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زخمي شدن مادر و 2 فرزندش
 در انفجار گاز

انفجار گاز در يك س�اختمان مس�كوني در شهرس�تان خدابنده 
استان زنجان، زخمي شدن مادر و دو فرزندش را به همراه داشت. 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس اس��تان زنجان از حادثه 
آتش س��وزي در انفجار گاز يك س��اختمان مس��كوني در شهرستان 
خدابنده باخبر و راهي محل شدند. بعد از مهار آتش از سوي مأموران 
آتش نش��ان، اولين بررسي ها نش��ان داد يك مادر و دوفرزند مجروح و 

بالفاصله از سوي عوامل اورژانس به بيمارستان منتقل شده اند. 
علت اين حادثه در دست بررسي است. 

 
مرگ خاموش كارگر ساختماني

كارگر يك س�اختمان نيمه كاره در شهرس�تان فيروزك�وه، بر اثر 
استنش�اق گاز مونوكس�يد كربن در چادر مس�افرتي فوت كرد. 
به گزارش جوان، بامداد روز گذشته، مأموران پلس شهرستان فيروزكوه 
از حادثه گازگرفتگي در يك س��اختمان نيمه كاره باخبر و راهي محل 
ش��دند. با حضور مأموران در محل و بررس��ي هاي اوليه مشخص شد، 
جوان 29 ساله كه نگهبان يك ساختمان نيمه كاره بوده است، به دليل 
استفاده از وسايل گرمايشي نامناسب در چادر مسافرتي بر اثر استنشاق 

گاز مونوكسيد كربن، دچار مسموميت شده و فوت كرده است.

زخمي شدن كودك در انفجار مين
انفج�ار مي�ن ب�ه ج�اي مان�ده از دوران جن�گ تحميل�ي در 
شهرس�تان مهران س�بب زخمي شدن پس�ربچه اي 10ساله شد. 
سرهنگ قدرت اهلل ش��هبازبيگي، فرمانده انتظامي شهرستان مهران 
گفت: اين حادثه در منطقه عش��ايري روستاي بانرحمان اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان دادكه پسر بچه ۱۰ ساله 
پس از جمع كردن هيزم و روشن كردن آتش مشغول گرم كردن خود 
بود كه ناگهان ب��ا انفجار مين به جاي مان��ده از دوران جنگ تحميلي 

مجروح و به بيمارستان منتقل شد. 
فرمانده انتظامي شهرستان مهران گفت: برابر اظهار نظر پزشكان درحال 

حاضر وضعيت جسمي مصدوم رضايت بخش است.

مرگ چاه كن هنگام حفاري 
م�رد چاه ك�ن هن�گام حفر چ�اه ب�ه عل�ت ري�زش دي�واره آن 
در شهرس�تان مح�ات دچ�ار حادث�ه ش�د و ج�ان باخ�ت. 
به گزارش جوان، روز گذشته، مأموران پليس شهرستان محالت با اعالم 
خبر فوت يك چاه كن در اين شهرستان راهي محل شدند. بعد از حضور 
مأموران در محل حادثه، بررسي ها نشان داد، كارگري كه مشغول حفر 
چاه بوده بر اثر ريزش ديواره چاه دچار خفگي شده و فوت كرده است. 

سرهنگ منوچهر نصيري، فرمانده انتظامي شهرستان محالت گفت: 
»جسد از چاه بيرون آورده شد و براي بررس��ي هاي بيشتر به پزشكي 

قانوني منتقل شد.«

مرگ 2 موتورسوار
 در تصادف با اتوبوس

رانن�ده و ترك نش�ين موتورس�يكلت درتص�ادف ب�ا اتوب�وس 
مس�افربري در مح�ور بوئين زه�را ب�ه اليگ�ودرز ج�ان باختند. 
به گزارش جوان، اين حادثه دو روز قبل اتفاق افتاد و مأموران پليس پس 
از حضور در محل متوجه شدند راكب و ترك نشين موتورسيكلت به علت 
شدت جراحات فوت كرده اند. سرهنگ حسين پور قيصري، رئيس پليس 
راه استان اصفهان گفت: » تغيير ناگهاني مسير توسط موتورسيكلت به 

دليل سرعت غيرمجاز علت وقوع اين حادثه اعالم شده است.«

سقوط مرگبار به دستگاه تراش
سقوط يك كارگر به دستگاه تراش لوله مرگ او را به همراه داشت. 
به گزارش ج��وان، اين حادث��ه روز گذش��ته در كارخانه لوله گس��تر 
شهرستان اسفراين اتفاق افتاد و بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در 
محل نشان داد كارگر جوان هنگام كار با دستگاه تراش ماندريل به دليل 
عدم رعايت نكات ايمني به داخل دستگاه سقوط كرده و به شدت دچار 
جراحت شده است.  سرهنگ جاويد مهري فرمانده انتظامي شهرستان 
اسفراين گفت: »كارگر مصدوم از س��وي عوامل اورژانس بالفاصله به 

بيمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات فوت كرد. « 

كالهبرداري با سهميه بندي بنزين 
و طرح معيشتي دولت

با توجه به شروع اجراي طرح حمايت معيشتي دولت و سهميه بندي 
بنزين افراد سودجو و كالهبرداران سايبري با ارسال پيامك، شهروندان 
را به س��مت درگاه ه��اي جعل��ي و فيش��ينگ هدايت ك��رده و قصد 

كالهبرداري از آنان را دارند. 
از بيست وچهارم آبان ماه طرح سهميه بندي بنزين با هدف ساماندهي 
به وضعيت س��وخت كش��ور اجرا ش��د پس از اجراي طرح عده اي 
سودجو اقدام به ارسال پيامك  هايي در خصوص »ثبت نام براي طرح 
معيشتي«، »ثبت نام سهميه يا كارت سوخت«كرده و در آن با قرار 
دادن لينكي از كاربران مي خواهند كه وارد يك س��امانه شوند و در 

حالي كه اين سامانه و پيامك جعلي است. 
با توجه به ارس��ال پيامك هايي به تلفن هم��راه برخي هموطنان با 
موضوع سهميه بندي بنزين و معرفي سايت هاي غيرقانوني و جعلي 
براي سوءاستفاده از اطالعات شخصي و بانكي، الزم است هموطنان 
در اين باره هوشياري كامل داشته باشند و از هر گونه ثبت نام، ارائه 
اطالعات شخصي و بانكي و نيز پرداخت وجه از طريق وب سايت هاي 

اعالمي خودداري كنند. 
 پلي��س فت��ا ب��ا انج��ام اقدام��ات پيش��گيرانه  موج��ب كاه��ش 
كالهبرداري ه��اي پيامكي شده اس��ت، اما بازه��م پيامك هايي با 
موضوعات فريبنده مربوط به س��هميه بندي بنزين و طرح معيشت 
دولت براي برخي از شهروندان ارسال مي شود. بنابراين كاربران حتماً 
به هشدارهاي پليس و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در 

اين حوزه توجه كنند. 
شهروندان توجه داشته باشند كه قطع يارانه، حمايت از سبد غذايي 
خانوار، ثبت نام براي دريافت كارت سوخت، ثبت نام سهام عدالت و 
غيره از نمونه هاي بارز پيامك هاي ارسال شده در ايام گذشته بوده است 
كه متأسفانه تعدادي از شهروندان در دام مجرمان گرفتار شده اند و به 
خواسته هاي آنان تن داده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، لذا الزم 
و ضروري است شهروندان به اخبار و اطالعات منتشر شده از طريق 
منابع نامعتبر توجه نكرده و اطالعات مهم اعم از بانكي يا ش��خصي و 

هويتي خود را براي منابع نامعتبر ارسال نكنند. 
شايسته است كه شهروندان هشدار هاي پليس را نسبت به اين شكل 
از كالهبرداري جدي گرفته و در صورت مش��اهده چنين مواردي 
كه تعداد آنها كم هم نيس��ت، موض��وع را به پليس فت��ا و از طريق 
س��ايت پليس فتا به آدرس www. Cyberpolice. ir بخش مركز 

فوريت هاي سايبري گزارش دهند. 
 *رئيس پليس فتا استان سمنان

كالهبرداري با فروش فيلترشكن
رئيس پليس فتا ته�ران بزرگ از كش�ف يك پرونده پولش�ويي 
ب�ا راه ان�دازي كان�ال تبلي�غ و ف�روش فيلترش�كن خب�ر داد. 
سرهنگ تورج كاظمي گفت: اين پرونده چند روز قبل با طرح شكايت 
يكي از ش��هروندان به جري��ان افت��اد. كارآگاهان پلي��س در جريان 
بررس��ي هاي خود متوجه ش��دند متهم با ايجاد صفحه اي در ش��بكه 
اجتماعي تلگ��رام اقدام به ف��روش نرم افزار فيلتر ش��كن مي كند و به 
محض وارد كردن اطالعات كارت بانكي افراد متقاضي آنها را به درگاه 
جعلي بانك هدايت ك��رده و پس از ثبت اطالعات مش��تريان اقدام به 
سرقت و تخليه موجودي كارت كرده و با اين ترفند مبالغي را به دست 

آورده است. 
رئيس پليس پايتخت ادامه داد: مأموران در روند تحقيقات خود به نكته 
جالبي برخورد كردند و فهميدند، متهم با زيركي از كارت بانكي افراد 
معتاد و كارتن خواب كه فاقد مكان مش��خص هستند استفاده كرده و 
براي مخفي ماندن هويتش از ديد پليس از اين گونه افراد در جهت نيل 
به اعمال مجرمانه اس��تفاده مي كردند. وي اف��زود: مأموران پليس اما 
موفق شدند در جريان بررس��ي  هاي خود، متهم كه مردي 2۷ ساله و 
ساكن محله سي متري جي بود شناس��ايي و بازداشت كنند. متهم در 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

وي در جريان است. 

واژگوني ميني بوس با 7 زخمي
واژگون�ي ي�ك دس�تگاه خ�ودروي ميني ب�وس در ج�اده 
زخم�ي  اصفه�ان  اس�تان  مهردش�ت  يخبن�دان  و  برف�ي 
ش�دن رانن�ده و ش�ش سرنش�ين آن را ب�ه هم�راه داش�ت. 
به گزارش جوان، اين حادثه بامداد روز گذش��ته در مهردش��ت استان 

اصفهان اتفاق افتاد. 
بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در محل نش��ان داد راننده و ش��ش 
سرنشين خودرو دچار جراحت ش��ده اند كه به بيمارس��تان علويجه 

منتقل شدند. 
سرهنگ حس��ين پور قيصري، رئيس پليس راه استان اصفهان درباره 
علت اين حادثه گفت: »در بررسي صورت گرفته مشخص شد، خودرو 
ميني بوس به علت تخطي از سرعت مطمئنه در جاده يخبندان و برفي 

از جاده منحرف و دچار واژگوني شده است.«

راز سرقت هاي سريالي »عمه فرح « در تلگرام شوهر 
ت�ازه ع�روس وقت�ي فهمي�د ش�وهرش عض�و 
بان�د س�ارقاني ب�ه ن�ام »عمه ف�رح« شده اس�ت 
ب�ه اداره پلي�س رف�ت و اعض�اي بان�د را ل�و داد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن 25 ساله اي در جنوب 
تهران ب��ه اداره پلي��س رفت و گفت ش��وهرش مدتي 
است عضو باند س��رقتي شده است كه سردسته آن زن 

45 ساله اي به نام فرح است. 
وي در توضي��ح ماجرا گفت: من تازه عروس هس��تم و 
چند ماه قبل با شوهرم كه مرد 2۷ ساله اي به نام اردشير 
اس��ت، ازدواج كردم. ما زندگي خوبي داشتيم تا اينكه 
مدتي قبل متوجه رفتارهاي مشكوك شوهرم شدم. او 
مدام سرش به گوشي اش بود و يك روز كه به حمام رفته 
بود، گوشي اش را چك كردم كه ديدم از طريق تلگرام 
با زن 45 س��اله اي به نام فرح ارتباط دارد. آن روز وقتي 
فهميدم ش��وهرم به من خيانت كرده است، زندگي ام 
جلوي چش��مانم تار و سياه ش��د، اما تصميم گرفتم با 
شوهرم حرف بزنم و زندگي ام را نجات دهم. چند روزي 
او را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتم و پيام هاي او 

را چك مي كردم كه تازه متوجه شدم فرح سردسته باند 
سارقاني است كه شوهر مرا معتاد به مواد مخدر و عضو 
باند سرقتش كرده است. به همين دليل تصميم گرفتم 
آنها را لو دهم.  با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور 
بازپرس دادسراي ويژه سرقت تهران براي رسيدگي در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات مأموران نش��ان داد اردش��ير مدتي است به 
خانه اي در جنوب تهران كه پاتوق افراد خالفكار است، 
رفت و آمد دارد. در ادامه مأموران اردشير را بازداشت و 

به اداره پليس منتقل كردند. 
متهم در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي خود اقرار 
كرد و سرسته باند فرح و سه نفر از سارقاني كه همراه آنها 
به سرقت مي رفت، لو داد. پس از اين مأموران فرح و سه 

سارق حرفه اي را بازداشت كردند. 
متهمان صبح ديروز براي بازجويي به دادس��را منتقل 
ش��دند و به جرم خود اقرار كردند و پس از آن متهمان 
براي ادامه تحقيقات به دستور بازپرس پرونده در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

سرهنگ حسين صادقي*
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  ش�ما كه كارمند اداره  شركتي بودي  وارد گف
اين باند سرقت شدي ؟ 

تازه ازدواج كرده ب��ودم و زندگي ام خوب بود و 
بين دوس��تان و بستگانم آبرو داش��تم و هر گز 
فكر نمي كردم سارق ش��وم تا اينكه مدتي قبل 
در گروه تلگرامي با زني به نام فرح آشنا شدم و تصميم 
گرفتم با او ارتباط برقرار كنم و س��رآغاز گرفتاري ها و 

بدبختي هاي من از همان روز شروع شد. 
چرا تصمي�م گرفتي با فرح ارتب�اط برقرار 

كني ؟ 
هوس هاي شيطاني باعث شد. 

بعد چه شد ؟ 
من از طريق تلگرام با او ارتباط برقرار كردم و او هم پس 
از مدتي پيام هاي عاش��قانه براي من فرستاد تا اينكه 
دلباخته او ش��دم و با هم قرار مالقات گذاشتيم. چند 
ب��اري او را در بيرون ديدم و با هم به رس��توران رفتيم 
و غذا خوردي��م. فرح وضع مالي خوبي داش��ت اما من 
خبر نداشتم كه سرسته باند سرقت است و مواد مخدر 

مي فروشد. 
چرا معتاد شدي ؟ 

وقتي معتاد شدم تازه فهميدم فرح از مردها كينه به دل 
دارد. چون مدتي قبل كه با شوهرش اختالف داشته بود، 
معتادش مي كند و طالقش مي دهد و از آن روز به بعد 
فرح هم وارد كارهاي خالف مي شود و تصميم مي گيرد 
از م��ردان زن دار انتقام بگيرد. به همي��ن دليل پس از 

گذشت مدتي از آش��نايي مرا روزي به خانه اش دعوت 
كرد و از من خواس��ت با او مواد مصرف كنم و من هم 

قبول كردم كه طولي نكشيد معتاد شدم. 
وقتي معتاد شدي ش�ما را وارد باند سرقت 

كرد ؟ 
بله، من خبر نداشتم كه سردسته باند سرقت است، اما 
وقتي معتاد شدم فهميدم او معروف به عمه فرح است 
و سردسته باند سارقان اس��ت كه بعد مرا به سه نفر از 
اعضاي باندش معرفي كرد و گف��ت براي اينكه هزينه 

اعتيادم را فراهم كنم با آنها به سرقت بروم. 
شما هم قبول كردي  ؟ 

بله، من تازه كار بودم به همين خاطر چند روزي با آنها 
به سرقت رفتم و چم و خم كار را ياد گرفتم و بعد از آن 

فقط لوازم داخل خودرو سرقت مي كردم. 
فقط لوازم خودرو سرقت مي كردي؟ 

من فقط لوازم خودرو سرقت مي كردم، اما افرادي كه 
با عمه كار مي كردند هر كدام وظيفه خاصي داش��تند 
و بس��تگي به س��فارش عمه فرح داش��ت كه چه چيز 

سرقت كنند. 
يعني عمه فرح سفارش مي گرفت ؟ 

عمه فرح از مالخرها س��فارش مي گرف��ت و به اعضاي 
باند هم طبق س��فارش مي گفت كه چه سرقت كنند. 
مثاًل بعضي ها موبايل قاپي مي كردن��د و بعضي ها هم 
لوازم داخل خودرو يا خود خودرو را سرقت مي كردند و 
گاهي هم حتي مارك لوازم سرقتي را مشخص مي كرد 

و مي گفت فالن مارك گوشي الزم دارد. 
معموالً از سرقت ها چقدر گيرتان مي آمد ؟ 

اكثر سارقان معتاد بودند و در ازاي لوازم سرقتي، عمه فرح به آنها مواد مي داد اما به من 
به غير از مواد مقداري هم پول براي هزينه زندگي ام مي داد. 

مي داني چه كسي شما را لو داد  ؟ 
بله، همسرم باند ما را لو داد. 

چه حسي درباره همسرت داري ؟ 
ناراحت نيستم و تصميم گرفتم پس از اينكه از زندان آزاد شدم توبه كنم و به زندگي ام 

برگردم. 

ناكامي پليس براي دس�تگيري م�ردي كه با 
آتش افروزي، مرگ همس�ر صيغ�ه اي خود و 
مردي ديگر را رقم زده اس�ت، س�بب شد تا 
پرونده به صورت غيابي بررس�ي ش�ود. سه 
نفر از كارگران كارگاه هم ب�ه خاطر صدمات 
ناشي از آتش سوزي درخواست ديه كرده اند. 
به گزارش ج��وان، پانزدهم فروردين س��ال 96، 
مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد و زن جواني 
در يكي از بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي 
محل ش��دند. اجس��اد متعلق به پري 38 ساله و 
جعفر 4۰ ساله بود كه در يك حادثه آتش سوزي 
عمدي در كارگاه خياطي در نعمت آباد بر اثر شدت 
سوختگي به بيمارستان منتقل شده اما به خاطر 
شدت جراحات فوت كرده بودند. همچنين سه 
نفر از كارگران كارگاه نيز به خاطر صدمات ناشي 
آتش سوزي به بيمارستان منتقل شدند و تحت 

معالجه قرار داشتند. 
با انتقال اجساد به پزشكي قانوني، يكي از كارگران 
مجروح  ش��ده كه زمان حادثه در محل حضور 
داش��ت مورد تحقيق قرار گرفت و در توضيح به 
مأموران گفت: »نويد از همكاران ما بود و در كارگاه 
خياطي كار مي كرد. روز گذشته او با جعفر و زن 
جواني درگير شد و در آن درگيري ظرف بنزين را 
روي سر جعفر و آن زن ريخت. از آنجائيكه بخاري 

روشن بود كارگاه آتش گرفت. نويد فرار كرد اما 
جعفر، زن جوان، من و دو نفر از كارگران كارگاه به 
خاطر شدت جراحات به بيمارستان منتقل شديم 
كه متأسفانه جعفر و آن زن فوت كردند، اما ما سه 

نفر همچنان تحت درمان هستيم.«
با ثبت اين اظهارات، نويد به عنوان اولين مظنون 
تحت تعقيب ق��رار گرف��ت و در روند تحقيقات 
صاحب كارگاه نيز مورد بازجويي قرار گرفت. او 
در توضيح به مأموران گفت: »جعفر از كارگران 

كهنه كار كارگاه ب��ود. كاماًل او را مي ش��ناختم. 
روحيه لوتيگري داشت و در كارهاي خير پيشقدم 
بود. نويد هم همكار چند ساله جعفر بود كه سالها 
پيش طالق گرفته بود، اما وضع مالي خوبي داشت. 
او قصد ازدواج داشت به همين خاطر جعفر، زن 
جواني را كه از نظر مالي دچار مش��كل بود به او 
معرفي كرد و قرار شد آنها با هم ازدواج كنند، اما 
نويد آن زن را صيغه كرد ت��ا بعد از مدتي به عقد 
خ��ودش درآورد. در اين مدت او ب��ا آن زن رفت 

و آمد داش��ت و برايش طال خري��د و هزينه هاي 
دندانپزشكي اش را پرداخت كرد. دو ماه گذشت اما 
آن زن گفت پشيمان است و قصد ازدواج ندارد.«

صاحب كارگاه ادامه داد: »روزي با نويد صحبت 
كردم و به او گفتم بهتر است براي ازدواج رضايت 
دوطرفه باشد. اگر آن زن راضي به ازدواج نيست 
اصرار نكن. نويد با شنيدن حرف هايم عصباني شد 
و گفت براي پري خيلي هزينه داده ام اما او بدون 
هيچ دليلي مي خواهد رابطه اش را با من قطع كند. 
اين شد كه روز حادثه از جعفر خواست تا پري را 
به كارگاه دعوت كند تا آخرين حرف ها را با هم 
بزنند. وقتي جعفر همراه آن زن وارد كارگاه شدند 
بعد از كمي صحبت، نويد بنزيني كه از قبل آماده 
كرده بود، را روي سر هر دو نفر ريخت و به خاطر 

روشن بودن بنزين كارگاه آتش گرفت.«
بعد از توضيحات صاحب كارگاه تالش براي يافتن 
نويد ادامه داشت اما بعد از گذشت دو سال از حادثه 
از آنجائيكه ردي از وي به دس��ت نيامد پرونده با 
درخواست قصاص از سوي اولياي دم و درخواست 
ديه از سوي سه كارگر كارگاه به خاطر صدمات 
وارده در حادثه آتش سوزي به دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب پرونده به صورت غيابي در آن دادگاه 

رسيدگي و حكم الزم صادر خواهد شد. 

مردآتشافروزغیابیمحاکمهمیشود

حبس   و   شكنجه مر  د  تا جر  د ر کمپ  تر  ك  اعتياد 
س�ه مرد جوان  كه مرد تاج�ري را در كمپ 
ترك اعتي�ادي حب�س كرده بودن�د، پس 
از دس�تگيري مدع�ي ش�دند كه ش�اكي 
معتاد ب�ه مواد مخدر ب�وده و از س�وي پدر 
وی اجير ش�ده بودند ت�ا او را ت�رك دهند. 
به گزارش ج��وان، چندي قبل زني ب��ه اداره 
پليس رفت و گفت: پسر 3۷ ساله اش به نام فراز 

به صورت ناگهاني ناپديد شده است. 
وي گفت: ف��راز مدتي قبل از امري��كا به ايران 
آمد و قرار بود به زودي به امريكا برگردد، اما از 
آنجايي كه تصميم داشت با نامزدش عروسي 
كند مسافرتش را به عقب انداخت . من و پدرش 
از هم جدا ش��ده  بوديم و در اين مدت فراز در 
خانه من بود تا اينكه روز حادثه به خانه پدرش 
رفت و ناپديد شد.  پس از اين شكايت پرونده 
به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران 
براي رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفت. در حالي كه مأموران 
تحقيقات خود را براي يافتن مرد گمشده آغاز 
كرده بودند، مردي با اداره پليس تماس گرفت و 

خودش را مدير كمپ ترك اعتيادي معرفي كرد 
و گفت: ساعتي قبل براي انجام كاري به كمپ 
يكي از دوستان در حوالي تهرانپارس رفتم كه 
مش��اهده كردم سه نفر از مس��تخدمان كمپ 
مرد جواني را شكنجه و مورد آزار و اذيت قرار 
داده اند. مرد جوان به من گفت كه معتاد نيست 
و اين سه مرد او را ربوده و در اين كمپ حبس 
كرده اند و از من خواس��ت موض��وع را به اداره 
پليس اطالع بدهم. بررسي مأموران نشان داد 
نشاني هايي كه مدير كمپ درباره مرد حبس 
شده در اختيار آنها قرار داده  است، شباهت هاي 
زيادي با مرد گمشده به نام فراز دارد. بنابراين 
تيمي از مأموران راهي كمپ ترك اعتياد شدند 
و مرد حبس شده را نجات داده و سه مستخدم 

كمپ را دستگيركردند. 
فراز پس از آزادي ب��ه مأموران گفت: من تاجر 
هستم و گرين كارت دارم و چند سالي است به 
كشور امريكا رفت و آمد دارم. چند روز قبل پدرم 
با من تماس گرفت و خواست به ديدنش بروم. 
دم در خانه پدرم خودرويي ش��بيه آمبوالنس 

پارك شده بود و وقتي زنگ خانه پدرم را به صدا 
در آوردم و او صداي مرا شنيد ناگهان سه مرد 
قوي هيكل از خودرو پياده ش��دند و مرا به زور 
سوار خودرو كردند و به كمپ ترك اعتيادي در 
شرق تهران منتقل و داخل اتاقي حبس كردند. 
سه مرد آدم ربا مدعي بودند كه من معتاد هستم 
و از سوي پدر و عمويم اجير ش��ده اند تا مرا به 
كمپ بياورند و ترك دهند. تازه متوجه ش��دم 
كه پدر و عمويم به اين بهانه مي خواهند مال و 
اموال مرا باال بشكند چون من به مادرم كمك 
مالي مي كردم اما به پدرم كمكي نمي كردم . هر 
چقدر به آنها گفتم كه من معتاد نيستم و وضع 
مالي خوبي دارم فايده اي نداشت و به حرف هاي 
من توجهي نكردند تا اينكه امروز مردي را در 
كمپ ديدم و از او خواستم موضوع آدم ربايي مرا 
به مأموران پليس خبر دهد و او هم با اداره پليس 
تماس گرفته بود و مأموران مرا نجات دادند. در 
ادامه مأموران از سه متهم تحقيق كردند. يكي 
از آنها گفت: چن��د روز قب��ل از حادثه مردي 
همراه برادرش به كمپ ما آمد و گفت پسرش 

معتاد است و از ما خواس��ت او را براي ترك به 
كمپ منتقل كنيم. او هزينه كمپ را پرداخت 
كرد و بعد همراه او راهي خانه اش شديم. قرار 
شد دم در منتظر باشيم و هنگامي كه پسرش 
به خانه اش آمد او را س��وار خ��ودرو و به كمپ 
منتقل كنيم. آن روز مقابل خانه اش بوديم كه 
با ما تماس گرفت و نشاني هاي پسرش را داد و 
گفت در حال زنگ زدن در است كه ما هم او را از 
دم در خانه  شان سوار و به كمپ منتقل كرديم. 
دو مته��م ديگر هم حرف هاي همكارش��ان را 

تأييد كردند. 
پس از اين مأموران از پدر و عموي شاكي تحقيق 
كردند. پدر شاكي در ادعايي گفت: مدتي است 
پسرم معتاد به مواد مخدر شده است. از آنجايي 
كه احتمال دادم او سرمايه اش را به خاطر اعتياد 
به مواد مخدر از دست مي دهد با كمك برادرم 
تصميم گرفتيم او را براي ترك اعتياد در كمپي 

بستري كنيم. 
تحقيق از متهمان به دستور بازپرس پرونده تا 

روشن شدن زوايايي پنهان حادثه ادامه دارد. 

اعتراف سارقان منازل
 به 50 فقره سرقت 

س�ه عض�و ي�ك ش�بكه س�رقت ك�ه ب�ه خانه ه�اي 
دس�تبرد  ش�يراز  شهرس�تان  در  ش�هروندان 
كردن�د.  اعت�راف  س�رقت  50 فق�ره  ب�ه  زده بودن�د 
به گزارش جوان، سرهنگ كاووس حبيبي سرپرست پليس آگاهي 
استان فارس در تشريح اين خبر گفت: »با طرح شكايت هاي مشابه 
مبني بر چند فقره سرقت منازل در نقاط مختلف شهرستان شيراز 
از سوي مالباختگان، شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان در 
دستور كار پليس قرار گرفت. مأموران در اولين گام از تحقيقات با 
بررسي دوربين هاي مداربسته و چهره نگاري دريافتند، سارقان سه 
مرد جوان هستند كه بعد از سرقت انواع لوازم صوتي و تصويري 
منازل، اقدام به فروش آنه��ا در محل هاي خاص مي كنند. به اين 
ترتيب س��ه متهم حين فروش اموال مس��روقه در يك عمليات 
غافلگيرانه دستگير شدند و در مخفيگاه آنها هشت دستگاه تلفن 
همراه، يك دس��تگاه لپ تاپ، يك دس��تگاه تلويزيون، مقاديري 
بدليجات، يك عدد دوربين ش��كاري، تعدادي س��اعت مچي و 
يك دس��تگاه دوربين عكاس��ي مسروقه كش��ف شد.«سرهنگ 
كاووس حبيبي در پايان گفت: »متهمان به پليس آگاهي منتقل 
و در روند بازجويي ها با اقرار به 5۰ فقره س��رقت از منزل، پس از 
تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي 

شدند.«


