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   قتل رفيق     به خاطر تقلب 
   در بازي پاسور 

پس�ر جواني كه در بزم ش�بانه دوس�تش را به خاط�ر تقلب در 
بازي پاس�ور به قتل رس�انده بود در دادگاه ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، ۱۷ تير س��ال ۹۹، مأموران پلي��س ورامين از مرگ 
مشكوك پسر جواني در يكي از بيمارستان ها باخبر و راهي محل شدند. 
جسد متعلق به يحيي ۲۱ ساله بود كه درگيري با يكي از دوستانش با 
اصابت ضربه چاقو زخمي و راهي بيمارستان شده بود، اما بر اثر شدت 
خونريزي ها فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات 
براي دستگيري پسر جوان آغاز ش��د تا اينكه چند روز بعد از حادثه 
يونس ۲۴ س��اله شناسايي و بازداشت ش��د و در جريان تحقيقات به 
جرمش اعتراف كرد. با كامل شدن تحقيقات پرونده براي بررسي به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. روز گذشته 
در جلسه رسيدگي به پرونده اولياي دم درخواست قصاص كردند. در 
ادامه متهم با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: شب حادثه در خانه 
يكي از دوستانمان مهمان بوديم. يحيي هم آنجا بود. همگي مشغول 
بازي پاسور بوديم اما يحيي مدام تقلب مي كرد. چندبار اعتراض كردم 
اما به حرفم اهميتي نداد همين باعث درگيري شد. وقتي درگيري باال 
گرفت در يك لحظه كنترل اعصابم را از دست دادم و با كارد ميوه خوري 

به او حمله كردم و چند ضربه به او زدم. 
متهم ادامه داد: وقتي مقتول خونين روي زمين افتاده بود از ترس فرار 
كردم اما از دوستانم خواس��تم او را به بيمارستان برسانند. باور كنيد 
قصدي براي كشتن او نداشتم، اما او خودش باعث درگيري شد و در 
آن درگيري كنترل اعصابم را از دست دادم و مرتكب قتل شدم. فكر 
نمي كردم ضربه با كارد ميوه خوري موجب كشتن او شود. در پايان 

هيئت قضايي وارد شور شد. 

صاحبخانه
 كليد را به دست دزد داد!

مردي ك�ه كليد خان�ه اش را به دس�ت يك�ي از دوس�تانش داده بود 
نمي دانس�ت ك�ه وي از مجرم�ان حرفه اي س�رقت از منازل اس�ت. 
به گزارش جوان، ساعت ۲0 شامگاه هفتم بهمن ماه مردي با مركز فوريت هاي 
پليس ۱۱0 تماس گرفت و گزارش يك س��رقت را اعالم كرد. وقتي مأموران 
كالنتري ۱۴۴ جواديه تهرانپارس در محل حاضر شدند، شاكي گفت: سارقان 
با دستبرد به خانه اش ۲/5ميليارد تومان پول و طال سرقت كرده اند. او گفت: 
من ساعت پنج عصر از خانه، خارج شدم و سه ساعت بعد كه برگشتم ديدم لوازم 

خانه به هم ريخته و پول و طالهايمان هم سرقت شده است. 
وقتي پرونده در پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بررسي شد، مشخص شد كه 
شب قبل از سرقت دوربين مداربسته  ساختمان سرقت شده است. در تحقيقات 
بعدي كه با بررسي يكي ديگر از دوربين هاي مداربسته انجام شد معلوم شد كه 
سارق در حالي كه ماسك به چهره داشته و كاله و دستكش هم داشته دوربين 

مشرف به ساختمان را سرقت كرده است. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس اطمينان پيدا كردند كه 
سرقت داخلي بوده است، بنابراين از شاكي دوباره تحقيق كردند. او گفت كه 
كليد خانه فقط در اختيار خودش و خانواده اش است. وي گفت: فقط يكبار 
براي چند ساعت سوئيچ خودرو اش را كه كليد خانه هم پيوست آن است، 
براي دودي كردن شيش��ه خودرو به يكي از دوستانش داده بود. از آنجا كه 
احتمال مي رفت دوست شاكي سارق تحت تعقيب باشد تحقيقات در اين 
باره ادامه پيدا كرد و مشخص شد كه مرتضي همان كسي است كه در جريان 
س��رقت دوربين نقش داشته اس��ت. بعد از آن بود كه متهم در تهرانپارس 
بازداشت شد. مرتضي ابتدا گفت كه در جريان س��رقت نقش ندارد، اما در 
تحقيقات فني مشخص شد كه او از سارقان حرفه اي است كه با همدستي 
يكي از دوستانش به خانه هاي زيادي دستبرد زده است. او گفت: وقتي شاكي 
به من اعتماد كرد و سوئيچ ماشينش را به دستم داد متوجه شدم كه كليد 
خانه اش هم روي دسته كليد است، براي همين از روي آن يدك ساختم و 
در فرصت مناسب با همدستي دوستم كريم به خانه اش دستبرد زديم. متهم 
گفت: اموال سرقت ش��ده را در مخفيگاهم پنهان كرده ام. با اطالعاتي كه 
متهم در اختيار پليس گذاشت اموال سرقت شده هم كشف شد.    سرهنگ 
كارآگاه س��عيد مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پلي��س آگاهي تهران بزرگ 
گفت:  تحقيقات براي كشف جرائم بيش��تر متهم و بازداشت همدست وي 

در جريان است. 
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تعميركار تلويزيون
 سارق از آب  درآمد 

تعمي�ر كار تلويزيون كه متهم اس�ت به خانه مش�تريانش 
دس�تبرد م�ي زد س�رانجام شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ۱۴ بهمن ماه مردي وارد كالنتري ۱0۲ پاسداران 
شد و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. او گفت: من چند روز قبل 
همراه خانواده ام به سفر رفتم. امروز   همسايه مان تماس گرفت و 
گفت كه قفل در ورودي مان تخريب شده و دزد به خانه مان زده 
است. وقتي خودم را رساندم فهميدم كه در گاو صندوق تخريب 
شده و ۲50 ميليون تومان پول و طال به همراه يك قبضه هفت تير 

بادي و دو قبضه اسلحه شكاري سرقت شده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده براي بررسي به پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران فرس��تاده ش��د. مأموران پليس در جريان 
تحقيقات ميداني و بررسي دوربين هاي مداربسته تصوير سارق 
را به دست آوردند. سارق مردي حدوداً 30 ساله بود كه لباس فرم 
خدمات فني را به تن داشت. بعد از به دست آمدن اين اطالعات 
مأموران پليس در تحقيقات بيشتر متوجه شدند كاركنان يك 
ش��ركت خدمات الكترونيكي در همان نزديكي از همين لباس 
فرم به تن دارند. بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود كه تصوير به 
دست آمده به مأموران حراست آن شركت نشان داده شد و آنها 
متهم را كه مسعود نام داشت و از كارمندان شركت بود شناسايي 
كردند. در ش��اخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس مسعود 
را بازداش��ت كردند. او در بازجويي ها به س��رقت از خانه شاكي 
اعتراف كرد و گفت: چند روز قبل از سرقت براي تعمير تلويزيون 
به خانه ش��اكي رفتم. با ديدن وضع خانه و اس��لحه هايي كه به 
ديوار نصب بود فهميدم كه وضع مالي خوبي دارند. آنها داشتند 
درباره مسافرت حرف مي زدند و فهميدم كه قرار است به زودي 
راهي سفر شوند. بعد از آن بود كه وسوسه شدم در نبودشان به 
خانه شان دستبرد بزنم براي همين روز حادثه بعد از اطمينان از 

اينكه آنها در خانه نيستند وارد شدم و سرقت را انجام دادم. 
سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 3۴ تهران در جريان 

است. 

قاچاقچيان آتش افروز بازداشت شدند
فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان راب�ر در اس�تان كرم�ان از 
دس�تگيري س�ه قاچاقچي مواد  مخ�در خب�ر داد ك�ه پ�س 
از ناكام�ي در ف�رار خ�ودروی خ�ود را ب�ه آت�ش كش�يدند. 
سرهنگ ناصري به واحد مركزي خبر گفت: مأموران پاسگاه انتظامي 
هنزاء رابر هن��گام كنترل خودرو هاي عبوري به ي��ك خودروي زانتيا 
مشكوك شدند و به راننده خودرو دستور توقف دادند. وي افزود: راننده 
خودرو با بي توجهي به فرمان ايست به سرعت از محل متواري شد كه 
مأموران خودرو را تعقيب كردند و پس از مسافتي متهم بالفاصله اقدام 

به آتش زدن خودرو كرد. 
وي اظهارداشت: باهماهنگي مأموران و همكاري آتش نشاني خودرو 
خاموش شد كه پس از خاموش شدن آتش و بازرسي مأموران ۸0كيلو 
ترياك نيز از خودرو كشف شد و در اين رابطه پرونده اي تشكيل شد و 

متهمان به مراجع قضايي معرفي شدند. 

كليد سرقت طاليي در دست كارگر طالسازي
كارگر طالسازي كه پس از سرقت يك 
ميليارد و 200هزار تومان طال در حال 
فرار از پايتخت بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چن��د روز قبل مردي 
با مركز فوريت ه��اي پليس ۱۱0 تماس 
گرفت و گ��زارش يك س��رقت را اعالم 
كرد. وقتي مأموران كالنتري ۱۱3 بازار 
در محل حاضر ش��دند مش��خص ش��د 
كه س��رقت در يك كارگاه طالس��ازي 
اتفاق افتاده است. صاحب كارگاه گفت: 
لحظاتي قبل وقتي خواستم وارد كارگاه 
ش��وم ديدم كه قفل كارگاه بريده شده 
اس��ت. فهميدم كه دزد ب��ه كارگاه زده 
است  براي همين خيلي زود وارد شدم، 
اما ديدم كه هم��ه جا به ه��م ريخته و 
مقداري ط��ال ب��ه ارزش يك ميليارد و 

۲00هزار تومان سرقت شده است. 
مأموران پليس در اولين گام به س��راغ 

دوربين هاي مداربسته رفتند. بررسي ها 
نشان داد كه نيم س��اعت قبل از سرقت 
دوربين هاي مداربسته كارگاه قطع شده 
اس��ت. در ش��اخه ديگري از تحقيقات 
مأموران احتمال دادند كه س��رقت بايد 
از سوي فردي آش��نا رقم خورده باشد، 
براي همين ب��ار ديگر از مدي��ر كارگاه 
تحقي��ق كردن��د. او گف��ت ك��ه به جز 
خودش كارگرش هم به كليد و اطالعات 
دوربين هاي مداربسته دسترسي دارد. 
وقتي مأموران خواستند از كارگر تحقيق 
كنند مشخص ش��دكه او روز حادثه به 
محل كارش مراجعه نكرده است، براي 
همين به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار 
گرفت. مأموران پليس در بررس��ي هاي 
بعدي فهميدند كه كارگر جوان در حال 
خارج ش��دن از تهران اس��ت كه وي را 
شناس��ايي و بازداش��ت و در بازرسي از 

ساك همراهش بيش از يك كيلو طالي 
سرقت شده را كشف كردند. 

متهم در بازجويي ها چاره اي جز اعتراف 
به سرقت نداشت. او گفت: من از مدتي 
قبل تصميم به سرقت از كارگاه گرفتم تا 
اينكه روز حادثه فرصت مناسب به دستم 
افتاد. از آنجا كه مقدار زيادي طال داخل 
كارگاه بود صبح ب��ه كارگاه آمدم. ابتدا 
دوربين هاي مداربس��ته را قطع كردم و 
بعد به سراغ طالها رفتم و آن را سرقت 
كردم. قبل از فرار هم قفل ورودي را كه 
بريده بودم كنار در انداختم و خواستم از 
تهران خارج شوم كه مأموران به سراغم 

آمدند و دستگير شدم. 
سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس 
پيش��گيري پايتخت گفت ك��ه با كامل 
ش��دن تحقيقات متهم به همراه پرونده 

راهي دادسرا شد. 

كشف ترياك در بطري آب معدنيكاله 500 ميليوني مرد فريبكار بر سر تاجر فرش
اعتم�اد بي ج�اي تاج�ر ف�رش ب�ه م�رد فريب�كار 
رفت�ن  دس�ت  از  قيم�ت  ب�ه  مج�ازي  فض�اي  در 
ش�د.  تم�ام  س�رمايه اش  از  توم�ان  500 ميلي�ون 
به گزارش جوان، سرهنگ داوود معظمي گودرزي رئيس پليس 
فتاي تهران گفت: چند روز قبل مردي وارد پليس فتاي تهران 
شد و گزارش يك كالهبرداري را اعالم كرد. او گفت: من تاجر 
سرشناس فرش هستم. مدتي قبل قصد داشتم با همكاري چند 
نفر از تاجران كارم را گسترش دهم. هنگام بررسي سايت هاي 
مجازي بود كه با مردي آشنا شدم كه او هم خودش را از تاجران 
فرش معرفي كرد. به خاطر اطالعات خوبي كه داشت به او اعتماد 

كردم و تصميم گرفتم با او هم شراكت كنم براي همين در چند 
مرحله 500 ميليون تومان به حسابش واريز كردم. بعد از واريز 
شدن پول اما هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتم گوشي اش 
خاموش بود. آنجا بود كه فهميدم آن مرد كالهبردار بوده است. 
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مأموران پليس 
در اين باره تحقيق كرده و متهم را شناسايي كردند. بررسي هاي 
پليس نشان داد كه مرد فريبكار قصد خروج از كشور را دارد كه 
او را قبل از پرواز بازداشت كردند. متهم ابتدا گفت كه در جريان 
كالهبرداري نقش نداش��ته اما در تحقيق��ات فني به جرمش 

اعتراف كرد. 

ب�ا  مب�ارزه  پلي�س  جانش�ين 
مواد مخ�در تهران بزرگ از كش�ف 
19 كيلوگرم موادمخ�در ترياك در 
بطري ه�اي آب معدن�ي خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ حسين 
باباپور گف��ت: مأم��وران پايگاه دهم 
پليس مبارزه با مواد مخدر در جريان 
تحقيقات خود از فعاليت يكي از اشرار و 
عوامل اصلي توزيع و فروش مواد مخدر 
در محله فالح با خبر شدند. بررسي ها 

نشان داد كه ارسالن با سفر به شهرهاي 
جنوب كشور مواد مخدر را با خودروي 
س��مندش به تهران منتق��ل و توزيع 
مي كند. بعد از كامل شدن تحقيقات 
عصر روز دوشنبه مأموران پليس قدم 
به مخفيگاه متهم گذاشته و همزمان با 
دستگيري ارس��الن و دو همدستش 
۱۹كيلوگرم ترياك را كه به طرز بسيار 
ماهرانه اي در ۱۹بط��ري آب معدني 

جاساز شده بود كشف كردند. 

سرنوشت مرد ميانسال و همسر تازه اش 
ك�ه از 14 س�ال قب�ل ب�ه ط�رز مرموزي 
ناپدي�د ش�ده اند ب�ا اخت�الف اعض�اي 
خان�واده وی ب�ر س�ر ارثي�ه خانوادگي 
رن�گ و ب�وي جناي�ي ب�ه خ�ود گرفت. 
به گزارش جوان، روز ش��نبه نهم اسفند زن 
ميانس��الي در تهران به اداره پليس رفت و 
مدعي شد كه پسرش ۱۴سال قبل شوهرش 
را به خاط��ر تصاحب ارثيه به قتل رس��انده 
است. شاكي در توضيح ماجرا گفت: سال ۸5 
در شهرس��تان قزوين زندگي مي كرديم و 
شوهرم كوره آجرپزي داشت و مرد پولداري 
بود. بهمن  سال ۸5 متوجه شدم كه او مجدداً 
ازدواج كرده و حتي يك روز همراه همس��ر 
جديدش به خانه   آم��د و بعد دو نفري راهي 

تهران شدند تا به خانه دخترم  بروند. 
 آن زمان پسرم بابك ۱۹ساله بود و در تهران 
سربازي خدمت مي كرد. پس از آن شوهرم و 
همسر جديدش   ناپديد شدند،  به اداره پليس 
رفتم و اعالم مفقودي كردم و از آن زمان تا 
االن خبري از ش��وهرم ندارم.  چند ماه قبل 
وقتي بابك با دو ب��رادر و دو خواهر ديگرش 
به خاطر ارثيه درگير شدند به من گفت كه 

بهمن  سال ۸5 پدرش و همسر جديدش را 
در تهران به قتل رس��انده و حتي خواهرش 
هم در جريان اس��ت. ش��اكي گفت: االن به 
اداره پليس آمدم تا از پس��رم به اتهام قتل 
پدرش شكايت كنم. با طرح اين شكايت به 
دستور قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران پسر شاكي 

بازداشت شد. 
متهم كه حاال مردي 3۴ س��اله است صبح 

ديروز به دادسرا جنايي منتقل شد. 
وي در بازجويي ه��ا جرم خ��ود را انكار كرد 
و مدعي ش��د كه مادرش دروغ مي گويد و 

خودش مرتكب قتل شده است. 
وي گفت: پدرم ارثيه زيادي به جا گذاشته 
اس��ت و االن حدود ۲0 ميليارد تومان از او 
ارثيه مانده است. ۱۴ سال قبل پدرم پس از 
اينكه ازدواج مجدد كرد ناگهان ناپديد شد. 
ما به اداره پليس رفتيم و براي پيدا كردن 
پدرم درخواس��ت كمك كردي��م اما هرگز 
پدرم پيدا نشد تا اينكه سه ماه قبل متوجه 
شدم كه مادرم به خاطر ازدواج مجدد پدرم 
كينه او را به دل گرفته و با همدستي يكي 
از بستگانم او را به قتل رسانده است. حتي 

فهميدم كه او آن زمان با پيك نيك به سر 
پدرم مي زند و او را به قتل مي رساند و بعد 
هم جسد او را پنهاني در بيابان هاي اطراف 
قزوين دفن مي كند. م��ادرم وقتي متوجه 
ش��د من به راز او پي ب��رده ام ابتدا  مدعي 
شد كه من مش��كل روحي رواني دارم و به 
همين دلي��ل براي چند ماه��ي در يكي از 
بيمارستان ها بستري ام كرد. پس از اينكه 
از بيمارستان مرخص شدم دوباره به بهانه 
اينكه من معتاد هستم، در كمپي بستري ام 
كرد ام��ا االن   مدتي اس��ت از كمپ بيرون 
آمده ام. از آنجايي كه مي ترسد من راز قتل 
پدرم را برمال كنم، به اداره پليس آمده و به 
دروغ مدعي شده كه من پدرم را كشته ام، 

در صورتي كه خودش قاتل است. 
متهم در ادام��ه براي تحقيقات بيش��تر به 
دس��تور قاضي ساس��ان غالمي در اختيار 
كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي قرار 
گرفت. همچنين بازپرس جنايي به مأموران 
دستور داد تا ضمن تحقيقات ميداني درباره 
حادثه از بستگان و نزديكان مرد گمشده و 
درباره سرنوشت همس��ر دوم مرد گمشده   

تحقيق شود. 

  ابهام درباره سرنوشت مرد آجرپز و همسرش


