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به جوان 
دوباره نگاه كن

پسر بوكس�ور كه به اتهام قتل عمه اش تحت تعقيب 
قرار داشت در مراس�م ترحيم مقتول بازداشت شد. 
به گزارش ج��وان، عصر روز جمعه 20 تيرم��اه  مأموران 
كالنت��ري 130 نازي آباد ب��ه قاضي دش��تبان، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران خب��ر دادند زن 
35 ساله اي به نام س��ارا بر اثر گاز گرفتگي در خانه اش به 

كام مرگ رفته است.
 مأموران پليس اعالم كردند كتري آب روي گاز اس��ت 
كه حكايت از آن دارد پس از جوش آمدن و سرريز شدن 
شعله گاز را خاموش كرده و انتشار گاز داخل خانه مرگ 
زن جوان را رقم زده است. بدين ترتيب با اعالم اين خبر 
جسد به دستور بازپرس به پزشكي قانوني فرستاده شد تا 

اينكه يك روز بعد پزشكي قانوني به بازپرس اعالم كرد زن 
جوان بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده 
است. با اعالم نظريه پزشكي قانوني پرونده مرگ زن جوان 
وارد مرحله تازه اي ش��د و قاضي دشتبان همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي بررسي موضوع 

وارد عمل شدند. 
بررس��ي هاي تيم جنايي حكايت از آن داشت قاتل فرد 
آش��نايي بوده كه بدون درگيري و تخريب در وارد خانه 
سارا شده و پس از قتل با باز گذاش��تن شيرگاز اقدام به 

صحنه سازي كرده تا مأموران پليس را فريب دهد. 
دستگيري قاتل در مراسم ختم 

مأموران پليس در نخس��تين گام دو نفر از بستگان دور 

مقتول را دستگير كردند اما دريافتند اين دو هيچ نقشي 
در قتل نداشته اند. در گام بعدي تحقيقات مشخص شد 
پسر برادر مقتول كه مردي 24 س��اله به نام فرزاد است 
هميشه به خانه عمه اش رفت و آمد داشته و يك روز قبل 
از كشف جسد هم او آخرين نفري بوده كه در آنجا ديده 
شده است. بنابراين مأموران پليس فرزاد را در مراسم ختم 
عمه اش كه مش��غول پذيرايي از مهمان ها بود دستگير 
كردند.  متهم ابتدا منكر قتل عمه اش شد اما صبح ديروز 
پس از انتق��ال به دادس��راي امور جناي��ي مقابل قاضي 
دشتبان با اظهار پشيماني به قتل اعتراف كرد . متهم در 
ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

بازداشت قاتل عمه در مراسم ترحيم
علت اصلي حادثه كلينيك سينا  قصور و كوتاهي بود

جانش�ين فرمانده انتظامي تهران بزرگ ب�ا بيان اينكه 
علت اصل�ي حادث�ه كلينيك س�ينا قص�ور و كوتاهي 
اعالم ش�ده گفت ك�ه 11 نفر از 12 فرد دس�تگير ش�ده 
حادثه كلينيك سينا آزاد ش�ده اند و آخرين فرد هم به 
دليل ناتواني در تأمين وثيقه همچنان بازداش�ت است. 
به گزارش جوان، سردار حميد هداوند توضيح داد: مأموران 
پليس آگاهي و امنيت تهران بزرگ در تحقيقات خود به اين 
نتيجه رسيدند كه آتش سوزي كلينيك سينا به هيچ وجه امنيتي نبود و قصور و كوتاهي 
دليل اصلي آتش سوزي بوده است.  وي ادامه داد: در مجموع در جريان حادثه آتش سوزي 
12 نفر بازداشت شدند كه بعد از انجام تحقيقات 10 نفر از آنها دو روز قبل و يك نفر هم روز 
گذشته تا روز برگزاري دادگاه با قرار وثيقه آزاد شدند. يك نفر ديگر هم به علت نداشتن سند 
هنوز در بازداشت است. سردار هداوند گفت: كه اكثر بازداشت شدگان مسئوالن كلينيك 
بودند و تحقيقات پليس نشان داد كه فقط كوتاهي و قصور موجب بروز حادثه شده است. 

آتش سوزي در كلينيك سينا كه 11 تير ماه اتفاق افتاد 19 كشته برجاي گذاشت. 

كالهبرداري ميلياردي
 با فروش شمش هاي طالي قالبي

اعض�اي ي�ك بان�د كالهب�رداري ك�ه ب�ا ف�روش ش�مش هاي ط�الي 
ش�دند.  بازداش�ت  بودن�د  زده  جي�ب  ب�ه  ميلي�اردي  پ�ول  قالب�ي 
به گزارش جوان، اويل تيرماه امسال پرونده اي با موضوع كالهبرداري روي ميز كارآگاهان 
اداره 13 پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررس��ي اوراق پرونده حكايت از اين داشت كه 
اعضاي يك شبكه كالهبرداري با فروش شمش هاي طالي قالبي در حال تجارت هستند. 
براساس اوراق پرونده متهمان با داير كردن يك دفتر فروش سيم و كابل برق حوالي خيابان 
ميرداماد مشغول كالهبرداري از مشتريان خود بودند. يكي از شاكيان توضيح داد: مدتي 
قبل يكي از دوستانم به من خبر داد كه يكي از بستگانش در كار خريد و فروش شمش طال 
فعال است. او گفت كه حاضر است شمش هاي طال را با قيمت پايين تر از بازار به فروش 
برساند. وقتي با فروشنده تماس گرفتم گفت كه قيمت هر شمش طال 700 ميليون تومان 
است و حاضر است هر شمش را به قيمت 300 ميليون تومان بفروشد كه من هم به حرفش 
اعتماد كردم و دو شمش از او خريدم كه بعداً متوجه شدم شمش ها قالبي است. شاكي 
گفت:  فروشنده شمش ها گفت كه يك هزار شمش طال دارد و حاضر است آنها را با قيمت 

پايين تر از بازار به فروش برساند. 
پس از به دست آمدن اين اطالعات بود كه كارآگاهان پليس راهي محل شده و در اولين 
گام دو نفر از اعضاي باند را كه در حال فروش 50قطعه شمش طالي تقلبي بودند بازداشت 
كردند. خريدار شمش هاي تقلبي گفت كه من از تقلبي بودن طالها خبر نداشتم و قرار 
بود كه شمش ها را به قيمت 15 ميليارد تومان خريداري كنم. مأموران پليس همچنين 
در بازرسي از محل چهار عضو ديگر باند را كه در يكي از اتاق ها پنهان شده بودند دستگير 
كردند. آنها همچنين يك كيسه خاك مخلوط به فلزهاي مختلف زرد رنگ و يك قطعه 

فلز زرد رنگ كشف كنند. 
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي تهران 
گفت: اعضاي باند در بازجويي ها به كالهبرداري ميلياردي به اين شيوه اعتراف كردند و با 

كامل شدن تحقيقات به دستور قاضي روانه زندان شدند. 

بازداشت دزد سحرخيز 
هنگام سرقت گاوصندوق

س�ارق س�حرخيز ك�ه ب�ا خ�ودروي وان�ت   در ح�ال تخلي�ه يك�ي از 
مغازه ه�ای ب�ازار ته�ران ب�ود هن�گام انتق�ال گاوصن�دوق ب�ه دام افت�اد. 
به گزارش جوان، سرهنگ دوستعلي جليليان س��ركالنتر هفتم پايتخت گفت: ساعت 
15 دقيقه بامداد شنبه 21 تير ماه مأموران كالنتري 113 بازار هنگام گشت زني در محدوده 
خيابان خيام، به توقف يك دستگاه خودروي وانت مقابل يك مغازه مظنون شده و بعد از 
بررسي ماجرا متوجه شدند مردي حدوداً 40 ساله در حالي كه يك گاوصندوق را به دوش 
داشت از مغازه اي خارج شد و به سمت وانت حركت كرد. مرد ميانسال اما وقتي متوجه 
حضور مأموران شد گاوصندوق را رها كرده و پا به فرار گذاشت. مأموران پليس اما در جريان 
تعقيب و گريز موفق شدند وي را بازداشت كنند. مأموران بعد از انتقال مرد بازداشت شده 
به مغازه مورد نظر متوجه شدند كه وي با تخريب قفل مغازه در حال سرقت لوازم داخل 
آن بوده است. او عالوه بر سرقت گاو صندوق، 99 جفت دستكش ورزشي، 11 عدد شلوار، 

188 عدد تي شرت را سرقت كرده  و به داخل خودروي وانت انتقال داده بود. 
بعد از آن بود كه متهم به كالنتري منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. وي در بازجويي ها 
به 15 فقره سرقت از مغازه هاي بازار و اطراف آن اعتراف كرد و گفت كه اموال سرقت شده را 
به رهگذران فروخته است. در شاخه ديگري از بررسي ها مالك مغازه به كالنتري دعوت و 

اموال سرقت شده به او تحويل داده شد. 
سرهنگ دوستعلي جليليان، سركالنتر هفتم پايتخت گفت: متهم با تشكيل پرونده در 

اختيار دادسرا قرار گرفت.

گفت وگو با متهم 
گوشه اي روي صندلي نشسته و دستشان را 
روي چشمانش گرفته است تا متوجه گريه اش 
نشويم اما ثانيه هايي بعد صداي هق هقش بلند 
مي ش�ود و عمه اش را صدا مي زند و مي گويد 
كه عمه ام ديگر باز نمي گردد و حاال چطور به 
صورت پدرم و ديگر بستگانم نگاه كنم. مدعي 
است به خاطر فراموشي هجران دختر مورد 
عالقه اش قرص اكس خورده و بعد دس�ت به 
جنايت زده است. به او نزديك مي شوم و ابتدا 
ابراز همدردي مي كنم و بعد سؤاالتي درباره 

حادثه از او مي پرسم. 
فرزاد!  با عمه ات اختالف داشتي ؟ 

نه، عمه ام سنگ صبور من بود و خيلي او را دوست 
داشتم و به همين خاطر االن پشيمان هستم. 

پس چرا عمه ات را كشتي ؟ 
مدتي قبل در فضاي مجازي با دختري به نام نسرين 
آشنا شدم و پس از چند بار ارتباط تلفني به او عالقه 

پيدا كردم تا اينكه تصميم گرفتم با او ازدواج كنم 
اما چند روز قبل او مرا ترك ك��رد . تحمل دوري او 
را نداشتم به همين خاطر عصر روز پنج شنبه براي 
اينكه درد دوري اش را فراموش كنم براي اولين بار 
قرص اكس مصرف كردم و بعد هم به خانه عمه ام 
رفتم. ابتدا با عمه ام درد دل كردم اما بعد به خاطر 
اختالفات ارثي پدر بزرگ و م��ادر بزرگم را فحش 
دادم كه عمه ام ناراحت شد و به من سيلي زد. حالت 
عادي نداشتم كه او را هل دادم و روي زمين افتاد و 

گلويش را فشار دادم و او را خفه كردم. 
چرا دختر م�ورد عالقه ات ت�و را ترك 

كرد ؟ 
به خاطر اينكه وقتي با او آشنا شدم به دروغ گفتم 
وضع مالي ام خوب��ه و براي اينك��ه او متوجه وضع 
بدمالي ام نشود گاهي هم از دوستانم ماشين امانت 
مي گرفتم و به ديدن نس��رين مي رفتم تا اينكه او 
متوجه ش��د من از نظر مالي ضعيف هس��تم و مرا 

ترك كرد. 

موضوع اختالف ارثيه چه بود ؟ 
عمويم مقداري از ثروت پدر بزرگم را باال كشيد و به 
همين خاطر بچه هاي آنها االن وضع مالي شان خوب 
است  اما من حتي يك ماشين هم ندارم و از طرفي 
پدر بزرگم به پدر من كه بيمار است چيزي نداد به 

همين خاطر آن روز به پدر بزرگم فحش دادم. 
بيكار بودي ؟ 

من عالوه بر ورزش حرفه اي، آرايشگر هم بودم و با 
يكي از بستگانم كار مي كردم تا اينكه او مغازه اش را 
فروخت و براي زندگي به تركيه رفت و من هم كه 

پولي نداشتم مغازه اي اجاره كنم بيكار شدم. 
چه ورزشی مي كني ؟ 

من بوكسور هستم و از دوران كودكي اين ورزش را 
انجام مي دهم و حتي چند مقام باشگاهي هم دارم. 
چرا پس از حادثه صحنه سازي كردي ؟ 

ترسيدم، از طرفي هم پشيمان شده بودم و به خاطر 
آبرويم تصميم گرفتم صحنه سازي كنم كه مرگ 
عمه ام را عادي جلوه دهم، اما درنهايت دستم رو شد 

و دستگير شدم. 
بعد از قتل كجا رفتي ؟ 

بعد از قتل به خانه مان رفتم تا اينكه روز بعد براي 
اينكه كسي به من شك نكند دوباره به در خانه عمه ام 
آمدم و در زدم و بعد به بستگان نزديك خبر دادم كه 
عمه در را باز نمي كند كه آنها به محل آمدند و پس از 
باز كردن در خانه همگي با جسد عمه ام روي كاناپه 
در حالي كه بوي گاز همه خانه را گرفته بود روبه رو 

شديم و موضوع را به پليس خبر داديم. 
چطور دستگير شدي ؟ 

من در اي��ن دو روز در تمامي مراس��مات عزاداري 
عمه ام از خاكسپاري تا ختم شركت كردم و حتي 
براي عمه ام گريه هم كردم تا اينكه روز ختم در خانه 
پدر بزرگم در حال پذيراي��ي از مهمان ها بودم كه 
مأموران پليس از راه رسيدند و به دستانم دستبند 

زدند. 
االن چه حسي داري ؟ 

دوست دارم از غم فوت عمه ام بميرم. 

 

سارق يك چشم درخواست ديه كرد
س�ارقي ك�ه در جري�ان س�رقت از م�رد 
ب�ازاري چش�م راس�تش را از دس�ت 
ك�رد.  دي�ه  درخواس�ت  داده ب�ود، 
به گزارش جوان، س��ال 97، مأم��وران پليس 
تهران از درگيري يك سارق با مرد جواني مقابل 
قهوه خانه اي در يكي از محله هاي بازار تهران 
باخبر و راهي محل ش��دند. اولين بررس��ي ها 
نشان  داد در آن درگيري سارق 27ساله به نام 
محمود از ناحيه چشم به شدت آسيب ديده و 
راهي بيمارستان شده است. تحقيقات در اين 
زمينه ادامه داش��ت تا اينكه خبر رسيد چشم 
راست محمود بر اثر شدت جراحات تخليه شده 
است به اين ترتيب ضارب كه حيدر نام داشت 
و صاحب يك كارگاه توليدي كيف و كفش در 
بازار تهران بود شناسايي شد. او در بازجويي ها 
گفت كه محمود قصد سرقت كيفش را داشت 
به همين دليل با او درگير شده و براي دفاع از 

خودش به سارق ضربه زده بود. 
با اعتراف مرد بازاري به درگيري با سارق وي 
راهي زندان ش��د و پرونده بعد از كامل شدن 
تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و روي ميز هيئت قضايي شعبه 

دوم قرار گرفت. 

ابتداي جلسه مرد سارق در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: »از مرد بازاري شكايت دارم، اما قصاص 
نمي خواهم. از روزي كه يكي از چشمانم را از 
دست دادم زندگي برايم خيلي سخت شده است 
به همين خاطر راضي نيستم تا چشم يك نفر 
ديگر هم نابينا شود. آن روز قصد سرقت از متهم 
را داش��تم كه اين حادثه رقم خورد به همين 
دليل اعالم گذش��ت مي كنم اما درخواس��ت 

ديه دارم.«
در ادامه مرد بازاري هم در جايگاه قرار گرفت 
و با قبول جرمش گفت: »صاحب يك كارگاه 
تولي��دي كيف و كف��ش هس��تم و كارگاهم 
حوالي بازار اس��ت. صبح ها به كارگاه مي رفتم 
و بعدازظهرها همراه چند نفر از دوستانم كه در 
كارگاهم كار مي كردند به قهوه خانه اي حوالي 
بازار مي رفتيم و قليان مي كشيديم. آخرين بار 
وقتي از قهوه خانه خارج ش��ديم شاكي همراه 
دو نفر از دوس��تانش به طرف ما حمله كردند. 
آنها قصد داش��تند كيفي را كه در دستم بود، 
سرقت كنند كه من مانع شدم و كار به درگيري 

كشيد.«
وي ادام��ه داد: »قب��ل از حادث��ه، ش��اكي و 
دوستانش را نديده بودم و آنها را نمي شناختم 

اما احتماالً آنها مرا مي شناختند و مشخص بود 
از قبل نقشه سرقت را طراحي كرده اند. آن روز 
شاكي به من نزديك شد و مي خواست كيفم 
را به زور از دس��تم بكشد. من مقاومت كردم و 
او را به عقب هل دادم اما دوباره نزديك ش��د و 
دست بردار نبود. آن لحظه وسيله اي براي دفاع 
از خودم نداشتم، اما زمانيكه شاكي با مشت به 
سينه ام زد، عقب رفتم و تعادلم را از دست دادم 
طوري كه داشتم روي زمين مي افتادم. همان 
موقع مچ دست دوس��تم را گرفتم كه متوجه 
شدم دست او يك چاقو اس��ت كه براي دفاع 
از من آنرا گرفته بود. هم��ان لحظه چاقو را از 
دستش گرفتم و به سمت شاكي پرتاب كردم 

كه ناخواسته به چشم او برخورد كرد.«
متهم در آخ��ر گفت: »پش��يمانم و باور كنيد 
قصد نداشتم به شاكي آسيبي برسانم. او قصد 
سرقت داشت و مرتكب جرم شده بود، اما حاال 
من بي گناه و بي دليل بايد در جايگاه متهم قرار 
بگيريم. روز حادثه يك لحظه كنترلم را از دست 
دادم و براي دفاع از خودم تصميم اش��تباهي 
گرفتم. ح��اال از دادگاه تقاض��اي تخفيف در 
مجازات را دارم. « در پايان هيئت قضايي جهت 

صدور رأي وارد شور شد. 

مرگ غم انگيز نوجوان 
قرباني اسيدپاشي

پس�ر نوجوان�ي ك�ه دو س�ال قب�ل در شهرس�تان 
گرفت�ه  ق�رار  اسيدپاش�ي  ه�دف  اس�الم آباد 
ش�د.  ف�وت  جراح�ت  ش�دت  عل�ت  ب�ه  ب�ود 
صبح يك شنبه 26 فروردين سال 97 بود كه به مأموران پليس  
اسالم آباد خبر رسيد حادثه اسيدپاشي در محله دانش آموز 
ش��هر اتفاق افتاده است. بررس��ي هاي پليس بعد از حضور 
در محل نشان داد كه پس��ري 11 ساله در راه مدرسه هدف 
اسيدپاشي قرار گرفته و به بيمارس��تان منتقل شده است. 
همچنين مشخص ش��د كه عامل حادثه مغازه دار 23 ساله 
محل است كه تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. در 
شاخه ديگري از بررسي ها مشخص شد كه ماهان از ناحيه 
صورت و كتف ها به شدت دچار سوختگي شده است. پدر او 
در اولين تحقيقات گفت لحظاتي بعد از اينكه ماهان راهي 
مدرسه ش��د ناگهان زنگ خانه را زدند. وقتي در را باز كردم 
ماهان را ديدم كه به ش��دت گريه مي كرد. گفت كه يك نفر 
به رويش مايعي پاش��يده و فرار كرده اس��ت. وقتي او را به 
بيمارستان رساندم فهميدم كه هدف اسيدپاشي قرار گرفته 
است. پدر ماهان همچنين گفت كه براي متهم درخواست 
قصاص دارد. در تحقيقات بعدي مشخص كه مرد اسيدپاش 
كه احمد نام داشت به خاطر مجادله اي كودكانه كه با ماهان 
داشت كينه او را به دل گرفته و به رويش اسيد پاشيده بود. از 
سوي ديگر تالش پزشكان براي نجات ماهان به جريان افتاد و 
پسر نوجوان بارها تحت عمل هاي جراحي قرار گرفت تا اينكه 

دو شب قبل روي تخت بيمارستان فوت شد. 


