
خيلي از مجرمان كه پايشان در پرونده هاي قتل باز مي شود 
هيچ گاه فكر نمي كردند مرتكب چنين جرم سنگيني شوند، 
اما آنها فقط با يك تصميم اشتباه كه آنهم ريشه در طمع ورزي 
مال يا شهوت حيواني دارد وارد جرگه قاتالن مي شوند مثل 
پرونده پس�رجواني ك�ه پس از آش�نايي در تلگ�رام با زن 
ميانس�الي براي فرار از تهديدهاي او دست به قتل مي زند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه 21 آذرماه امسال بود كه بازپرس 
ويژه قتل با تم��اس تلفني مأموران پليس از قتل زن ميانس��الي 
در خانه اش ب��ا خبر و هم��راه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جناي��ي در محل حادثه كه 
آپارتمان مس��كوني حوالي يكي از خيابان ه��اي جنوبي تهران 
بود با جسد زن 50 ساله اي روبه رو ش��دند كه با اصابت گلوله اي 
به پيشاني اش به قتل رس��يده بود. دختر مقتول كه موضوع را به 
مأموران خبر داده بود، گفت: شب قبل جشن تولد يكي از دوستانم 
دعوت بودم و آخر ش��ب به خانه خواهرم كه در آن نزديكي بود، 
رفتم و آنجا خوابيدم. س��اعتي قبل به خانه مان آمدم كه با جسد 
خونين مادرم روبه رو شدم.  در حالي كه بررسي هاي اوليه حكايت 
از اين داش��ت كه عامل يا عامالن حادثه پ��س از قتل اموال زن 
ميانس��ال را س��رقت كرده اند. مأموران تحقيقات گسترده اي را 
براي شناسايي قاتل يا قاتالن آغاز كردند. مأموران در تحقيقات 
تخصصي به رد پاي پس��ر جواني در اين قتل رسيدند كه نشان 
مي داد پس از قتل به كش��ور تركيه گريخته است. بدين ترتيب 
پسر جوان به عنوان مظنون قتل تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 
مأموران دريافتند متهم چند روز قبل از كش��ور تركيه به تهران 
بازگشته است. درنهايت مأموران متهم را روز سه شنبه 18 دي ماه 
در مخفيگاهش بازداشت كردند.  متهم پس از دستگيري به قتل 
زن ميانسال اعتراف كرد.   سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، 
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم 
اين خبر گفت: متهم جهت انج��ام تحقيقات تكميلي در اختيار 

اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

   محبوبه قربانی
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ما درب�اره ادامه فعالي�ت دالالن ارزي 
در ميادين شهر گفت: »مبارزه بي امان پليس با 
دالالن ارزي همچن�ان ادام�ه دارد و پليس بين 
دو طرح ب�زرگ مبارزه ب�ا دالالن ارزي، ش�ش 
مرحله طرح هاي ديگر را نيز انجام داده است كه 
۷۰ نفر دستگير شده اند. سردار حسين رحيمي 
با تأكيد به برخورد پليس با فروش�ندگان ارز در 
خيابان ها گفت: »همانطور كه تأكيد كرده ام هر 
گونه خريد و فروش ارز در خيابان، ممنوع است 
و پليس ب�ا فروش�ندگان ارز در خيابان برخورد 
مي كند. « وي با اش�اره به آخرين مرحله اجراي 

مبارزه با دالالن ارزي گفت: »اين مرحله چند روز 
پيش اجرا ش�ده و ۱۲ نفر در اين رابطه شناسايي 
و دس�تگير ش�ده اند. ما به همه افرادي كه براي 
فروش ارز نيز به محل هاي مي�دان منوچهري و 
س�بزه ميدان مراجعه مي كنند توصيه مي كنيم 
حتمًا به مراك�ز قانوني و مج�از مراجعه كنند.«

به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي در حاشيه 
ششمين مرحله طرح مبارزه با سارقان حرفه اي، باندي 
و محكومان فراري كه صبح دي��روز در پليس آگاهي 
تهران بزرگ برگزار ش��د، گفت: »اين طرح توس��ط 
نيروهاي پليس آگاهي و نيروهاي 11 گانه پليس آگاهي 
در سراسر تهران بزرگ اجرا شد كه در مجموع 1۹۳ 
مجرم با جرائم مختلف در قالب ۴۶ باند دستگير شدند. 

۶2 نفر از اين افراد كه شامل 2۳ درصد افراد دستگير 
شده هستند مرتكب س��رقت هايي مانند سرقت به 
عنف، زورگيري، كيف قاپي و گوش��ي قاپي شده اند 
كه تاكنون به ۶80 فقره سرقت اعتراف كرده اند. اين 
۶2 نفر در قالب 1۷ باند شناسايي و دستگير شدند.« 
سردار رحيمي با اش��اره به بازداشت اعضاي 10 باند 
سرقت از منازل گفت: »در اين طرح ۳۴ نفر در قالب 
10 باند سرقت منازل شناسايي و دستگير شدند كه 
تا اين لحظه به 1۷5 فقره اعتراف كرده اند. همچنين 
۶۹ سارق خودرو، موتورسيكلت و لوازم خودرو كه در 
قالب 1۶ باند فعاليت مي كردند شناسايي و دستگير 
ش��دند كه تاكنون به 1۳۴0 فقره س��رقت خودرو، 
موتورسيكلت و لوازم داخلي خودرو اعتراف كرده اند.« 

رئيس پليس تهران بزرگ خاطرنشان كرد: »سارقان 
دس��تگير ش��ده در اين طرح به 22۷5 فقره سرقت 
اعتراف كرده اند و از مجموع س��ارقان دستگير شده 
در اين طرح 12۶ س��ارق يعني ۶۴ درصد آنها داراي 
سوابق قبلي انواع جرائم هس��تند.« سردار رحيمي 
در اي��ن خصوص گف��ت: »برخورد ج��دي پليس با 
فروشندگان مواد محترقه در جامعه كه براي جوانان 
و خانواده ها ايجاد مش��كل مي كنند آغاز شده است. 
اين برخورد توسط سه پليس امنيت، پليس آگاهي 
و پليس پيشگيري شروع شده است كه خوشبختانه 
در اين مرحله از طرح چندين انبار دپوي مواد محترقه 
شناسايي شده است كه از اين انبار ها حدود 15 تن مواد 

محترقه غيرمجاز كشف شده است.«

رئیس پلیس تهران:

پرسه دوباره دالالن در خیابان های ارزی نگرانی درباره بازگشت سوداگران ارز را تشدید کرده است

مبارزه بي امان با دالالن ارز همچنان ادامه دارد
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تا وقتی مواد فروشان در شهر پرسه 
مي زنند مردم حرفمان را باور نمي کنند

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه در كشور 6۰هزار معتاد متجاهر داريم، 
گفت: اولويت كوتاه مدت و اصلي ما در مبارزه با مواد مخدر معتادان متجاهر است. 
اسكند مؤمني توضيح داد: تا زماني كه مردم خرده فروشان و معتادان متجاهر را در 
اطراف خود و در كوچه و خيابان و پارك ها مشاهده مي كنند، باورپذيري حرف هاي 
ما دشوار است. وي ادامه داد: البته همه آمار و ارقام ها درست است بنابراين همه 
محاسبات علمي و منطق حكم مي كند اولويت اول ماجمع آوري و درمان معتادان 
متجاهر باشد.   مؤمني ادامه داد: در كل كشور ۶0 هزار معتاد متجاهر و بي خانمان 
داريم كه از اين ميزان 15 هزار نفر در تهران هستند. وي ادامه داد: يكي از مؤلفه ها 
ظرفيت است كه بايد ظرفيت پذيرش، غربالگري، درمان، بازتواني و مهارت آموزي 
معتاد متجاهر فراهم شود. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در همين مدت 
كوتاه 5۶00 ظرفيت در تهران افزوده شده است كه عالوه بر ظرفيت هاي قبلي اين 

ظرفيت افزايش خواهد يافت و تا پايان سال عملي خواهد شد.

دونفر از مأم�وران پليس در جريان دوحادثه جداگانه در شهرس�تان های 
زاهدان و بهبهان به ش�هادت رس�يدند.  در جريان اولين حادثه، سرگرد 
غالمحسين جام دوس�ت، مأمور پليس راهور شهرستان زاهدان شامگاه 
دوش�نبه با ش�ليك گلوله افراد مس�لح در اين شهر به ش�هادت رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت 20:15 شامگاه دوشنبه در ميدان كوزه 
زاهدان اتفاق افتاد. در جريان حادثه افراد مسلح در حالي كه سوار بر موتورسيكلت 
بودند شروع به تيراندازي به سمت خودروي گشت پليس راهنمايي و رانندگي 
كردند كه در جريان آن سرگرد غالمحسين جام دوست به شهادت رسيد و يك 
س��رباز وظيفه هم مجروح و به بيمارستان منتقل شد. س��ردار محمد قنبري، 
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان گفت: تحقيقات پليس براي بازداشت 
عامالن حادثه در جريان است. وي متأهل و صاحب دو پسر 11 و يك ساله بود. 

در دومين حادثه، يكي از مأموران پليس شهرستان بهبهان در جريان درگيري با 
سوداگران مرگ به شهادت رسيد.   1۶ دي ماه مأموران پاسگاه انتظامي پل زهره 
شهرس��تان بهبهان در جريان اجراي طرح ارتقاي امني��ت اجتماعي و مبارزه با 
فروشندگان و توزيع كنندگان مواد مخدر يك خودروي سمند حامل ۳0 كيلو گرم 
مواد مخدر با سه نفر سوداگر مرگ را شناسايي و متوقف كردند. هنگام جابه جايي 
خودروي حامل مواد مخدر، قاچاقچيان قصد ربودن مواد مخدر را داشتند كه پس از 
تعقيب و گريز توسط مأموران با رعايت قانون به كارگيري سالح هر سه متهم زخمي 
و دستگير شدند، اما استوار دوم وظيفه سليم ش��اوردي مجروح و به بيمارستان 
شهرستان اهواز منتقل شد.  سرهنگ علي قاسم پور، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان خوزستان گفت: تالش پزشكان براي نجات مأمور پليس به جريان 

افتاد اما او روز گذشته به علت شدت جراحت در بيمارستان به شهادت رسيد.

 شهادت 2 مأمور پلیس 
در زاهدان و بهبهان

افراد مسلحي خودروي حامل رئيس دادگستري كهگيلويه و بوير احمد را 
هدف گلوله قرار دادند. 

عصر ديروز افراد مسلحي خودروي حجت االسالم مزارعي در نزديكي خانه اش 
در خيابان باهنر 5 هدف شليك گلوله قرار دادند. در اين حادثه كه 2۴ گلوله به 
خودروي وي اصابت كرده بود خوشبختانه رئيس دادگستري كهگيلويه و بوير 
احمد هيچ آس��يبي نديد.  وي پس از اين حادثه با بيان اينكه براي يك لحظه 
مقابل مفس��دان كوتاه نمي آيد مگر اينكه در اين راه كشته شود ، گفت: بعد از 
بازگشت از محل كار هنگامي كه مي خواستم از خودرو پياده شده و وارد منزل 

شخصي ام شوم خودرو را به گلوله بستند.

 ترور ناکام رئیس دادگستري
 کهگیلویه و بویراحمد 

دعواي دانش آموزان دبيرستاني در بيرون از مدرسه اي در شيراز به قتل 
يكي از آنها منجر شد. 

 سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي فارس گفت: اين حادثه 
ساعت 8 صبح ديروز بيرون دبيرستان ارسنجاني در حد فاصل ميدان 12 فروردين و 
چهارراه مقر در جنوب شيراز اتفاق افتاد كه در جريان آن يكي از دانش آموزان به ضرب 
چاقو به قتل رسيد. محمد كماندار، مدير آموزش و پرورش ناحيه ۳ شيراز گفت: مقتول 
دانش آموز پايه دهم رشته انساني بود و قاتالن دانش آموزان هنرستان هاي جوانمردي 
و دستغيب به همراه يك نفر از اراذل بوده اند.  وي گفت: اين دانش آموز پس از امتحان و 
با تعطيلي مدرسه، در راه رفتن به سمت منزل بوده است كه با تعدادي از دانش آموزان 

ديگر مدارس درگير مي شود كه متأسفانه منجر به قتل وي شد.

 دعواي مرگبار 
پسران دانش آموز  در شیراز

خودت را معرفي كن ؟ 
امين هستم 20 ساله. 

مجردي ؟ 
بله.

مقتول را مي شناختي ؟
بله. 

چطور با او آشنا شدي ؟ 
دو ماه قبل از حادثه از طريق يكي از دوستانم عضو گروه 
تلگرامي شدم كه درباره همسريابي فعاليت مي كرد. 

مقتول هم عضو گروه بود كه با هم آشنا شديم. 
به خاطر سرقت او را به قتل رساندي ؟ 

نه. 
اما از خانه اش سرقت كردي ؟ 

بله، فقط يك گوش��ي تلفن همراه و 100 هزار تومان 
پول. 

چرا او را كشتي ؟ 
وقتي با او آشنا شدم از او خواستم مرا با زن جواني آشنا 
كند. قصد داشتم زن صيغه اي پيدا كنم. به خاطر همين 
موضوع دو بار به خانه اش رفتم كه چند روز بعد از آن با 
من تماس گرفت و گفت از من فيلم تهيه كرده و گفت 
بايد 10 ميليون تومان به او بدهم وگرنه به خانواده ام 
اطالع مي دهد و آبروي مرا مي ريزد. خيلي تالش كردم 

او را منصرف كنم، اما فايده اي نداشت. 
شما با او رابطه هم داش�تي كه از شما فيلم 

گرفته بود ؟ 
نه، من اصاًل با او رابطه اي نداش��تم. ام��ا او مرا تهديد 
مي كرد و مي گف��ت از اينكه ب��ه خان��ه اش رفته ام و 

درخواست صيغه داده ام فيلم گرفته است. 
بعد چه شد ؟ 

او تهديد مي كرد و من هم تصميم گرفتم او را بترسانم 
به همين دليل كلت كمري به قيمت 2 ميليون تومان 
از مردي كه از شهرهاي غربي آورده بود، خريدم و آن 
شب به بهانه اينكه براي او پول آوردم به خانه اش رفتم. 
ساعت 10 شب بود كه از مقتول خواستم فيلم را پاك 
كند اما او ش��روع به داد و فرياد كرد كه دو تير شليك 
كردم كه يكي به بالشت برخورد كرد و ديگري به سرش 

اصابت كرد. 
پس از قتل كجا رفتي ؟ 

ساعت 10:۳0  از خانه اش بيرون رفتم و تا صبح داخل 
خيابان پرسه زدم و بعد صبح به خانه ام رفتم و از آن روز 
به بعد هم سركارم بودم تا اينكه تصميم گرفتم براي 
تفريح به تركيه بروم. 15 روز تركيه بودم و بعد به تهران 

برگشتم كه دستگير شدم. 
به چه كاري مشغول بودي ؟

كاغذ ديواري. 
فكر مي كردي دستگير شوي ؟ 

بله، براي من مثل روز روش��ن بود. به��ر حال من آدم 
كش��ته بودم و هر روز در انتظار دس��تگير شدن بودم 
به همين خاطر از تركيه به ته��ران آمدم و اصاًل قصد 

فرار نداشتم. 
حرف آخر ؟

من قصد كشتن او را نداشتم و مي خواستم بترسانمش 
اما وقتي داد و فرياد كرد از ترس ش��ليك كردم و االن 

هم پشيمان هستم. 

گفت وگو با متهم

گفت وگو با متهمان
دزدیدن 22 هزار دالر به خاطر بیماري فرزند!سرقت طالیی از پیرزن به بهانه تعمیر کنتور آب

دو مرد جواني كه دستبند به دست در حياط پليس آگاهي نشسته بودند با اغفال داماد 
خانواده به عنوان تعمير كنتور آب، مرتكب سرقت طالهاي يك پيرزن شده بودند. يكي از 
آنها امين نام داشت كه مي گفت از وقتي جنس گران شد كاسبي هم كساد شد به همين 

دليل مجبور شدم پيشنهاد داماد پيرزن را بپذيرم. 
چه كسي طراح نقشه بود؟

داماد خانواده. 
از نقشه سرقتي كه مرتكب شدي بگو. 

كنتور آب خانه پيرزن خراب بود. داماد خانواده خبر داشت كه كنتر خراب است. از طرفي 
مي دانست پيرزن طالي زياد دارد و كلي جنس زيرخاكي در گاوصندوق خانه دارد. به 
همين دليل به من و دوستم پيشنهاد داد به بهانه تعمير كنتور به خانه پيرزن برويم و 

طالها و عتيقه هايي كه در خانه داشت را سرقت كنيم. 
داماد خانواده هم با شما بود؟

صبح زود وقتي شوهر پيرزن از خانه بيرون رفت من و دوستم زنگ زديم و به عنوان تعمير 
كنتور آب داخل حياط رفتيم بعد از ما، او به صورتش ماسك زد وارد حياط شد. 

بعد... 
بعد از بستن دست و پاي پيرزن النگوهاي او را قيچي كرديم اما نتوانستيم عتيقه ها را 

سرقت كنيم چون داخل گاوصندوق بود و نتوانستيم در آن را باز كنيم. 
ارزش طالها چقدر بود؟

حدود 20 ميليون تومان.
سابقه داري؟

نه، بار اول بود كه عقلم را از دست دادم. 
چرا داماد خانواده تصميم گرفت به خانواده همسرش خيانت كند؟

نمي دانم انگار از آنها كينه داشت.
چطور با طراح نقشه آشنا شدي؟

دوست باجناقم بود. قرار بود درصدي از پول طالها را بگيريم به همين دليل وسوسه شدم. 
مگر درآمد نداشتي؟

از وقتي جنس گران شد كاسبي هم كم ش��د. من هم متأهل بودم و يك فرزند نه ماهه 
داشتم به همين دليل مجبور شدم پيشنهاد او را قبول كنم. 

متهم ديگر ۳2 س��اله و متأهل بود. او كه پاي دو نفر از دوس��تانش را به س��رقت باز 
كرده بود ابراز پشيماني مي كرد و مي گفت: همه تقصيرها با من است. او براي فرار از 

اشتباهش بيماري فرزندش را بهانه كرد و گفت: مجبور شدم سرقت كنم!
سابقه داري؟

بله، چند فقره سرقت خودرو و يك فقره سرقت منزل.
چند تا همدست داشتي؟

دو نفر.
از نقشه سرقت بگو.

همراه دوس��تانم با خودروي پرايد مقابل خانه مورد نظر رفتيم. م��ن راننده بودم و 
داخل خودرو نشستم. بعد دو نفر از دوستانم به بهانه مأمور آب داخل حياط رفتند 
و با زدن اسپري و بستن دست و پاي صاحبخانه با دستبند فلزي دالر و لپ  تاپ ها را 

سرقت كردند. 
چطور خانه مالباخته را شناسايي كردي؟

خانه يكي از دوستانم بود كه هم محله اي بوديم. او بيكار بود و همسرش در يك صرافي 
كار مي كرد. وضع مالي خوبي داشت و مي دانستم در خانه دالر و لپ تاپ دارد. 

در كدام محله مرتكب سرقت شدي؟
خاني آباد.

چطور دستگير شدي؟
حين سرقت خودرو دستگير شدم كه به اين فقره سرقت هم اعتراف كردم. 

شغلت چه بود؟
نانوا بودم.

درآمدت كافي نبود؟
چرا ولي به خاطر هزينه هاي درمان پسرم مجبور شدم سرقت كنم. 

بيماري پسرت چه بود؟
چند ماه قبل بدنش با آب جوش سوخت. ۴0 درصد سوختگي داشت به همين دليل 

از پس هزينه هاي آن برنمي آمدم. 
حاال چه حسی داری؟
از چاله به چاه افتاده ام ديگر.

مرتضي ۳1 ساله بعد از تهيه يك اسلحه با همدستي يكي از دوستانش مرتكب سرقت 
از چند فروشنده تلفن همراه در سايت ديوار شده بود تا اينكه مرتكب قتل همدستش 
مي شود. همين سرنخي شد تا وي دستگير و در مراحل بازجويي سرقت چند تلفن 

همراه ضميمه پرونده اش شود. 
مقتول را مي شناختي؟

دوستم بود و هم محله اي بوديم. 
با هم سرقت مي كرديد؟

بله.
چه چيزي سرقت مي كرديد؟

گوشي همراه.
چطور؟

از طريق سايت ديوار فروشندگان تلفن همراه را شناسايي مي كرديم. سپس با آنها 
قرار مي گذاش��تيم و وقتي س��ر قرار مي رفتيم با ترفندي تلفن همراه آنها را سرقت 

مي كرديم. 
چرا اسلحه داشتي؟
براي تهديد فروشندگان.

از كجا تهيه كرده بودي؟
از محله جردن به قيمت 20 ميليون تومان خريده بودم. 

از قتل بگو چطور اتفاق افتاد؟
با همدستم در ماشين نشسته بوديم. او سؤال كرد اس��لحه را آوردي؟ مي خواستم 

اسلحه را به او نشان دهم كه ناخواسته يك تير شليك شد و به او برخورد كرد. 
 چطور دستگير شدي؟

بعد از قتل دستگير شدم كه سرقت ها نيز لو رفت.
چه كسی نقشه سرقت را كشيده بود؟

نقشه خودم بود.
چند وقت قبل سرقت ها را شروع كردی؟

دو، سه ماهی می شود.

قتل همدست با اسلحه

 تفریح در ترکیه
   پس از  قتل زن تنها  

در تهران

افراد ناشناس كه با ربودن مرد ميانسال در شهرستان نيكشهر قصد 
اخاذي 4۰۰ ميليون توماني از خانواده اش را داشتند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار احمد طاهري، جانش��ين فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچستان گفت: دو روز قبل اعضاي خانواده مردي 50 ساله مأموران 
پليس را از حادثه آدم ربايي با خبر كردند. يكي از آنها گفت: لحظاتي قبل مردي 
تماس گرفت و گفت ك��ه پدر خانواده را رب��وده و در قبال رهايي او درخواس��ت 
۴00 ميليون تومان پول كرد.  با طرح ش��كايت تحقيقات پليس براي بازداشت 
آدم ربايان به جريان افتاد. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا اينكه مأموران پليس 
موفق شدند مخفيگاه متهمان را در روستاي ورناگان شناسايي كنند. در شاخه 
ديگري از بررسي ها و همزمان با حضور پليس بود كه آدم ربايان با رها كردن گروگان 
خود در تاريكي شب موفق به فرار شدند. گروگان رها شده در شرح ماجرا گفت: 
صبح روز حادثه مرد ناشناسي تماس گرفت و گفت كه قصد دارد يك پروژه عمراني 
را به من سفارش دهد. ساعتي بعد آنها در حاشيه شهر من را سوار يك خودروي پژو 
۴05 نقره اي كرده و به مخفيگاهشان منتقل كردند كه با حضور پليس نجات پيدا 

كردم. سردار طاهري گفت: تحقيقات براي بازداشت آدم ربايان در جريان است.

نجات گروگان از دام آدم ربایان


