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دو كارتن خ�واب در نزديك�ي مددس�راي منطق�ه21 ش�هرداري تهران 
كه ب�ه خاطر تعمي�رات تعطيل ش�ده بود از س�رما ب�ه كام م�رگ رفتند. 
اين حادثه ش��امگاه پنج ش��نبه 10 آبان ماه رخ داد و مأم��وران پليس در پارك 
استقالل تهرانسر در چند صدمتري مددسراي منطقه 21 شهرداري تهران جسد 
بي جان دو كارتن خواب را كشف كردند. بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت، به 
علت تعطيلي مددسرا دو كارتن خواب به داخل پارك استقالل در چندصدمتري 

مددسرا پناه مي برند كه از شدت سرما جان خود را از دست مي دهند. 
پس از اعالم اين حادثه، امير آريازند قائم مقام معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شوراي ش��هرداري تهران در واكنش به مرگ دو بي خانمان در نزديكي 
مددسرا در صفحه شخصی خود در توئيتر نوشت: در پي گزارش فوت دو تن از 
معتادان در پارك استقالل تهرانسر به عنوان شهردار شب تهران در محل حاضر 
شدم، عوامل پليس آگاهي و شهردار شب ناحيه و منطقه هم بودند. تنها به فاصله 
چندصدمتر مددسراي منطقه21 در دست تعمير بود. معاون اجتماعي و شهردار 
منطقه تلفني قول بازگش��ايي فوري دادند. پس از واكنش اين مقام شهرداري 
تهران به مرگ دردناك دو كارتن خواب، روابط عمومي شهرداري منطقه 21 با 
صدور اطالعيه اعالم كرد، فوت افراد مذكور طبق صورتجلسه عوامل انتظامي و 
گزارش پزشك اورژانس حاضر در صحنه، به علت مصرف بيش از حد موادمخدر 
)متادون و شيشه( بوده و زمان گزارش مشاهده و پيدا شدن اجساد ساعت 22 
اعالم شده، در حالي كه زمان فوت مربوط به ساعات قبل از آغاز شب مي باشد و 

مرگ آنان هيچ ارتباطي به موضوع سرما و محل مددسرا ندارد. 

مأموران پليس فتاي تهران بزرگ، زني را كه از طريق يک ربات تلگرامي به 
نام »همدم ياب« اقدام به كالهبرداري از شهروندان مي كرد، دستگير كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي ب��ه اداره پليس رفت و گفت از طريق 
سايت همسريابي مورد كالهبرداري قرار گرفته است.  شاكي عنوان كرد: مدتي 
قبل در سايت همسريابي عضو شدم كه مدير سايت به من پيام داد براي تكميل 
مراحل ثبت نام بايد »همدم ياب« نصب كنم كه م��ن هم نصب كردم، اما مدتي 
بعد متوجه شدم حساب بانكي ام خالي شده است. با اعالم اين شكايت، مأموران 
پليس فتاي تهران بزرگ تحقيقات خود را آغاز كردند كه مشخص شد مدير اين 
كانال تلگرامي با طراحي سايت جعلي فيشينگ در پوشش ربات »همدم ياب« به 
اخذ مبلغ 50 هزار تومان از افراد متقاضي براي ثبت نام و عضويت در كانال اقدام 
مي كرد و در ادامه با وارد كردن اطالعات بانكي افراد در درگاه جعلي و شبيه سازي 
شده يكي از درگاه هاي بانكي، اقدام به خالي كردن حساب افراد مي كند.  سرهنگ 
تورج كاظمي، رئيس پليس فتاي تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت: مأموران در 
نهايت پس از بررسي هاي تخصصي، متهم را كه زن جواني بود شناسايي و دستگير 
كردند.  وي با بيان اينكه تحقيقات از متهم ادامه دارد به شهروندان هشدار داد در 
 url هنگام درج اطالعات حساب و كارت هاي بانكي خود به آدرس اينترنتي يا

دقت و آدرس اينترنتي درگاه بانكي را از خود بانك دريافت كنند. 

در غ�رب  تال�ش  پ�ارک س�ياهداران ش�هر  نگهبان�ان  از  يك�ي 
اس�تان گي�الن ب�ه عل�ت حمل�ه گوزن ه�اي اي�ن پارک كش�ته ش�د. 
به گزارش ايرنا، اين حادثه صبح ديروز و بع��د از ورود يكي از نگهبانان به داخل 

محل نگهداري گوزن ها جهت واكسيناسيون آنها روي داد. 
فردي كه خواست نامش فاش نشود، گفت: نگهبان ديگر پارك با مشاهده حمله 
ناگهاني گوزن ها براي كمك به همكار خود وارد پارك شد، اما متأسفانه در نتيجه 
اين درگيري نگهبان 24 ساله فوت كرد و نگهبان ديگر نيز به شدت مجروح و به 

بيمارستان منتقل شد. 
وي اظهار كرد: پارك سياهداران كه حدود 20 رأس گوزن و مرال در آن نگهداري 

مي شود، هشت نگهبان دارد و با هماهنگي محيط زيست اداره مي شود. 

 مرگ 2 كارتن خواب 
نزديك مددسراي منطقه 21 

 كالهبرداري 
در سايت همسريابي 

 گوزن ها يك نگهبان را 
در گيالن كشتند 

اسيدپاشي در شهرستان
دستگيری در تهران

مرد معت�اد وقت�ي همس�رش مهري�ه 500 س�كه اي  خود 
را به اجرا گذاش�ت، با همدس�تي زن شيش�ه اي ب�ه خانه 
تازه عروس و دامادی دس�تبرد زد و با س�رقت س�كه هاي 
كادوي عروس�ي آنها، مهري�ه همس�رش را پرداخت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل تازه عروس و دامادي به اداره 
پليس تماس گرفتند و گفتند س��ارقان ناشناسي باخانه شان 
دستبرد زده و تمامي طالها و كادوهاي عروسي شان را سرقت 

كرده اند. 
لحظاتي بعد از اعالم اين خبر، تيمي از مأموران پليس پايتخت 
در مح��ل حادثه كه خان��ه اي در يك��ي از خيابان هاي مركزي 
تهران بود، حاضر شدند. نخستين بررسي ها نشان داد ساعتي 
قبل در نبود تازه عروس و داماد، دو س��ارق با تخريب قفل در 
 وارد خانه آنها شده و تمامي وس��ايل گرانقيمت آنها را سرقت 

كرده اند. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من و همس��رم چند روز قبل، 
مراسم عروس��ي مان را در تاالري برگزار كرديم و مهمان هاي 
زيادي دع��وت بودند و هم��ه آنها طال، جواه��رات و كادوهاي 
گرانقميتي به ما كادو دادند. آن شب به خوبي و خوشي گذشت، 
من و همسرم زندگي تازه اي را شروع كرديم. حدود 300ميليون 
تومان طال و جواهرات كادو گرفتيم كه با همسرم قرار گذاشتيم 
مدتي بع��د آنها را بفروش��يم و با پول پس اندازي كه داش��تم، 
خانه اي بخريم. به همين دليل ما تمامي طال ها و كادوها را در 
خانه  نگهداري مي كرديم تا اينكه پدرزنم براي ما مراسم پاگشا 
گرفت و ما را ب��ه خانه اش دعوت كرد. پس از پايان مراس��م به 
خانه مان آمديم كه با صحنه عجيبي روبه رو شديم، قفل در خانه 
تخريب شده بود و تمامي وسايل ما به هم ريخته بود كه نشان 
مي داد، سارق يا س��ارقاني به خانه ما دستبرد زده اند. بالفاصله 
به محل نگهداري طالهايمان رفتيم، در كمال ناباوري مشاهده 
كرديم س��ارقان همه طال ها و كادوه��اي گرانقيمت مان را كه 

حدود 300ميليون تومان ارزش داشت، سرقت كرده اند. 
پس از طرح اين شكايت پرونده به دس��تور بازپرس دادسراي 
ويژه س��رقت براي رس��يدگي در اختيار تيم��ي از كارآگاهان 
زبده مبارزه با س��رقت پلي��س آگاهي قرار گرفت. بررس��ي ها 
حكايت از اين داشت، س��ارقان افراد آشنايي بودند كه از محل 
نگهداري طالها و همچنين مقدار كادوهاي تازه عروس و داماد 
 خبر داش��تند و در يك فرصت مناس��ب به خانه آنها دستبرد 

زده اند. 
  شناسايي سارقي كه به عروس و داماد كادو داده بود 

بدين ترتيب مأموران براي شناس��ايي س��ارقان دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه را بررسي كردند. دوربين ها تصوير زن و 
مرد جواني را شكار كرده بود كه با گذاشتن ماسك بهداشتي و 
عينك دودي وارد خانه تازه عروس و داماد مي شوند و اقدام به 

سرقت ميليوني مي كنند. 
مأموران از تازه عروس و داماد و بس��تگان آنها براي شناسايي 
س��ارقان كمك گرفتند؛ بنابراين تازه ع��روس و داماد با ديدن 
فيلم سرقت يكي از سارقان را از روي هيكل شناسايي كردند و 
به مأموران گفتند كه مرد سارق يكي از بستگان نزديك آنها به 
نام ستار است كه در مراسم عروس��ي شركت داشته و حتي به 

آنها كادو هم داده است. 
مأموران با شناسايي سارق دريافتند، وي مدتي است كه معتاد 
به موادمخدر شيشه شده و پس از آن هم با همسرش اختالف 
پيدا كرده به طوري كه همسرش تصميم به جدايي گرفته است؛ 
همچنين مشخص ش��د، وي پس از حادثه به مكان نامعلومي 

گريخته است. 
  دستگيري سارق آشنا 

پس از اين مأموران تحقيقات گس��ترده اي را براي دستگيري 
س��تار آغاز كردند تا اينك��ه در نهايت وي را چن��د روز قبل در 

مخفيگاهش شناسايي و دستگير كردند. 

متهم در بازجويي به س��رقت از خان��ه تازه ع��روس و داماد با 
همدستي زن شيشه اي اعتراف كرد. 

وي گفت: زندگي خوبي داش��تم تا اينكه معت��اد به موادمخدر 
شيش��ه ش��دم. پس از اين اخالقم بد ش��د و هر وقت شيش��ه 
مصرف مي كردم، همسرم را به ش��دت كتك مي زدم. همسرم 
خيلي تالش كرد من ترك كنم، اما فايده اي نداشت و هر وقت 
اعتراض مي كرد، كتك مي خورد. همسرم از دست من خسته 
شده بود و براي اينكه از من انتقام بگيرد به دادگاه رفت و مهريه 
500 سكه اي  خود را به اجرا گذاشت. از آن روز به بعد من سعي 
كردم او را راضي كنم و شكايتش را پس بگيرد، اما او هرگز راضي 
نش��د و من هم از ترس اينكه گرفتار مأموران نش��وم از خانه ام 
فراري شدم. مدتي بود هر شب خواب مي ديدم براي پرداخت 
مهريه همسرم دست به سرقت زده ام تا اينكه در مراسم عروسي 
يكي از بستگانم شركت كردم. مهمان ها به عروس و داماد طال و 
جواهرات كادو مي دادند. همان شب برق طالها چشم مرا گرفت 
و تصميم گرفتم در فرصت مناسب به خانه تازه عروس و داماد 
دس��تبرد بزنم. آن ش��ب وقتي به خانه ام رفتم به همسرم قول 
دادم به زودي مقدار زيادي از مهريه اش را پرداخت مي كنم تا 
اينكه روز بعد با زن معتادي كه از شوهرش جدا شده بود، نقشه 
سرقت از خانه تازه عروس و داماد را طراحي كرديم و شبي كه 
آنها در مراسم پاگشا دعوت بودند، به خانه شان دستبرد زديم. 
من تعدادي از سكه هاي سرقتي را به همسرم دادم و به او گفتم 
كه خريده ام و مقداري از طالها را هم فروختم و با زن شيشه اي 
مواد خريديم و مصرف كرديم. وي در پايان گفت: ما آن ش��ب 
ماسك و عينك زديم تا شناسايي نشويم، اما در نهايت آنها ما را 

شناسايي كردند و دست ما رو شد. 
متهم براي تحقيقات بيش��تر در اختيار مأم��وران قرار گرفت، 
كارآگاهان در تالش هس��تند تا همدست س��ارق را دستگير 

كنند. 

مرد بدبيني كه در يكي از شهرس�تان ها روي همسرش اسيد 
پاش�يده بود، پس از دس�تگيري در تهران ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، اول مهر امسال بود كه مأموران پليس يكي 
از شهرهاي غربي كشور از حادثه اسيدپاش��ي روي زن جواني در 
خانه اش باخبر و راهي محل شدند. نخستين بررسي ها حكايت از 
اين داشت، عامل اسيدپاشي مرد 45 ساله اي به نام عليرضاست كه 
به خاطر اختالف خانوادگي روي همسرش اسيد پاشيده و از محل 
گريخته است. مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند متهم پس از 
فرار به تهران گريخته است. بنابراين با گرفتن نيابت قضايي براي 
دستگيري متهم راهي تهران شدند. بدين ترتيب تحقيقات براي 
شناسايي و دس��تگيري مرد اسيدپاش از س��وي كارآگاهان اداره 
شانزدهم پليس آگاهي تهران آغاز شد تا اينكه در نهايت مأموران 
پليس با شناسايي مخفيگاه متهم فراري وي را روز چهارشنبه نهم 

آبان ماه در پارك اوستا حوالي خيابان آزادي دستگير كردند. 
متهم پس از دستگيري به پليس آگاهي منتقل شد و در بازجويي ها 

به جرم خود اقرار كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: وضع مالي خوبي داشتم و در زندگي ام 
مشكلي نداشتم تا اينكه حدود پنج سال پيش ورشكست و با مشكل 
مالي زيادي روبه رو شدم. پس از آن زندگي ام تلخ شد و خوشي ها 
به پايان رسيد، به طوري كه چند بار براي ادامه زندگي ام از خانواده 
همسرم كمك گرفتم. چند سالي گذش��ت و من دل به كار ندادم 
و اكثر روزها در خانه بودم كه همي��ن موضوع باعث اختالف من و 
همسرم شد. هر روز كه مي گذش��ت اختالف ما بيشتر مي شد به 
طوري كه هميشه با هم مشاجره و درگيري داشتيم. چندي قبل 
همسرم تهديد كرد قصد دارد از من جدا شود، اما من همسر و پسر 
شش ساله ام را خيلي دوست داشتم و از اينكه آنها مرا تنها بگذارند، 
خيلي مي ترس��يدم. وقتي او اين موضوع را چندباري تكرار كرد به 
او بدبين شدم و احتمال دادم قصد دارد با مرد ديگري ازدواج كند. 
به همين دليل از او كينه به دل گرفتم و تصميم گرفتم از او انتقام 
سختي بگيرم. روز حادثه مقداري اسيد تهيه كردم و زماني كه او 
در داخل حياط ايستاده بود صدايش كردم و ناگهان رويش اسيد 
پاشيدم كه مقداري هم روي دستم خودم ريخت و بعد به سرعت 
از خانه ام گريختم و به تهران آمدم. وي در پايان گفت: من درباره 
همسرم اشتباه فكر مي كردم و االن متوجه شدم كه او مي خواسته 
من دوباره به زندگي ام برگ��ردم و به دروغ م��را تهديد به جدايي 
مي كرده اس��ت، اما پش��يماني فايده اي ندارد و ديگر روي ديدن 

همسرم را ندارم. 
س��رهنگ كارآگاه علي ولي پور گودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم 
جنايي تهران بزرگ گفت: متهم پس از انجام تحقيقات اوليه براي 
تحقيقات تكميلي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي شهرستان 

محل ارتكاب جرم قرار گرفت. 

زن جوان�ي ك�ه ب�راي انتق�ام از ش�وهرش مدعي ش�ده بود 
س�ارقان 700ميليون توم�ان اموالش�ان را س�رقت كرده اند، 
فك�ر نمي ك�رد تحقيق�ات مأم�وران دس�تش را رو كن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج شنبه سوم آبان ماه زني به اداره پليس 
رفت و مدعي شد كه سارقاني به خانه اش دستبرد زده و تمام طالها 

و جواهراتش را سرقت كرده اند. 
شاكي به مأموران كالنتري 132نبرد گفت: ساعتي قبل براي خريد 
از خانه ام خارج شدم. پس از خريد به خانه ام برگشتم كه با سه مرد 
ناشناس روبه رو شدم. با ديدن آنها شوكه شدم و سه مرد مرا به شدت 
كتك زدند، به طوري كه زخمي شدم و بعد هم از خانه ام به سرعت 
گريختند. تمامي وسايل خانه ام به هم ريخته بود كه نشان مي داد، 
سه مرد سارق هستند. وقتي خانه ام را بررسي كردم متوجه شدم 
سارقان همه طالها، جواهراتم و مقداري پول خارجي را كه حدود 

700ميليون تومان ارزش داشت سرقت كرده اند. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي براي رسيدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام دوربين هاي محل حادثه را مورد بازبيني 
قرار دادند كه مشخص شد، طي س��ه روز گذشته هيچ رفت و آمد 
مشكوكي در اين ساختمان و محله صورت نگرفته است. تحقيقات 
بعدي مأموران نشان داد كه اعالم سرقت از سوي اين زن، دروغ بوده 

و هيچ سرقتي از خانه وي انجام نشده است. 
بدين ترتيب، شاكي به پايگاه ششم آگاهي فراخوانده و تحقيقات 
از وي آغاز ش��د. وي در نهايت اعتراف كرد كه ب��ه خاطر اختالف 
خانوادگي ش��وهرش و آزار و اذيت هاي او تصميم به انتقام گيري 
و به دروغ شكايت كرده اس��ت كه تمامي اموال آنها سرقت شده تا 

اينگونه از همسرش انتقام بگيرد. 
با اعتراف شاكي به شكايت دروغ، مأموران با هماهنگي مقام قضايي، 
منزل ش��اكي دروغين را مورد بازرس��ي قرار دادند كه يك قبضه 
سالح كمري ۹ميلي متري، چندين عدد فشنگ مربوطه و مقاديري 
موادمخدر مشكوك به ترياك و سوخته ترياك كشف كردند. پس 
از كشف اسلحه، شوهر زن جوان اعالم كرد كه موادمخدر و اسلحه 
مكشوفه متعلق به وي است و مدعي شد كه سالح را از يك باغ در 

شهرستان دماوند پيدا كرده است. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران بزرگ، با اش��اره به اينكه درخصوص كش��ف موادمخدر از 
منزل متهم ي��ك پرونده در دادس��راي ناحيه 20 ته��ران و براي 
كشف س��الح نيز يك پرونده براي متهم در دادس��راي ناحيه 33 
تهران تشكيل شده است، گفت: در حال حاضر متهم اين پرونده با 
 قرار قضايي در زندان به س��ر مي برد و تحقيقات درباره اين پرونده 

ادامه دارد. 

 شكايت دروغين 
براي انتقام از شوهر 

مأم�وران گش�ت پلي�س آگاه�ي ته�ران در تعقي�ب 
و گري�زي ب�ا ش�ليک گلول�ه، س�ارق س�ابقه داري 
انداختن�د.  دام  ب�ه  س�رقتي  خ�ودروي  هم�راه  را 
به گ��زارش خبرنگار ما، بام��داد ديروز مأموران گش��ت پليس 
آگاهي پايتخت در حوالي ميدان امام حسين)ع( به يك دستگاه 
خودروي پرايد نقره اي كه مرد جواني راننده آن بود، مشكوك 
شدند. مأموران پس از بررس��ي پالك خودرو از سامانه پليس، 
دريافتند خ��ودروي پرايد پنجم آبان م��اه در منطقه خاني آباد 
نو سرقت ش��ده كه بدين ترتيب به راننده دستور ايست دادند. 
راننده با ديدن خودروي مأموران اقدام به فرار كرد و مأموران هم 
خودروي سرقتي را تعقيب كردند. راننده پرايد ابتدا براي فرار 
از دست مأموران در كوچه پس كوچه ها و خيابان هاي فرعي با 

سرعت حركت مي كرد، اما مأموران همچنان در تعقيب او بودند. 
پس از اين، مأموران با رعايت قانون به كار گيري سالح، اقدام به 
تيراندازي هوايي كردند و به راننده هشدار دادند تا توقف كند، 

اما متهم اين بار در جهت خالف خيابان شروع به حركت كرد و 
پس از تصادف با چند خودروي عبوري و پارك شده به فرار خود 
ادامه داد تا اينكه مأموران در نهايت پس از يك ساعت تعقيب 
و گريز در حوالي مح��دوده خيابان 30متري نيروهوايي س��ه 
الستيك خودروي پرايد را هدف قرار دادند و راننده را مجبور به 
توقف كردند. پس از اين، راننده كه مردي 25 ساله  و از سارقان 

سابقه دار بود، دستگير و به اداره پليس منتقل شد. 
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اينكه اين فرد به تازگي 
از زندان آزاد ش��ده، گفت: متهم پس از انتقال به پليس آگاهي 
تهران بزرگ براي انجام تحقيقات پليسي و شناسايي ديگر جرائم 
ارتكابي در اختيار اداره دوم مبارزه با س��رقت خودروي پليس 

آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 

دستگيري سارق سابقه دار با شليك گلوله پليس 

س�ه م�رد آدم رب�اي مأمورنماي�ي ك�ه مرد 
امالك�ی  را رب�وده و 24 س�اعت در مخفيگاه 
مخوفش�ان مورد ش�كنجه قرار داده بودند، 
تحت تعقيب مأم�وران پليس ق�رار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مرد جواني 
همراه خواهر و مادرش وحشت زده به دادسراي 
امور جنايي تهران رفتند و از س��ه مرد ناشناس 
مأمورنما به اتهام آدم ربايي و ضرب و جرح شكايت 

كرد. 
شاكي در حالي كه از ش��دت ترس هنوز پس از 
10 س��اعت رهايي از چنگال آدم ربايان خش��ن 
دست و پايش مي لرزيد در توضيح ماجرا گفت: 
من بنگاه امالك بزرگ��ي در يكي از خيابان هاي 

غربي تهران دارم. 
دو روز پيش همراه منش��ي ام ك��ه خانم جواني 
اس��ت در بنگاه مشغول حس��اب و كتاب بوديم 
كه مردي ناشناس به عنوان مشتري وارد بنگاه 

ش��د. او خودش را خريدار آپارتمان معرفي كرد 
كه منشي ام چند فايل را به او نشان داد و درباره 
مش��خصات آپارتمان هاي مورد نظر با او شروع 
به صحبت كرد. دقايقي بع��د دو مرد ديگر وارد 
بنگاهم شدند. آنها هر دو بي سيم و دستبند در 
دست داش��تند و ادعا كردند كه مأمور پليس و 

مسلح هستند. 
در همين حال، مرد خريدار هم خودش را مأمور 
و همراه دو مأم��ور ديگر معرفي ك��رد و مدعي 
ش��د كه من مرتكب خالفي شده ام و بايد همراه 
آنها بروم. مردان مأمورنما م��را تهديد به مرگ 
كردند و منشي ام را جلوي چش��مانم به شدت 
كتك زدند، ب��ه طوري كه از ه��وش رفت. پس 
از اين دس��ت و پايم را با طناب و چشمانم را نيز 
با پارچه اي بس��تند و مرا داخ��ل صندوق عقب 
خودرويي منتقل كردند. س��اعتي بعد، آنها مرا 
داخل خانه اي بردند و آنجا به شدت كتك زدند 

و دوباره چش��مانم را بس��تند و وقتي چشمانم 
باز شد، متوجه ش��دم داخل سوله اي در حوالي 
تهران هستم. س��ه مرد آدم ربا مرا كتك زدند و 
چند برگ سفيد جلويم گذاش��تند و خواستند 
آنها را امضا كنم، وقتي قبول نكردم، مرا شكنجه 
كردند. آنها حتي به من برق وصل كردند و تهديد 
كردند كه ناخن هاي پا و دس��تم را با انبردست 
مي كشند. آنقدر مرا شكنجه دادند كه بي هوش 
شدم، وقتي به هوش آمدم از ترس تمام برگه ها 
را امضا كردم. مردان خشن 24 ساعت مرا داخل 
سوله شكنجه كردند، حتي يك بار هم انبردست 
آوردند ت��ا ناخن هايم را بكش��ند كه پش��يمان 
شدند. آنقدر ترس��يده بودم كه توان حرف زدن 
نداشتم و فقط مي لرزيدم و گريه مي كردم. آنها 
تهديد كردند ب��راي آزادي ام باي��د 30 ميليون 
تومان به آنه��ا بدهم و موض��وع را هم به پليس 
خبر ندهم، وگرنه خ��ودم و اعضاي خانواده ام را 

مي كشند. وي در حالي كه گريه مي كرد، ادامه 
داد: پس از 24 ساعت مرا در نزديكي محل كارم 
رها كردند و به من 24 س��اعت فرصت دادند تا 
مبلغ 30 ميليون تومان براي آنه��ا آماده كنم، 
وگرن��ه دوباره م��را مي ربايند و مورد ش��كنجه 
قرار مي دهند. پس از اين خودم را به سرعت به 
خانه مان رس��اندم كه متوجه شدم خانواده ام از 
آدم ربايان شكايت كرده اند. من خيلي ترسيده ام 
و قصد نداش��تم از آنها ش��كايت كنم، اما امروز 
پس از گذش��ت 10 س��اعت از رهايي به اصرار 
 مادرم و خواهرم به دادسرا آمده ام و از آدم ربايان 

شكايت دارم. 
با طرح اين ش��كايت، پرونده به دستور بازپرس 
دادس��راي امور جنايي تهران براي رسيدگي در 
اختيار تيم��ي از كارآگاهان پلي��س آگاهي قرار 
گرف��ت. تحقيقات ب��راي شناس��ايي آدم ربايان 

مأمورنما ادامه دارد. 

24 ساعت شكنجه در مخفيگاه مخوف مأمورنما ها 
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آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر در ثبت و امالك شهرستان 
سنندج. تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين 
وسيله مشخصات امالك در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم 
آگهى مى گردد. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى و 
در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم نمايد و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و 
تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
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