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مرگ مشكوك مرد مغازه دار
 بررسي مي شود 

مرد مغازه داري كه ب�ه طرز مرم�وزي در خانه زن جوان�ي به كام 
مرگ رفته اس�ت، از س�وي مأم�وران پليس بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه چند شب قبل قاضي مرادي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ 
مشكوك مرد ميانسالي در يكي از بيمارستان ها با خبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم راهي محل شد. بررسي ها نشان داد مرد فوت شده 
دقايقي قبل در خانه  زن جواني مهمان بوده است كه ناگهان حالش بد 

مي شود و پس از انتقال به بيمارستان فوت مي كند. 
زن جوان در توضيح ماجرا به مأموران گف��ت: من در بازار تهران مغازه 
لباس فروشي زنانه دارم و مرد فوت شده هم صنفي من است و در كنار 
مغازه ام، مغازه لباس فروشي دارد. به همين دليل از دوسال و نيم قبل 
يكديگر را مي شناسيم و با هم همكاري داريم. مدتي قبل او به مغازه ام 
آمد وگفت كه مشكل مالي دارد و از من خواست به او كمك مالي كنم و 
من هم قبول كردم مبلغي به او قرض بدهم تا اينكه وام بگيرد و بدهي ام 
را پس دهد. ساعتي قبل او طبق قرار قبلي مان به در خانه ما آمد تا با هم 
درباره كمك مالي به او حرف بزنيم. م��ادرم، او را به داخل خانه دعوت 
كرد. هنوز لحظاتي از ورودش به خانه مان نگذشته بود كه ناگهان حالش 
بد شد و روي زمين افتاد. در حالي كه من و مادرم شوكه شده بوديم با 
اورژانس تماس گرفتيم و عوامل اورژانس هم او را به بيمارستان منتقل 
كردند، اما او فوت كرد. وقتي علت مرگ او را از پزش��كان سؤال كردم 

گفتند او سكته كرده است. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد فوت شده براي 
انجام آزمايش هاي الزم و مشخص ش��دن علت اصلي مرگ به دستور 

بازپرس پرونده به پزشكي قانوني فرستاده شد.

چراغ نفتي
 بالي جان دختر ۱۸ ساله شد

آتش گرفتن چراغ نفتي در شهرستان زاهدان مرگ دختر 18 ساله 
را رقم زد. 

سرهنگ حبيب رازدار، جانش��ين فرمانده انتظامي شهرستان زاهدان 
گفت: ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته در پي گزارش يك فقره مرگ مشكوك 
دختري جوان ناشي از سوختگي در بيمارستان امام علي )ع( شهر زاهدان 
مأموران كالنتري ۲۰ براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. او افزود: با 
بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد، دختري ۱۸ ساله به نام زينب روز 
بيست و هشتم خرداد ماه هنگام پر كردن مخزن چراغ نفتي خوراك پزي 
در منزل در منطقه سرجنگل زاهدان، مقداري از نفت روي شعله هاي 

آتش و لباس او ريخته و منجر به شعله ور شدن آتش شده است. 
سرهنگ رازدار ادامه داد: با شعله ور شدن آتش اين دختر جوان دچار 
سوختگي شديد و با كمك اعضاي خانواده جهت مداوا به بيمارستان 
امام علي )ع( منتقل مي شود. اين فرد با وجود تالش هاي تيم پزشكي، 
ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته به دليل شدت جراحات وارده بر اثر سوختگي، 

جان خود را از دست داد.

مهار آتش در بيمارستان بعثت
آتش س�وزي روز گذش�ته در بيمارس�تان بعثت تهران با حضور 

آتش نشانان   مهار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، جالل ملكي سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: اين 
حادثه ظهر روز گذشته اتفاق افتاد و با حضور آتش نشانان مشخص شد در 
بخش درماني اين مركز آتش سوزي اتفاق افتاده است و براي جلوگيري از 
ايجاد خطر براي بيماران، كار انتقال آنها كه حدود 4۰ نفر بودند به بخش هاي 
ديگر صورت گرفته است. وي در توضيح بيشتر گفت: به دليل نقص فني 
در قسمت سيم هاي برق، يكي از اتاقك هاي بيمارستان دچار آتش سوزي 
خفيف شده بود و دود حاصل آن به بخشي از اتاق هاي درماني سرايت كرده 

بود. ملكي گفت كه اين حادثه مصدوم و تلفات جاني نداشت.

خانواده نجفي به دادسرا آمدند 
خانواده نجفي، شهردار اسبق 
تهران كه به اتهام قتل همسر 
دوم�ش از هفت�م خردادماه 
امسال در زندان اوين تهران 
بازداشت است، براي پيگيري 
پرون�ده قت�ل به دادس�راي 
ام�ور جنايي ته�ران آمدند. 

به گزارش خبرنگار ما، شهردار اسبق تهران صبح هفتم خردادماه امسال 
همسر دومش به نام ميترا استاد را به خاطر اختالفات  خانوادگي در حمام 
خانه اش با شليك گلوله به قتل رساند. متهم پس از بازسازي صحنه و 
تكميل تحقيقات به زندان اوين منتقل ش��د، در حال حاضر در انتظار 
برگزاري جلسه محاكمه به سر مي برد. صبح ديروز خانواده نجفي براي 
پيگيري پرونده به دادسراي امور جنايي تهران رفتند و با قاضي دشتبان، 
بازپرس پرونده مالقات داشتند. گفته مي شود خانواده نجفي براي تحويل 
مدارك و اموال نجفي كه در روز حادثه ضبط شده است به دادسراي امور 

جنايي رفته بودند. 

دالالن ارز با دوربين هاي
 تشخيص چهره  شناسايي مي شوند

 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از 
محبوبه قربانی

   گزارش 
تجهيز خيابان هاي ارزي پايتخت 
به دوربين هاي پيشرفته خبر داد و تأكيد كرد: »با هرگونه خريد 
و فروش ارز در فضاهاي غيرقانوني برخورد مي شود و پليس در 
كنار بان�ك مرك�زي ب�ه مقابل�ه ب�ا دالالن ارز مي پ�ردازد.«

به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حسين رحيمي در حاشيه بيست و 
شش��مين مرحله از طرح رعد كه صبح ديروز در پليس پيشگيري 
پايتخت برگزار شد، درباره ادامه برخورد با دالالل ارز گفت: »مبارزه با 
دالالن ارز ادامه دارد و اعالم مي كنم در يك ماه گذشته به جز تعداد 
اندكي  حضور دالالن ارز و طال در سبزه ميدان، منوچهري و خيابان 
فردوسي مشاهده نشده است. همچنين با هماهنگي بانك مركزي 
اين مناطق به دوربين هاي پيشرفته مجهز شده است تا افرادي كه 
مي خواهند به صورت غيرقانوني در اين مناطق اقدام به فروش ارز 
كنند شناسايي ش��وند.« وي با بيان اينكه تعدادي از دالالن ارز در 
زندان به سر مي برند، گفت: »با هرگونه خريد و فروش ارز در فضاهاي 
غيرقانوني برخورد مي شود و پليس در كنار بانك مركزي به مقابله با 

دالالن ارز مي پردازد.«
س��ردار رحيمي در توضيح آخرين مرحله طرح رع��د گفت: »در 
4۸ ساعت گذش��ته با ۳۱۵ فقره حكم قضايي، ۵6۱ نفر از سارقان، 
مالخران و ساير مجرمان مرتبط شناسايي و دستگير شدند. در اين 
طرح ۵۲ هزار و ۲۲9 مورد اموال سرقتي مردم اعم از قطعات خودرو، 
لوازم منزل، گوش��ي موبايل و غيره نيز كش��ف و ضبط شده است. 
همچنين پنج قبضه سالح گرم و ۳9 قبضه سالح سرد از متهمان 
كشف و ضبط شده است.« سردار رحيمي با بيان اينكه ۸۳۰ پرونده 
براي متهمان تشكيل شده است، گفت: »اين افراد كه در قالب ۲۱ باند 
فعاليت مي كردند دستگير شدند و از ۵6۱ نفر متهم دستگيرشده در 
اين مرحله، بالغ بر ۳۰۰ نفر داراي سابقه بوده اند و از سه ماه تا چند 
سال در زندان بوده اند. «وي ارزش ريالي اموال مسروقه را ۸ ميليارد و 

4۰۰ ميليون تومان اعالم كرد. 
   افزايش ترافيك در خارج از محدوده 

 سردار رحيمي در پايان در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان«، مبني بر 
اينكه با اجراي طرح ترافيك جديد برايند عمومي اين است كه تردد 
خودروهاي زوج و فرد در محدوده هاي مورد نظر افزايش يافته است؛ 
چراكه براساس برايندهاي موجود همواره مردم هزينه هاي الزم را 
براي حضور در اين محدوده ها يا هر محدوده ديگر پرداخت خواهند 
كرد با اين حال بفرماييد اثرگذاري اين طرح كه پيوست هاي محيط 

زيستي و بهداشتي دارد و در حال حاضر چگونه است، گفت: »اگرچه 
قضاوت درباره طرح ترافيك جديد زود است، اما روزانه ارزيابي هاي مان 
را با همكاري پليس راهور درباره اين طرح انجام داده ايم و در اين چند 
روز مشخص شد در محدوده رينگ اول و دوم طرح يعني محدوده 
اصلي و محدوده كاهش آلودگي هوا، ترافيك كاهش پيدا كرده است، 
اما در ساير معابر ترافيك افزايش داشته است. به هر حال هم پليس 
و هم شهرداري در حال بررسي است تا همه شرايط از نظر ترافيكي و 

آلودگي هوا به سود مردم باشد.«
  لغو بازداشت 2 مأمور پليس

روز گذشته رئيس پليس تهران بزرگ درباره حادثه پارك پليس گفت: 
دو همكار كه يكي از آنها جانشين كالنتري است از مسئوليت عزل و 
در بازداشت هستند. وي ادامه داد: همچنين افراد در اين پارك به طور 
كامل كشف حجاب كرده بودند و همچنان در بازداشت هستند، جرم 

اين افراد نيز كشف حجاب، هنجارشكني و توهين به پليس است. 
ساعتی بعد  اما از مركز اطالع رسانی پليس تهران خبر رسيد كه اين 

دستور لغو شده است.
 بر اساس اين گزارش، به دنبال بررس��ي هاي اوليه توسط بازرسي 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، سردار حسين رحيمي، دستور قبلي 

خود را متوقف و اجرا يا تعليق آن را منوط به پايان تحقيقات كرد. 

عصر روز شنبه، يكم تيرماه در پي تماس تلفني تعدادي از شهروندان 
مبني بر حضور چند نفر دختر و پس��ر در بوس��تان پليس منطقه 
تهرانپارس و انجام حركات نامتعارف از س��وي آنان، واحد گش��ت 
كالنتري براي بررس��ي موضوع به محل اعزام شد. در بررسي اوليه 
مشخص شد  پنج  دختر و پس��ر كه فاقد حركات طبيعي و نرمال 
و همچنين پوش��ش مناس��ب بودند با انجام شوخي هاي سخيف، 
نامتعارف و به دور از شئونات اخالقي و عرف جامعه با يكديگر، موجب 
جريحه دار شدن شهروندان و به دنبال آن نارضايتي و اعتراض ديگر 
افراد حاضر در پارك شده اند.  مأموران پس از حضور در محل، ابتدا 
ضمن ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر اين افراد، آنان را به رعايت 
عفت و هنجارهاي اجتماعي دع��وت كردند كه در مقابل اين رفتار 
مأموران پليس، يكي از اين افراد ضمن ايجاد جوس��ازي، شروع به 
فحاشي نسبت به مأموران كرده كه در نتيجه اين ماجرا )سه پسر و دو 

نفر دختر( دستگير و به كالنتري انتقال داده شدند. 
سرگرد علي صباحي، رئيس مركز اطالع رساني پليس پايتخت، در 
گفت وگو با فارس با اعالم اين مطلب كه در بررسي هاي اوليه مشخص 
شد اين افراد به دليل مصرف مواد مخدر توهم زا، فاقد حالت طبيعي 
بوده اند، اعالم كرده ب��ود: »در اين خصوص اقدام��ات قانوني الزم 

صورت گرفت. «

رئيس پليس پايتخت: 

روز گذشته 561 سارق به آمار زندانيان تهران اضافه شد 

دو مرد جوان يكي س�ارق و ديگري مالخر ب�ود كه به خاطر 
س�رقت چند تكه عتيقه از منزلي در غ�رب تهران و خريد 
آن دس�تگير ش�ده بودن�د. از مالخر اي�ن پرونده س�ؤال 
كردم: چ�را اينجاهس�تي؟ گفت: »ب�ه خاطر پ�ول زياد!«

سارق: 
چند سال داري؟

۳6 سال
سابقه داري؟

نه، بار اولم بود كه سرقت مي كردم.
چرا؟ 

راننده اسنپ بودم و درآمدم كم بود. وقتي دوستم پيشنهاد اين 
كار را داد قبول كردم. 

بيشتر توضيح بده...
روزي يكي از دوستانم گفت خانه اي را زير نظر گرفته كه صاحب 
آن مدتي است به خارج از كشور رفته است. او گفت خانه خيلي 
در و قفل درست و حسابي ندارد و خيلي راحت مي شود وارد خانه 

شد. اين شد كه قبول كردم. 

و بعد. . . 
روز حادثه همراه دوستم به خانه مورد نظر رفتيم و با كمي تالش 
در ورودي خانه كه قديمي بود، باز شد. طي سه روز متوالي به آن 
خانه رفت و آمد مي كرديم و هر بار تكه اي جنس از خانه سرقت 

مي كرديم. 
چه لوازمي سرقت كرده بوديد؟

چند تكه عتيقه و فرش هاي دستي و ظروف كريستال
چطور دستگير شدي؟

وقتي صاحبخانه برگش��ت، ش��كايت ك��رد و از طريق دوربين 
مداربسته شناسايي و دستگير شدم. اما دوستم متواري است. 

پول زياد گرفتارم كرد
چند سال داري؟

 ۳۲سال. متأهل هستم و يك پسر پنج ماهه دارم.
اعتياد داري؟

بله اعتياد به شيش��ه دارم. البته يكبار ترك ك��ردم اما دوباره به 
سمت مواد رفتم. 

 شغلت چيست؟
در زمينه پوشاك فعاليت دارم.

نمي دانستي اجناس سرقتي است؟

اجناس داخل جعبه بود كه آنها را خريدم. فكر نمي كردم سرقتي 
باشد. آنها را به مبلغ 4 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خريدم. 

چرا جنس عتيقه خريدي؟
دوست داشتم براي خانه اي كه در تركيه داشتم، ببرم. 

مگر آنجا خانه داري؟
بله، كالً خيلي وضع مالي خوبي دارم. يك خانه در تركيه، دو خانه 
در تهران يكي پاسداران و يكي در شهرآرا دارم. يك ميليارد پول 
نقد در حسابم هست و پدرم يكي از سهامداران پالسكو بود كه 

فوت كرد. چون تك فرزند بودم همه اموال پدرم به من رسيد. 

باز كردن در خودرو   در چند ثانيه!
س�امان، جوان�ي بود كه ب�ه قول مع�روف در زم�ان چند 
ثانيه صن�دوق خودروه�ا، آن ه�م خودروه�اي داخلي 
را باز مي ك�رد و ل�وازم داخ�ل آن را از جمله زاپ�اس و... 
را س�رقت مي ك�رد. مي گف�ت: »دوس�تانم مي گفتند در 
خودروه�اي داخلي را خيلي راحت مي ش�ود ب�از كرد!«

چند سال داري؟
 ۲۵سال

سابقه داري؟
بله

چند سال زندان بودي؟
دو سال زندان بودم.

چه زماني آزاد شدي؟
يكس��ال و نيم بود كه آزاد ش��دم. پدر و مادرم رضايت شاكيان را 

گرفتند. 
چرا بعد از آزادي دوباره سراغ سرقت لوازم خودرو 

رفتي؟
سه ماه گرفتار مواد شدم و سعي كردم ترك كنم، اما دوباره سراغ 
آن رفتم. درآمدي هم نداشتم به همين خاطر سرقت مي كردم و 

خرج مواد مي شد. 
چند فقره سرقت داري؟

خيلي زياد...
چطور در عرض چند ثانيه در صندوق هاي ماشين 

را باز مي كردي؟
از دوس��تانم ياد گرفتم. آنها مي گفتند خيل��ي راحت در صندوق 
خودروهاي داخلي باز مي ش��ود. من هم چند بار امتحان كردم و 

ديگر حرفه اي شدم. 
با چه وسيله اي اين كار را مي كردي؟

با چاقو.
چطور شناسايي شدي؟

آخرين بار بعد از سرقت لوازم داخل صندوق خودروي ال9۰ مشكي 
از طريق دوربين هاي مداربسته شناسايي و دستگير شدم. 

پول زياد باعث دردسر شد!

جاسازي مواد در كيف شوهر!اينترنتي اسلحه مي خرم
 مأموران پليس سنايي در بازرسي از مخفيگاه 
يكي از سارقان، اس�لحه اي شاه كش كشف 
كرده اند. س�ركالنتر منطقه درباره اس�لحه 
مي گويد:»اين اس�لحه ش�اه كش نام دارد و 
براي ي�گان خاصي اس�ت كه ب�ا هماهنگي 
نيروي مس�لح وارد كش�ور مي ش�ود. « بعد 
از اي�ن توضيحات س�راغ س�ارق رفت�م. او 
جوان 32 س�اله  و صاحب يك پسر سه ماهه 
بود ك�ه هم�ه جرائم�ش را ان�كار مي كرد. 

شغلت چيست؟
در شركت كار مي كردم.

سابقه داري؟
بله، به خاطر درگيري 

پس رگه هاي چاقوي روي صورتت 
براي درگيري است؟

نه، خودزني كردم. ناراحتي اعصاب دارم و دارو 
مصرف مي كنم.

اين اسلحه و بقيه سالح ها را از كجا 
تهيه كردي؟

اين اسلحه براي من نبود و بقيه را هم اينترنتي 
خريده بودم. 

پس اسلحه براي چه كسي بود؟
در خانه پدرم بودم. او معتاد است و در خانه اش 
بافور و مواد بود. همه را گردن گرفتم كه او گرفتار 

نشود. اين اسلحه هم براي همسايه مان است!

س�ه متهم از اعض�اي ي�ك خانواده 
بيش�تر از ديگر متهم ه�ا جلب توجه 
مي كردن�د. نزدي�ك ش�دم و از زني 
ك�ه هم�راه آنها ب�ود، پرس�يدم چرا 
اينجاي�ي؟ گف�ت: »در كيف ش�وهرم 
م�واد گذاش�تم!« همي�ن باعث ش�د 
كنجكاو شوم و باب گفت و گو باز شد. 

چند سال داري؟
 4۰سال

چرا اين تصميم را گرفتي؟
با شوهرم اختالف داشتم. او به من توجه نمي كرد 
و اهميتي نمي داد. با خواهرزاده ام تصميم گرفتم 
4۸ گرم شيشه در كيف شوهرم بگذارم و بعد او 

را لو دهم. 
مواد را از كجا تهيه كردي؟

از يكي از دوس��تانم در ك��رج گرفتم. ۲ميليون 
تومان دادم و آنرا خريدم. 

چرا با زن مواد فروش دوست بودي؟
)سكوت متهم(

زمان دس�تگيري همراه ش�وهرت 
بودي؟

بله، همراه دختر ۱4 ساله و پسر ۱۲ ساله ام بودم. 
خواهرزاده ام نيز با ما بود. در پارك راه مي رفتيم 
كه مأموران آمدند و شوهرم را دستگير كردند. 

همانجا دلم سوخت و گفتم كار خودم است!

ان
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مرگ امدادگر در عمليات نجات  
تص�ادف زنجي�ره اي در مح�ور 
خرمبيد، آباده در اس�تان فارس 
سه كش�ته و 14 زخم�ي در پ�ي 
داش�ت يكی از قربانيان حادثه 
امدادگ�ر هالل احمر ب�ود كه در 
تصادف با كاميون ج�ان باخت. 
س��رهنگ نادر رحماني، رئيس مركز 
اطالعات و كنترل ترافيك راهور ناجا 

درباره اين حادثه به خبرنگار ما گفت: ساعت 9:۱۵ صبح ديروز تصادف 
زنجيره اي در محور خرمبيد، آباده در اس��تان فارس به مأموران اطالع 
داده شد.  بررسي ها در محل حادثه نشان داد اين تصادف زنجيره اي بين 
يك دستگاه تريلي، يك دستگاه كاميون، سواري پژو، سواري پرايد و 
يك دستگاه نيسان كاپرای نيروي انتظامي رخ مي دهد كه در جريان آن 
تعدادي از خودروها دچار آتش سوزي مي شوند. وي افزود: متأسفانه در 
اين حادثه دو سرنشين خودروهاي پرايد و پژو همراه مرد ديگري جان 
باختند و ۱4 نفر ديگر هم به شدت زخمي شده بودند كه براي مداوا به 
مراكز درماني منتقل شدند.  به گفته وي تعدادي از مجروحان اين حادثه 
حالشان وخيم است و كارشناسان پليس راه در حال بررسي علت حادثه 

هستند كه پس از مشخص شدن از طريق رسانه ها اعالم مي شود. 
بر اساس اعالم سازمان هالل احمر يكي از كشته شده هاي اين حادثه 
محمدحسين نظري، امدادگر ۲۵ ساله جمعيت هالل احمر خرمبيد 

است كه هنگام امدادرساني جان خود را از دست داده است.

 قتل مرد همسايه 
با شليك گلوله

پس�ري كه متهم اس�ت مرد همس�ايه را با ش�ليك گلوله اس�لحه 
وينچس�تر به قتل رسانده اس�ت، خودش را تس�ليم پلي�س كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز دوشنبه سوم تيرماه به قاضي ميرزايي، 
بازپرس ويژه قتل مش��هد خبر رس��يد م��ردي 4۸ س��اله در خيابان 
طبرسي ۵۱ با شليك گلوله مجروح شده و بعد از انتقال به بيمارستان 
شهيدهاش��مي نژاد جانش را از دست داده اس��ت. با حضور بازپرس در 
محل مشخص شد كه عامل قتل پسر ۲۸ ساله اي به نام اميد است كه در 
همسايگي مقتول زندگي مي كند. همچنين مشخص شد كه اميد بعد از 
ارتكاب حادثه از محل گريخته است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي 

قانوني تحقيقات براي بازداشت اميد به جريان افتاد. 
در حالي كه تجس��س هاي گام به گام پليس براي بازداش��ت متهم در 
جريان بود، اميد خود را تس��ليم پليس كرد. او در حض��ور بازپرس به 
جرمش اعتراف كرد و گفت: س��اعتي قبل از حادثه برادر ۱۱ ساله ام به 
خانه آمد و گفت كه در كوچه مشغول بازي بود كه مرد همسايه او را دعوا 

كرده و سپس كتك زده است. 
من هم به هواخواهي برادرم، خودم را به كوچه رساندم و با مرد همسايه 
درگير ش��دم. به خاطر اينكه عصباني بودم برايش چاقو كشيدم كه او 
چاقو را از دس��تم گرفت و گفت مي خواهد پليس را با خبر كند. متهم 
ادامه داد: بعد از آن بود كه به خانه رفتم و از مادرم خواستم كه چاقويم 
را پس بگيرد. مادرم راهي كوچه ش��د و با مرد همسايه حرف زد و از او 
خواست كه چاقو را پس بدهد كه باز هم توجه نكرد. آنجا بود كه اسلحه 
وينچستري را كه داشتم، برداش��تم و به كوچه برگشتم. مرد همسايه 
را تهديد كردم و گفتم كه چاقويم را پس بدهد كه توجه نكرد. من هم 
دست به ماش��ه بردم و گلوله اي ش��ليك كردم كه به او برخورد كرد و 
جانش را از دس��ت داد. همزمان با اعتراف هاي متهم تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

 خودسوزي   ناكام  پيمانكار 
 در وزارت ارتباطات

يكي از پيمانكاران وزارت ارتباطات براي زن�ده كردن مطالباتش با 
حضور در اين وزارتخانه اقدام به خودس�وزي ك�رد كه نجات يافت. 
اين حادثه روز گذشته اتفاق افتاد كه در جريان آن اين پيمانكار با ورود به 
در اصلي ساختمان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در خيابان شريعتي 
تهران، با ريختن بنزين روي خود، اقدام به خودكشي كرد. اين فرد پيمانكار 
يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت بود كه به نشانه اعتراض، 
اقدام به خودس��وزي كرد.  روابط عمومي وزارت ارتباطات اعالم كرد: به 
محض مشتعل شدن بخشي از لباس وي با هوشياري و عكس العمل به 
موقع كاركنان مركز حراست و يگان انتظامي، اطفاي حريق صورت گرفت 

و فرد مذكور بازداشت و به مراجع انتظامي تحويل داده شد.

م�رد پول�داري ك�ه مته�م اس�ت زن صيغ�ه اي اش را ب�ا 
همدس�تي دو نف�ر از بس�تگانش دو س�ال قب�ل رب�وده و م�ورد 
آزار و اذي�ت ق�رار داده اس�ت، در ته�ران دس�تگير ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، دوسال قبل بود كه زن جواني در شهرستان مشهد 
سراسيمه به اداره پليس رفت و از سه مرد آشنا به اتهام آدم ربايي و آزار و 

اذيت و سرقت مقرون به آزار شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: من آرايشگاه دارم و مدتي قبل به خاطر اختالفي 
كه با شوهرم داشتم از او جدا ش��دم. پس از آن با فرزند خردسالم زندگي 
تازه اي ش��روع كردم تا اينكه با مرد پولداري به نام ايرج آشنا شدم و براي 
مدت معيني صيغه او شدم. ايرج مرد بداخالقي بود در مدتي كه صيغه اش 
بودم، مرا خيلي اذيت كرد به همين دليل پس از اينكه مدت صيغه ام تمام 
شد از او جدا شدم، اما ايرج اصرار داشت با او ارتباط داشته باشم كه قبول 
نكردم. او هر روز به من پيامك مي داد و حتي مرا تهديد هم مي كردم تا اينكه 
امروز داخل خيابان با خودروي گرانقيمتش داخل خيابان راه مرا سد كرد و 
دو مرد كه از بستگانش هستند از داخل خودرواش پياده شدند و مرا به زور 
سوار خودرو كردند و به خانه اي در حوالي مركز مشهد انتقال دادند. ايرج مرا 
به شدت مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار داد و پس از اينكه تمامي طالها، 
پول و اموال گرانقيمتم كه حدود ۵۰ ميليون تومان ارزش داشت از من به زور 
گرفت ، مرا داخل خياباني رها كردند و از محل گريختند. ايرج مرا تهديد كرد 
اگر با او دوباره ارتباط برقرار نكنم اتفاق بدي براي من رخ مي دهد به همين 

خاطر ترسيدم و به اداره پليس آمدم و از او شكايت كردم. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس براي رسيدگي در اختيار تيمي 

از كارآگاهان پليس آگاهي مشهد قرار گرفت. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد مرد پولدار و دو همدستش پس از حادثه 
به مكان نامعلوم��ي گريخته اند.  در حالي كه تحقيقات براي شناس��ايي 
و دستگيري متهمان ادامه داش��ت مأموران مخفيگاه ايرج را در يكي از 
خيابان هاي غربي پايتخت شناسايي كردند و براي دستگيري وي راهي 
تهران ش��دند. مأموران پس از گرفتن نيابت قضايي صبح روز يك شنبه 
مرد پولدار را در حالي كه س��وار بر خودروي ب��ي ام وي گرانقيمتش بود، 
دستگير و به دادسراي امور جنايي تهران منتقل كردند. همچنين مأموران 
در بررسي هاي بعدي يكي از همدستان او را در كرج شناسايي و دستگير 
كردند.  صبح ديروز دو متهم در شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران مورد 
بازجويي قرار گرفتند.  ايرج در ادعايي گفت: من وضع مالي خوبي دارم. چند 
سال قبل از همسرم جدا شدم و با شاكي كه پروانه نام دارد آشنا شدم و او را 
صيغه كردم. پروانه به بهانه هاي مختلف از من پول مي گرفت به همين سبب 
وقتي مدت صيغه مان تمام شد، از او جدا شدم. پس از اين به تهران آمدم كه 
فهميدم او از من به اتهام آدم ربايي شكايت كرده است كه از ترس به مشهد 
برنگشتم.  متهم دوم نيز در بازجويي ها جرم خود را انكار كرد. دو متهم به 
دستور قاضي سهرابي با صدور قرار عدم صالحيت براي ادامه بازجويي ها به 

دادسراي محل حادثه منتقل شدند. 

بازداشت ربايندگان
 زن صيغه اي پس از 2 سال


