
مرگ  از  پس  ماه  یک  جوان  مرد  ]شهروند[ 
به  و  گشود  اعتراف  به  لب  همسرش  مشکوک 
قتل زنش اقرار کرد. او برای رسیدن به دختر مورد 
که  آن طور  و  زد  جنایت  این  به  دست  عالقه اش 
خودش می گوید چندبار پیش از این هم تالش کرده 
بود زنش را به قتل برساند. اما درنهایت در آخرین 
روزهای آذرماه موفق شد نقشه شومش را عملی 
کند. ظاهرا مشکالت خانوادگی و بی عالقگی مرد 
جوان برای ادامه زندگی مشترک با دخترعمویش که 
فقط چند سال از شروع آن می گذشت، آغازی شد 
برای پایانی خونین. مرد همسرکش در اعترافاتش 
به بازپرس جنایی گفت: »بارها از زنم خواستم طالق 
بگیرد، اما او قبول نمی کرد، درنهایت تصمیم گرفتم، 

او را بکشم تا با دختر مورد عالقه ام زندگی کنم.«
بیست ونهم آذرماه بود که مأموران کالنتری 115 
رازی در جریان مرگ مشکوک زن جوانی قرار گرفتند. 
زن جوان حدود ساعت 3 بعدازظهر همان روز در 
بیمارستان بهارلو جانش را از دست داده بود. با 
حضور پلیس در بیمارستان مشخص شد زن قبل 
از مرگ به دست همسرش، به بیمارستان منتقل 
شده و با وجود تالش کادر درمانی جانش را از دست 
داده است. پرونده پزشکی از مسمومیت دارویی 
حکایت داشت، اما اینکه علت این مسمومیت 
به  نمونه  ارسال  و  بررسی  به  نیاز  بود،  چه  دقیقا 
آزمایشگاه داشت. همسر متوفی هم به مأموران 
گفت زنش داروهای آرام بخش گیاهی مصرف می کرد 
و به احتمال زیاد مصرف بیش ازحد این دارو باعث 
مرگ او شده است. پلیس در همان بازجویی های 
و  مشکوک  جوان  زن  همسر  اظهارات  به  اولیه 
موضوع به بازپرس جنایی تهران اطالع داده شد و 
با دستور قضائی، مأموران اداره آگاهی رسیدگی و 

تحقیق درخصوص این پرونده را آغاز کردند. 
درحالی که تیم جنایی منتظر اعالم نظر نهایی 
همکاران  از  میدانی  تحقیقات  بود،  آزمایشگاه 
آنها  داد.  مأموران  به  تازه ای  سرنخ  جوان،  زن 
روابط  همسرش  و  فوت شده  زن  شدند  متوجه 
سردی داشتند و حتی زن جوان قبل از مرگش به 
همکارانش گفته بود شوهرش رفتار مشکوکی دارد 
و دیگر عالقه ای بین آنها نیست. همزمان بازجویی از 
همسر متوفی و صحبت های ضدونقیض او باعث 
شک کارآگاهان شد، هرچند مرد جوان سعی داشت 
با داستان سرایی مسیر تحقیقات را منحرف کند. او 
حتی یکبار در اواسط دی ماه با خوردن مقدار زیادی 
دارو اقدام به خودکشی ساختگی کرد تا شاید با این 
ترفند بتواند ردپای خودش را از این پرونده پاک کند. 
کارآگاهان در ادامه بررسی هایشان متوجه شدند که 
مظنون اصلی پرونده در نزدیکی محل کارش با دختر 
جوانی ارتباط داشته است. شواهد و مدارک موجود 
تقریبا تیم جنایی را به این نتیجه رساند که مرد جوان 
در مرگ همسرش دخالت داشته است، به همین 

علت با دستور قضائی او را بازداشت کردند. 
جوان سی وسه ساله که سعید نام دارد، در مقابل 
بازجویی های پلیس لب از لب باز نکرد تا اینکه صبح 
قرار  شعبانی  بازپرس  برابر  در  وقتی  یکشنبه  روز 
گرفت، به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: »من 

همسرم را با قرص برنج کشتم. شب قبل از آن روزی 
که در بیمارستان فوت کند، قرص برنج را پودر کردم و 
در کپسول ریختم. بعد هم  به جای داروی آرام بخش 
به او دادم. می دانستم که قرص برنج کارش را تمام 
می کند.« ماجرای این پرونده جنایی از چندماه قبل 
آغاز شده بود، از زمانی که سعید به طور اتفاقی با دختر 
جوانی آشنا شد که در رستورانی کار می کرد. سعید 
ویزیتور آب معدنی و کارش فروش آب آشامیدنی 
بسته بندی به فروشگاه ها و سوپرمارکت هاست. 
او چندماه قبل برای تحویل دادن سفارش مغازه 
بود  رفته  آنجا  به  دارد،  سوپرمارکت  که  برادرش 
که به طور اتفاقی با دختر جوانی آشنا می شود که 
در همان حوالی صندوقدار رستوران بود: »وقتی 
لرزید، کلی با خودم کلنجار رفتم،  را دیدم، دلم  او 
و  کردم  پرس وجو  برادرم  از  نداشت.  فایده ای  اما 
گرفتم  تصمیم  است،  مجرد  متوجه شدم  وقتی 
با او ازدواج کنم.« سعید دیگر آن آدم سابق نبود، 
مدام بهانه می گرفت و با همسرش دعوامی کرد، 
کار به جایی رسید که علنا از زنش خواست از هم 
جدا شوند. او می گوید هربار که موضوع طالق را با 
زنش مطرح می کرد، همسرش با جر و بحث کار را 
به دعوا می کشاند: »من دیگر خسته شده بودم، 
زندگی  این  از  بود،  شده  که  طور  هر  می خواستم 
خالص شوم و با دختر موردعالقه ام ازدواج کنم.« 

همین مسأله باعث شد سعید تصمیم به قتل 
بازپرس  به  اعترافاتش  در  او  بگیرد.  همسرش 
گفت یکبار با دستکاری لوله بخاری سعی داشت 
همسرش را به قتل برساند، اما موفق نشد. بعد 
با  را  او  تا  می کند  هماهنگ  نیسان  راننده  یک  با 
ماشین زیربگیرد، اما راننده نیسان روزی که قرار بود 
این تصادف ساختگی رخ بدهد، جامی زند: »دیگر 
نمی دانستم که چه کار کنم، تا اینکه به فکر قرص 
برنج افتادم، قرص را گرفتم و همان شب کار را تمام 
کردم.« در همه این مدت دختر موردعالقه سعید 
چند  ظاهرا  اما  است،  متاهل  او  که  نمی دانست 
روز قبل از قتل متوجه ماجرا شده بود: »او وقتی 
فهمید زن دارم، خیلی عصبانی شد و با من دعوا کرد. 
سعی کردم او را قانع کنم که قصد دارم از همسرم 
جدا شوم، بعد هم به او گفتم که زنم خودکشی کرده 
است، اما او باور نکرد.« سعید چند روز بعد از مرگ 
همسرش برای اینکه ترحم دختر موردعالقه اش 
را  پلیس  تحقیقات  مسیر  همزمان  و  جلب  را 
منحرف کند، دست به خودکشی ساختگی زد. اما با 
این همه سرانجام راز این جنایت هولناک برمال شد. 

قاضی شعبانی در پایان جلسه بازپرسی با توجه 
دستور  عمد،  قتل  به  متهم  صریح  اعتراف  به 
بازداشت متهم و ادامه تحقیقات درخصوص این 

پرونده را صادر کرد.  
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اعتراف مردی که همسرش را با قرص برنج به قتل رساند

ن بود ی در میا پای زن دیگــر

متهم: من دیگر خسته 
شده بودم، می خواستم 

هر طور که شده بود، از 
این زندگی خالص شوم 
و با دختر موردعالقه ام 

ازدواج کنم. یکبار با 
دستکاری لوله بخاری سعی  

کردم همسرم را به قتل 
برسانم، بعد با یک راننده 
نیسان هماهنگ کردم تا 

او را با ماشین زیربگیرد،اما 
هیچ کدام از این نقشه ها 

عملی نشد؛ تا اینکه به فکر 
قرص برنج افتادم، قرص را 
گرفتم و همان شب کار را 

تمام کردم

متهمان این پرونده 
پس از شناسایی 

سوژه ها در فضای 
مجازی که قصد فروش 

ملک یا خودروی های 
گران قیمت شان را داشتند 

با برقراری ارتباط و جلب 
اعتمادشان با وعده 

اینکه می توانند ملک یا 
خودروی آنان را به قیمت 

باالتری بفروشند، اسناد 
مالکیت شان را از مالک یا 

بعضی از بستگان درجه 
یک آنها می گرفتند. آنها 

این اسناد را جعل کرده و 
دوباره به صاحبان شان 

برمی گرداندند

 هالکت یکی از سرشاخه های قاچاق 
مواد مخدر

قاچاق  سرشاخه های  از  یکی  ]تسنیم[ 
مخدر در درگیری با ماموران به هالکت  رسید و  مواد 

سه قاچاقچی نیز در عملیات پلیس مجروح شدند .
پاتک  خبر  اعالم  با  تقوی  محمدکاظم  سردار 
استان  خراسان  در  مرگ  سوداگران  به  پلیس 
رضوی، در تشریح این عملیات ضربتی و غافلگیرانه، 
گفت: »ماموران  مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان خراسان رضوی در عملیاتی 
 مشترک با سربازان گمنام امام زمان)عج( محموله 
از  استان  که  را  صنعتی  مخدر  مواد  سنگین 
سیستان وبلوچستان به مقصد مشهد قاچاق 
شده بود، به طور پوششی و  نامحسوس تعقیب 
امام  گمنام  سربازان  و  انتظامی  مأموران  کردند . 
زمان)عج(  با ردزنی های دقیق و تعقیب سایه به 
سایه سوداگران مرگ، در دقایق نخست بامداد 
 وارد عمل شدند و به راننده خودرو سواری سمند 
حامل موادافیونی در حوالی مشهد،  منطقه بینالود، 
دستور ایست دادند . در این لحظه سوداگران مرگ 
به سمت مأموران  انتظامی تیراندازی کردند و پلیس 
کامل و در یک درگیری  مسلحانه،  آمادگی  با  نیز 
آنها  از  را  دیگری  عکس العمل  هرگونه  فرصت 
گرفت .«  به گفته این مقام انتظامی، در این درگیری 
مسلحانه یکی از سرشاخه های قاچاق مواد  مخدر 
که تبعه خارجی بود به هالکت رسید و سه قاچاقچی 

مجروح شدند .
تقوی با اشاره به دستگیری یک سوداگر مرگ در 
این عملیات، گفت: »ماموران  نیروی انتظامی در 
ادامه تحقیقات خود در کمتر از چند ساعت، سه 
را که با خودروی سواری  گرداننده دیگر این  باند 
پژو405 قصد فرار داشتند، دستگیر کردند .   در این 
 عملیات 72کیلو هرویین فشرده و 10کیلو و 350گرم 
تریاک به همراه یک قبضه  اسلحه کالشنیکف، سه 

تیغه خشاب و 84 تیر جنگی کشف شد. «  

 شلیک به همسر
 به دلیل اختالفات خانوادگی

]شهروند[ مرد جوانی که در یکی از محله های 
شهر اراک به سمت همسرش  تیراندازی کرده و 

متواری شده بود در کمتر ازدو ساعت دستگیر شد .
براساس اعالم پلیس، سردار حسن مفخمی 
شهرستانی، فرمانده انتظامی  استان مرکزی در بیان 
بیست و هشتم  »شنبه  گفت:  خبر  این  جزئیات 
دی ماه سال جاری در یکی از محله های شهرستان 
در  شد.  اعالم  پلیس  تیراندازی  به  گزارش  اراک، 
بررسی های به عمل آمده از سوی مأموران مشخص 
به علت اختالفات  که  مردی سی وسه ساله  شد 
مالی با همسرش، با یک قبضه اسلحه او را مجروح 
 کرد و سپس از صحنه وقوع تیراندازی متواری شد. 
پلیس پس از تحقیقات و بررسی های انجام شده، 
محل اختفای این فرد را در کمتر از دو ساعت  در 
یکی از روستاهای شهرستان خنداب شناسایی 
کرد. سرانجام پس از اطمینان از  صحت موضوع 
و هماهنگی با مقام قضائی و کنترل نامحسوس 
عملیات  در  متهم  تیرانداز  فراری،  اختفای  محل 
دستگیر  مخفیگاهش  در  مأموران،  غافلگیرانه 

شد .« 
سردار مفخمی شهرستانی در ادامه گفت: »در 
بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه  سالح کشف و 
متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 
معرفی شد . متهم  دستگیر شده در بازجویی های 
صورت گرفته لب به اعتراف گشود و گفت که روز 
 حادثه به علت برخی اختالفات با همسرش درگیر 
شده و با یک قبضه اسلحه که از  قبل در اختیار 
داشته، او را مجروح و مورد اصابت گلوله قرار داده 
است .«  فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه 
متهم به مرجع قضائی معرفی شده است،گفت: 
به  واقعه  این  از  بعد  بالفاصله  مصدوم    »فرد 
او   عمومی  حال  که  شد  داده  انتقال  بیمارستان 

مطلوب گزارش شده است.« 

زن جوان به سه بیمار زندگی بخشید
اعضای بدن زن سی ساله تربت جامی به سه 
بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید. محمد افکار، 
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با تشکر و 
قدردانی از خانواده  این زن جوان که با اهدای اعضای 
بدن عزیز خود به دیگر بیماران زندگی دوباره ای 
با  از هماهنگی های الزم  »بعد  گفت:   بخشیدند، 
 بیمارستان منتصریه، بیمار به مشهد  اعزام شد 
فاطمه  مرحومه  عضو  اهدای  جراحی  اعمال  با  و 
دخداد با موفقیت انجام گرفت و  کبدش به آقای 
پوست  و  قرنیه  و  شد  اهدا  پنجاه وپنج ساله 

اهدا کننده در نوبت پیوند قرار دارد .« 

 کشف نسخه های تاریخی قرآن 
در وسایل یک مسافر

مأموران گمرک باشماق در حین ارزیابی چمدان 
یک مسافر نسخه های تاریخی قرآن را کشف و ضبط 

کردند.
مأموران گمرک باشماق در حین ارزیابی وسایل 
همراه مسافر خروجی به سمت کشور عراق، به 
منظور رسالت گمرک در حراست از میراث اسالمی و 
تاریخی  مصحف  جلد   ٢٠ تعداد  کشور،  فرهنگی 
کالم اهلل مجید را کشف و مراتب را به مرجع قضائی 
تا  قضائی  دستور  طی  متهم  کردند.  منعکس 
مصحف های  و  شد  بازداشت  قانونی  رسیدگی 
مکشوفه که طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی  
ارزش تاریخی دارند برای سیر مراحل قانونی تحویل 

سازمان میراث فرهنگی شهرستان مریوان شد.

دفن اموال دزدی در پارک 
خانه  از  سرقت  از  پس  سارق  دو  ]شهروند[ 

همسایه، اموال دزدی را در پارکی دفن کردند.
دادیاری  از  پرونده ای  آذرماه  بیست وسوم   
شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 15 
تهران بزرگ با موضوع سرقت منزل برای رسیدگی 
تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت 

ارجاع شد و در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.
در گام نخست تحقیقات از شاکی، زن جوان به 
مأموران گفت: »بیست ودوم آذرماه هنگام مراجعه 
به محل سکونتم متوجه شدم که سارق یا سارقان 
با استفاده از کلیدی وارد خانه ام شده اند و پس 
 از سرقت طالجات و پول نقد درمجموع به ارزش

 50 میلیون تومان از محل گریخته اند.«
که  شد  مشخص  میدانی  تحقیقات  در 
ساعت21، بیست ویکم آذرماه یکی از همسایگان 
شاکی به همراه فردی دیگر وارد محل سکونت 
این زن شده و ساعت 21 و20 دقیقه از محل متواری 
شده اند. بنابراین هر دو متهم بالفاصله دستگیر و 

به پایگاه ششم منتقل شدند. 
در بازجویی های پلیسی یکی از متهمان به نام 
امیر سی وهشت ساله ضمن اعتراف به سرقت 
گفت: »با شاکی همسایه هستم و در ساختمان 
با  جرم  وقوع  زمان  در  دارم.  سکونت  او  مجاور 
هماهنگی دوستم به نام رضا بیست ونه ساله با 
استفاده از کلیدی وارد خانه شاکی شدیم، از آنجا 
سرقت و بعد از آن اموال را در پارکی در اتوبان آزادگان 

مخفی کردیم.«
کارآگاهان با راهنمایی متهمان به محل اعالمی 
مراجعه کرده و همه اموال سرقتی را که در داخل 
نایلونی در زیر خاک پنهان شده بود، کشف کرده و 

تحویل شاکی دادند.
سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه 
خبر  این  اعالم  با  پایتخت،  آگاهی  پلیس  ششم 
چهارم  شعبه  دادیار  دستور  با  »متهمان  گفت: 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 15 تهران روانه 

زندان شدند.« 

زخمی شدن سه دانش آموز جویباری 
هنگام رفتن به مدرسه

]ایرنا[ سه دانش آموز هنگام رفتن به مدرسه، در 
تصادفی زخمی و به بیمارستان  منتقل شدند.  

مازندران  اورژانس  سخنگوی  اشکپور،  ذکریا 
درباره جزئیات این حادثه گفت: »سانحه  رانندگی 
خودروی پژو در منطقه پهناب به سمت مشک آباد 
در مسیر جاده الریم  شهرستان جویبار به اورژانس 
آمبوالنس های  بالفاصله  شد.  گزارش  مازندران 
 اورژانس الریم و جویبار و هالل احمر کوهیخیل به 
محل حادثه اعزام شدند . در این  حادثه یک زن 
شانزده،  پانزده،  دختر  چهار  و  سی وهشت ساله 
هفده و هجده ساله زخمی شدند که پس  از اقدامات 
اولیه درمانی به بیمارستان مرحوم عزیزی جویبار 
منتقل شدند .« علیرضا طالبی، مدیر روابط عمومی 
آموزش و پرورش مازندران دراین باره  گفت: »این 
دانش آموزان در مدرسه شهید بخشی گلیرد جویبار 
سرویس  که  خودرو  با  یک  و  می خواندند  درس 
مادر  درواقع  می شدند .  جابه جا  بود   غیررسمی 
و  آنان  رساندن  در حال  آموزان  از  دانش  دونفر 
همکالسی شان به مدرسه بود که دچار این سانحه   
رضایت بخش  را  دانش آموزان  حال  شد ند.« او 

توصیف کرد .

مکثذره بین

]شهروند[ دو پسر و یک دختر جوان با تشکیل باند کالهبرداری با پرسه زنی در 
فضای مجازی و انتخاب افراد تحصیلکرده و سرمایه دار با ترفندهای خاص پول و 

طال و خودروی آنان را سرقت کرده و پول هایشان را صرف خوشگذرانی می کردند.
دوازدهم آذر ماه پرونده ای مبنی بر جعل و کالهبرداری به همراه  متهمی به 
نام سهراب سی ساله با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 8 تهران برای 

رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم قرار گرفت. 
تحقیقات نشان داد متهم پس از شناسایی سوژه ها در فضای مجازی 
که قصد فروش ملک یا خودروی های گران قیمت شان را داشتند با برقراری 
ارتباط و جلب اعتمادشان با وعده اینکه می تواند ملک یا خودروی آنان را به 
قیمت باالتری بفروشد، اسناد مالکیت شان را از مالک یا بعضی از بستگان 
درجه یک آنها می گرفت و سپس این اسناد را در اختیار هم دستش به نام 

پژمان قرار می داد.
متهم این اسناد را جعل می کرد و سپس سند ها را به بهانه اینکه امکان 

فروش به این قیمت نیست و خریدار ندارد، به مالکان اصلی بازمی گرداند.
 بنا به اعترافات سهراب، پژمان به عنوان سرکرده باند و طراح با جعل اسناد 
مالکیت و وکالت فروش با هم دستی همکار دیگرش به نام لیال 3 ملک و 2 خودرو 

را که جمعا 200 میلیارد ریال ارزش داشت، فروخته اند.
کار  دستور  در  لیال  و  پژمان  دستگیری  موضوع،  این  مشخص شدن  با 
کارآگاهان قرار گرفت. کارآگاهان در شاخه دیگر از تحقیقات پلیسی، یک شاکی 
خانم را شناسایی کردند. او نیز در اظهاراتش به مأموران گفت: »با شخصی به نام 
پژمان که خود را نمایشگاه دار و سرمایه دار معرفی کرده بود در فضای مجازی آشنا 
شدم. پس از گذشت چند ماه با دادن وعده ازدواج اعتمادم را جلب کرد؛ به گونه ای 

که خودرو شخصی هیوندای اسپورتج ام را در اختیارش گذاشتم که پس از چند روز 
با پژمان تماس گرفتم ولی دیگر پاسخگوی تلفنش نبود و فهمیدم او کالهبردار 

است.«
 به دنبال اظهارات شاکی، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و بهره گیری از 
روش های علمی کشف جرم مخفیگاه پژمان را در محدوده آجودانیه شناسایی 
و ششم دی ماه در عملیاتی پلیسی پژمان و لیال را دستگیر کردند. در بازرسی از 

مخفیگاه آنان یک خودرو بی ام دبیلو 528 کشف و به اداره سیزدهم منتقل شد.
 پژمان در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد: »با پرسه زنی در فضای مجازی با انتخاب 
افراد تحصیلکرده و سرمایه دار ضمن ارتباط با آنها، خود را به عنوان نمایشگاه دار 
یا سرمایه گذار در زمینه ساخت وساز معرفی می کردم یا اینکه با دختران جوانی که 
قصد فروش ماشین یا ملک را داشتند، ارتباط برقرار کرده و پس از گذشت چند ماه 
با دادن وعده ازدواج، با جلب اعتماد آنها، هر آنچه مطالبه می کردم، مثل پول و طال 
و خودرو را در اختیارم می گذاشتند و حاصل پول را با هم دستانم تقسیم و صرف 

خوشگذرانی می کردم.«
 با دستگیری همه اعضای این باند جعل و کالهبرداری، کارآگاهان تاکنون 15 
شاکی پژمان را شناسایی کردند، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار 

کارآگاهان اداره سیزدهم هستند.
 سرهنگ جهانگیر تقی پور، معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی پایتخت با اعالم این خبر از شهروندان خواست: »کسانی که به این شیوه 
مورد بزه قرار گرفته اند، می توانند برای پیگیری و تشکیل پرونده به اداره 13 پلیس 
آگاهی پایتخت در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند یا با شماره 51055434 

تماس بگیرند.« 

کالهبــرداری 20 میلیاردی لیال و همدســتانش 


