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قضات ديوان عالي كش�ور رأي برائت خواهر و برادري راكه به 
اتهام قتل مهندس شيمي بازداشت شده بودند تأييد كردند. 
به گزارش جوان، تير  سال 92، زني مأموران پليس تهران را از ناپديد 
شدن شوهر 50 ساله اش كيوان باخبر كرد. او گفت: »من و شوهرم 
همراه فرزندانم مقيم آلمان هستيم. شوهرم مهندس شيمي بود و 
در تهران شركت پتروشيمي داش��ت. كيوان در ايران زن جواني را 
صيغه كرده بود، اما مدتي است از او خبري نيست. به آدرس منزل زن 
صيغه اي او نيز رفته ام اما صاحبخانه گفت آن زن اسباب كشي كرده 
است. احتمال مي دهم آن زن از سرنوشت شوهرم باخبر باشد. « با 
ثبت اين توضيحات، همسر صيغه اي كيوان به نام نوشين بازداشت 
شد. او ابتدا مدعي بود از سرنوشت شوهرش بي اطالع است، اما در 
روند بازجويي ها به جرمش اقرار كرد و گفت: »با كيوان عقد موقت 
بودم. در اين مدت متوجه ش��دم او با كارمند شركتش رابطه دارد. 
روزحادثه سر همين موضوع با هم درگير شديم و براي كمك با برادرم 
و شوهر سابقم تماس گرفتم. وقتي آنها وارد خانه شدند، برادرم با او 
درگير شد اما شوهر سابقم خانه را ترك كرد.« متهم ادامه داد: »آن 
شب كيوان در اتاق خوابيده بود كه نيمه هاي شب با صداي هولناكي 
بيدار ش��دم. داخل اتاق رفتم كه متوجه شدم او از پنجره به پايين 
سقوط كرده است. از ترس جسد را همراه برادرم و شوهر سابقم به 

بيابان هاي اطراف برديم و سوزانديم.«
با اقرارهاي زن جوان، جسد نيمه سوخته مرد ميانسال كشف و به 
پزشكي قانوني منتقل شد. با تأييد هويت جسد، در روند بررسي ها 
مشخص شد، متهمان از حساب مرد ميانسال مبلغ 350 يورو نيز 
برداش��ت كرده اند. به اين ترتيب برادر و شوهر سابق زن جوان نيز 
بازداشت ش��دند، اما بنا به ش��واهد موجود، خواهر و برادر به اتهام 
آدم ربايي و مشاركت در قتل و سرقت روانه زندان شدند، اما شوهر 
سابق وي تبرئه شد.  پرونده در اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت 
قضايي شعبه دوم قرار گرفت. در آن جلس��ه اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. در ادامه زن جوان در جايگاه قرار گرفت و با انكار قتل 
گفت: »در مرگ كيوان نقشي نداشتم. نيمه هاي شب بود كه متوجه 
شدم او از پنجره به پايين پرتاب شده است، اما سوزاندن جسد را قبول 

دارم و براي گمراه كردن پليس بود كه مرتكب سرقت شديم.«
با تأييد اين توضيحات از سوي برادر متهم، هيئت قضايي پرونده را 

لوث تشخيص داد و رأي به مراسم قسامه داد. 
به اين ترتيب دو متهم از آنجايي كه اولياي دم نتوانستند 50 نفر از 
بستگان نسبي خود را به دادگاه احضار كنند، هر كدام 50 بار قسم 
خوردند در قتل نقشي نداشته اند. به اين ترتيب، خواهر و برادر از قتل 
عمد تبرئه و به اتهام سرقت به حبس محكوم شدند. اين حكم از سوي 

يكي از شعبات ديوان نيز مهر تأييد خورد. 

كالهبرداري با فروش خودروهاي تصادفي

  ادعاي آدم ربايي ميلياردي  مرد  نويسنده
 بررسي مي شود

دو م�رد فريبكار كه ب�ا ف�روش خودروهاي 
تصادف�ي ب�ه ج�اي س�الم از خري�داران 
كالهبرداري كردند، سرانجام بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، 
رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
چندي قبل مردي با مركز فوريت هاي پليس 110 
تهران تماس گرفت و گزارش يك كالهبرداري 
را اعالم كرد. وقتي مأم��وران كالنتري 140 باغ 
فيض در محل حاضر ش��دند، شاكي در توضيح 
شكايت خود گفت: مدتي قبل تصميم به خريد 
يك خودرو گرفتم. با توجه به پولي كه پس انداز 
كرده بودم، آگهي س��ايت هاي فروش خودرو را 
بررس��ي كردم. بعد هم با ش��ماره تماس يكي از 
آگهي ها تماس گرفتم. وقتي با فروشنده تماس 
گرفتم گفت كه ماشينش سالم و فاقد رنگ است. 
بعد از پرسيدن مش��خصات بيشتر خودرو براي 
بازديد با فروش��نده قرار مالقات گذاشتم. وقتي 

سر قرار حاضر شدم، ديدم كه چند نفر ديگر كه 
خودشان را مشتري معرفي كردند در حال بازديد 
خودرو هستند. يكي از آنها خودش را كارشناس 
خودرو معرفي كرد و مدعي ش��د كه فروش��نده 
قيمت خيلي مناسبي براي خودرو گذاشته و من 

را براي خريد ترغيب كرد. 

او مدعي شد كه خودرو سالم و بدون رنگ است. بعد 
از آن بود كه با فروشنده حرف زدم و بعد از توافق 
بر سر قيمت قرار شد كه فرداي آن روز براي انتقال 
سند به دفترخانه برويم. ش��اكي ادامه داد: من در 
دفترخانه 96 ميليون تومان به فروشنده پرداخت 
كردم و خودرو را تحويل گرفت��م. چند روز بعد از 

آن كه خودرو را به چند نفر نشان دادم گفتند كه 
خودرو تصادفي است و فروشنده به من دروغ گفته 

و كالهبردار بوده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران پايگاه دوم 
پليس آگاهي در اين باره تحقيق كرده و مخفيگاه 
متهم را حوالي پونك شناسايي و چند روز قبل او 
را بازداشت كردند. متهم كه كريم نام داشت در 
بازجويي ها به كالهبرداري اعتراف كرد و گفت: 
از مدتي قبل با همدس��تي يكي از دوستانم كه 
كامران نام دارد پنج خودرو به اين شيوه فروخته 
و 500 ميليون تومان به جيب زد ه ايم. با اطالعاتي 
كه كريم در اختي��ار مأموران پليس گذاش��ت 
همدستش كامران هم شناسايي و بازداشت شد. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه 
دوم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات 
پليس براي شناس��ايي جرائم بيش��تر دو متهم 

همچنان در جريان است. 

تحقيق�ات پلي�س پايتخت درب�اره ادعاي 
مردي كه مدعي است از س�وي زن جوان و 
سه همدستش ربوده شده در جريان است. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مردي سراسيمه به 
اداره پليس تهران رفت و از سه مرد ناشناس به اتهام 
آدم ربايي و اخاذي ميلياردي شكايت كرد. شاكي 
در توضيح ماجرا گفت: » من كارمند كارخانه اي در 
اطراف تهران هستم و چند سالي در آنجا مشغول 
به كارم . از طرفي هم از دوران كودكي عالقه زيادي 
به نويسندگي داشتم و به همين سبب در اين رشته 
تحصيالتم را ادامه دادم و االن هم به عنوان شغل 
دوم نويسندگي و تدوين كتاب انجام مي دهم. چند 
ساعت قبل از محل كارم خارج شدم كه در خيابان 
خلوتي خودروي سواري پژويي كه سه مرد جوان 
سرنش��ين آن بودند راه مرا س��د كرد و سپس آن 
سه مرد مرا به زور س��وار خودرو كردند و به طرف 
مكان نامعلومي به راه افتادند. آنها چشمان مرا با 
چشم بندي بستند و بعد هم مرا زير صندلي عقب 

خواباندند. سه مرد خش��ن حدود 3 ساعت مرا در 
مكاني نگه داشتند و در آنجا با تهديد چاقو حدود 
يك ميلي��ارد و 500ميليون تومان س��فته امضاء 
گرفتند و عالوه بر آن چند برگ سفيد را هم امضا و 
اثر انگشت زدم. پس از آن مرا در خيابان خلوتي رها   
و تهديد كردند اگر درباره اين حادثه شكايت كنم 

اتفاق بدي براي من رخ مي دهد.«
وي در پايان گفت: » من مدتي است با زن جواني 
به نام فتانه كه قباًل با هم كار مي كرديم، اختالف 
حساب دارم و مردان آدم ربا مدام از زني به نام فتانه 
حرف مي زدند و دستورات او را تلفني انجام مي دادند 
و االن احتمال مي دهم كه فتانه آدم ربايان را اجير 

كرده تا از من سفته و كاغذ سفيد امضاء بگيرند.«
با طرح اين شكايت مأموران پليس به دستور قاضي 
سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 
تحقيقات خود را آغاز كردند. مأموران در نخستين 
گام دوربين هاي محل حادثه را بررس��ي كردند، 
اما مدركي كه نشان دهد آدم ربايي صورت گرفته 

است پيدا نكردند. 
    آگهي استخدام نويسنده 

مأموران پليس در گام بعدي از فتانه تحقيق كردند 
كه وي مدعي شد از شاكي طلب دارد و او براي اينكه 
بدهي اش را پرداخت نكند، نقشه آدم ربايي دروغين 

را طراحي كرده است. 
وي گفت: من نويسنده و پژوهشگرم و با پروژه هاي 
علمي و فرهنگي همكاري مي كن��م. مدتي قبل 
با آگه��ي در فضاي مجازي روبه رو ش��دم كه مرد 
نويسنده اي براي نوش��تن يك كتاب درخواست 
همكاري داده بود. وقتي با او ) شاكي ( تماس گرفتم 
گفت در حال نوش��تن كتابي اس��ت و نياز به يك 
نويسنده دارد كه با او همكاري كند تا زودتر نوشتن 
آن را به پايان برساند. از آنجايي كه دستمزد خوبي 
را پيشنهاد داده بود، قبول كردم و كارم را با او شروع 
كردم. مدتي با هم در ارتباط بوديم و من تحقيقاتم 
را انجام دادم و در حال نوشتن قسمتي از كتاب بودم 
كه بهروز به من ابراز عالقه كرد و گفت عاشق من 

شده است.  او با چرب زباني مرا فريب داد و من به 
او اعتماد كردم و عاشق و دلباخته او شدم تا اينكه 
براي انجام كاري مقدار زي��ادي از من پول قرض 
گرفت و قرار شد خيلي زودبدهي اش را پس بدهد. 
كارم رو به پايان بود اما بهروز نه بدهي اش را مي داد 
و نه دستمزدي كه با هم قرار داد بسته بوديم و به 
همين خاطر از او شكايت كردم.« وي ادامه داد: » ما 
با هم اختالف مالي پيدا كرديم و او هم با من قطع 
رابطه كرد و زير تمام قول و قرارهايش زد و االن هم 
براي اينكه مرا مجبور كند از شكايتم صرف نظركنم 
و طلبم را به او ببخشم شكايت آدم ربايي دروغين را 
مطرح كرده است و مدعي است كه من سه مرد را 
اجير كرده ام تا از او سفته و كاغذ سفيد امضا بگيرند. 
در صورتي كه من اصاًل كس��ي را اجير نكرده ام و 
شكايتم را از طريق قانوني دارم پيگيري مي كنم.«

تحقيقات به دستور قاضي س��هرابي براي روشن 
ش��دن زواياي پنهان اين حادثه از سوي مأموران 

پليس ادامه دارد.

ترخيص بيش از ۲۳هزار موتورسيكلت 
از پاركينگ ها

رئيس پلي�س راه�ور ناجا گف�ت ك�ه از ابتداي اج�راي ط�رح ترخيص 
موتورسيكلت هاي رسوبي، بيش از 23 هزار موتورسيكلت ترخيص شده است. 
به گزارش جوان، سردار س��يدكمال هاديانفر توضيح داد: طرح ترخيص 
موتورسيكلت ها از 1۸ آبان ماه در سراسر كش��ور به مرحله اجرا در آمد و 
تاكنون 27هزارو150 فقره درخواست ترخيص در دفاتر پليس +10 ثبت 
شده است. وي ادامه داد: حدود 23هزار و 424 از موارد درخواستي انجام 

شده و بقيه هم در حال انجام است. 

كشف محموله شيشه از منبع آب
جانش�ين فرمانده انتظامي استان اصفهان از كش�ف 62 كيلو و 698 گرم 
ماده مخدر شيشه كه به طور حرفه اي در يك منبع آب جاساز شده بود خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمدرضا هاشمي فر گفت: روز گذشته مأموران 
پليس هنگام كنترل خودروهاي عبوري در ايستگاه بازرسي شهيد شرافت 
شهرستان »نايين« به يك كاميون كش��نده مشكوك شدند و آن را متوقف 
كردند. وي افزود: در بازرس��ي تخصصي از اين خ��ودرو 62 كيلو و 69۸ گرم 
ماده مخدر شيش��ه كه به طور حرفه اي در يك منبع آب در اتاق بار كاميون 
جاساز شده بود، كشف شد. سرهنگ هاش��مي فر ادامه داد: در اين خصوص 
كاميون كشنده توقيف و يك سوداگر مرگ نيز دستگير كه براي اقدامات قانوني 

به مراجع قضايي تحويل داده شد. 

17  زخمي
 در تصادف زنجيره اي  جنوب تهران 

بازداشت سارقان مسلح طالفروشي
 در بناب

برخورد س�ه دستگاه اتوبوس مس�افربري بين ش�هري با يك دستگاه 
خودروي نيسان در بلوار شهيد تندگويان، 17 مصدوم برجاي گذاشت. 
به گزارش ج��وان، جالل ملكي س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني گفت: 
» ساعت 1:11 بامداد روز گذشته امدادگران از تصادف زنجيره اي در شمال به 
جنوب بزرگراه شهيد تندگويان باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه 
نشان داد، سه دستگاه اتوبوس مسافربري بين شهري و يك دستگاه نيسان با 
يكديگر برخورد كرده اند كه در اثر اين حادثه تعدادي از مسافران سه دستگاه 
اتوبوس مصدوم ش��ده اند. « وي ادامه دادگفت: »راننده و شاگرد اتوبوسي كه 
مسافران بيشتري داشت، پشت داشبورد و فرمان اتوبوس حبس شده بودند كه 
با تالش همكاران خارج شدند. سپس مصدومان حادثه، شامل 14 مرد و سه زن 

تحويل عوامل اورژانس داده شدند. « علت حادثه در دست بررسي است. 

شهرس�تان  در  طالفروش�ي  ي�ك  ب�ه  ك�ه  مس�لح  س�ارقان 
ش�دند.  بازداش�ت  س�رانجام  بودن�د  زده  دس�تبرد  بن�اب 
به گزارش جوان، ش��امگاه 27 ش��هريور ماه امس��ال مأموران پليس آگاهي 
شهرستان بناب در استان آذربايجان شرقي از سرقت مسلحانه با خبر شده و در 
محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه سارقان مسلح كه سوار 
بر موتورسيكلت بودند با دستبرد به يك طالفروشي مقدار زيادي طال سرقت 
كرده و گريخته اند. شاهدان به پليس گفتند كه سارقان با شكستن شيشه 
مغازه هشت سرويس طال به وزن حدود 3 كيلو سرقت كرده اند. بعد از آن بود كه 
تالش پليس براي بازداشت سارقان به جريان افتاد تا اينكه مأموران دو روز قبل 
مخفيگاه متهمان را شناسايي و آنها را بازداشت كردند. سردار حسين عبدي، 
فرمانده انتظامي استان آذربايجان شرقي گفت: در بازرسي از مخفيگاه سه 
سارق يك قبضه اسلحه كالشنيكف، مقداري طالي سرقت شده، 30 هزار دالر 
و يك دستگاه خودرو و سند يك آپارتمان كه از فروش طالهاي سرقت شده 
خريداري شده بود، كشف و توقيف شد.  سردار عبدي گفت: با توجه به اينكه 
سارقان علت سرقت از اين مغازه را نداشتن تجهيزات ايمني مناسب آن اعالم 
كردند از اصناف به ويژه طالفروشان درخواست داريم كه مغازه هاي خود را به 

تجهيزات ايمني مجهز و به توصيه هاي پليسي توجه كنند. 

كشف انبار ۳ ميليارد توماني لوازم آرايشي قاچاق
رئي�س پلي�س امني�ت عموم�ي پايتخ�ت از 
كش�ف انبار 3ميليارد توماني لوازم آرايش�ي 
و بهداش�تي قاچ�اق در مركز ته�ران خبر داد. 
به گزارش جوان، سردار علي ذوالقدري توضيح داد: دو 
روز قبل مأموران پايگاه ششم پليس امنيت در جريان 
تحقيقات خود از دپوي لوازم آرايش��ي و بهداشتي 

قاچاق در انباري در حوالي بازار بزرگ با خبر شده و 
در اين باره تحقيق كردند. بعد از كامل شدن تحقيقات 
مأموران موفق شدند متهمان را كه دو مرد جوان بودند 
بازداشت كرده و در بازرسي از انبار 50 هزار عدد لوازم 
آرايشي و بهداشتي قاچاق فاقد مجوزهاي گمركي و 

بارنامه به ارزش سه ميليارد تومان كشف كنند. 

سرعت غيرمجاز ام  وي ام  جان موتورسوار را گرفت
س�رعت غيرمج�از خ�ودروي ام وي ام هنگام 
عب�ور از بزرگ�راه صياد ش�يرازي ب�ه قيمت 
ج�ان راك�ب موتورس�يكلت تم�ام ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني رئيس 
اداره تصادفات پليس راهور ته��ران بزرگ گفت: 
ساعت 13:45 روز گذش��ته مأموران پليس راهور 

از تصادف خودروي سواري ام وي ام با يك دستگاه 
موتورسيكلت در بزرگراه صياد شيرازي با خبر شده 
و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص 
شد راكب موتورس��يكلت به علت شدت جراحت 
جانش را از دس��ت داده اس��ت. وي علت حادثه را 

سرعت غيرمجاز خودروي ام وي ام اعالم كرد.

اثبات بي گناهي
 خواهر و برادر
 در قتل مهندس
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