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مرد ميانس�الي كه با همدستي همس�ر و خواهرزنش باجناقش را 
با ش�ليك گلوله به قتل رس�انده بودند، به زودي از جنبه عمومي 
جرم در دادگاه كيفری یك اس�تان تهران محاكمه خواهند ش�د. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به اين پرونده از 2۱ ارديبهشت سال ۹۱، 
همزمان با قتل مرد تاجري در خيابان عباسپور تهران از سوي مأموران 
پليس آغاز شد. بعد از حضور مأموران در محل، اولين بررسي ها نشان 
داد، هومان 60 س��اله كه تاجر آهن اس��ت با ش��ليك گلوله به سرش 
كشته شده است. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني همسر مقتول كه 
در محل حاضر بود مورد تحقيق قرار گرف��ت. او در توضيح به مأموران 
گفت: »امروز صبح همراه دختر و پس��رم به خانه خواهر شوهرم رفته 
بوديم. وقتي به خانه برگشتيم هر چه زنگ زديم كسي در را باز نكرد. 
به همين خاطر با كليد يدك در را باز كردم كه با جسد خونين شوهرم 

روبه رو شدم.«
با توضيحات همس��ر مقتول تحقيقات ادامه داش��ت تا اينكه مأموران 
دريافتند همس��ر مقتول به نام فريب��ا اختالفات زيادي با ش��وهرش 
داشته اس��ت به همين خاطر فريبا بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت 
اما ادعا كرد از قتل ش��وهرش اطالعي ندارد و نمي داند چه كسي او را 

كشته است. 
   اولين سرنخ براي شناسایي عامل قتل

تالش براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل ادامه داشت تا اينكه چند 
سال بعد از حادثه مأموران دريافتند همسر مقتول با مرد جواني به نام 
پرويز رابطه پنهاني دارد. بنابراين پرويز به عنوان مظنون به قتل تحت 
بازجويي قرار گرفت. اين مرد در توضيح به مأموران گفت: »با ش��وهر 
خواهر فريبا به نام پيام دوست بودم و با هم رفت و آمد خانوادگي داشتيم 
تا اينكه با فريبا آشنا ش��دم. روزي پيام مرا به خانه اش دعوت كرد و در 
حالي كه به خاطر خوردن مشروب حالت عادي نداشت  ادعا كرد چند 
سال قبل با همدستي فريبا باجناقش را كش��ته است. ابتدا به حرفش 
اهميتي ندادم چون فكر كردم حال طبيعي ندارد و حرف هايش از روي 
عقل نيست اما حاال كه پليس مرا به اتهام قتل عمد بازداشت كرده است، 

احتمال مي دهم ادعاهاي پيام درست بوده است.«
با اظهارات مرد جوان اولين سرنخ در اختيار مأموران قرار گرفت و همسر 

مقتول بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت. 
    اقرار به قتل شوهر 6 سال بعد از حادثه

زن ميانسال وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد سرانجام پس از گذشت 
شش سال از حادثه به قتل شوهر ش با همدستي شوهرخواهرش اعتراف 
كرد. اين زن در شرح ماجرا گفت: »ش��وهرم قباًل ازدواج كرده بود اما 
بچه دار نمي شد به همين دليل همسر اولش را طالق داد و در حاليكه 
20سال از من بزرگتر بود به خواستگاري ام آمد. هومان تاجر  آهن بود و 
وضع مالي خوبي داشت اما مرد بداخالقي بود. او هر بار به خاطر موضوع 
جزئي به من فحاش��ي مي كرد و مرا كتك مي زد. ب��ه خاطر رفتارهاي 
هومان ديگر تحمل زندگي با او را نداشتم. هربار هم اعتراض مي كردم 

مي گفت اگر از اين زندگي راضي نيستي طالق بگير و برو.«
زن ميانسال ادامه داد: »بعد از ازدواج با هومان بود كه فهميدم بچه 
دار نمي شود اما پيگير درمان شدم و جواني ام را به پاي او ريختم تا 
اينكه صاحب يك دختر و يك پس��ر ش��ديم اما او باز هم بداخالقي 
مي كرد و پيشنهاد جدايي مي داد كه روزي با خواهرم تماس گرفتم 
و با او درباره رفتارهاي شوهرم صحبت كردم و گفتم قصد كشتن او 
را دارم. خواهرم ابتدا سعي كرد مرا منصرف كند اما وقتي اصرارهاي 
مرا ديد قرار شد با ش��وهرش صحبت كند تا كسي را براي كمك به 
من معرفي كند. اين گذشت تا اينكه در سفر شمال با شوهر خواهرم 
صحبت كردم و همانجا نقشه قتل هومان را كشيدم. « همسر مقتول 
در خصوص قتل گفت: »روز حادثه طبق نقشه چند قرص خواب در 
غذاي همسرم ريختم و همراه دختر و پسرم به خانه خواهرشوهرم 
رفتم. هنگام رفتن هم به سرايدار مرخصي دادم تا همراه خانواده اش 
به تفريح ب��رود و او هم همراه خانواده اش ب��ه امامزاده نزديك خانه 
رفت. بعد از ترك خانه پيام وارد خانه شد و با شليك يك تير به سر 

شوهرم او را به قتل رساند.«
    دستگيري باجناق و اقرار به قتل

با اقرارهاي زن ميانسال، ش��وهر خواهر او بازداشت ش��د. او با اقرار به 
جرمش در شرح ماجرا گفت: »مقتول مرد بداخالقي بود. بارها شكايت 
او را از همس��رش ش��نيده بودم. او وضع مالي خوبي داشت و به خاطر 
موقعيتش به زن هاي فاميل حتي به دختران من نظر داشت. به همين 
خاطر وقتي پيشنهاد خواهرزنم را شنيدم قبول كردم چون فكر مي كردم 
ريختن خون او حالل است. « متهم در خصوص قتل گفت: »طبق نقشه 
يك اسلحه خريدم و روز حادثه با هماهنگي فريبا به خانه مقتول رفتم. 
هومان در اتاق خواب خوابيده بود. همانجا يك تير به سرش شليك كردم 
و از خانه بيرون رفتم. بعد از حادثه به اصفهان گريختم و اسلحه اي كه با 

آن مرتكب قتل شده بودم را داخل رودخانه زاينده رود انداختم.«
    محاكمه متهمان بعد از رضایت اولياي دم

با اقرارهاي دو متهم و بازسازي صحنه جرم، پيام به اتهام قتل عمد، فريبا 
به اتهام معاونت در قتل و خواهر فريبا نيز به اتهام تحريك به قتل روانه 
زندان ش��دند اما همگي با قرار وثيقه آزاد شدند. پرونده در حال كامل 
شدن بود كه اولياي دم با مراجعه به دادسرا اعالم رضايت كردند. باجلب 
رضايت اولياي دم، پرونده براي رسيدگي از جنبه عمومي جرم به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا متهمان بعد از نوبت رسيدگي 

در يكي از شعبات دادگاه محاكمه شوند. 

عامل شهادت مأمور پليس عنبرآباد
 كرمان به هالكت رسيد 

جانش�ين  عام�ل ش�هادت  درگي�ري  در  پلي�س  مأم�وران 
اطالع�ات ني�روي انتظام�ي عنبرآب�اد را ب�ه هالك�ت رس�اندند. 
شامگاه پنج شنبه س��توان يكم حميد رياحي، جانش��ين اطالعات نيروي 
انتظامي عنبرآباد هنگام گشت زني در حوزه مختارآباد اين شهرستان با اصابت 
گلوله افراد ناشناسي به شهادت رسيد و همكار وي نيز در اين حادثه زخمي و 
به بيمارستان منتقل شد.  محمود رئيسي، فرماندار شهرستان عنبرآباد درباره 
اين خبر به تسنيم گفت: پس از اين حادثه مأموران پليس تحقيقات خود را 
براي شناسايي عامل شهادت مأمور پليس آغاز كردند و درنهايت در كمتر از 
چهار ساعت قاتل شهيد رياحي را در حالي كه در محور دو ساري به كهنوج در 

حال فرار بود، شناسايي كردند و در درگيري به هالكت رساندند. 
   شهادت سرباز وظيفه مرزبان 

در حادثه ديگري شامگاه 23 بهمن ماه اميررضا رمضاني چمن آبادي، حين 
حراست و پاسداري از مرزهاي جنوب شرقي كشور در منطقه تپه طالب خان 

چابهار به شهادت رسيد.

 بلعيدن ترياك
 جان مرد جوان را گرفت 

م�رد جواني كه چند بس�ته تریاك را ب�راي حمل بلعي�ده بود، پس 
از دس�تگيري از س�وي مأم�وران پلي�س پایتخ�ت ف�وت ك�رد. 
به گزارش جوان، ساعت 4:۱2 بامداد روز جمعه 22 بهمن ماه بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري ۱06 نامجو از 
مرگ مشكوك مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي مركزي تهران با خبر و 
همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي 
در بيمارستان با جسد مردي روبه رو شدند كه به طرز مرموزي به كام مرگ 
رفته بود. نخستين بررسي ها نش��ان داد اين مرد چند ساعت قبل از سوي 
مأموران كالنتري ۱06 نامجو دس��تگير و راهي بازداشتگاه شده كه ناگهان 
ساعتي قبل حالش بد مي شود و پس از انتقال به بيمارستان فوت مي كند.  يكي 
از مأموران كالنتري گفت: در حال گشت زني در محدوده استحفاظي بوديم 
كه با اين مرد روبه رو شديم. از آنجايي كه رفتارش مشكوك به نظر مي رسيد او 
را بازداشت كرديم و براي تحقيق به كالنتري برديم كه ناگهان حالش بد شد و 

ما هم بالفاصله او را به بيمارستان رسانديم اما او فوت كرد. 
در حالي كه تحقيق��ات مأموران حكايت از اين داش��ت اي��ن مرد خرده 
فروش مواد مخدر است، تيم پزش��كي اعالم كرد مرد فوت شده به خاطر 
بلعيدن چند بسته ترياك به كام مرگ رفته است. يكي از پزشكان گفت: 
در بررسي ها و عكس هايي كه از معده اين مرد گرفتيم مشخص شد وي 
چند بسته ترياك را بلعيده است كه پس از ساعتي تعدادي از بسته ها باز 
شده و ترياك حاوي آن باعث مرگ او شده است.  همزمان با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم، مأموران تحقيقات درباره 

اين حادثه را آغاز كردند. 

قتل شوهر به دست خانواده همسر 
مأم�وران پلي�س راز قت�ل م�رد جوان�ي را ك�ه در شهرس�تان 
مين�و دش�ت گلس�تان به دس�ت اعض�اي خان�واده همس�رش 
ب�ه قت�ل رس�يده بود، پ�س از س�ه ماه ب�ر م�ال كردن�د.  
چندي قبل مأموران پليس شهرستان مينو دشت استان گلستان جسد 
سوخته شده مرد ناشناس��ي را در نزديكي يكي از روستاهاي شهرستان 
كشف كردند. بررسي هاي نشان داد مرد جوان ابتدا به قتل رسيده و سپس 
عامالن قتل، جس��د او را آتش زده اند. در حالي كه تحقيقات درباره اين 
حادثه ادامه داشت، مأموران پليس با شكايت زن و مردي روبه رو شدند كه 
اعالم كرده بودند پسرشان از سه ماه قبل به طرز مرموزي ناپديد شده است. 
از آنجايي كه جسد كشف شده شباهت هاي زيادي با مرد گمشده داشت 
شاكيان به پزشكي قانوني رفتند و آنجا جسد پسرشان را شناسايي كردند. 
مأموران در تحقيقات از خانواده پس��ر گمشده دريافتند وي با همسرش 
اختالف داشته است. بنابراين همس��ر وي بازداشت شد و مورد بازجويي 
قرار گرفت. متهم در بازجويي ها به قتل شوهرش با همدستي مادر، برادر 
و دوس��ت برادرش اعتراف كرد و گفت كه پس از قتل جس��د او را آتش 
زده اند. پس از اين اعتراف مأموران، سه متهم ديگر را هم دستگير كردند.  
حسينعلي ايزد، دادستان عمومي و انقالب مينودشت با اعالم اينكه انگيزه 
قتل اختالفات خانوادگي بوده است  به مهر گفت: رسيدگي به پرونده چهار 

متهم به قتل در حال انجام است.

6 مسافر به مقصد نرسيدند 
مين�و  در  س�مند  و  پرای�د  س�واري  مرگب�ار  تص�ادف 
گذاش�ت.  برج�اي  شش كش�ته  گلس�تان  دش�ت 
سيد رحيم ميركريمي، معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر گلستان به 
مهر گفت: اين حادثه بامداد روز جمعه 25 بهمن ماه رخ داد كه پس از اعالم 
آن تيم عملياتي هالل احمر گلستان به محل حادثه در محور مينودشت 
به گنبد محدوده كارخانه فوالد اعزام شدند. در اين حادثه شش نفر در دم 
جان باخته بودند و يك نفر هم به شدت زخمي شده بود كه تيم عملياتي 
پس از بيرون آوردن فرد زخمي، وي را براي انتقال به مراكز درماني تحويل 

اورژانس دادند.

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز، كارت شناسايى و پالك موتورسيكلت آزما حجم سيلندر 
CC 124 مدل 1394 به رنگ مشكى به شماره پالك 129_4986 به 
 NBD***1252940121 124 و شماره تنهNBD515431شماره موتور
با كدملى 0056255276  متعلق به آقاى عليرضا رضايى رازليقى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1384 به 
رنگ سفيد شيرى به شماره پالك ايران 68 - 457 ن 96 به شماره 
متعلق به   S1412284649085 و شماره شاسى موتور 01292832 
آقاى مصطفى پوررجبى سادات محله با كدملى 2709402491 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد تيپ 131SL مدل 1390 به رنگ 
سفيد روغنى به شماره پالك ايران 68 - 835 م 29 و شماره 
موتور 4008384 و شماره شاسى S1412290737610 متعلق به 
آقاى مصطفى عطا الهى با كدملى 0322268532 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز و كارت خودرو سوارى پژو 405 مدل 1390 به شماره 
پالك ايران 63 - 163 و 79 به شماره موتور 12490172802 
متعلق به آقاى   NAAM01CA3BE209359 و شماره شاسى
مهرزاد قدمى ششده فرزند پنجعلى با كدملى 2572155869 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
 TU3 206 برگ سبز و سند مالكيت خودرو سوارى پژو 206 تيپ
مدل 1396 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران 59 - 612 
-NAAP0 82 و شماره موتور 165A0105159 و شماره شاسى   ج

EE9HJ072365 و شماره بدنه HJ072365 متعلق به آقاى عليرضا 
تولى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. گلستان

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
سند كمپانى خودرو سوارى وانت مزدا مدل 1389 به شماره 
 FE137197 پالك ايران 14 - 322 ص 97 به شماره موتور
و شماره شاسى NAGDPX2PC18D35138 متعلق به آقاى 
حرب باوى با كدملى 1752906594 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

پرواز قلب از رفسنجان به تهران 
از  كش�ور  اورژان�س  س�ازمان  رئي�س 
انتق�ال پانزدهمي�ن قل�ب ب�راي انج�ام 
عم�ل پيوند به ی�ك بيمار از رفس�نجان به 
تهران توس�ط اورژان�س هوایي خب�ر داد. 
پيرحسين كوليوند روز پنج شنبه به ايرنا گفت: 
در كمتر از يك هفته از نخس��تين انتقال قلب 
هوايي از رفسنجان به تهران، با تالش بي وقفه 
همكاران واحد شناسايي و فراهم آوري دانشگاه 
علوم پزشكي رفس��نجان، دومين قلب اهدايي 
نيز جدا س��ازي و با همكاري سازمان اورژانس 

كشور صبح روز پنج ش��نبه به صورت هوايي به 
بيمارستان امام خميني)ره( تهران منتقل شد. 
براساس اين گزارش قهرمان اهداكننده، جوان 
20 ساله اي بود كه پس از مرگ مغزي و رضايت 
خانواده اش قلب، دوكليه و كب��د او به بيماران 

نيازمند اهدا شد. 
قلب وي به جوان 26 س��اله اي در بيمارس��تان 
امام خميني )ره( پيوند زده ش��د و دوكليه اين 
فرد به كرم��ان و كبد وي براي اهدا به ش��يراز 

منتقل شد. 

 به سبك فيلم هاي هاليوودي
زورگيري مسلحانه

ب�ا همدس�تي  آمات�وري ك�ه  بازیگ�ر 
ب�رادر و یك�ي از دوس�تانش زورگي�ري 
مس�لحانه اي را در پوش�ش مأم�ور پليس 
به س�بك فيلم ه�اي هالي�وودي طراحي 
و اج�را ك�رده بودن�د ب�ه دام افتادن�د. 
به گزارش جوان، شامگاه يك شنبه اول دي ماه 
امسال مرد جواني در تهران سراسيمه به اداره 
پليس رفت و از س��ه مرد مأمور نم��ا به اتهام 

اخاذي و سرقت اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماج��را گفت: م��ن طراح 
دكوراسيون هستم. ساعتي قبل دفترم را بستم 
و با خودروي پژوي خودم ب��ه طرف خانه ام به 
راه افتادم كه زير پل س��تارخان زن جواني به 
عنوان مسافر براي من دس��ت بلند كرد و من 
هم تصميم گرفتم او را به مقصد برسانم. پس 
از اينكه او را سوار كردم به راه افتادم تا اينكه در 
نزديكي خيابان شهرآرا پژوي 206 نوك مدادي 
با سه سرنشين در حالي كه چراغ گردان داشت 
راه مرا سد كردند و من هم توقف كردم . سه مرد 
جوان كه لباس شخصي به تن داشتند از خودرو 
پياده شدند و خودشان را مأمور پليس معرفي 
كردند. يكي از آنها اس��لحه كمري و بي سيم و 
دستبند همراه داشت كه من فكر كردم مأمور 
پليس هستند. آنها ابتدا از من مدارك شناسايي 
خواستند و بعد سؤال كردند كه با اين زن جوان 
چه نسبتي دارم. وقتي گفتم مسافر است قبول 
نكردند و از من خواستند با آنها به كالنتري بروم. 
ابتدا مقاومت كردم و از آنها كارت شناسايي و 
حكم مأموريت خواستم اما يكي از آنها با اسلحه 
مرا تهديد ك��رد و گفت اگر به خواس��ته آنها 

عمل نكنم براي من پرونده سازي و مرا گرفتار 
مي كنند.  وي ادامه داد: مرد مسلح به من گفت 
در صورتي كه 2 ميليون تومان به آنها بدهم مرا 
آزاد مي كنند، اما من آنقدر پول نداش��تم و در 
نهاي��ت از كارت بانكي ام 500 ه��زار تومان به 
كارتي كه ش��ماره اش را به من دادند، منتقل 
ك��ردم و 300 هزار تومان هم پ��ول نقد همراه 

داشتم كه به آنها دادم و بعد آزادم كردند. 
وي در پايان گفت: من همان لحظه فهميدم كه 
آنها مأمور پليس قالبي هستند و به همين دليل 
چند شماره پالك خودروي آنها را كه خوانا بود 

به خاطرم سپردم. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي علي 

وسيله ايرد موسي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
ويژه س��رقت براي بررس��ي در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت. 
نخستين بررس��ي هاي مأموران پليس نشان 
داد مأمور نماهاي مسلح براي اينكه شناسايي 
نشوند مبلغ واريزي را از كارتی به كارت ديگر 
منتق��ل كرده اند تا هي��چ ردي از خود به جاي 
نگذارند. مأموران در تحقيقات بعدي با بررسي 
فني چند شماره پالك خودرويي كه شاكي در 
اختيار آنها قرار داده  ب��ود، دريافتند خودروي 
متهمان متعلق به زن ميانس��الي است كه در 
ادامه با تحقي��ق از صاحب خودرو مش��خص 
ش��د وي ش��ب حادثه خودرواش را در اختيار 

دو پس��ر جوانش به نام هاي فردي��ن و فرزين 
قرار داده است. 

بنابراين مأموران، فردين و فرزين 38 و 23 ساله 
را به عنوان مظنونان حادثه دستگير كردند و دو 
برادر هم در بازجويي ها به جرم خود با همدستي 
يكي از دوستانشان به نام بهزاد اعتراف كردند. 
با اعتراف متهمان، مأموران پليس، بهزاد را هم 
دستگير كردند. سه متهم چند روز قبل براي 
بازجويي به دادسراي ويژه سرقت منتقل شدند 
و پس از اعتراف به زورگيري مس��لحانه براي 
تحقيقات بيشتر به دستور قاضي علي وسيله 
ايرد موسي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 

 فردین معتادي ؟ 
نه.

سابقه كيفري یا دستگيري قبلي 
داري ؟ 

نه. م��ن تحصيلكرده دانش��گاه هنر 
هستم و تا االن حتي به كالنتري هم نرفته ام. 

چه رشته اي تحصيل كردي ؟ 
من از دوران كودك��ي عالقه زيادي به بازيگري 
و كارگرداني فيلم هاي س��ينمايي داشتم و به 
همين خاطر در اين رشته ادامه تحصيل دادم و 

ليسانس بازيگري و كارگرداني گرفتم. 
كارگرداني یا بازیگري هم كرده اي ؟ 
نه، البت��ه دوس��تان دوران دانش��گاهم همه 
هنرپيش��ه و كارگردان هاي معروفي هستند. 
مث��اًل يك��ي از همكالس��ي هايم كارگ��ردان 
فيلم هاي سينمايي معروف )م ش و ا ر( بود كه 
در پش��ت صحنه اين دو فيلم م��ن همكاري 

زيادي با او داشتم. 
پس بازیگري نكرده اي ؟ 

من عاشق بازيگري هستم و چند باري هم تست 

داده ام اما به قول دوس��تان من آماتور هستم و 
نتوانسته ام حرفه اي بشوم. 

شما كه تحصيلكرده و بازیگر هستي 
چرا با همدستي برادرت و دوستت به 
صورت مأمور نما دست به زورگيري 

زدید ؟ 
ما زورگير نيستيم. آن شب مي خواستم با زني 
كه سوار خودروي شاكي شده بود، تسويه حساب 

كنم كه اين اتفاق افتاد. 
چرا ؟ 

واقعيتش من مغازه لباس فروش��ي زنانه دارم. 
دو ماه قب��ل پس از اينك��ه مغازه ام را بس��تم با 
خودروام به طرف خانه ام به راه افتادم كه اين زن 
براي من دست بلند كرد. همان لحظه شيطان 
مرا وسوسه كرد كه او را س��وار خودروام كردم. 
پس از طي مسافتي زن جوان گفت كه براي او 
بستني يا آبميوه بخرم و من هم مقابل آبميوه 
فروشي خودروام را نگه داشتم و از خودرو پياده 
شدم و براي او آبميوه خريدم. لحظاتي بعد وقتي 
با دو ليوان آبميوه به داخل خودروام برگش��تم 

ديدم آن زن غيبش زده است و پس از بررسي 
متوجه شدم او دالرها و پول هاي داخل داشبورد 
خودروام را كه 20 ميليون تومان مي شد سرقت 
و فرار كرده است. پس از اين به دنبال آن زن بودم 
تا پولم را از او بگيرم تا اينكه شب حادثه متوجه 
شدم او زير پل ستارخان سوار خودروي پژويي 
شد كه راننده اش پس��ر جواني است. سپس با 
برادرم و دوستم كه در آن نزديكي مكانيكي دارد 
تماس گرفتم و سه نفري پژو را تعقيب كرديم 
كه پولم را از زن جوان بگيرم كه او فرار كرد و ما 

مبلغي از راننده گرفتيم. 
چرا خودتان را پليس معرفي كردید ؟ 
من اين نقشه را به س��بك فيلم هاي سينمايي 
طراحي كردم و مي خواستم آنها را بترسانم كه 

زودتر به پولم برسم. 
درباره زورگيري توضيح بده ؟ 

وقتي راه آنها را س��د كرديم خودم��ان را مأمور 
پليس معرفي كرديم و به پسر جوان گفتيم اين 
زن چه نسبتي با شما دارد كه او خيلي ترسيد و 
گفت از بستگانش است. به او گفتيم كه اين زن 

بدهكار است و بايد 20 ميليون تومان به ما بدهد تا 
آزادش كنيم و در همين لحظه زن جوان از فرصت 
استفاده و فرار كرد و بعد ما راننده را مجبور كرديم 
به ما پول بدهد كه او 500 هزار تومان به كارت ما 

واريز كرد و گفت بيشتر از اين ندارد. 
اسلحه را از كجا آورده بودي ؟ 

اسلحه پالس��تيكي بود كه چند روز قبل هنگام 
اس��باب كش��ي به منزل جديدم��ان در داخل 
خودروام مانده بود و از آنجايي كه نقش��ه مأمور 
پليس قالبي را طراحي كرده بودم از آن استفاده 

كردم. 
چرا وقتي زن جوان اموالت را سرقت 
كرد شكایت نكردي و تصميم گرفتي 

به این سبك پولت را بگيري ؟ 
كار من خالف ب��ود و از ترس آبرويم به كالنتري 

نرفتم و شكايت نكردم. 
فكر نمي كني حرف ها و ادعاهاي شما 
االن هم شبيه یك سناریو ساختگي 

است ؟ 
]سكوت مي كند.[ 
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عامالن قتل خانوادگي
 در ايستگاه محاكمه 

سارق موبايل 
رانندگان تاكسي

 به دام افتاد 
س�ارق حرف�ه اي و س�ابقه داري ك�ه 
موبای�ل رانندگان مس�افركش را س�رقت 
مي ك�رد دردام مأم�وران گرفت�ار ش�د. 
 به گزارش جوان، اوايل دي ماه امس��ال بود كه 
راننده مسافركش��ي به كالنت��ري ۱2۹ جامي 
رفت و از مرد ناشناسي به اتهام سرقت گوشي 

موبايلش شكايت كرد. 
مرد جوان در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل 
مردي حدوداً 40 س��اله را به عنوان مس��افر از 
ميدان راه آهن به مقص��د خيابان جمهوري به 
صورت دربستي س��وار خودروام كردم. وقتي 
به مقصد رس��يديم، مرد جوان به من گفت كه 
تلفن ضروري دارد و از من خواس��ت موبايلم را 
به او بدهم تا با يكي از بستگانش صحبت كند و 
من به او اعتماد كردم و موبايلم را در اختيارش 

گذاشتم كه ناگهان فرار كرد. 
پس از طرح اين ش��كايت مأم��وران تحقيقات 
خود را آغاز كردند كه در همان ابتدا با 5 شكايت 
مشابه ديگر روبه رو شدند كه همگي حكايت از 
اين داشت مرد س��ارق به همين شيوه اقدام به 
سرقت موبايل راننده ها كرده است. پس از اين 
مأموران دست به تحقيقات تخصصي زدند كه 
با بررس��ي دوربين هاي مداربسته محل حادثه 
دريافتند سارق موبايل ها مرد 40 ساله اي به نام 
مهدي اس��ت كه در پرونده اش ۱۱ فقره سابقه 
كيفري ثبت شده اس��ت. بنابراين با شناسايي 
سارق حرفه اي، مأموران ۱4 بهمن ماه وي را در 

مخفيگاهش شناسايي و دستگير كردند. 
متهم پس از دس��تگيري به جرم خود اعتراف 
كرد و گفت: حدود پنج ماه است در محدود هاي 
خيابان جمه��وري، خيابان حاف��ظ، وليعصر، 

راه آهن و خيابان هاي مركزي شهر پرسه مي زدم 
و در فرصت مناس��ب خودروي��ي را به صورت 
دربست كرايه مي كردم. هنگامي كه به مقصد 
مي رس��يدم به بهانه اينكه تلفن همراه ندارم و 
يك تماس ضروري دارم گوشي تلفن همراه را از 

راننده مي گرفتم و سرقت مي كردم.
متهم در ادامه با اعتراف به 35 فقره س��رقت به 
اين ش��يوه گفت: پس از س��رقت، گوشي هاي 
مس��روقه را در محدوده هاي خيابان مولوي و 
شوش به مالخري مي فروختم و با پول آن مواد 

مخدر مي خريدم. 
س��رهنگ كارآگاه عل��ي عزيزخان��ي، رئيس 
پايگاه هش��تم پليس آگاهي پايتخ��ت با اعالم 
اينكه مأموران پس از اعتراف سارق، دو مالخر را 
هم دستگير كردند، گفت: پس از تكميل پرونده 
بازپرس ش��عبه يكم دادسراي ناحيه ۱۱ تهران 
دستور انتشار چهره بدون پوشش متهم را صادر 
كرد تا شهرونداني كه به اين شيوه مورد سرقت 
قرار گرفته اند پ��س از شناس��ايي متهم براي 
شكايت به پايگاه هش��تم پليس آگاهي تهران 

بزرگ مراجعه كنند. 


