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كليد سرقت از كلينيك ترك 
اعتياد  در دست نظافتچي

ك�ه  اعتي�اد  ت�رك  كليني�ك  نظافتچ�ي 
داروه�اي ت�رك اعتياد را ب�ه مبل�غ 54 ميليون 
توم�ان س�رقت كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل پرون��ده اي با موضوع 
س��رقت از كلينيك ت��رك اعتي��اد ب��ه كارآگاهان 
پايگاه سوم پليس آگاهي گزارش شد. مدير كلينيك 
توضيح داد: وقتي وارد محل كارم ش��دم متوجه به 
هم ريختگي دفترم ش��د و بعد از بررس��ي فهميدم 
كه مقداري از داروهاي ت��رك اعتياد كه 54 ميليون 
تومان ارزش داشت، سرقت شده است. بعد از مطرح 
ش��دن ش��كايت مأموران پليس با حضور در محل و 
انجام تحقيقات ميداني متوجه ش��دند كه سرقت از 
س��وي نظافتچي كلينيك كه مردي به نام مرتضي 
بود، رقم خورده است. در شاخه ديگري از تحقيقات 
معلوم شد كه مرتضي از خانه اش به شهري در شمال 
كش��ور گريخته كه مأموران با حضور در محل متهم 
را بازداشت كردند. مرتضي در بازجويي ها به سرقت 
اعتراف كرد و گفت مدتي بود كه به شدت نياز مالي 
پيدا كرده بودم تا اينكه تصميم گرفتم از محل كارم 
س��رقت كنم. براي اين كار به كليدهاي دفتري كه 
محل نگهداري دارو بود، نياز داش��تم كه در فرصت 
مناسب كليدها را به دس��ت آوردم. متهم ادامه داد: 
بعد از به دس��ت آوردن كليدها شبانه وارد كلينيك 
شدم و داروها را سرقت كردم تا اينكه بازداشت شدم. 
سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران گفت: متهم به همراه پرونده به 

مرجع قضايي تحويل داده شد. 
 

كشف انبار 
روغن خوراكي احتكار شده

رئيس پليس امني�ت اقتصادي ته�ران بزرگ از 
كشف 22 هزار و 500 ليتر روغن خوراكي احتكار 
شده در يكي از انبارهاي خيابان مولوي خبر داد. 
سرهنگ كارآگاه علي ولي پور گودرزي توضيح داد: 
روز گذشته مأموران پليس در جريان تحقيقات خود 
متوجه شدند كه مردي در يكي از انبارهاي خيابان 
مولوي كاالي ضروري مردم را احتكار كرده است. وي 
ادامه داد: مأموران با حضور در محل متوجه ش��دند، 
متهم مق��دار زيادي روغن هاي خوراك��ي را احتكار 
كرده اس��ت و قصد دارد آنها را با قيم��ت باالتري از 
قيمت واقع��ي به بازار مصرف عرض��ه كند كه متهم 
بازداشت و از انبار 22 هزار و 500 ليتر روغن خوراكي 
احتكار شده كشف شد. وي ارزش روغن هاي كشف 

شده را 14 ميليارد تومان اعالم كرد.

يك كشته 
در تصادف پرايد با شتر

تصادف خودروي سواري پرايد با شتر در شهرستان 
طبس يك كش�ته و س�ه زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش جوان، س��رهنگ عليرضا رضايي، رئيس 
پليس راه خراسان جنوبي گفت: روز گذشته مأموران 
پليس راه از حادثه رانندگ��ي در محور طبس با خبر 
شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه 
در جريان تصادف سواري پرايد با يك شتر، راننده به 
علت شدت جراحت در دم فوت شده و سه سرنشين 
ديگر زخمي شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. 
علت حادثه س��رعت غيرمجاز پرايد و همچنين رها 

كردن احشام توسط مالك آن تشخيص داده شد. 

26 كشته در زلزله تركيه و يونان
ازمي�ر  ش�هر  جمع�ه  عص�ر  ك�ه  مرگب�ار  زلزل�ه  قرباني�ان  ش�مار 
رس�يد.  26 نف�ر  ب�ه  درآورد  ل�رزه  ب�ه  را  يون�ان  از  بخش�ي  و  تركي�ه 
به گزارش جوان، زمين لرزه 6/6ريشتري ساعت15:21 روز جمعه در شهر ازمير اتفاق 
افتاد و شدت آن به حدي بود كه باعث تخريب ساختمان هايي در جزيره ساموس يونان 
شد. مقام هاي تركيه روز گذشته اعالم كردند كه در جريان اين حادثه 24 نفر جانشان 
را از دست داده اند و صدها نفر هم زخمی شدند. از يونان هم خبر رسيده است كه دو نفر 
در جريان تخريب ساختمان ها فوت شده اند. تالش هاي امدادگران دو كشور براي خارج 

كردن افراد حبس شده احتمالي در ساختمان ها همچنان جريان دارد. 

سارق حرفه اي كه س�وار بر خودروي وانت مزدا كيف قاپي مي كرد، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي پايتخت 
گفت: چندي قبل پرونده اي با موضوع كيف قاپي به پايگاه دوم پليس آگاهي فرستاده شد. 
براساس شكايت هاي مطرح شده كيف قاپ، راننده خودروي وانت مزدا بود كه در فرصت 
مناسب كيف زنان را سرقت كرده و از محل متواري مي شد. در حالي كه هر روز بر تعداد 
شكايت هاي مطرح شده اضافه مي شد، مشخص شد كه سارقي با همين مشخصات سوار 
بر خودروهاي پژو و پرايد به همين شيوه كيف و گوشي رهگذران را سرقت مي كند. بعد 
از به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس متوجه شدند كه همه سرقت ها از سوي 

همان راننده وانت در حال انجام شدن است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس با بررسي شماره پالك خودروها سرانجام 
موفق ش��دند، متهم را كه مردي به ن��ام كمال بود، شناس��ايي و چندي قب��ل او را در 
مخفيگاهش در جنت آباد بازداش��ت كنند. كمال در اولين بازجويي ها به س��رقت هاي 
سريالي به اين شيوه اعتراف كرد. او گفت: ابتدا با پرسه در خيابان ها خودروهايي را كه 
فاقد سيستم ايمني بودند، سرقت مي كردم. بعد در خيابان ها پرسه مي زدم و افرادي را 
كه در حال عبور از عرض خيابان بودند ، شناسايي مي كردم. از آنجا كه رهگذران به عبور 
خودروهاي عبوري توجه مي كردند، من هم از فرصت استفاده كرده و كيف يا گوشي تلفن 

همراهشان را سرقت مي كردم و فرار مي كردم. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي پايتخت گفت: تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم در پايگاه دوم پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 

سرعت زياد زانتيا 
بالي جان راننده شد

رانن�ده زانتي�ا ك�ه ب�ا س�رعت غيرمج�از در ح�ال رانندگ�ي در خياب�ان 
جنت آب�اد ب�ود ب�ه عل�ت ع�دم تواناي�ي در كنت�رل خ�ودرو ب�ا ج�دول 
و پله ه�اي پ�ل عاب�ر پي�اده تص�ادف ك�رد و جان�ش را از دس�ت داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور پايتخت 
توضيح داد: ساعت 4:30 صبح روز گذش��ته مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در 
شمال به جنوب خيابان جنت آباد، حوالي بزرگراه همت غرب با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه خودروي سواري زانتيا با پايه پل عابر پياده 

برخورد كرده و متوقف شده است. 
همچنين مشخص ش��د كه راننده خودرو كه مردي حدوداً 35 ساله بود به علت شدت 
جراحت فوت ش��ده و سرنش��ين خودرو كه زخمي ش��ده بود با كم��ك امدادگران به 
بيمارستان منتقل شد. س��رهنگ مؤمني علت حادثه را عدم توانايي راننده در كنترل 
وسيله نقليه ناشي از سرعت زياد اعالم كرد و گفت كه راننده كه با سرعت زياد در حال 
حركت بوده اس��ت، نتوانس��ته خودرو را كنترل كند و پس از خروج از مسير به شدت با 
جدول و سپس با پايه هاي پل عابر پياده برخورد كرده و حادثه خونين رقم خورده است. 
وي گفت: احترام رانندگان به قوانين راهنمايي و رانندگي مهم ترين موضوع در كاهش 

سوانح خواهد بود. 

قاتل وحيد مرادي
 از قتل اولش رضايت گرفت 

مرد محكوم به مرگ كه وحيد مرادي را در زندان به قتل رسانده است، موفق شد 
با پرداخت ديه 900 ميليون توماني از اولياي دم اولين پرونده خود رضايت بگيرد. 
به گزارش جوان، شامگاه چهارشنبه 13 بهمن سال 95 درگيري خونيني حوالي خيابان 
منصور در جنوب تهران اتفاق افتاد كه در جريان آن مرد 47 ساله اي به نام علي با شليك 
گلوله به قتل رس��يد. تحقيقات نشان داد كه عامل قتل س��عيد نام دارد كه در سرقت 
مسلحانه از طالفروشي در شهر الهيجان هم دست داشته است. در نهايت مأموران سعيد 

و همدستانش را بازداشت كردند. 
متهم پس از بازجويي ها فني گفت: مقتول هميش��ه براي من و دوستانم شاخ و شانه 
مي كشيد تا اينكه به هواخواهي دوستانم وارد درگيري شدم و او به قتل رسيد. متهم 
در دادگاه محكوم به قصاص و راهي زندان ش��د تا اينكه 11 تير س��ال 97 در درگيري 
دسته جمعي در زندان، وحيد مرادي، شرور معروف تهران را به قتل رساند. در حالي كه 
پرونده قتل دوم متهم همچنان در دادگاه باز است، وي با پرداخت 900 ميليون تومان 

موفق شد از اولياي دم قتل اولش رضايت بگيرد. 

مرد جواني كه پس از قتل همس�رش در 
ته�ران جس�د وي را در صن�دوق عقب 
گذاشته و تا شهرستان دزفول رانندگي 
كرده ب�ود ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري 
يك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، 10 ارديبهشت ماه امسال، 
مردي 34 س��اله به نام پره��ام وارد يكي از 
كالنتري هاي شهرس��تان دزفول شد و به 
قتل همس��رش اكرم اعتراف كرد. او گفت: 
» من همسرم را در تهران به قتل رسانده ام و 
جسدش را در صندوق عقب خودرو گذاشته 
و به اينجا منتقل كرده ام. « مرد جوان ادامه 
داد: » من ساكن تهران هستم، اما خانواده ام 
در دزف��ول زندگي مي كنن��د. مدتي بود با 
همسرم اختالف داشتم تا اينكه روز گذشته 
در بزرگراه بسيج تهران در حاليكه همسر و 
فرزند دو ساله ام در خودرو نشسته بودند و 
من هم در حال رانندگي ب��ودم، بار ديگر با 
همسرم درگير ش��دم. در آن درگيري يك 
لحظه كنترل اعصابم را از دست دادم و مقابل 
چشمان دختر خردسالم همسرم را به قتل 
رساندم. « او در ادامه گفت: »بعد از قتل جسد 
را داخل صندوق عقب ماش��ين گذاشتم و 
راهي دزفول شدم تا قبل از مراجعه به اداره 

پليس، فرزندم را به خانواده ام بسپارم.«
با اقرارهاي مرد ج��وان، مأموران خودروي 
وي را بررسي كردند و با تأييد اظهارات آن 
مرد با جس��د زن جواني روبه رو شدند كه با 
ضربات چاقو كشته شده بود. با انتقال جسد 
به پزش��كي قانوني و انجام تحقيقات اوليه 
بازپ��رس از آنجائيكه قت��ل در تهران اتفاق 

افتاده بود، پرونده را به دادسراي امور جنايي 
پايتخت ارجاع داد. 

پ��س از آن بود كه متهم به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل ش��د و مقابل بازپرس 
با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: »من 
و همس��رم س��ال 84 با هم ازدواج كرديم و 
صاحب دو دختر 11 ساله و دو ساله بوديم. 
ما با هم اختالف داش��تيم اما اين يكس��ال 
آخر اختالفمان خيلي شديدتر شده بود، به 
همين خاطر اكرم بارها مرا تهديد كرده بود 
كه مي خواهد طالقش را بگيرد اما من راضي 

به جدايي نبودم.«
متهم ادام��ه داد: »ما اهل دزف��ول بوديم و 
خانواده ام در آنجا س��اكن بودند. به همين 
خاطر تعطيالت عيد به دزفول رفتيم و بعد 
از چند روز همراه همسر و فرزند خردسالم 
راهي تهران شديم، اما دختر بزرگم در دزفول 
ماند. خانواده همس��رم در ش��مال زندگي 
مي كردند به همين خاطر به ديدن آنها رفتيم 
و بعد از چند روز ديد و بازديد دوباره به تهران 

برگشتيم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »در راه برگشت 
بوديم كه همسرم بار ديگر حرف از جدايي زد 
و كار به درگيري رسيد. با اصرارهاي او بود كه 
عصباني شدم و گفتم همين االن به دفترخانه 
مي رويم و از هم جدا مي شويم. حوالي اتوبان 
بسيج بوديم كه دنبال دفترخانه مي گشتم، 
اما همسرم ش��روع به فحاش��ي كرد و يك 
قرص خورد و با خوردن قرص حالش بد شد. 
در آن شرايط ناگهان يك چاقوي كوچك از 
كيفش بيرون آورد و مرا تهديد به مرگ كرد. 

با ديدن اين صحنه كنترل اعصابم را از دست 
دادم و چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه 

به او زدم.«
متهم در آخر گفت: »دختر خردس��الم در 
صندلي عقب نشس��ته بود كه با ديدن اين 
صحنه شوكه شده بود و مدام گريه مي كرد. 
نمي دانستم با جسد چكار كنم اين شد كه آنرا 
داخل صندوق عقب گذاشتم و مي خواستم 
خودم را تس��ليم پليس كنم، اما قبل از آن 
تصميم گرفتم دخت��رم را تحول خانواده ام 
بدهم تا سرگردان نشود. راهي دزفول شدم 
و با برادرم تماس گرفت��م. وقتي برادرم آمد 
ماجرا را برايش تعريف كردم و دخترانم را به 
او سپردم. سپس نزد پليس رفتم و ماجرا را 

تعريف كردم.«
با اقرارهاي مردجوان، دختر 11 س��اله آنها 
مورد بازجويي ق��رار گرفت. او در توضيح به 
مأموران گفت: »مدتي قبل مادرم مدام بر سر 
موضوعات بي ارزش پدرم را اذيت مي كرد. 
چند بار درباره اين موضوع با او صحبت كردم، 
اما بار آخر عصباني ش��د و گفت در اين باره 
دخالت نكنم. مادرم قصد داشت از پدرم جدا 
شود اما پدرم راضي به طالق نبود. از مرگ 
مادرم ناراحت هس��تم اما از پدرم شكايتي 

ندارم و اعالم گذشت مي كنم.«
با اين درخواست، پرونده بعد از كامل شدن 
تحقيقات و صدور كيفرخواس��ت به دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. به 
اين ترتيب متهم به زودي در ش��عبه دهم 
دادگاه در وقت رس��يدگي از خودش دفاع 

خواهد كرد. 

  رانندگي با جسد همسر 
 در صندوق عقب خودرو 
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رهگذران زن کارتن خواب را از مرگ نجات دادند 
زن كارتن خ�واب كه پ�س از قتل پس�ر خردس�الش اق�دام به 
خودكش�ي كرده بود با كمك رهگ�ذران از مرگ نج�ات يافت. 
به گزارش جوان، س��اعت 14:30 جمع��ه نهم آبان ماه ب��ه مأموران 
كالنتري نامجو خبر رسيد، زن جواني اقدام به خودزني كرده است. 
مأموران پليس وقتي به مح��ل حادثه كه خراب��ه اي حوالي خيابان 
دماوند در ش��رق تهران بود، رس��يدند با جس��د غرق در خون پسر 
هشت ساله اي روبه رو شدند كه با اصابت جسم برنده اي به گلو و بدنش 

به قتل رسيده بود. 
بررسي ها نشان داد لحظاتي قبل اهالي اين محل با صداي دلخراشي 
از خانه هاي خود بيرون مي آيند و مشاهده مي كنند زن جواني با تيغ 
اصالح پسر هشت ساله اش را زخمي كرده و بعد از آن هم با همان تيغ 
به خودش ضربه مي زند. بدين ترتيب اهالي محل و رهگذران به كمك 
زن جوان مي روند و موضوع را به اورژان��س خبر مي دهند كه عوامل 
اورژانس پس از حضور در محل حادثه اعالم مي كنند پسر خردسال 
در دم فوت كرده و پيكر نيمه جان زن زخمي را به بيمارستان منتقل 
مي كنند.  يكي از همس��ايه ها گفت: » همراه تعدادي از همس��ايه ها 

جلوي در خانه م��ان بوديم كه ص��داي دلخراش��ي از خرابه نزديك 
خانه مان به گوشمان رسيد. وقتي به آنجا نزديك شديم با اين زن كه 
به نظر مي رسيد كارتن خواب است، روبه رو شديم كه با تيغ اصالح سر 
و صورت، گردن فرزندش را زخمي كرده بود و وقتي ما را ديد با همان 
تيغ ضربه به خودش زد كه به كمكش رفتيم و بالفاصله موضوع را به 

مأموران پليس و اورژانس اطالع داديم.«
مأموران پليس پس از تحقيقات ميداني راهي بيمارستان شدند كه در 
بررسي لوازم زن كارتن خواب برگه اي پيدا كردند كه در آن زن جوان 
خطاب به شوهرش كه بهرام نام دارد نوشته بود: » بهرام، ما از هم جدا 
ش��ديم و توافق كرديم كه پس از اين جدا از هم زندگي كنيم و شما 
هم قبول كرديد كه ديگر به سراغ فرزندت نيايي. « همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران دستور داد زن جوان در بيمارستان تحت نظر قرار بگيرد تا پس 
از بهبودي و تحقيق از وي، زواياي پنهان اين حادثه دلخراش را بر مال 
شود. همچنين شوهر اين زن كه شناسايي شده براي تحقيق به اداره 

پليس احضار شد. 

مرگ مشكوك مرد ميانسال بررسي مي شود
مرد ميانس�الي كه پس از جدايي از همس�رش در خانه وياليي اش 
تنه�ا زندگي مي ك�رد ب�ه ط�رز مش�كوكي ب�ه كام م�رگ رفت. 
به گزارش جوان، ساعت 7 صبح روز پنج شنبه 8 آبان ماه قاضي مصطفي 
واحدي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 141 گلستان از مرگ مشكوك مرد ميانسالي در خانه اش 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي داخل پذيرايي خانه وياليي با جس��د مرد 54 ساله اي به نام 
شهرام روبه رو شدند كه به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته بود. نخستين 
بررسي ها نشان داد مرد فوت شده مدتي قبل از همسرش جدا شده و در 
اين خانه تنها زندگي مي كرده است. همچنين مشخص شد لحظه حادثه 

پسر هشت ساله اش در خانه بوده و موضوع مرگ پدرش را به مادرش خبر 
مي دهد. بنابراين مأموران پليس ابتدا از همسر قبلي شهرام تحقيق كردند.  
وي گفت: » من و شهرام زندگي خوبي داشتيم تا اينكه مدتي قبل به خاطر 
اختالفات خانوادگي از هم جدا شديم و طبق توافقي كه با هم كرديم پسر 
هشت ساله مان با من زندگي مي كرد و او در اين خانه تنها زندگي مي كرد، 
اما پسرم هر زماني دلش براي پدرش تنگ مي شد به خانه پدرش مي آمد و 
چند روزي پيش او مي ماند. دو روز قبل پسرم از من اجازه گرفت و به خانه 
پدرش آمد و در اين دو روز هم من با او در ارتباط بودم تا اينكه دقايقي قبل با 
من تماس گرفت و گفت كه پدرش بيهوش روي زمين افتاده است . او از من 
كمك خواست و من هم به او گفتم آرامش خودش را حفظ كند و با اورژانس 

تماس بگيرد تا خودم را پيش او برسانم. وقتي به خانه شوهر قبلي ام رسيدم 
عوامل اورژانس اعالم كردند كه شهرام فوت كرده است.«

پسر هشت ساله  گفت: » شب قبل پدرم حالش خوب بود و هر دو بعد از 
اينكه شام خورديم، خوابيديم تا اينكه صبح با صداي تلويزيون كه خيلي 
بلند بود از خواب بيدار شدم. وقتي به داخل پذيرايي آمدم تلويزيون روش 
بود و پدرم بدون حرك��ت روي زمين افتاده بود. هر چق��در پدرم را صدا 
زدم جواب نداد كه ترس��يدم و با مادرم تماس گرفتم. « همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد فوت شده به دستور قاضي واحدي 
براي مشخص شدند علت اصلي مرگ و انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي 

قانوني فرستاده شد. 

اعتراف به كيف قاپي با وانت


