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دو كارمند ش�ركت تاجر سرش�ناس كه با همدس�تي س�ه نفر نقش�ه گروگانگيري 
400 هزار دالري مدي�ر عامل ش�ركت را طراحي و اج�را كرده بودند ب�ه دام افتادند. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز چهارشنبه 11 مهرماه مردي سراسيمه به اداره پليس رفت و 

گفت پدرش كه تاجري سرشناس است به طرز مرموزي ناپديد شده است. 
شاكي گفت: پدرم 70 سال سن دارد و در يكي از خيابان هاي شمالي تهران شركت بزرگي 
داريم. چند روز قبل پدرم براي خريد چاي به كشور هندوستان رفت و چند روزي در آن كشور 
ماند و پس از معامله صبح امروز به تهران بازگشت. قرار بود صبح امروز با خودروام به فرودگاه 
امام خميني )ره( بروم و پدرم را به شركت بياورم، اما قبل از اينكه از هندوستان پرواز كند خبر 
داد كه از فرودگاه با تاكسي به خانه مي آيد و از من خواست به شركت بروم. در شركت منتظر 
پدرم بودم اما خبري از او نش��د و هر چقدر با تلفن همراهش تماس گرفتم خاموش بود كه 

نگرانش شدم و به اداره پليس آمدم تا كمك كنيد و پدرم را پيدا كنم. 
با طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي به دستور قاضي سهرابي، 
بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران براي پيدا كردن تاجر چاي وارد عمل شدند. 

نخستين تحقيقات مأموران نشان داد تاجر گمش��ده با اولين پرواز صبح روز چهارشنبه از 
كشور هند وارد فرودگاه امام خميني )ره( شده و پس از خروج از گيت پليس به طرز مرموزي 

ناپديد شده است. 
درخواست 400 هزار دالر براي آزادي تاجر چاي 

در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت شاكي دوباره به اداره پليس رفت و گفت 
مرد ناشناسي با تلفن همراهش تماس گرفته و مدعي شده كه پدرش را ربوده است و براي 
آزادي او 400 هزار دالر بايد پرداخت كند. وي گفت: آدم ربايان آدرس باغ متروكه اي را دادند 
و قرار شد من پول درخواستي آنها را زير درختي در آن باغ چال كنم و بعد از اينكه آدم ربايان 

پول را برداشتند پدرم را آزاد كنند. 
در چنين شرايطي مأموران تحقيقات خود را با بازبيني دوربين هاي مداربسته فرودگاه ادامه 
دادند و دريافتند پس از خروج تاجر سرشناس از گيت پليس، دو مرد ناشناس پس از دقايقي 

حرف زدن وي را سوار خودروي پژويي كرده اند و از فرودگاه خارج شده اند. 
بررسي هاي فني مأموران نشان داد گروگانگيران از ساعت ورود و خروج مرد پولدار با خبر 
بوده اند بنابراين مأموران احتمال دادند كه آدم ربايان با افراد آشنايي در ارتباط هستند و در 

ادامه به دونفر از كارمندان شركت مرد گمشده مشكوك شدند و آنها را بازداشت كردند. 
دستگيري كارمندان مرد پولدار به اتهام آدم ربايي 

دو متهم در بازجويي هاي ابتدايي از سرنوشت تاجر چاي اظهار بي اطالعي كردند اما وقتي با 
داليل و مدارك روبه رو شدند اعتراف كردند كه از طريق رابطي، دو مرد را براي ربودن تاجر 
سرشناس اجيركرده اند. يكي از متهمان گفت: مدتي است تصميم دارم خانه اي بخرم اما هر 
روز قيمت ها افزايش مي يابد به طوريكه ديگر توان خريد خانه را نداشتم. از طرفي همكارم 
نيز مشكل مالي داشت كه با هم نقشه ربودن مديرعامل شركت را طراحي كرديم. ما از يكي از 

دوستانمان خواستيم دو نفر را براي ربودن تاجر اجير كند كه او هم دو نفر را اجير كرد. 
پس از اعتراف دو متهم، مأموران دريافتند آدم ربايان وقتي متوجه شدند طراحان نقش��ه 

آدم ربايي گرفتار شده اند گروگان را پس از 5 ساعت در حوالي تهران رها كرده اند. 
مرد تاجر پس از رهايي گفت: وقتي از گيت فرودگاه خارج شدم دو مرد به من نزديك شدند و 
خودشان را مأمور امنيتي معرفي كردند و مدعي شدند من به خاطر تخلفي بازداشت هستم 
و بايد همراه آنها به اداره پليس بروم. آنها مسلح به سالح كم��ري و وسايل پليسي بودند و 
اطالعات زيادي درباره من و كارهاي شركتم داشتند به همين سبب به آنها اعتماد كردم و 
سوار خودروي آنها شدم. وقتي از فرودگاه خارج شدم تازه فهميدم آنها آدم ربا هستند و براي 

رهايي من 400 هزار دالر درخواست كرده اند. 
پس از رهايي مرد تاجر، مأموران دو مرد آدم ربا و رابط آنها را بازداشت كردند. متهمان پس 
از دستگيري به جرم خود اقرار كردند. دو مرد گروگانگير در بازجويي ها به جرم خود اعتراف 
كردند. يكي از متهمان گفت: من و دوستم مشكل مالي داشتيم كه يكي از دوستان مشتركمان 
پيشنهاد آدم ربايي را داد و قرار شد پس از پايان كار به هر كدام از ما 1000 دالر دستمزد بدهد. 

تحقيقات از متهمان به دستور قاضي سهرابي ادامه دارد. 

دام�اد ناخل�ف ك�ه بع�د از بيه�وش ك�ردن پ�درزن و باجناق�ش ب�ا 
ش�د.  بازداش�ت  كرده ب�ود  س�رقت  را  اموالش�ان  مس�موم  نس�كافه 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده يازدهم مهرم��اه روي ميز كارآگاهان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. يكي از شاكيان در توضيح شكايت خود گفت كه 
از باجناقش شكايت دارد. او توضيح داد: هشتم مهرماه بود كه همسرم همراه مادرش 
راهي سفري ي��ك روزه شد. آن شب من راهي خانه پدر زن��م شدم. ساعت از 10شب 
گذشته بود كه باجناقم هم به آنجا آمد و بعد از كمي حرف زدن او به آشپزخانه رفت و 
برايمان نسكافه آورد. بعد از خوردن نسكافه بود كه من و پدرزنم از هوش رفتيم و ظهر 
روز بعد هر دو با حالت گيجي از خواب بيدار شديم. ساعتي بعد هم مادر همسرم از راه 
رسيد و ماجرا را برايش توضيح داديم. او بعد از بررسي خانه متوجه شد مقدار زيادي 
طال و جواهرات، پول نقد، اسناد مالكيت خودرو، دست��ه چك و مقدار زيادي از لوازم 

خانه سرقت شده است. حاال هم به باجناقم مظنون هستم. 
بعد از طرح شكايت بود كه مأموران پليس راهي خان��ه باجناق شاكي در تهرانپارس 
شدند و او را بازداش��ت كردند. مأموران در بازرسي از خان��ه وي مقدار زيادي از اموال 

سرقت شده را كشف كردند. متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات بيش��تر از متهم براي شناسايي انگيزه وي در پايگ��اه چهارم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد. 

گروگانگيري 400 هزار دالري 
مسافر هند ناكام ماند 

 سرقت از پدرزن و باجناق 
با نسكافه مسموم

دختر جوان كه با همدس�تي مادرش، پس�ر پولداري 
را براي اخاذي ش�كنجه و به كام مرگ كش�انده بودند 
روز گذش�ته در حال�ي پاي مي�ز محاكمه ايس�تاد كه 
مادرش به علت ابتال ب�ه بيماري در زندان فوت ش�د. 
به گزارش خبرنگار م��ا، بيست و يك��م تير سال 96 زن 
 ميانسالي مأم��وران پليس را از ناپدي��د شدن پسرش 
– محمد - باخبر كرد و گفت: »چن��دي قبل پسرم از 
خانه بيرون رفت، اما ديگر بازنگش��ت تا اينكه ساعاتي 
قبل زني تم��اس گرفت و درخواست پ��ول كرد. آنها با 
شماره همراه شوهرم نيز تماس گرفته بودند و چند فايل 

صوتي از شكنجه هاي محمد را فرستاده بودند.«
با اعالم اين خبر تحقيق براي يافتن پسر جوان آغاز شد 
تا اينكه با بررسي مكالمات تلفن همراه او  مأموران به زن 
ميانسالي به نام پوران مظنون شدند و وي را بازداشت 
كردند. او گفت: »بعداز شناسايي پسر پولداري، دخترم 
شهره را مجبور كردم تا او را فري��ب دهد و از او اخاذي 
كند. او هم قب��ول كرد و توانستي��م 60 ميليون تومان 

اخاذي كنيم.«
متهم در ادامه گفت: »بع��د از آن آپارتماني در خيابان 
سعادت آباد اجاره كردي��م تا اينكه ب��ار ديگر از شهره 
خواستم از هم��ان پسر اخاذي كند، ام��ا قبول نكرد تا 
اينكه از رابطه دخترم با محمد باخبر شدم و خواستم او 
را به خانه بكشاند اما منجر به قتل شد. بعد از قتل، جسد 

را با اره برقي مثله كرديم و در جاده هراز رها كرديم.«
با اقرارهاي زن ميانس��ال، شهره بازداش��ت شد و بعد 
از اقرار به جرم��ش، پوران به اته��ام مباشرت در قتل و 
شهره به اتهام معاونت در قتل و هر دو به اتهام مشاركت 
در آدم ربايي، سرق��ت اموال مقت��ول، جنايت بر ميت، 
نگهداري مش��روبات الكلي، شرب خمر، تسليم اسناد 
رسمي دولتي مقتول، تهديد مقتول روانه زندان شدند. 
پرونده به شعبه دوم دادگ��اه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و در حاليكه در نوبت رسيدگي قرار داشت 
خبر رسيد متهم رديف اول پرونده به دليل عفونت ريه 

در زندان فوت كرده است. 
به اين ترتيب پرونده صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 

همان شعبه به رياست قاضي زالي قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه بعد از قرائ��ت كيفرخواست پدر مقتول 

در جايگاه ق��رار گرفت و گفت: »پس��رم رزمي كار بود. 
از طرفي او يك ماه قبل آزمايش��ات كام��ل داده بود و 
از مصرف هر ن��وع ماده مخدر و مش��روبات الكلي پاك 
بود. از او هيچ م��ورد غيراخالقي نديده ب��ودم. متهم با 
دروغگويي هايش مي خواهد از مجازات قصاص فرار كند. 
برايش درخواست قصاص دارم. « در ادامه مادر مقتول 
نيز در حاليكه به شدت اشك مي ريخت، گفت: »محمد 

تنها فرزند بودم. براي متهم درخواست قصاص دارم.«
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و ب��ا انكار اتهامش 
گفت: »در دوردورهاي شبانه با محمد آشنا شدم. اين 
مدت تنها از طري��ق تلگرام با ه��م صحبت مي كرديم 
تا اينكه ب��ا اصرارهاي م��ادرم از او خواستم همديگر را 
ببينيم. مقت��ول مدتي قبل مبلغ 100 ه��زار تومان به 
حساب مادرم واريز ك��رده بود. به همي��ن دليل شب 
حادثه قبول كرد در ازاي طلبش به خانه مان بيايد. من 
هم عكس مرد دست و پا بسته اي نشانش دادم و گفتم 
به اين شرط كه دست و پايت را ببندم. محمد، مادرم را 
نمي شناخت. به او گفتم اگر خواهرم براي گرفتن فال 
برايت قهوه آورد قبول كن. مقتول بعد از شرب خمر و 

كشيدن ماده گل، قهوه را خورد و كمي لمس شد. او را 
به اتاق بردم و طبق شرط دست و پايش را بستم. گويا 
متوجه نقشه ما شده بود به همين خاطر مقاومت كرد. 
مادرم مقداري غذا به مقتول خوراند و تا صبح خوابيد. 
به كمك م��ادرم دست و پايش را بستي��م و به دهانش 

چسب زديم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »روز چه��ارم به خيابان 
رفتم كه متوجه شدم رمز كارتش اشتباه است. با مادرم 
تماس گرفتم كه خواست به خان��ه برگردم. وقتي وارد 
خانه شدم مادرم تمام بدن او را با قاشق سوزانده و يك 
پالستيك مشكي روي سرش كشيده بود. پالستيك را 
پاره كردم. مادرم مرا از اتاق بيرون كرد و وقتي به اتاق 
رفتم، ديدم بار ديگر پالستيك دور سر مقتول كشيده 

شده و مادرم باالي سرش گريه مي كند.«
او درباره مثله كردن جسد گفت: »مادرم گفت چاره اي 
نداشتم. اگر با اين وضعيت از خانه بيرون مي رفت براي 
تو بد مي شد. آنجا بود كه با خريد اره برقي جسد را مثله 
كرديم و ب��ا جاسازي در يك چم��دان در دره هراز رها 

كرديم. « در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

اقرار به جنايت زنانه براي هيچ
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پرونده كالهب�رداري چند هزار ميليارد توماني ش�ركت 
س�كه ثامن كه با ف�رار مديرعامل آن از كش�ور جنجالي 
ش�ده ب�ود ب�ا بازداش�ت او وارد مرحل�ه اي ت�ازه  ش�د. 
به گزارش خبرنگ��ار ما، اواخر شهريور م��اه امسال بود كه 
خبر كالهبرداري شركت بازرگان��ي آريوپرگاس آيلين با 
عنوان »سكه ثام��ن« در فضاي مج��ازي دست به دست 
ش��د. بررسي ها حكاي��ت از اين داشت اي��ن شركت كه از 
سال 95 فعاليت خود را در زمينه معالمالت سكه و طالي 
آبشده و غيره به صورت مجازي آغاز كرده بود چند روزي 
است كه به درخواست شهرون��دان و خريداران و كاربران 
اين سايت پاسخ نمي دهد. در حالي ك��ه موجي از نگراني 
مش��تريان و خريداران سكه از اين شركت را فرا گرفته بود 
خبر رسيد مديرعامل شركت ثامن به نام فرهاد زاهدي فر 
با كالهبرداري 15 هزار ميليارد توماني از كش��ور گريخته 
است. بعد از آن بود كه پليس فتا به شهروندان براي خريد 
سكه در فضاي مجازي هش��دار داد و به صورت رسمي از 
طريق مقام قضايي اعالم شد فره��اد زاهدي فر به خارج از 

كشور گريخته است. 
در حالي كه چند روزي از فرار كالهبردار ميلياردي گذشته بود 
پليس اعالم كرد سرنخي هايي از مخفيگاه فرهاد بدست آورده 
است تا اينكه مأموران پليس ناجا، مديرعامل فراري را در يكي 

از كشورهاي همسايه بازداشت و شامگاه جمعه از طريق هوايي 
به كشور منتقل كرده اند. 

سردار كاظم مجتبايي، جانش��ين رئيس پليس اينترپل ناجا 
گفت: متهم پرونده ۲0 روز از كش��ور متواري شده بود، متهم 
با بيش از هزار نفر معامله، مبادله و خريد و فروش طال و سكه 
داشت و با توجه به نوساناتي كه در موضوع ارزش سكه صورت 
گرفت بيش از 10 هزار ميليارد تومان كالهبرداري كرده است 

و از كشور متواري شد تا اينكه با تالش صورت گرفته نيرو هاي 
پليس به ويژه با حمايت و پشتيباني خوب پليس فتا در حوزه 
سايبري و اقدام��ات پليس اطالعات و امني��ت و با محوريت 
پليس بين الملل ناجا، محل اختفاي وي در خارج از كش��ور 
شناسايي و نامبرده دستگير و با تشريفات و مناسبات قانوني 

به كشور بازگردانده شد. 
جعفري دولت آبادي، دادستان تهران هم در حاشيه نشست با 
صرافان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اين فرد كه طبق 
گزارش ها در برخي استان ها نيز پرونده دارد قبل از تش��كيل 
پرونده فرار كرده ب��ود كه مأم��وران وي را دستگير و به ايران 
منتقل كردند. به گفته دادستان تهران براي دستگيري ساير 

متهمان نيز دستورات الزم صادر شده است. 
سردار سيد كمال هاديانفر،رئيس پليس فتا هم گفت: تاكنون 
1700 پرونده عليه مدير عامل دستگير شده تشكيل شده است. 
وي افزود: تاكنون و پيش از دستگيري مديرعامل سكه ثامن 
شش نفر ديگر نيز در رابطه با پرونده سكه ثامن دستگير شدند 
و پس از تكميل پرونده تحويل مقامات قضايي شده است. وي 
خاطرنشان كرد: پليس فتا تاكنون حدود 80 ميليارد تومان از 
دارايي هاي نامبرده شامل زمين، مسكن و غيره را توقيف كرده 
است و پس از تكميل نهايي پرونده به مقامات قضايي تحويل 

داده مي شود. 

توقیف 80 میلیارد تومان از اموال چندهزارمیلیاردی مدیرعامل سکه ثامن

مدير فراری »سكه ثامن« با چشم بسته بازگشت
هفته ناجا

درخواست حمايت بيشتر از پليس 
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه پشتيباني از نيروي 
انتظامي كمي ضعيف است، گفت: پليس افتخار مي كند 

كه لباس خدمت به مردم را بر تن كرده است. 
سردار حسي��ن اشتري صب��ح دي��روز در مراس��م رونمايي از 
فناوري هاي نوين پليس پيش��گيري ناجا در حوزه كالنتري و 
پاسگاه ادامه داد: نيروي انتظامي جزو مجموعه هايي است كه از 
فناوري روز استفاده كرده است، البته سرعت ما بايد بيشتر شود؛ 
متأسفانه پشتيباني از نيروي انتظامي قدري ضعيف است، اگر 
پشتيباني هاي الزم از نيروي انتظامي صورت مي گرفت، مطمئناً 
چند گام در اين عرصه جلوتر بوديم. وي افزود: هدف استفاده از 
تكنولوژي روز اين است كه براي خدمت به مردم سرعت، دقت 
و صحت عمل داشته باشيم. يكي از كارهايي كه زمان زيادي از 
پليس مي گيرد، اجرائيات است؛ اگر بتوانيم از طريق سيستم با 
مرجع قضايي هماهنگ شويم، كار بسيار پيش مي رود، اجرا كردن 
اين كارها مشكالت خودش را دارد اما ما متوقف نمي شويم بايد 
با سرعت اين مسير را برويم؛ چراكه مردم توقع دارند در صورت 

مراجعه به ما در كمترين زمان پاسخ بگيرند. 

راهبرد پليس پايتخت مردم مداري است
رئيس پلي�س پايتخت در ديدار جمع�ي از نمايندگان 
تهران در مجلس ش�وراي اسالمي گفت: راهبرد اصلي 

ما جامعه محوري و مردم مداري است. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي با اشاره به اينكه 
امروز ناجا در خط مقدم برخ��ورد با ناهنجاري هاي اجتماعي 
و دفاع از اين م��رز و بوم قرار دارد، ادام��ه داد: بر اساس تدابير 
فرمانده ناجا راهبرد اصلي ما جامعه مح��وري و مردم مداري 
است و ما خود را يار و ياور مردم مي دانيم و همه سعي و تالش 
ما خدمت گذاري به مردم است. سردار رحيمي با ارائه گزارش 
اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفت��ه در حوزه تهران بزرگ، 
عنوان داشت: با تدابير صورت گرفته در تهران بزرگ طرح هاي 
مختلفي در حوزه پليس هاي پيشگيري، آگاهي، امنيت عمومي 
و مبارزه با مواد مخدر انجام شده است كه اين طرح ها از سوي 

برخي استان هاي ديگر الگو برداري و اجرا مي شود. 
دكتر محمد رضا عارف، رئيس مجمع نمايندگان تهران هم با 
اشاره به اينكه انقالب ما انقالبي فرهنگي است، عنوان داشت: 
جاي بسي خرسندي است كه پليس در مواجهه با آسيب هاي 
اجتماعي نگاهي آسيب شناسانه دارد و براي حل اين آسيب ها و 
مشكالت نگاهي اجتماعي و فرهنگي دارد. دكتر عارف با اشاره 
به اينكه بررسي آمار هاي جرائم و تخلفات صورت گرفته مؤيد 
حركت رو به رشد امنيت در ساي��ه تالش ها و اقدامات پليس 
پايتخت است، افزود: نيروي انتظامي در تأمين و حفظ امنيت 
پيشتاز است و سعه صدر پليس در مواجهه با مسائل و معضالت 

مختلف اجتماعي قابل تقدير و تحسين است. 

خدمات سنتي جوابگو نيست
رئيس پلي�س پيش�گيري ناجا گفت: ش�رايط خاص و 
افزايش جمعيت شهرها به گونه اي است كه ديگر ارائه 
خدمات پليس به صورت سنتي جوابگو نيست و موجب 

نارضايتي مردم مي شود. 
سردار محمد شرفي ادام��ه داد: ساالنه 6 ميلي��ون پرونده در 
كالنتري ها تشكيل مي شود كه ۲ ميليون ساعت زمان مي برد. 
7 هزار نيروي انسان��ي براي آن وقت گذاشته ان��د و ۲ ميليارد 
تومان هزينه سوخت خودرو، ۲ ميليون تومان هزينه استهالك 
خودرو، 6 ميليارد تومان هزينه كاغذ و لوازم التحرير و 5 ميليارد 

تومان هزينه بدرقه مي شود. 

تردد ۳۳ ميليون خودرو و موتور
رئيس پلي�س راهور ناج�ا گف�ت: تع�داد خودروها و 
موتورسيكلت هاي كشور به حدود ۳۳ ميليون دستگاه 
افزايش يافته است و شمار دارندگان گواهينامه رانندگي 

در كشور به بيش از ۳0 ميليون نفر رسيده است. 
سردار تقي مهري روز گذشت��ه در مجتمع آموزشي فرزانگان 
نيروي انتظامي با بي��ان اينكه در پنج ماه��ه گذشته بيش از 
7 هزار نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند ادامه داد: تالش 
همياران پليس موجب كاهش 18 درصدي تخلفات رانندگي 

در كشور شده است. 


