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سرقت هاي سريالي دختر جوان
پس از آشنايي اينستاگرامي با پسران 

دختر جوان�ي ك�ه پ�س از آش�نايي در اينس�تاگرام با پس�ران 
آنه�ا را ب�ه محل ق�رار مي كش�اند و با همدس�تي دو پس�ر ديگر 
گوش�ي هاي آنها را س�رقت مي كرد به دام افت�اد. متهمان پس از 
دستگيري به سرقت هاي س�ريالي به اين ش�يوه اعتراف كردند. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مرد جواني به اداره پليس رفت و مأموران 
را از س��رقت تلفن همراهش باخبر ك��رد. او در توضي��ح حادثه گفت: 
»مدتي قبل در اينستاگرام با دختر جواني آشنا شدم. بعد از آشنايي با 
آن دختر با هم قرار مالقات گذاشتيم تا اينكه در دومين قرار مالقات كه 
در منطقه سرخه حصار بود به ديدنش رفتم. هر دو روي نيمكت پارك 
نشسته بوديم كه ناگهان دو پسر جوان در حالي كه سوار بر موتورسيكلت 
بودند به ما  نزديك شدند و با تهديد سالح سرد گوشي تلفن همراهم 
را سرقت كردند، س��پس دختر جوان نيز سوار موتور آنها شد و همگي 

از محل گريختند.«
بعد از طرح اين شكايت تحقيقات براي شناسايي و بازداشت زورگيران از 
سوي كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ آغاز شد تا اينكه 
بعد از طرح شكايت هاي مش��ابه، كارآگاهان پليس موفق شدند دختر 

جوان را به نام ويدا و همدستانش را شناسايي و بازداشت كنند. 
سرهنگ كنجوريان، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: »متهمان بعد از دستگيري به جرمي ارتكابي خود 
اعتراف كردند.« در ادامه ويدا در اظهاراتش گفت: »بعد از شناس��ايي 
س��وژه ها در فضاي مجازي آنها را به محل قرار مي كش��اندم و در يك 
موقعيت مناسب گوش��ي تلفن همراه آنها را سرقت مي كردم. اوايل به 
تنهايي اين كار را انجام مي دادم اما بعد از آشنايي با پسر جواني به نام 
كوروش سرقت  ها را با همدستي او و يكي از دوس��تانش ادامه دادم تا 

اينكه دستگير شديم.«  تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

كالهبردار حرفه اي
 قاتل فراري بود

مرد جواني ك�ه به اته�ام كالهبرداري در پوش�ش مأم�ور پليس 
تحت تعقيب مأموران پليس تهران قرار داشت پس از دستگيری 
مش�خص ش�د وي به اتهام قتل ه�م تح�ت تعقيب بوده اس�ت.
به گزارش جوان، چندي قب��ل مأموران كالنت��ري 138 جنت آباد از 
كالهبرداري مرد جواني با جعل عنوان با خبر و تحقيقات خود را براي 
شناس��ايي و دس��تگيري وي آغاز كردند. در روند تحقيقات مأموران 
دريافتند متهم عالوه بر كالهبرداري از ش��هروندان در خريد و فروش 
مواد مخدر نيز فعاليت دارد. با به دست آمدن اين اطالعات مأموران با 
رصدهاي اطالعاتي موفق به شناسايي متهم و مخفيگاه وي در جنت آباد 
شمالي شدند. به اين ترتيب متهم در يك عمليات پليسي با هماهنگي 

قضايي دستگير و به كالنتري منتقل شد. 
  رئيس پليس پيش��گيري ته��ران بزرگ درب��اره اين خب��ر گفت: »با 
دس��تگيري متهم و بازرس��ي از مخفيگاه وي مأموران موفق ش��دند 
۴ كيلوگ��رم موادمخدر از ن��وع گل و ادوات نظامي از جمله بي س��يم، 

دستبند و دوربين هاي مدار بسته نيز كشف كنند.«
وي افزود: »متهم در بازجويي ها به جرم خود مبني بر جعل عنوان پليس 
و فروش مواد مخدر در غرب تهران اعتراف ك��رد. با اقرارهاي متهم در 
تحقيقات بيشتر مشخص شد وي مدتي قبل به جرم قتل مرد جواني در 

يك درگيري نيز تحت تعقيب بوده است.«
س��رهنگ موقوفه اي در پايان گفت: »پرونده متهم براي س��يرمراحل 

قانوني به مرجع قضايي فرستاده شد.«

3 كشته در 2 حادثه رانندگي 
در پايتخت 

دو حادث�ه رانندگ�ي جداگان�ه در پايتخ�ت م�رگ راك�ب 
زد.  رق�م  را   206 پ�ژو  سرنش�ين  دو  و  س�يكلت  موت�ور 
به گزارش جوان، اولين حادثه س��اعت 00:59 روز گذشته در بزرگراه 
مخصوص اتفاق افتاد. بعد از حضور مأموران در محل اولين بررسي ها 
نشان داد يك دستگاه موتورسيكلت با يك دس��تگاه ميكسر برخورد 
كرده و در اث��ر اين حادثه راكب 28 س��اله موتورس��يكلت در دم فوت 
كرده است.  دومين حادثه نيز در س��اعت 0۴:15 بامداد روز گذشته در 
مسير شرق به غرب بزرگراه آبشناسان رخ داد كه در اين حادثه برخورد 
يك دستگاه سواري پژو 20۶ با جدول و گاردريل رفيوژ مياني بزرگراه 
باعث شد راننده و سرنشين سواري پژو 20۶ بر اثر شدت ضربه در دم 
فوت كنند.  س��رهنگ احس��ان مؤمني رئي��س اداره تصادفات پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران درباره علت اين حادثه گفت: »بعد از بررسي 
كارشناسان علت اين تصادف عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه به علت 

تخطي از سرعت مجاز اعالم شد.«

 قتل دلخراش دختر جوان
 به دست مادرش 

م�ادر عصبي ماهش�هري در درگي�ري دخترش را ب�ا ضربه چاقو 
به قت�ل رس�اند. متهم پس از دس�تگيري ب�ه قتل اعت�راف كرد. 
فرمانده انتظامي بندر ماهش��هر با اعالم اين خبر گفت: روز يك شنبه 
دوم آبان مأموران كالنتري 11 بندر ماهشهر با تماس تلفني شهروندي 
از كشف جسد زن جواني با خبر و راهي محل شدند.  مأموران پليس در 
محل حادثه كه داخل خياباني در فاز چهار ماهش��هر است با جسد زن 
جواني روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو به قتل رسيده بود.  بررسي ها 
و رد خون نش��ان مي داد كه مقتول از خانه اي در همان نزديكي بيرون 
آمده است و از طرفي هم در تحقيقات ميداني مشخص شد مقتول در آن 
خانه همراه مادرش زندگي مي كرده است.  مأموران پليس در تحقيقات 
از همسايه ها دريافتند مقتول در درگيري با مادرش با چاقو زخمي شده و 
بعد از خانه بيرون آمده كه داخل كوچه براثر شدت خونريزي روي زمين 
مي افتد و فوت مي كند.  سرهنگ رضا پاپي به ايرنا گفت: بدين ترتيب 
مأموران پليس مادر مقتول را كه از بيماري عصبي هم رنج مي برد به اتهام 
قتل دخترش دستگير و به اداره پليس منتقل كردند.  تحقيقات درباره 

اين حادثه به دستور بازپرس پرونده ادامه دارد.

زورگيري هاي سريالي از شهروندان 
مقابل دستگاه هاي عابر بانك 

عاب�ر  دس�تگاه هاي  مقاب�ل  كمي�ن  ب�ا  ك�ه  مردجوان�ي 
و  عابربان�ك  كارت  س�رد  س�الح  تهدي�د  ب�ا  و  بان�ك 
پول ه�اي 25 ش�هروند را س�رقت كرده ب�ود ب�ه دام افت�اد. 
به گزارش جوان، چن��دي قبل زن جواني در تهران ب��ا مراجعه به اداره 
پليس از مرد جواني به اتهام زورگيري با سالح سرد شكايت كرد و گفت: 
»روز گذشته همراه فرزند خردس��الم براي گرفتن پول نقد مقابل يك 
دس��تگاه عابر بانك رفتم. بعد از قراردادن كارت در دستگاه و زدن رمز 
در حال گرفتن پول نقد بودم كه يكباره متوجه ش��دم مرد ناشناس��ي 
يك چاقو به پهلويم گذاشت و س��پس با تهديد مرگ پول نقد و كارت 
عابرم را به همراه رمز آن سرقت كرد و گريخت. بعد از فرار آن مرد هنوز 
در شوك اين سرقت بودم كه متوجه شدم او مبلغ 10 ميليون تومان از 
كارتم برداشت كرده است.« با طرح اين شكايت پرونده در اختيار مأموران 
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرف��ت. مأموران در اولين گام 
از تحقيقات با بررسي تراكنش حسابي كه مبلغ 10 ميليون تومان به آن 
واريز شده بود دريافتند اين حساب مبلغ 100ميليون تومان در يك دوره 
شش ماهه تراكنش بانكي داشته و از آن كارت به كارت هاي عابر بانك افراد 
مختلف انتقال وجه داشته است. همچنين مشخص شد بيشترين تراكنش 
نيز مربوط به حس��اب زن جواني به نام مريم بوده است. به اين ترتيب زن 
جوان شناسايي و بازداشت شد، اما مدعي بود كارت عابر بانكش در اختيار 
شوهرش به نام رامين بوده و پول هاي واريز شده نيز مربوط به مستأجر آنها 

به نام هرمز است. 
بعد از اين توضيحات مأموران با رصد دوربين هاي مداربسته در محدوده 
عابربانك مورد نظر و مشاهده تصوير ضبط شده از مرد زورگير دريافتند آن 
مرد همان هرمز است كه زن جوان مدعي بود او مستأجر آنهاست. با به دست 
آمدن اين اطالعات هرمز بازداشت شد و بعد از دستگيري به 25 فقره سرقت 
به همين شيوه از شهروندان مقابل دستگاه هاي عابر بانك در محدوده هاي 
شهرري، خيابان شهدا، پيروزي، امام حسين، ميدان خراسان اعتراف كرد. 
او در اظهاراتش گفت: »طبق نقشه مقابل عابر بانك هاي مورد نظر كمين 
مي كردم و وقتي افراد كم سن يا خانم هاي جوان مقابل دستگاه مي آمدند 
سراغش��ان مي رفتم و با تهديد چاقو كارت عابر بانك آنها را با گرفتن رمز 
سرقت مي كردم. براي اينكه شناسايي نش��وم كارت هاي عابر بانك افراد 
نيازمند و معتاد را مي خريدم و سپس پول هاي سرقتي را به حساب آنها واريز 
مي كردم. رامين هم صاحبخانه ام بود كه من كارت عابر بانك او را به بهانه اي 

گرفته بودم و از كارت هاي سرقتي به حساب او نيز پول واريز كرده بودم.«
سرهنگ گودرزي رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: » با 
دستگيري متهم و اعترافات وي به جرم ارتكابي، تحقيقات براي شناسايي 

ساير شكات و جرائم احتمالي متهم ادامه دارد. « 

3 كشته و 2 مجروح
 در تصادف سانتافه و تريلي 

برخ�ورد ي�ك دس�تگاه خ�ودروي س�واري س�انتافه 
ب�ا تريل�ي در مح�ور گرمس�ار ب�ه ته�ران در اس�تان 
س�منان س�ه كش�ته و دو مج�روح ب�ر ج�اي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، بامداد روز گذشته مأموران پليس استان سمنان 
از برخورد يك دستگاه خودروي سواري سانتافه با يك دستگاه 
تريلي در محور گرمس��ار باخبر و راهي محل ش��دند. با حضور 
مأموران در محل و بررسي هاي اوليه مشخص شد سه سرنشين 
ميانس��ال خودروي س��انتافه در دم جان باخته و دو سرنش��ين 
ديگر كه كودك بودند زخمي شده كه توس��ط عوامل اورژانس 
به مركز درماني اس��تان منتقل ش��ده اند.  علت حادثه در دست 

بررسي است. 

سارقان كپسول هاي تونل شهري
  به دام افتادند

سارق س�ابقه داري كه با همدستي يكي 
از دوس�تانش 15 ع�دد از كپس�ول هاي 
آتش نش�اني نص�ب ش�ده در تون�ل 
ش�هداي غ�زه ته�ران را س�رقت كرده 
بودند، شناس�ايي و بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به اين پرونده از 
سوي مأموران بعد از سرقت 15 عدد كپسول 
آتش نشاني نصب شده در تونل شهداي غزه 
با ش��كايت نماينده س��ازمان طرح ترافيك 
شهرداري تهران آغاز ش��د.  بعد از طرح اين 
ش��كايت  تيمی از كارآگاه��ان اداره هفدهم 
پليس آگاهي پايتخ��ت وارد عمل ش��دند. 
كارآگاهان در اولي��ن گام از تحقيقات خود 
به بررس��ي دوربين هاي مداربسته در محل 
س��رقت پرداختند كه مشخص شد سارقان 
دوسرنش��ين خودروي پژو ۴05 هستند كه 
دست به سرقت مي زنند . با ثبت مشخصات 
خودروي مورد نظر و استعالم شماره پالك 

خودرو، مأم��وران دريافتند پ��الك متعلق 
ب��ه خ��ودروي ديگري اس��ت ام��ا مأموران 
پليس در تحقيقات تخصصي موفق ش��دند 
مالك خ��ودروي پژو را كه پ��الك خودروی 
ديگري روي آن نصب ش��ده بود شناسايي 
كنند.  سرهنگ كنجوريان معاون مبارزه با 
سرقت هاي خاص پليس آگاهي تهران گفت: 
»بعد از بررسي هاي الزم مشخص شد، خودرو 
متعلق به خانمي به نام ش��يما است كه روز 
حادثه خودرو اش را در اختيار برادرش به نام 
شهرام قرار داده اس��ت. به اين ترتيب شهرام 
كه داراي دو سابقه سرقت بود بازداشت شد. او 
ابتدا جرمش را انكار كرد اما در روند بازجويي ها 
با اعتراف به سرقت گفت او و دوستش براي 
تهيه هزينه مواد مخدر مرتكب سرقت شده اند. 
با اقرارهاي مرد جوان همدست او نيز در يك 

عمليات پليسي شناسايي و دستگير شد.«
تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

مأم�وران پلي�س تهران جس�د مرد ميانس�ال ناشناس�ي را 
داخل زمين ه�اي كش�اورزي جن�وب تهران كش�ف كردند 
كه با اصاب�ت بلوك س�يماني به س�رش به قتل رس�يده بود. 
تحقيق�ات ب�راي شناس�ايي هوي�ت مقت�ول و عام�ل ي�ا 
عام�الن قت�ل ب�ه دس�تور بازپ�رس جناي�ي ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان ، ساعت 15:31 روز شنبه اول آبان مرد كشاورزي 
هنگام رفتن به مزرعه اش در جنوب تهران داخل زمين كشاورزي 
جسم مشكوكي را كه شبيه انسان خوابيده روي زمين بود از دور 
مشاهده كرد. وي كه كنجكاو شده بود به طرف آن جسم رفت كه 
ديد مردي ميانسال در حالي كه س��رش خوني است روي زمين 
افتاده و فوت كرده است. مرد كشاورز به سرعت موضوع را به اداره 
پليس اعالم كرد و دقايقي بعد هم تيمي از مأموران كالنتري 153 

شهرك وليعصر راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه با جس��د مردي حدوداً ۴0 س��اله 
روبه رو شدند كه مشخص بود با اصابت ضربات متعدد جسم سختي 

به سرش به قتل رسيده است. بدين ترتيب با تأييد خبر قتل مرد 
ميانسال قاضي ساس��ان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي ، 
پزشكي قانوني و مأموران تشخيص هويت در محل تحقيقات خود 

را آغاز كردند. 
     بلوك سيماني   

پزش��كي قانون��ي در معاينات اولي��ه در محل حادث��ه اعالم كرد 
مرد ميانس��ال به تازگي به قتل رس��يده و چند ساعتي از مرگش 
گذشته است. تيم جنايي هم در بازرسي بدني از مقتول هيچ مدرك 
هويتي پيدا نكردند، اما در بررس��ي هاي ميداني در نزديكي خانه 
مخروبه اي كه داخل مزرعه قرار داشت بلوك سيماني خوني را پيدا 
كردند كه حكايت از آن داشت عامل يا عامالن قتل با بلوك سيماني 

ضرباتي به سر مرد ناشناس زده و او را به قتل رسانده اند. 
همچنين رد خون به جاي مانده از مقتول نشان مي داد كه وي در 
همان نزديكي خانه مخروبه با فرد يا افراد ديگري درگيري خونين 

را رقم زده و پس از اصابت ضربه به سرش از آنجا دور شده كه كمي 
آن طرفتر بر اثر خونريزي شديد و ش��دت ضربه وارده روي زمين 

مي افتد و فوت مي كند. 
از سوي ديگر در تحقيقات ميداني مشخص شد خانه مخروبه پاتوق 
افراد خالفكار ، معتادان و كارتن خواب ها است كه مقتول هم به آنجا 

رفت و آمد داشته است. 
مردي كه حادثه را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: ساعتي 
قبل در حال رفتن به زمين هاي كش��اورزي ام بودم كه داخل اين 
زمين كشاورزي ديدم مردي افتاده است. احتمال دادم او به كمك 
نياز دارد و به آن نزديك ش��دم كه فهميدم به قتل رسيده است و 

بالفاصله موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 
همزمان با ادامه تحقيقات براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل ، 
مأموران پليس به دستور بازپرس جنايي جس��د مرد ناشناس را 
براي انجام آزمايش هاي الزم و شناس��ايي هويت آن به پزش��كي 

قانوني منتقل كردند. 

كشف جسد مرد ناشناس داخل زمين كشاورزي 

برگ سبز، برگ كمپانی و س�ند نقل و انتقال موتور سيكلت 
سيستم پالس مدل 1389 رنگ مشكی شماره پالك ) ايران 
128 _ 2849۷( به شماره موتور NE0DTGBSC شماره تنه 
180A8992510***NE0 متعلق به جواد برهمندزاده مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

ب�رگ كمپان�ی خ�ودرو پ�ژو تي�پ 206TU3 م�دل 
1396 رن�گ س�فيد  ش�ماره پ�الك ) اي�ران10 416 د 
88( به ش�ماره موتور 165A0105844ش�ماره شاسی 
NAAP04EEXH0۷3654 متعل�ق ب�ه رومين�ا باقر 
اسمعيلی فيجانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.البرز

آگهی فقدان مدرك تحصيلی
گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كارشناسی اينجانب الهه پارسا فرزند احمد 
به شماره شناسنامه /كد ملی 53000209۷4 صادره از سمنان، در مقطع كارشناسی 
رشته مامايی صادره از واحد دانش�گاهی آزاد سمنان مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار می باشد.   از يابنده تقاضا می ش�ود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد سمنان به نشانی سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نمايد.سمنان

 س�ند اصلی وبرگ سبز وس�ند قطعی محضری سواری 
پرايد سايپا 141مدل،1385 به شماره موتور1534۷83 
وش�ماره شاس�ی S148228515۷90۷ وش�ماره 
پالك628ج54ايران59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است گلستان

درگي�ري دو مرد خي�اط پس از بزم ش�بانه 
با قت�ل يك�ي از آنه�ا به س�رانجام رس�يد. 
به گزارش جوان ، بامداد ديروز ساكنان ساختمان 
مسكوني در ش��هرك غرب تهران با اداره پليس 
تماس گرفتند و گفتند ساكن طبقه همكف محل 
زندگي ش��ان كه مرد جواني است بزم شبانه اي 
را برگزار كرده و آرامش و آس��ايش آنها را بر هم 
زده است. يكي از ساكنان گفت: صداي موسيقي 
آنها و سر و صدا و شادي شان خيلي زياد است به 
طوري كه نمي توانيم بخوابيم. با طرح اين شكايت 
مأموران پليس در حال بررسي موضوع بودند كه 
دقايقي بعد دوباره به مأموران پليس خبر رسيد 
ساكن همان طبقه همكف در درگيري   مهمانش 

را به قتل رسانده است. 
اين بار يكي از همسايه ها گفت: مرد جوان با چاقو 
مهمانش را به قتل رسانده و االن هم در گوشه اي 
از پذيرايي خانه اش نشسته و مهمانش هم خونين 

روي زمين افتاده و نفس نمي كشد. 
با اعالم اين خبر به س��رعت تيم��ي از مأموران 
كالنتري 13۴ ش��هرك غ��رب به مح��ل اعزام 
شدند. مأموران در محل حادثه مشاهده كردند 
صاحبخانه كه مرد ۴۴ ساله اي به نام فرشيد است 
در حالي كه چاقوي خونيني در دس��ت دارد در 
گوشه  پذيرايي نشسته و حالت عادي هم ندارد. 
مأموران در نخستين گام ضارب را دستگير كردند 
و در ادامه هم با جسد بي جان مهمان او كه مرد 
۴۴ ساله اي به نام پيمان است، روبه رو شدند كه 
حكايت از آن داشت با ضربه چاقو فرشيد به قتل 

رسيده است. 
    مهماني خونين 

بدين ترتيب خبر قتل مرد جوان ساعت 3 بامداد 
به قاضي حبيب اهلل صادق��ي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران اعالم شد و وي نيز 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل ش��دند. تحقيقات تيم جنايي نشان 
داد قاتل و مقتول هر دو همكار بودند و در كارگاه 
توليدي پوشاك كار می كردند. همچنين مشخص 
شد قاتل در خانه اش بزم شبانه اي برگزار   و پيمان 
را به خانه اش دعوت می كند كه پس از خوردن 
مشروبات الكلي درگيري مرگبار را رقم مي زنند. 
يكي از همس��ايه ها به مأموران پليس گفت: از 
ساعت 10 و نيم شب صداي موسيقي و جشن 
و پايكوبي از خانه مرد همس��ايه به گوش��مان 
مي رسيد. ما فكر كرديم جشن آنها ساعتي طول 

بكشد و تمام شود اما هر ساعتي كه مي گذشت 
صداي موسيقي و پايكوبي آنها بيشتر مي شد 
به طوري كه همه همسايه ها را كالفه كرده بود. 
ما چند باري به در خانه مرد جوان رفتيم و به او 
تذكر داديم كه صداي موسيقي اش را كم كند 
كه باعث مزاحمت براي همسايه ها نشود. مرد 
جوان به نظر مي رس��يد حال خوبي ندارد و ما 
هم احتمال داديم كه مش��روب خورده باشد، 
اما دقايقي قب��ل از حادثه براي چندمين بار به 
در خانه اش رفتيم و خواه��ش كرديم صداي 
موس��يقي اش را كم كند تا ما بتوانيم بخوابيم 
كه قب��ول كرد و پ��س از عذر خواه��ي صداي 

موسيقي اش هم كم ش��د. وي ادامه داد: هنوز 
لحظاتي از آرامش و س��كوت نگذشته بود كه 
صداي درگيري از خانه او به گوشمان رسيد. هر 
لحظه صداي درگيري و شكستن وسايل خانه 
بيشتر مي ش��د و بعد هم كه صداي دلخراش  
مردي را ش��نيديم كه از درد فري��اد مي زد. به 
س��رعت همراه تع��دادي از همس��ايه ها به در 
خانه  اش  رفتي��م و در زديم. مرد همس��ايه در 
حالي كه چاقوي خونيني در دس��ت داش��ت 
در را باز كرد. او حال خوبي نداش��ت و حركات 
عجيبي انجام مي داد و به آن طرف و اين طرف 
نگاه مي كرد. در گوشه اي از خانه جسد خونين 

مهمانش افتاده بود كه به نظر مي رس��يد نفس 
نمي كش��د و ما وقتي از مرد همس��ايه س��ؤال 
كرديم كه چه اتفاقي افتاده نمي  توانست حرفي 
بزند. شوكه شده بوديم و به سرعت موضوع را به 

اداره پليس و اورژانس خبر داديم. 
     مست بودم 

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني متهم 
كه وضعيت روحي و رواني خوبي نداشت به اداره 

پليس منتقل شد. 
وي ابتدا در بازجويي ها سكوت   كرد، اما ساعتي 
بعد وقتي حالش بهتر شد با اظهار پشيماني به 
قتل دوستش اعتراف كرد. وي در توضيح ماجرا 
گفت: من و دوستم چند سالي است در توليدي 
پوش��اك كار مي كنيم. امش��ب او را به خانه ام 
دعوت كردم و ب��راي او مهماني گرفته بودم  كه 
او را ش��گفت زده كنم. به همين خاطر از مردي 
مقدار زيادي مشروب خريدم و به خانه ام آوردم 
كه جش��ن مان كامل شود. س��اعت 10 شب از 
محل كار به خانه ام آمدم و از بيرون براي او شام 
سفارش دادم كه با هم بخوريم. من قبل از اينكه 
او بيايد مقدار زيادي مشروب خوردم كه دوستم 
وارد خانه شد و متوجه شد من مست هستم. پس 
از خوردن شام و ميوه تصميم گرفتيم كه با هم 
مشروب مصرف كنيم و او هم قبول كرد و شروع 
به خوردن مش��روب كرديم و بعد هم در حالت 

مستي پايكوبي مي كرديم. 
قاتل در ادامه گفت: آنقدر مشروب خورده  بودم 
كه اصاًل متوجه نبودم چ��ه كار مي كنم و حتي 
نمي دانم كه چه ساعتي همسايه ها به در خانه 
من آمده و به صداي موسيقي ما اعتراض كرده 
بودند. ما ه��ر دو حال خوبي نداش��تيم و به ياد 
نمي آورم كه به چه علتي با هم درگير شده بوديم 
و فق��ط تصوي��ري از درگي��ري در ذهنم نقش 
بسته است كه دوس��تم را با چاقو زدم. االن باور 
ندارم كه دوستم را به قتل رسانده ام و نمي دانم 
چطور به آشپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم و او 

را به قتل رساندم. 
مته��م در پايان گف��ت: من به خاط��ر مصرف 
مشروبات الكلي دوس��ت صميمي ام را به قتل 
رساندم و االن هم پشيمان هستم، اما مي دانم كه 

پشيماني ام فايده اي ندارد. 
متهم پس از اعتراف به قتل براي تحقيقات بيشتر 
به دستور بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس  آگاهي قرار گرفت. 

درگيري خونين مردان خياط در بزم شبانه


