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حضور آزادانه سركرده بزرگ ترين باند  آدم ربايي  در جلسه دادگاه
سركرده بزرگ ترين باند آدم ربايي كه با ربودن افراد مشهوري مثل 
مديرعامل شركت گلديران از آنها اخاذي كالن  كرده در حالي كه با 
سپردن وثيقه 3 ميلياردتوماني آزاد شده است پاي ميز محاكمه ايستاد. 
به گزارش جوان، اوايل اسفند س��ال 96 مرد برج س��ازي به نام علي با 
مراجعه به اداره پليس پايتخت از س��ه مرد به اتهام آدم ربايي شكايت 
كرد و گفت: » سوار خودرو  ام در حال خارج شدن پاركينگ خانه ام در 
خيابان ظفر بودم كه سه مرد جوان سد راهم شده و خودشان را مأمور 
پليس معرفي كردند. آنها به بهانه اينكه حكم جلب مرا دارند با تهديد 
گاز اشك آور به زور مرا سوار خودروي شان كردند و به طرف غرب تهران 
حركت كردند.« شاكي در ادامه گفت: »مردان آدم ربا با اتصال سيم برق 
به من و تهديد اسلحه درخواست 5 ميليون يورو كردند. به آنها گفتم مرا 
آزاد كنيد تا اين مبلغ را واريز كنم كه سرانجام قبول كردند و از دست 
آنها نجات پيدا كردم.« با طرح اين شكايت، متهمان تحت تعقيب قرار 
گرفتند تا اينكه هر سه آدم ربا شناسايي و بازداشت شدند. يكي از آنها در 
بازجويي ها گفت: »ما به دستور شخصي به نام پرويز مرتكب آدم ربايي 
و اخاذي شديم. پرويز خودش را نش��ان نمي داد و با شماره ناشناسي 
تماس  مي گرف��ت و در ازاي پرداخت پول و تهديد از ما درخواس��ت 

آدم ربايي مي كرد.«
   اولين جلسه محاكمه

به اين ترتيب سردسته باند به نام پرويز تحت تعقيب قرار گرفت، اما با 
ناكامي پليس در دستگيري وي پرونده در شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران رسيدگي شد. اولين جلسه محاكمه نيز با اصرار مرد 

برج ساز براي شناسايي پرويز به دادسرا فرستاده شد. 

   دستگيري سردسته باند
با ارجاع پرونده به دادسرا، تحقيقات براي دستگيري سردسته باند آغاز 
شد و مأموران دريافتند متهم مرد 6۰ ساله  و بازنشسته يكي از ارگان هاي 
مهم است و پنج سابقه زندان براي اتهاماتي مثل جعل، كالهبرداري، 
مواد مخدر دارد. همچنين مشخص شد متهم هر بار براي نقشه آدم ربايي 

باند جديدي تشكيل مي داده است. 
با بدس��ت آمدن اين اطالعات، پنج متهم ديگر شناسايي و دستگير 
شدند. يكي از آنها در بازجويي گفت: »پرويز مدعي بود با شاكي اختالف 
حس��اب ۱۰ ميلياردي دارد به همين خاطر از ما كمك خواست. باور 
كنيد از آدم ربايي اطالعي نداشتم.« با دستگيري هشت نفر از متهمان، 
سرانجام سردسته باند نيز دستگير و در بازرسي از مخفيگاهش مقداري 

سالح هم كشف شد. 
با دس��تگيري متهم، وي به جرمش اقرار كرد و گفت: »پس��رعمويم 
معدن دار است. او دفتري داشت كه من بعد از بازنشستگي مدير دفتر او 
شدم. شاكيان به دفتر او رفت و آمد داشتند به همين دليل با آنها آشنا 
شدم. همانجا بود كه نقش��ه گروگانگيري از آنها به سرم زد و تصميم 

گرفتم از افرادي كه نياز مالي دارند كمك بگيرم.«
با دستگيري متهم اصلي و كامل شدن تحقيقات، آخرين طعمه اين باند كه 
مدير عامل يكي از شركت هاي معروف به نام گلديران بود نيز شناسايي شد 
كه مردان آدم ربا براي آزادي وي، درخواست ۱5 ميليون دالر و ۱۰ ميليارد 

تومان پول نقد كرده بودند. 
با كامل ش��دن تحقيقات پرونده با صدور كيفرخواس��ت، به شعبه نهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در حاليكه پرونده در نوبت 

رسيدگي قرار داشت، پرويز با قرار وثيقه 3  ميليارد توماني آزاد شد. بعد از 
آزادي سركرده باند، قضات شعبه نهم پرونده را به دليل اينكه يك بار در 
شعبه دهم رسيدگي شده بود با رد صالحيت به همان شعبه ارجاع دادند. 

   دومين جلسه محاكمه
پرونده براي دومين بار روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم به رياست قاضي 
متين راسخ قرار گرفت. جلسه با حضور اعضاي باند در غياب متهم اصلي و 
حضور تنها يكي از شاكيان پرونده تشكيل شد. بعد از اعالم رسميت جلسه، 
مرد برج ساز در جايگاه قرار گرفت و گفت: »حضور متهم اصلي برايم مهم 
است. از دادگاه درخواست دارم جلسه محاكمه را با احضار او برگزار كند.«

   سومين جلسه محاكمه
با اين درخواست سردسته باند همراه ساير متهمان مقابل هيئت قضايي به 

رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه چهارش��اكي از جمله يكي از برج سازان ش��مال تهران، 
مديرعامل شركت گلديران، يكي از مديران ارشد شركت چسب رازي و 
فوالد خوزستان يك به يك در جايگاه قرار گرفتند. مدير گلديران در طرح 
شكايت خود گفت: »روز حادثه دو مرد آدم ربا سد راهم شدند و مرا به زور 
سوار خودروي شان كردند. آنها مرا به مكان متروكه اي در شهريار بردند. 
وقتي علت را پرسيدم آنها گفتند علت را نمي دانند و بايد با فردي به نام 
سرهنگ صحبت كنم. مردان آدم ربا شماره سرهنگ را گرفتند كه متهم 
اصلي پرونده است. آن مرد درخواست 3 ميليون يورو كرد. وقتي مقاومت 
كردم متهمان به يكي از پاهايم كه از قبل شكسته بود ضربه زدند و سپس 
با شوكر و وصل كردن برق درخواست5  ميليون دالر و ۱۰ ميليارد تومان 
پول نقد كردند. از ترس قبول كردم و خواستم گوشي ام را روشن كنند تا 

همسرم اين مبلغ را واريز كند.«
شاكي ادامه داد: »خانواده ام به خاطر اينكه از صبح تا غروب آن روز از من 
بي خبر بودند اعالم مفقودي كرده بودند به همين خاطر با روشن كردن 
تلفن همراهم متهمان رديابي و در نهايت دستگير شدند. براي دو نفر از آنها 

كه مرا ربودند همچنين سردسته باند درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه ديگر شاكيان با اعتراض به قرار وثيقه متهم اصلي و دستور بازداشت 

او شكايت خود را مطرح كردند. 
سپس پرويز سردسته باند به اتهام مش��اركت در آدم ربايي، ايراد ضرب و 
جرح عمدي، نگهداري گاز اشك آور و شوكر، غصب عنوان، جعل اسناد و 
استفاده از اسناد جعلي در جايگاه قرار گرفت و جرائمش را انكار كرد.  بعد از 
انكارهاي سردسته باند، يكي از متهمان به اتهام مشاركت در آدم ربايي در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: »راننده مسافركش بودم و پرويز مسافرم بود. او 
مي گفت خير است و مي تواند مرا كمك كند. برايش سفره دلم را باز كردم و 
او مبلغي پول و يك وام 2۰ ميليون توماني به ازاي سفته 5  ميليون توماني به 
حسابم واريز كرد. اين شد كه چند نفر از دوستانم را كه مشكل مالي داشتند 
به او معرفي كردم.« متهم ادامه داد: »اين گذشت تا اينكه روزي پرويز گفت 
از فردي يك چك يك ميلياردي دارد و از ما درخواست كمك كرد. ابتدا 
قبول نكردم كه با تهديد سفته اي  را  كه پيش او داشتم من و دوستانم را 

مجبور كرد به  او   كمك كنيم.«
در ادامه ديگر متهمان كه سه نفر از آنها بازداشت شده و همگي با قرار وثيقه 
آزاد بودند يك به يك در جايگاه ايستادند و با اقرار به جرمشان گفتند به 
دستور پرويز مرتكب جرم شده اند. در پايان ادامه رسيدگي به خاطر طوالني 

شدن آن به روز بعد موكول شد. 

قهر ما ن  پا و ر ليفتينگ  جها ن  سر د سته  سا ر قا ن  بو د
 قهرمان پاورليفتينگ جهان كه متهم است 
با همدس�تي دو نفر از دوس�تانش و يک  زن، 
مردي را در آژانس مسافرتي حبس و اموالش  
را س�رقت كرده بودن�د ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه 
هش��تم خردادماه امس��ال مردي با اداره پليس 
تماس گرف��ت و گفت س��ه مرد و ي��ك زن، او را 
در يك��ي از اتاق هاي آژان��س هواپيمايي حوالي 
خيابان ش��يخ بهايي در ش��مال ته��ران حبس 
كرده و ح��دود يك ميليارد توم��ان از اموالش را 
سرقت كرده اند. پس از درخواست كمك تيمي 
از مأموران كالنتري ۱45 ونك راهي محل شدند و 
مشاهده كردند، مردي پشت درهاي بسته آژانس 
هواپيمايي درخواست كمك دارد. مأموران پس 
از تخريب قفل در آژانس مرد گرفتار شده را آزاد 
كردند و دريافتند اين مكان قباًل به عنوان آژانس 
مسافرتي فعال بوده اما از مدتي قبل تعطيل شده 
است.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: من در بازار 
تهران مغ��ازه دارم و وضع مالي ام خوب اس��ت. 
مدتي اس��ت تصميم گرفته ام همراه خانواده ام 
براي زندگي به كش��ور آلمان ب��روم و به همين 
دليل چن��د روز قبل از طريق فض��اي مجازي با 
اين آژانس آشنا شدم كه در زمينه گرفتن اقامت 

در كش��ورهاي اروپايي فعاليت مي كرد. وقتي با 
آژانس تماس گرفتم زن جواني به نام مهرانه با من 
حرف زد و خودش را مدير آژانس معرفي كرد و 
قول داد براي من و خانواده ام اقامت بگيرد. پس از 
چند مرحله صحبت با مدير آژانس قرار شد بابت 
هزينه اقامتمان به عنوان پيش پرداخت 43 هزار 
يورو به او بدهم و بعد از اينكه اقامت ما درست شد 
مابقي هزينه را پرداخت كنم. امروز با 43 هزار يورو 
به دفتر آژانس رفتم كه عالوه بر مهرانه، سه مرد 

ديگر هم داخل آژانس بودند. مدير آژانس از من 
خواس��ت در يكي از اتاق ها منتظر او باشم و من 
به اتاق رفتم كه ناگهان همان سه مرد وارد اتاق 
شدند و پس از كتك كاري دهان و دست و پاي مرا 
با چسب پهن بستند و داخل اتاق حبس كردند. 
نيم ساعتي طول كشيد تا دست و پايم را باز كنم 
و بعد متوجه شدم آنها پس از سرقت يوروها و دو 
دستگاه تلفن همراهم در آژانس را قفل كرده و از 

آنجا گريخته اند. 

   شناسايي سارقان 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
ايرد موس��ي، بازپرس ش��عبه پنجم دادسراي 
ويژه سرقت براي رس��يدگي در اختيار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي ق��رار گرفت. مأموران 
در نخس��تين گام پس از بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته دريافتند سه مرد سارق به همراه زن 
جواني پس از سرقت با كرايه خودروي عبوري از 

محل دور شده اند. 
بدين ترتيب مأموران پليس تحقيقات خود را ادامه 
دادند تا اينكه پس از بررس��ي فني دوربين هاي 
مداربسته موفق شدند يكي از س��ارقان را به نام 
حامد 36 س��اله كه قهرمان پاورليفتينگ جهان 
است، شناسايي و دس��تگير كنند. متهم پس از 
دستگيري به جرم خود اقرار كرد و سه همدست 
خود را به نام هاي حميد، وحيد و مهرانه به پليس 
معرفي ك��رد. مأموران پليس صب��ح ديروز پس 
از دس��تگيري حميد  و وحيد، سه متهم را براي 
تحقيق به دادس��راي ناحي��ه 34 منتقل كردند. 
سه متهم پس از بازجويي به دستور قاضي علي 
ايرد موسي براي ادامه تحقيقات در اختيار مأموران 
پليس قرار گرفتند. كارآگاهان در تالشند تا مهرانه 

را دستگير كنند. 

پليس قالبي
 از نوجوانان سرقت مي كرد

پلي�س قالب�ي كه مته�م اس�ت ب�ا پرس�ه در پارك هاي ش�مال 
ته�ران از نوجوانان س�رقت مي كرد س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
 به گزارش جوان، چندي قبل ب��ه كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي 
تهران خبر رس��يد كه مردي حدوداً 25 س��اله در حالي كه تجهيزات 
پليس��ي به همراه دارد با پرسه در پارك هاي ش��مال شهر به خصوص 
پارك جمشيديه از نوجوانان سرقت مي كند. يكي از شاكيان كه پسري 
نوجوان بود در شرح ش��كايت خود گفت: من در حال گردش در پارك 
جمشيديه بودم كه مرد جواني كه لباس سبز به تن داشت سر راهم قرار 
گرفت. او بي سيم و اسپري اشك آور داشت و گفت كه مأمور است و بايد 
من را بازرسي كند. وقتي از او درخواست كارت شناسايي كردم حكم 
مأموريتي به من نشان داد كه مجبور ش��دم اجازه دهم از من بازرسي 
كند. آن مرد گوشي تلفن همراه و كيف پولم را برداشت و از من خواست 
نزد همكارانش كه مقابل در پارك مس��تقر هستند، بروم تا در اين باره 
ارشاد شوم. وقتي مقابل در پارك رفتم، ديدم كه از پليس خبري نيست. 
بعد از تحقيق بيشتر متوجه ش��دم كه آن مرد مأمور قالبي بود كه از او 
ش��كايت دارم. نوجوان ديگري كه ۱7 خرداد ماه امسال گوشي تلفن 
همراه 7ميليون توماني اش به همين شيوه سرقت كرده بود، گفت: مرد 
جوان خودش را پليس معرفي كرد و از من تحقيق كرد. او گوشي تلفن 
همراهم را گرفت و خواست براي تحويل آن نزد همكارانش كه مقابل در 

پارك مستقر هستند، بروم كه فهميدم در دام وي گرفتار شده ام. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با بررسي دوربين هاي مداربسته 
موفق شدند تصوير متهم را به دست آوردند كه شاكيان هم او را شناسايي 
كردند. در بررسي هاي بعد مشخص شد كه متهم بعد از آخرين سرقت 
سوار يك خودروي تاكسي شده و از محل متواري شده است. بعد از به 
دست آمدن اين س��رنخ بود كه مأموران پليس با بررسي شماره پالك 
تاكسي متوجه شدند راننده، مأمور قالبي را به شهرستان مالرد منتقل 
كرده است. در بررس��ي هاي بعدي بود كه مأموران پليس موفق شدند 
هويت متهم را كه مردي 26 س��اله به نام كامران بود شناسايي و پنجم 

تيرماه او را در مخفيگاهش بازداشت كنند. 
كامران وقتي م��ورد بازجويي قرار گرفت به بيش از 7۰ مورد س��رقت 
از نوجوانان در پوش��ش پليس اعت��راف كرد. او گفت: من با پرس��ه در 
پارك هاي تهران خصوصاً ش��مال تهران در پوش��ش پليس گوش��ي 
تلفن همراه و كيف پول و لوازم باارزش نوجوانان را س��رقت مي كردم. 

گوشي هاي تلفن همراه را هم به مردي به نام سيروس مي فروختم. 
با اطالعاتي كه كامران در اختيار پليس گذاشت سيروس هم شناسايي 
و بازداشت شد. او در بازجويي ها گفت كه تاكنون 5۰ ميليون تومان بابت 

خريد گوشي به كامران پول داده است. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس 
آگاهي پايتخت گفت: تحقيق��ات از متهم در اداره پنجم پليس آگاهي 

تهران در جريان است. 

قتل دختر نوجوان با شليك گلوله
داماد خطار كار كه در جريان اختالف با خانواده همسرش دختري 
نوجوان را با ش�ليک گلوله به قتل رس�انده بود، بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
كرمانش��اه در توضيح حادثه گفت: چند روز قبل مردي 35 س��اله به 
خاطر اختالفات شخصي با خانواده همسرش در حوالي گردنه مرصاد 
به سمت آنها تيراندازي كرد كه يكي از گلوله هاي شليك شده به يك 
خودروي سواري در حال عبور اصابت كرد و يكي از سرنشينان آن كه 
دختري ۱7 س��اله بود، هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. سرهنگ 
آمويي گفت: همزمان با حضور پليس در محل عامل حادثه كه از محل 
متواري شده بود، تحت تعقيب قرار گرفت و عصر روز دوشنبه نهم تيرماه 
بازداشت شد. در بازرسي از متهم يك قبضه سالح كمري كشف شد  و 

تحقيقات از وي در جريان است. 
 

فرار زن جوان  و 2 فرزندش
     به تركيه 

زن جوان   پ�س از س�رقت 300 ميلي�ون تومان اموال ش�وهرش 
ب�ه هم�راه دو فرزن�د خردس�الش ب�ه كش�ور تركي�ه گريخت . 
به گزارش جوان، چند روز قبل مردي به اداره پليس رفت و از گم شدن 
ناگهاني همسر و دو فرزند خردسالش شكايت كرد. وي گفت: ساعتي 
قبل از محل كارم به خانه برگشتم كه ديدم وسايل خانه ام بهم ريخته 
است و از همسر و دو فرزند خردسالم نيز خبري نيست. پس از بررسي 
متوجه شدم عالوه بر مدارك همسر و پس��ر و دختر خردسالم و 3۰۰ 

ميليون تومان از اموالم را سرقت كرده است. 
در حالي كه با طرح اين ش��كايت تيمي ازكارآگاهان پليس آگاهي به 
دستور بازپرس جنايي تحقيقات خود را براي پيدا كردن زن جوان و دو 
فرزندش آغاز كرده بودند، شاكي دوباره به اداره پليس رفت و گفت كه 

همسرش همراه دو فرزندش به تركيه گريخته است. 
وي گفت: پس از اين حادثه به بيمارس��تان ها و مراكز درماني و حتي 
پزشكي قانوني هم سر زدم، اما خبري از خانواده ام پيدا نكردم تا اينكه 
همسرم با تلفن ناشناسي با من تماس گرفت و گفت همراه دو فرزندم 
به كشور تركيه رفته است و ديگر به ايران باز نمي گردد. همسرم از من 
خواست او و دو فرزندم را فراموش كنم و به همين خاطر از همسرم به 

اتهام ربودن فرزندانم و سرقت اموالم شكايت دارم. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

يك�ي از قهرمانان پاورليفتينگ گيالني در شهرس�تان رش�ت به 
قتل رسيد.

به گزارش جوان، شامگاه يك شنبه 8 تيرماه مأموران پليس شهرستان 
رشت از درگيري خونيني در تقاطع خيابان معلم و سعدي با خبر و راهي 
محل شدند. مأموران پليس در محل حادثه با جسد مرد قوي هيكلي 
روبه رو شدند كه با اصابت چاقو به گردنش به قتل رسيده بود. بررسي ها 
نشان داد مقتول بابك پارسا از قهرمانان پاورليفتينگ كشور است كه در 
درگير با مرد آشنايي با اصابت ضربه چاقويي به گردنش به قتل رسيده 
است.  براساس گزارش گيل خبر، شامگاه حادثه بابك پارسا در حالي 
كه روي س��كويي در تقاطع خيابان معلم و سعدي رشت نشسته بود و 
مشغول كار كردن با گوش��ي همراه خود بود كه مردي هم محلي او به 

سكو نزديك مي شود و او را با ضربات چاقو به قتل مي رساند. 
به گفته شاهدان، قاتل كه سابقه مشاجره با وي را در گذشته داشته به 
صورت ناگهاني ابتدا ش��اهرگ گردن بابك را هدف قرار مي دهد و بعد 
ضربه اي ديگر بر رگ دست او وارد مي كند و به سرعت از محل جنايت 

متواري مي شود. 
 پس از اين حادثه مأموران در كمتر از 2 ساعت قاتل فراري كه از متهمان 

سابقه دار است دستگير كردند.  تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

مرگ راننده پژو در تصادف با شتر
راننده خودروي پژو در تصادف با شتر جانش را از دست داد. 

به گزارش جوان، سرهنگ مهدي نيك بخت رئيس پليس راه استان هرمزگان گفت: ساعت 2۰:3۰ 
شامگاه دوشنبه مأموران پليس راه جاس��ك از حادثه رانندگي با خبر و در محل حاضر شدند. 
بررسي ها نشان داد خودروي سواري پژو با سه شتر برخورد كرده كه در جريان آن راننده به علت 
شدت جراحت فوت شده و سرنشين خودرو هم زخمي شده است كه به بيمارستان منتقل شد. 

وي علت حادثه را عدم توجه راننده خودرو به جلو اعالم كرد. 
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سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

    گفت وگو
 با قهرمان پاورليفتينگ جهان 

حامد متأهلي ؟ 
بله، دو دختر 9 و ۱6 ساله دارم. 

به چه كاري مشغولي بودي ؟ 
من در چند رشته ورزشي مربي هستم. 

ورزشكاري ؟ 
بل��ه، م��ن از دوران كودك��ي ورزش حرفه اي 
مي كردم و االن هم ادامه مي دهم و مدال جهاني 

هم دارم. 
در چه رشته هايي ؟ 

من در رش��ته پاورليفتينگ و شنا حرفه اي كار 
كرده ام و در رشته پاورليفتينگ عضو تيم ملي 
بودم و چند س��ال قبل هم در مسابقات جهاني 
پاورليفتينگ كه در يكي از كشورهاي آسيايي 
برگزار ش��د، مدال طال گرفتم. البته چند مدال 

كشوري و آسيايي هم دارم. 
شما كه ورزشكار حرفه اي بودي چرا 

باند سرقت تشكيل دادي ؟
من عالوه بر ورزش حرفه اي ليسانس مديريت 
و كس��ب و كار دارم و تا االن هم هيچ سابقه اي 
ندارم كه بخواهم باند س��رقت تش��كيل بدهم 
و اين حادث��ه هم به صورت اتفاق��ي پيش آمد. 
مي خواستم طلبم را وصول كنم كه گرفتار شدم 

و در واقع فريب خوردم. 
از شاكي طلب داشتي ؟ 

نه، اصاًل او را نمي شناختم. 
بيشتر توضيح بده ؟ 

من وقتي قهرمان جهان ش��دم انتظار داش��تم 
بيش��تر به من بها بدهند و قرار ه��م بود، مدير 
باشگاه بزرگي شوم اما مس��ئوالن اين رشته به 
وعده شان عمل نكردند به همين خاطر سرخورده 

شدم و تصميم گرفتم همراه خانواده ام از ايران 
بروم تا اينكه دو سال قبل كه در باشگاه ورزشي 
مربي شنا بودم كه با مردي آشنا شدم و موضوع 
رفتنم از ايران را با او در ميان گذاشتم و او هم مرا 
به مدير آژانس��ي معرفي كرد. مدير آژانس قول 
داد براي من و خانواده  ام اقامت كشور نروژ بگيرد 
و من هم به عنوان پي��ش پرداخت 5۰ ميليون 
تومان به او دادم اما مدتي بعد دفتر آژانس بسته 
شد و صاحب آن هم به خارج از كشور رفت. اين 
موضوع ادامه داش��ت تا اينكه چند روز قبل از 
حادثه همان مرد را دوباره ديدم كه گفت مدير 
آژانس دوباره دفتر آژانسي در خيابان مالصدرا 
افتتاح كرده و گفته با او تماس بگيرم تا پول مرا 

پس دهد. 
وقتي ب��ا او تماس گرفتم مرا ب��ه مدير دفترش 
كه مهرانه نام دارد معرفي كرد. صاحب آژانس 

دو روز قبل از حادثه به م��ن گفت مردي از آنها 
كالهبرداري كرده و قرار است به آژانس برود و 
از من خواست همراه دو نفر از دوستانم به آژانس 
بروم كه مرد بدهكار مهرانه را فريب ندهد. وقتي 
به آژانس رفتيم، شاكي با كيفي وارد شد مهرانه 
هم از ما خواست او را داخل اتاقي حبس كنيم و 
بعد هم خودش دست و پاي او را با چسب بست 
و مدعي شد اين مرد از آنها كالهبرداري كرده 

است و بعد هم كه همگي فرار كرديم. 
بعد چه شد ؟ 

وقتي فرار كرديم مهرانه 5 هزار يورو بابت بدهي 
صاحبكارش به من داد و از هم جدا شديم. 

ش�ما فكر نكردي كه مهران�ه دروغ 
مي گويد و با همدس�تي شما اموال او 

را سرقت كرده است ؟ 
نه، ما فريب او را خورديم.  

پليس  كيف پول را به صاحبش رساند
يكي از مأم�وران پلي�س راهور ته�ران كه كيف ح�اوي پول 
و ط�ال را پي�دا كرده ب�ود آن را ب�ه دس�ت صاحبش رس�اند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ يوس��ف داور جمال، رئيس بازرسي 
پليس راهور پايتخت توضيح داد: س��اعت ۱5 روز دوش��نبه نهم 
تيرماه يكي از مأموران پليس راهور به نام ستوان يكم  محمد حسن 
كريمي نس��ب در جريان كنترل ترافيك حوالي خيابان قنبرزاده 
متوجه كيف پ��ول روي صندوق عقب يك خودروي ال نود ش��د 
كه به صورت دوبل پارك ش��ده بود. وقتي مأمور پليس در جريان 
تحقيقات ميداني موفق به پيدا كردن صاحب كيف نشد مأموران 
كالنتري ۱۰4عباس آباد را از ماجرا با خبر كرد. مأموران در بازرسي 
از محتويات كيف، دو قطعه ط��ال به ارزش ۱5 ميليون تومان، يك 
برگ چك سفيد امضا و يك برگ چك 5۰ ميليون توماني در وجه 
حامل و 2 ميليون تومان پول نقد كشف كردند. مأموران همچنين 
در تماس با شماره تلفن مالك كيف كه داخل آن قرار داشت، وي را 
به كالنتري دعوت كردند. همزمان با حضور مالك كيف در كالنتري 

محتويات آن صورتجلسه و تحويل وي شد. 
 

كشف 73 كيلو حشيش از يك قاچاقچي مسلح
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت از كشف 73كيلو حشيش و دستگيري 

يک سوداگر مرگ خبر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ عبدالوهاب حس��نوند توضيح داد: مأموران پايگاه نهم مبارزه با 
مواد مخدر در جريان تحقيقات خود متوجه شدند كه يكي از سوداگران مرگ در حال انتقال 
محموله مواد مخدر به تهران است كه خودروي سواري وي را در حوالي حسن آباد متوقف 
كردند. وي گفت: مأموران همزمان با دستگيري متهم در بازرسي از خودروي وي 73 كيلو 
حشيش، 34۰ گرم هروئين، يك كيلو و 56۰ گرم شيشه و دو قبضه سالح گرم كشف كردند. 

هشدار پليس درمورد پرداخت بيعانه براي آگهي هاي آنالين
رئيس مركز تش�خيص و پيش�گيري از جرائم 
سايبري پليس فتاي ناجا نسبت به پرداخت بيعانه 
در خريدها و آگهي هاي اينترنتي هش�دار داد. 
س��رهنگ علي محمد رجب��ي گف��ت: در مواردي 
مشاهده شده كه برخي افراد سودجو اقدام به انتشار 
آگهي مربوط به فروش كاال يا ارائه خدماتي خاص در 
شبكه هاي اجتماعي يا برخي از سايت هاي انتشار 
آگهي كرده است و مبلغي كه براي آن اعالم مي كنند، 
كمتر از مبلغ معمول اس��ت. همين موضوع سبب 
مي ش��ود كاربران تصور كنند با موردي استثنايي 
روبه رو ش��ده كه براي خري��د آن عجل��ه به خرج 
مي دهند.  وي ادامه داد:  همين عجله سبب مي شود 
تا افراد سودجو از كاربر بخواهند مبلغي را به عنوان 
بيعانه به حساب آنان واريز كند كه همين موضوع در 
مواردي مي تواند منجر به كالهب��رداري از كاربران 

شود؛ چراكه اساساً بعد از دريافت بيعانه ديگر خبري 
از فروشنده نمي شود.  سرهنگ رجبي به شهروندان 
هش��دار داد كه پس از انتخاب كاال يا خدمات مورد 
نظرش��ان در س��ايت هاي اينترنتي و ش��بكه هاي 
اجتماعي، بدون اطالع از هويت فروشنده و واقعي 
بودن كاالها، اقدام ب��ه پرداخت پول نكنند و حتماً 
قبل از هرگونه واريز وجه، از صحت آگهي و هويت 
آگهي دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از رؤيت و 
تحويل كاال پرداخت كنند. رئيس مركز تشخيص و 
پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتاي ناجا اضافه 
كرد:  الزم است كه شهروندان توجه داشته باشند كه 
پس از دريافت كاال از فروشنده حتماً رسيد آن را هم 
دريافت كنند تا اگر كاال، معيوب يا مسروقه بود بتوانند 
فرد فروشنده را معرفي كرده يا براي رسيدگي قضايي 

مستندات الزم را در اختيار داشته باشند. 

ورزشكار گيالني
 به قتل رسيد 


