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خواب خونين
»رانندگان نباید به هن��گام خواب آلودگی به رانندگی 
ادامه دهند.«  این جمله اي بسيار ساده است كه همه ما 
آنرا مي دانيم و هر شخصي با شنيدن این نصيحت، آن را 
تصدیق مي كند. پس چرا وقتي خواب چشمانمان را فرا 
مي گيرد باز هم اصرار بر ادامه مسيري داریم كه شرایط 
سانحه را فراهم مي كند. شاید این جمله را بسيار از زبان 
كارشناسان تصادفات ش��نيده باشيد كه علت تصادف 
را خستگي و خواب آلودگي راننده عنوان كرده اند؛ چرا 
كه این موضوع دقيق��اً ارتباط مس��تقيمي با لحظه به 
خواب رفتن شما در رانندگي دارد و دقيقاً سهم تقصير 
در تصادفات از آن كسي مي  شود كه خواب چشمانش 
را سنگين كرده باشد. چرا وقتي مي دانيم خسته و خواب 
آلوده ایم باز هم پشت فرمان نشسته و رانندگي مي كنيم و 
با خستگي و خواب آلودگي دهها كيلومتر رانندگي كرده 
غافل از اینكه بدانيم چه برما گذش��ته و چه خطراتي از 
كنارمان عبور كرده است. رانندگان به این نكته مهم توجه 
داشته باشند كه درصد زنده ماندن راننده و سرنشينان 
خودرویي كه شما مسئوليت حفظ جان آنان را بر عهده 
گرفته اید ، بعد از خوابيدن شما در هنگام رانندگي، دقيقاً 
به شانس شما و شدت تصادف ، واژگوني و سرعت دیگر 
وسایط نقليه مقابل شما بستگي دارد و این یك واقعيت 
است. كافي است در رانندگي لحظاتي چشمانمان روي 
هم برود و به خواب فرو رویم و چند صدم ثانيه از پدال، 
فرمان، ترمز، آینه، خودروهاي عبوري، مسافران، عابرین 
و پرتگاه و غيره دست بكشيم آنگاه دیگر فرصتي براي 

جبران این چند دهم ثانيه نخواهيم داشت. 
تا به حال برایتان پيش آمده ليواني در دست داشته باشيد، 
ولي خواب چشمانتان را در بر بگيرد و با صداي شكسته 
شدن یا افتادن ليوان به خود بيایيد حال بيایيم این حالت 
را در خودرو و در لحظه رانندگي در نظر بگيریم وقتي با 
سماجت در حالي كه چشمانمان سنگين است، رانندگي 
مي كنيم و ناگاه به خواب فرو مي رویم درصد زنده ماندن 
بعد از خواب در رانندگي دقيقاً همان ساعاتي است كه 

شما استراحت نكرده اید. 
حال قبل از حركت حتماً استراحت كافي داشته باشيد و 
چنانچه در حين رانندگي خواب چشمانتان را در بر گرفت 
به یك محل ایمن رفته پس از توقف كامل استراحت كنند 
و به همراهانتان  بگویيد: تا رفع خستگي و برطرف شدن 
خواب آلودگي »شما را بيدار نكنند« ميزان استراحت بعد 
از 2 ساعت  یا 160 كيلومتر رانندگي حدود 20 تا 30 دقيقه 

است، این فرصت را از دست ندهيد.
*  معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور 
تهران بزرگ 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت با همدس�تي س�ه 
نف�ر از دوس�تانش مدي�ر ش�ركت خصوصي 
را رب�وده و به مدت يك ش�بانه روز ش�كنجه 
كرده بودن�د مدعي اس�ت به خاط�ر اختالف 
حساب دست به اين كار زده اند. سه همدست 
مته�م تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار دارن�د. 
به گزارش جوان ، چند روز قبل مردي در یكي از 
خيابان هاي جنوبي تهران در حالي كه آثار ضرب 
و جرح و شكنجه در چهره اش نمایان بود وحشت 
زده به اداره پليس رفت و از چهار مرد ناشناس به 

اتهام آدم ربایي ، شكنجه و اخاذي شكایت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماج��را گفت: م��ن مدیر یك 
شركت خصوصي هس��تم و دفتر كارم در یكي از 
خيابان هاي غربي تهران است. دیروز عصر از محل 
كارم بيرون آمدم و براي رفتن به خانه  ام تاكس��ي 
اینترنت��ي گرفتم. داخل خيابان منتظر تاكس��ي 
اینترنتي بودم كه چهار مرد ناشناس نقاب دار به 
من حمله كردند و مرا ب��ه زور به داخل خودرویي 

كشاندند. آنها در همان ابتدا سرم را به زیر صندلي 
بردند و تهدید كردند كه هيچ حركتي نكنم و بعد 
هم خودرو به راه افتاد تا اینكه ساعتي بعد متوجه 
ش��دم آنها مرا به داخ��ل انبار كاالی��ي در اطراف 
اسالمش��هر منتقل كرده اند. چهار مرد ناشناس 
مرا داخل اتاقي حبس كردند و هر س��اعت یكي 
از آنها به س��راغم مي آمد و مرا شكنجه مي داد تا 
اینكه چند برگه س��فيد ، چند سفته و یك دست 
نوشته براي من آوردند و خواستند زیر آنها امضا 
كرده و اثر انگشت بزنم. آنها گفتند اگر امضا و اثر 
انگشت نزنم مرا به قتل مي رسانند و جسدم را در 
همان بيابان ها رها مي كنند تا جس��دم نيز طعمه 
درندگان وحشي ش��ود. از ترس جانم هر برگه اي 
كه به م��ن دادند امضا و اثر انگش��ت زدم تا اینكه 

پس از 24 س��اعت گروگانگيري مرا دوباره سوار 
خودرو كردند و به تهران آوردند. مردان خش��ن 
تهدید كردند اگر كسي در جریان آدم ربایي قرار 
گيرد یا اینكه از آنها شكایت كنم دوباره به سراغم 
مي آیند و این بار مرا مي كشند. در نهایت آنها پس 
از كتك كاري زیاد مرا داخ��ل خيابان خلوتي رها 

كردند و به سرعت از محل گریختند. 
وي در پای��ان گف��ت: مدتي قبل از یك ش��ركت 
مواد غذایي مقداري مواد خوراكي خریدم و همان 
زمان هم با حسابداري آن شركت تسویه كردم، اما 
وزیتور آن شركت مدعي بود كه من به او بدهكارم 
و هميشه مرا تهدید مي كرد و االن احتمال مي دهم 
كه آن چهار مرد از طرف او اجير ش��ده باشند و از 

آنها شكایت دارم. 

   دستگيري يك متهم 
با ش��كایت مدی��ر ش��ركت خصوص��ي تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي تهران به دس��تور قاضي 
محمدرضا صاحب جمعي، بازپرس ش��عبه ششم 
دادس��راي امور جنای��ي تهران براي شناس��ایي 
آدم ربایان خشن وارد عمل شدند.  مأموران پليس 
در نخس��تين گام با راهنمایي هاي شاكي وزیتور 
شركت مواد غذایي را شناسایي و وي را بازداشت 
كردند.  متهم پس از انتقال به اداره پليس به جرم 
خود با همدستي س��ه نفر از همكارانش اعتراف 
كرد و در ادعایي گفت: من و سه همكارم در یك 
شركت مواد غذایي كار مي كنيم و شغلمان پخش 
مواد غذایي و بازار یابي اس��ت. مدت��ي قبل مقدار 
زیادي مواد خوراكي به شاكي فروختيم و او هم در 

مقابل به ما چك داد. زمان وصول چك فرا رسيد، 
اما وقتي چك را ب��ه بانك بردیم متوجه ش��دیم 
حسابش خالي است. به همين خاطر به سراغش 
رفتيم تا طلب مان را پس بگيریم، اما او مدعي بود 
كه بدهي اش را پرداخت كرده است.  از طرفي هم 
حسابدار ش��ركتي كه ما در آنجا مش��غول به كار 
بودیم به دس��تور مدیر آن حساب هاي ما را زمان 
تسویه حساب مس��دود كرده بود. به همين سبب 
تصميم گرفتيم مدیر شركت خصوصي را بربایيم 
و مجبورش كنيم بدهي اش را پرداخت كند. روز 
حادثه او را ربودیم و به انباري در اطراف اسالمشهر 
بردیم و در آنجا از او خواستيم بدهي اش را پرداخت 

كند كه قبول كرد و ما هم او را رها كردیم. 
متهم پس از اعتراف به جرمش به دستور بازپرس 
جنایي براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاه��ي قرار گرف��ت. مأم��وران پليس در 
تالشند كه همدستان متهم را بازداشت و زوایاي 

پنهان این حادثه را بر مال كنند. 

پس�ر ج�وان پ�س از شكس�ت عش�قي 
ب�ا داستانس�رايي درب�اره قت�ل همس�ر 
نداش�ته اش و انتقال جس�د وي با چمدان 
قصد جلب توجه داشت كه دستش رو شد. 
به گزارش جوان ، ش��امگاه جمعه نهم مهرماه 
پسر جواني در تهران سراسيمه به كالنتري 101 
تجریش رفت و مدعي ش��د كه ساعتي قبل 
همسرش را به قتل رسانده و قصد داشته جسد 
او را به بيرون منتقل كند ك��ه عذاب وجدان 
مي گيرد و خودش را به پليس معرفي مي كند. 
پسر جوان به افسر نگهبان كالنتري گفت: چند 
سال قبل با دختري به نام حميرا در دانشگاه 
دوست شدم و بعد از مدتي هم ازدواج كردیم. 
زندگي خوبي داشتيم تا اینكه از مدتي قبل با 
هم اختالف پيدا كردیم ب��ه طوري كه هر روز 
با هم درگيري و مش��اجره لفظي داشتيم. او 
هميشه از جدایي حرف مي زد، اما من عاشق 
او بودم كه تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. 
ساعتي قبل با هم درگير شدیم و او را با دستانم 
خفه كردم و بعد هم جسدش را داخل چمدان 
بزرگي قرار دادم و خواستم به بيرون منتقل كنم 

كه عذاب وجدان به سراغم آمد و تصميم گرفتم 
خودم را به پليس معرفي كنم. 

    خيال پردازي 
 با اعتراف پس��ر جوان،  مأموران آدرس خانه 
او را گرفتند و راهي آنجا ش��دند كه دریافتند 
خانه اي كه پسر جوان آدرس��ش را داده پدر 
و مادرش هم��راه او در آنجا زندگي مي كنند. 
بررسي هاي مأموران پليس نش��ان داد پسر 
جوان اصالً ازدواج نكرده و مجرد است و به گفته 
پدر و مادرش مدتي اس��ت از مشكل روحي و 

رواني رنج مي برد. 
مادر پسر 30  ساله گفت: منصور سال هاست كه 
مشكل روحي و رواني دارد و چند سالي است 
كه مواد مخدر گل مصرف مي كند و گاهي هم 

پس از مصرف توهم مي زند. 
وي ادامه داد: چند سال قبل پسرم در دانشگاه 
رشته مهندس��ي مي خواند كه در آنجا عاشق 
یكي از همكالسي هایش شد. او همه زندگي  اش 
آن دخت��ر ش��ده بود كه تصمي��م گرفتيم به 
خواستگاري اش برویم اما دختر جوان به پسرم 
جواب رد داد و بعد هم به كشور آلمان مهاجرت 

كرد. منصور عاشق و دلباخته همكالسي اش 
بود و وقتي او جواب رد داد و شكس��ت عشق 
خورد مش��كل رواني پيدا ك��رد و حتي ترك 
تحصيل هم كرد. پس از این او را نزد روانپزشك 
بردیم و تحت درمان قرار دادیم و دارو مصرف 
مي كرد، اما گاهي داروهایش را مصرف نمي كرد 

و حالش بد مي شد. 
امروز او قرص هایش را نخ��ورد و از طرفي هم 
متوجه شدیم كه گل مصرف كرده است كه با 
ما درگير شد و قهر كرد و از خانه بيرون رفت. ما 
منتظر او بودیم كه به خانه بر گردد، اما هر گز 
فكر نمي كردیم كه خيال پردازي كند و به اداره 
پليس برود و به دروغ ادعا كند كه همسرش را 
به قتل رسانده است. چون پسرم اصاًل ازدواج 
نكرده است كه بخواهد همس��رش را به قتل 
برساند. من فكر مي كنم او با داستانسرایي قصد 

جلب توجه داشته است. 
همزمان با انتقال پسر جوان به پزشكي قانوني 
براي بررس��ي س��المت روح��ي و رواني اش ، 
مأموران پليس تحقيقات خود را درباره ادعاي 

وي آغاز كردند.

داستانسرایي جنایی پس از شکست عشقی 

كالهبرداري تلفني قاتل از داخل زندان

تجديد آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى )
ــال 1400در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى  امور خدمات بيمه اى  ــده در بودجه مصوب س ــت ازرديف كداعتباري پيش بيني ش شهردارى رش
ــوزى  ــامل (بيمه درمان تكميلى كاركنان و افراد تحت تكفل آنان به تعداد تقريبى 4000 نفر – عمر و حادثه به تعداد  2000 نفر – بيمه آتش س ش
ــوزى، صاعقه و انفجار(از هر نوع شامل گاز و غيره )به همراه  ــهروندان ومنازل غير كانون حريق  300/000 واحد –  بيمه آتش س منازل مسكونى ش
ــى از سنگينى برف و  ــقف ناش ــى از ذوب برف و آب باران و ريزش س ــهاى طوفان و تندباد،زلزله،تركيدگى لوله(آب ، فاضالب)ضايعات ناش پوشش
ــازمانهاى تابعه شهردارى رشت  ــاختمانهاى ادارى،  واحدهاى اقامتى، تاسيسات و اموال و اثاثيه و منصوبات بيمهگذار و س ساير حوادت طبيعى س
ــتيجارى 61 واحد – بيمه اتومبيل  (شخص ثالث كاركنان و  ــهردارى و يا اس شامل كليه ساختمانهاى ساخته شده، در جريان ساخت متعلق به ش

ــازمانهاى تابعه )(بيمه اتومبيل شخص ثالث و بدنه كليه  ــازمانهاى تابعه )(بيمه اتومبيل – بدنه كاركنان و افراد تحت تكفل بيمهگذار و س افراد تحت تكفل بيمهگذار و س
ــهروندى( وفق ميانگين آمار اعالمى از سوى  ــئوليت جامع ش ــازمانهاى تابعه ( خودروهاى ادارى و عمومى و خدماتى و ...).بيمه مس ــايل نقليه موتورى بيمهگذار و س وس
ــى دوربينهاى مدار بسته  ــازمانهاى تابعه تعداد 2000 نفر) - بيمه مهندس ــهردارى و س ــئوليت كارفرما در قبال كاركنان (ش ــمى 950,000 نفر ) – بيمه مس مراجع رس
ــتاندارد از مراجع ذيربط توسط بيمه گذار)  ــور در قبال استفاده كنندگان(در صورت اخد گواهى اس كنترل ترافيك سطح شهر 38 عدد -بيمه مسئوليت دارندگان آسانس
ــانى ) بيمه حوادث ورزشى كاركنان سازمان  ــده ( دكل مخابراتى سازمان آتش نش ــى-بيمه مهندسى ومسئوليت سازههاى تكميل ش بيمه مسئوليت مدنى اماكن ورزش
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت  آتش نشانى به شركت هاى بيمه اى واجد شرايط(سرپرستى استان) را از طريق س
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس :WWW.SETADIRAN.IR انجام  ــايى پاكت ها از طريق درگاه س اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگش
ــاس آخرين اعالم رسمى  از  ــطح توانگرى 1و 2 و سابقه فعاليت حداقل ده سال به باال ( براس ــركتهاى بيمه اى(سرپرستى استان) داراى س خواهد شد و الزم است كليه ش
ــازند . ــركت در مناقصه محقق س ــور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت ش ــايت مذك ــوى بيمه مركزى )در صورت عدم عضويت قبلى ,مراحل ثبت نام در س  س

 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/07/17 مى باشد .
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت  :1400/07/17لغايت 1400/07/21 از ساعت 7:30 صبح الى 14:30

مهلت ارسال پيشنهاد :1400/07/22 لغايت 1400/08/03 تا ساعت 14:30
تاريخ بازگشايى:راس ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 در دفتر كار مدير امور مالى شهردارى به نشانى 

رشت ميدان گيل ساختمان مركزى شهردارى رشت قرائت مى شود. حضور شركت كنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است
* پيشنهاد دهندگان مى بايست مبلغ 4,347,500,000 ريال را به بعنوان سپرده شركت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانكى (كه از تاريخ تحويل پاكات 

به دبيرخانه شهردارى رشت سه ماه اعتبار داشته باشد) يا به شماره حساب 64021122122535 به نام حساب تمركز وجوه سپرده خزانه شهردارى رشت  بانك مهر شعبه 
طالقانى بنام سپرده شركت در مناقصه واريز وضمن بارگذارى در سامانه ستاد در پاكت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبيرخانه شهردارى رشت به نشانى فوق الذكر تحويل  

نمايند ،الزم به ذكر است كه ارائه پول يا چكهاى مسافرتى ويا چك تضمين بعنوان سپرده قابل قبول نميباشد.
مدت قرارداد به مدت يكسال در صورت رضايت قابل تمديد تا يكسال ديگر.

* هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .
*شهردارى در رد  يك يا تمام پيشنهادها مختار است .

* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد .
* بديهى است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهردارى رشت مى باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف :آدرس رشت –ميدان گيل ساختمان مركزى شهردارى 
رشت تلفن : 33616325

نوبت اول

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت
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وشماره شاسى
NAAN21CA8CK135793

وشـماره پالك857س44ايران59مفقـود گرديـده وازدرجه اعتبار 
ساقط است
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اعتراف به جنایت
 بعد از خيانت

زن و م�ردي ك�ه در جريان آش�نايي 
اينستاگرامی، س�ناريوي قتل شوهر 
زن را طراح�ي و اج�را كرده بودن�د 
ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري ي�ك 
اس�تان تهران محاكمه خواهند ش�د. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��ال ۹۹ زن 
س��الخورده اي ب��ه اداره پلي��س رفت و 
مأموران را از ناپدید شدن پسرش باخبر 
كرد و گفت: »پس��رم بهنام ن��ام دارد. او 
14 س��ال قبل ازدواج كرد و صاحب یك 
دختر است. چند روزي از او اطالع نداشتم 
تا اینكه با عروسم تماس گرفتم. او گفت 
پس��رم به كش��ور امارات مهاجرت كرده 
اس��ت و قصدي براي برگش��ت به ایران 
ندارد. با ش��نيدن این حرف شوكه شدم 
و با خودم گفتم محال است بهنام بدون 
خداحافظي از من كشور را ترك كند. تا 
حاال از پس��رم حرفي در این باره نشنيده 
بودم. من به این موضوع مشكوك هستم و 

از پليس تقاضا دارم مرا كمك كنند.«
ب��ا ثب��ت توضيح��ات زن س��الخورده، 
تحقيقات در این باره آغاز ش��د تا اینكه 
در روند تحقيقات مأموران دریافتند مرد 
جوان در اینستاگرام فعال بوده و همسر 
او به نام سميرا 2۹ ساله نيز بالگر است و 

فالوورهاي زیادي هم دارد. 
با به دس��ت آمدن این اطالعات س��ميرا 
م��ورد تحقي��ق ق��رار گرف��ت. او مدعي 
ش��د ش��وهرش مهاجرت كرده است، اما 
نتوانس��ت مداركي را در این ب��اره ارائه 
دهد. تحقيقات ادامه داشت تا اینكه زن 
ج��وان در روند بازجویي ها س��رانجام به 
قتل شوهرش با همدس��تي مردي به نام 
آریا اعتراف كرد. او در شرح ماجرا گفت: 
»من و بهنام 14 س��ال قبل با هم ازدواج 
كردیم و صاحب یك فرزند دختر شدیم. 
بهنام مرد بداخالقي بود و من و دخترم را 
خيلي اذیت مي كرد. او ورزشكار بود، اما 
به قرص هاي ترامادول اعتياد داش��ت به 
همين خاطر این موض��وع او را بدخلق تر 
و پرخاشگر كرده بود. من در اینستاگرام 
پيج هاي تبليغاتي داشتم و از این طریق 
درآمد داشتم تا اینكه یك روز با یك بالگر 
كه خودش را سحر معرفي كرده  بود آشنا 
شدم. در این مدت آشنایي با او صميمي 
ش��دم به همين خاطر با او درد دل كردم 
و از بدرفتاري هاي ش��وهرم گالیه كردم. 
رابطه من و سحر خيلي به هم نزدیك شد 
تا اینكه خواستم او را مالقات كنم. روزي با 
هم قرار گذاشتيم، اما وقتي سر قرار رفتم، 
فهميدم او زن نيست و یك مردي به نام 
آریا اس��ت. رابطه ما خيلي به هم نزدیك 
ش��ده بود به همين دليل برایم مهم نبود 
كه او یك مرد است. بعد از مالقات آریا این 
ارتباط ادامه داشت و من در مورد زندگي 
شخصي ام براي او بيشتر صحبت كردم تا 
اینكه روزي از او خواس��تم به من كمك 
كند، تا ش��وهرم را گوشمالي بدهم شاید 

دست از بدرفتاري هایش بردارد.«

زن جوان ادام��ه داد: »براي آش��نایي با 
ش��وهرم، آریا خودش را ب��ه عنوان پيج 
مدلينگ ك��ودك ب��ه ش��وهرم معرفي 
كرد و طرح دوس��تي ریخ��ت. بعد از این 
آش��نایي، او به خانه مان آمد. طبق نقشه 
آریا قرص هاي خواب آور خریده بود و بعد 
از اینكه به خانه مان آمد قرص  ها را در یك 
نوشيدني به شوهرم خوراند. بعد از اینكه 
شوهرم به خواب عميقي فرو رفت، من و 
آریا دست و پاي او را بستيم تا او را آرایش 
كنيم سپس از او فيلم بگيریم. با گرفتن 
فيلم مي خواستيم او را تهدید كنيم اگر از 
اذیت و آزار من و دخترم دس��ت برندارد 
فيلم هایش را در اینستاگرام پخش كنيم 
و آبرویش را ببریم. حين فيلمبرداري بود 
كه یكباره ش��وهرم بيدار شد. آریا خيلي 
ترسيده بود به همين خاطر دست به چاقو 

شد و به او ضربه زد.«
زن جوان در آخر گف��ت: »بعد از اینكه 
فهميدیم او به قتل رسيده است، همراه 
آریا جس��د را ب��ه بيابان هاي حاش��يه 
تهران بردیم و در یك سطل زباله آتش 

زدیم.«
با ثبت ای��ن اظهارات، آریا 3۵ س��اله كه 
داراي سابقه كيفري هم بود بازداشت شد. 
او در توضيح به مأموران گفت طراح این 
نقشه سميرا بوده و دستور قتل را او داده 
بود  و مدعي شد فقط به زن جوان كمك 
كرده است و در قتل نقشي نداشته است. 

بعد از این توضيحات، مرد جوان بار دیگر 
تحت بازجویي قرار گرفت تا اینكه خالف 
اظهارات قبلي گفت خ��ودش به تنهایي 
مرد جوان را به قتل رس��انده و همس��ر 
مقتول در قتل ش��وهرش نقشي نداشته 

و بي گناه است. 
او در توضيح بيشتر گفت: »من و سميرا 
قصد قتل نداشتيم. آن روز بعد از بيهوش 
كردن شوهر س��ميرا در حال حرف زدن 
بودیم كه یكباره به هوش آمد و از خواب 
بيدار شد. در آن ش��رایط از ترس چاقو را 
برداشتم و یك ضربه به او زدم. بعد از قتل 
به خانه خاله ام رفتم و ویلچر پسرخاله ام 
را كه معلول بود قرض گرفتم س��پس به 
محل حادثه برگشتم. جسد را روي ویلچر 
گذاشتم و بعد آن را سوار ماشين كردم و 
به حاشيه تهران بردم و جسد را آتش زدم. 
در این حادثه س��ميرا بي تقصير است و 

نقشي نداشته است.«
با اظهارات ضد نقيض م��رد و زن جوان، 
سرانجام با توجه به شواهد و قرائن موجود، 
آریا به اتهام مباشرت در قتل و سميرا به 
اتهام معاونت در قتل راهي زندان شدند. 
پرونده نيز بعد از صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفري یك استان تهران فرستاده 
شد. به این ترتيب متهمان بعد از تعيين 
شعبه در وقت رسيدگي در یكي از شعبات 
دادگاه محاكمه خواهند شد. این در حالي 
است كه اولياي دم درخواست قصاص را 

مطرح كرده است. 

آدم ربايي و شكنجه براي تسويه حساب

مرگ آتشين راننده نيسان در سرعت غيرمجاز 

بازداشت عامالن تيراندازي
 در پمپ بنزین محالتي

سرعت غيرمجاز خودروي نيسان وانت به 
همراه خستگي و خواب آلودگي راننده مرگ 
آتشين او را در حادثه صبحگاهي رقم زد. 
به گزارش جوان س��رهنگ احسان مؤمني، 
رئي��س اداره تصادفات پلي��س راهور تهران 
بزرگ توضيح داد: ساعت 0۵:20 بامداد دیروز 
مأموران پليس راه��ور از حادثه رانندگي در 
شمال به جنوب بزرگراه بس��يج پایين تر از 
خيابان شهيد ده حقي با خبر شده و در محل 
حاضر ش��دند. در اولين بررسي ها مشخص 
شد كه خودروي سواري نيسان وانت بعد از 

خروج از مس��ير اصلي با گاردریل هاي كنار 
مسير برخورد كرده و پس از واژگوني به علت 
نش��ت بنزین آتش گرفته اس��ت. همچنين 
مشخص شد كه راننده به علت شدت جراحت 
و سوختگي شدید جانش را از دست داده است. 
س��رهنگ مؤمني عل��ت حادثه را س��رعت 
غيرمجاز و خستگي و خواب  آلودگي راننده 
اعالم كرد. وي گفت: توجه رانندگان به رعایت 
مقررات  راهنمایي و رانندگي مهم ترین اصل 
در پيشگيري از وقوع حوادث جبران ناپذیر 

رانندگي است. 

رئي�س پلي�س امني�ت ته�ران بزرگ 
از دس�تگيري دو ش�رور ك�ه پ�س از 
تيران�دازي در حاش�يه پمپ بنزي�ن 
محالتي از محل گريخته بودند، خبر داد. 
به گزارش جوان،  س��رهنگ پيام كاویاني 
توضيح داد: اواخر تير ماه مأموران پليس 
امنيت از حادثه تيراندازي در پمپ بنزین 
محالتي با خبر شده و در این باره تحقيق 
كردند. بررس��ي ها نش��ان داد كه عامالن 
تيراندازي دو مرد شرور بوده اند كه بعد از 
مشاجره با یكي از شهروندان داخل پمپ 
بنزین خودروي او را در حاشيه پمپ بنزین 

متوقف ك��رده و بعد از تيران��دازي هوایي 
متواري شده اند. مأموران پليس همزمان 
با شناسایي دو مرد ش��رور متوجه شدند 
آنها از مجرمان سابقه دار هستند كه قبالً به 
اتهام درگيري، سرقت، شرارت و استفاده 
از سالح گرم و سرد بازداشت شده بودند كه 
مخفيگاهشان در یكي از شهرهاي حاشيه 
تهران شناسایي و دو متهم دستگير شدند. 
مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه آنها 
یك قبضه س��الح جنگي، دو قبضه سالح 
س��رد، ۹ عدد فش��نگ جنگي و 2 كيلو و 

۵00 گرم مواد مخدر كشف كردند.

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

مردي كه از 15 سال قبل به اتهام قتل در زندان 
به س�ر مي برد به صورت تلفني از شهروندان 

كالهبرداري مي كرد.
به گزارش جوان، سرهنگ علي عزیز خاني، رئيس 
پایگاه هش��تم پليس آگاهي تهران بزرگ توضيح 
داد: اول خرداد ماه امسال مردي وارد پایگاه هشتم 
پليس آگاهي تهران شد و گزارش یك كالهبرداري 
را اعالم كرد. او گفت: ساعتي قبل در خانه استراحت 
مي كردم كه مردي ناشناس تماس گرفت. او مهارت 
زیادي در حرف زدن داش��ت و خ��ودش را مجري 
رادیو معرفي كرد و گفت كه من در مسابقه رادیویي 
برنده شده ام. آن مرد از من خواست كه به كنار باجه 
عابربانك بروم تا جایزه نقدي را به كارتم واریز كند. 
من هم به حرفش اعتماد كردم و خودم را به باجه 
عابربانك رساندم. آن مرد دوباره تماس گرفت و آن 
طور كه خواسته بود عمليات بانكي را انجام دادم. بعد 
از پایان عمليات بانكي پيامكي برایم ارسال شد كه 

نشان مي داد 10ميليون تومان از حسابم برداشت 
شده است. فهميدم كه آن مرد كالهبردار بوده و این 

طور حساب من را خالي كرده است. 
بعد از مطرح شدن شكایت تحقيقات پليس در این 
باره نشان داد كه شكایت هاي مشابهي به پليس 
گزارش شده است. براس��اس بررسي هاي صورت 
گرفته متهم با وعده برنده شدن در مسابقه رادیویي 
یا سفر به عتبات سوژه هاي خود را فریب داده و آنها 
را به كنار باجه عابربانك كش��انده و حسابشان را 
خالي كرده بود. در حالي كه ش��كایت هاي مطرح 
شده به 80 فقره و ميزان برداشت  از حساب ها هم 
از یك تا 10ميليون تومان اعالم شده بود،  مأموران 
پليس موفق شدند متهم را شناسایي كنند. مرد 
فریبكار محمود نام داش��ت و از 1۵ س��ال قبل به 
اتهام قتل در زندان به سر مي برد و در حال حاضر 
از داخل زندان به این ش��يوه در حال خالي كردن 
حساب شهروندان بود كه از زندان به اداره پليس 

منتقل شد.  محمود وقتي در این باره تحقيق شد 
به كالهبردار سریالي از شهروندان اعتراف كرد. او 
گفت: از مدتي قبل تصميم گرفتم به این شيوه از 
شهروندان كالهبرداري كنم. با گوشي تلفن همراه 
از داخل زندان به صورت تصادفي با ش��هروندان 
تماس مي گرفتم و با چرب زباني خودم را مجري 
رادیو معرفي مي كردم. با طرح این ادعا كه ش��ما 
برنده مس��ابقه رادیویي یا برنده س��فر به عتبات 
شده اید آنها را فریب مي دادم و به بهانه واریز كردن 
جایزه آنها را به پاي باجه عابربانك مي كشاندم و 
موجودي حسابشان را به شماره كارت هایي كه در 
اختيارشان مي گذاشتم واریز مي كردم تا این كه 

بازداشت شدم.
 س��رهنگ علي عزیز خاني، رئيس پایگاه هشتم 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات پليس 
براي كشف جرائم بيش��تر متهم در پایگاه هشتم 

پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 

سرهنگ علي همه خاني*


