به سايت همان سازمان و مراجع قانوني پيگيري 

كنند. 
وي افزود: اگر مردم به دليل ناآگاهي اطالعات بانكي خ��ود را در اختيار اين افراد 
سودجو و كالهبردار قرار داده اند، بالفاصله رمز دوم اينترنتي خود را تغيير دهند و 
اقدامات امنيتي كارت هاي بانكي خود را انجام دهند. ثبت اطالعات در سايت هاي 
جعلي زمينه ساز سوء استفاده از كاربران را به وجود آورده كه سبب سرقت اطالعات 
و كالهبرداري خواهد بود كه هوش��ياري كاربران در موضوعات جرائم س��ايبري 

ضروري است. 

آتش سوزي 
در ساختمان مسكوني مهار شد

حادثه آتش س�وزي در س�اختمان مس�كوني در 46 متري نارم�ك با تالش 
آتش نشانان مهار شد. 

اين حادثه ساعت 18:25 روز گذشته اتفاق افتاد و آتش نشانان ايستگاه 31، در محل 
حاضر ش��دند. يداهلل مددي معاون منطقه 6 كه در محل حاضر ش��ده بود، گفت: به 
محض رسيدن به محل حادثه مشاهده شد در يك ساختمان پنج طبقه سه واحدي 
در طبقه پنجم، دود و آتش زيادي به بيرون زبانه مي كشيد و هر لحظه امكان سرايت 
آن به واحد هاي ديگر وجود داشت. ساكنان كه در محل حادثه حضور داشتند خبر 
از محبوس شدن تعدادي از ساكنان در ساختمان دادند كه آتش نشانان به دو تيم 
تقسيم شدند و همزمان تعدادي ديگر با قطع برق و گاز اقدام به كشيدن لوله هاي 
آبرساني به محل آتش س��وزي كردند. تعدادي از آتش نشانان براي جست وجوي 
گرفتار شدگان احتمالي وارد ساختمان شدند و همزمان آتش سوزي را مهار و خاموش 
كردند. در بررسي ها مشخص شد تعدادي از ساكنان كه در واحدهاي مسكوني خود 
حضور داشتند به محل امن در واحدهاي خود پناه برده بودند و آتش نشانان به وسيله 

دستگاه فن فشار قوي، دودهاي جمع شده ساختمان را تخليه كردند. 
  

كالهبرداري
 با جعل مدارك دانشگاهي

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان الب�رز از بازداش�ت اعض�اي ي�ك بان�د خب�ر 
داد ك�ه ب�ا جعل م�دارك دانش�گاهي پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده اند. 
به گزارش جوان، سردار  عباسعلي محمديان گفت: كارآگاهان پليس آگاهي كرج در 
جريان تحقيقات خود از فعاليت شش عضو اين باند در منطقه دو كرج با خبر شده 
و در اين باره تحقيق كردند. بررس��ي ها حكايت از اين داشت كه متهمان با ادعاي 
صدور مدارك معتبر دانشگاهي از هر نفر يكصد ميليون تومان كالهبرداري كرده  اند. 
تحقيقات همچنين نشان داد كه متهمان با س��اخت سايت جعلي پس از دريافت 
پاسخ اس��تعالمي كه خود قباًل مشخصات مدارك صادر ش��ده را در آن وارد كرده 
بودند، مشتريان را از قانوني بودن مدرك مطمئن مي كردند. در بررسي هاي پليس 
همچنين مشخص شد كه متهمان 1995 نفر را فريب داده و از آن ها ميلياردها تومان 
كالهبرداري كرده اند، متهمان را شناسايي و بازداشت و در بازرسي از مخفيگاه آنها 
مهرهاي برجسته دانش��گاه هاي مختلف كشف كردند. س��ردار محمديان گفت: 
400 نفر از كساني كه مدرك دانش��گاهي براي آنها صادر شده، شناسايي و اسامي 

آنها براي انجام اقدامات قانوني به مراجع قضايي اعالم شده است. 

شر منده ام
آخرين دفاع نجفي:

 به گزارش جوان، دور دوم جلس��ه رسيدگي 
به پرون��ده نجفي كه از جنب��ه عمومي جرم 
برگزار ش��د، س��اعت 9 صبح روز گذشته در 
ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به رياست قاضي كشكولي برگزار شد. بعد از 
اعالم رسميت جلسه، رياست دادگاه از نجفي 
خواس��ت با توجه به توضيحات كارشناسان 
اس��لحه در جلس��ه قبل از خود دف��اع كند. 
نجفي در جايگاه ق��رار گرفت و گفت: »همه 
كارشناسان تأييد كردند به دليل پراكندگي 
محل اصاب��ت گلوله ها، درگي��ري در حالت 
غيرعادي رخ داده اس��ت. در م��ورد برخورد 
گلول��ه به دس��ت مرحومه نيز كارشناس��ان 
گفتند گلوله از فاصله بسيار نزديك به مقتول 
برخورد كرده، سپس او عقب رفته و به داخل 
وان افتاده است. كارشناسان گفتند، به دليل 
برخورد گلوله با استخوان دست و استخوان 
باالي سينه تغيير شكل داده اما در هيچكدام 
از گزارش ه��اي پزش��كي قانوني آس��يب به 
استخوان باالي سينه ذكر نشده و تنها آسيب 
روي استخوان پهلو راست گفته شده كه آن 

هم با سينه فاصله زيادي دارد.«
قاضي: » پزشك روانشناس و هيئت سه نفره 
سالمت رواني ش��ما را تأييد كردند اما شما 
در دفاع مي گويي��د در زمان اصابت گلوله در 

شرايط بي ارادگي قرار داشتيد؟«
نجفي: »آن زمان از آنها س��ؤال كردم چطور 
ممكن است تشخيص دهيد آن زمان بنده در 
تعادل بودم يا خير؟ كه آنها گفتند اين را بيان 
نمي كنيم كه در شرايط رواني متعادل بوديد، 
بلكه مي گوييم احراز نشد كه شرايط رواني، 

غيرمتعال بوده است.«
قاضي: »در آخرين تحليل تان نسبت به انگيزه  
ورود به حمام گفتيد قصد ترساندن مرحومه 

را داشته ايد تا از خودتان دفاع كنيد.«
نجفي: »وقتي با مرحومه رودررو ش��دم بعد 
از اولين شليك، دستم را گرفت سپس چهار 
گلوله شليك شد. مقتول اسلحه را گرفته بود 
و در حال حركت بوديم. بنابراين گلوله سوم 
گلوله اي بوده كه به دس��ت مقت��ول خورده 
و س��پس وارد وان شده اس��ت. گلوله بعدي 
به ديوار س��مت چپ خورد و بعد وارد سينه 
مرحومه شد، س��پس در زاويه حركت كرده 
و در پهلوي س��مت راس��ت بدنش نشسته و 

دفرمه شده است.«

   كارشناس اسلحه: كمانه كردن گلوله 
منتفي است

خانم كمان زاده، كارشناس اسلحه در جايگاه 
قرار گرفت و در پاس��خ ب��ه دفاعيات نجفي 
گفت: »در مورد كمانه كردن تير به دس��ت 
مرحومه س��پس داخل وان بايد بگويم، هيچ 
وقت گلوله اي كه از دس��ت خارج مي ش��ود، 
نمي تواند س��وراخي با آن ابعاد در وان ايجاد 
كند چون حالت دوراني را از دست داده است. 
كمانه بودن گلوله زماني گفته مي ش��ود كه 
به جايي مي خورد و برمي گردد و س��وختگي 
در محل اصابت ايجاد مي ش��ود، چون هنوز 
گلوله داغ است و ش��كل بيضي از خود باقي 
مي گذارد.« او در خصوص نظر كارشناس��ان 
درباره اصابت همراه با س��وختگي به مقتول 
گفت: »تشخيص عكس هاي اوليه جسد ما را 
دچار اشتباه كرد كه بعد از بررسي هاي بعدي 
متوجه شديم اطراف گلوله چرمي شكل شده 
و ما گمان كرديم س��وختگي بوده اس��ت در 

حاليكه آثار سوختگي نبوده است.«
   پيشنهاد نبش قبر مقتول

قره داغي، كارش��ناس پزشكي قانوني نيز در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: »اگر س��وختگي 
روي سينه مقتول را بپذيريم گلوله مي تواند 
مس��تقيم اصابت كرده باش��د، اما اگر قبول 
كنيم گلوله از دست وارد شده و پس از خروج 
به بدن خ��ورده بايد اس��تخوان ترقوه ترك 
خورده باشد و اين اس��تخوان گلوله را دفرمه 
كرده است. با نبش قبر مي توان اين نظريه را 

بررسي كرد.«
   برگه معاينه جسد، سند رسمي است، 

نمي توان آن را تغيير داد
س��پس حميدرضا گودرزي در جايگاه دفاع 
قرار گرفت و گفت: »برگه معاينه جسد، سند 
رسمي اس��ت و نمي توان آن را تغيير داد. در 
برگه معاينه جسد آثار سوختگي ديده شده و 
نمي توان آن را با مشاوره تغيير داد. اين برگه 
به عنوان يك س��ند ترجمه شده بين المللي 

مطرح است.«
 مي گوين��د: »گلوله كمانه نك��رده چون آثار 
س��وختگي ندارد در حاليكه در برگه معاينه 

جسد آثار سوختگي اعالم شده بود.«
    قاض�ي: »نظري�ه تكميلي پزش�ك 

ساييدگي بوده نه سوختگي.«
گودرزي: »در برگه هاي معاينه جس��د جاي 

انتقاد وجود دارد چ��ون مي توان در مواردي 
اين اظه��ارات را اص��الح كرد، ام��ا آنچه به 
راي العين مي بينند و صورتجلس��ه مي كنند 
را نمي ت��وان تغيي��ر داد. اين موض��وع مورد 

اعتراض ماست.«
 وي در مورد عل��ت دفرمه ش��دن گلوله نيز 
گفت: »كارش��ناس پزش��كي قانوني اظهار 
كرده كه گلوله به استخوان جناق خورده اما 
داخل بدن، تنها استخواني كه شكسته شده 
دنده دوم است و نمي توانسته گلوله را دفرمه 
كند. در مورد دفرمه ش��دن ابهام وجود دارد 
همچنين استخوان هاي دست خانم ها بسيار 
باريك و ظريف است و نمي توانسته گلوله را 
دفرمه كند. ضمناً خون وسيعي در كف حمام 
وجود دارد، بنابراين نظريه افتادن مرحوم در 
وان و بعد اصابت گلوله رد مي شود. در مورد 
فاصله اصابت گلوله نيز از دست مرحومه گاز 
باروت گرفته شده و اثرش مثبت بوده است 
اما كارشناسان اين اثر باروت را نيز مشخص 

نكردند.«
گودرزي گفت: »با تأييد كارشناس��ان كه در 
حالت عادي گلوله ش��ليك نشده است، قتل 
ش��به عمد اس��ت و گلوله به ديوار خورده و 
سپس كمانه كرده و به قفسه سينه برخورد 
كرده است. ديوان عالي گفته است بحث كمانه 
كردن در مصاديق قتل عمد نيست، بنابراين 
گلوله چه به ديوار خورده باش��د يا به دست 
كمانه است. از طرفي آزمايش گاز باروت هم 

اين موضوع را نشان مي دهد.«
   نماينده دادس�تان: نجفي مستحق 

هيچگونه تخفيفي نيست
بع��د از دفاعيات وكي��ل نجف��ي، اختياري 
نماينده دادس��تان در جايگاه ق��رار گرفت و 
گفت: »حب و بغض در تقاضاي دادسرا وجود 
نداش��ته و تمام مباحث كيفرخواست طبق 
نظرات كارشناسي اس��لحه و پزشكي قانوني 
مطرح شده اس��ت. « او در پاسخ به ادعاهاي 
نجفي گفت: »او بارها گفته اس��ت بالشت را 
براي پنهان كردن اس��لحه برده در حالي كه 
مي توانست اس��لحه را در لباس يا در كمرش 
پنهان كند. پس قصد قتل بوده است. وكيل 
متهم نيز اعالم مي كند دفرمه شدن گلوله با 
كف دست مرتبط اس��ت، در حالي كه گلوله 
با اس��تخوان جناق برخورد ك��رده و دفرمه 

شده است.«

 نماينده دادستان همچنين افزود: »صاحب 
منصب بودن نجفي مس��ئوليتش را بيش��تر 
مي كند و باعث مخدوش شدن چهره كشور 
در صحنه بين الملل مي شود. تقاضاي مجازات 
تكميلي مي خواهيم براي اينكه عمده بحث، 
ممنوعيت نگهداري س��الح است چه كسي 
تضمين مي كند كه آق��اي نجفي دوباره اين 
اتفاق تلخ را براي كس��ي ديگر تكرار نكند.«  
وي اف��زود: »براي نجفي درخواس��ت اش��د 
مجازات دارم. وي آثار و خسارات اجتماعي و 
اخالل در نظم عمومي ايجاد كرده است كه در 

نتيجه مستحق هيچگونه تخفيفي نيست.«
   نجفي: شرمنده ام

محمدعلي نجف��ي در آخرين دفاعش گفت: 
»شرمنده ام. مسبب اتفاقي هستم كه باعث 
ايجاد هيجانات كاذب در جامعه ش��د و وقت 
دستگاه قضا را گرفت. از مسئوالن بازداشتگاه 
اوين هم عذرخواهي مي كنم. حضورم باعث 

زحمت برايشان شده است.«
وي ادامه داد: »قبول دارم اين حادثه در سطح 
جامعه انعكاس زيادي پيدا كرد اما در سطح 
بين الملل��ي اينگونه نبود؛ چراك��ه به معني 
آثار بين المللي نيس��ت.« قاضي: »با توجه به 
رضايت اولياي دم، اتهام ديگر شما اخالل در 
نظم عمومي است اگر دفاعي داريد بگوييد.« 
نجف��ي: »اين اته��ام را قبول ن��دارم. اخالل 
در نظم عموم��ي! فقط چ��ون آدم معروفي 
بوده ام ؟! اس��تادان و دانشجويان از سال هاي 
60 و 64 مرا مي شناختند، در نتيجه اصناف 
و عده بزرگي نسبت به سرنوشت من حساس 
بودند. طبيعي است جامعه بزرگي نسبت به 
اتفاق من حساس باشد اما به معني آشوب و 

اخالل در نظم اجتماعي نيست.«
   بين نجف�ي با ديگر متهم�ان تفاوت 

دارد!
در آخر گودرزي در دف��اع از موكلش گفت: 
»مسئله اي كه مطرح است اخالل در نظم و 
بيم تجري است. قضات بيشتر به شخصيت 
متهم مراجع��ه كنند براي اينك��ه آيا دوباره 
اين فرد مرتكب جرم مي ش��ود يا خير؟! بين 
اين متهم با كسي كه بارها مرتكب جرم شده 

تفاوت بايد قائل بود.«
بعد از آخرين دفاعيات، قاضي كشكولي ختم 
جلس��ه را اعالم كرد تا در مهل��ت مقرر رأي 

متناسب صادر شود. 

كارگ�ر افغ�ان ك�ه پ�س از قت�ل زن 
تنه�ا طالهاي وي را س�رقت ك�رده و به 
زادگاه�ش در افغانس�تان گريخته بود، 
پس از ورود به كش�ور بازداش�ت ش�د. 
به گزاش ج��وان، س��اعت17 روز ش��نبه 
25 فروردين سال گذشته زن جواني با مركز 
فوريت ه��اي پليس 110 تم��اس گرفت و 
ماجراي قتل را گ��زارش داد. لحظاتي بعد 
تيمي از مأموران كالنتري 147 گلبرگ در 
محل حاضر و با جسد زن 50 ساله كه سارا 
نام داشت، مواجه شدند. بعد از تأييد حادثه، 
بازپرس ويژه قتل تهران به همراه كارآگاهان 
اداره ده��م پليس آگاه��ي در محل حاضر 
شدند. تحقيقات بعدي نش��ان داد كه سارا 
با فشار روسري كه به دور گردنش پيچيده 

شده بود به كام مرگ رفته است. 
خواهر مقتول كه پلي��س را از ماجرا با خبر 
كرده بود در اولين تحقيقات گفت: من همراه 
مادر و خواهرم زندگي مي كنم. هفته قبل بود 
كه با مادرم راهي سفر زيارتي مشهد شديم 
و خواهرم س��ارا در خانه تنها ماند. لحظاتي 
قبل وقتي از سفر به خانه برگشتيم با جسد 
او مواجه شديم و متوجه ش��ديم كه مقدار 
زيادي ط��ال و پول ب��ه ارزش 150 ميليون 

تومان سرقت شده است. 
خواهر مقت��ول همچنين گفت ب��ه دو مرد 

افغان به نام ه��اي احمد و نظي��ر كه هر دو 
25 ساله و براي نظافت به خانه شان مي آمدند 

مظنون است. 
بعد از انتقال جس��د ب��ه پزش��كي قانوني 
تحقيقات براي بازداشت دو مظنون به قتل 
به جريان افتاد و كارآگاهان پليس س��ه روز 
بعد از كشف جسد، احمد را بازداشت كردند. 
احمد در بازجويي ها اتهام قتل را انكار كرد 
و گفت: من از پنج سال قبل به خانه مقتول 
رفت و آمد دارم، اما نقشي در ارتكاب جنايت 

نداشته ام. چند روزي هم هست كه از نظير 
خبر ندارم و هر چه با گوشي تلفن همراهش 

تماس مي گيرم، خاموش است. 
در بررس��ي هاي بعدي مش��خص ش��د كه 
نظير بعد از ارتكاب قتل از مرز خارج ش��ده 
و به زادگاهش در افغانستان گريخته است. 
19 ماه پس از ارتكاب جنايت و در حالي كه 
تحقيقات ب��راي بازداش��ت نظير همچنان 
درجريان بود به كارآگاهان خبر رس��يد كه 
نظير بار ديگر به تهران بازگش��ته است كه 

كارآگاهان چهارم آذرماه او را در مخفيگاهش 
در خيابان آيت بازداشت كردند. 

متهم در اولي��ن بازجويي ها به قتل س��ارا 
اعتراف كرد و در شرح ماجرا گفت: آن روز 
من در س��اختماني كه سارا زندگي مي كرد 
مش��غول نظافت بودم. وقتي براي نظافت 
آپارتمان سارا وارد ش��دم، متوجه شدم كه 
تنها است و مادر و خواهرش به سفر رفته اند. 
از طرفي فهميدم او طالهاي زيادي با خود 
دارد كه وسوسه شدم طالهايش را سرقت 
كنم، براي همين در فرصتي مناسب او را با 
روسري اش خفه كردم و پول و طالهايش و 

مقداري از لوازم باارزش را سرقت كردم. 
متهم ادامه داد: اموال س��رقت ش��ده را به 
قيمت 30 ميليون تومان به افراد ناش��ناس 
فروخت��م و ب��ه زادگاه��م در ش��هر هرات 
افغانس��تان گريختم تا اينكه بعد از گذشت 
19 ماه و در حالي كه فكر مي كردم، آب ها از 
آسياب افتاده به تهران برگشتم كه مأموران 

خيلي زود من را بازداشت كردند. 
 س��رهنگ علي گودرزي، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاه��ي تهران بزرگ 
گفت: متهم در بازجويي ها به ارتكاب قتل و 
سرقت اعتراف كرده است و تحقيقات براي 
كشف جرائم بيش��تر او در اداره دهم پليس 

آگاهي تهران جريان دارد. 

»ش�رمنده هس�تم در 
ام�ري دخيل ب�ودم كه 
منجر به ايجاد هيجانات 
كاذب و منفي در جامعه شد و فرصت دستگاه قضايي 
را در س�طوح مختلف گرف�ت. « اي�ن آخرين دفاع 
سياستمداري است كه زندگي شخصي اش را با قتل 
همسر دومش به كابوس تبديل كرد و جنجالي ترين 
پرونده جنايي س�ال را رق�م زد. محمدعلي نجفي 
كه احتمال مي رود ت�ا چند روز ديگر ب�ا قيد وثيقه 
از زن�دان آزاد ش�ود در انتظار مدت زم�ان تعيين 
ش�ده براي مج�ازات حبس خود  نشس�ته اس�ت. 

 محبوبه قربانی
    گزارش

درگيري مس�لحانه دو قاچاقچي معروف در غرب تهران براي 
تصاحب پاتوق مواد فروش�ان با قتل يكي از آنه�ا  پايان يافت. 
به گزارش جوان، ساعت 24 شامگاه پنج شنبه هفتم آذر قاضي دشتبان 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 140 باغ فيض از قتل مرد جواني حوالي دره فرحزاد با خبر و 

همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه كه پاتوق مواد فروشان مواد مخدر است با 
جسد مرد 35 ساله اي به نام تيمور روبه رو شدند كه با اصابت گلوله به قتل 
رسيده بود. بررسي هاي پزشكي قانوني نشان داد تير از پشت به تيمور 
شليك شده و از قلبش بيرون آمده است. مأموران در تحقيقات بعدي 
دريافتند تيمور كه از قاچاقچيان مواد مخدر و معروف به سلطان هروئين 
غرب تهران است در درگيري با قاچاقچي معروف ديگري به قتل رسيده 
است. از سوي ديگر مشخص شد وي از مدت ها قبل محل حادثه را قرق 
خود كرده و در آنجا مواد مخدر مي فروخته و اين درگيري مرگبار را يكي 

از رقباي مواد فروشش به خاطر گرفتن پاتوق رقم زده است. 
يكي از شاهدان به مأموران گفت: اين مكان از مدت ها قبل در قرق 
تيمور و نوچه هايش قرار داش��ت . او در اين مكان معروف به سلطان 
است و مواد مخدر مي فروخت. هيچ كسي توان مقابله با او را نداشت اما 
از مدتي قبل مرد قاچاقچي معروف ديگري تالش مي كرد قسمتي از 
پاتوق تيمور را در اختيار خود بگيرد، اما تيمور با او مخالفت مي كرد و 
به خاطر همين موضوع آنها چند باري با هم درگيري داشتند و گاهي 
هم نوچه هايشان با هم درگير مي شدند. وي ادامه داد: چند ساعت 
قبل قاتل همراه تعدادي از نوچه هايش به محل پاتوق آمد و با تيمور و 
نوچه هايش درگير شد كه مأموران كالنتري از راه رسيدند و آنها هم 
از ترس به درگيري ش��ان پايان دادند و فرار كردند. ساعتي مأموران 
كالنتري در محل بودند وقتي آنها محل را ترك كردند قاتل دوباره 
همراه نوچه هايش به محل آمد و درگيري دوباره اي را رقم زد. وقتي 
درگيري آنها باال گرفت قاچاقچي معروف با اسلحه، تيري به سوي 
تيمور شليك كرد و بعد همگي از محل گريختند. پس از اين تيمور 
خونين روي زمين افتاد و ما هم با پليس و اورژانس تماس گرفتيم اما 
وقتي عوامل اورژانس رسيدند تيمور فوت كرده بود. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني مأموران به دستور قاضي دشتبان، تحقيقات 

گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري قاتل فراري آغاز كردند. 

 دوئل  مرگبار
سالطين هروئين


