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پرونده اعضاي يك شبكه كالهبرداري 
كه با همدستي يكي از وكالي دادگستري 
خانه دكتر مصدق و زمين هاي بسياري را 
در شمال پايتخت با جعل سند به فروش 
رس�انده اند، بار ديگر بررسی می شود. 
به گزارش جوان، س��ال 90 مرد سرايداري با 
مراجعه به اداره پليس از چند مرد جوان به اتهام 
كالهبرداري ش��كايت كرد و گفت: »سرايدار 
يك خانه وياليي 2هزارمتري هستم. اين خانه 
پشت فرهنگسراي نياوران است كه قبالً متعلق 
به دكتر مصدق بود. مدت��ي قبل وارثان دكتر 
آن را به صاحبكارم به نام بهمن فروختند. بهمن 
تاجر خاويار است. او ويال را به من سپرده بود و 

خودش در كشور ژاپن زندگي مي كند.«
مرد سرايدار ادامه داد: »۱0 روز قبل چند نفر به 
عنوان مأمور پليس، مدعي شدند معتاد هستم و 
به زور مرا به كمپ اعتياد بردند. ۱0 روز بستري 
بودم تا اينكه توانستم ثابت كنم معتاد نيستم و 
مرخص شدم. وقتي به ويال برگشتم چند نفر در 
حال تخريب خانه بودند. آنجا بود كه فهميدم 

خانه با جعل سند فروخته شده است.«
با ثبت اين شكايت، در روند تحقيقات مشخص 
شد ويال به مرد جواني به نام كامران فروخته 
ش��ده اس��ت. او به مأموران گفت: ملك را به 
قيمت ميلي��اردي از فردي به نام س��يروس 
خريداري كرده است. به اين ترتيب سيروس 
بازداشت شد تا اينكه با بازگشت بهمن به ايران 
وي در مواجهه حضوري، سيروس را شناخت. 
او به مأموران گف��ت: »مدتي قبل كه به ايران 
آمده بودم، س��يروس از طرف يك بنگاه براي 
فروش ويال به من معرفي شده بود اما سر قيمت 

به توافق نرسيديم.«
بعد از اين توضيحات، سيروس تحت بازجويي 
قرار گرفت تا اينكه با ارائه دس��ت نوش��ته اي 
مدعي ش��د، خواهر بهمن ب��ه خاطر كهولت 
سن برادرش و عدم قدرت تصميم گيري، به او 
وكالت فروش ملك را داده بود. با اين ادعا خواهر 
بهمن مورد تحقيق قرار گرفت اما روشن شد 

اين ادعا دروغ است. 
به اين ترتيب سه همدست سيروس از جمله 
يك خانم وكيل به اتهام كالهبرداري بازداشت 

شدند. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه 
اين بار فرزندان پزشكي به اداره پليس رفتند و 
به اتهام كالهبرداري امالك پدري شان گفتند: 
»مدتي قبل پدرمان فوت ش��د. ما همگي در 
خارج زندگي مي كنيم تا اينكه فهميديم امالك 
پدري مان از جمله يك ملك 6هزار متري در 
س��اري و يك ملك ۱00 متري در لواس��ان با 

اسناد جعلي فروخته شده است.«
با طرح اين شكايت در روند تحقيقات مشخص 
شد، اين كالهبرداري نيز از سوي سيروس و 

همدستانش بوده است. 
سرانجام پرونده بعد از طرح شكايت هاي مشابه 
از اعضاي اين باند، در حالي كه دو متهم ديگر 
متواري بودند، به دادگاه كيفري يك اس��تان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه 
روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم قرار گرفت. 
ابتداي جلسه مرد كارمند در جايگاه ايستاد و 
در طرح شكايتش گفت: »كارمند بازنشسته 
هستم. اين افراد شناسنامه مرا جعل كردند و 
با آن دسته چك گرفتند. حاال2۵0 برگه چك 
در بازار به نام  من وجود دارد و هر روز براي يك 
چك برگشتي دادگاهي مي شوم. براي متهمان 

درخواست اشد مجازات دارم.«
بعد از طرح ش��كايت از س��وي وكالي ديگر 
شاكيان سيروس و دو متهم ديگر در جايگاه 
ايستادند و با انكار جرمشان از خودشان دفاع 

كردند. 
در پايان هيئت قضايي پرونده را به دادس��را 
فرستاد تا بعد از جلب دو متهم فراري مشخص 
ش��ود، آيا كالهبرداري به صورت باندي بوده 
اس��ت يا خير؟ همچنين دس��تور داده شد تا 
قيمت تقريبي وسايل عتيقه و قيمتي سرقت 
شده از خانه سابق دكتر مصدق و وسايل كشف 
شده نيز محاسبه شود. در خصوص آدم ربايي 
س��رايدار نيز با توجه به اعالم رضايت شاكي 
مقرر شد تحقيقات الزم انجام شود تا متهمان 

از جنبه عمومي جرم محاكمه شوند. 
به اين ترتي��ب پرونده بعد از رف��ع نواقص بار 
ديگر رسيدگي و رأي الزم براي متهمان صادر 

خواهد شد.

خان�ه قديم�ي و انب�ار علوف�ه در 
شهرستان نافچ شهركرد در بازيگوشي 
يك ك�ودك ب�ه آتش كش�يده ش�د. 
عنايت اهلل راهنورد، سرپرس��ت س��ازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري 
ش��هركرد گفت: دو روز قبل آتش نشانان 
از حادثه آتش سوزي در يكي از محله هاي 

شهرس��تان نافچ با خبر ش��ده و در محل 
حاضر ش��دند. بررس��ي ها نش��ان داد كه 
خانه قديمي و انبار علوفه آتش گرفته كه 
امدادگران به سرعت آتش را مهار كردند. 
وي گفت: در بررس��ي ميداني مش��خص 
ش��د كه بازيگوش��ي كودك علت حادثه 

بوده است. 

واژگون شدن خودروي كاميون روي سمند 
مرگ چهار سرنشين س�واري را رقم زد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كمال حسين زاده، 
رئيس پليس راه اس��تان آذربايجان غربي 
گفت: دو روز قبل مأموران پليس از حادثه 
رانندگي در محور مياندوآب- بوكان با خبر 

شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد خ��ودروي كاميون روي يك دس��تگاه 
خودروي س��مند واژگون شده است كه در 
جريان آن چهار سرنش��ين سمند به علت 
شدت جراحت فوت شده اند. وي گفت: علت 

حادثه در دست بررسي است.

كودك بازيگوش خانه را آتش زد

4 كشته در واژگون شدن كاميون روي سمند

بازداشت قاتل فراري پس از 7 سال

درگيري خونين زن و ش�وهر پرس�تار در يكي از بيمارستان هاي 
تهران ب�ا مرگ ش�وهر و زخمي ش�دن همس�رش پاي�ان يافت. 
به گزارش جوان، ساعت 20:30 ش��امگاه چهارش��نبه هشتم مرداد به 
مأموران كالنتري ۱73 امين آباد تهران خبر رسيد، زوج پرستاري در يكي 

از بيمارستان هاي اطراف درگيري خونيني را رقم زده اند. 
وقتي مأموران پليس در محل حادثه حاضر شدند، دريافتند لحظاتي قبل 
داخل حياط بيمارستان بين سوپروايزر بيمارستان كه مرد جواني است و 
همسرش كه در بيمارستان بهيار است، درگيري خونيني رخ مي دهد كه 
در جريان آن مرد جوان با ضربه چاقو زخمي و فوت مي كند و همسرش هم 
زخمي و تحت درمان قرار مي گيرد. بررسي هاي اوليه حكايت از آن داشت 
زن و شوهر ابتدا داخل حياط با هم مشاجره لفظي مي كنند و وقتي درگيري 
آنها باال مي گي��رد،  در حالي كه هر دو چاقو داش��ته اند به يكديگر حمله 
مي كنند و حادثه خونين را رقم مي زنند. از سوي ديگر تحقيقات ميداني 
نشان داد، اين زوج قبل از اين هم سابقه درگيري لفظي داشته اما به صورت 
فيزيكي تا آن لحظه داخل بيمارستان با هم درگير نشده بودند. بدين ترتيب 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران پس از بهبودي نسبي زن جوان به سراغ 
او رفتند و از وي درباره حادثه تحقيق كردند. متهم در بازجويي ها با انكار قتل 
شوهرش در ادعايي گفت: من و شوهرم سال ها قبل با هم ازدواج كرديم و 
زندگي خوبي هم داشتيم تا اينكه كم كم با هم اختالف پيدا كرديم  . ما از نظر 
اخالقي با هم تفاوت داشتيم و سعي مي كرديم با هم كنار بياييم، اما هر چند 
وقت يكبار با هم درگير مي شديم. ما هر دو در يك بيمارستان كار مي كرديم 
و من به عنوان بهيار بودم و شوهرم سوپروايزر بيمارستان بود. گاهي هم در 
بيمارستان به خاطر اختالفات خانوادگي با هم مشاجره مي كرديم تا اينكه 
شب حادثه هر دو براي هواخوري به داخل حياط بيمارستان رفتيم و دوباره 
به خاطر همان موضوعات قبلي با هم مشاجره لفظي كرديم. وقتي درگيري 
ما باال گرفت،  شوهرم با چاقويي كه در دس��ت داشت به من حمله كرد و 
ضربه اي به من زد كه زخمي شدم و روي زمين افتادم. شوهرم با ديدن اين 
صحنه خيلي عصباني شدم و ناگهان با همان چاقو ضربه اي به خودش زد كه 
خونين نقش بر زمين شد و بعد با داد و فريادهاي من، همكارانم به كمك ما 

آمدند كه پس از انتقال ما به بيمارستان شوهرم فوت كرد. 
وي در پايان گفت: شب حادثه من چاقو نداشتم و اينكه گفته شده من با 
چاقو شوهرم را زده ام دروغ است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن اينكه ضربه مرگبار خودزني 
بوده يا دگر زني ، قاضي پرونده به مأموران دستور داد دوربين هاي مداربسته 
محل حادثه را بازبيني و از شاهدان عيني درباره اين حادثه تحقيق كنند. 
همچنين قرار شد متهم پس از بهبودي نسبي براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گيرد.

 مرگ كارگر شهرداري 
در تصادف با خودروي ال 90

كارگر ش�هرداري كه همراه دو نفر از همكارانش مش�غول نظافت 
روي پل سيدخندان بود در تصادف با خودروي ال نود جان باخت. 
دو كارگر ديگر در اين حادثه زخمي و راهي بيمارس�تان ش�دند. 
به گزارش جوان سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور 
فاتب توضيح داد: ساعت ۱0:۴۵ روز گذشته مأموران پليس راهور از حادثه 
رانندگي در مسير شرق به غرب بزرگراه شهيد سليماني، روي پل سيدخندان 
با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد سه كارگر شهري 
كه مشغول نظافت روي پل بودند در تصادف با خودروي ال نود عبوري دچار 
حادثه شده  و يكي از آنها به علت شدت جراحت فوت شده است. سرهنگ 
مؤمني گفت: در اولين گام دو مجروح حادثه با كمك امدادگران به بيمارستان 

منتقل شدند. وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است.

زن سارق: مهارت رانندگي داشتم 
سارق شدم

زن جواني كه به اتهام همدستي در سرقت بازداشت شده مدعي است 
مهارتش در رانندگي سبب ورود او به دنياي تبهكاران شده است. 
به گزارش جوان، خرداد ماه امسال بود كه پرونده سرقت لوازم داخل خودرو 
روي ميز كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. مأموران 
پليس با بررسي اظهارات شاكي و بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه 
شدند كه سارقان زن و مردي جوان هستند كه سوار بر خودروي پرايد در 
محل حاضر شده و بعد از سرقت هم محل را ترك كرده اند. بعد از به دست 
آمدن اين سرنخ مأموران با بررسي شماره پالك خودروي پرايد مالك آن 
را كه زني 36 ساله به نام نسرين بود، شناسايي كردند. نسرين وقتي در اين 
باره تحقيق شد گفت كه مدتي است خودرو را در اختيار دوستش مريم 
قرار داده است. با اطالعاتي كه نس��رين در اختيار پليس گذاشت سوابق 
مريم بررسي و معلوم شد كه او از مجرمان سابقه دار است كه بارها به اتهام 
سرقت لوازم داخل خودرو بازداشت شده و به زندان افتاده است. در شاخه 
ديگري از تحقيقات مريم در مخفيگاهش بازداشت شد و در بازجويي ها 
به سرقت هاي سريالي لوازم داخل خودرو با همدستي مردي به نام حميد 
اعتراف كرد. او گفت از مدتي قبل با حميد راهي سرقت مي شد و در اين 
مدت از 200 خودرو سرقت كرده اند. تحقيقات بعدي پليس نشان داد كه 
حميد هم از مجرمان سابقه دار است كه قبالً به همين اتهام بازداشت شده و 
به زندان افتاده بود. با اطالعاتي كه مريم در اختيار پليس گذاشت مأموران 
موفق شدند حميد را هم بازداشت و در بازرسي از مخفيگاهش يك دستگاه 
موتورسيكلت آپاچي سرقتي كشف كنند. حميد در بازجويي ها حرف هاي 
مريم را تأييد كرد و گفت از مدت ها قبل به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا 
كرده است. او گفت: من براي تأمين هزينه زندگي و تأمين مواد مخدر با 
مشكل مواجه بودم. وقتي با مريم آشنا ش��دم متوجه شدم كه او مهارت 
زيادي در رانندگي دارد، براي همين به او پيشنهاد سرقت دادم كه قبول 
كرد. مريم در نقش راننده عمل مي كرد. متهم گفت: من با شكستن شيشه 
و تخريب و كج كردن در خودروها اموال با ارزش را س��رقت مي كردم و با 

مهارتي كه مريم در رانندگي داشت به سرعت فرار مي كرديم. 
س��رهنگ كارآگاه خيراهلل دولتخواه، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي 
تهران گف��ت: با اعتراف دو متهم به س��رقت و كامل ش��دن تحقيقات 

متهمان به دستور قاضي روانه زندان شدند. 

تيراندازي دو مرد شرور بر سر دوستي 
با ي�ك دخت�ر در محله س�عادت آباد 
تهران به زخمي ش�دن آنها منجر شد. 
ظه��ر روز سه ش��نبه هفت��م مرداد ماه به 
مأم��وران كالنت��ري ۱32 ش��هرك غرب 
خبر رسيد كه حادثه تيراندازي در محله 
س��عات آباد اتفاق افتاده است. تحقيقات 
ميدان��ي پليس بع��د از حض��ور در محل 
نش��ان داد كه سرنش��ينان دو خودروي 
جك مشكي و سوناتاي سفيد به سمت هم 
تيراندازي كرده اند كه در جريان آن مردي 
3۵ س��اله با ش��ليك گلوله از ناحيه كمر 
زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. 
خيلي زود كليپ حادثه هم در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر و دس��ت به دست شد. 
براساس تصوير منتشر شده  دو سرنشين 
جك مشكی از خودرو پياده شده و با سالح 
كمری شروع به تيراندازی كردند. لحظاتی 
بعد در حالي كه م��رد زخمي روي زمين 
افت��اده و خون زيادي هم روي آس��فالت 
ريخته بود، چهار مرد جوان كه س��ه نفر 
لباس س��ياه و نفر چهارم لباس س��بز به 
تن داشت در كمال خونسردي باالي سر 
مرد زخمي پرسه زده و گاه او را با لگد هم 

هدف قرار مي دهند. مردان جوان سرانجام 
مرد زخمي را سوار بر يك خودروي جك 

مشكي كرده و از محل دور مي شوند. 
در شاخه ديگري از بررس��ي ها مأموران 
پليس راه��ي نزديك ترين بيمارس��تان 
شده و با ديدن خودروي سوناتاي سفيد 
در حالي كه آثار گلوله روي بدنه آن وجود 
داش��ت راننده اش را بازداشت مي كنند. 
مرد جوان در اولين تحقيقات گفت: من 
در حادث��ه تيراندازي حضور داش��تم اما 
گلوله ش��ليك نك��ردم. در جريان حادثه 

دوس��تم بهادر زخمي ش��د ك��ه او را به 
بيمارس��تان منتقل كردم اما ترس��يدم 
كه مأموران من را بازداش��ت كنند براي 
همي��ن از مركز درماني خارج ش��دم كه 
دستگير شدم. تحقيقات همزمان پليس 
نشان داد كه پس��ر  ديگري به نام كامران 
در جريان اين حادثه زخمي و با خودروي 
جك مشكي به بيمارستان ديگري منتقل 
شده است كه مأموران خود را به آن محل 

رسانده و حادثه را تأييد كردند. 
بررسي هاي بيش��تر پليس نشان داد كه 

بهادر و كامران از اشرار سابقه دار هستند 
كه بارها به خاطر درگيري بازداشت شده 
و ب��ه زن��دان افتاده اند. يكي از ش��اهدان 
گفت: شش��م مرداد ماه كامران، بهادر را 
كه از دوس��تان قديمي اش بود به جشن 
تولدش در منطقه فشم دعوت كرد. بهادر 
وقتي قدم به محل گذاشت و دختر مورد 
عالقه  اش را همراه كامران ديد با كامران 
درگير ش��د و براي انتقام ب��ا او قرار دعوا 
گذاشت. روز حادثه وقتي آنها در محل كه 
يكي از خيابان هاي سعادت آباد بود، حاضر 
شدند به سمت هم تيراندازي كردند كه هر 
دو زخمي و به بيمارستان منتقل شدند. 
در اين حادثه دختر جوان هم با ضربه قمه 
بهادر زخمي شد. براس��اس اين گزارش 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.
س��ردار حميد هداوند، جانشين فرمانده 
انتظامي ته��ران بزرگ گف��ت: متهمان 
پرونده ش��ش نف��ر بودند كه س��ه نفر از 
عام��الن اصلي آن بازداش��ت ش��ده اند و 
تالش براي بازداشت سه متهم ديگر ادامه 
دارد. وي گف��ت: متهم��ان پرونده داراي 
سوابق كيفري هستند و سال هاي قبل هم 

با هم درگيري داشتند. 

 دوئل اشرار مسلح  
بر سر دوستي با يك دختر

فرمان شكنجه
در دست  مرد فراري

مردي كه متهم اس�ت باهمدستي دو نفر 
از دوس�تانش م�رد مغ�ازه داري را ب�راي 
سرقت 200 ميليون تومان ربوده و سه روز 
شكنجه داده مدعي شد كه به فرمان مرد 
ديگري گروگان را ش�كنجه داده اس�ت. 
به گزارش جوان، ش��امگاه چهاردهم خرداد 
امسال زن جواني در تهران سراسيمه به اداره 
پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني شوهرش 

شكايت كرد. 
ش��اكي گفت: ش��وهرم حمي��د در يكي از 
خيابان ه��اي جنوب تهران مغ��ازه دارد و هر 
روز صبح به مغازه اش مي رود و ش��ب به خانه 
بر مي گردد. امشب هر چقدر منتظرش ماندم 
خبري از او نشد و وقتي هم با تلفن همراهش 
تماس گرفتم، جواب نداد و بعد هم خاموش 
شد. به همين خاطر نگرانش هستم و احتمال 

مي دهم براي او اتفاق بدي رخ داده باشد. 
با ط��رح اين ش��كايت تيم��ي از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاه��ي براي يافتن ردي 

از مرد گمشده وارد عمل شدند. 
رهايي گروگان 

در حالي كه 72 ساعت از حادثه گذشته بود و 
تالش براي يافتن مرد گمشده همچنان ادامه 
داشت به مأموران پليس خبر رسيد حميد در 
يكي از خيابان هاي حوالي تهرانسر با دست و 

پاي بسته پيدا شده است. 
بدين ترتيب مأموران راهي محل ش��دند كه 
دريافتند لحظاتي قبل سرنشينان خودرويي 
مرد گمشده را از داخل خودرو به پايين پرتاب 
كرده و بعد از آن رهگذران به كمك وي آمده 
و موضوع را به پليس خبر داده اند. همچنين 
مشخص شد حميد كه در اين حادثه زخمي 
شده براي درمان به بيمارستان منتقل شده 

است. 
پس از اين مأموران پليس راهي بيمارستان 
شدند و از حميد درباره حادثه تحقيق كردند. 

وي در توضيح ماجرا گفت: شب حادثه مغازه ام 
را بستم و براي رفتن به خانه به داخل خيابان 
آمدم و منتظر تاكس��ي بودم ك��ه خودروي 
سواري كه سه مرد جوان سرنشين آن بودند، 
كنارم توقف كرد. مس��يرم را گفت��م و راننده 
هم مرا سوار كرد و به راه افتاد كه پس از طي 
مسافت كوتاهي يكي از سرنشينان چاقويي 
زير گلويم گذاشت و تهديد كرد هيچ حركتي 
نكنم. آنها داخل خودرو مرا كتك زدند و بعد هم 
چشمانم را با پارچه اي بستند تا اينكه ساعتي 

بعد متوجه شدم وارد خانه باغي شدند. 
آنها سه شبانه روز مرا آنجا حبس كردند و هر 
س��اعت هم يكي از آنها در حالي كه نقاب به 
صورت داشت به سراغم مي آمد و مرا به شدت 
ش��كنجه مي داد. آنه��ا از تمامي صحنه هاي 
شكنجه و كتك كاري من فيلم مي گرفتند و 
براي فرد ديگري كه مشخص بود از او دستور 
مي گيرند،  مي فرستادند و بعد هم به دستور او 
عمل مي كردند. آنها ابتدا به صورت اينترنتي 
مبلغ 200 ميليون تومان ازكارتم برداش��ت 
كردند و بعد از من خواستند كه ۵0 برگه سفيد 
را امضا كنم و اثرانگشت بزنم كه در برابر آنها 
مقاومت كردم، اما بعد از شكنجه هاي سخت 
 مجبور شدم و همه را امضاء كردم و اثرانگشت

 زدم. 
وي ادامه داد: پس از 72 ساعت مردان آدم ربا 
همه اموال و مداركم را گرفتند و با دست و پا و 
چشماني بسته در يكي از خيابان ها رها كردند 
كه رهگذري متوجه داد و فرياد من ش��د و به 

كمكم آمد. 

شناسايي يكي از آدم ربايان در جايگاه 
سوخت 

مأموران پليس در تحقيقات تخصصي و بررسي 
دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند، شماره 
پالك خودرو آدم ربايان را بدس��ت آوردند و 
براي شناسايي و دستگيري آنها شماره پالك 
خودرو را در اختيار گشت هاي انتظامي و برخي 
مراكز خريد و پمپ بنزين ها قرار دادند تا اينكه 
چند روز قبل يكي از كارگران پمپ بنزين به 
مأموران پليس خبر داد خودروي آدم ربايان 
براي سوخت گيري به پمپ بنزين آمده است . 
بااعالم اين خبر بالفاصله تيم��ي از مأموران 
پليس در محل حاضر شدند و يكي از آدم ربايان 

را داخل خودرو بازداشت كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا منكر 
آدم ربايي ش��د، اما وقتي با م��دارك و داليل 
روبه رو شد به آدم ربايي با همدستي دو نفر از 
دوستانش به نام هاي صفدر و مراد اعتراف كرد 
و مدعي شد كه هر سه آنها از سوي مرد ديگري 

اجير شده بودند. 
وي گفت: مدتي قبل من، صفدر و مراد داخل 
قهوه خانه اي در حال قليان كشيدن بوديم كه 

مردي به سراغمان آمد و گفت: ما را فردي كه 
اس��مش را نگفت به او معرفي كرده است. او 
گفت: با مرد مغازه داري به نام حميد اختالف 
و از او كينه به دل دارد. او گفت: حميد پولدار 
است و هميشه چند ميلياردي در حسابش 
پ��ول دارد و از ما خواس��ت او را برباييم و هر 
چه پول و اموال قيمت��ي دارد براي خودمان 
سرقت كنيم و فقط او را شكنجه دهيم و فيلم 
شكنجه را براي او بفرس��تيم. ما سه روز او را 
در خانه باغي حوالي شهريار شكنجه داديم 
و فيلم ش��كنجه را هم براي او فرستاديم تا 
اينكه او از ما خواس��ت ۵0 برگه سفيد را از او 
امضا و اثر انگشت بگيريم و بعد هم رهايش 
كنيم. ما طبق نقشه عمل و اموالش را سرقت 
كرديم و بعد از اينكه برگه هاي سفيد امضا  را 
تحويل او داديم گ��روگان را هم آزاد كرديم. 
پس از اين ارتباط ما با او قطع شد و ديگر از او 

خبري نداريم. 
متهم براي ادامه تحقيقات به دستور بازپرس 
پرونده در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار 
گرفت. تحقيقات براي دستگيري همدستان 

متهم ادامه دارد. 

بازداشت دزد شبگرد با پوشش زنانه
در  ش�بانه  س�رقت  ش�بكه  اعض�اي  از  يك�ي 
محل�ه مهرآب�اد جنوب�ي ك�ه ب�ا پوش�ش زنان�ه 
س�وژ ه هاي م�ورد نظ�ر را شناس�ايي مي ك�رد، 
هن�گام ف�رار از دس�ت پلي�س بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره 
سرقت  لوازم خودرو در محله مهرآباد جنوبي به مأموران 

كالنتري گزارش شد.
 مأموران پليس با بررس��ي ش��كايت هاي مطرح ش��ده 
و بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته موفق ش��دند چهره 
سارقان را به دس��ت آوردند. براس��اس تصاوير به دست 
آمده س��ارقان س��ه مرد و ي��ك زن بودند كه س��وار بر 
خودروي سواري پرايد در محله مهرآباد پرسه مي زدند. 
هنگام س��رقت هم زن سرنش��ين از خودرو پياده شده و 
بعد از شناس��ايي س��وژه مورد نظر از مردان همدستش 
درخواس��ت مي كرد براي س��رقت وارد عمل شوند. بعد 
از به دست آمدن اين اطالعات تحقيقات براي بازداشت 
اعضاي اين باند به جريان افتاد تا اينكه شامگاه دوشنبه 
ششم مرداد ماه مأموران گش��ت كالنتري موفق شدند 
 خودروي س��ارقان را شناس��ايي كنند و تحت مراقبت 

قرار دهند. 
مطابق معمول وقتي زن جوان از خودرو پرايد پياده شد 

و براي پيدا كردن س��وژه مورد نظرش مش��غول بررسي 
خودروهاي پارك ش��ده بود، مأم��وران پليس وارد عمل 
ش��دند. همزمان با ورود مأم��وران بود كه همدس��تان 
زن جوان س��وار بر خودرو از محل متواري ش��دند و زن 

جوان هم با سرعت زياد به صورت پياده از محل متواري 
ش��د كه مأموران او را تعقي��ب كردند. مأم��وران پليس 
سرانجام موفق ش��دند زن جوان را بازداش��ت كنند. در 
اولين بررس��ي ها معلوم ش��د كه وي مردي جوان است 
 كه پوش��ش زنانه به تن داردكه او را به كالنتري منتقل 

كردند.
 م��رد 32 س��اله در اولي��ن بازجويي ها به س��رقت هاي 
س��ريالي با همدس��تي س��ه مرد جوان اعتراف كرد. او 
گفت: دو ماه قبل بود كه با س��ه نفر از دوستانم اين باند 
را تشكيل داديم. براي اينكه به راحتي شناسايي نشويم 
من چادر به س��ر مي كردم و بعد از پرس��ه در خيابان ها 
در محل مورد نظرم��ان پياده مي ش��دم و خودرويي را 
كه قرار ب��ود از آن س��رقت كنيم شناس��ايي مي كردم. 
بعد هم دوس��تانم براي س��رقت وارد عمل مي ش��دند. 
متهم گفت: م��ا در اين مدت ش��بانه از۱0 تا ۱۵خودرو 
 سرقت كرده و در كل موفق شديم از 200 خودرو سرقت

 كنيم.
سرهنگ مسلم قاسم آبادي، رئيس كالنتري ۱۱9 مهر آباد 
گفت: با اعتراف متهم به سرقت و كامل شدن تحقيقات 
در اين باره بررس��ي ها براي بازداشت س��ه همدست او 

جريان دارد. 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى به رنگ 
سفيد روغنى به شماره انتظامى ايران 35 -  39 د823 و شماره 
موتور 1657052 به شماره شاسى S1412285921438 متعلق 
به آقاى مجيد شاهنوازى  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. تبريز

م�ردي ك�ه از هف�ت س�ال قب�ل ب�ه 
اته�ام قت�ل در شهرس�تان ني ري�ز 
اس�تان ف�ارس تح�ت تعقي�ب ق�رار 
داش�ت در بوش�هر بازداش�ت ش�د. 
س��ردار خليل واعظي فرمان��ده انتظامي 
استان بوش��هر توضيح داد: چند روز قبل 
ب��ه مأموران پليس بوش��هر خبر رس��يد، 
قاتل فراري كه س��ال 92 در شهرس��تان 
ني ريز استان فارس مرتكب قتل شده در 
شهرس��تان چغارك بوش��هر پنهان شده 

است. وي گفت: مأموران پليس بعد از انجام 
تحقيقات مخفيگاه متهم را شناسايي و او 
را بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گف��ت: روز حادثه 
وارد يك نزاع ش��دم و در جري��ان دعوا با 
چاقو يكي از شركت كنندگان در دعوا را به 
قتل رسانده و از محل متواري شدم. متهم 
گفت: بعد از حادثه به شهرستان چغارك 
رفته و در آنجا پنهان شدم تا اينكه گرفتار 

پليس شدم. 

 عامالن فروش خانه دكتر مصدق 
به ميز محاكمه برگشتند

 چاقوكشي مرگبار 
زوج  پرستار در بيمارستان 


