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 كالهبرداري
 با وعده اقامت در غرب

مردي ك�ه متهم اس�ت با وع�ده اقام�ت در كش�ورهاي غربي 
دوس�تان و بس�تگانش را فري�ب داده و به دختري ج�وان هم 
تع�رض كرده اس�ت روز گذش�ته پ�اي مي�ز محاكمه ايس�تاد. 
به گزارش جوان، تحقيقات پليس تهران براي بازداشت مرد فريبكار 
از سه ماه قبل به جريان افتاد. يكي از شاكيان كه دختري جوان بود 
به مأموران پلي��س گفت كه مردي به نام س��ينا او را فريب داده و به 
وي تعرض كرده است. دختر جوان همچنين گفت كه سينا از اعضاي 

خانواده اش هم كالهبرداري كرده است. 
او توضيح داد: س��ينا مدتي قبل با برادرم آشنا ش��ده بود و به واسطه 
دوستي بين آنها بود كه به خانه ما رفت و آمد پيدا كرد. سينا مي گفت 
كه صراف اس��ت و وضع مالي خوبي دارد. او گفت كه اقامت يكي از 
كش��ورهاي غربي را دارد و مي تواند با روابطي كه دارد براي فرانسه 
يا كانادا اقامت بگيرد. س��ينا به برادرم پيش��نهاد داد كه پولش را در 
كشور كانادا سرمايه گذاري كند و سود خوبي ببرد. برادرم هم به سينا 
اعتماد كرد و 150 ميليون تومان پولش را به حس��اب سينا ريخت. 
همان زمان بود كه من را هم فريب داد و به من تعرض كرد. من ماجرا 
را به خانواده ام گفتم. برادرم وقتي به سينا زنگ زد او ديگر به تماس ها 

جواب نداد و تصميم به شكايت گرفتيم. 
بعد از مطرح شدن شكايت بود كه مشخص شد كه سال 92 خانواده 
همسر سابقش هم از سينا شكايت كرده اند. آنها در طرح شكايت خود 
گفته بودند كه سينا با وعده گرفتن اقامت در كانادا آنها را فريب داده 
و از آنها كالهبرداري كرده است. هر چند خانواده همسر سابق سينا 
از او شكايت كرده بودند، اما سينا محل زندگي اش را تغيير داده و در 

اين مدت تحت تعقيب پليس قرار داشت. 
بررس��ي هاي پليس در اين باره ادامه داش��ت تا اينكه شكايت هاي 
مشابه ديگري هم عليه سينا مطرح شد. مأموران پليس با اطالعاتي 
كه شاكيان در اختيارش��ان گذاشتند سرانجام توانس��تند متهم را 
بازداشت كنند. پرونده س��ينا بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه 
نهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد و متهم پاي ميز 
محاكمه ايستاد.  ابتداي جلسه يكي از اعضاي خانواده همسر سابق 
سينا در جايگاه قرار گرفت و از متهم شكايت كرد. او گفت: سينا از ما 
كالهبرداري كرده و آبروي خانوادگي ما را برده اس��ت. او سال 91 به 
خواستگاري خواهرم آمد. خودش را صراف معرفي كرد و گفت كه در 
كارش مهارت زيادي دارد. او مدعي شد كه مي تواند به راحتي اقامت 
كشورهاي كانادا يا فرانسه را بگيرد. به هر حال ما فريب حرف هايش 
را خورديم و خواهرم با او ازدواج كرد. س��ينا ب��ا وعده گرفتن اقامت 
760 ميليون توم��ان از ما و 250 ميليون تومان ه��م از يكي ديگر از 
بس��تگانمان پول گرفت. بعد از گرفتن پول ها بود ك��ه فهميديم او 
كالهبردار است. با اتفاقي كه افتاده بود، خواهرم از او طالق گرفت و 
سينا هم از آن به بعد ناپديد شد تا اينكه فهميدم به اين شيوه افراد 

ديگري را هم فريب داده و سرانجام دستگير شده است. 
يكي ديگر از شاكيان گفت: با سينا مدتي قبل آشنا شدم. او گفت كه 
صراف اس��ت و وضع مالي خيلي خوبي هم دارد. سينا گفت با وعده 
فراهم كردن ش��رايط اقامت در كش��ور فرانس��ه من را فريب داده و 

100 ميليون تومان كالهبرداري كرده است. 
در ادامه سينا كه با س��پردن وثيقه آزاد بود در جايگاه قرار گرفت و 
اتهام كالهبرداري و تعرض به دختر جوان را انكار كرد. سينا از قاضي 
مهلت يك ماهه گرفت تا رضايت شاكيان را جلب كند. خانواده او هم 
كه در جلسه دادگاه حاضر بودند به دادگاه قول دادند كه براي جلب 
رضايت شاكيان به پسرشان كمك كنند. بعد از آن بود كه ادامه جلسه 

به يك ماه ديگر موكول شد. 
 

 جهيزيه عروس سمناني 
در آتش سوخت

جهيزيه عروس سمناني در حادثه آتش سوزي يك واحد آپارتمان 
در آتش سوخت. 

به گزارش مهر، سعيد اسمعيل پور رئيس آتش نشاني سمنان گفت: 
اين حادثه ساعت 10:۳۳ صبح شنبه در بلوار حكيم اللهي اين شهر 
اتفاق افتاد و آتش نشانان دو ايستگاه در محل حاضر شدند. وي افزود: 
نيروهاي عملياتي به محض رسيدن مشاهده كردند آتش از اتاق ها 
به قسمت هاي ديگر ساختمان سرايت كرده و درحال پيشروي است 
كه آتش نشانان به چند گروه تقسيم شده و آتش را مهار كردند. وي 
ادامه داد: بخشي از آتش س��وزي مربوط به جهيزيه تهيه شده براي 
دختر خانواده بود كه در آتش تبديل به خاكستر شد كه علت آن در 

دست بررسي است. 

 كالهبرداري ميلياردي 
با فروش ذخاير معدن

ذخاي�ر  ف�روش  ب�ا  ك�ه  فريب�كار  بان�د  ي�ك  اعض�اي 
و ماس�ه در شهرس�تان س�اوجبالغ پ�ول  مع�دن ش�ن 
ش�دند.  بازداش�ت  زده بودن�د،  جي�ب  ب�ه  ميلي�اردي 
به گزارش جوان س��ردار عباس��علي محمديان، فرمانده انتظامي 
اس��تان البرز گفت: در پي ارجاع يك فقره پرونده كالهبرداري به 
پليس آگاهي س��اوجبالغ  از يك معدن توليد ش��ن و ماسه درباره 
فروش توليدات آن به صورت مخفيانه و كسب درآمدهاي ميلياردي 
رس��يدگي به موضوع در دس��توركار پليس آگاهي شهرستان قرار 
گرفت.  وي افزود: كارآگاهان در بررس��ي هاي اوليه به سرنخ هايي 
در خصوص همكاري تعدادي از كاركنان اين معدن و فروش روزانه 
مقداري ش��ن و ماسه، بدون درج در س��وابق اداري و كالهبرداري 
به مبل��غ 5ميليارد تومان رس��يدند. در مرحله بع��د، تحقيقات در 
خصوص چگونگي فروش محصوالت، بررسي پرونده هاي بايگاني 
و ثبت و صدور كاال آغاز ش��د و در اين رابطه سه نفر از كاركناني كه 
متوجه ش��دند، موضوع كالهب��رداري برمال ش��ده و تحت تعقيب 
پليس هستند در روستاهاي اطراف ساوجبالغ مخفي شده و قصد 
داشتند در يك فرصت مناسب به خارج از كشور متواري شوند كه 
دستگير و به پليس آگاهي منتقل شدند.  متهمان پس از دستگيري 
ابتدا منكر هرگونه كالهبرداري از معدن ش��دند، اما در مواجهه با 
مس��تندات موجود اقرار كردند كه به صورت روزانه اقدام به فروش 
بار از شركت به نفع خود كرده و از اين طريق درآمدهاي نامشروع 

به دست مي آوردند. 
سردار محمديان يادآور شد: متهمان در اين مدت، با مبالغ حاصل از 
فروش شن و ماسه اقدام به خريد خودرو و خانه هاي گرانقيمت در 

شهرستان ساوجبالغ كرده اند. 
فرمانده انتظامي اس��تان البرز با بيان اينكه متهمان پس از تكميل 
پرونده تحويل مراجع قضايي ش��دند، خاطرنش��ان كرد: به منظور 
جلوگيري از جرائم مربوط به كالهبرداري، صاحبان ش��ركت ها و 
مراكز تجاري، همواره بر مراودات مالي شركت خود نظارت داشته 

باشند. 

 بازداشت دوباره شيرين
 به اتهام جيب بري

زن جيب ب�ر ك�ه باره�ا ب�ه اته�ام جيب ب�ري در اتوبوس ه�اي 
تن�درو بازداش�ت ش�ده ب�ود ب�ار ديگ�ر دس�تگير ش�د. 
به گزارش ج��وان، تحقيقات كارآگاه��ان اداره هفدهم پليس آگاهي 
تهران براي بازداشت متهم از مدتي قبل و همزمان با طرح شكايت هاي 
مشابه درباره جيب بري در اتوبوس هاي تندرو خط خاوران به آزادي 
به جريان افتاد. بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت از اين داشت 
كه بيشتر سرقت ها در ايس��تگاه مولوي انجام شده اس��ت. مأموران 
پليس در تحقيقات ميداني موفق شدند سارق را كه زني ميانسال بود 
شناسايي و  در حالي كه قصد سرقت از زني مسافر را داشت بازداشت 
كنند. بررسي سوابق متهم 47 ساله كه شيرين نام داشت نشان داد كه 
او از جيب بران سابقه دار است كه قباًل به اتهام سرقت بازداشت شده و 
به زندان افتاده بود. شيرين در بازجويي ها گفت: من سرپرستي ندارم 
و از مدت ها قبل به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كردم و براي تأمين 
پول مواد مرتكب سرقت مي شدم. قباًل هم به اتهام جيب بري به زندان 
افتاده بودم و بعد از رهايي از زندان هم س��رقت هايم را شروع كردم تا 

اينكه بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با س��رقت هاي خاص 
پليس آگاه��ي فاتب گفت: متهم در س��رقت از 16 ش��اكي ك��ه او را 
شناسايي كرده اند ۳0 ميليون تومان س��رقت كرده است. وي گفت: 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است. 

فروش موتورسيكلت هاي
 سرقتي تهران در فريدونكنار

دو سارق پرايد سوار كه پس از سرقت موتورسيكلت از محله هاي 
تهران آن را در شهرس�تان فريدونكنار به فروش مي رس�اندند، 

بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، مدتي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي درباره سرقت 
موتورسيكلت حوالي كالنتري  106 نامجو به مأموران پليس گزارش 
شد. كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي تهران كه مأمور رسيدگي به 
پرونده شده بودند در تحقيقات خود دوربين هاي مداربسته را بررسي 
كردند و متوجه شدند كه س��ارقان دو مرد جوان هستند كه سوار بر 
خودروي پرايد در محله ها پرسه  زده و اقدام به سرقت موتورسيكلت 
مي كنند.  مأموران پليس با بررسي شماره پالك خودروي پرايد، مالك 
آن را كه مردي به نام وحيد بود شناسايي كردند. در بررسي هاي بيشتر 
مشخص شد كه وحيد با همدستي يكي از دوستانش كه مهرداد نام 
دارد، باند س��رقت موتورسيكلت را تشكيل داده اس��ت كه مخفيگاه 

متهمان شناسايي و هر دو نفر 14 دي ماه بازداشت شدند. 
دو متهم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي موتورسيكلت اعتراف 
كرده و گفتند كه موتورها را به شهرستان فريدونكنار منتقل مي كردند 
و به مردي به نام جمال مي فروشند. با اطالعاتي كه متهمان در اختيار 
پليس گذاشتند، مأموران پليس راهي شهرستان فريدونكنار شده و 
همزمان با دستگيري جمال چهاردستگاه از موتورهاي سرقت شده 

را كشف كردند. 
س��رهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: ارزش اموال سرقتي 100ميليون تومان برآورد مي شود. 

وي گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

سفره خانه سنتي درآتش سوخت
يكي از سفره خانه هاي سنتي در محله كوهسار شمال تهران در 

آتش سوخت. 
به گزارش جوان، اين حادثه س��اعت 02:45 بامداد روز گذش��ته در 
س��يمون بوليوار، نبش بزرگراه باكري اتفاق افتاد. مس��عود صادقي، 
افسر آماده منطقه يك آتش نشاني گفت: محل حادثه يك باب سفره 
خانه سنتي به وس��عت تقريبي هزار متر مربع بود كه در جريان اين 
آتش سوزي، نيمي از اين سفره خانه طعمه ش��عله هاي آتش شده و 
اجناس موجود در آن نيز در حال س��وختن بود. وي ب��ا اعالم اينكه 
شعله هاي آتش در حال سرايت به س��اير نقاط سفره خانه بود، درباره 
چگونگي عمليات آتش نشانان گفت: آتش نشانان به محض حضور در 
محل حادثه با استفاده از سه رش��ته لوله آبدهي از سه ضلع مشغول 

خاموش كردن شعله هاي آتش شدند. 
صادقي تصريح كرد: آتش نشانان در ادامه عمليات خود با سرعت عمل 
مناسب توانستند از سرايت آتش به ساير نقاط سفره خانه جلوگيري كنند 
و شعله هاي آتش را كه در حال سرايت به سفره خانه ديگر بود، مهار و كاماًل 
خاموش كردند.  افسر آماده منطقه يك عمليات آتش نشاني با اشاره به 
اينكه هيچ كس در اين حادثه صدمه اي نديد، تأكيد كرد: علت بروز اين 

حادثه هم اكنون از سوي كارشناسان آتش نشاني در حال بررسي است.

قاتل نامرئی 
جان زن خانه دار را گرفت

زن خانه دار در يكي از روس�تاهاي شهرس�تان قزوين در حادثه 
گازگرفتگي فوت شد. 

به گزارش جوان سرهنگ بيژن خدايي، فرمانده انتظامي شهرستان 
قزوين گفت: اين حادثه روز گذشته در روستاي كورانه اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس نشاد داد كه زن خانه دار به علت گاز گرفتگي فوت 
شده و س��ه عضو ديگر خانواده هم دچار مسموميت ش��ده اند كه به 
بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ خدايي علت حادثه را عدم رعايت 

نكات ايمني در نصب وسايل گاز سوز اعالم كرد. 

شرور سابقه دار يافت آباد
 دستگير شد 

رئيس كالنتري 151 يافت آباد از دستگيري شرورسابقه دار منطقه 
يافت آباد خبر داد. 

به گزارش جوان، س��رهنگ حميدرضا موس��وي گفت: اواخر هفته 
گذش��ته خبري درباره عربده  كش��ي و ايجاد ترس و وحش��ت اهالي 
منطقه يافت آباد، به مركز فوريت هاي پليس��ي 110 اعالم ش��د كه 
تيمي از مأموران كالنتري براي دستگيري اين شرور خطرناك وارد 

عمل شدند. 
وي افزود: مأموران با تحقيقات پليس��ي و اطالعاتي خيلي زود موفق 
به شناسايي مخفيگاه اين شرور سابقه دار شدند و پس از هماهنگي با 
مقام قضايي، در يك عملي��ات غافلگيرانه مأموران وارد مخفيگاه اين 
شرور شدند.  رئيس كالنتري 151 يافت آباد ادامه داد: در بازرسي از 
خانه اين شرور كه سوابقي از قبيل قدرت نمايي، تجاوز و ورود به عنف 
و ضرب و جرح عمدي وجود دارد، پنج قبضه س��الح س��رد از جمله 
شمشير و قمه، چهار دستگاه گوشي تلفن همراه سرقتي و يك انگشتر 
كه به جاي نگين از نوك يك مرمي فشنگ استفاده شده بود، كشف 
شد. اين مقام انتظامي گفت: متهم براي سير مراحل قانوني در اختيار 
مقام قضايي قرار گرفت و تحقيقات تكميلي براي شناسايي ديگر جرائم 

احتمالي اين شرور ادامه داد. 

پسر محكوم به مرگ كه در نوجواني 
مرتك�ب قت�ل ش�ده بود، پ�س از 
تحمل 16 سال زندان آزاد مي شود. 
متهم ب�ه دلي�ل پيگي�ري نكردن 
اولياي دم در زندان بالتكليف بود. 
به گزارش جوان، اين پرونده سال 8۳ 
در يك��ي از محله ه��اي شهرس��تان 
اسالمشهر به جريان افتاد. تحقيقات 
پليس نش��ان داد در جريان دعواي 
چند پس��ر نوجوان يك��ي از آنها كه 
پسري 18 س��اله به نام پيمان بود با 
ضربه چاقو كشته شده است. بررسي 
بيش��تر نش��ان داد كه عامل حادثه 
از دوس��تان مقتول اس��ت كه بهزاد 
نام دارد ك��ه چند روز بع��د از حادثه 
خودش را به پليس تس��ليم كرد و به 
قتل اعتراف كرد. او بعد از كامل شدن 
تحقيقات در شعبه 71 دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران و ب��ا رأي قضات 

دادگاه به قصاص محكوم شد.
 رأي دادگاه بعد از تأييد در ديوان عالي 
كشور به شعبه اجراي احكام دادسراي 
امور جنايي تهران فرستاده ش��د و نام 
بهزاد در ليس��ت محكومان به مرگ 
قرار گرفت. به��زاد بارها براي اجراي 
حكم به پاي چوبه دار منتقل شد، اما 
به دليل عدم حض��ور اولياي دم حكم 
درباره او اجرا نشد و متهم به سلولش 
منتقل ش��د. در حالي كه 16 سال از 
وقوع حادثه گذشته بود بهزاد با ارسال 

اليحه اي به دادستان مطابق ماده 429 
قانون مجازات اس��المي درخواست 
تعيين تكليف ك��رد، بنابراين پرونده 
او روز گذشته در ش��عبه دوم دادگاه 

كيفري يك استان بررسي شد. 
بهزاد در حالي كه حاال پسري ۳4 ساله 
شده در جايگاه قرار گرفت و به هيئت 
قضايي گفت: من و خواهرم در حالي 
كه هر دو كوچك بوديم پدر و مادرمان 
از هم طالق گرفتند و به سراغ زندگي 
خودش��ان رفتند. بعد از جدايي آنها 
بود كه هر دوي ما آواره شديم و وضع 

زندگي خيلي سختي داشتيم. 
متهم در ش��رح حادثه هم گفت: من 
آن روز موتور ت��ازه اي خريده بودم و 
داش��تم با آن دور مي زدم كه متوجه 
ش��دم دعوايي به راه افتاده است. من 
هم آنجا توقف كردم و داشتم دعوا را 

تماشا مي كردم.
 همان لحظه دوستم كه سعيد نام دارد 
به طرفم آمد و ترك موتورم نشست 
و خواس��ت به س��رعت دور ش��ويم. 
من ماج��رای دعوا را نمي دانس��تم و 
نمي دانستم كه سعيد هم دارد دعوا 
مي كند. م��ا از محل دور ش��ديم كه 
چند خيابان دورتر ناگهان پيمان به 
طرف ما حمله كرد و شروع به كتك 
زدن  سعيد كرد. من ديدم كه سعيد 
دارد كتك مي خورد براي همين براي 
هواخواهي او وارد دعوا ش��دم. چاقو 

برداشتم و به پيمان ضربه اي زدم كه 
كشته شد.  متهم گفت: من ازانگيزه 
دعوا خبر نداشتم و در زندان بودم كه 
فهميدم دعوايشان بر س��ر يك نگاه 

چپ اتفاق افتاده بود. 
متهم ادامه داد: در اين سال ها كه در 
زندان هستم كسي به مالقاتم نيامده 
است. خواهرم كه خردسال بود حاال 
بزرگ ش��ده و براي خودش خانه اي 
اجاره كرده است. او سر كار مي رود و 
زندگي مستقلي دارد. در اين سال ها 
سختي زيادي كشيده ام.  بهزاد گفت: 
مادر مقتول به من گفته بود كه من را 
قصاص نمي كند، اما كاري مي كند كه 
هميش��ه در زندان بمانم. او به حرفي 
كه زده عمل كرده اس��ت و بالتكليف 
هس��تم. اگر از زن��دان آزاد ش��وم به 
خانه خواهرم م��ي روم و كار مي كنم 
تا مبلغ��ي كه اولياي دم درخواس��ت 

كرده اند، برايشان تأمين كنم. 
در ادامه خواه��ر قاتل در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: من و ب��رادرم زندگي 
سختي داشتيم و از دادگاه درخواست 
كمك داريم. من مس��تأجرم و هيچ 
ملكي ندارم تا سند آن را در گرو بانك 
بگذارم اما مهلت مي خواهم تا س��ند 
يكي از آش��نايانم را بگيرم تا برادرم 

آزاد شود. 
هيئت قضاي��ي بعد از ش��ور رأي به 

آزادي متهم با تأمين وثيقه دادند. 

  قتل در نوجواني آزادي در ميانسالی

منشي اخراجي طراح
 نقشه آدم ربايي  مدير شركت بود  

دخت�ر ج�وان وقت�ي از مح�ل كارش اخراج 
ش�د از مدي�ر ش�ركت كين�ه ب�ه دل گرفت 
و نقش�ه آدم رباي�ي او را با همدس�تي پس�ر 
م�ورد عالقه اش طراح�ي و اج�را ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي قبل به مأموران 
پليس تهران خبر رس��يد كه رهگذران  در يكي 
از خيابان هاي جنوب��ي تهران پيك��ر نيمه جان 
مرد ميانس��الي را كه به ش��دت زخمي شده بود 
پيدا كرده  و براي درمان به بيمارس��تان منتقل 
كرده اند. با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس 
راهي بيمارستان شدند كه دريافتند مرد زخمي، 
مدير شركت خصوصي است كه 24 ساعت قبل 
از سوي چند مرد ناشناس ربوده شده و خانواده 
وي نيز اعالم مفقودي كرده اند. مرد زخمي پس 
از بهب��ودي در توضيح ماجرا ب��ه مأموران گفت: 
من مدير يك شركت خصوصي هستم و تعدادي 
هم كارمن��د دارم. صبح روز قب��ل داخل خيابان 
خودروي دربس��تي را به مقصد ش��ركتم كه در 
يكي از خيابان هاي مركزي تهران اس��ت كرايه 
كردم . هنوز مسافت زيادي را طي نكرده بوديم كه 
خودروي پژويي با سه سرنشين راه ما را سد كردند. 
وقتي رانن��ده توقف كرد دو مرد ج��وان از داخل 
خودرو پياده شدند و مرا به زور سوار خودروي پژو 
كردند و به راه افتادند. آنها پارچه اي كه آغش��ته 
به مواد بي هوش��ي بود، جلوي دهان��م گرفتند و 
بي هوش شدم و وقتي به هوش آمدم ديدم دست و 
پايم با طناب بسته شده و در اتاقي حبس شده ام. 
دقايقي بعد دو مرد جوان دوباره به سراغم آمدند 
و مرا به شدت كتك زدند و شكنجه دادند و پس از 
آن مرا مجبور كردند دو برگه سفيد را امضا  كنم و 
همچنين تمامي مدارك شناسايي و كارت عابر و 
پول هايم را گرفتند. حدود 24 ساعت من در بند 
آنها بودم و در اين مدت خيلي مرا شكنجه كردند 
به طوري كه دوباره از هوش رفتم و وقتي به هوش 
آمدم، روي تخت بيمارس��تان بودم كه فهميدم 
رهگذران  مرا در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران 

پيدا كرده و جان مرا نجات داده اند. 
با ط��رح اين ش��كايت تيمي از مأم��وران پليس 
تحقيقات خ��ود را ب��راي شناس��ايي آدم ربايان 
آغازكردن��د. بررس��ي ها نش��ان داد آدم ربايان با 
كارت عابر ش��اكي مقداري طال و 5 ه��زار دالر 

خريد كرده اند. 
   دستگيري يكي از آدم ربايان در شركت 

شاكي 
پس از اين مأموران پليس تحقيقات خود را ادامه 
دادند تا اينكه چند روز قبل با خبر شدند شاكي به 
همكاري چند نفر از كارمندانش يكي از آدم ربايان 
را جلوي در شركتش دستگير كرده است. بدين 
ترتيب مأموران به مح��ل حادثه رفتند و متهم را 

بازداشت كردند و به اداره پليس انتقال دادند. 
مدير ش��ركت گفت: پس از حادث��ه چند روزي 
در بيمارستان بس��تري بودم تا حالم بهتر شد و 
مرخص شدم. ساعتي قبل وقتي به شركتم رفتم 
جلوي در اتاق نگهباني با مرد جواني روبه رو شدم 
كه چهره اش خيلي آش��نا بود. به همين خاطر با 
او احوال پرس��ي كردم كه خودش را معرفي كند 
كه ناگهان فهميدم او همان راننده پژويي اس��ت 
كه چن��د روز قبل با همدس��تي دو م��رد آدم ربا 
مرا ربودند. بنابراين بالفاصل��ه از نگهبان و ديگر 
كارمندانم درخواس��ت كمك كردم و او را قبل از 

اينكه فرار كند دستگير كرديم. 
متهم پ��س از انتق��ال ب��ه اداره پلي��س ابتدا با 
تناقض گويي قصد فريب مأموران را داش��ت اما 
در نهايت وقتي با مدارك و داليل روبه رو شد به 
آدم ربايي با همدستي دو نفر از دوستانش به نام 

هوشنگ و جمشيد اعتراف كرد. 
   منشي اخراجي طراح آدم ربايي بود 

متهم در ادعايي گفت: مدتي قبل يكي از دوستانم 
به نام هوشنگ مدعي ش��د كه صاحب شركتي، 
دختر مورد عالقه اش را از ش��ركت اخراج كرده 
و به همين خاط��ر قص��د دارد از او انتقام بگيرد. 
هوش��نگ گفت دختر مورد عالقه اش ش��قايق 

چند سالي به عنوان منشي در شركت شاكي كار 
مي كرده است تا اينكه با او اختالف پيدا مي كند 
و صاحب شركت هم بدون اينكه حق و حقوق او 
را پرداخت كند از مح��ل كار اخراجش مي كند. 
هوشنگ گفت كه ش��قايق از اين موضوع خيلي 
ناراحت اس��ت و به همين س��بب از من خواست 
نقشه آدم ربايي او را طراحي و اجرا كنم و من هم 
قصد دارم او را بربايم و اموالش را سرقت كنم. پس 
از اين هوشنگ از من و دوست ديگرش جمشيد 
خواست با او همكاري كنيم اما من قبول نكردم تا 
اينكه اصرار كرد و در نهايت قبول كردم من فقط 
به عنوان راننده آنها را همراهي كنم . وي ادامه داد: 
وقتي شاكي را ربوديم هوشنگ و جمشيد او را به 

شدت كتك زدند به طوريكه فكر كرديم او فوت 
كرده است و جسدش را در خياباني رها كرديم. 
پس از اين همه نگران بوديم كه قرار ش��د من به 
شركت ش��اكي بروم و آنجا پرس وجو كنم كه آيا 
مدير شركت زنده است يا كشته شده است. وقتي 
به شركت رفتم از بدشانسي با شاكي روبه رو شدم 
و و مرا شناخت و دستم رو شد. آنها مرا دستگير 
كردند و به شدت كتك زدند و بعد تحويل مأموران 
پليس دادند. در حالي كه تحقيقات براي روشن 
شدن زوايايي پنهان اين حادثه و مشخص شدن 
صحت ادعاي متهم ادامه دارد مأموران پليس در 
تالشند تا دو متهمان فراري ديگر را شناسايي و 

دستگير كنند. 

مرگ مشكوك دختر و پسر جوان 
در پارك 

دختر و پسر جواني در يكي از پارك هاي 
جنوبي ته�ران به طرز مرم�وزي به كام 
مرگ رفتند. تحقيقات درباره اين حادثه 
از س�وي مأموران پلي�س ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 112 ابوس��عيد از 
مرگ مشكوك پسر و دختر جواني در يكي 
از پارك هاي حوزه استحفاظي كالنتري با 
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شدند.  تيم جنايي 
در محل حادثه با جس��د دختر و پس��ري 
حدوداً 22 ساله روبه رو ش��دند كه به طرز 
مرم��وزي در داخ��ل پارك ب��ه كام مرگ 
رفته بودند.  بررسي ها نشان داد ساعتي قبل 

رهگذراني هنگام عبور از پارك متوجه جسد 
بي جان اين دختر و پسر مي شوند و موضوع 
را به مأموران پليس خبر مي دهند.  مأموران 
در بررس��ي هاي بعدي هويت پسر و دختر 
فوت شده را شناس��ايي كردند و دريافتند 
اين دو نفر از مدتي قبل با هم رابطه دوستي 
داش��ته و با هم قرار ازدواج گذاشته بودند.  
در حالي كه بررس��ي هاي اوليه حكايت از 
اين داش��ت پسر و دختر فوت ش��ده بر اثر 
مس��موميت دارويي به كام مرگ رفته اند، 
مأموران به دستور بازپرس ويژه قتل اجساد 
را براي مشخص ش��دن علت اصلي مرگ 
به پزشكي قانوني منتقل كردند. مأموران 
تحقيقات گسترده اي را براي روشن شدن 

زوايايي پنهان اين حادثه آغاز كرده اند. 

  جوشكار  بي احتياط 
در حادثه انفجار 

جان باخت
جوش�كاري  هن�گام  جوان�ي  م�رد 
كن�ار بش�كه ح�اوي تين�ر در حادث�ه 
انفج�ار ج�ان خ�ود را از دس�ت داد. 
رئيس اورژانس  ساوجبالغ گفت: اين حادثه 
ساعت 11:۳0 صبح روز شنبه، 28 دي ماه به 
اورژانس ساوجبالغ اعالم شد. مهرداد بابايي 
افزود: بالفاصله نزديك ترين آمبوالنس به محل 
حادثه در يك مرغداري واقع در جاده چهارباغ 
شهرستان ساوجبالغ اعزام ش��د و متأسفانه 
مصدوم در اثر ش��دت انفجار، از ناحيه س��ر و 
صورت دچار آسيب شديد شده و در دم جان 
خود را از دست داد.  وي افزود: متأسفانه اقدام 
درماني براي بازگشت وي به زندگي مؤثر نبود. 

 

    5  سرنشين پرايد 
 در تصادف  جان باختند

پنج سرنشين س�واري پرايد در تصادف با كاميون در استان 
بوشهر جان باختند. 

به گزارش جوان س��رهنگ جابر پاپري، رئيس پليس راه استان 
بوشهر گفت: بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد 
پنج سرنشين پرايد به علت شدت جراحت در دم جان  باختند   كه 

علت حادثه در دست بررسي است. 


