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خانه هنرپيشه كالهبردار
 مخفيگاه سارقان بود

اعضاي يك ش�بكه س�رقت كه در خان�ه يكي از هنرپيش�ه هاي 
كالهب�ردار پنه�ان ش�ده بودن�د س�رانجام بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ علي آقا كارخانه، س��ركالنتر سوم پليس 
پيشگيري تهران بزرگ گفت: از مدتي قبل و همزمان با افزايش جرائم 
سرقت در اين  كالنتري تيمي از مأموران پليس مأمور رسيدگي به اين 
پرونده شدند. تحقيقات مأموران كالنتري 125 يوسف آباد بعد از بررسي 
شكايت هاي مطرح شده سبب شد تا اعضاي يك باند سرقت شناسايي 
شوند  و تحت مراقبت قرار گيرند. مأموران پليس متوجه شدند كه متهمان 
كه چهار سارق حرفه اي هستند در يكي از خانه هاي مجلل محل پنهان 
شده اند و اين خانه را پاتوق خود كرده اند. همچنين مشخص شد كه اين 
خانه مجلل متعلق به يكي از هنرپيشه هاي معروف تلويزيون است كه از 
مدتي قبل به اتهام جعل و كالهبرداري به زندان افتاده است. بعد از به 
دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران پليس وارد مخفيگاه متهمان 
شدند و همزمان با دستگيري آنها مقدار زيادي از لوازم سرقتي از جمله 
چهار دستگاه موتورسيكلت، گوشي هاي اپل، تابلوهاي نفيس  و  لوازم 
تزئيني   كشف كردند. يكي از متهمان گفت: هنرپيشه معروف از دوستان 
من است و كليد خانه اش را به من سپرده بود كه اينجا را به پاتوق تبديل 
كرده بودم كه همراه دوستانم بازداشت شدم. سرهنگ علي آقا كارخانه 
با بيان اينكه ارزش مالي پرونده در حال حاضر 800 ميليون تومان است، 
گفت: متهمان در بازجويي ها به صدها فقره س��رقت اعتراف كرده اند و 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها در جريان است. 
 

كشف محموله بزرگ حشيش
 در تسويه حساب سوداگران مرگ

تسويه حساب سوداگران مرگ منجر به كشف بيش از يك تن محموله 
حشيش از س�وي مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر تهران شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد بخشنده رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر تهران در توضيح ماجرا گفت: چند روز قبل مأموران پليس هنگام 
گشت زني در خيابان امام خميني به يك خودروي پژو سواري405 كه 
كنار خيابان رها شده بود، مظنون شدند و در بازرسي از خودرو 750 كيلو 
حشيش كشف كردند. همزمان با كشف اين محموله بزرگ حشيش بود 
كه تحقيقات براي بازداشت راننده خودرو به جريان افتاد و مأموران پليس 
در جريان تحقيقات ميداني متهم را بازداشت كردند. او در بازجويي ها 
گفت كه محموله حشيش را از دست دو نفر از سوداگران مرگ ربوده و 
در حال فرار بوده كه با خودروي گشت پليس مواجه شده و خودرو را رها 

كرده بود كه خود هم گرفتار پليس شد. 
در جريان تحقيقات بعدي مشخص ش��د كه متهمان اصلي پرونده در 
جريان پرونده اي ديگر در حال انتقال يك محموله ديگر حشيش از شهري 
جنوبي به تهران هستند كه خودرو آنها را در بزرگراه قم-تهران شناسايي و 
پس از مراقبت هاي پليسي، خودرو را متوقف و هر دوقاچاقچي را دستگير 
كردند. مأموران پليس در بازرس��ي از خ��ودروي متهمان 317 كيلو و 

100 گرم حشيش و 39 كيلو و 700 گرم ترياك كشف كردند. 
سرهنگ بخشنده گفت: در مجموع دو عمليات پليسي يك تن و 67 كيلو 
و 100 گرم حشيش و 39 كيلو و 700 گرم ترياك كشف كردند و متهمان 

پرونده هم به مرجع قضايي تحويل داده شدند.

مرگ مرد جوان
 بر اثر تركيدن پيك نيك 

مرد جواني بر اثر تركيدن گاز پيك نيك در خانه اش به كام مرگ 
رفت. 

به گزارش جوان، ساعت 14:14 روز جمعه هشتم آذر ماه مأموران كالنتري 
106 نامجو از حادثه آتش سوزي در خانه اي حوالي كالنتري با خبر و راهي 
محل ش��دند. تحقيقات مأموران در محل حادثه نشان داد دقايقي قبل 
داخل خانه اي گاز پيك نيكي به داليل نامعلومي تركيده است كه در جريان 
آن مرد 34 ساله اي به شدت زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. در 
حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت به مأموران خبر رسيد كه 

مرد زخمي بر اثر شدت جراحات در بيمارستان به كام مرگ رفته است.
 بنابر  اين جسد مرد فوت شده براي انجام آزمايش هاي الزم به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي تهران به پزش��كي قانوني 

فرستاده شد. 

همسر مقتول خطاب به قاتل:

زن جوان كه شوهرش با شليك گلوله از سوي 

محبوبه قربانی
   گزارش 

دوستش به قتل رسيده است در راهروي دادگاه 
در حالي كه گريه مي كرد عك�س مقتول را به 
متهم نشان داد و گفت: تو قاتل شوهرم هستي و با ارتكاب قتل، من را با دو 
بچه يتيم و بيچاره كرده اي. متهم در حالي كه در بازجويي هاي اوليه اتهام 
قت�ل را قب�ول كرده ب�ود در جلس�ه دادگاه جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
  18بهمن س��ال 97، مردي مأموران پليس جاجرود را از قتل مرد 39 ساله به نام 
رامين باخبر كرد. با اعالم اين خبر مأموران بالفاصله در محل حاضر شدند و عامل 
قتل را كه قصد فرار داشت بازداشت كردند. جس��د كه از ناحيه بازو و سينه مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته بود به پزشكي قانوني منتقل شد و متهم در پليس آگاهي 
تحت بازجويي قرار گرفت. بابك 34 ساله داراي س��ابقه شرارت و درگيري بود با 
اقرار به جرمش روانه زندان شد و پرونده درحال كامل شدن بود كه اين بار متهم 
با فرضيه خودكش��ي از س��وي مقتول جرمش را انكار كرد و گفت قاتل نيست. با 
انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و قرائن موجود پرونده بعد از صدور كيفرخواست 
به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي 

ميز هيئت قضايي قرار گرفت.
 بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه، اولياي دم كه پدر و مادر مقت��ول و دو فرزندانش 
بودند درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود 
همچنين گزارش پزش��كي قانوني با ادعاي فرضيه خودكشي بار ديگر جرمش را 
انكار كرد و گفت: »من و رامين با هم رابطه كاري داشتيم و هر دو نفر كار تأسيسات 
ساختماني داشتيم. روز حادثه قرار بود به يك ساختمان نيمه ساز برويم تا كارهاي 
تأسيساتي آنرا انجام دهيم، اما رامين شروع به درد دل كرد و گفت از اين زندگي 
خسته شده  است. مي گفت بدهكار هس��ت و پدرش او را كمك مالي نمي كند و با 
همسرش نيز اختالف دارد. او ناگهان اس��لحه اي كه همراه داشت را بيرون آورد و 
شليك كرد. سعي كردم او را از اين كار منصرف كنم اما بي فايده بود. آنجا بود كه 
با پليس تماس گرفتم، اما مأموران مرا به عنوان قاتل دس��تگير كردند. باور كنيد 
جرمي مرتكب نشده ام و رامين خودكشي كرده اس��ت.«  قاضی خطاب به متهم 
گفت: گزارش اسلحه شناس��ی تأييد كرده كه حادثه خودكش��ی نبوده بلكه فرد 
ديگری ماشه را كشيده است. تو در بازجويی ها به قتل اعتراف كرده ای. چه پاسخی 

داری؟  ]متهم  سكوت كرد.[ 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

   حاشيه دادگاه
دو ساعت مانده بود به شروع جلسه محاكمه كه در راهروي دادگاه متوجه زن جواني 
ش��دم كه عكس ش��وهر مرحومش را روبه روي يك زنداني گرفته بود و مي گفت: 

»دروغ نگو تو قاتل شوهرم هستي و مرا با دو بچه بيچاره كرده اي.«
نزديكش رفتم. او اعتماد كرد و عكس ش��وهرش را نشان داد و گفت: »ببينيد اين 

جاني چه كسي را كشته است! او شوهرم بود و عاشق هم بوديم... .«
كنار كشيدمش و از او خواستم آرام باشد. بعد از دقايقي سر حرف را باز كرد و گفت: 
»در تهرانپارس مستأجر بوديم. شش ماه قبل از حادثه در رودهن خانه خريدم و تازه 
به آنجا رفته بوديم. شوهرم در تأسيسات ساختمان كار مي كرد كه در رابطه كاري با 
متهم آشنا شد. متهم بعد از نصب كابينت هاي خانه  مان رابطه بيشتري با ما پيدا كرد 
و از آنجائيكه وضع مالي خوبي نداش��ت او را با داشتن سه فرزند در همسايگي مان 
حمايت مالي مي كرديم. حتي پدرم به او 10 ميليون تومان براي پيش پرداخت اجاره 
خانه كمك كرده بود. بابك هر بار به بهانه اي ب��ه خانه مان مي آمد تا اينكه متوجه 
رفتارهاي ناهنجار او شديم به همين دليل سعي كرديم او را به منزلمان راه ندهيم، 

اما او كليدهاي خانه مان را سرقت كرده بود!«
آن زن در ادامه گفت: »روز حادثه متهم با ش��وهرم تماس گرفت و از او خواست با 
هم بيرون بروند. شوهرم، بابك را س��وار خودرواش كرد و گويا به اطراف جاجرود 
رفته بودند كه در ماشين با شليك دو تير شوهرم را به قتل مي رساند. او براي گمراه 
كردن پليس، خودش مأموران را خبر مي كند كه حين فرار پليس او را دس��تگير 

مي كند.«
آن زن در حاليكه به شدت گريه مي كرد، گفت: »اين شرور امروز با جويدن آدامس 
تو چشمان من نگاه مي كند و مي گويد شوهرم خودكشي كرده است. دروغ مي گويد 
من ليسانس روانشناسي دارم كامالً در اين مدت شخصيت ناهنجار متهم را شناخته 
بودم. او بچه طالق بود و بي رحمانه حيواناتي مثل سگ و گربه كه در خيابان زياد 
اس��ت اذيت مي كرد. او حتي به من و ش��وهرم گفته بود قصد دارد پدرش را براي 
دريافت ارثيه به قتل برساند.« اين در حالي بود كه پدر متهم نيز آنجا حضور داشت 

و حرف هاي زن جوان را تأييد مي كرد!

قليان جان دختر جوان را گرفت 
دختر جوان�ي پس از كش�يدن قليان ب�ه طرز مرم�وزي به كام م�رگ رفت. 
به گزارش جوان، ساعت 23:30 شامگاه جمعه هشتم آذر ماه مأموران كالنتري 112 
ابوسعيد با تماس كاركنان بيمارستان لقمان از مرگ مشكوك دختر جواني با خبر 
و راهي محل شدند. مأموران در بيمارستان با جسد دختر 26 ساله اي به نام آرزو 
روبه رو شدند كه به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته بود. در حالي كه گزارش هاي 
اوليه پزش��كان حكايت از اين داشت دختر جوان بر اثر كش��يدن قليان و مصرف 
داروي آرامبخش فوت كرده است، مأموران در بررسي هاي خود دريافتند دختر 
جوان قبل از فوت همراه نامزدش و يكي ديگر از دوستانشان در قهوه خانه اي حوالي 
شهر قدس قليان مصرف كرده و در حالي كه حالش بد شده به خانه شان برگشته 
است. همچنين مشخص شد خانواده آرزو وقتي متوجه مي شوند حال دخترشان 
بد شده او را به بيمارس��تان منتقل مي كنند اما وي در نهايت در بيمارستان فوت 
مي كند. همزمان با ادامه تحقيقات براي روشن ش��دن زوايايي پنهان اين حادثه 
جسد دختر جوان به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي 
مش��خص ش��دن علت اصلي مرگ و انجام آزمايش هاي الزم به پزش��كي قانوني 

منتقل شد.

دردسر عظيم   پس  ا ز سرقت گوشي  
گوينده تلويزيون 

سارق آماتور   با همدستي يكي از دوستانش 
گوشي گوينده راديو و تلويزيون را سرقت 
كرد و به خانه برد   ام�ا  كنجكاوي نامزدش 
راز سرقت هاي سريالي شان را بر مال كرد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن جواني به 
اداره پليس رفت و از دو پسر جوان موتور سوار 
به اتهام سرقت گوشي گرانقيمتش شكايت 

كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من گوينده خبر 
يكي از شبكه هاي تلويزيون   و چند سالي است 
در صدا و سيما مشغول به كار هستم. ساعتي 
قبل همراه يكي از همكارانم در ميدان آزادي 
براي رفتن به خانه مان سوار تاكسي شديم. در 
صندلي عقب كنار در نشسته بودم و شيشه 
در هم پايين بود و من هم با گوشي ام در حال 

بررسي پيامك هايم بودم كه موتور سيكلتي با 
دو سرنشين به تاكسي نزديك شد و ترك نشين 
آن در يك چشم بهم زدن دستش را به داخل 
خودرو آورد و گوشي ام را قاپيد. در حالي كه 
شوكه شده بودم فرياد زدم  »آي دزد« كه سارق 
صورتش را به طرف من برگرداند و مرا نگاهي 

كرد و بعد از محل گريختند. 
با طرح اين شكايت پرونده گويند صدا و سيما 
به دستور قاضي مدرس، داديار دادسراي ويژه 
سرقت براي بررسي و شناس��ايي سارقان در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه پنجم پليس 

آگاهي پايتخت قرار گرفت. 
همزم��ان با ادام��ه تحقيق��ات مأم��وران با 
ش��كايت هاي مش��ابه ديگري روبه رو شدند 
كه همگي حكايت از اين داش��ت سارقان از 

چند ماه قبل در مناطق مختلف تهران گوشي 
شهروندان را سرقت مي كنند. بررسي ها نشان 
داد مالباخته ها در ايستگاه هاي اتوبوس، داخل 
خودروها پشت چراغ قرمز و داخل خيابان ها 
زماني كه با تلفن هم��راه در حال حرف زدن 
بودند از سوي دو پسر موتور سوار هدف سرقت 

قرار مي گيرند. 
    هوشياري مأمور پليس دست سارقان 

را رو كرد 
در حالي كه تحقيق��ات درب��اره اين حادثه 
ادامه داشت افسر پرونده متوجه شد گوشي 
سرقتي گوينده راديو و تلويزيون از سوي سارق 
روشن شده است و احتمال داد كه سارق قصد 
دارد از اين طريق از مالباخت��ه اخاذي كند. 
بنابراين براي شناس��ايي سارق با گوشي زن 
جوان تماس گرفت اما فردي كه گوش��ي در 
اختيارش بود گوشي را خاموش كرد. پس از 
اين افسرپرونده چندين بار با گوشي سرقتي 
تماس گرفت اما موفق به صحبت نشد تا اينكه 
ساعتي بعد زن جواني با شماره افسر پرونده 
تماس گرفت و از او سؤال كرد كه چرا چند بار 
با گوشي نامزدش تماس گرفته است. در چنين 
شرايطي افس��ر پرونده   از زن جوان خواست 
بدون اينكه موضوع را به نامزدش اعالم كند 

به اداره پليس برود. 
زن جوان پس از حضور در اداره پليس وقتي 
فهميد نامزدش سارق اس��ت، گفت: مدتي 

قبل ب��ا نامزدم ك��ه همايون نام دارد آش��نا 
ش��دم و قرار بود به زودي با هم ازدواج كنيم. 
مدتي قبل متوجه ش��دم او با دختر ديگري 
هم ارتباط داشته اس��ت و به همين دليل به 
رفتارهاي او مشكوك شده بودم تا اينكه آن 
روز نامزدم پيش من آمد و گفت اين گوشي 
را تازه خريده  اس��ت. همان زمان چند باري 
گوشي اش زنگ خورد اما او رد جواب داد و در 
نهايت هم گوشي را خاموش كرد. من احتمال 
دادم دوباره با دختر ديگ��ري ارتباط پنهاني 
برقرار كرده است و نمي خواهد در حضور من 
با او حرف بزند به همين خاطر وقتي او براي 
انجام كاري از خانه بيرون رفت گوشي اش را 
روشن كردم و با شماره اي كه در گوشي ثبت 
شده بود، تماس گرفتم كه تازه فهميدم تماس 
از اداره پليس بوده و نامزدم سارق است و اين 
گوشي هم سرقتي است و او به همين دليل 

گوشي را خاموش كرده است. 
بدين ترتيب مأموران ب��ا همكاري زن جوان 
مخفيگاه همايون را شناسايي و وي را دستگير 
كردند. متهم در بازجويي ها به س��رقت هاي 
سريالي با همدستي يكي از دوستانش به نام 
سياووش اعتراف كرد و مأموران نيز سياووش 
را دستگير كردند. دو متهم روز قبل به دادسرا 
منتقل ش��دند و پس از اعتراف به دس��تور 
قاضي مدرس براي ادامه تحقيقات در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

گفت وگو با يكي از متهمان 
همايون شما در بازجويي ها گفتي كه سابقه دار 

نيستي، چه شد كه سارق شدي ؟ 
بله، من سابقه دار نيستم و اولين بار است كه دستگير شدم. 
واقعيتش بيكار بودم و براي اينكه هزينه عروسي ام را تأمين 

كنم روي به سرقت آوردم. 
قبالً به چه كاري مشغول بودي ؟ 

من پيك موتور كار مي كردم، اما مدتي قبل به خاطر بدهي 
موتور سيكلتم را فروختم و بيكار شدم. از طرفي هم قرار 
بود با نامزدم ازدواج كنم و به پول نياز داشتم كه به سراغ 

سياووش رفتم و از او خواستم براي من كاري پيدا كند كه او 
هم گفت بيكار است و پيشنهاد داد با هم به سرقت برويم. 

خبر داشتي نامزدت تو را لو داد ؟ 
بله، آن روز وقت��ي مأمور پليس زنگ زد و من گوش��ي را 
خاموش كردم نامزدم فكر كرد من با زن ديگري ارتباط دارم 
كه با آن شماره تماس گرفته بود و اينگونه راز سرقت هاي 

سريالي ما بر مال شد. 
شما كه سابقه دار نبودي اولين سرقت را چطور 

انجام داديد ؟ 
زماني كه من و دوس��تم تصميم به سرقت گرفتيم چند 

روزي در اطراف تهران تمرين سرقت كرديم و بعد به داخل 
خيابان رفتيم. آن روز به ياد دارم در اولين سرقت گوشي 

زن جواني را قاپيدم.
 آنقدر ترسيده بوديم كه پس از فرار گوشي سرقتي را در 
سطل زباله انداختيم اما بعد كم كم گوشي قاپي براي ما 

عادي شد. 
چند وقت است سرقت مي كنيد ؟ 

از سه ماه قبل ش��روع كرديم و معموالً هم هفته اي 5 تا 6 
گوشي سرقت مي كرديم و گوش��ي هاي سرقتي را هم به 

مالخري در كرج مي فروختيم. 

د فن جسد  د و ست   قد  يمي  د ر    با  غچه   خانه
م�رد جوان ك�ه پ�س از قتل دوس�ت 
قديم�ي اش جس�د او را در باغچ�ه 
خانه اش دف�ن كرده ب�ود، س�رانجام 
بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. 
به گزارش جوان، 23 شهريور امسال مردي 
وارد شعبه ششم دادسراي ناحيه 27 تهران 
شد و ماجراي گم شدن برادر 68 ساله اش 
را به قاضي زمان��ي، بازپ��رس ويژه قتل 
گزارش داد. او گفت: مدتي است از برادرم 
داوود خبري ن��دارم و ب��راي پيدا كردن 
او درخواس��ت كمك دارم. بعد از مطرح 
شدن شكايت پرونده براي بررسي به اداره 
يازدهم پليس آگاهي تهران فرستاده شد. 
شاكي در توضيح بيشتر ماجرا گفت: سه 
ماه است كه از برادرم داوود خبري ندارم. 
او به مصرف م��واد مخدر اعتي��اد دارد و 
بيشتر شب ها را در خودروي شخصي اش 
اس��تراحت مي كرد. با اين حال گاهي به 
خانه سر مي زد، اما از سه ماه قبل ديگر از 
او خبري ندارم و احتمال مي دهم حادثه  

بدي براي او رقم خورده باشد. 
در ش��اخه ديگري از بررس��ي ها دستور 
توقيف خودروي داوود ثبت شد تا اينكه به 
كارآگاهان خبر رسيد كه خودروي مورد 
نظر توس��ط مأموران پليس شهرس��تان 

كاش��ان در اين شهر كشف ش��ده است. 
تحقيقات بع��دي پليس نش��ان داد كه 
آخرين بار مردي 45 س��اله به نام مجيد 
در ح��ال رانندگي با خودرو بوده اس��ت. 
بررسي سوابق مجيد نش��ان داد كه او از 
مجرمان س��ابقه دار و حرفه اي است كه 
قباًل به اته��ام جرائم مختلف بازداش��ت 
شده و به زندان افتاده بود. بعد از به دست 
آمدن اين سرنخ بود كه كارآگاهان راهي 
محل زندگي مجيد در شهرستان زنجان 
شدند، اما مشخص شد كه مجيد قبل از 
حضور پليس از محل متواري شده است. 
رد يابي هاي بعدي پليس نش��ان داد كه 
مجيد به روستايي در شهرستان هرمزگان 
گريخته است كه مخفيگاه وي شناسايي 
و متهم چهارم آذرم��اه در مخفيگاهش 

بازداشت شد. 
مجيد وقتي م��ورد بازجويي قرار گرفت 
به قتل اعتراف كرد و گف��ت: من و داوود 
از س��ال هاي دور با هم دوس��ت بوديم و 
رفت و آمد داش��تيم. روز حادث��ه داوود 
به خان��ه من آم��د و با هم م��واد مصرف 
كرديم. بع��د از مصرف مواد ب��ود كه از او 
خواس��تم 3ميليون تومان پولي را كه از 
او طلب داشتم، به من برساند. داوود اما از 

حرف من ناراحت شد و شروع به فحاشي 
به من و خانواده ام كرد. م��ن از رفتارش 
ناراحت شدم و درگيري بين ما شروع شد 
تا اينكه با جسم س��نگيني چند ضربه به 
سرش زدم كه روي زمين افتاد و بيهوش 
ش��د. بعد از لحظاتي اما متوجه شدم كه 
او فوت شده است كه ترس��يدم و به فكر 
انتقال جسد افتادم. مدتي باالي سر جسد 
نشستم و به دنبال راهي بودم تا جسد را 
از خانه خارج كنم. س��رانجام به اين فكر 
افتادم كه جسد را در باغچه خانه ام دفن 
كنم براي همين گودال��ي داخل باغچه 
كندم و شبانه جسد را دفن كردم. بعد از 
آن سوار خودروي داوود شدم و به سمت 
شهرستان كاشان رانندگي كردم. احتمال 
دادم كه مأموران پليس با رد يابي پالك 
خودرو، من را بازداشت كنند، براي همين 
خودرو را در خيابان رها كرده و به زادگاهم 
كه روستايي در جنوب كشور بود، گريختم 

كه سرانجام بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي گفت: 
به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي 
ناحيه 27 تحقيقات بيشتر از متهم در اداره 

دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 مديرعام�ل ي�ك ش�ركت خصوص�ي ك�ه ب�ه 
اته�ام تع�رض ب�ه دانش�جوي پزش�كي بازداش�ت 
ش�ده بود، به تحم�ل 99 ضربه ش�الق محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، دو ماه قبل دختري به نام س��ميرا كه 
دانشجوي رشته پزش��كي بود به پليس آگاهي رفت و از 
مدير عامل يك ش��ركت خصوصي به اته��ام اذيت و آزار 
شكايت كرد. او در توضيح به مأموران گفت: »دانشجوي 
رشته پزشكي هستم و مدتي بود با شوهرم اختالف داشتم 
به همين خاطر مجبور شدم به خاطر هزينه هاي دانشگاه 
براي خودم درآمدي داش��ته باشم. اين شد كه در سايت 
ديوار دنبال كار بودم تا اينكه آگهي يك شركت خصوصي 
را ديدم كه نياز به كارت پخش كن داشت. « شاكي ادامه 
داد: »به ناچار قبول راهي ش��ركت شدم و دو ماه در آنجا 
مش��غول كار بودم تا اينكه مديرعامل ش��ركت كه مرد 

پولداري بود مرا فريب داد و به من تعرض كرد.« 
بعد از طرح شكايت، مدير عامل 38 ساله بازداشت شد. آن 
مرد جرمش را انكار كرد اما بنا به شواهد موجود وي روانه 
زندان شد و پرونده صبح ديروز در شعبه يازدهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران به رياس��ت قاضي حشمتيان 

رسيدگي شد. 
ابتداي جلسه شاكي گفت: »نويد، مديرعامل شركت است 
و وضع مالي خوبي دارد. در اين مدت فهميدم او به بهانه 
كار زنان زيادي را اغفال كرده اس��ت. براي او درخواست 
اشد مجازات دارم. « سپس نويد كه با قرار وثيقه آزاد بود 
گفت: »شاكي به من نگفته بود كه شوهر دارد و من فكر 
مي كردم مجرد است. « در پايان قضات شعبه متهم را از 
اتهام تجاوز به عنف تبرئه و وي را به اتهام رابطه نامشروع 

به 99 ضربه شالق محكوم كردند. 

 مديرعامل فريبكار
 به تحمل شالق محكوم شد

خانه مسكوني در آتش سوخت
يك واح�د آپارتم�ان مس�كوني در محله به�اران در آتش 

سوخت. 
به گزارش جوان، اين حادثه را صبح روز گذش��ته همسايه هاي 
يك ساختمان مس��كوني در ميدان بهاران با ديدن دود منتشر 
ش��ده از يكي از آپارتمان ها به آتش نش��انان ايستگاه 65 گزارش 
دادند. داوود قل��ي زاده، معاون منطقه چهار آتش نش��اني گفت: 
وقتي به محل رس��يديم يك آپارتمان 60 متري در طبقه س��وم 

ساختمان سه طبقه مس��كوني، كاماًل ش��عله ور بود و همچنين 
دود بسيار غليظي همه قس��مت هاي اين ساختمان را فرا گرفته 
بود. آتش نش��انان با رعايت نكات ايمني و پس از قطع برق و گاز 
س��اختمان، به وس��يله يك رش��ته لوله آبدهي به مقابله با اين 
آتش سوزي پرداخته ودر كمترين زمان ممكن، شعله هاي آتش 
را خاموش كردند و نيز از سرايت آن به اطراف جلوگيري به عمل 

آوردند. علت حادثه در دست بررسي است. 

تو  قاتل   شوهر م   هستي!

مقتو ل 


