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كالهبرداري ميلياردي با فروش قبر

2 كشته در آتش سوزي پمپ بنزين

مرگ 2 مسافر ميني بوس
 در تصادف با تريلي

كشف جسد زن ناشناس
 داخل سطل زباله 

م�ردي ك�ه ب�ا ف�روش قب�ر ب�ه بس�تگان ام�وات موف�ق ب�ه 
كالهب�رداري ميلي�اردي ش�ده ب�ود شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل پرونده اي با موض��وع كالهبرداري روي ميز 
كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاه��ي تهران قرار گرفت. ش��اكيان در طرح 
شكايت هاي مشابه گفته بودند كه مردي به نام وحيد خود را متولي قبرهاي 
شهر ري معرفي كرده و در قبال فروش قبر در امامزاده هاي حضرت عبدالعظيم، 

ابن بابويه و امامزاده عبداهلل  از آنها كالهبرداري كرده و متواري شده است. 
در بررسي هاي بيشتر كارآگاهان پليس مشخص شد كه قبرهاي فروخته شده 
به متقاضيان تحويل داده شده است، اما پول واريز شده به حساب اداره اوقاف 
شهر ري خيلي جزيي است كه اداره اوقاف ش��هر ري هم عليه متهم اعالم 
شكايت كرد. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران پليس، متهم 
را در يكي از محله هاي شهر ري شناس��ايي و او را بازداشت كردند. متهم در 
بازجويي هاي اوليه به كالهبرداري به اين ش��يوه اعتراف كرد و گفت موفق 
شده است، از اين راه بيش از 2ميليارد تومان از شهروندان كالهبرداري كند. 
سرهنگ كارآگاه حيدر گودرزي سرپرست پايگاه نهم پليس آگاهي تهران 
گفت: با اعتراف متهم به كالهبرداري و كامل شدن تحقيقات وي به دستور 

قاضي روانه زندان شد. 

بي احتياط�ي هن�گام س�وخت گيري موتورس�يكلت در جاي�گاه 
س�وخت شهرس�تان تاكس�تان دوكش�ته و 9 زخمي برجاي گذاشت. 
شامگاه شنبه پنجم مهرماه آتش نشانان شهرستان تاكستان قزوين از حادثه 
آتش سوزي در جايگاه سوخت چهار  راه بانك ملي با خبر شده و بعد از حضور 
در محل ش��روع به مهار آتش كردند. همزمان با مهار آتش مشخص شد كه 
دو نفر به علت شدت جراحت فوت ش��ده اند و 9 نفر هم زخمي شده اند كه به 
بيمارستان ها منتقل شدند. همچنين مشخص شد كه دو دستگاه خودرو و شش 
موتورسيكلت هم در جريان حادثه در آتش سوختند. فاطمه كاهي، سخنگوي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت كه علت حادثه بي احتياطي 
هنگام سوخت گيري موتورسيكلت اعالم كرد. وي گفت: راكب بدون خاموش 
كردن موتورسيكلت در حال سوخت گيري بود كه حادثه رقم خورد. براساس 

اين گزارش وضعيت سه نفر از مجروحان وخيم اعالم شده است.

ب�ه  زاب�ل  مح�ور  در  ميني ب�وس  و  تريل�ي  تص�ادف 
گذاش�ت.  برج�اي  18 مص�دوم  و  كش�ته  دو  زاه�دان 
به گزارش جوان سرهنگ كش��واد بهروزي زاده، رئيس پليس راه سيستان و 
بلوچستان گفت: ساعت هشت صبح روز گذشته مأموران پليس راه از سانحه 
رانندگي در محور زابل به زاهدان حوالي روستاي حاج حسن با خبر شده ودر 
محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه خودروي تريلي در حال 
يدك كردن تريلي ديگر بود كه به علت نامشخصي خودروي يدك شده از محل 
اتصالش جدا شده و با خودروي ميني بوس تصادف كرده است. در بررسي هاي 
بعدي مشخص شد كه دو نفر از مسافران به علت شدت جراحت فوت شده اند 
و 18 نفر ديگر كه زخمي ش��ده بودند، به بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ 

بهروزي زاده علت حادثه را يدك كشي غير مجاز كشنده تريلي اعالم كرد. 

تحقيق�ات درب�اره عل�ت ف�وت زن ج�وان ك�ه جس�دش داخ�ل 
س�طل زباله اي در منطقه زعفرانيه كش�ف ش�ده در جريان اس�ت. 
به گزارش جوان، ساعت 21 شامگاه شنبه پنجم مهر قاضي رحيم دشتبان، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري دربند از كشف جسد زن جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در محل حادثه در خيابان 
آصف با جسد زن ناشناسي روبه رو شدند كه دست و پايش بسته و داخل 
گوني در سطل زباله اي رها شده بود. بررسي ها نشان داد يكي از كارگران 
شهرداري هنگام تخليه سطل زباله با جسد روبه رو مي شود و موضوع را به 
پليس خبر مي دهد. مأموران پليس   هيچ گونه آثار ضرب و جرحي مشاهده 
نكردند و از سوي ديگر هم معاينات تيم پزشكي در محل حادثه حكايت از 
آن داشت، وي بر اثر مسموميت دارويي فوت كرده است. بنابراين همزمان 
با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد زن جوان براي شناسايي هويت به 

پزشكي قانوني فرستاده شد. 

 

 

 

زوج س�الخورده داماد قاتل ش�ان را كه 12 س�ال قبل همسر 
و پس�ر خردس�الش را ب�ه قت�ل رس�انده بود، بخش�يدند. 
به گ��زارش جوان، بامداد س��يزدهم ارديبهش��ت س��ال 87 مرد 
39 ساله اي به نام فرزين همسر و پسر خردسالش را در خانه شان 
حوالي ميدان رازي در جن��وب تهران به قتل رس��انده و از محل 

گريخت. 
آن روز ساكنان ساختمان مسكوني در نزديكي ميدان رازي متوجه 
داد و فرياد از خانه همسايه شان شدند كه حكايت از آن داشت زن 
و شوهر جوان با هم درگير شده اند. لحظاتي بعد وقتي مرد همسايه 
سراسيمه از خانه ش��ان فرار كرد، ساكنان س��اختمان موضوع را 
به مأموران پليس خبر دادن��د و بدين ترتيب تيم��ي از مأموران 

كالنتري 115 رازي راهي محل شدند. 
مأموران در خانه مورد نظر با جسد زن 25 ساله اي به نام پروانه و پسر 
دوساله اش به نام عرشيا روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت بر اثر 
فشار بر عناصر حياتي گردن به كام مرگ رفته اند. مأموران پليس 
در همان تحقيقات ابتدايي دريافتند فرزين عامل قتل اس��ت كه 
پس از حادثه چمدانش را بسته و به مكان نامعلومي گريخته است. 
همزمان با انتقال جس��د ها به پزش��كي قانوني مأم��وران پليس 
تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي مخفيگاه متهم آغاز كردند 
كه مشخص شد وي ساعتي پس از حادثه از طريق هوايي به دوبي 
گريخته اس��ت. بدين ترتيب فرزين به عنوان قاتل تحت تعقيب 
مأموران پليس قرار گرفت تا اينكه پس از گذشت 36 روز از حادثه 
به مأموران پليس خبر رسيد قاتل به ايران برگشته و در خانه يكي از 
دوستانش مخفي شده است. سپس مأموران راهي مخفيگاه متهم 
شدند و وي را در حالي كه رگ دست خود را با تيغ زده بود، دستگير 

و به بيمارستان منتقل كردند. 
   اعتراف به قتل 

متهم پس از بهبودي نسبي در بازجويي با اعتراف به قتل همسر 
و فرزند دوساله اش گفت: من و الهام چهار سال قبل با هم ا زدواج 
كرديم و زندگي خوبي داش��تيم، اما بعد از مدت��ي با هم اختالف 
پيدا كرديم. از س��وي ديگر مادر زنم نيز آتش بيار معركه شده بود 
و در زندگي م��ا دخالت مي كرد تا جايي كه ه��ر روز اختالفات ما 

بيشتر مي شد. 
وي ادامه داد: پس از گذشت دو سال از زندگي مشتركمان خدا 
به ما عرش��يا را داد كه فكر كردم با آمدن عرشيا زندگي ما بهتر 
مي شود و كمتر با هم درگير مي شويم، اما اينطور نشد و اختالفات 
و درگيري ما همچنان ادامه داش��ت. همسرم هميشه به من سر 
كوفت مي زد و مي گفت پول ندارم و حقوقم كم است و شب حادثه 
هم دوباره با هم درگير شديم كه همسرم شروع به داد و فرياد كرد 
و من هم دهانش را گرفتم تا صدايش به گوش همسايه ها نرسد 
كه ناگهان نفسش بند آمد و فهميدم فوت كرده است. در حالي 
كه به شدت ترسيده بودم چشمم به عرشيا افتاد كه گريه مي كرد. 
يك لحظه فكر كردم كه پس از مرگ مادرش كس��ي نيست از او 
مراقبت كند كه او را هم خفه كردم . پس از اين با بليت هواپيمايي 
كه از قبل خريده بودم به دوبي رفتم و بعد هم راهي كواالالمپور 
مالزي ش��دم و در نهايت هم پس از چند روز سرگرداني و عذاب 

وجدان به تهران برگشتم. 
   بخشش قاتل 

متهم پس از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران 
محاكمه شد و با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. رأي 
دادگاه پس از تأييد در شعبه 11 ديوان عالي كشور براي سير مراحل 

قانوني اجراي حكم به دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. 
متهم اواخر س��ال قبل پس از گرفتن استيذان حكمش در زندان 
رجايي ش��هر پاي چوبه دار حاضر ش��د، اما ب��ا ميانجيگري واحد 
صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران موفق شد از اولياي دم 

مهلت بگيرد. 
بدين ترتيب پرونده متهم به ش��عبه 4 اجراي احكام فرستاده شد 
و پس از آن قاضي مريم خليفه داديار ش��عبه براي جلب رضايت 
جلسات صلح و سازشي را با حضور اولياي دم برگزار كرد و در نهايت 

چند روز قبل اولياي دم داماد خطاكارشان را بخشيدند.
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اجير كردن سارق در ماجرای عشقی!

طرح يك ادعا، طناب را از گردن قاتل برداشت

پسر جوان وقتي متوجه شد دختر 
مورد عالق�ه اش به درخواس�ت 
ازدواج او جواب منفي داده براي 
انتقام از وي سه سارق اجير كرد. 
به گ��زارش ج��وان، اواي��ل تير ماه 
امسال دختر جواني در غرب تهران 
ب��ه اداره پليس رفت و از س��ه مرد 
ناش��ناس به اتهام سرقت خودروي 
مدل بااليش ش��كايت كرد. دختر 
30 ساله كه شهره نام داشت، گفت: 
من مهندس هس��تم و مدتي است 
در ش��ركت خصوصي مش��غول به 
كارم. س��اعتي قب��ل از محل كارم 
خارج ش��ده و با خودرو گرانقيمت 
خارج��ي ام راهي خانه مان ش��دم. 
نزديك خانه مان بودم كه خودروي 
پژويي با سه سرنش��ين با خودروي 
من آينه به آينه شد و بعد خودروي 
پژو راه مرا سد كرد. ابتدا فكر كردم 
به خاطر تصادف راه مرا سد كرده اند، 
اما ناگهان سه مرد ناشناس كه مسلح 
به چاقو و قمه بودند از خودرو پياده 
شدند و با تهديد چاقو مرا از خودروام 
بيرون انداختند و يكي از آنها پشت 
فرمان خ��ودروي من نشس��ت و با 
سرقت خودروام از محل گريختند. 

با ط��رح اين ش��كايت پرون��ده به 
دس��تور بازپرس دادس��راي ويژه 
سرقت در اختيار تيمي از مأموران 

زبده پليس آگاه��ي قرار گرفت. در 
حالي ك��ه تحقيقات درب��اره اين 
حادثه ادامه داشت مأموران پليس 
پس از گذشت چند روز خودروي 
ش��اكي را كه در جنوب تهران رها 
شده بود، كشف كردند كه مشخص 
شد سارقان پس از سرقت مقداري 
از وسايل داخل خودرو، خودروي 
گرانقيم��ت را ره��ا كرده اند. يك 
هفته بعد دوباره ش��اكي ب��ه اداره 
پليس رفت و اين بار از سرقت طال و 
جواهراتش شكايت كرد. وي گفت: 
يك هفت��ه بعد از اينك��ه خودروام 
را تحويل گرفت��م همراه خانواده ام 
ب��راي تفريح به يكي از ش��هرهاي 
ش��مالي رفتيم و چن��د روزي در 
آنج��ا بوديم تا اينكه س��اعتي قبل 
به ته��ران برگش��تيم و وقتي وارد 
خانه مان شديم، ديديم تمام وسايل 
خانه بهم ريخته اس��ت كه حكايت 
از آن داشت س��ارق يا سارقاني به 
خانه مان دس��تبرد زده اند و حدود 
يك ميليارد تومان طال و جواهرات 

و پول خارجي سرقت كرده اند. 
 مأموران پليس در ادامه با بررسي 
دوربين هاي محل حادثه به رد پاي 
مرد جواني به نام شاهرخ رسيدند 
كه مشخص شد وي مدتي با دختر 
جوان رابطه دوس��تي داشته است. 

مأم��وران دريافتند ش��اهرخ روز 
حادث��ه در نزديكي خانه ش��اكي 
همراه سه سارقي كه قباًل خودروي 
شاكي را س��رقت كرده بودند ديده 
شده اس��ت و دوربين چهره او را به 
همراه س��ه سارق ناش��ناس شكار 
كرده است. از سوي ديگر شاكي هم 
گفت كه شاهرخ خواستگارش بوده 

كه به او جواب رد داده است. 
بدين ترتيب مأموران پليس شاهرخ 
را به عنوان مظنون بازداشت كردند  
و وي ه��م در بازجويي ه��ا اعتراف 
ك��رد براي انتق��ام از دخت��ر مورد 
عالقه اش س��ه س��ارق اجير كرده 
ب��ود. وي گف��ت: من وض��ع مالي 
خوبي دارم و خودروهاي مدل باال 
خريد و فروش مي كنم. مدتي قبل 
با ش��اكي آشنا و عاش��ق او شدم و 
به همين س��بب از او خواستگاري 
ك��ردم. من براي خري��د خودروي 
مدل باال خيلي ب��ه او كمك كردم، 
اما او بع��د از مدتي با پس��ر پولدار 
ديگري رابطه دوستانه بر قرار كرد 
و به خواس��تگاري من ج��واب رد. 
من از او كينه به دل گرفتم و س��ه 
پس��ر جوان را براي سرقت خودرو 
و خانه اش اجير ك��ردم. تحقيقات 
براي دستگيري سه س��ارق اجير 

شده ادامه دارد. 

مردي ك�ه در يك قدم�ي مجازات قص�اص قرار 
داش�ت، با ط�رح ادع�اي م�ردي معت�اد درباره 
بي گن�اه ب�ودن مته�م اصل�ي از م�رگ فاصله 
گرف�ت و پرون�ده بار ديگ�ر ب�ه جري�ان افتاد. 
به گزارش ج��وان، تابستان س��ال 89، مأم��وران از 
درگيري خونين در شهرستان ورامين باخبر و راهي 
محل ش��دند. بعد از حضور مأموران در محل، اولين 
شواهد نشان داد در آن درگيري مرد 30 ساله به نام 
خشايار با ضربه چاقو زخمي ش��ده و سپس هنگام 
رانندگي دچار سانحه شده و سرانجام به بيمارستان 

منتقل شده است. 
تحقيق��ات در اين زمينه ادامه داش��ت ت��ا اينكه از 
بيمارس��تان خبر رس��يد خش��ايار به خاطر شدت 
خونريزي فوت كرده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، همسر مقتول مردي به نام هومن را عامل قتل 
معرفي كرد و به مأموران گفت: »در خانه مشغول كار 
بودم كه شوهرم تماس گرفت و گفت در درگيري با 
چند نفر چاقو خورده است. بالفاصله به محل حادثه 
رفتم و هم��راه اورژانس در حال انتقال ش��وهرم به 
بيمارس��تان بودم كه در راه خش��ايار گفت يكي از 

دوستانش به نام هومن به او چاقو زده است.«

با ثبت اين اظهارات هومن بازداش��ت شد. او بعد از 
انتقال به پليس آگاهي م��ورد بازجويي قرار گرفت 
اما جرمش را انكار كرد. او در شرح ماجرا گفت: »من 
و خش��ايار مدتي قبل به خاطر خريد و فروش گاو و 
گوس��فند با هم اختالف مالي داشتيم. آن روز وقتي 
همديگر را ديديم دوباره بحثمان ش��د تا اينكه كار 
به درگيري رس��يد. در آن درگي��ري چند نفر ديگر 
هم حضور داش��تند. باور كنيد ضربه اي به او نزدم و 

قاتل نيستم.«
متهم با انكار جرمش اما بنا به شواهد موجود راهي 
زندان ش��د و پرونده در ش��عبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران رسيدگي ش��د. وي در آن جلسه 
با درخواس��ت قصاص از س��وي اولياي دم، بار ديگر 

جرمش را انكار كرد و گفت قاتل نيست. 
در پايان هيئت قضايي متهم را ب��ا توجه به مدارك 
موجود در پرونده به قصاص محكوم كرد. اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات يكي 

از شعبات آن تأييد شد. 
در حاليكه متهم در آس��تانه مرگ قرار داش��ت مرد 
معتادي به نام فرهاد كه به اتهام خريد و فروش مواد 
مخدر در زندان بود، اظهارات عجيبي مطرح كرد و 

گفت او قاتل خشايار است. 
با اين ادعا مرد زنداني مورد تحقيق قرار گرفت و در 
توضيح به مأموران گفت: »آن روز وقتي درگيري باال 
گرفت با چاقويي كه همراه داشتم به خشايار ضربه 
زدم تا اينكه فهمي��دم او فوت كرده اس��ت و هومن 
بازداشت ش��ده اس��ت. از ترس فرار كردم و حرفي 
نزدم اما هميشه عذاب وجدان داشتم. اين گذشت تا 
اينكه به خاطر حمل و خريد و فروش مواد دستگير 
و به زندان افتادم. در زندان بودم كه فهميدم هومن 
قرار است اعدام شود. اين شد كه احساس گناه كردم 
و تصميم گرفتم حقيقت را بگويم. او قاتل نيس��ت 
و من ضربه كش��نده را زدم. « با ثب��ت اين اظهارات 
و درخواست اعاده دادرسي از س��وي متهم، پرونده 
براي رسيدگي مجدد به شعبه دهم دادگاه فرستاده 
شد و روز گذش��ته دو متهم ش��عبه دهم دادگاه به 
رياست قاضي متين راسخ حاضر شدند. در آن جلسه 
فرهاد قتل را گردن گرفت و گفت هومن بي تقصير 
اس��ت. با اين ادعا پرونده براي تحقيقات بيش��تر با 
دستور قضايي به دادسرا فرستاده شد تا بعد از كامل 
شدن تحقيقات در نوبت تعيين شده بار ديگر تحت 

رسيدگي قرار گيرد. 

اعالم گذشت
 از داماد قاتل 
پس از 12 سال

تشكيل باند سرقت براي جلب رضايت شاكيان
س�ارق حرفه اي كه پس از رهاي�ي از زندان 
بان�د س�رقت تش�كيل داده اس�ت، مدعي 
اس�ت ب�راي جل�ب رضاي�ت ش�اكيان بار 
ديگ�ر وارد دني�اي تبه�كاران شده اس�ت!
به گ��زارش جوان، اواخ��ر تيرماه پرون��ده اي با 
موضوع س��رقت لوازم داخل خ��ودرو روي ميز 
كارآگاهان اداره بيستم پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت از اين 
داشت كه سارقان در ساعت مختلف شبانه روز 

لوازم داخل خودرو را س��رقت ك��رده و متواري 
مي شوند. مأموران پليس با بررسي شكايت هاي 
مطرح شده و بررس��ي دوربين هاي محل هاي 
سرقت موفق شدند، يكي از سارقان را كه مردي 
30 ساله به نام پيروز بود و 9 سابقه سرقت داشت 
شناسايي كنند. در تحقيقات بيشتر معلوم شد 
كه پيروز اسفند سال قبل از زندان آزاد شده و با 
تشكيل باند سه نفره در حال سرقت لوازم داخل 
خودرو است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات 

بود كه كارآگاهان مخفيگاه پيروز را در ش��رق 
تهران شناسايي و 29 ش��هريور ماه او و اعضاي 
باندش را بازداشت كردند. پيروز در بازجويي ها 
به 300 فقره سرقت اعتراف كرد و گفت: پس از 
آزادي از زندان براي اينكه رضايت ش��اكيان را 
جلب كنم، باند سه نفره س��رقت تشكيل دادم. 
ما با پرسه در سطح شهر لوازم داخل خودروها 
خصوصاً پرايد و پرشيا را سرقت مي كرديم. در 
بعضي سرقت ها هم خودروها را سرقت و لوازم 

داخل آن و قطعات آن را سرقت كرده و خودرو 
را در محلي خلوت رها مي كرديم. اموال سرقت 
ش��ده را هم به قيمت 5 تا 12 ميلي��ون تومان 
مي فروختيم و پولش را بين خودمان تقس��يم 
مي كرديم. سرهنگ كارآگاه سيد شمس الدين 
ميرزكي، معاون مبارزه با س��رقت وسائط نقليه 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي 
كش��ف جرائم بيش��تر متهمان در اداره بيستم 

پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 

شهادت 2 مرزبان در دشت آزادگان
دو مرزب�ان در هن�گ م�رزي دش�ت  آزادگان در جري�ان 
درگي�ري ب�ا قاچاقچي�ان مس�لح ب�ه ش�هادت رس�يدند. 
به گزارش پليس روز گذش��ته مرزبانان هنگ مرزي دشت آزادگان در 
استان خوزستان با قاچاقچيان مسلح درگير شدند كه در جريان تبادل 
آتش س��توان يكم »مقداد بوير« اهل اس��تان كهگيلويه و بوير احمد و 
اس��تواريكم »عبداهلل مؤمني زاده« اهل استان خوزس��تان به شهادت 

رسيدند و ستوان دوم »محمد مرداني« نيز مجروح شد.
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