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مرد آتش افروز بازداشت شد
مردي كه در جريان مش�اجره بر سر 
نزدن ماس�ك، مغ�از موتورس�ازي 
را آت�ش زده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، ظهر روز پنج ش��نبه، 
شش��م آذرماه م��ردي 27 س��اله وارد 
كالنتري 126تهرانپارس شد و گزارش 
ي��ك حادثه آتش��ين را اعالم ك��رد. او 
توضيح داد: »س��اعت 15 روز گذش��ته 
وارد مغازه سوپرماركت محلمان شدم 
و در حال خريد ب��ودم كه مردي بدون 
ماسك كه مدام سرفه مي كرد، وارد شد. 
بر سر نزدن ماس��ك به او هشدار دادم 
كه با هم مشاجره كرديم.  آن مرد كه از 
اهالي محل بود من را تهديد كرد و گفت 
كه مغازه ام را آتش مي زدند و خودم را 
هم مي كش��د. بعد از آن با ميانجيگري 
صاحب مغازه مش��اجره ما تمام شد تا 
اينكه ساعتي قبل به من خبر دادند كه 

يك نفر مغازه ام را آتش زده است.«
بعد از مطرح شدن ش��كايت، مأموران 
پليس در اين باره تحقيق كرده و دستور 
بازداشت متهم از سوي قاضي صادر شد.  
در حالي كه تحقيقات در جريان بود به 
مأموران خبر رس��يد ك��ه متهم مقابل 

خانه شاكي حاضر شده است. 
با حضور مأموران مشخص شد كه متهم 
در حالي كه س��الح سرد به دست دارد 
فري��اد مي زند »مغ��ازه ات را من آتش 
زدم و خ��ودت را هم خواهم كش��ت« 
كه مأموران متهم را خلع س��الح كرده 
و بازداشت كردند. س��رهنگ مجتبي 
س��هرابي منش، رئيس كالنتري 126 
تهرانپارس گفت: متهم در بازجويي ها 
به جرمش اعت��راف كرد و با تش��كيل 
پرونده ب��ه مقام قضاي��ي تحويل داده 

شد.

راز قتل كارگر ايران
 در گرجستان سر به مهر ماند

ناكام�ي پليس در يافت�ن عامل يا 
عامالن قتل مرد جواني كه در كشور 
گرجس�تان ب�ه قتل رس�يده بود، 
موجب شد تا اولياي دم درخواست 
ديه از بيت الم�ال را مطرح كنند. 
به گزارش جوان، س��ال ۹6 مردي به 
اداره پليس رفت و مأموران را از ناپديد 
ش��دن برادرش به ن��ام جعفر باخبر 
كرد. او در توضيح گفت: چند ماه قبل 
برادرم براي كار به كشور گرجستان 
رفت. با او به صورت تلفني در تماس 
بوديم و چند بار هم  تماس تصويري 
داشتيم، اما چند روزي است او پاسخ 
تماس هايمان را نمي دهد. كس��ي را 
هم در آن كش��ور نمي شناسيم تا از 
برادرم خبري بگيري��م. نگرانم  براي 
او اتفاقي افتاده باش��د و كسي نتواند 

كمكش كند. 
بعد از اين توضيحات، اعالم مفقودي 
در اختيار پليس اينترپل قرار داده شد 
و تحقيقات براي يافتن مرد ۳7 ساله 
آغاز ش��د تا اينكه در بررس��ي هاي 
صورت گرفته مش��خص ش��د، مرد 

جوان به قتل رسيده است. 
به اين ترتيب جس��د وي ب��ه ايران 
منتقل شد و پرونده اين بار با موضوع 
قتل عمد در دستور كار قرار گرفت. 
تالش براي شناسايي عامل يا عامالن 
قتل ادامه داش��ت تا اينكه چند نفر 
به عنوان مظنون به قتل بازداش��ت 

شدند، اما مدركي عليه آنها به دست 
نيامد به همين دلي��ل همگي تبرئه 
و آزاد شدند. با گذش��ت سه سال از 
حادث��ه از آنجايي ك��ه ردي از عامل 
يا عامالن قتل به دس��ت نيامده بود، 
پرونده با درخواس��ت پرداخت ديه 
از بيت المال از س��وي اولياي دم به 
دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران 
فرستاده ش��د. به اين ترتيب پرونده 
در اولين جلس��ه محاكمه روي ميز 
هيئت قضايي ش��عبه ده��م دادگاه 

قرار گرفت. 
بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه برادر 
مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
برادرم براي كار به گرجس��تان رفته 
بود. او با كسي اختالف نداشت و هر 
از گاهي مبلغي از درآمدش را براي ما 
مي فرستاد  . مدتي از او بي خبر بوديم 
تا اينكه جسدش به دستمان رسيد 
به طوري كه خيلي بي رحمانه كشته 

شده بود. 
آن مرد ادام��ه داد: ب��رادرم غريبانه 
كشته ش��د. ما در اين سال ها خيلي 
پيگي��ر بوديم ت��ا قاتل ي��ا قاتالن او 
دس��تگير ش��وند، اما تالش پليس 
بي نتيجه ماند. حاال پ��در و مادرم به 
خاطر ناتواني جسمي نتوانستند در 
دادگاه حاضر شوند. آنها درخواست 
ديه از بي��ت المال دارن��د. در پايان 

هيئت قضايي وارد شور شد. 

فرار  از اسارتگاه با همدستی آدم ربا 
شاگرد مبل س�از و چند همدستش 
كه به دس�تور صاحبكارش صاحب 
ي�ك گاراژدار را ب�راي تصاح�ب 
اموالش ربوده بودن�د، وقتي فهميد 
س�ناريوي قت�ل گ�روگان طراحي 
ش�ده اس�ت وي را ف�راري داد. 
به گزارش جوان، هش��تم آبان امسال 
پس��ر جواني در تهران سراس��يمه به 
اداره پليس رفت و گفت دايي 88 ساله 
پولدارش به طور ناگهاني گمشده است. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: دايي ام 
منوچهر سرمايه دار است و گاراژ بزرگ 
4هزارو100 مت��ري حوالي ش��هرك 

وليعصر دارد. 
او مدتي ها در زمينه راه سازي فعاليت 
مي كرد و در همان گاراژ دس��تگاه هاي 
راه س��ازي ه��م مونت��اژ مي ك��رد و 
مي فروخ��ت. پس از مرگ همس��رش 
تنها زندگي مي كرد و به همين خاطر 
من و ديگر بس��تگان نزديك هر چند 
وقت يكبار به او س��ر مي زديم تا اينكه 
امروز براي ديدنش به گاراژش رفتم كه 

شاگردانش گفتند، او ساعتي قبل براي 
قدم زدن از گاراژ بيرون رفته است. چون 
دايي ام هميشه در پارك نزديك گاراژش 
قدم مي زد به داخل پارك رفتم، اما هر 
چقدر در پارك گشتم او را پيدا نكردم 
و از طرفي هم تلفن همراهش خاموش 
بود كه بيشتر نگران شدم و االن احتمال 
مي دهم براي او اتفاق بدي رخ داده باشد 

و درخواست كمك دارم.  
   آزادي گروگان پس از 3 هفته 

با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس  آگاهي به دس��تور 
قاض��ي احس��ان زمان��ي، بازپ��رس 
شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران 
براي پيدا كردن ردي از مرد سرمايه دار 

وارد عمل شدند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد همزمان 
با گم شدن مرد س��الخورده خودروي 
رن��وی گرانقيم��ت وي ه��م س��رقت 
شده اس��ت. در حالي كه چند هفته اي 
از حادثه گذشته بود و مأموران پليس 
هيچ ردي از مرد پولدار پيدا نكرده بودند، 

وكيل وي به اداره پليس رفت و گفت: 
دقايقي قبل پسر جواني كه مدعي بود 
با همدستي چند نفر ديگر منوچهر را 
ربوده است با من تماس گرفت و گفت 
منوچهر را از اسارتگاه دوستانش فراري 
داده و االن هم��راه او در خان��ه يكي از 
دوستان منوچهر در شهر قدس مخفي 
شده اند. بدين ترتيب مأموران پليس با 
گرفتن نيابت قضايي به خانه دوس��ت 
منوچهر در ش��هر قدس رفتند و يكي 
از متهمان را كه پسر 2۹ ساله اي به نام 
شاهين است، بازداشت و مرد سرمايه دار 

را به خانه اش منتقل كردند. 
مته��م صبح دي��روز ب��راي تحقيق به 
دادس��راي امور جنايي منتقل شد و به 
جرم خ��ود اقرار كرد و مدعي ش��د كه 

پنج همدست ديگر او فراري هستند. 
مته��م در ادامه ب��راي تحقيق��ات به 
دستور قاضي احسان زماني در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاه��ي قرار گرفت. 
تحقيق��ات براي دس��تگيري متهمان 

فراري ادامه دارد. 

 ش�اهين از كجا م�رد پول�دار را 
مي شناختي ؟ 

من رويه كوب��ي مبل كار مي ك��ردم و محل 
كارم كنار گاراژ منوچهر بود و او را دور را دور 

مي شناختم. 
چه ش�د كه تصميم گرفت�ي او را 

همراه دوستانت بربايي ؟ 
طراح نقشه آدم ربايي صاحبكارم بود . او گفت 
كه منوچهر مرد س��رمايه دار تنهايي است و 
اگر او را برباييم پ��ول خوبي گيرمان مي آيد 
و از بدبختي و بي پولي نجات پيدا مي كنيم. 
صاحبكارم گفت كه اي��ن مرد كس و كاري 
ندارد كه دنبال كارش باشد و كسي متوجه 
آدم ربايي او نمي شود. از طرفي من هم درآمد 
بااليي نداش��تم و با ماهي دو، س��ه ميليون 
حقوق هم زندگي را به سختي مي گذراندم 
و از طرفي هم مي خواستم، ازدواج كنم و به 
پول زيادي نياز داش��تم كه وسوسه شدم و 

قبول كردم.  
همدس�تانت را چط�ور انتخ�اب 

كردي ؟ 

دو نفر از دوستان قديمي ام بودند و دو نفر را 
هم صاحبكارم به من معرفي كرد. 

روز حادثه چطور او را ربوديد ؟ 
معم��والً منوچه��ر ه��ر روز س��اعتي براي 
پي��اده روي به داخ��ل پارك نزدي��ك گاراژ 
مي رف��ت و آن روز هم م��ن در آن نزديكي 
زاغ زني او را مي كردم تا اينكه از گاراژ بيرون 
آمد و بع��د من و س��ه نفر از همدس��تانم با 
خودروي پرايد راه او را سد و به زور سوارش 
كرديم و  بعد طبق نقشه صاحبكارم او را به 
باغي در نظر آباد برديم و داخل اتاقي حبس 

كرديم. 
او را شكنجه هم داديد ؟

نه، هر چه از او مي خواس��تيم انجام مي داد 
و اصاًل مقاومت��ي نمي كرد ك��ه تصميم به 

شكنجه و آزار و اذيت بگيريم. 
چه از او خواستيد ؟ 

هم��ان روز اول نف��ر پنج��م ما به دس��تور 
صاحبكارم ب��ه باغ آمد و چند برگه س��فيد 
امض��اء از منوچه��ر  گرف��ت و همچني��ن 
وكالت نامه فروش گاراژ چند صد ميلياردي را 

به نام صاحبكارم زد. فكر مي كنم صاحبكارم 
خودروي گرانقيمت او را هم سرقت كرده بود 

كه براي فروش آن هم وكالت نامه گرفت. 
شما چه نقشي داشتي ؟ 

من چندهفته اي كه او را گروگان گرفته بودم 
نگهباني مي دادم كه منوچهر فرار نكند.  

شما كه همان روز اول تمامي وكالت 
نامه ها را از او گرفتيد ؟ 

بله، صاحبكارم مي خواس��ت بفروش��د و به 
همين خاطر ف��روش زمانبر ب��ود كه چند 

هفته اي طول كشيد. 
بعد چه شد ؟

چند روز قبل دو همدس��تم به ب��اغ آمدند 
و گفتن��د كه مأموري��ت تمام ش��ده و بايد 
به دس��تور صاحبكارم منوچه��ر را به قتل 
برس��انند . وقتي حرف هاي آنها را ش��نيدم 
ش��وكه ش��دم چون اصاًل قرار ما آدم كشي 
نبود به همي��ن خاطر خيلي ت��الش كردم 
كه منصرفش��ان كنم و بعد به آنها گفتم كه 
امروز روز خوبي براي كشتن او نيست بهتر 
است فردا انجام دهيم كه قبول كردند. آنها 

براي انج��ام كاري از باغ بي��رون رفتند كه 
منوچهر به من گفت اگر او را نجات دهم مرا 
كمك مي كند كه جرمم كم ش��ود. من هم 
خيلي دلم براي منوچهر س��وخت و دوست 
هم نداشتم دستم به خون كسي آلوده شود 

كه او را از باغ فراري دادم. 
به كجا رفتيد ؟ 

ابتدا به خانه مرد پولدار رفتيم و او وسايلش 
را برداشت و از آنجايي كه احتمال مي دادم، 
همدس��تانم براي پيدا كردن او به خانه اش 
مي روند، او را به خانه خودم ب��ردم و بعد از 
اينكه حمام رفت به خانه دوستش در شهر 
قدس رفتيم و از من خواست به وكيلش زنگ 

بزنم و موضوع فراري اش را خبر بدهم. 
چرا پس از ف�راري دادن منوچهر 

خودت فرار نكردي ؟ 
من مي دانستم كه همدس��تانم از من كينه 
به دل گرفتن��د و اگر مرا پي��دا كنند باليي 
س��رم مي آورند كه تصميم گرفت��م همراه 
منوچهر باش��م چون او ق��ول داد كه به من 

كمك مي كند.

گفت وگو با متهم

شناسايي عامل انتشار تصاوير غيراخالقي
 با عنوان مدلينگ

رئيس پليس فتای اس�تان گلستان از دس�تگيري گرداننده صفحه اي 
در يكي از ش�بكه هاي اجتماعي خب�ر داد كه اقدام به انتش�ار تصاوير 
غيراخالق�ي و تروي�ج بي بندوب�اري در فض�اي مج�ازي مي ك�رد. 
سرهنگ ابراهيم پرسا توضيح داد: مأموران پليس فتا در جريان گشت زني 
سايبري صفحه اي در يكي از شبكه هاي اجتماعي مشاهده كردند كه اقدام به 
بارگذاري و انتشار تصاوير مبتذل و محتواي غير اخالقي تحت عنوان مدلينگ 
مي كرد. وي افزود: با بررسي ها و تحقيقات صورت گرفته، گرداننده اين صفحه 
كه بيش از چندهزاردنبال كننده و صدها پس��ت با محتواي مبتذل داشت، 
شناسايي و در شهرستان گنبد دستگيرشد. متهم در بازجويي ها گفت كه 
براي جذب دنبال كننده و كسب درآمد دست به ارتكاب جرم زده است كه با 

تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. 

  سفره خانه سنتي  در آتش سوخت 
 يكي از سفره خانه هاي سنتي خيابان انقالب در آتش سوخت. 

نيمه شب شنبه هفتم آذرماه آتش نشانان سه ايستگاه از حادثه آتش سوزي در 
خيابان انقالب، نبش خيابان فلسطين با خبر شده و در محل حاضر شدند. فرشاد 
كريمي، افسر منطقه 5 آتش نشاني توضيح داد: محل حادثه يك ساختمان دو 
طبقه بود كه سفره خانه سنتي به وسعت 200 مترمربع در طبقه همكف و در 
قسمت حياط آن قرار داشت. وي افزود: در جريان حادثه، اين سفره خانه سنتي 
كه در قسمت حياط خلوت ساختمان واقع بود به طوركامل دركام آتش فرو رفت 
و تمام لوازم موجود در آن از بين رفت. وي ادامه داد: با شعله ورشدن سفره خانه 
و سرايت آتش به اطراف، يك ساختمان تئاتر هم دچار دودگرفتگي شديد شد و 
همچنين بخشي از سالن تئاتر طعمه آتش سوزي شد كه با عمليات   آتش نشانان، 
آتش سوزي خاموش شد. كريمي گفت: در اين حادثه به كسي آسيب نرسيد و 

علت آن در دست بررسي است.

حسين كوچولو 
به 6  نفر زندگي بخشيد

اعضاي بدن پسربچه پنج  س�اله كه به مرگ مغزي 
مبتال شده بود به شش بيمار زندگي دوباره بخشيد. 
مس��ئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانش��گاه 
علوم پزشكي مشهد گفت: اعضاي بدن اين كودك كه 
حسين مؤمني نام داشت و به مرگ مغزي مبتال شده 
بود با رضايت خانواده اش در بيمارستان منتصريه تحت 
عمل جراحي اهداي اعضا قرار گرف��ت. دكتر ابراهيم 
خالقي ادامه داد: كليه هاي اين ك��ودك براي پيوند به 
بيمارستان بوعلي سيناي شيراز ارسال شد و كبد وي 
در بيمارستان منتصريه مشهد به يك دختر هفت ساله 
س��اكن بيرجند پيوند زده ش��د.  وي گفت: همچنين 
قرنيه هاي زنده ياد حسين مؤمني جهت پيوند به بانك 
چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهد و قسمتي از پوست 
وي به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا )ع( جهت 

پيوند ارسال شد.

جاساز 48  كيلو حشيش 
در زين موتورسيكلت

فرمانده انتظامي شهرس�تان اصفهان از كشف 
48 كيل�و و 910 گرم حش�يش ك�ه در زين يك 
موتورس�يكلت جاس�از ش�ده بود، خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ حميدرضا اكبري گفت: 
مأموران گش��ت كالنتري رامش��ه و يگان تكاوري 
پليس اصفهان هنگام كنترل وسايل نقليه عبوري 
به يك دس��تگاه موتورسيكلت مش��كوك شده و 
آن را متوقف كردند. وي افزود: در بازرس��ي از اين 
موتورس��يكلت 48 كيل��و و ۹10 گرم م��اده مخدر 
حشيش كه به طرز ماهرانه اي زير زين جاساز شده 

بود، كشف و راكب آن هم بازداشت شد.
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آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى وکشاورزى ایثار گران 
ساوه به شماره ثبت 616 و شناسه ملى 10861597053 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ساوه (1052698)

آگهى تغییرات شرکت دیار سازان میهن سهامى خاص 
به شماره ثبت 1070 و شناسه ملى 14004342135 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (1052306)
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رئيس پليس  فتای پايتخت از شناسايي و دستگيري 
فردي كه از تصاوير خصوصي يك خانم در س�اخت 
كليپ هاي تبليغاتي اس�تفاده كرده ب�ود، خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ داوود معظمي گودرزي گفت: 
همزمان با شكايت يكي از شهروندان درباره انتشار تصاوير 
شخصي وي در يك كليپ تبليغاتي در فضاي مجازي، 

مأموران پليس فتا در اين باره تحقيق كردند. 
وي ادامه داد: بررسي ها نشان داد كه متهم با ايجاد يك 
صفحه اينس��تاگرامي با هويت جعلي اقدام به انتش��ار 
تصاوير و كليپ هاي شخصي شاكي براي تبليغ عكاسي و 
فيلمبرداري و جذب مشتري مي كند كه متهم شناسايي 
و بازداشت ش��د. متهم در بازجويي ها گفت:  چند سال 
قبل با ش��اكي نامزد ب��ودم و قصد ازدواج داش��تيم، اما 
اختالفات خانوادگي باعث جدايي ما از يكديگر شد و قصد 
داشتم با ساخت يك ويدئو تبليغاتي و استفاده تصاوير 
خصوصي اين خانم در آن كليپ ضمن انتقام جويي تعداد 

دنبال كنندگان صفحه اينستاگرامم را نيز افزايش دهم.

جذب فالوو ر اينستاگرامي
 با انتشار تصاوير خصوصي

دو مأمور پليس در شهرس�تان كوار اس�تان فارس 
با ش�ليك نوجوان 17 س�اله به ش�هادت رسيدند. 
به گزارش جوان ، س��ردار رهام بخش حبيبي، فرمانده 
انتظامي استان فارس توضيح داد: س��اعت11:۳0روز 
گذشته مأموران پليس شهرس��تان كوار از درگيري در 
يكي از واحدهاي مسكن مهر اين شهر با خبر شده و در 

محل حاضر شدند.
 در اولين بررسي ها مشخص ش��د كه نوجوان 17 ساله 
بر س��ر موضوع خانوادگي با اعضاي خانواده اش درگير 

شده است. 
در حالي كه مأموران قصد ورود به خانه را داشتند، نوجوان 
با اسلحه شكاري پدرش به سمت پليس تيراندازي كرد 
كه سروان بهرام مكرمي و اس��توار دوم پوريا قاسمي به 
شهادت رسيدند. مأموران پليس سرانجام نوجوان را با 

شليك گلوله از ناحيه پا زخمي و او را بازداشت كردند. 

شهادت 2 مأمور پليس
 با شليك نوجوان 17ساله


