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پوشيدن لباس فرمانده
براي قاچاق اسلحه

مردي كه با پوش�يدن لب�اس فرماندهان ارش�د نظام�ي اقدام به
قاچ�اق و خري�د و ف�روش اس�لحه ميك�رد بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان ،سرهنگ يعقوبعلي رجبيان رئيس پايگاهششم پليس
امنيت تهران گفت :مأموران پليس در جريان بررسيگزارشهاي مردمي
از فعاليت يك قاچاقچي اسلحه با خبر شدند .بررسيها نشان داد كه مرد
55ساله در شرق تهران در حالي كه لباس فرماندهان ارشد نظامي را به تن
ميكند مشغول حمل سالح و مهمات و فروش و قاچاق اسلحه است .بعد
از كامل شدن تحقيقات مأموران پليس متهم را در حالي كه لباس نظامي
به تن داشت حوالي پارك پليس شناس��ايي و بازداشت كردند .مأموران
پليس در بازرسي از مخفيگاه متهم دو قبضه كلت62،عدد فشنگ جنگي
و 26عدد فشنگ مش��قي ،يك قبضه تفنگ بادي ،سه پالك تشريفات،
پالكهاي متعلق به دستگاهها و ارگانهاي نظامي ،يك دستگاه دوربين
شكاري ،گذرنامههاي جعلي ،مهرهاي حراست مجلس خبرگان رهبري،
گواهينامههايجعلي،كارتهايشناساييجعليمجلسخبرگانرهبري
و كارت مجوز حمل و استفاده از ادوات نظامي جعلي و كارت حمل افشانه
اشكآور كش��ف كردند .متهم در بازجوييها انگيزهاش را لذت از لباس
فرماندهان نظامي و پيشبرد اهدافش اعالم كرد.

مرد سنگدل قصاص شد

م�رد س�نگدل ك�ه مته�م اس�ت در حادث�هاي خوني�ن همس�ر
ب�رادر و ب�رادرزادهاش را ب�ه قت�ل رس�انده و ب�رادرزاده ديگ�رش
را هم زخمي كرده اس�ت در زندانرجايي ش�هر كرج قصاص ش�د.

به گزارش جوان ،شامگاه بيست و هشتم ش��هريور 96مأموران كالنتري
152خانيآباد با تماس تلفني شهروندي از قتل مادر و دختري در خانه دو
طبقه قديمي در نزديكي پاسگاه نعمتآباد در جنوب تهران با خبر و راهي
محل شدند .مأموران پليس در محل حادثه در طبقهدوم خانه قديمي با
جسد زن 29سالهاي به نام مهرانه و جسد دختر 14سالهاي به نام مهتاب
روبهرو ش��دند كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيدهبودند .همچنين
مأموران پليس پيكر زخمي دختر11ساله ديگري را هم در گوشهاي از اتاق
مشاهده و بالفاصله او را براي درمان به بيمارستان منتقل كردند .با اعالم اين
خبر قاضي مدير روستا ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي آن زمان
همراهتيميازكارآگاهانپليسآگاهيدرمحلتحقيقاتخودراآغازكردند.
بررسيهاي تيم جنايي در محل حادثه نشان داد دختر زخمي زمان انتقال
به بيمارستان به مأموران پليس گفته كه عمويش به نام شاپور آنها را نيمه
شب زخمي كردهاست كه او را بازداشت كردند.
اعتراف به قتل
متهم در بازجوييها ابتدا منكر قتل شد ،اما وقتي با مدارك و شواهد روبهرو
شد به قتل همسر برادر و برادرزادهاش اعتراف كرد.
وي گفت :چند سال قبل براي كار از شهرستان به تهران آمدم و با خودروی
نيس��انم در ترهبار باربري ميكنم .مدتي بود كه به رفتاره��اي زن برادرم
مشكوك بودم تا اينكه متوجه شدم او با مردي كه برادرم در حجره تربار او
كار ميكند ارتباط پنهاني دارد .من موضوع را به برادرم و بستگانم گفتم اما
آنها حرفهاي مرا باور نكردند تا اينكه تصميم گرفتم همسر برادرم را به قتل
برسانم .شب حادثه در حالي كه برادرم در حجره ميدان تره بار خوابيده بود
به سراغ همسرش رفتم و با چاقو ضربهاي به او زدم و تهديدش كردم سكوت
كند .از او سؤال كردم كه چرا با مرد غريبه ارتباط داري كه شروع به داد و فرياد
كرد و دو دخترش از خواب بيدار شدند .من قصد قتل زن برادرم را داشتم كه
متأسفانه چاقو به برادر زادههايم نيز اصابت كرد.
حرفهاي شاهد قتل
از س��وي ديگر دختر مقتول كه ش��اهد ماجرا بود ،گفت :با ص��داي داد و
فرياد مادرم از خواب بيدار شدم كه ديدم مردي كه صورتش را پوشانده و
كالهگيس گذاشته با مادرم درگير شده است .وقتي او را گرفتم ماسك از
صورتش و گالهگيس از سرش افتاد كه فهميدم عمويم است .وي در ادامه
گفت :عمويم با زني در ارتباط بود ،يكبار ه��م آن زن را به خانه ما آورد كه
مادرم آنها را بيرون كرد و به زن عمويم در شهرستان موضوع را خبر داد كه
عمويم مادرم را تهديد به قتل كرد و در نهايت هم مادر و خواهرم را به قتل
رساند و مرا هم زخمي كرد.
قصاص پايان ماجرا
متهم پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه كيفري اس��تان تهران به دو بار
قصاص محكوم شد .رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور براي سير
مراحل اجراي حكم به دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد تا اينكه
سحرگاه چند روز قبل متهم در زندانرجايي شهر قصاص شد.

سرقتمسلحانه
از خانه فاميل پولدار

مردهزارچهره گرفتارپليسشــد

مرد ه�زار چهره كه خود را منس�وبين
افراد مش�هور معرف�ي ك�رده و اموال
م�ردم را س�رقت ميك�رد س�رانجام
ب�ه دام پلي�س پايتخ�ت افت�اد.

به گزارش جوان ،سرهنگ سعيد عطااللهي
رئي��س پلي��س مت��رو پايتخ��ت گفت:
چندي قبل شكايتهاي مشابهي درباره
س��رقتهاي س��ريالي مردي فريبكار به
پليس مترو پايتخت گزارش شد .بررسي
ش��كايتهاي مطرح شده نش��ان داد كه
مردي با معرفي خودش به عنوان بستگان
افراد معروف شهروندان را فريب داده و اموال
آنها را سرقت كرده است .يكي از شاكيان
س��ربازي جوان بود كه در ش��رح شكايت
خود گفت« :وقتي وارد مترو شدم مردي
حدودا ً33س��اله را ديدم كه مشغول نطق
كردن براي مسافران بود .او با مهارت خيلي
خوبي حرف ميزد و خودش را پسر يكي از
كارگردانهاي معروف سينما معرفي كرد.
آن مرد گفت كه دوس��ت دارد براي تغيير
وضعیت موجود كاري بكن��د و اگر مردم
به او اعتماد كنند قادر اس��ت كه خيلي از
مش��كالت را رفع كند .مث�ل ً
ا به من گفت
كه با روابطي كه دارد ميتواند كاري كند
كه من باقيمانده خدمت س��ربازيام را در
شهر خودمان انجام دهم .من از اين حرفش
خوشحال شدم و خواستم اين كار را برايم
بكند .آن مرد اما گفت كه شرط انجام اين
كار اين است كه به او اعتماد كنم .گفتم كه
شرط اعتماد چيس��ت؟ او خواست براي
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اطمينان گوشي تلفن همراهم را به او بدهم
تا از مترو خارج شود و دوباره برگردد .آن مرد
گفت اگر به اندازه يك گوشي تلفن همراه به
او اعتماد كردم او هم به من اعتماد كرده و
مشكل من را حل ميكند .من به حرفش
اعتماد كردم و گوشيام را به او دادم .آن مرد
گوشي را گرفت و از مترو خارج شد .هر چه
منتظرش ماندم ديگر برنگشت براي همين
فهميدم كه او به اين ش��يوه از من سرقت
كردهاست».
شكايتهاي مطرح ش��ده ديگر هم نشان
داد كه متهم به اين شيوه با معرفي خودش
به عنوان كاپيتان تي��م ،مربي تيمفوتبال،
فرزند تهيهكنن��ده معروف س��ينما يا از
نزدي��كان وزرا ش��هروندان را فريب داده
و از آنها سرقت كرده اس��ت .در حالي كه
تعداد شكايتهاي مطرح شده به 83فقره
رسيدهبودشكايتهايديگريهمبهپليس
گزارش شد .بررس��ي شكايتهاي مطرح
شده نشان داد كه متهم با پرسه در فضاي
مجازي و شناسايي فروشندگان كاال ،آنها
را فريب داده و محمولههاي بار را س��رقت
ميكند.
يكي از شاكيان گفت« :من فروشنده عمده
خرما هستم و براي فروش در فضاي مجازي
هم آگهي دادهبودم .يك روز مردي تماس
گرفت و سفارش خريد يك نيسان بار خرما
داد و خواست كه بار خرما و فاكتورش را به
باربري كه آدرسش را داد ببرم تا همان جا
حساب را تسويه كند كه قبول كردم .من

هم محموله را بار وانت كردم و راهي باربري
شدم .وقتي رس��يدم و كارگران شروع به
تخليه بار كردند مرد جوان شروع به حرف
زدن با من ك��رد و خ��ودش را از نزديكان
يكي از نزديكان يكي از وزرا معرفي كرد .او
گفت با روابطي كه دارد به راحتي ميتواند
مش��كالت كاري من را رفع كند به شرط
اينكه به او اعتماد كنم .او گفت شرط اعتماد
اين اس��ت كه من وانت و بار خرم��ا را به او
بدهم تا چرخي در ش��هر بزند و دوباره به
باربري برگردد .من هم به حرفش اعتماد
كردم و سوئيچ وانت را به او دادم .آن مرد هم
پشت فرمان نشست و وانت را به همراه بار
خرما با خودش برد .هر چه منتظرش ماندم
برنگشت و فهميدم كه به اين شيوه اموالم را
سرقت كرده است».
بررسي شكايتهاي تازه در اين باره نشان
داد كه مرد هزار چهره موفق شده است سه
محموله 60ميليوني خرما و سه محموله
100ميلي��ون توماني برنج س��رقت كند.
سرهنگ س��عيد عطااللهي ،رئيس پليس
مترو پايتخت گفت :در ش��اخه ديگري از
تحقيقات عك��س مته��م از دوربينهاي
مداربسته به دست آمد و در اختيار مأموران
گشت پليس قرار گرفت تا اينكه مأموران
پليس مترو موفق شدند متهم را شناسايي
و او را بازداش��ت كنند .متهم 33ساله در
بازجوييها به سرقتهاي سريالي اعتراف
كرد و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر
وي در جريان است.

قتل آ تشين همسر بر سر  2د ا نگ خانه
کارکنان یکی از بیمارستانهای
قم وقتی مرد زخمی را پذیرش
کردند نمیدانستند وی از سوی
مأموران پلیس تحت تعقیب قرار
دارد .متهم که در حادثه آتشین
همسرش را به قتل رسانده بود
بازداشت شد و ماجرا را شرح داد.

به گ��زارش جوان ،روز سهش��نبه
س��يام ديم��اه امس��ال مأموران
كالنتري 117جواديه مرگ آتشين
زن جواني را به قاض��ي حبيب اهلل
صادقي خبر دادن��د .مأموران اعالم
كردند كه زن 34سالهاي به نام بانو
عص��ر روز 25ديم��اه در حالي كه
به شدت دچار سوختگي شده بود
براي درمان به بيمارستاني منتقل
ميشود كه در نهايت پس از سهروز
بر اثر شدت سوختگي به كام مرگ
ميرود .با اعالم اي��ن خبر بازپرس
جنايي همراه تيم��ي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاه��ي در محل
تحقيقات خود را آغاز كردند.

بررسيهايمأمورانپليسنشانداد
اين زن در آتشسوزي عمدي به قتل
رسيدهاست.همچنينمشخصشد
مقتول در طبقهسوم آپارتماني در
جنوب تهران همراه ش��وهر و پسر
هفتس��الهاش زندگ��ي ميكرده
كه روز حادثه ش��وهرش به خاطر
اختالفي كه داشتهاند خانه را به آتش
ميكشد و از محل فرار ميكند.
مأموران پليس دريافتند مقتول و
همسرش از مدتها قبل به خاطر
دو دانگ خانهاي كه در آن زندگي
ميكردهانداختالفداشتهوبهخاطر
همين موضوع هميشه با هم درگير
ميش��دهاند .به طوريكه روز حادثه
زن و ش��وهر با هم درگير ميشوند
كه مرد جوان همراه پسرش از خانه
خارج ميش��ود ،اما ساعتي بعد در
حالي كه ظرف پالس��تيكي همراه
دارد وارد خانهاش ميشود و پس از
درگيري دوباره با همسرش خانهاش
را به آتش ميكشد.
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دو مرد ج�وان ك�ه در س�رقت مس�لحانه به خان�ه يكي
از بس�تگان 3ميلي�ارد تومان پ�ول و طال س�رقت كرده
بودند ،در جلس�ه محاكم�ه اتهامش�ان را ان�كار كردند.
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دستگيري قاتل
بدين ترتيب مأموران پليس شوهر
زن فوت ش��ده را به عنوان مظنون
به قتل تحت تعقيب قرار دادند ،اما
متوجه شدند كه وي پس از حادثه به
مكان نامعلومي گريخته است.
از سوي ديگر بازپرس صادقي متوجه
ش��د كه متهم در اي��ن حادثه دچار
سوختگي ش��ده اس��ت .بنابراين به
مأموران دس��تور داد براي شناسايي
مته��م بيمارس��تانهاي ته��ران و
شهرهاي اطراف را تحت نظر بگيرند
تا اينكه پس از گذش��ت چند روز از
حادثه مأموران پليس متوجه شدند
مرد جوان در يكي از بيمارستانهاي
شهرستان قم بستري است.
بدينترتيبمتهمدربيمارستانتحت
نظرگرفته شد تا اينكه چند روز قبل
پس از بهبودي نسبي به تهران منتقل
شد و مورد بازجويي قرار گرفت.
مته��م در بازجوييه��ا منكر قتل
همسرش ش��د و در ادعايي گفت:

مدتي قبل ارثيهاي به همسرم رسيد
كه من با تالشي که كردم با آن پول
خانهاي خريدم و به نام همسرم زدم.
مدتي قبل از همس��رم خواستم به
خاطر تالشهايي كه من انجام دادم
دو دانگ از خانه را به نام من بزند ،اما
او قبول نكرد .روز حادثه هم به خاطر
همين موضوع با هم درگير شديم
كه عصباني شدم و از باك خودروام
مقداري بنزين كش��يدم و به خانه
رفتم .به همسرم گفتم كه قصد دارم
خودم را آتش بزنم اما او باور نكرد و
من هم بنزين را روي خودم ريختم
كه او كبريت كش��يد و هر دوي ما
آتش گرفتيم .س��پس من از خانه
خارج شدم و بعد هم براي درمان به
شهرستان قم رفتم.
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر
و روشن شدن زواياي پنهاني حادثه
به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي
در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي
قرار گرفت.
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به گزارش جوان ،سال گذشته مأموران پليس تهران از سرقت
مسلحانه در يك منزل مسكوني در غرب تهران باخبر و راهي
محل شدند .زن صاحبخانه گفت« :در خانه تنها بودم كه زنگ
خانه به صدا درآمد .فكر كردم ش��وهرم يا دخترم هستند به
همين خاطر در را باز كردم اما با چهار مرد جوان در حاليكه
صورتش��ان را با نقاب پوشانده بودند روبهرو ش��دم .آنها مرا با
اسلحه و چاقو تهديد كردند و دست و پايم را با طناب بستند.
س��ارقان به طرف گاوصندوق ش��وهرم رفتند و كليد آن را از
جيب كت شوهرم برداش��تند و هرچه پول ،دالر و طال داخل
گاوصندوق بود ب��ه ارزش ۳ميليارد تومان س��رقت كردند و
گريختند».
بعد از اين توضيحات ،تحقيقات براي شناس��ايي سارقان آغاز
شد تا اينكه در بررس��ي دوربينهاي مداربسته مشخص شد
يكي از بستگان مرد صاحبخانه به نام عادل 24ساله همان روز
ساعتها مقابل خانه شاكي رفتارهاي مشكوكي داشته است.
با بدس��ت آمدن اين اطالعات ،عادل به عنوان اولين مظنون
بازداش��ت ش��د ،اما جرمش را انكار كرد و گفت« :شاكي مرد
پولداري است .عارف يكي از بستگانمان هست كه او هم شاكي
را ميشناسد .عارف مدتي قبل در مورد سرقت از خانه شاكي
صحبت كردهبود ،اما فكر ميكردم شوخي ميكند اين شد كه
روز حادثه همراه او مقابل خانه ش��اكي رفتيم تا آدرس خانه
آنها را نشان دهم .وقتي به محل رسيديم عارف از من خواست
چند دقيقهاي منتظرش باشم .قبول كردم و در آن فاصله روي
يك پله نشستم و در حال خوردن چيپس بودم تا اينكه عارف
برگشت و با هم به خانه برگش��تيم .باور كنيد از نقشه او براي
سرقت اطالعي نداشتم و بيدليل بازداشت شدهام».
با ثبت اين اظهارات ،عارف 40س��اله نيز بازداشت شد ،اما او
هم سرقت مسلحانه را انكار كرد .با انكار دو متهم پرونده بعد
از كامل ش��دن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران
فرستاده شد تا اينكه بعد از تعيين وقت روي ميز هيئت قضايي
شعبه هفتم دادگاه قرار گرفت.
ابتداي جلس��ه مرد صاحبخانه براي متهمان درخواست اشد
مجازات كرد .سپس همسر او گفت« :وقتي مردان مسلح حمله
كردند خيلي ترسيدهبودم ،اما توانستم عارف را از روي صدا و
خطي كه روي پيشانياش بود شناسايي كنم».
در ادامه عارف در جايگاه ايس��تاد و گفت« :اتهام مشاركت در
سرقت را قبول ندارم .چند سال قبل به شوخي موضوع سرقت
از خانه ش��اكي را مطرح كردم ،اما هرگز نقشه آنرا نكشيدم و
مرتكب سرقت نشدم .باور كنيد بيگناهم».
ديگر متهم نيز با انكار اتهام مشاركت در سرقت ،بار ديگر ماجرا
را شرح داد و مدعي شد احتماالً سرقت از سوي يكي ديگر از
بستگان شاكي صورت گرفته و اشتباهي بازداشت شده است».
در پايان هيئت قضايي با تغيير اتهام مش��اركت به معاونت در
سرقت براي عادل جهت صدور رأي وارد شور شدند.

كشف افيون با طعم گالب

رئي�س پلي�س مب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در ته�ران ب�زرگ از
كش�ف 97كيل�و تري�اك در محمول�ه گالب خب�رداد.

به گزارش جوان،سرهنگ عبدالوهاب حسنوند توضيح داد :مأموران
پليس مبارزه با مواد مخ��در در جريان تحقيقات خ��ود از فعاليت دو
سوداگر مرگ در محله خزانه با خبر شدند.
بررسيها نشان داد كه صابر و هاشم از قاچاقچيان سابقهدار هستند و
كه با خودروي پژو 206يك محموله ترياك را از شهري در شرق كشور
وارد كردهاند .بعد از كامل ش��دن تحقيقات مأم��وران پليس عصر روز
گذش��ته دومتهم را در مخفيگاهشان بازداش��ت و در بازرسي از محل
97كيلو ترياك راكه به طرز ماهرانهاي در كارتنهاي گالب جاسازي
شده بود ،كشف كردند.
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