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آدمربايان
6هزاردالري
محاكمهشدند

كارمند اخراجي كه س�ناريوي س�رقت 6هزار 
دالر از مردي پولدار را طراحي و اجرا كرده بود 
روز گذشته به همراه همدستانش محاكمه شد. 
به گزارش جوان، سال گذش��ته مرد ميانسالي با 
مراجعه به اداره پليس از پن��ج مرد جوان به اتهام 
آدم ربايي ش��كايت كرد و گف��ت: »خانه ام حوالي 
ميدان اتريش است. مدتي بود قصد داشتم پسرم 
را به آلمان بفرس��تم به همين خاطر خودرو ام را 
فروخته بودم و با پول آن 6 هزار دالر خريده بودم. « 
ش��اكي ادامه داد: »امروز وقت��ي از خانه ام بيرون 
آمدم، دو مرد جوان در حاليكه بي س��يم داشتند 
سد راهم ش��دند و مرا به اتهام قاچاق ارز و ايجاد 
اخالل در نظام بانكي به زور س��وار خودروي شان 
كردند و بردند. مردان آدم ربا بعد از اينكه دست و پا 
و چشم هايم را بستند با تهديد خواستند هر مقدار 
دالر دارم به آنها بدهم. همچنين مرا مجبور كردند 
تا پس��رم 6 هزار دالري را كه در خانه ام داش��تم، 
بياورد و به آنها تحويل دهد. آنها چند ساعت مرا در 

خودروي شان نگه داشتند سپس آزادم كردند.«
ش��اكي ادام��ه داد: »مدت هاس��ت ب��ه ص��ورت 
حرفه اي بيليارد ب��ازي مي كنم و مدتي قبل براي 
برگزاري مسابقات به بندر انزلي رفته بودم. باهم 
باشگاهي هايم يك ويال اجاره كرده بوديم و چند 
شب را آنجا مانديم. همان موقع پسرم با من تماس 
گرفت و گفت براي رفتن به آلمان 6هزار دالر پول 
مي خواهد. اين ش��د كه از او خواستم خودرو ام را 
بفروشد. يكي از هم باش��گاهي هايم به نام بهروز 
حرفم را شنيده بود و احتماالً نقشه آدم ربايي را او 
طراحي و اجرا كرده است. بعد از آزادي ام بود كه 

فهميدم يكي از آنها بهروز است.«
با ط��رح اين ش��كايت، مأم��وران با مش��خصاتي 
كه ش��اكي در اختيار آنه��ا قرار داده ب��ود و رصد 
دوربين هاي مداربسته موفق ش��دند، پنج متهم 
را شناسايي و بازداش��ت كنند. متهمان به پليس 
آگاهي منتقل شدند و در بازجويي ها به جرمشان 
اقرار كردند. با اقرار متهمان پرونده در حال كامل 
شدن بود كه شاكي نسبت به سه نفر از آنها اعالم 

رضايت كرد. 
به اين ترتيب پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز 
روي ميز هيئت قضايي شعبه 11 قرار گرفت. با اعالم 
رسميت جلسه شاكي در جايگاه ايستاد و بعد از طرح 
شكايت خود درباره اعالم رضايت گفت: »در دادسرا 
فهميدم اين سه نفر فريب خورده اند. آنها روز حادثه 
مرا خيلي دلداري دادن��د و آرامم كردند. به همين 
دليل به آنها رضايت دادم. ح��اال از دو متهم ديگر 

شكايت دارم و درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه چهار مته��م يك به ي��ك در جايگاه قرار 
گرفتند و يكي از آنها در دفاع از خود گفت: »بهروز 
طراح نقشه بود. او كارمند اخراجي يك اداره است و 
قباًل نيز به اتهام آدم ربايي دستگير شده بود. او هم 
باشگاهي شاكي بود كه وقتي فهميد شاكي 6 هزار 
دالر در خانه دارد تصميم به آدم ربايي گرفت. باور 
كنيد از نقشه او بي خبر بوديم چون به ما گفته بود 
از شاكي طلب دارد. «  س��پس ديگر متهمان نيز با 
تأييد اين توضيحات از خودش��ان دفاع كردند. در 
آخر بهروز نيز در جايگاه ايستاده و با اقرار به جرمش 
گفت: »اشتباه كردم و پشيمانم. آن روز با شنيدن 
حرف هاي شاكي وسوسه شدم و تصميم به اجراي 
نقشه آدم ربايي گرفتم. س��پس از دوستانم كمك 

خواستم. « در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

طنابدار
ازگردنمردانافغانبرداشتهشد

دو مرد افغان كه مرد ايراني را براي سرقت اموالش به قتل رسانده بودند 
موفق شدند با جلب رضايت اولياي دم از طناب دار فاصله بگيرند. 

به گزارش جوان، دو سال قبل مأموران پليس شهرستان شهريار از قتل مرد 
جواني در يكي از منازل مسكوني باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به امير 35 ساله بود كه با ضربات متعدد چاقو كشته شده بود. با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني، مأموران در تحقيقات ميداني خود دريافتند خانه اي كه 
مقتول در آنجا به قتل رسيده است متعلق به يك زن افغان به نام نسيم است 

كه تنها زندگي مي كرده و با مردان زيادي رابطه داشته است. 

با بدست آمدن اين اطالعات، نسيم مورد تحقيق قرار گرفت و گفت: »آن روز 
امير به خانه ام آمده بود. همزمان سه مرد افغان نيز آمدند. امير ايراني بود به 
همين دليل مردان افغان وقتي او را ديدند، تصميم گرفتند از او سرقت كنند. 
با مقاومت امير، مردان افغاني او را به قتل رساندند.« با ثبت اين اظهارات 
مردان افغان به نام هاي ظفر، كريم و رحيم شناسايي و بازداشت شدند. ظفر 
با اقرار به قتل و سرقت گفت: »نسيم با مردان زيادي رابطه داشت. ما چند 
بار به خانه او رفت و آمد داش��تيم و مي دانستيم در ايران كسي را ندارد به 
همين خاطر آن روز براي سرقت اموالش به ديدنش رفتيم. وقتي وارد خانه 
شديم با يك مرد ايراني روبه رو شديم. آن مرد سر و وضع خوبي داشت به 
همين دليل با ديدنش وسوسه شديم تا اموال او را هم سرقت كنيم. « متهم 
در خصوص قتل گفت: »وقتي با دوستانم به مرد ايراني حمله كرديم او سعي 
مي كرد مقاومت كند. اين شد كه دست به چاقو شديم و من دو ضربه به كتف 
او زدم و كريم نيز يك ضربه به قلب او زد. سپس با همدستي رحيم اموالش 

را سرقت كرديم و فرار كرديم.«
در ادامه كريم و رحيم نيز اظهارات ظفر را تأييد كردند. به اين ترتيب ظفر و 
كريم به اتهام مباشرت در قتل و سرقت و رحيم به اتهام مباشرت در سرقت 

روانه زندان شدند. 
پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد و در اولين جلسه رس��يدگي دو متهم بعد از آخرين دفاع به 
قصاص و حبس و سومين متهم نيز به حبس محكوم شد. با تأييد اين حكم 
در ديوان عالي كشور دو متهم در آستانه مرگ قرار گرفتند، اما توانستند با 

پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كنند. 
با اعالم رضايت اولياي دم، پرونده صبح ديروز از جنبه عمومي جرم روي ميز 

هيئت قضايي شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم براي ضربات منتهي به غير فوت درخواست ديه 
كردند. س��پس ظفر و كريم يك به يك در جايگاه قرارگرفتن��د و با ابراز 
پشيماني درخواست تخفيف در مجازاتشان را كردند تا هر چه زودتر آزاد 

شوند. در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
 

كالهبرداريميلياردي
باجعلاسنادبيمهوپايانكارساختمان

اعض�اي ي�ك ش�بكه كالهب�رداري ك�ه ب�ا جع�ل اس�ناد 
متقاضي�ان  از  ش�هري  اوراق  و  اجتماع�ي  تأمي�ن  بيم�ه 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د،  ميلي�اردي  كالهب�رداري 
به گزارش جوان، س��ردار علي ذوالقدري، رئي��س پليس امنيت عمومي 
پايتخت گفت: چند روز قبل ب��ود كه مأموران پليس امنيت با بررس��ي 
گزارش هاي مردمي درب��اره اعضاي باندي كه در كار جعل اس��ناد بيمه 
تأمين اجتماعي و پايان كار ساختماني شهرداري فعاليت مي كردند در اين 
باره تحقيق كردند. مأموران پليس همزمان با شناسايي مخفيگاه متهمان 
در محله پونك و ميدان سبالن دو نفر از اعضاي اصلي باند را بازداشت و در 
بازرسي از محل 55 سند جعلي به ارزش 10 ميليارد تومان كشف كردند. 
مأموران پليس همچنين در بازرس��ي از اين محل 30برگ اسناد دولتي 
جعلي مربوط به بيمه تأمين اجتماعي و جواز پايان كار ش��هرداري براي 

پروژه هاي عمراني و ساختماني و تجهيزات دفاعي كشف كردند. 
تحقيقات بعدي پليس نشان داد كه متهمان براي جذب مشتريان خود 
از چند دفتر كار پوششي به عنوان دفاتر مهندسي در نقاط مختلف شهر 
استفاده مي كنند. اين دفاتر هم شناسايي و 25 سند جعلي هم از اين محل ها 
كشف شد. دو متهم در بازجويي ها به جرائم خود اعتراف كردند و گفتند كه 
از يكسال قبل با جعل سند از مشتريانشان كه بيشتر سازندگان برج هاي 
مسكوني و پروژه هاي عمراني هستند مبالغي بين 50 تا 200 ميليون تومان 
كالهبرداري مي كنند. سردار ذوالقدري گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان 

ادامه دارد. 
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 دستگيري 2 مظنون در پرونده قتل طالفروش معروف تهراني

جابهجاشدنجسد2زنبيمار
دربيمارستانمركزيپايتخت

تحقيقات پليس ته�ران براي شناس�ايي عامالن 
از طالفروش�ان  قت�ل عبدالعل�ي مظفري�ان 
قديم�ي تهران ب�ا دس�تگيري دو مرد ب�ه عنوان 
مظن�ون دنبال ش�د. بررس�ي ها نش�ان مي دهد، 
دو فرد بازداش�ت ش�ده آخرين كس�اني بوده اند 
كه ب�ا طالف�روش مع�روف مالق�ات داش�ته اند. 
به گزارش جوان، صبح روز چهارش��نبه چهارم تير به 
مأموران كالنتري لواسان خبر رسيد، كارگران شهرداري 
هنگام تعمير جاده فرعي حوالي جاده تلو در شرق تهران 
جسد مرد سالخورده اي را كشف كرده اند. با اعالم اين 
خبر قاضي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران هم��راه تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. مأموران 
پليس در نخس��تين گام از تحقيقات با كشف كارت 

طالفروشي هويت مقتول را شناسايي كردند. بررسي ها 
نش��ان داد مقتول عبدالعلي مظفريان از طالفروشان 
قديمي و عضو سابق اتاق بازرگاني، بازرس سابق صنف 
طالفروشان و چند سال قبل نيز دبير كميته اسنوبرد 
اسكي بوده كه به طرز مرموز با فشار بر عناصر حياتي 
گردن به قتل رسيده است. همچنين مشخص شد وي 
در مكان ديگري به قتل رسيده و عامالن قتل جسد او را 

با خودرو  به اين مكان منتقل كرده اند. 
تحقيقات بعدي مأموران نش��ان داد مقتول پس از فوت 
همسرش در تهران تنها زندگي مي كرده و پسر پزشكش 
در خارج از كشور زندگي مي كند . همچنين مشخص شد 
وي كه از مدتي قبل طالفروش��ي اش را بسته و به عنوان 
واس��طه در خريد و فروش طال و جواهرات و سنگ هاي 
قيمتي فعاليت داشته است. بدين ترتيب همزمان با انتقال 

جسد مرد طالفروش به پزش��كي قانوني مأموران براي 
شناسايي عامالن قتل دست به تحقيقات تخصصي زدند. 

    دستگيري 2 مظنون 
مأموران پليس در بررس��ي هاي فني دريافتند شب 
حادثه دو مرد به در خانه مظفري��ان مي روند و وي را 
در حالي كه كيف مخص��وص معامالتش همراهش 
بوده س��وار خودروي گرانقيمتي مي كنن��د و از آنجا 
دور مي شوند. تحقيقات حكايت از آن داشت با توجه 
به اينكه مظفريان كيف مخصوصش را همراه داشته 
براي انجام معامله اي سوار خودروي گرانقيمت دو مرد 
مي ش��ود كه به طرز مرموزي به قتل مي رسد و كيف 
مخصوصش هم سرقت مي شود. بدين ترتيب مأموران 
پليس به دس��تور قاضي واحدي، دو مرد را به عنوان 
مظنونان قتل طالفروش معروف تهران تحت تعقيب 

قرار دادند و در نهايت يك روز قبل موفق به دستگيري 
دو متهم شدند. متهمان پس از دس��تگيري به اداره 
پليس منتقل ش��دند و مورد تحقيق ق��رار گرفتند. 
تحقيقات از مظنونان به قتل تا روشن شدن زوايايي 

پنهان اين حادثه ادامه دارد.

جابه جا شدن جس�د زني كه به علت ايست قلبي 
در يكي از بيمارس�تان هاي تهران فوت ش�ده بود 
با پيكر زني كه به دليل ابتال ب�ه بيماري كرونا جان 
باخته  بود، جنجال زيادي بين دو خانواده ايجاد كرد. 
به گزارش جوان، ساعت 18:30 عصر روز چهارشنبه 
4 تير اعضاي خانواده اي به كالنتري 109 بهارس��تان 
رفتند و از كاركنان بيمارستاني به اتهام تحويل دادن 
اشتباهي جنازه مادرشان شكايت كردند. يكي از آنها 
گفت: مدتي قبل م��ادر زنم به نام صنوب��ر را كه دچار 
بيماري شده بود از لرستان به يكي از بيمارستان هاي 
مركزي تهران منتقل كرديم تا اينكه پزشكان گفتند 
مادر زنم به خاطر ايست قلبي فوت كرده است. ساعتي 
قبل كه خواستيم جنازه را تحويل بگيريم متوجه شديم 
جسد متعلق به زن ديگري است. با طرح شكايت پرونده 
به دس��تور قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ش��عبه 

يازدهم دادسراي امور جنايي تهران در اختيار مأموران 
پليس آگاهي قرار گرفت. بررسي هاي پليس نشان داد 
همزمان با فوت اين زن 60 ساله،  زن 60 ساله ديگري 
به نام مريم كه به خاطر بيماري كرونا در بيمارس��تان 
بستري بود، فوت كرده كه جسدي به آن خانواده تحويل 
داده و به شهرستان اسالمشهر منتقل و در مصالي آنجا 
به خاك سپرده شده است. بدين ترتيب مأموران پليس 
خانواده مريم را شناسايي و از آنها تحقيق كردند. يكي از 
آنها گفت: مدتي قبل مادرمان بيمار شد و بعد از انتقال 
به بيمارستاني در تهران مشخص شد به كرونا مبتال 
شده است و سرانجام هم فوت شد. هنگام تحويل جسد 
هم به خاطر بيم ابتال به كرونا به توصيه و دستور پزشكان 
زيپ كاور را باز نكرديم و جنازه داخل كاور را به گمان 
اينكه جنازه مادرمان است به اسالمشهر منتقل و دفن 

كرديم و برايش مراسم ترحيم هم گرفتيم. 

يكي از بستگان صنوبر به خبرنگار ما گفت: صنوبر زن 
دايي ام است كه 50 روز قبل به خاطر بيماري از لرستان 
به بيمارستاني در تهران منتقل كرديم. حدود 38 روز 
در سي سي يو بستري بود و سرانجام به خاطر عفونت 
به كما رفت و در نهايت ساعت 8 صبح روز چهارم تيرماه 
از بيمارستان به ما گفتند صنوبر به خاطر ايست قلبي 
فوت كرده اس��ت. من و داماد صنوبر س��اعت 9 صبح 
براي تحويل جنازه به بيمارس��تان رفتيم و در حالي 
كه آمبوالنسي هم براي انتقال جس��د به لرستان در 
بيمارستان حاضر بود با صحنه عجيبي روبه رو شديم. 
وقتي كاور جسد را باز كرديم متوجه شديم كاركنان 
بيمارستان جس��د زن ديگري را اشتباهي تحويل ما 
داده اند. وقتي به آنها اعتراض كرديم آنها فقط گفتند 
كه جسد صنوبر را اشتباهي به جاي زن ديگري كه به 
خاطر بيماري كرونا فوت كرده بود تحويل خانواده آنها 

دادند. كاركنان بيمارستان وقتي متوجه اشتباه خود 
شدند بالفاصله با خانواده زن كرونايي تماس گرفتند 
كه مشخص شد آنها ساعت 12 ظهر جسد صنوبر را در 
يكي از قبرستان هاي حوالي اسالمشهر دفن كرده اند. 
وقتي با آنها تماس گرفتيم داخل مس��جدي در حال 
برگزاري مراس��م عزاداري بودند كه با ش��نيدن اين 
خبر آنها هم شوكه ش��دند و گفتند به خاطر اينكه او 
بيماري كرونا داشته پارچه روي جسد را كنار نزده اند 
و جس��د را دفن كرده اند. وي در پايان گفت: به خاطر 
اش��تباه بيمارس��تان االن ما از روز چهارم تيرماه در 
تهران س��رگردان هس��تيم و هر روز در راه كالنتري، 
دادسراي جنايي و دادسراي اسالمشهر هستيم كه در 
نهايت امروز قاضي اسالمشهر دستور نبش قبر را صادر 
كرد تا جنازه را تحويل بگيريم و براي دفن به لرستان 

منتقل كنيم. 

بچه محل هاي زورگير گرفتار پليس شدند
چه�ار بچه مح�ل ك�ه از شهرس�تان اسالمش�هر 
راهي تهران مي ش�دند و در پوش�ش مس�افربر از 
ش�هروندان زورگيري مي كردند، بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، ساعت 22:40 دهم فروردين ماه مردي 
با مركز فوريت هاي پليس��ي 110 تهران تماس گرفت و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد كه مأموران 
پليس در محل حاضر ش��دند مرد جوان گفت كه راننده 
و سه سرنش��ين خودروي پرايد با تهديد چاقو اموالش را 
سرقت كرده اند. او در توضيح بيشتر ماجرا به كارآگاهان 
اداره پنجم پليس آگاهي تهران گف��ت: در ميدان آزادي 
منتظر تاكسي بودم تا به خانه ام بروم كه يك خودروي پرايد 
مسافربر توقف كرد. به جز راننده مرد جواني در صندلي جلو 
و دو نفر هم در صندلي عقب سوار بودند. بعد از گفتن مسير 
در صندلي عقب سوار شدم و راننده حركت كرد. وقتي به 
مسيري خلوت رسيديم ناگهان مردي كه كنارم نشسته 
بود چاقويي روي پهلويم گذاشت و خواست كه حركت 
نكنم. فهميدم كه در دام باند زورگيران گرفتار ش��ده ام. 
آنها با تهديد چاقو گوش��ي تلفن همراه، پول نقد، كارت 
عابربانك و رمز آن را گرفته و پس از دو ساعت چرخاندن 

من در تهرانسر، من را به بيرون پرتاب كرده و فراركردند.  با 
اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان 
با حضور در محل و بررسي دوربين هاي مداربسته موفق 
شدند چهره يكي از سرنشينان پرايد را شناسايي كنند. 
سيامك از مجرمان سابقه دار بود كه بارها به اتهام سرقت 

بازداشت شده و به زندان افتاده بود. بررسي بعدي پليس 
نشان داد كه س��يامك 10روز پس از زورگيري از شاكي 
به اتهام سرقت موتورس��يكلت بازداشت شده و به زندان 
افتاده است. بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه 
سيامك از زندان به اداره پليس منتقل  شد و مورد بازجويي 

قرارگرفت. او در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي در 
پوشش مس��افربري اعتراف كرد و س��ه همدستش به 
نام هاي مهيار، ناصر و داوود را هم به پليس معرفي كرد. 
س��يامك گفت: ما چهار نفر بچه محل هستيم و سه ماه 
قبل بود كه باند سرقت را تشكيل داديم. متهم ادامه داد: 
ما هر شب براي سرقت راهي تهران مي شديم و در ميدان 
آزادي سوژه مورد نظرمان را شناس��ايي و او را به عنوان 
مسافر سوار مي كرديم. بعد در محلي خلوت با تهديد چاقو 
اموالش را سرقت كرده و او را از ماشين به بيرون انداخته 
و فرار مي كرديم تا اينكه شناس��ايي و بازداشت شدم. با 
اطالعاتي كه سيامك در اختيار پليس گذاشت مخفيگاه 
اعضاي ديگر باند در شهرستان شهريار شناسايي و متهمان 
پنجم ارديبهشت ماه در جريان عمليات هماهنگ پليسي 

بازداشت شدند. 
سرهنگ كارآگاه خيراهلل دولتخواه، رئيس پايگاه پنجم 
پليس آگاهي پايتخت گفت: اعضاي باند در بازجويي ها 
به سرقت هاي س��ريالي از مس��افران اعتراف كرده اند و 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر آنها در اداره پنجم 

پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 
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مرگ3سرنشينتاكسيدرتصادفباتريلي
س�ه سرنش�ين خ�ودروي تاكس�ي در تصادف ب�ا تريل�ي حام�ل الس�تيك ج�ان باختند. 
سرهنگ علي اكبر قرباني، فرمانده انتظامي شهرستان تايباد گفت: روز گذشته به مأموران پليس اين 
شهر خبر رسيد حادثه رانندگي در محور تايباد به مشهد سه راهي محسن آباد رقم خورده است. با حضور 
پليس مشخص شد تاكسي سمند با چهار مسافر به صورت رخ به رخ با تريلر حامل الستيك تصادف 
كرده كه سه سرنشينان آن به علت شدت جراحت فوت ش��ده اند. وي گفت: علت حادثه را تركيدگي 

الستيك تريلي و ناتواني راننده در كنترل وسيله نقليه اعالم كرد. 


