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آدم ربايي براي احقاق حق!
يك��ي از موضوعاتي كه م��دام در صفحه حوادث 
خبره��اي آن را منتش��ر مي كني��م، مرب��وط به 
گروگانگي��ري بر س��ر اختالف هاي مالي اس��ت. 
افرادي كه در جريان اين پرونده ها تحت تعقيب 
قرار مي گيرند، ممكن است افرادي عادي باشند 
كه با فرد يا افراد ديگر وارد شراكت كاري مي شوند 
يا افرادي حقوقي باشند كه با داير كردن يك دفتر 
يا ش��ركت، مدعي ارائه خدمات مي شوند، اما در 
فرصت مناسب اموال مشتريان را برداشته و ناپديد 
مي ش��وند. اولين چيزي كه به ذهن هر مالباخته 
مي رسد، اين اس��ت كه راهي اداره پليس شده و 
عليه فرد يا افرادي كه ام��وال او را تصاحب كرده 
و در امانت خيانت كرده اند، ش��كايت كند. طرح 
شكايت كردن عليه افراد هم ملزم به داشتن داليل 

كافي براي اثبات ادعا مي باشد.
 داليلي مثل داش��تن چك يا داش��تن قرار دادي 
كه در آن جزئيات فعاليت كاري قيد شده باش��د 
يا داليلي كه بشود با توس��ل به آن ادعاي طلبكار 
بودن را به اثبات رساند. خيلي از افراد هستند كه 
چنين داليلي در اختيار ندارند و از روي اعتماد به 
شخص مقابل با او وارد شراكت كاري شده اند اما 
حاال كه با مشكل مواجه شده اند دست شان براي 

اثبات حق كوتاه مانده است. 
اين افراد هر چند ممكن است شرعاً طلبكار تلقي 
شوند اما محكمه براي اثبات حق، به داليلي كه در 
باال به آن اشاره رفت، نياز دارد. البته شكايت كردن 
عليه بسياري از اين افراد هم پايان ماجرا نيست؛ 
چراكه تصاحب كنندگان ام��وال مي دانند كه در 
چنين مواقعي، دست پليس به اين راحتي ها هم 

به آنها نمي رسد.
 آنها با تغيير مح��ل كار، زندگي و ه��ر ترفندي 
كه به ذهنشان برسد، س��عي مي كنند خود را از 
دسترس پليس و شاكيان ش��ان دور نگه دارند و 
به اين شيوه از پرداخت حقوق ديگران فرار كنند. 
يكي از روش هاي اش��تباهي كه معموالً بسياري 
از افراد براي احق��اق حق خود ب��ه كار مي برند، 
اين اس��ت كه فرد يا افراد بدهكار را به شيوه هاي 
مختلف از جمله در پوشش مأموران پليس ربوده 
و به گروگان مي گيرند و با تهديد و شكنجه سعي 
مي كنن��د، وي را مجبور ب��ه دادن حقوق ضايع 

شده شان كنند.
 در اين مقطع خيلي از اين درگيري ها به جراحت 
يا گاهي هم قتل يكي از طرفين منجر مي ش��ود. 
در صورتي ه��م كه فرد بدهكار جان س��الم به در 
ببرد، راهي اداره پليس شده و به اتهام آدم ربايي و 
گروگانگيري عليه فرد طلبكار اعالم جرم مي كند، 
بنابراين فردي كه در مقام ش��اكي قرار داش��ت 
جايش با متهم عوض مي شود. در يك برايند كلي 
و با بررسي پرونده هايي كه در صفحات حوادث آن 
را بازكاوي مي كنيم، مي توان به صرافت دريافت 
كه بسترهاي الزم براي ارتكاب اعمال مجرمانه در 

جامعه فراهم است.
 اين دس��ته از افراد تبهكار به صرافت دريافته اند 
مي توانند از مجازاتي كه بابت اعمال مجرمانه شان 
در نظر گرفته ش��ده تم��رد كرده و ب��دون هيچ 
محرومي��ت اجتماع��ي و رصد ش��دن در فضاي 
جامع��ه به اعم��ال مجرمانه ش��ان ادام��ه دهند، 
بنابراين شايسته است در چنين فضايي شهروندان 
كالهشان را محكم چسبيده و قبل از ورود به هر 
شراكت مالي، اتفاق هاي ناگواري را كه ممكن است 
برايشان حادث شود، در نظر بگيرند تا ناچار نشوند 

زندگي خود و ديگران را با خطر مواجه كنند. 

 آگهى تغییرات شرکت روستایى مدرس شرکت تعاونى 
به شماره ثبت 43 و شناسه ملى 10860468272 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (939829)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى معدنى سیلیکا ئولن شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 10925 و شناسه ملى 10860187155 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (939830)

 آگهى تغییرات شرکت سیماى تجارت شمال شرق شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 61867 
و شناسه ملى 14006878103 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (939828)

آگهى مفقودي 
1600OHV

NAAA36AA6EG714749 118P0124704

 آگهى انحالل شرکت شمیم گستر گلیان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 40854 و شناسه ملى 10380567020 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (939827)

آگهى تغییرات شرکت روستایى دهیارى هاى بخش نوخندان 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 419 و شناسه ملى 10860172160 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى درگز (939826)

آگهى مفقودي 
ix35

 G4KECU971995
 KMHJU81C4DU674744 

آگهى مفقودي 

 S5430091704400

آگهى مفقودي 

 IF10722776
 NAGCSXVCC11C09597

آگهى مفقودي  آگهى مفقودي 
1600i  به جوان

دوباره نگاه كن

آخرين جزئيات
 سوء قصد  به بازپرس جنايي 

متهم  : قصد انتقام داشتم

بازپ�رس ويژه قت�ل تهران ك�ه پس از 
س�وء قصد ش�بانه تحت عمل جراحي 
ق�رار گرفته ب�ود، بخش�ي از جزئيات 
حادثه را در اختيار تيم جنايي قرار داد. 
به گزارش جوان، س��اعت 20:30 شامگاه 
دوشنبه بيستم مرداد ماه دو مرد موتورسوار 
پس از سوء قصد به قاضي عباس بخشوده، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
پايتخت در خيابان فدائيان اسالم از محل 
گريختن��د. پ��س از حادثه پيك��ر زخمي 
بازپرس به بيمارستان منتقل شد و تيمي 
از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي و 
كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي به دستور 
قاضي كشيك دادسراي شهر ري تحقيقات 
را آغاز كردند. از بيمارستان خبر رسيد كه 
قاضي جنايي بر اثر ضربه وارده به سرش از 
ناحيه جمجمه به شدت آسيب ديده است 
كه خيلي زود از سوي پزشكان تحت عمل 
جراحي قرار گرفت و پس از 5 س��اعت به 
بخش مراقبت هاي ويژه منتقل شد كه در 

حال حاضر حال وي مساعد است. 
قاض��ي بخش��وده ب��ا جمالتي بري��ده به 

كارآگاهان جنايي گفت: من با فرد يا افرادي 
مشكل شخصي نداش��تم و نمي دانم چرا 
مردان موتور س��وار به م��ن حمله كردند. 
آن شب من كشيك دادسراي مركز بودم 
و به همين دليل از خانه ام خارج ش��دم و 
به طرف خودروي ش��خصي ام رفتم تا به 
دادس��را بروم. وقتي به خودروام رس��يدم، 
موتور سيكلتي خيلي سريع به طوري كه 
اصالً متوجه نشدم از پشت سر به من نزديك 
ش��د و ضربه اي به س��رم زد كه همزمان با 
احساس درد ش��ديد روي زمين افتادم و 
براي دقايقي از هوش رفتم و وقتي به هوش 
آمدم ديدم فرزندم و تعدادي از رهگذران و 
همسايه ها دور من جمع شده اند و بعد هم 
كه به بيمارستان منتقل ش��دم. بر اساس 
گزارش خبرنگار ما مأموران پليس تا ظهر 
روز چهارش��نبه 22 مرداد در حالي كه دو 
روز از حادثه گذشته اس��ت، هيچ سرنخي 
از عامالن سوء قصد به جان بازپرس جنايي 
بدست نياورده اند و تحقيقات براي شناسايي 
و دستگيري عامالن حادثه همچنان از سوي 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران ادامه دارد.

مرد خياط كه ب�ه اتهام قتل همس�ر 
يكي از دوس�تانش بازداش�ت ش�ده 
مدع�ي اس�ت ب�راي انتقام�ي ك�ور 
اس�ت.  زده  جناي�ت  ب�ه  دس�ت 
به گزارش جوان، آبان سال ۹۸ مأموران 
پليس پايتخت از قتل زن 22 ساله به نام 
مهوش در خانه اش باخبر و راهي محل 
شدند. با حضور مأموران در محل اولين 
بررسي ها حكايت از آن داشت زن جوان 

بر اثر خفگي به قتل رسيده است. 
 با انتقال جسد به پزشكي قانوني شوهر 
آن زن كه با مأموران تماس گرفته بود و 
در محل حضور داشت مورد تحقيق قرار 
گرفت.  او به مأموران گفت: امروز صبح 
به محل كار رفته بودم اما وقتي به خانه 
برگشتم با جسد همسرم روبه رو شدم. 
من و مهوش با كسي اختالفي نداشتيم، 
نمي دانم  چه كس��ي و با چ��ه انگيزه اي 

همسرم را به قتل رسانده است. 
بعد از اين توضيح��ات، روند تحقيقات 
نش��ان داد عامل يا عام��الن قتل بدون 
شكس��تن قف��ل در وارد خان��ه مقتول 
ش��ده اند. با بدس��ت آمدن اين سرنخ و 
بررسي فيلم دوربين مداربسته مأموران 
پليس مرد جواني را شناسايي كردند كه 
ساعتي قبل از حادثه وارد خانه مقتول 
شده بود. با بررسي فيلم ضبط شده شوهر 
و برادر مقتول توانس��تند آن مرد را كه 
خياط محل بود و از س��ال ها قبل در آن 
محل زندگي مي كرد، ناسايي كنند. به 
اين ترتيب بهنام 33س��اله شناسايي و 

بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت 
بازجويي قرار گرفت. او ابتدا سعي داشت 
پليس را گمراه كند تا اينك��ه با اقرار به 
قتل در ش��رح حادثه گف��ت: قصد قتل 
نداش��تم. آن روز براي گرفتن عكس به 
خانه مقت��ول رفته  بودم، ام��ا زن جوان 
وقتي با من روبه رو ش��د ش��روع به داد 
و فرياد كرد.  از ترس آبروي��م او را خفه 

كردم. 
متهم درباره تهيه عكس گفت: اين ماجرا 
به سال ها قبل بر مي گردد. در نوجواني با 
برادر و شوهر مقتول به نام سجاد و بهرام 
دوس��ت بودم . ما در ي��ك محله زندگي 
مي كرديم و همكالس��ي بوديم. روزي 

متوجه شدم آنها پشت س��ر من حرف 
زده اند و به همه بچه ه��اي محل گفته 
بودند مورد آزار قرار گرفته ام. اين موضوع 
باعث شد همكالس��ي هايم مرا مسخره 

كنند و تحقير شوم. 
متهم درباره قتل گفت: س��الها گذشت 
تا اينكه فهميدم س��جاد با خواهر بهرام 
ازدواج كرده است. بعد از سال ها دوباره 
س��جاد و بهرام را ديدم و وقت��ي با آنها 
روبه رو شدم بار ديگر حرف هاي گذشته 
را پيش كشيدند و به اهالي محل گفتند 
مورد آزار قرار گرفته ام. همانجا تصميم 
گرفتم انتقام بگيرم ب��ه همين دليل به 
خانه س��جاد رفتم تا از همسرش بدون 
حجاب عكس بگيرم تا اگر آنها بار ديگر 
پشت س��رم حرف زدند با ادعاي پخش 
عكس مهوش در فض��اي مجازي آنها را 
تهديد كنم. روز حادثه با ش��اه كليد در 
خانه سجاد را باز كردم. وقتي همسرش 
مرا ديد جيغ كشيد و فرياد زد. به او گفتم 
فقط مي خواهم از او عكس بگيرم اما او 
همچنان داد مي زد، اين شد كه دستم را 
روي دهانش گذاشتم تا اينكه فهميدم 

از نفس افتاد. 
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازس��ازي 
صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده با 
درخواست قصاص از سوي اولياي دم به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د.  به اين ترتيب مرد خي��اط بعد از 
تعيين شعبه در نوبت رسيدگي، محاكمه 

خواهد شد. 

حسين فصيحي

طراحي سرقت  از  دالالن دالر  در زندان
س�ه پليس قالبي كه پ�س از رب�ودن دالالن 
دالر ام�وال آنه�ا را س�رقت مي كردند، پس 
از دس�تگيري مدعي ش�دند ك�ه در زندان 
نقش�ه س�رقت را طراح�ي ك�رده بودن�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي سراس��يمه 
به اداره پليس رفت و از سه مرد مأمور نما به اتهام 

آدم ربايي و سرقت 10 هزار دالر شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من دالر فروشم 
و در حوالي ميدان فردوس��ي كار مي كنم. چند 
روز قبل مردي به سراغم آمد و سفارش 10 هزار 
دالر داد. من براي او 10 هزار دالر فراهم كردم تا 
اينكه امروز در همان نزديكي ميدان فردوس��ی 
براي تحويل دالرها سر قرار رفتم. او در حالي كه 
تجهيزات نظامي همراه داشت با دو نفر ديگر سر 
قرار آمد و خودش را مأمور پليس معرفي كرد و 
مدعي شد كه من به صورت قاچاق دالر خريد و 
فروش مي كنم و بايد هم��راه آنها به اداره پليس 
بروم. او حتي به من كارت شناس��ايي هم نشان 
داد كه بعد فهميدم جعلي بوده است. به هرحال 
مرا سوار خودرو كردند و به طرف جنوب تهران 
حركت كردند تا اينكه حوالي يكي از اتوبان هاي 
جنوب تهران توقف كردند و مرا به شدت كتك 
زدند و پس از اينكه دالرهايم را س��رقت كردند، 
دس��ت و پايم را با طناب بس��تند و در گوشه اي 

رها كردند. 

وي ادامه داد: به سختي دست و پايم را باز كردم 
و از راننده هاي عبوري درخواست كمك كردم و 

براي شكايت به اداره پليس آمدم. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه به دستور 
بازپرس شعبه هفتم دادسراي ويژه سرقت از سوي 
كارآگاهان پليس آگاهي ادامه داشت، مأموران 
پليس با شكايت هاي مشابهی روبه رو شدند كه 
همگي حكايت از آن داشت سه سارق مأمور نما به 
بهانه خريد دالر، دالالن دالر فروش را ربوده و پس 

از سرقت اموالشان آنها را رها مي كنند. 
   دستگيري متهمان مأمور نما 

بررس��ي هاي مأموران پليس براي شناس��ايي 

متهمان ادامه داش��ت تا اينك��ه چند روز پيش 
به آنها خبر رس��يد تعدادي از دالر فروش��ان با 
س��ه مردي كه مدعي اند مأمور پليس هستند 
درگير ش��ده اند. بنابراين مأموران پليس راهي 
محل حادثه شدند كه سه مرد مأمور نما با ديدن 
خودروی پليس از محل گريختند، اما خيلي زود 
در تعقيب و گريز مأموران پليس به دام افتادند. 

سه متهم در بازجويي ها به دهها فقره سرقت از 
دالر فروشان اعتراف كردند. 

فريد سردسته باند مأمور نما ها گفت: چند سال 
قبل به خاطر پرداخت مهريه راهي زندان شدم و 
از آن زمان به بعد وارد جرگه خالفكاران شدم. در 

زندان آموزش كيف قاپي ديدم و بعد از آزادي هم 
شروع به كيف قاپي كردم و چند باري به زندان 
افتادم تا اينكه آخرين بار چند ماه قبل با دو نفر 
ديگر هم سلول ش��دم. ما خبر داشتيم كه دالر 
گران شده و افرادي هم به صورت غير قانوني در 
كار خريد و فروش دالر فعاليت دارند. به همين 
خاطر نقشه سرقت دالر از دالالن دالر فروش را 
در زندان طراحي و پس از اينكه هر سه نفر آزاد 
ش��ديم اجرا كرديم. وي در پايان گفت: ما فكر 
مي كرديم دالالن دالر به خاطر اينكه كارشان 

غيرقانوني است شكايت نمي كنند. 
تحقيق از سه متهم ادامه دارد.  

سرقت مسافران با دوغ مسموم
 مرد فريبكار كه ب�ا پرس�ه در پايانه جنوب 
تهران با دوغ مسموم از مسافران شهرستاني 
س�رقت مي كرد، س�رانجام بازداش�ت شد. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه حمداهلل 
عليزاده، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: هشتم مرداد ماه پرونده اي با موضوع 
سرقت به روش بيهوش��ي روي ميز كارآگاهان 
پايگاه هفتم پليس آگاهي قرار گرفت. شاكي در 
توضيح ماجرا گفت: روز گذش��ته با اتوبوس از 
بندر عباس به تهران آم��دم. در پايانه جنوب با 
مردي آشنا ش��دم و پس از كمي حرف زدن با 
هم ناهار خورديم. بعد از نوش��يدن دوغ بود كه 
بيهوش شدم. س��اعتي بعد كه چشم بازكردم 

ديدم دو دستگاه تلفن همراه، 5ميليون تومان 
پول نقد و كارت عابربانكم س��رقت شده است. 
چند س��اعت بعد هم پيامك هايم را كه بررسي 
كردم، ديدم   22 ميليون تومان از حسابم برداشت 
شده اس��ت.  بعد از مطرح شدن ش��كايت و با 
اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت، 
مأموران پليس   محل   برداشت پول را كه مغازه 
فروش موتورسيكلت در خيابان 17 شهريور بود 
شناسايي كردند. مأموران با بررسي دوربين  هاي 
مداربسته چهره متهم را به دس��ت آوردند كه 
شاكي وي را شناسايي كرد. در شاخه ديگري از 
تحقيقات كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه متهم 
را شناسايي و 14 مرداد او را بازداشت كنند. سعيد 

در بازجويي ها به چند سرقت مشابه اعتراف كرد 
و گفت: با پرسه در پايانه جنوب سوژه هاي مورد 
نظر را شناسايي مي كردم. بعد با طرح دوستي آنها 
را فريب داده و با دوغ مسموم بيهوش و اموالشان 
را س��رقت مي كردم. متهم در توضيح س��رقت 
از آخرين ش��اكي هم گفت: بعد از شناسايي او 
تصميم به سرقت اموالش گرفتم. او را تعقيب كرد 
و زماني كه قصد بررسي حسابش در عابربانك را 
داش��ت رمز كارتش را به خاطر سپرده و سپس 

نقشه ام را اجرا كردم. 
سرهنگ كارآگاه حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه 
هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است. 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با انتقاد از دستگاه ها و مسئوالني 
كه حاضر به پذي�رش معت�ادان متجاهر در مراكز خالي ش�ده 
نيس�تند، تأكيد كرد كه بين 1۰ ت�ا 1۵ هزار معت�اد متجاهر در 
شهر تهران رها شده اند كه حضورش�ان باعث ايجاد مزاحمت 
براي زنان و كودكان و ارتكاب جرم  شده است. سردار حسين 
رحيمي گفت كه مراكز جمع آوري معتادان متجاهر خالي است 
و به بهانه كرونا، از پذيرش معتادان خودداري مي كنند كه الزم 
است مسئوالن و دستگاه هاي مربوطه مسئوالنه تر عمل كنند. 
به گزارش جوان، س��ردار حس��ين رحيمي روز گذشته در حاشيه 
پنجمين مرحله از طرح ظفر كه به بازداش��ت ۹50 خرده فروش و 
قاچاقچي مواد مخدر و كشف 2224 كيلو گرم انواع مواد مخدر منجر 
ش��ده بود، توضيح داد: 25 نفر از متهمان بازداشت شده قاچاقچي 
عم��ده مواد مخدر بودند كه در قالب س��ه باند دس��ت ب��ه ارتكاب 
عمل مجرمان��ه مي زدند. رئيس پلي��س تهران با اش��اره به پلمب 
12 مركز توزيع و مصرف مواد مخدر گفت كه در اين مرحله از طرح 
2100 معتاد متجاهر جمع آوري شد كه درصدي از اين معتادان در 

جرائم ديگري مانند س��رقت، خفتگيري، زورگيري، مزاحمت و... 
نقش داشتند. 

سردار رحيمي درباره آمار معتادان متجاهر هم گفت: طبق آمارهاي 
ما بين 10 تا 15 هزار معتاد متجاهر در سطح شهر تهران حضور دارند 
كه عمده اين افراد در مناطق جنوبي هستند كه حضورشان باعث 

ايجاد مزاحمت براي شهروندان و به ويژه زنان و كودكان شده است. 
وي ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار ظرفي��ت در مراكز جمع آوري 
معتادان متجاهر خالي اس��ت و به بهانه كرون��ا از پذيرش معتادان 
خودداري مي كنند، ح��دود همين تعداد ني��ز در مراكز بازپروري 
نگهداري مي شود، اما الزم است، مسئوالن و دستگاه هاي مربوطه 

مسئوالنه تر عمل كنند. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اش��اره به جلس��ه ب��ا معاون وزير 
بهداش��ت و نمايندگاني از اس��تانداري دس��تگاه قضايي افزود: در 
اين جلس��ه تأكيد كرديم كه با اصالح مصوبه ها ام��كان نگهداري 
معتادان تا يكس��ال هم وجود دارد و همين موضوع مي تواند سبب 
يك برنامه ريزي درست براي بازپروري و مهارت آموزي به معتادان 
براي بازگشت به جامعه باشد. بهانه كردن كرونا و عدم پذيرش ايراد 
دارد؛ چراكه ما در تمام دوره ها طرح جمع آوري داش��تيم و همواره 
معتادان طبق پروتكل هايي جمع آوري شدند. حاال به اين پروتكل ها 
پروتكل هاي مربوط به كرونا نيز اضافه شده است كه بايد رعايت شود 

نه اينكه اينطور معتادان در معابر حضور داشته باشند.


