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دانشجوي خطاکار
 به زندان بازگشت

دانشجوي نخبه كه متهم است دوستش را با خوراندن محلول شیمیايي به 
كام مرگ كشانده است در جلسه دادرسي بازداشت و به زندان منتقل شد. 
 دو سال قبل پسري به نام ساسان كه دانش��جوي دكتراي دانشگاه شريف 
بود با مركز فوريت هاي پزشكي تماس گرفت و گفت كه دوستش به خاطر 
محلول شيميايي دچار مسموميت شديد شده است. زماني كه امدادگران 
اورژانس به خانه ساس��ان رس��يدند با پيكر بي جان مهدي روبه رو شدند. 
تحقيقات نشان داد مهدي مدال آور المپياد ش��يمي در دوره دبيرستان و 
بورسيه دانشگاه بوس��تون امريكا بود كه تحقيقات براي بررسي مرگ وي 
به جريان افتاد. ساسان وقتي در اين باره تحقيق شد، گفت: من و مهدي از 
دوره دبيرس��تان همكالس بوديم. ما هر دو مدال آور المپياد شيمي بوديم 
و در دانشگاه شريف درس مي خوانديم. من دانشجوي دكترا بودم و مهدي 
به تازگي بورسيه دانشگاه بوستون امريكا شده بود و قصد مهاجرت داشت. 
من چندي قبل كه نام��زد كردم مهدي را دعوت نك��ردم و همين موضوع 
باعث كدورت شده بود و مهدي دلخور بود كه چرا او را دعوت نكردم. وقتي 
فهميدم كه او قصد مهاجرت دارد با او تماس گرفتم و دوباره رفت و آمد ما 
شروع شد. متهم گفت: آن روز مهدي تماس گرفت و گفت كه مي خواست 
به خانه ما بيايد تا با هم مشروب بخوريم. من محلول شيميايي اعتيادآوري 
س��اخته بودم كه حاوي كلروفرم بود و س��ال ها بود به آن اعتياد داشتم و 
مي دانس��تم كه مصرف زياد آن مي تواند كشنده باش��د. وقتي به خانه مان 
آمد، محلول را از يخچال برداشت و سركشيد و حالش بد شد كه با اورژانس 

تماس گرفتم. 
متهم گفت: من هيچ انگيزه اي براي قتل نداشتم و احتماالً چون مي دانسته 
كه محلول اثر مستي دارد آن را سر كشيده است. با كامل شدن تحقيقات 
كيفرخواست عليه ساس��ان صادر ش��د و پرونده براي بررسي به شعبه ۱۱ 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده ش��د. در جلسه اول رسيدگي به 
پرونده وكيل اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و درخواست قصاص را مطرح 
كرد و گفت: احتماالً متهم به خاطر حسادت دوستش را با خوراندن محلول 
كشته است. ساسان اما وقتي در جايگاه قرار گرفت، اين اتهام را قبول نكرد 
و گفت من از دوره دبيرس��تان زياد به آزمايش��گاه مي رفتم و محلول هاي 
شيميايي زيادي را با هم تركيب مي كردم تا اينكه به اين محلول اعتياد آور 
دست پيدا كردم. خودم هميشه آن را در خانه درست  و مصرف مي كردم. 
آخرين بار هم آن را با آبميوه تركيب كردم و در يخچال گذاش��ته بودم كه 
دوستم آن را سر كشيد. وقتي او سر يخچال رفت متوجه نشدم و گرنه مانع 

از اين مي شدم كه محلول را سر بكشد. 
دفاعيات متهم از سوي هيئت قضايي پذيرفته ش��د و هيئت قضايي او را از 
اتهام قتل عمد تبرئه كرد و به اتهام قتل عمد به پرداخت ديه محكوم ش��د. 
رأي صادره شده، اما با اعتراض اولياي دم در ديوان عالي كشور دوباره بررسي 
شد. اعتراض اولياي دم از سوي قضات رسيدگي كننده پذيرفته و با نقض رأي 
پرونده بار ديگر در شعبه ۱۱ دادگاه كيفري استان تهران بررسي شد. او بار 
ديگر در جايگاه قرار گرفت و اتهام قتل عمدي را رد كرد و گفت: از اتفاقي كه 
رخ داده به شدت ناراحت هستم. من متوجه نشدم كه او چطور محلول را سر 
كشيد. خانواده اش هم مي دانند كه ما هيچ خصومتي با هم نداشتيم و حادثه 
ناخواسته اتفاق افتاد. دادگاه بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم و وكيل وي قرار 

متهم را از وثيقه به بازداشت تغيير داد به اين ترتيب متهم بازداشت شد. 

هزينه جرم در کشور
 پايين است

فرمانده كل انتظامي كش�ور با بیان اينكه هزينه جرم در كش�ور 
پايین است، گفت: بايد قوه مقننه نس�بت به اصالح برخي قوانین 
اقدام كنن�د و الزم اس�ت هزينه ج�رم در كش�ور را ب�اال ببريم، 
چون در حال حاضر ما ب�راي برخي از موضوع�ات قانوني نداريم. 
سردار حسين اشتري با اش��اره به ديدار جمعي از فرماندهان انتظامي 
با مقام معظم رهبري در سال ۹۵ كه فرموده بودند، بايد به ريشه هاي 
ناامني در جامعه توجه كرد، گفت: »اين موضوع در حوزه نيروي انتظامي 
نيست، بلكه اين وظيفه بر عهده دستگاه هاي ديگر گذاشته شده است 
و ريش��ه هاي ناامني را مي توان در مس��ائل فرهنگي، اقتصادي، فقر و 

حاشيه نشيني جست وجو كرد.«
 فرمانده كل انتظامي كشور با بيان اينكه اگر مجموعه قضايي و انتظامي 
بتواند با تمام ظرفيت به ريشه  وقوع حوادث بپردازد، ديگر حوادثي كه 
منجر به نا امني است در جامعه رخ نخواهد داد، افزود:» بسياري از وقايع 
قابليت پيشگيري از وقوع را داش��ته اند، لذا بايد نقش خود را به عنوان 
دستگاه هاي مسئول مشخص كنيم در بسياري از مواقع تصميم سازي ها 

مي تواند از وقوع جرائم پيشگيري كند.«
 سردار اش��تري با بيان اينكه هزينه جرم در كشور پايين است، گفت: 
» ما مجرمان سابقه داري داريم كه از تبعات جرم خود هراسي ندارند، 
بنابراين هزينه جرم در كشور پايين اس��ت و بايد قوه مقننه نسبت به 
اصالح برخي قوانين اقدام كنند و الزم اس��ت هزينه جرم در كش��ور 
را باال ببريم، چون در حال حاضر ما براي برخ��ي از موضوعات قانوني 
نداريم و نيروي انتظامي بايد پش��توانه قانوني در زمينه اقدامات خود 

داشته باشد. «

قتل پيرمرد 
با کپسول شيشه 

تحقیق�ات پلی�س ته�ران ب�راي دس�تگیري مس�تخدم 
ج�وان ك�ه مته�م اس�ت، پیرم�رد را ب�ا خوران�دن م�واد 
مخدرصنعت�ی ب�ه كام مرگ كش�انده اس�ت، جري�ان دارد.
به گزارش ج��وان ، چن��د روز قبل مرد ميانس��الی در ته��ران به 
دادسرای امور جنايی تهران رفت و از مرد جوانی به اتهام قتل پدر 

سالخورده اش شكايت كرد .
شاكی در توضيح ماجرا گفت : »پس از فوت مادرم ، پدر سالخورده ام 
در خانه تنها ش��د و نياز به پرستار خانگی داش��ت تا از او مراقبت 
كند . ما فرزندانش همه به خاطر گرفتاری های كاری و خانوادگی 
نمی توانستيم از پدرمان نگهداری كنيم و به همين خاطر تصميم 
گرفتيم برای او خدمتكاری استخدام كنيم . ما به شركت خدماتی در 
يكی ازخيابان های مركزی تهران رفتيم و با مدير آنجا كه زن جوانی 
است، مشكلمان را در ميان گذاشتيم و در نهايت هم او مرد جوانی به 
نام حميد به عنوان مستخدم به ما معرفی كرد و گفت حميد سابقه 

زيادی در نگهداری افراد سالخورده دارد و به كارش وارد است.
به هرحال حميد به عنوان مستخدم پدرم شروع به كار كرد و قرار 
بود از پدرم مواظبت كند و داروهای او را سر وقت به او بدهد و اگر 
هم بيمار شد با من هماهنگ كند و او را برای درمان به بيمارستان 

يا پزشك مخصوصش ببرد.«
وی ادامه داد: »حميد حدود پنج ماه از پدرم پرس��تاری كرد و در 
اين مدت پدرم روز به روز ضعيف تر می ش��د. هر زمانی به ديدن او 
می رفتم گيج و منگ يا خواب بود و من ه��م فكر می كردم، اثرات 
داروهای مصرفی اس��ت و حتی هم چندباری او را پيش پزش��ك 
خودش بردم اما فايده ای نداش��ت، در صورتی كه قبل از آن پدرم 
سر حال بود و خودش به موقع داروهايش را مصرف می كرد و برای 
گردش به پارک می رفت . سه هفته قبل از فوت پدرم من برای كاری 
به شهرستان رفتم كه يكی از همسايه ها با من تماس گرفت و گفت 
حال پدرم خوب نيست. همس��ايه گفت پدرم هميشه خواب آلود 
اس��ت و در كوچه و خيابان زمين می خ��ورد و می گفت حالش از 
زمانی كه برای او پرستار گرفته ايم بدتر شده است. وقتی به تهران 
آمدم دوباره او را برای درمان پيش پزشك بردم و او هم داروهايش 
را تمديد كرد تا اينكه ناگهان حال پدرم بد شد و بعد از اينكه سه روز 

در بيمارستان بستری بود، فوت كرد .
    مسمومیت با مواد مخدر شیشه 

 پزشكان علت اوليه مرگ را سالخوردگی و بيماری های زمينه ای 
اعالم كردند، اما از آنجايی كه مرگ پدرم مش��كوک بود قرار ش��د 

پزشكی قانونی نظريه اصلی را اعالم كند.«
ش��اكی در پايان گفت :» چند روز قبل نامه ای از پزش��كی قانونی 
به دستم رسيد كه نوشته بود، علت اصلی مرگ پدرم مسموميت 
دارويی با مواد مخدر شيش��ه بوده است. شوكه ش��دم چون پدرم 
معتاد نبود و حتی سيگار هم مصرف نمی كرد . پس از اين داروهای 
پدرم را به پزشكی قانونی بردم و آنجا بود كه فهميدم حميد داخل 
قرص های كپسول پدرم مواد مخدر شيش��ه می ريخته است و به 
پدرم می خورانده است. االن از مستخدم پدرم به اتهام قتل و از مدير 

شركت خدماتی هم شكايت دارم .«
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضی واح��دی، بازپرس 
شعبه۱۱دادس��رای ام��ور جنايی ته��ران در اختي��ار كارآگاهان 
پليس آگاهی قرار گرفت . بررس��ی ها نشان داد متهم پس از حادثه 
از شركت خدماتی تسويه حس��اب كرده و به مكان نامعلومی رفته 
اس��ت. مأموران در ادامه مدير ش��ركت خدماتی را احضار و از وی 
تحقيق كردند. وی گفت : »من چند س��الی است كه مدير شركت 
خدماتی هستم و در اين مدت هم افراد زيادی به عنوان مستخدم يا 
كارگر خدماتی با ما همكاری داشتند و ما هم به خانواده ها معرفی 
می كرديم. حميد حدود پنج س��ال با ش��ركت ما كار كرد  و هيچ 
مشكلی هم نداشت تا اينكه پدر شاكی فوت كرد و شاكی هم پس 
از تسويه حساب به ما گفت از حميد راضی نبوده است و از پدرش 
خوب پرستاری نكرده اس��ت و ما هم با حميد تسويه حساب و او 
را از ش��ركت اخراج كرديم، اما خبر نداش��تيم كه او به پدر شاكی 
موادمخدر صنعتی خورانده و باعث قتل او شده است .« تحقيقات 

برای دستگيری متهم ادامه دارد.

كارمند نگهباني بنیاد مس�تضعفان شهرس�تان 
ايالم پس از اينكه در جري�ان حادثه تیراندازي و 
انفجار نارنجك چهار نفر را به قتل رسانده و شش 
نفر را مجروح و روانه بیمارس�تان كرد، با شلیك 
گلوله ب�ه زندگي خ�ودش پاي�ان داد. انگیزه وي 
اختالف شخصي او با مديران بنیاد اعالم شده است. 
ساعت۹:4۵صبح روز گذشته مأموران پليس ايالم از 
حادثه تيراندازي در خيابان پاسداران، با خبر شده و 
در محل حاضر شدند. بررسي هاي اوليه حكايت از اين 
داشت كه محل حادثه ساختمان بنياد مستضعفان 
است و حادثه از س��وي يكي از كاركنان رقم خورده 
و او لحظاتي قبل در حالي كه اس��لحه كالشنيكف و 
دو نارنجك را در كيس��ه برنج پنه��ان كرده بود، وارد 
ساختمان شده است. متهم پس از تيراندازي كاركنان 
را به طبقه دوم كشانده و سپس يكي از نارنجك ها را 
در محوطه منفجر كرده و مرگ سه نفر از آنها را منجر 
شده است. وقتي مشخص ش��د مرد 37 ساله سه نفر 
از كاركنان بنياد را هم به گ��روگان گرفته، تيم هاي 
ويژه رهايي گروگان هم با حضور در محل تالش براي 
نجات گروگان ه��ا را آغاز كردند. همزم��ان با حضور 
نيروهاي نوپو مرد گروگانگير به محاصره پليس درآمد 
و زماني كه عرصه را بر خود تنگ ديد با شليك گلوله به 
زندگي اش پايان داد. همزمان با شليك آخرين گلوله از 
سوي متهم، مأموران قدم به داخل ساختمان گذاشته 
و س��ه نفر از كاركنان را كه از سوي متهم به گروگان 
گرفته ش��ده بودند، نجات دادند. همزم��ان با حضور 
امدادگران، ش��ش مجروح حادثه راهي بيمارستان 
شده و پيكر بي جان سه نفر از كاركنان به نام هاي شيوا 
محمدي، ناهيد روشني، ميالد فتاحي هم به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 
بيرون از محل حادثه كسي باور نمي كرد عامل حادثه 
دس��ت به چنين حادثه اي هولناک زده باشد. يكي از 
شاهدان گفت كه او مردي آرام بود، اما چند روز قبل 
به او خبر دادند قرار است از محل كارش اخراج شود. 

در اين چند روز خيلي عصبي و پرخاشگر شده بود تا 
اينكه خبر رسيد حادثه اتفاق افتاده است. 

از سوي ديگر از بيمارس��تان خبر رسيد كه چهار نفر 
از مجروحان به علت ش��دت جراحت ب��ه اتاق عمل 
منتقل شده اند كه وضيت آنها وخيم اعالم شده است. 
عصر روز گذشته هم خبر رسيد يكي از مجروحان به 
علت شدت جراحت جان باخته است كه آمار قربانيان 
حادثه به پنج نفر افزايش يافت. يك��ي از مجروحان 
حادثه يوسف فريادي زاده، رئيس س��ازمان اموال و 
امالک ايالم اس��ت. ناصر خسروي، احمد محمديان، 
سعيد رستم بيگي، ساس��ان ملك زاده، حافظ ربيع 
بيگي، حنا نعمتي و ايوب فرج اللهي ديگر مجروحان 

حادثه هستند. محمد پيرعلي، رئيس سازمان اموال و 
امالک بنياد مستضعفان گفت: برخالف گمانه زني هاي 
رس��انه اي عامل حادثه كارمند اخراج��ي نبود، وي 
كارمند نگهباني بود كه مش��غول كار ب��ود و حقوق 
ارديبهش��ت ماه خ��ودش را هم دريافت ك��رده بود. 
سردار دالور القاصي مهر،  فرمانده انتظامي ايالم هم 
گفت كه عامل حادثه به دليل اختالف شخصي كه با 
مديران مجموعه داشت دست به اسلحه برده و شروع 

به تيراندازي كرده بود. 
   هشدار

در سال هاي اخير هشدارهاي بسياري درباره تغيير 
سبك بروز جرائم منتشر كرده ايم. جرائمي كه در حال 

حاضر جريان دارد مرتبكان با استفاده از سالح دست 
به ارتكاب جرم مي زنند. براي راس��تي آزمايي در اين 
باره كافي است كلمه كشتار مسلحانه را در موتورهاي 
جس��ت وجو گر وارد كنيد، بنابراين خواهيد ديد كه 
آمار بسياري از كش��تار با اس��تفاده از سالح منتشر 
خواهد شد. آخرين نمونه از اين حوادث را دو روز قبل 
منتشر كرديم كه در جريان آن مردي در شهرستان 
شاهين شهر پس از قتل سه عضو خانواده اش و زخمي 
كردن دو نفر ديگر با شليك گلوله به زندگي خودش 

پايان داد. 
   بحران جدي است

دكتر امان اهلل قرايي مقدم، جامعه شناس با تأكيد  به 

افزايش مشكالت معيشتي در جامعه مي گويد: »در 
حال حاضر اخبار مربوط به، دست به سالح شدن افراد 
عادي در نزاع ه��اي كاري و خانوادگي نگران كننده 
است و نشان از بحران ش��ديد دارد. « وي تأكيد دارد: 
بسياري از افراد با وجود اطالع از مجازات جرم، مرتكب 
آن مي ش��وند، به عبارتي دس��ت از جان مي شويند، 
بنابراي��ن در وهله اول، رفع مش��كالت معيش��تي و 
اقتصادي كه ريش��ه بس��ياري از اين جرم ها و بزه ها 
است، ضرورت دارد. گاهي به دليل بازدارنده نبودن و 
نبودن تناسب جرم و مجازات شاهد وقوع مكرر انواع 
بزه از جمله خريدوفروش سالح و بر هم خوردن نظم 

عمومي جامعه هستيم. 

خواس�تگار كینه جو وقتي با ج�واب منفي 
از س�وي دختر جوان مواجه ش�د ب�ا اجیر 
ك�ردن دو س�ارق از وي انتق�ام گرف�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل دختر جواني در 
تهران سراسيمه به اداره پليس رفت و از دو سارق 
موتور سوار كه كيف پر از دالر همراه مداركش را 

سرقت كرده بودند، شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: »من نقاش هستم 
و تحصيالت دانشگاهي هم در رشته گرافيك 
دارم. مدتي اس��ت كه در تهران و كش��ورهاي 
اروپايي آثار نقاشي ام را در نمايشگاه ها به نمايش 
مي گذارم و به همين دليل به كشورهاي اروپايي 
رفت و آمد دارم. مدتي قبل تصميم گرفتم براي 
زندگي به اروپا بروم و در اين چند روز هم همه 
اموالم را فروختم و امروز هم طالها و جواهراتم را 
به طالفروشي بردم و فروختم و از آنجا به صرافي 
رفتم و همه پول هايم را به دالر تبديل كردم و از 
صرافي بيرون آمدم و سوار ماشينم شدم. هنوز 
مسافت زيادي را طي نكرده بودم كه در خيابان 
خلوتي دو پسر جوان با موتورسيكلتي راه مرا سد 
كردند و به زور كيفم را كه تمامي دالرها و مداركم 

داخل آن بود، سرقت كردند.«
   به خواستگارم مشكوكم 

وي ادامه داد: »من به خواس��تگارم مش��كوک 
هستم چون به او جواب منفي داده بودم. چند ماه 
قبل با پسر جواني به نام شاهين دراينستاگرام 
آشنا شدم. او هميشه از نقاشي هاي من تعريف 

مي كرد و مي گفت وضع مال��ي خوبي دارد و در 
يكي از دانشگاه ها هم در رشته پزشكي مشغول 
به تحصيل است. شاهين قرار بود از من حمايت 
كند و پس از ازدواج با هم براي زندگي به يكي از 
كشورهاي اروپايي برويم. در اين مدت او هر وقت 
به سراغم مي آمد خودروی لوكس و گرانقيمتي 
سوار بود و با همين شيوه مرا فريب داد تا اينكه 
يك ماه قبل يكي از دوس��تان راز او را براي من 
بر مال كرد. دوستم گفت شاهين را از طريق يكي 
از دوستانش مي شناسد و همراه خانواده اش در 
يكي از خيابان هاي جنوبي تهران زندگي مي كند، 
تحصيالت دانشگاهي هم ندارد و شاگرد مغازه اي 
اس��ت و با حرف هايش مرا فريب داده است. آن 
روز تمام آرزوهايم بر باد رفت و بعد هم فهميدم 
حرف هاي دوستم درست است. شاهين هم وقتي 
متوجه موضوع شد اقرار كرد كه مرا فريب داده 

است، اما عاشق من است. او از من خواستگاري 
كرد، اما من به او جواب منفي دادم. او مي دانست 
كه من تمامي اموالم را فروخته ام و قصد دارم به 
خارج از كشور بروم و االن به او مشكوک هستم 
و احتمال مي دهم شاهين براي انتقام گيري دو 

سارق را اجير كرده باشد.«
   سارقان اجیر شده 

با شكايت دختر جوان، مأموران براي شناسايي 
سارقان وارد عمل شدند. مأموران در بررسي هاي 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند دو سارق را 
به نام هاي بهرام و ستار شناسايي كنند. همچنين 
در بررسي هاي دوربين هاي ديگر متوجه شدند، 
شاهين خواستگار شاكي هم در نزديكي محل 
حادثه از دور به صورت نامحس��وس سارقان را 
تحت نظر داشته است.  بدين ترتيب مأموران دو 
سارق و شاهين را بازداشت كردند.  دو سارق در 

بازجويي ها به جرم خود اعتراف كردند و گفتند از 
سوي شاهين اجير شده بودند. 

يكي از س��ارقان گفت: »مدتي قبل شاهين به 
سراغ ما آمد، او بچه محل ما بود و به ما پيشنهاد 
داد كيف دختر جواني را سرقت كنيم. او گفت 
كه دختر جوان قصد دارد طالهايش را بفروشد 
و به دالر تبديل كند و بعد از كشور خارج شود. 
روز حادثه او را از طالفروش��ي تعقيب كرديم و 
بعد از اينكه از صرافي بيرون آمد كيفش را به زور 
از او گرفتيم. ما اموال س��رقتي را به سه قسمت 
تقسيم كرديم و مدارک شناسايي شاكي را هم 

به شاهين داديم.«
ش��اهين كه ابتدا منكر جرم خود بود، وقتي با 
سارقان روبه رو شد به اجير كردن سارقان اعتراف 
كرد و گفت: »من عاشق دختر جوان بودم و به 
همين خاطر با دروغ سعي كردم، او را فريب دهم. 
حتي براي اينكه دل او را به دست بياورم هر چند 
روز يكبار خودروی گرانقيمتي را اجاره مي كردم 
و به سراغ او مي رفتم و مي خواستم به او بفهمانم 
كه پولدار هستم و با او ازدواج كنم، اما دختر جوان 
مدتي قبل راز مرا فهميد و از من خواست ارتباطم 
را با او قطع كنم. هر چقدر التم��اس كردم او را 
دوست دارم و عاشقش هستم فايده اي نداشت 
تا اينكه فهميدم قصد دارد، براي زندگي به يكي 
از كش��ورهاي اروپايي برود. پس از اين تصميم 
گرفتم اموالش را سرقت كنم و دو سارق را اجير 

كردم.« تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

اجير كردن سارق براي انتقام از جواب رد خواستگاري 

مفقودى
بـرگ سـبز و بـرگ كمپانـى  خـودروى پـژو تيـپ 206 
 TU5 مـدل 1398 رنـگ سـفيد  روغنـى شـماره پـالك 
(ايران20-322و55) به شماره موتور 167B0076658 شماره 
شاسـى NAAP13FE0KJ358401 متعلق به سهيال ايمانى 
البرز ال تيمورى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى، سند نقل و انتقال  خودروى وانت پيكان 
1600i مدل 1390 رنگ سفيد شيرى روغنى شماره پالك (ايران 
16-189و81) به شـماره موتور 11490084611 شـماره شاسى 
NAAA36AA0CG269308 متعلـق به حسـين حيدرى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
 بـرگ سـبز و بـرگ كمپانـى  خـودروى وانـت پيـكان
 OHV 1600 مـدل 1387 رنگ سـفيد  روغنى شـماره پالك
(ايران61-193ن18) به شماره موتور 11487065786 شماره 
شاسى NAAA46AA09G054047 متعلق به حجت اله عبدى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

استفاده از سالح گرم همچنان قربانی می گیرد 

11 کشته و  زخمي به خاطر اخراج! 

شكايت از سرايدارها به اتهام سرقت دالر
مرد پول�دار وقت�ي متوجه ش�د دالرهاي 
اصلي اش با دالرهاي تقلبي جابه جا شده از 
دو سرايدارش به اتهام سرقت شكايت كرد. 
به گزارش جوان، صبح ديروز مرد ميانس��الي 
به دادس��راي ويژه س��رقت رفت و از س��رقت 
دالرهايش به دست فرد آشنايي شكايت كرد. 
وي گفت: » وضع مال��ي خوبي دارم و در خانه 
بزرگ وياليي در يكي از خيابان هاي ش��مال 
غربي تهران همراه خانواده ام زندگي مي كنم. 
چند س��الي اس��ت كه دالر و ط��ال مي خرم و 

پس انداز مي كنم. 

معموالً دالرها را در خانه ام نگهداري مي كنم، 
چون سرايدار دارم و خاطر جمع بودم اتفاقي 
نمي افتد. چند روز قبل پس��رم براي تفريح به 
يكي از كشورهاي همسايه رفت و من مقداري 
دالر به او دادم تا از آنجا سوغات بياورد، اما خبر 
نداشتم دالرهايي كه به او داده ام تقلبي است 
و او را به دردسر مي اندازد. پسرم در آن كشور 
متوجه شده بود دالرها تقلبي است و وقتي به 
ايران برگش��ت خيلي ناراحت بود و من هم به 
س��راغ مابقي دالر ها رفتم و متوجه شدم همه 

دالرها تقلبي است.«

وي ادامه داد: » من دالره��ا را از صرافي مورد 
اطميناني تهيه كرده ب��ودم و مي دانم تمامي 
دالرها واقعي بودند و وقتي به سراغ دالرهايم 
رفتم متوجه شدم پول هاي خارجي داخل كمد 
با پول هاي خارجي كه من خريده بودم متفاوت 
است و فهميدم كه فرد يا افرادي دالرهاي مرا با 

دالرهاي تقلبي جابه جا كرده اند.«
وي در پايان گفت: » من سرايداري داشتم كه 
همراه خانواده اش در خانه وياليي من زندگي 
مي كرد و كليد تمام اتاق ها را هم داشت و زماني 
كه ما به مسافرت مي رفتيم خانه را تميز می كرد 

و به گل هاي آپارتماني آب مي داد و وقتي هم 
تسويه كرد و ازخانه من رفت، سرايدار ديگري را 
استخدام كردم و او هم تمامي كليد هاي اتاق ها 
را دارد. از آن جايي كه كمد ها و درهاي ورودي 
تخريب نشده اند و جابه جايي دالرهاي اصلي با 
تقلبي هم در فرصت مناسب انجام شده است، 
من به سرايدار قبلي و سرايدار االنم مشكوک 

هستم و از آنها شكايت دارم.«
باشكايت مرد ميانسال پرونده براي تحقيقات 
به دستور بازپرس دادسراي ناحيه 34 در اختيار 

تيمي از مأموران پليس قرار گرفت. 
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