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شهادت مأمور پليس در اميديه
يک�ي از مأم�وران پلي�س شهرس�تان اميدي�ه در 
جريان درگيري با قاچاقچي کاال به ش�هادت رسيد.

سرهنگ علیرضا میررضایی، فرمانده انتظامی شهرستان 
امیدیه گفت: روز پنج شنبه در راستای مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، مأموران پلیس پاس��گاه  آس��یاب شهرستان 
امیدیه هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه 
خودروی سواری ش��وتی مش��کوک و به راننده فرمان 
ایس��ت دادند، اما راننده بدون توجه به دستور پلیس به 
صورت عمدی با سروان  مسلم تقی زاده به شدت برخورد 
کرد که در جریان این حادثه، مأمور پلیس به ش��هادت 
رسید. مأموران پلیس همزمان با متوقف کردن خودروي 
شوتي، راننده را بازداش��ت کردند. تحقیقات بیشتر در 

این باره جریان دارد.

 مردي که به اتهام قتل در بازداشت بسر 
مي برد، مدعي است هنگام حادثه مشروب 
خورده بود و روي رفتارش کنترل نداشت.

به گزارش »جوان«، چندي قبل به مأموران 
پلیس ورامین خبر رسید حادثه اي خونین 
در یکي از محله هاي شهر اتفاق افتاده است. 
با حضور مأموران معلوم شد پسري21ساله 
به نام نیما در جری��ان درگیري با مردي به 
نام علي با ضرب��ات چاقو مج��روح و روانه 
بیمارستان شده اس��ت. همزمان با حضور 
مأموران مشخص شد نیما به علت شدت 
جراحتي که به شکم و سفیدرانش وارد شده 
فوت کرده است. با حضور بازپرس، جسد به 
پزشکي قانوني منتقل شد و تحقیقات براي 
بازداشت علي به جریان افتاد. پدر مقتول به 
پلیس گفت: »پس��رم نیما کارگر مغازه اي 
در همین نزدیکي ب��ود. او از مدتي قبل در 
آن مغازه مش��غول کار ش��ده بود، اما برادر 
صاحب کارش که علي نام دارد، مدام پسرم 
را اذیت مي کرد به طوري که نیما از رفتار او 
ناراحت بود تا اینکه امروز علي به خانه مان 
آمد و پسرم را با ضربات چاقو به قتل رساند 
و فرار کرد.« صاحب کار نیما هم وقتي مورد 
تحقیق قرار گرفت، گفت:» نیما را مدتي قبل 
به عنوان کارگر استخدام کردم، اما نمي دانم 
چرا با برادرم علي مدام کل کل  مي کرد. من 
چند بار به هر دو تذکر دادم و خواستم مراقب 
رفتارشان باشند، اما توجه نکردند و سرانجام 

دعواي آنها به حادثه خونین ختم شد.«
در ش��اخه دیگري از تحقیقات، مأموران 
پلیس موفق شدند علي  را بازداشت کنند. 
او در بازجویي ه��ا به قتل اعت��راف کرد و 

گفت: »نیما کارگر برادرم بود و زماني که 
به مغازه برادرم مي رفت��م با هم حرفمان 
مي شد. آخرین بار هم که به مغازه برادرم 
رفتم با هم مشاجر کردیم. وقتي دعوایمان 
باال گرفت، من به او فحاشي کردم و ناسزا 
گفت��م، به طوري ک��ه نیما قهر ک��رد و به 
خانه شان رفت. من از دست نیما عصباني 
بودم که دوس��تم از راه رس��ید و ماجرا را 
برایش تعریف کردم. او من را آرام کرد و به 
دنبال کارش رفت. بعد از رفتن او دوباره یاد 
حرف هاي نیما افتادم و تصمیم گرفتم او را 
تنبیه کنم براي همین به خانه شان رفتم 
تا نیما را گوشمالي بدهم. زنگ خانه شان 
را زدم و خواس��تم به کوچه بیاید. آن روز 
مشروب خورده بودم و حال خوبي نداشتم. 
نمي دانس��تم دارم چه کار بدي مي کنم. 
وقتي نیما مقابل در ظاهر ش��د دست به 
چاقو بردم و به سینه و پایش ضربه زدم و 
سوار موتورم شدم و فرار کردم. بعد از آن 
بود که دوس��تانم خبر دادند نیما به علت 
شدت جراحت فوت ش��ده و من به اتهام 

قتل بازداشت شدم.«
متهم گف��ت: »م��ن از کاري که ک��رده ام 
پش��یمانم و نمي خواس��تم نیما را به قتل 
برسانم.« با کامل شدن تحقیقات بازپرس، 
علي را به اتهام قتل عمد مجرم شناخت و 
کیفرخواست علیه وي صادر و پرونده براي 
بررسي به ش��عبه دهم کیفري یک استان 
تهران فرستاده ش��د. در حالي که اولیاي 
دم براي متهم 27ساله درخواست قصاص 
کرده اند، وي به زودي مقابل هیئت قضایي 

پاي میز محاکمه حاضر مي شود.

قتل تاجر ايرانی
  در چين  بررسی می شود

 تحقيقات پليس پايتخت درب�اره قتل تاجر ايرانی در 
يکی از شهرهای چين جريان دارد. 

به گزارش »جوان«، چند روز قبل زن میانسالی به دادسرای 
امور جنایی ته��ران رفت و از دو ایرانی به اتهام قتل پس��ر 
جوانش در یکی از شهرهای کشور چین شکایت کرد. شاکی 
گفت : »پسرم تاجر بود و همراه خانواده اش در شهر ایوو چین 
زندگی می کرد. اوایل دی ماه سال گذشته برای دیدنش به 
کشور چین رفتم و چند روزی میهمان او و همسرش بودم، 
اما در همان روزها پسرم به دست دو ایرانی به قتل رسید.«  
وی درباره شب حادثه گفت: »شب حادثه پسرم در خانه بود 
که یکی از دوس��تانش با او قرار مالقات گذاشت، اما پسرم 
قبول نکرد و در نهایت قرار شد او به دفتر کار پسرم برود. پس 
از این پسرم به دفترش رفت و نیمه های شب تلفنی به ما 
خبر دادند حالش بد شده و دوست ایرانی اش از ما خواست 
به دفترکارش برویم و او را به بیمارستان منتقل کنیم. ما به 
سرعت به دفتر کار پسرم رفتیم و او را به بیمارستان منتقل 
کردیم، اما پسرم فوت کرد و پزشکان هم علت مرگش را 
ضربه به سر اعالم کردند. پس از این از دو ایرانی به اتهام قتل 
شکایت کردیم و بررسی های دوربین های مداربسته هم 

نشان داد دو ایرانی پس از حادثه از محل گریخته اند.« 
وی در پایان گفت: »پس از این حادثه، ما جس��د پسرمان 
را به ایران منتق��ل و دفن کردیم. االن ه��م از دو ایرانی به 
اتهام قتل شکایت داریم.«  با طرح شکایت، قاضی ساسان 
غالمی، بازپرس شعبه س��وم دادسرای امور جنایی تهران 
به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستور داد از طریق 
مأموران پلی��س اینترپل تحقیقات درباره ای��ن حادثه را 

آغاز کنند. 

به گزارش »جوان«، چندی قبل مرد تاجری در تهران به اداره پلیس 
رفت و گزارش یک سرقت را اعالم کرد. شاکی گفت: »خانه بزرگی در 
یکی از خیابان های ش��مال تهران دارم. در تعطیالت نوروزی همراه 
خانواده ام به ویالیمان در یکی از ش��هرهای ش��مالی رفتیم و وقتی 
امروز به خانه مان برگشتیم با صحنه ای عجیب روبه رو شدیم. در خانه 
تخریب شده بود و وسایل زندگی مان هم به هم ریخته بود که فهمیدیم 
سارقان به خانه دستبرد زده اند. پس از بررسی متوجه شدیم سارقان 
دو تابلوفرش گرانقیمت، هر کدام به ارزش حدود 500 میلیون تومان 
و حدود 4 میلیارد تومان هم طال، دالر و اموال باارزش دیگرم را سرقت 
کرده اند.« با ش��کایت مرد تاجر، تیمی از مأموران پلیس به دس��تور 
بازپرس دادسرا برای شناسایی سارقان وارد عمل شدند. بررسی ها نشان 

داد سارقان هنگام سرقت نقاب به صورت داشتند.
   رد سارقان در فضای مجازی 

پس از آن بود که مأموران با ش��کایت های مشابهی روبه رو شدند که 
سارقان با تخریب قفل در خانه های افراد پولدار، اموال آنها را سرقت 

کرده بودند.
مأموران در بررسی های خود هیچ ردی از سارقان پیدا نکردند تا اینکه 
چند روز قبل شاکی دوباره به اداره پلیس رفت و گفت رد یکی از سارقان 
را در سایت خرید و فروش اموال شناسایی کرده است. وی گفت: »امروز 
برادرم برای خرید وسیله ای به یکی از سایت  های مجازی مراجعه کرده 
و دیده بود مردی تابلوفرش گرانقیمتی شبیه یکی از تابلوفرش های 
س��رقتی من برای فروش به قیمت 80میلیون توم��ان آگهی کرده 
است. از آنجایی که قیمت این تابلو 500 میلیون بود، برادرم مشکوک 
ش��د و به من خبر داد. من هم وقتی وارد سایت ش��دم  دیدم یکی از 

تابلو هافرش های من است، چون تابلوفرش من نقش خاصی دارد.« 
با به دس��ت آمدن این اطالعات، ش��اکی و برادرش با راهنمایی های 
مأموران پلیس به عنوان خریدار با فروشنده قرار گذاشتند. مأموران در 
قرار صوری فروشنده را که مرد 40 ساله ای به نام سامیار است بازداشت 

و به اداره پلیس منتقل کردند. 
متهم در بازجویی ها به سرقت های س��ریالی با همدستی سه سارق 

سابقه دار اعتراف کرد. 
    التاری زندگی ام را به باد داد 

وی در ادعایی گفت: »من مغازه طالفروشی در تهران داشتم و وضع 

مالی ام خوب بود، اما همسرم زندگی ام را تباه کرد و مرا به خاک سیاه 
نشاند.  همسرم عاشق زندگی در امریکا بود و مدام مرا تشویق می کرد 
مغازه طالفروشی و خانه ام را بفروشم و برای زندگی به امریکا برویم. 
ابتدا من به حرف هایش توجه نمی کردم، چون در تهران زندگی خوب 
و آبرومندی داشتم، اما همسرم دست بردار نبود و همیشه در رؤیاهایش 
زندگی می کرد و امریکا بهشت آمال و آرزوهایش شده بود. به هر حال 
از او اصرار و از ما انکار تا اینکه همسرم در التاری امریکا شرکت کرد و 
به من گفت برنده شده است و می توانیم برای ادامه زندگی به امریکا 
برویم. واقعیتش با شنیدن حرف های همسرم خیلی خوشحال شدم 
و با خودم گفتم ش��انس با من یار بوده و چه بهتر ک��ه از این فرصت 

استفاده کنم.« 
وی ادامه داد: »به این ترتیب به پیشنهاد همسرم، مغازه و خانه و دیگر 
اموالم را فروختم و به دالر تبدیل کردم و بعد هم در اختیار همس��رم 
گذاشتم. قرار شد او ابتدا به امریکا برود و مراحل اداری و کارهای مربوط 
به اقامتمان را انجام دهد و من هم بعد از اینکه کارهایم را انجام دادم، 
بروم. همس��رم با تمامی اموالم به امریکا رفت و از آن روز به بعد دیگر 

خبری از او نش��د. خیلی تالش کردم او را پیدا کنم، اما بعدا از طریق 
دوستانم فهمیدم همس��رم به صورت غیابی از من طالق گرفته و در 
آنجا با فرد دیگری ازدواج کرده است. او مرا فریب داد و بیچاره ام کرد، 
به طوری که ورشکست شدم و حتی یک میلیارد هم بدهی باال آوردم. 
پس از این به دنبال افراد خالفکار گشتم تا از طریق آنها بتوانم به همسرم 
دست پیدا کنم و از او انتقام بگیرم، اما هیچ کسی از او ردی پیدا نکرد 
و فقط تالش های من باعث آشنایی با مجرمان سابقه دار شد و اینگونه 
وارد جرگه خالفکاران شدم. سارق سابقه داری به من پیشنهاد داد اگر 
همراه آنها به سرقت بروم، خیلی زود عالوه بر اینکه بدهی ام را پرداخت 
می کنم، پولدار هم می شوم و من هم همراه آنها شدم. ما معموالً خانه 
افراد پولدار را شناس��ایی می کردیم و با تخریب در ورودی دست به 
سرقت می زدیم. اموال سرقتی را من می فروختم، اما در نهایت دستم 

رو شد و گرفتار شدم.« 
با اعتراف متهم، مأموران پلیس س��ه همدس��ت وی را شناس��ایی و 
بازداش��ت کردند. متهمان در بازجویی ها به بیش از 10 فقره سرقت 

اعتراف کردند. تحقیقات از متهمان ادامه دارد. 

شرور مسعوديه  گرفتار پليس شد
يکي از اش�رار معروف محله مسعوديه 
تهران که ش�هروندي را مجروح و روانه 
بيمارس�تان کرده بود بازداش�ت ش�د.

س��رگرد محمد زیدی، مع��اون اجتماعی 
پلیس امنیت تهران به »جوان« گفت: اواخر 
فروردین ماه به مأموران پلیس امنیت خبر 
رسید یکي از اشرار مسعودیه با همدستي 
دو ش��رور دیگر به دلیل اختالف شخصي، 
ش��هروندي را مقابل خانه اش مجروح و از 

محل گریخته اند. بررس��ي ها نشان داد سه 
مرد شرور ابتدا با عربده کشي نظم محل را 
برهم زده و سپس با مجروح کردن شهروند 
او را روانه بیمارس��تان کرده و از محل فرار 
کرده اند. مأموران پلیس در جریان تحقیقات 
خود مخفیگاه عامل اصلي حادثه را در محله 
گیشا شناسایي و روز گذشته او را بازداشت 
کردند. تحقیقات براي بازداشت همدستان 

متهم جریان دارد.

فرار همسر طالفروش  به امريکا 
پس از قمار در التاري

مرد طالفروش که با همدس�تی س�ه س�ارق س�ابقه دار 

دس�ت ب�ه س�رقت های س�ريالی م�ی زد پ�س از 

بازداش�ت مدع�ي ش�ده همس�رش ب�ه خاطر عش�ق 

ب�ه زندگ�ی در امري�کا، او را فري�ب داده اس�ت. 

دعواي خونين به خاطر گوشي تلفن همراه
مرد افغان که به رفتارهای همس�رش مش�کوک 
ش�ده ب�ود در مادرزن�ش را ب�ه قت�ل رس�اند و 
همس�ر، پ�درزن و خواهرزن�ش را زخم�ي کرد. 
به گزارش »جوان«، س��اعت 21:30 دقیقه ش��امگاه 
چهارش��نبه، 21 اردیبهش��ت قاضی زارعی، بازپرس 
ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی 

مأموران کالنتری 161 ابوذر از قتل زن جوانی باخبر 
و همراه تیمی از کارآگاه��ان اداره دهم پلیس آگاهی 
راهی محل شد.  تیم جنایی در محل حادثه با جسد زن 
42 ساله ای به نام گلناز روبه رو شدند که با اصابت ضربات 

چاقو به قتل رسیده بود.
 بررسی ها نشان داد در این حادثه شوهر و دو دختر وی 

هم که همگی افغان هستند با ضربات چاقوی دامادشان 
به نام بصیر زخمی و راهی بیمارستان شده اند. بدین 
ترتیب تحقیقات برای دستگیری قاتل ادامه داشت تا 
اینکه به مأموران پلیس خبر رسید متهم به کالنتری 

رفته و خودش را تسلیم پلیس کرده است.  
متهم گفت: »همسرم همیشه س��رش در گوشی بود 

که به رفتارهایش مش��کوک ش��دم و با هم مشاجره 
می کردیم. او چند روز قبل به خانه مادرش رفته بود تا 
اینکه شب حادثه به خانه مادرزنم رفتم که خانواده اش 
از دخترشان طرفداری کردند، به همین خاطر با هم 
درگیر شدیم و من با چاقو همه آنها را زخمی کردم و 

خبر نداشتم مادرزنم فوت کرده است.« 

متهم:  مست بودم 

کشف ۱۴۴۵ تن
 کاالی اساسی احتکارشده

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور از کشف بيش 
از يک ه�زار و 44۵ تن انواع کاالی اساس�ی احتکار 
ش�ده  و بازداش�ت ۲۵۷ متهم در اين باره خبر داد.

به گزارش »جوان«، س��ردار مهدی حاجیان گفت: در 
راس��تای مبارزه با قاچ��اق کاال و احت��کار و جلوگیری 
از اخ��الل در نظام تولی��د و عرضه کاالهای اساس��ی و 
معیش��ت محور،  قرارگاه عملیاتی »امین« در سراس��ر 
کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: با اقدام 
عملیاتی پلیس در مدت 24 س��اعت بی��ش از 757 تن 
گندم و آرد، 301 تن روغن خوراکی، 151 تن ماکارونی، 
136 تن برنج و 100 تن نهاده های دامی کش��ف شده 
اس��ت. وي افزود: در این راس��تا 257متهم بازداشت و 

55واحد صنفی متخلف نیز پلمب شدند. 


