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دزدان خشن تلفن همراه خبرنگار «ایران ورزشی» را سرقت کردند

گروه حوادث /مردان مسلح هنگام سرقت از خانه مرد میانسال او را با شلیک یک گلوله به قتل رساندند.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  10:30دقیقه صبح جمعه مأموران کالنتری  103گاندی در تماس با
بازپرس جنایی تهران از قتل مرد  63سالهای در خانهاش خبر دادند.بهدنبال اعالم این خبر بالفاصله بازپرس
جنایــی بــه همراه تیم بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه شــدند .آنهــا در پاگرد طبقه اول بــه دوم مجتمع
مسکونی با جسد این مرد مواجه شدند .در تحقیقات از همسر مقتول ،او گفت :داخل خانه بودیم که زنگ خانه
به صدا درآمد .مرد ناشناسی اسم همسرم را گفت و خواست که در را باز کنم من هم به تصور اینکه آشنا هستند
در را بــاز کــردم و دو مــرد وارد خانهمان شــدند .اما به محض ورود یکی از آنها با شــوکر به همســرم زد و بعد مرا
مجبور کرد طالهایم را به آنها بدهم .وقتی طالها را گرفتند میخواستند فرار کنند اما همسرم آنها را تعقیب کرد
و مردان مسلح در راه پلهها به او شلیک کرده و از محل متواری شدند.به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی
قانونی منتقل شد و تحقیقات برای دستگیری عامل این تیراندازی ادامه دارد.

گــروه حــوادث /دو ســارق قمــه بــه دســت با
مجــروح کــردن خبرنــگار روزنامــه «ایــران
ورزشــی» تلفن همــراه وی را ســرقت کردند.
بهگــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت
 3بعــد از ظهــر جمعــه  23فروردیــن در
حالــی که یکی از خبرنگاران ورزشــی در حال
رفتــن به محل کارش بود ناگهان از ســوی دو
ســارق مورد حمله قرار گرفت  .وی در رابطه
با این حادثه گفــت :نبش خیابان قنبرزاده -
خرمشهر دو پسر جوان ایستاده بودند یکی از

آنها ســوار موتورسیکلت بود و دیگری در کنار
او ایســتاده بود .به آنها که نزدیک شــدم پسر
جوانی که در کنار موتورســیکلت ایستاده بود
قمه را از پشت سر روی گردنم گذاشت .او به
من گفت گوشی تلفن همراهم را به او بدهم
و من هم گوشی را به سارق جوان دادم .بعد
از آن ســوار موتورســیکلت شــد و بــه ســمت
بزرگراه رســالت حرکت کرد.گفتنی است این
چندمیــن بار اســت کــه خبرنــگاران روزنامه
ایــران از ســوی ســارقان ایــن محــدوده مورد

نقشهآدمربایی
در بزم شبانه کلید خورد

ســرقت واقع میشوند و گوشی تلفن همراه،
کیف و اموال با ارزششان به سرقت میرود.

سفارش قتل برای سرآشپز ویژه

ایران

گروه حوادث /سرآشــپز مرکز تهیه غذا که به سفارش یک مشتری زن ،همسر وی
رابهقتلرساندهبودباردیابیهای 5ماههپلیسدستگیرشد.بهگزارشخبرنگار
جنایی«ایران»،ساعت4بعدازظهر 2آبانسالگذشته،پلیسازکشفجسدی
بستهبندیشدهداخلگونیوپالستیکدرمحدودهلواسانباخبرشد.

نخستین تحقیقات مأموران کالنتری  166لواسانات
نشان میداد جسد متعلق به مردی  45ساله است،
بنابراین بالفاصله موضوع به بازپرس کشیک قتل و
تیم تحقیق اعالم شد.
در بررســیهای صــورت گرفتــه توســط کارآگاهــان
تشخیص هویت آثار ضرب و شتم روی بدن مقتول
مشاهده شــد اما این درحالی بود که پزشکی قانونی
علت مرگ را خفگی عنوان کرد.
بــا گذشــت یــک هفتــه از زمــان کشــف جســد،
کارآگاهــان اداره دهــم با بررســی پروندههــای افراد
گمشــده موفــق بــه شناســایی خانــواده مقتــول در
شهرستان اسالمشهر شدند .بررسیها نشان میداد
کــه مرد میانســال ســاعت  6بعــد از ظهر یکــم آبان
برای اجاره دادن ســولهای که در اسالمشهر داشته از
خانه خارج شده و دیگر برنگشته است.
در ادامه بررســیها کارآگاهان موفق به شناسایی
مــردی بهنام اصغر شــدند کــه طبق گفتــه خانواده
مقتــول قــرار بــود ســوله را از مقتــول اجــاره کنــد .در
ادامــه مشــخص شــد اصغر که سرآشــپز یــک مرکز
تهیه غذا بوده همزمان با کشــف جسد بدون اطالع
قبلی و به بهانه مشــکالت خانوادگی از محل کارش
تسویه حساب کرده و با هیچ کدام از همکارانش نیز
ارتباطی نداشته اســت.بدین ترتیب ردیابیها برای
شناسایی مخفیگاه اصغر ادامه یافت تا اینکه محل

کار وی در یک ســالن غذاخوری بین راهی در اتوبان
قزوین – تبریز شناسایی شــد و کارآگاهان اداره دهم
روز  21فروردین اصغر را دستگیر کردند.
وی در بازجوییهــا در خصــوص جنایــت گفــت:
«همســر مقتول بهنام مریم از حدود یک سال پیش
بهعنوان مشــتری بــه مرکز تهیه غذای مــا میآمد و
ســفارش غذا میداد .همین موضوع زمینه آشنایی
اولیه من با او شــد .در همان زمان متوجه شــدیم که
هر دو نفر همشــهری و همچنین بچه محل هستیم
و این موضوع زمینه آشــنایی ما را بیشتر کرد .مدتی
از آشــنایی ما گذشــت و این آشــنایی به تماسهای
تلفنی و در ادامه مالقاتهای حضوری کشــیده شد.
طــی صحبتهایی که مریــم با من میکــرد متوجه
شــدم کــه او بــا همســرش اختــاف شــدیدی دارد.
میگفــت همســرش او را بارهــا مورد ضرب و شــتم
قرار داده و به همین علت هیچ عالقهای برای ادامه
زندگــی با او ندارد اما شــرایط متارکه از همســرش را
نیز ندارد .طی این مدت من با او همدردی میکردم
تا اینکه یک روز مریم از من خواســت تا همسرش را
به قتل برسانم .اول با خواهش او مخالفت کردم اما
مریم هربار با اصرار بیشــتری خواســتهاش را مطرح
میکرد تا اینکه تسلیم شدم».
اصغــر ادامه داد :مریم مقداری پــول به من داد
تا یک شــوکر بخرم .او اطالعات کاملی در خصوص

«ســوله» متعلــق بــه همســرش داد و گفــت که وی
قصد دارد ســوله را اجاره دهد به این بهانه با مقتول
تمــاس گرفتم و پس از توافق بر ســر قیمت اجاره از
او دعــوت کردم تا به محل کار مــن بیاید .روز حادثه
وقتی همــه کارکنان مرکــز رفته بودند همســر مریم
آمــد او را بــه آشــپزخانه بــردم بعد به بهانــه آوردن
نوشیدنی به سمت یخچال رفته و شوکر را برداشتم.
از پشــت ســر چندیــن ضربه شــوکر به مقتــول زدم؛
مقتــول روی زمین افتاد بعــد او را خفه کردم .جنازه
را داخل یک کیسه بزرگ برنج قرار داده و کیسه را با
پالستیک مشکی بستهبندی کردم.
بعــد جســد را روی موتورســیکلتم گذاشــتم و به
ســمت لواســانات رفتم و جنــازه را داخــل کانال آب
انداختــم .فــردای آن روز بــه محــل کار رفتــه و پس
از تســویه حســاب از آنجــا خــارج شــدم.با توجــه به
اعترافات اصغر و مشــارکت مریم (همســر مقتول)
در جنایــت ،کارآگاهــان اداره دهم بامداد پنجشــنبه
 22فروردیــن مریم را دســتگیر کردنــد .زن جوان نیز
به جنایت اعتراف کرد.سرهنگ کارآگاه علی ولیپور
گــودرزی ،معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیس
آگاهــی تهران بزرگ ،گفــت :با توجه بــه اعتراف هر
دو متهــم بــه مشــارکت و ارتــکاب بــه جنایــت ،قرار
بازداشــت موقت از ســوی قاضی شــعبه  ۱۰۱دادگاه
بخش لواسانات صادر شد.

گروه حوادث /بزم شــبانه مردجــوان و تعریف و تمجید وی
از رئیس ثروتمندش باعث شــد تا یکی از میهمانان نقشــه
خبر آدمربایی مرد تاجر را طراحی کند.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» 3 ،فروردین مرد میانسالی به پلیس رفت
و از ربوده شــدنش توســط مردان ناشناســی خبر داد .او در تحقیقات گفت :من
تاجر و رئیس یک شرکت بزرگ هستم ،روز گذشته -دوم فروردین -زمانی که از
شــرکتم در شمال تهران بیرون آمدم ناگهان خودروی پژویی جلوی پایم توقف
کــرد .دو مــرد از ماشــین پیاده شــدند ،آنها در حالی که بیســیم و ســاح و چاقو
بهدســت داشتند مرا با تهدید ســوار خودروشان کردند .دست و پای مرا بستند و
ســاعتی در شهر پرســه زدند .من چیزی نمیدیدم اما از صدای باز شدن در یک
گاراژی متوجه شدم که وارد یک ساختمان شدهایم .بعد از آن ،مردان ناشناس
مرا به یک دفتر کار برده و  24ساعت شکنجهام کردند.
او ادامه داد :آنها از من پول میخواستند و مرا تهدید کردند که اگر یک میلیارد
تومــان بــه آنها ندهم زنــده نخواهم ماند .داخــل کارت عابر بانکــم  50میلیون
تومان بود که به آنها دادم .اما برای مردان خشــن  50میلیون تومان کافی نبود.
چارهای نداشــتم به دو نفر از دوســتانم که طالفروشی داشتند زنگ زدم و از آنها
خواستم به من پول قرض دهند .هر کدامشان  50میلیون تومان به حسابم واریز
کردند اما آدمربایان راضی به این پول نبودند و بیشــتر میخواســتند اما باتوجه
بــه ایام عید و اینکه پولی در حســاب من نبود ،آنها با همــان  150میلیون تومان
راضی شدند .بعد از  24ساعت مرا گوشه یک خیابان از خودرو بیرون انداختند.
آن زمان بود که متوجه شدم در یکی از خیابانهای شرق تهران مرا رها کردهاند.
با شــکایت مرد تاجر تحقیقات آغاز شــد .در بازرســی دوربینهای مداربسته
اطراف شــرکت مرد تاجر ،کارآگاهان موفق شــدند شــماره پالک خودروی پژو را
بهدســت آورند .در ادامه بررسیها هویت صاحب خودرو بهنام بهرام شناسایی
شــد و مــرد تاجر نیز او را شــناخت.در ادامه بررســیها هویت  6همدســت دیگر
بهرام نیز مشــخص شــد .بــا هماهنگیهای قضایــی مأموران وارد عمل شــده و
بهرام را دستگیر کردند .این درحالی است که سه همدست دیگر او فراری هستند
و تحقیقات برای دستگیری آنها ادامه دارد.

ëëمیهمانیشبانه
بهــرام و همدســتانش که ابتــدا منکر آدمربایــی بودند ،زمانی کــه با مدارک
پلیســی مواجه شــدند به آدمربایــی اعتراف کردنــد .بهــرام در تحقیقات گفت:
چند وقت قبل ،یکی از دوستانم مرا به خانهاش دعوت کرد .در همان میهمانی
صحبت از مرد ثروتمندی شــد که میگفتند حساب بانکیاش همیشه پر از پول
اســت .ناگهان وسوســه شــدم و بعد از میهمانی موضوع را با  6نفر از دوســتانم
در میــان گذاشــتم .مدتــی بهصــورت نامحســوس در کنار دفتر شــرکت شــیفت
میدادیــم و رفــت و آمدهــای مرد تاجــر را زیر نظــر گرفتیم .اطالعاتمــان که از
مرد تاجر کامل شد تصمیم گرفتیم نقشهمان را اجرا کنیم .میدانستیم که وی
بهخاطــر معامــات خارج از کشــورش در ایام عید به شــرکت مــیرود .بنابراین
روز حادثــه بــه کمین نشســتیم و زمانی که او از شــرکت بیرون آمــد او را ربودیم.
قصدمان ســرقت یک میلیاردی بود اما او  150میلیون تومان بیشتر به ما نداد و
ماهم که میدانســتیم ناپدید شــدن مرد تاجر به پلیس گزارش شده است ،او را
رها کردیم .با اعترافات مرد جوان ،او و همدســتانش در اختیار کارآگاهان پلیس
قرار گرفته و تحقیقات برای دستگیری سه همدست فراری ادامه دارد.

