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رهايي گروگان 16ساله 
از دام آدم ربايان 

دو آدم رب�ا ك�ه نوج�وان 16 س�اله را از شهرس�تان رودان 
در اس�تان هرم�زگان ربوده بودن�د، در شهرس�تان كهن�وج 
كرمان بازداش�ت ش�دند و گ�روگان در س�امت كامل آزاد ش�د. 
به گزارش جوان، س��ردار غالمرضا جعفري، فرمانده انتظامي اس��تان 
هرمزگان گفت: چند روز قب��ل مأموران پليس آگاه��ي بندرعباس از 
ماجراي آدم ربايي در شهرستان رودان با خبر شده و در اين باره تحقيق 
كردند. بررس��ي هاي ميداني حكايت از اين داشت كه دو مرد ناشناس 
با ربودن نوجواني 16 س��اله از حوالي محل زندگي اش متواري شده اند. 
همزمان با طرح ش��كايت از س��وي خانواده نوج��وان تحقيقات براي 
شناسايي و بازداشت آدم ربايان به جريان افتاد و مأموران پليس دو روز 
پس از حادثه موفق شدند، مخفيگاه متهمان را حوالي شهرستان كهنوج 
در استان كرمان شناسايي كنند.  همزمان با محاصر   مخفيگاه آدم ربايان 
دو آدم ربا كه عرصه را ب��ر خود تنگ ديده بودند ب��ا ميانجيگري ريش 

سفيدان خود را تسليم  كردند و نوجوان در سالمت كامل آزاد شد. 

تباه شدن زندگي
 به خاطر اتهام دزدي

م�ردي كه يكي از بس�تگانش را به س�رقت گوش�ي تلف�ن همراه 
متهم كرده و او را به قتل رس�انده بود به پرداخت ديه محكوم شد. 
به گزارش جوان، دو سال قبل مأموران پليس تهران از قتل مرد جواني در 
يك كارواش در محله سعادت آباد باخبر و راهي محل شدند. اولين شواهد 
نشان داد جسد متعلق به رسام 30 ساله است كه در درگيري با يكي از 
كارگران كه مردي 27 ساله به نام هادي بود به قتل رسيده است. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، هادي كه در محل حضور داشت، بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و پرونده با كامل شدن بررسي ها 
در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي متين 
راسخ بررسي شد. متهم در شرح ماجرا گفت: »رسام از بستگان من بود 
و چندين سابقه سرقت داشت. او روز حادثه براي شستن خودرو اش به 
كارواش آمده بود. بعد از انجام كارش متوجه شدم گوشي تلفن همراهم 
نيست. احتمال دادم سرقت گوشي كار او باشد. چند روز بعد رسام دوباره 
به كارواش آمد، درباره سرقت تلفن همراهم با او صحبت كردم و خواستم 
آنرا برگرداند. او عصباني ش��د و به طرفم حمله كرد. او قصد داشت مرا   

كتك بزند كه فرار كردم.«
متهم گفت: »قصد داشتم از كارواش خارج شوم اما دستپاچه شده بودم 
و نتوانستم به طرف در خروجي بروم، اين شد كه در انتهاي كارواش گير 
افتادم و راه فراري نبود. در آن شرايط ديدم رسام مي خواهد مرا با چاقو 
بزند كه مجبور ش��دم از خودم دفاع كنم. اين ش��د كه چاقو را از دست 
مقتول گرفتم و يك ضربه به شكم او زدم. «متهم گفت: »باور كنيد اگر 
چاقو را از مقتول نگرفته بودم كشته مي ش��دم. اين حادثه خيلي روي 
زندگي همه خانواده تأثير بدي گذاشته است. از اولياي دم طلب بخشش 
دارم. «در ادامه چند شاهد نيز در جايگاه ايس��تادند و گواهي دادند كه 
متهم در دفاع از خود دست به چاقو شده است. در پايان هيئت قضايي 
بعد از شور، باتوجه به مدارك موجود در پرونده متهم را به خاطر دفاع 

مشروع به پرداخت ديه محكوم كرد. 

يكی از محكومان حبس ابد كه با كاهش محكومیتش از زندان آزاد و   به 
اتهام قتل زن پولدار بازداشت شده در بازجويي ها جرمش را انكار كرد. 
به گزارش جوان، صبح روز پنج شنبه 29 خردادماه امسال خانواده اي به 
كالنتري 101 تجريش رفتند و از گم ش��دن ناگهاني مادر 60 ساله شان 

شكايت كردند. 
در حالي تحقيقات براي پيدا كردن زن ميانسال آغاز شده بود، به مأموران 
پليس خبر رسيد واحد گشت مأموران كالنتري 126 تهرانپارس جسد زن 
سوخته شده اي را زير پل بزرگراه بابايي تقاطع بزرگراه باقري كشف كرده اند 
كه شباهت زيادي با زن گمش��ده دارد. بنابراين خانواده زن گمشده به 
پزشكي قانوني رفتند و جسد مادرشان را به نام حميده شناسايي كردند. با 
كشف جسد زن ميانسال پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي به دستور قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل 

دادسراي امور جنايي تهران براي رسيدگي وارد عمل شدند. 
يكي از اعضاي خانواده مقتول گفت: مادرم سال 90 مغازه اي را در حوالي 
ميدان امام حسين به مبلغ يك ميليارد تومان به زني به نام مهرانه فروخت. 
او براي معامله چك پس��رش فرزين را داد، اما هرگز چك او وصول نشد. 
فرزين كه داماد خواننده پاپ مش��هوري است، مدتي بعد به اتهام حمل 
شيشه به زندان افتاد و پرونده شكايت ما همچنان باز بود تا اينكه چند روز 
قبل فهميديم فرزين از زندان به مرخصي آمده و امروز هم مادرم با او قرار 

گذاشت كه درباره اختالف شان با هم صحبت كنند. 
بدين ترتيب مأموران سراغ فرزين رفتند كه دريافتند وي پس از حادثه به 
مكان نامعلومي گريخته است. در حالي كه بازبيني دوربين هاي مداربسته 
نشان مي داد روز حادثه حميده سوار خودروي پژوي فرزين شده است، وي 
به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه صبح ديروز متهم 

پس از سه  ماه فرار خودش را به مأموران پليس معرفي كرد. 
متهم در بازجويي ها منكر قتل زن ميانسال شد و در ادعايي گفت: سال 91 
به اتهام حمل يك كيلو شيشه به حبس ابد محكوم شدم، اما مدتي بعد عفو 
شامل من شد و حبسم به 25 سال تقليل يافت تا اينكه از سال 98 حكمم 
باز شد، به طوريكه در هفته مي توانستم چند روزي به مرخصي بيايم. من 
چند روز قبل از حادثه به مرخصي آمدم كه فهميدم زن ميانسال به قتل 
رسيده و از ترس فرار كردم. چون با او اختالف مالي داشتم و پليس هم به 
من مشكوك شده بود به همين خاطر از ترس اينكه دوباره راهي زندان نشوم 
فرار كردم و در اين سه ماه در شهرهاي مختلف داخل چادر مسافرتي زندگي 
مي كردم تا اينكه متوجه شدم اعضاي خانواده ام را به اتهام فراري دادن من 

بازداشت كرده اند و تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم. 
در حالي كه متهم قتل را انكار مي كند قاضي واحدي به چهار دليل فرزين را 
بازداشت كرد و براي تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
قرار داد. اولين دليل اختالف ميلياردي او با مقتول است. دومين دليل كشف 
آثار و لكه هاي خون داخل خودروي مته��م كه پس از آزمايش دي ان اي 
مشخص شد متعلق به مقتول است. س��ومين دليل هم آخرين مالقات 
مقتول با متهم اس��ت كه دوربين هاي مداربس��ته آن را ضبط كرده اند و 
چهارمين دليل هم فرار او پس از كشف جسد زن ميانسال است كه همگي 

نشان مي دهد فرزين قاتل است. 
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خوانن�ده زيرزمین�ي ك�ه مته�م اس�ت پ�س از 
فري�ب اينس�تاگرامي دخت�ر پول�دار اموال�ش 
ب�ه عش�ق  اس�ت  مدع�ي  ك�رده  را س�رقت 
اس�ت! زده  كار  اي�ن  ب�ه  دس�ت  موس�یقي 
به گزارش ج��وان، چندي قبل دختر 20 س��اله اي در 
شمال تهران به اداره پليس رفت و از پسر جواني به اتهام 
سرقت اموالش ش��كايت كرد. دختر جوان كه مهراوه 
ن��ام دارد در توضيح ماجرا گفت: پدرم پولدار اس��ت و 
خانه مان در يكي از خيابان هاي شمالي تهران است. از 
دوران كودكي عالقه زيادي به موس��يقي و خوانندگي 

دارم و االن هم دانشجوي رشته موسيقي هستم. 
مدتي قبل در اينس��تاگرام با پس��تي روبه رو شدم كه 
پسر جواني گيتار مي زد و خوانندگي مي كرد. صدايش 
خيلي زيبا ب��ود و گيتار هم قش��نگ مي نواخت كه او 
را فالو كردم و تصميم گرفتم ب��ا او ارتباط برقرار كنم. 
پس��ر جوان خودش را ش��اهين معرفي كرد و مدعي 
بود كه موسيقدان است و استوديوي بزرگي در كشور 
تركيه دارد و گاهي براي سفر كاري به ايران رفت و آمد 

مي كند. چند روز بعد براي آش��نايي در رستوراني با او 
قرار مالقات گذاشتم. او با خودروي شاسي بلند خارجي 
و تيپ هنري به رستوران آمد كه نشان مي داد از خانواده 
پولدار و اصيلي اس��ت. وي ادامه داد: به هر حال پس از 
چند بار كه يكديگر را ديديم، او پيشنهاد ازدواج داد و 
مدعي شد كه پدر و مادرش در تركيه زندگي مي كنند 
و به زودي براي خواس��تگاري من به اي��ران مي آيند. 
شاهين مي گفت كه من صداي خوبي دارم و بهتر است 
همراه او به تركيه بروم و در اس��توديواش با صداي من 
براي شبكه هاي ماهواره اي كليپ بسازد و مرا مشهور 
كند، اما من قبول نكردم تا اينكه پيش��نهاد داد با پول 
من در ايران استوديوی كوچكي راه اندازي كنيم و در 
ايران كليپ بس��ازيم. او گفت كه تم��ام پول هايش را 
در تركيه سرمايه گذاري كرده اس��ت و از من خواست 
طالهاي خودم و مادرم و را بفروشم و با آن استوديو يي 
راه اندازي كني��م. من فريب او را خ��وردم و روز حادثه 
همه طالهاي خودم، مادرم و س��كه هاي طاليي كه در 
خانه داشتم، برداش��تم و داخل كيفي ريختم و همراه 
ش��اهين راهي بازار شديم 
كه بفروش��يم. در ميانه 
راه ش��اهين خودرواش 
را نگه داشت و خواست 
دو ليوان آبميوه بخرم و 
وقتي از خودرواش پياده 
شدم، او همراه كيف پر از 

طال و سكه فرار كرد. 
با طرح اين شكايت پرونده 
به دستور دادسراي ويژه 
سرقت براي رسيدگي در 
اختيار مأموران پليس قرار 
گرفت و مأم��وران پليس 
ه��م خيل��ي زود متهم را 
شناس��ايي و بازداش��ت 
كردند. وي در بازجويي ها 

به جرم خود اقرار كرد. 

زن جوان�ي ك�ه ب�ا پاش�یدن اس�ید، 
رس�انده  قت�ل  ب�ه  را  ش�وهرش 
ش�د.  محك�وم  قص�اص  ب�ه  ب�ود 
به گ��زارش جوان، آذر س��ال 96 مأموران 
پليس تهران از مرگ مشكوك مرد جواني 
به نام ن��ادر در يكي از بيمارس��تان هاي 
شهر باخبر و راهي محل شدند. با حضور 
مأموران در محل اولين شواهد نشان داد 
اين مرد در يك حادثه اسيدپاشي از سوي 
همسرش بر اثر سوختگي به بيمارستان 
منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات فوت 

كرده است. 
با انتقال جس��د به پزشكي قانوني همسر 
مقتول به ن��ام نغمه ك��ه در محل حضور 
داشت، بازداشت شد. او در پليس آگاهي 
تحت بازجويي قرار گرفت اما قتل عمد را 
انكار كرد و گف��ت: »بعد از ازدواج متوجه 
ش��دم ش��وهرم مرد بداخالقي است و از 
هم��ان روزه��اي اول زندگي مش��ترك 
اختالف ما شروع ش��د. فكر مي كردم اگر 
صاحب فرزند شويم اخالق شوهرم بهتر 
مي ش��ود به همين دليل تصميم گرفتم 
بچه دار شويم. با به دنيا آمدم پسرم اوضاع 
بهتر نشد، حتي ش��وهرم به من خرجي 
هم نمي داد. خالص��ه زندگي مان طوري 

شده بود كه هر روز با هم درگير بوديم.«

متهم ادام��ه داد: »آخرين ب��ار درگيري 
بين من و ش��وهرم باال گرف��ت و او مرا به 
ش��دت كتك زد. اين ش��د كه كينه او را 
ب��ه دل گرفتم. قباًل ش��وهرم را تهديد به 
اسيدپاش��ي كرده بودم اما ن��ادر هر بار با 

بي اعتنايي به حرفم توجهي نمي كرد.«
اين زن در خصوص قتل گفت: »آن شب تا 
صبح فكر انتقام از شوهرم مرا رها نمي كرد. 
اين شد كه نقش��ه قتل را طراحی كردم و 
نزديك صبح به انباري خان��ه رفتم و يك 
ظرف 4 ليتري حاوي اس��يد را برداش��تم. 
ش��وهرم خواب بود با همان ظرف به اتاق 
رفتم و باالي س��ر شوهرم ايس��تادم. يك 
لحظه پشيمان ش��دم و تصميم گرفتم او 
را تهديد كنم تا دست از بدرفتاري هايش 
بردارد، اما شوهرم وقتي مرا با ظرف اسيد 
باالي سرش ديد از خواب پريد و به ظرف 
اسيد خورد. اين شد كه اسيد روي بدنش 
ريخت. شوكه شده بود و نمي دانستم چكار 
كن��م بالفاصله با اورژان��س تماس گرفتم 
اما وقتي به بيمارس��تان رفتيم كار از كار 
گذش��ته بود.« با اقرارهاي متهم اما بنا به 
ش��واهد و قرائن موجود وي به اتهام قتل 
عمد راهي زندان شد و پرونده بعد از صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلسه 

محاكمه با درخواس��ت قصاص از س��وي 
اولياي دم از س��وي هيئت قضايي ش��عبه 
پنجم به قصاص محكوم شد. اين حكم با 
اعتراض وكيل متهم به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد و با نقض رأي صادره به همان 

شعبه ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب متهم براي دومين بار مقابل 
هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي 
بابايي قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم 
بار ديگر درخواست قصاص كردند و گفتند 

عروسشان مستحق مرگ است. 
در ادامه متهم با انكار جرمش در آخرين 
دفاع��ش گفت: »ب��اور كني��د قصد قتل 
نداشتم. فقط مي خواس��تم او را بترسانم. 
من قباًل هم در درگيري ها او را تهديد كرده 
بودم و گفته بودم خودم و پسرم را با اسيد 
خواهم كشت اما او با بي اعتنايي جوابم را 
مي داد. رفتارهاي شوهرم مرا وادار به اين 
كار كرد، اما همان لحظه پشيمان شدم. از 
خانواده شوهرم تقاضا دارم به خاطر پسر 

خردسالم مرا ببخشند.«
متهم براي دومين بار هم از سوي هيئت 
قضايي به قصاص محكوم شد و اين رأي 
با اعت��راض متهم به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده شد، اما اين بار حكم قصاص زن 

جوان تأييد شد. 

عروس خطاکار  به  قصاص  محكوم شد

گفت وگو با متهم 

شاهین سابقه داري ؟ 
نه من اولين بار بود كه دست به سرقت زدم. 

چرا ؟ 

من صداي خوبي دارم و عالقه زيادي ه��م به خوانندگي دارم 

اما وضع مالي خوبي نداشتم كه در اين رشته تحصيل كنم. به 

همين دليل ش��ب و روز كار مي كردم تا در آينده استوديويي 

براي خودم راه اندازي كنم اما كار در رس��توران مرا به آرزويم 

نرس��اند. البته تا قبل از ش��روع بيماري كرونا در جش��ن ها و 

مجلس هاي عروسي مي خواندم به اميد اينكه در آينده خواننده 

و موسيقدان مشهوري ش��وم تا اينكه با مهراوه در اينستاگرام 

آشنا شدم. او از صداي من خوشش آمد و همين موضوع باعث 

آشنايي ما شد و من هم وقتي فهميدم او دختر پولداري است 

نقش��ه س��رقت اموالش را طراحي و اجرا كردم تا با پول هاي 
سرقتي براي خودم استوديويي راه اندازي كنم. 

فكر مي كردي دستت رو شود ؟ 

نه، من از دوران كودكي درباره موسيقي كتاب مي خواندم و االن 

هم اطالعات زيادي در اين رشته دارم كه فارغ التحصيالن اين 

رش��ته هم ندارند. اطالعات من چندين برابر اطالعات مهراوه 
بود در صورتي كه او دانشجوي اين رشته است. 

درباره نقشه ات توضیح بده. 

من او را فري��ب دادم و گفتم پ��در و م��ادرم در تركيه زندگي 

مي كنند و هر وق��ت كه به ديدنش مي رفت��م، خودروي مدل 

بااليي كرايه مي كردم و به اين ش��يوه دل او را بدست آوردم و 

از او خواس��تگاري كردم كه به من مشكوك نشود و بعد هم به 

بهانه اينكه استوديويي راه اندازي كنيم و او را مشهور كنم، از او 

خواستم طالهاي خودش و مادرش را بفروشد كه قبول كرد. 
پول طاها چقدر شد ؟ 

حدود 400 ميليون تومان كه مقداري از آن را خرج كردم. 

 دزدی کردم به عشق موسیقی!

پیدا شدن پدر و 2 فرزندش 
از ارتفاعات  بهبهان

مرد جوان كه همراه دو فرزندش در ارتفاعات منطقه تنگ شیخ بهبهان 
ناپديد ش�ده بودند با كمك امدادگران هال احمر نج�ات پیدا كردند. 
حس��ين مرش��د بهبهاني، رئيس جمعيت هالل احمر بهبهان توضيح داد: 
29 ش��هريور به امدادگران هالل احمر خبر رسيد كه مردي جوان همراه دو 
فرزند 9 و 12 ساله اش در ارتفاعات منطقه تنگ شيخ ناپديد شده اند. امدادگران 
همزمان با حضور در محل و در جريان عمليات جست وجو پس از پنج ساعت 

موفق شدند آنها را در سالمت كامل پيدا و به پايين كوه منتقل كنند. 

کالهبرداري
 با وعده اقامت فرانسه

مردي كه با ادعاي نفوذ در سفارت فرانسه، متقاضیان اقامت در اين 
كش�ور را فريب داده و از آنها كاهبرداري مي كرد، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران توضيح داد: پنجم شهريور ماه پرونده اي با موضوع 
كالهبرداري روي مي��ز كارآگاهان اين پايگاه قرار گرفت. ش��اكي در 
توضيح ماجرا گفت: مدتي قبل با مردي به نام وحيد آشنا شدم. او گفت 
كه از مصونيت ديپلماتيك دولت فرانسه برخوردار است و نفوذ زيادي 
هم در سفارت اين كشور در تهران دارد. او گفت: با نفوذي كه دارد به 
راحتي قادر است برايم اقامت اين كشور را بگيرد. شاكي گفت: من هم 
كه از مدت ها قبل به دنبال گرفتن اقامت در كشور فرانسه بودم موضوع 
را با وحيد مطرح كردم و او قبول كرد در قبال گرفتن 235 ميليون تومان 
مشكل اقامت من را حل كند كه قبول كردم. بعد از واريز كردن پول به 
حسابش منتظر انجام كارهاي قانوني ام براي گرفتن اقامت فرانسه بودم 

كه وحيد ديگر به تماس هايم جواب نداد. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت كارآگاهان موفق شدند 
مخفيگاه وحيد را حوالي ميدان ونك شناسايي و او را بازداشت كنند. 
بررسي سوابق وحيد نش��ان داد كه او از مجرمان س��ابقه داري است 
كه قباًل به اتهام جرائم مختلف بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بود. 
تحقيقات بيشتر پليس در اين باره نشان داد كه متهم به اين شيوه از 
افراد ديگري هم كالهبرداري كرده است. وحيد در اولين بازجويي ها به 
كالهبرداري هاي سريالي اعتراف كرد و تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر او در جريان است. 

 دام اينستاگرامي خواننده  زير زمیني براي دختر پولدار

محكوم حبس ابدی 
متهم به قتل شد 


