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خيلي از افرادي كه پش�ت ميله هاي زندان به س�ر مي برند چوب اعتماد بي جاي 
خود به ديگران را مي  خورند. اين افراد با نيت خيرخواهانه اقدام به كمك مي  كنند 
اما وقتي با عمل نكردن طرف مقابل به تعهداتش مواجه مي ش�وند به جاي كمك 
گرفتن از پليس دس�ت به انتقام گيري هاي ش�خصي مي زنن�د. در پرونده اي كه 
روز گذشته در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران بررسي شد مردي ميانسال، دو 
برادر را كه به تعهدش�ان عمل نكرده بودند با ش�ليك گلوله مجروح كرده است. 

به گزارش خبرنگار ما، فروردين  سال 95 
مأموران كالنتري 116 مصطفي خميني 
از حادثه تيراندازي در يكي از قطعه هاي 
بهش��ت زهرا با خبر ش��ده و در محل 
حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد دو 
برادر به نام هاي مجيد و س��يامك در 
جريان حادثه تيراندازي مجروح و به 
بيمارستان منتقل شدند. عامل حادثه 
هم مردي 60 ساله به نام ناصر بود كه 
حاضران او را بازداش��ت كرده بودند. 
همس��ر مجيد گفت: »مراسم چهلم 
مادر ش��وهرم بود و همراه بستگان در 
آرامگاه خانوادگي مان مش��غول انجام 
مراس��م بوديم كه مردي ميانسال از 
كيفي كه روي دوش��ش انداخته بود 
اسلحه كمري بيرون آورد و به شوهرم 
و برادر او تيراندازي ك��رد. آن مرد در 
حال فرار بود كه يكي از اقوام دنبالش 
كرد و خ��ودروي تيباي س��فيدش را 
متوقف كرد. او همچنان به تيراندازي 

ادامه مي داد كه او را گرفت و اسلحه را از دستنش بيرون كشيد.« ضارب به پليس آگاهي 
منتقل ش��د و در بازجويي ها با اقرار به جرمش درباره انگيزه جرم گفت: »14 سال است 
س��ند ملكي ام به خاطر وامي كه دو برادر گرفته بودند در وثيقه بانك بود. به خاطر عدم 
پرداخت اقساط، بانك قصد داشت خانه ام را بفروشد. در اين سالها نتوانستم مشكلم را با 
آنها حل كنم اين شد كه به فكر انتقام افتادم.« با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و به شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 
همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه وكيل شاكيان گفت: 
يكي از برادران از ناحيه نخاع و ديگري از ناحيه فك و گردن به ش��دت آسيب ديده اند و 
امكان حضور در جلسه را ندارند. او با تقديم اليحه به دادگاه براي متهم درخواست اشد 
مجازات كرد.  سپس متهم كه به دليل وضعيت دشوار جسماني آزاد بود، در جايگاه ايستاد 
و در شرح ماجرا گفت: »سالها با مجيد و سيامك دوست بودم و آنها صاحب يك كارخانه 
چوب بود،  اما ورشكسته شده بودند. به همين دليل از من خواستند سند ملكي ام را در 
اختيارشان بگذارم تا بتوانند 380 ميليون تومان وام بگيرند. قبول كردم تا گره از كارشان 
باز شود اما آنها در طول اين مدت اقساط بانك را پرداخت نكردند و حاال 380 ميليون وام 
به يك ميليارد تومان تبديل شده است. اين شد كه بانك خانه ام را براي فروش گذاشت 
و صحبت با آنها هم بي فايده بود.« متهم در ادامه گفت: »آنها باعث ش��دند سر پيري به 
بدبختي بيفتم و هر باري كه با آنها صحبت مي كردم مي گفتند »صبر كن«. 14 سال صبر 
كردم اما خودم را بيچاره كردم و در اين سالها زندگي ام خراب شد و پسرم خودكشي كرد. 
اين شد كه روز حادثه تصميم گرفتم به قبرستان بروم و با نشان دادن اسلحه و شليك به 
ديوارهاي شبستان آنها را بترسانم كه ناخواس��ته تيرها به آنها خورد.« متهم در آخرين 
دفاعش گفت: » فقط مي خواستم آنها را تهديد كنم تا مبلغ وام و اقساط را تسويه كنند 
كه سند خانه ام آزاد شود. باور كنيد قصد نداشتم به آنها آسيبي برسد.« متهم در خصوص 
تهيه اسلحه گفت: »يك سال و نيم قبل از حادثه آن را از كردها به مبلغ 500 هزار تومان 
خريدم. انگيزه اي براي استفاده نداشتم و فقط به خاطر عالقه به اسلحه آن را خريدم.« در 

پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

دو مج�رم س�ابقه دار ك�ه س�وار ب�ر موتور ه�اي 
ان اس اق�دام به س�رقت س�ريالي گوش�ي هاي تلفن 
همراه در غ�رب تهران مي كردند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از شش ماه قبل و همزمان 
با طرح ش��كايت هاي زيادي كه درباره سرقت گوشي هاي 
تلفن همراه در غرب تهران گزارش مي ش��د در دستور كار 
كارآگاهان پاي��گاه دوم پليس آگاهي ته��ران قرار گرفت. 
ش��اكيان به پليس گفته بودند كه س��ارقان دو پسر 24 يا 
25 ساله هستند كه سوار بر موتورهاي ان اس قرمز، سفيد و 

مشكي اقدام به سرقت مي كنند. 
در حالي كه مدام بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد مأموران 
پليس سرانجام با بررسي شكايت هاي مطرح شده و تصاوير 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند دو متهم را شناسايي 
كنند. محسن و اميد كه به علي جني معروف بود از مجرمان 
سابقه دار بودند كه بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت 
ش��ده و به زندان افتاده بودند. بعد از شناس��ايي دو متهم 
كارآگاهان مخفيگاه محسن را شناس��ايي و ساعت چهار 
بامداد دو روز قبل او را در مخفيگاهش بازداش��ت كردند. 
علي جني، متهم دوم اما محل زندگي مش��خصي نداشت 
اما مأموران پليس با اطالعاتي كه همدس��ت او در اختيار 
كارآگاهان گذاشت موفق ش��دند او را هم بازداشت كنند.  
دو متهم در بازجويي ها به س��رقت بيش از 200 گوش��ي 
تلفن همراه در غرب تهران اعتراف كردند. محس��ن گفت: 
من و همدستم از شش ماه قبل كار سرقت گوشي را شروع 
كرديم. هر روز دو يا سه س��رقت انجام مي داديم و هنگام 
غ��روب راهي خياب��ان مولوي مي ش��ديم و گوش��ي هاي 
س��رقتي را بين 500 هزار تومان يا چن��د ميليون تومان 
به فروش مي رس��انديم. پول س��رقتي را هم صرف خريد 
مشروب يا مواد مخدر مي كرديم. سرهنگ كارآگاه محسن 
معظمي گودرزي، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: سارق ترك نشين روي الله گوش خود داراي 
خالكوبي ستاره و روي گردنش هم خالكوبي ديگري دارد. 
وي گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان به 
دستور قاضي شعبه سوم بازپرسي ناحيه 34 تهران در پايگاه 
دوم آگاهي تهران بزرگ در جريان است. سرهنگ معظمي 
گودرزي از كساني كه گوش��ي تلفن همراهشان در مدت 
شش ماه گذشته در غرب تهران به اين شيوه سرقت شده 
براي شناسايي سارقان به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران 

بزرگ به آدرس جنت آباد، شاهين شمالي مراجعه كنند.

 باند علي جني
 متالشي شد
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دستبرد اتباع غيرمجاز به خانه هاي اعياني
اتباع غيرمجاز افغان به راحتي وارد كشور 
مي شوند، براي خودشان شغل پيدا مي كنند 
يا اق�دام به تش�كيل بانده�اي تبهكاری 
مي كنن�د. بس�يار از اعضاي اي�ن باندها با 
اموال سرقت شده يا جنايت سياه مرتكب 
شده از كشور خارج مي شوند و دست پليس 
هم به آنها نمي رسد؛ چراكه اين افراد هيچ 
هوي�ت مش�خصي ندارند. پلي�س تهران 
به تازگي اعضاي يك�ي از اين باندها را كه با 
پخش آگهي نظافت من�زل وارد خانه هاي 
مردم ش�ده و در فرصت مناس�ب دس�ت 
به س�رقت مي زدند بازداش�ت كرده است. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا، تحقيق��ات پليس 
تهران بزرگ براي بازداش��ت اعضاي اين باند 
از مهرماه امسال به جريان افتاد. اولين شكايت 
را مردي س��الخورده كه س��اكن محله نارمك 
بود به كالنت��ري 127 نارمك گ��زارش داد. او 
گفت: س��ارقان با دستبرد ش��بانه به خانه اش 
يكصد ميليون تومان پول و طال سرقت كرده  اند. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور 
قاضي شعبه سوم بازپرس��ي دادسراي ناحيه 
8 تهران به پايگاه چه��ارم پليس آگاهي تهران 
بزرگ فرستاده شد. پيرمرد در توضيح بيشتر 
ماجرا گفت: شب حادثه خانه يكي از بستگانم 
مهمان بودم. وقتي به خانه برگش��تم متوجه 

شدم كه از خانه ام سرقت شده است. كارآگاهان 
در بازرسي از محل س��رقت متوجه شدند كه 
سارق يا س��ارقان از محل نگهداري پول و طال 
با خبر بوده اند. پيرمرد وقتي در اين باره مورد 
تحقيق بيشتر قرار گرفت، گفت: من جاي پول 
و طالهايم را به كسي نگفته بودم. فقط چند روز 
قبل هنگام عبور از خيابان متوجه آگهي نظافت 
منزل شدم. بعد با شماره اي كه روي آگهي بود 
تماس گرفتم. پس از آن چهار مرد كه تبعه افغان 
بودند به خانه ام آمدند و خانه را نظافت كردند. 
من هم دستمزدشان را دادم و آنها هم رفتند.  
در حالي كه تحقيقات پليس در اين باره جريان 
داشت چند شكايت هاي مشابه ديگري هم به 

كالنتري هاي شهر گزارش شد. وقتي كارآگاهان 
در اين باره از ش��اكيان تحقيق كردند متوجه 
ش��دند كه همگي آنها قبل از سرقت چند مرد 
افغان را براي نظافت به خانه شان راه داده اند. از 
آنجا كه همه سرقت ها به يك شيوه رقم خورده 
بودند كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه باند 
اتباع افغان به همين شيوه مشغول دستبرد به 
خانه هاي شهروندان هستند بنابراين تحقيقات 
براي بازداش��ت آنها به جريان افت��اد تا اينكه 
17 دي ماه مخفيگاه اعضاي باند در منطقه خاك 
سفيد شناسايي شد و همگي در عمليات ضربتي 
بازداشت شدند.  سردسته باند گفت: ما همگي 
اتباع افغان و به صورت غيرمجاز در ايران زندگي 

مي كنيم. او گفت: من از مدتي قبل اين باند را 
تشكيل دادم. ابتدا آگهي هاي نظافت منازل را 
در كوچه و خيابان ها پخش مي كرديم. بعد از 
تماس مشتري ها وارد خانه هايشان مي شديم. 
اگر صاحبخانه وضع مالي خوبي داشت هنگام 
نظافت همه جاي خانه را تحت نظر مي گرفتم 
و جاي پول، طال و اشياي قيمتي را شناسايي 
مي كرديم. همچني��ن راه ورود ب��ه خانه را به 
خوبي شناسايي مي كرديم. در گام بعد منتظر 
مي مانديم تا ساكنان شب هنگام خانه را ترك 
كنند. بعد از به دست آمدن اين فرصت يك نفر 
به عن��وان زاغزن بيرون خانه كش��يك مي داد 
و گروه س��ه يا چهار نفره وارد خانه ش��ده و به 
راحتي مرتكب س��رقت مي شديم. متهم ادامه 
داد: طالهاي س��رقتي را هم به يك طالفروش 
در يكي از شهرهاي غربي كشور مي فروختيم.  
بعد از اعتراف اعضاي باند بود كه مالخر هم در 
مغازه طالفروشي اش شناسايي و بازداشت شد. 
او به جرمش اعتراف كرد و گف��ت: طالها را از 
سارقان افغان مي خريدم و به عنوان طالي نو به 
مشتريان مي فروختم.  سرهنگ مرتضي نثاري، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر 
اعضاي اين باند در پايگاه چهارم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد.

 اعتراف به حادثه سياه
 پس از آشنايي اينستاگرامي

عامل تيراندازي در بهشت زهرا:

مي خواستم شاكيان را بترسانم

وارد ش�دن به رابطه هاي دوستي تحت تأثير نداش�تن مهارت هاي زندگي و 
گروه هاي همسال يكي از آسيب  هايي است كه مدام دختران نوجوان را تهديد 
مي كند. اين دختران عمدتاً تحت تأثير القائات دروغين پسران، وارد رابطه با 
آنها مي  شوند اما با از دست دادن حيثيت اجتماعي شان چاره اي جز خارج شدن 
از رابطه اي كه به سياهي رسيده ندارند. پليس فتاي تهران چند روز قبل پسري 
فريبكار را بازداشت كرده كه با فريب دختري نوجوان در شبكه اينستاگرام 
به او تعرض كرده و با تهديد انتش�ار فيلم رابطه، اقدام به اخاذي كرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختري 17 ساله به نام ناهيد همراه خانواده اش 
وارد پليس فتاي تهران شد و از مردي فريبكار به اتهام تعرض و اخاذي شكايت كرد. 
ناهيد در شرح ماجرا گفت: هنگام پرس��ه در شبكه اجتماعي اينستاگرام با پسري 
به نام دانيال آشنا شدم. ما براي مدتي در اينستاگرام با هم ارتباط داشتيم تا اينكه 
دانيال گفت كه به من عالقه مند شده و درخواست مالقات حضوري كرد كه قبول 
نكردم. مدتي كه گذشت دانيال اصرار به مالقات كرد و خواست به خانه شان بروم. 
به هر حال با چرب زباني اعتمادم را جلب كرد و من هم راهي خانه شان شدم. دختر 
نوجوان ادامه داد: آن روز وقتي وارد خانه ش��ان ش��دم متوجه شدم كه تنهاست. 
خواستم از خانه خارج شوم كه ناگهان به من حمله كرد و من را به شدت كتك زد. 
بعد به زور به من تعرض كرد. از اتفاق شومي كه برايم افتاده بود به شدت ترسيده 
بودم. روي بازگشت به خانه را هم نداشتم اما چاره اي هم نداشتم و جايي براي رفتن 
پيش روي خودم نمي ديدم.  ناهيد گفت: اين پايان ماجرا نبود. يك روز بعد از ماجرا 
دانيال تماس گرفت و گفت كه از رابطه سياه فيلم گرفته و اگر به درخواستش عمل 
نكنم فيلم را منتشر مي كند. حاال ترسم از ماجرا بيشتر شده بود. اگر فيلم به دست 
خانواده ام مي رسيد بايد چه مي كردم؟ دانيال درخواست پول كرده بود. براي تهيه 
پول النگوهايم را فروختم و 7 ميليون تومان به حسابش ريختم. اميدوار بودم كه او 
دست از مزاحمت هايش بردارد اما دانيال دوباره تماس گرفت و درخواست رابطه كرد 
و گفت اگر به خواستش عمل نكنم فيلم را منتشر مي كند. اين بار چاره اي جز شكايت 
نداشتم براي همين به اينجا آمده ام تا از پليس درخواست كمك كنم.  بعد از مطرح 
شدن شكايت تيمي از كارآگاهان پليس فتاي تهران به دستور بازپرس وارد عمل 
شده و 19 دي ماه دانيال 25 ساله را بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: براي اجراي نقشه ام گوشي تلفن همراه را در خانه جا سازي و از 
رابطه مان فيلم گرفته بودم و قصد اخاذي بيشتر داشتم كه با شكايت دختر نوجوان 
گرفتار شدم.  سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتای تهران گفت: بعد از اعتراف 
متهم پرونده در اختيار مقام قضايي قرار گرفت.  سرهنگ كاظمي در پايان گفت: 

متهم براي سير مراحل قانوني در اختيار مقام قضايي قرار گرفته است.

جاسازي مخدر شيشه در كنسروهاي غذا، جاسازي مخدر 
گل در كيك  هاي مخصوص جش�ن و پارتي و مخفي كردن 
تري�اك در لوله هاي پليكا ش�يوه هايي بود كه س�وداگران 
مرگ براي قاچ�اق مواد مخ�در از آن اس�تفاده مي كردند. 
سرهنگ محمدبخشنده، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
از انهدام ش�بكه هاي قاچاق مواد مخدر در تهران خبر داد 
كه به اين ش�يوه ها اقدام به س�وداگري م�رگ مي كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ بخش��نده گفت: اعضاي اين 
باندها در دو هفته گذشته شناسايي و بازداشت شدند. اعضاي 
يكي از اين باندها كه اقدام به جاس��ازي مواد مخدر شيشه در 
كنسروهاي خوراكي كرده بودند در فرودگاه امام خميني )ره(، 
بازداشت ش��دند. وي ادامه داد: كنس��روهاي خوراكي، حاوي 
17 كيلوگرم شيشه بود و قاچاقچيان قصد داشتند، اين كنسروها 
را به اندونزي قاچاق كنند كه گرفتار پليس شدند.  رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر تهران همچنين از بازداشت چهارقاچاقچي 
مواد مخدر خبر داد كه كيك هاي آغش��ته به مخ��در گل را در 
فضاي مجازي به فروش مي رساندند. وي گفت: از اعضاي اين 
باند 2 كيلو و 750 گرم كيك آغش��ته به ماده مخدر گل كشف 
كرده اند و چهار متهم پرونده هم بازداشت شده اند. اعضاي اين 
باند كيك هاي آلوده را در مهماني ه��ا ، پارتي ها و تولد ها توزيع 
مي كردند به ط��وري كه در هر يك كيلوگ��رم از كيك ها مقدار 
500 گرم ماده مخدر شيشه مخلوط كرده بودند. وي همچنين 
از متالشي شدن باند توزيع هرويين در پايتخت خبر داد و گفت: 
چهار عضو اين باند در جريان تحقيقات پليس بازداشت شدند و 

از مخفيگاه متهمان 250 كيلوگرم هرويين كشف شد. 
سرهنگ بخشنده همچنين از كشف 178 كيلوگرم مخدر ترياك 
جاساز شده در لوله پليكا كه در باك يك اتوبوس مسافربري در 
ترمينال جنوب جاسازي شده بود خبر داد و گفت: اعضاي اين 
باند هم كه پنج نفر بودند بازداشت شدند. وي همچنين گفت: 
در دو هفته گذش��ته 43 قاچاقچي كه در قالب پنج باند توزيع 
موادمخدر و فعاليت داش��تند و همچين 3054 خرده فروش 
مواد مخدر بازداشت شدند. سرهنگ بخشنده گفت: از اعضاي 
اين باندها يك تن انواع موادمخدر كشف و 198 دستگاه خودرو 

و موتورسيكلت توقيف شد.

 كنسروهای شيشه ای
 به اندونزی نرسيد

 مرد زنداني راز گم شدن نوزاد 2 ماهه را 
پس از 14 سال بر مال مي كند

پيامدهاي يك انتخاب اش�تباه را گاهي 
نمي شود جبران كرد. دختران و پسران 
عمدتًا تحت تأثي�ر هيجانات ناش�ي از 
اقتضاي س�ن دس�ت ب�ه انتخاب هايي 
مي زنند كه پيامدهاي آن ممكن اس�ت 
كل زندگي شان را تحت تأثير قرار دهد. 
در پرونده اي كه روز گذشته در دادسراي 
امور جنايي پايتخت به جريان افتاد زن 
جواني كه 14 سال قبل دست به انتخابي 
اشتباه زده بود براي بازپرس توضيح داد 
كه ش�وهر افغانش با ربودن نوزادش�ان 
ب�ه محل�ي نامعل�وم گريخت�ه اس�ت. 
مرد زنداني كه متهم اس��ت 14 سال قبل 
نوزاد دوماهه اي را از م��ردي افغان خريده 
است براي تحقيق از زندان به اداره پليس 
منتقل مي ش��ود.  به گ��زارش خبرنگار ما، 
چند روز قبل زني به اداره پليس رفت و از 
مرد معتادي به اتهام خريد نوزاد دو ماهه اش 

در 14 سال قبل شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: سال ها قبل 
همراه خان��واده ام از شهرس��تان به تهران 
آمديم و زندگي تازه اي را در خانه اي حوالي 
يكي از خيابان هاي جنوبي تهران ش��روع 
كرديم. پس از مدتي من در كارگاه توليدي 
لواشك سازي در پاكدشت استخدام شدم. 
چند سالي آنجا مشغول به كار بودم تا اينكه 
در محل كارم با پس��ري افغاني كه در آنجا 
كارگري مي كرد آشنا ش��دم و او پيشنهاد 
ازدواج داد. خانواده هم مخالفت كردند اما 
من بر خالف نظر خانواده ام همراه او به دفتر 
ازدواج رفتم و به عقد او در آمدم و مدتي بعد 
هم باردار شدم. خوشحال بودم از اينكه به 
زودي مادر مي شوم اما ش��وهرم مخالفت 
مي كرد و اصرار داشت بچه را سقط كنم. او 
مي گفت كه وضع مالي خوبي نداريم و اگر 
بچه بدنيا بيايد من از كار بي كار مي شوم و 
درآمدمان كم مي شود اما من قبول نكردم 
كه نوزادم را سقط كنم كه در ماه هاي آخر 

بارداري ام ناگهان شوهرم ناپديد شد. 
نوزاد دو ماه�ه ام را به بهانه واكس�ن 

زدن ربود 
14 سال قبل نوزادم بدنيا آمد و من اسم او 
را امير مهدي گذاشتم. دو ماه از تولد امير 
مهدي گذشته بود كه شوهرم دوباره پيدا 
شد و ادعا كرد دلش براي بچه تنگ شده و 

آمده تا با ما زندگي كند. من هم قبول كردم 
اما اين خوش��حالي هم چند روزي بيشتر 
دوام نياورد تا اينكه روزي كه من بيمار بودم 
به بهانه اينكه امير مه��دي را براي تزريق 
واكسن دو ماهگي به خانه بهداشت ببرد از 

خانه بيرون برد و ديگر به خانه برنگشت. 
وي ادامه داد: پس از اين همراه بس��تگانم 
خيلي بدنبال امير مهدي و شوهرم گشتيم 
اما فايده نداشت. با وجود اينكه دلم گرم بود 
امير مهدي در نزديكي من است خانواده ام 

اصرار مي كردند كه شوهرم او را به افغانستان 
برده است و بدين گونه تالش هايم براي پيدا 
كردن پس��رم پايان يافت، اما در اين مدت 
هيچگاه دل��م آرام نگرفت ت��ا اينكه مدتي 
قبل پس��ر خاله ام روزنه اميدي براي پيدا 
كردن امير مهدي به من نش��ان داد. پسر 
خاله ام گفت با مردي به ن��ام ايرج در قهوه 
خانه اي حوالي ميدان ش��وش آش��نا شده 
اس��ت كه احتمال مي دهد او 14 سال قبل 
امير مهدي را از شوهرم خريده است و االن 

امير مهدي كه صادق نام دارد در مدرسه اي 
مشغول به تحصيل است. پسر خاله ام گفت 
ايرج به من گفته بود كه ابتداي ازدواجش 
همسرش باردار نمي شده و به همين خاطر 
نوزاد پسري را 14 س��ال قبل از مرد افغاني 
به مبلغ 3 ميليون تومان خريده اس��ت اما 
مدتي بعد همس��رش باردار مي شود و يك 
پسر و يك دختر دنيا مي آورد اما دخترش 
چند سال بعد فوت مي كند و االن دو پسر به 
نام هاي صادق و محسن دارد . پسر خاله ام 
روزي ايرج را همراه پسر نوجواني ديده بود 
كه شبيه من بود. ايرج گفته بود كه پسرش 
صادق است كه 14 سال قبل از مرد افغاني 
خريده است. ايرج بعد از شنيدن ماجراي 
زندگي من ابت��دا ادعا مي كن��د كه دروغ 
گفته است و اصاًل صادق فرزند او نيست و 
او دوست پسرش است اما در نهايت قبول 
مي كند كه ص��ادق را از مرد افغاني خريده 
است.  زن ميانسال ادامه داد: تالش كردم 
به پس��رم برس��م كه در نهايت ايرج قبول 
كرده بود در صورتي كه براي او يك دستگاه 
گوشي همراه گرانقيمت بخرم  و يك ميليون 
تومان پول بدهم رضايت مي دهد كه پسرم 
را از نزديك ببينم كه قبول كردم اما روزي 
كه براي ديدن صادق ب��ه قهوه خانه رفتيم 
خب��ري از ايرج نبود و او هم مثل ش��وهرم 
ناگهان ناپديد ش��د و االن ب��ه اداره پليس 
آمدم تا ايرج را پيدا كنيد و مرا به پسرم پس 

از 14 سال برسانيد . 
خريدار نوزاد 2 ماهه در زندان بود 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي 
سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور 
جنايي تهران براي شناسايي ايرج در اختيار 
تيم��ي از كارآگاه��ان اداره يازدهم پليس 
آگاهي قرار گرفت. بررس��ي هاي مأموران 
نشان داد ايرج كه مرد معتاد و خالفكاري 
اس��ت مدتي قبل به اتهام سرقت دستگير 
شده و به دستور قاضي روانه زندان فشافويه 
ش��ده اس��ت.  صبح ديروز در حالي كه زن 
ميانسال براي پيگيري پرونده اش به دادسرا 
آمده بود قاضي سهرابي دستور داد ايرج را 
براي تحقيق از زندان به اداره پليس منتقل 
كنند. بدين ترتيب به زودي با بازجويي از 
مرد زنداني راز گم شدن نوزاد دو ماهه پس 

از 14 سال بر مال مي شود. 

م�رد 60 س�اله اي ب�ه خاط�ر هيج�ان تماش�اي تي�م فوتب�ال اي�ران و 
كش�ور يم�ن ك�ه دچ�ار س�كته قلب�ي ش�ده ب�ود ب�ه كام م�رگ رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 16:50  عصر روز پنج ش��نبه 20 دي ماه مأموران 
كالنتري 129 جامي با تماس تلفني كاركنان بيمارستاني از مرگ مشكوك مرد 

ميانسالي با خبر و راهي محل شدند.  
مأموران در بيمارستان با جسد مرد 60 ساله اي روبه رو شدند كه شامگاه 17 دي ماه 

بر اثر سكته قلبي به بيمارستان منتقل شده بود. 
بررسي هاي مأموران نشان داد مرد 60 ساله درحال تماشاي فوتبال بين تيم ملي 
ايران و تيم كش��ور يمن بوده كه پس از زدن پنجمي��ن گل به تيم يمن به خاطر 
هيجان زياد حالش بد و به بيمارس��تان منتقل مي ش��ود كه تيم پزشكي اعالم 
مي كنند وي به خاطر هيجان دچار سكته قلبي ش��ده است.  در پايان تحقيقات 
جسد مرد فوت ش��ده براي انجام آزمايش هاي الزم به دستور بازپرس ويژه قتل 

دادسراي امور جنايي تهران به پزشكي قانوني منتقل شد. 

 مرگ مرد ميانسال
 در هيجان فوتبال ايران و يمن

فرمانده انتظامي شهرستان  نور از مرگ 
كارگر مع�دن در حادثه ريزش س�نگ 

خبر داد. 
 سرهنگ محمد زمان ش��اليكار گفت: در 
پي كس��ب خبري از مرك��ز فوريت هاي 
پليسي 110 مبني بر ريزش معدن در يكي 
از معادن شهرستان نور، مأموران انتظامي 
بخش چمستان سريعاً به محل حادثه اعزام 
شدند.  وي افزود: مأموران با حضور در محل 
حادثه در بررسي هاي اوليه دريافتند در اين 
حادثه، يكي از كارگران معدن جان خود را 
از دست داده است.  وي گفت: علت حادثه 

در دست بررسي است.

زن و م�ردي ك�ه اق�دام به س�رقت طالي ك�ودكان در 
شهرس�تان پاكدش�ت مي كردن�د بازداش�ت ش�دند. 
س��رهنگ قب��اد خنجري، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
پاكدش��ت گفت: اين پرونده از چند روز قب��ل و همزمان با 
طرح شكايت هاي مش��ابه درباره س��رقت طالي كودكان 
در دس��تور كار مأموران پليس قرار گرفت. مأموران پليس 
در جريان بررسي هاي موفق ش��دند زن جواني را به عنوان 
مظنون شناسايي و او را بازداشت كنند. زن جوان هر چند 
در بازجويي هاي اوليه جرمش را انكار كرد اما در تحقيقات 
فني به 22 فقره سرقت با همدستي مردي جوان خبر داد. با 
نشاني هايي كه متهم در اختيار پليس گذاشت همدست او 
هم بازداشت شد.  سرهنگ خنجري گفت: دو متهم بعد از 

انجام تحقيقات با قرار وثيقه روانه زندان شدند.

دستگيري سارقان طالي 
كودكان در پاكدشت


