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بخشش قاتل  
به شرط ساخت شيرخوارگاه

خودروي پورش�ه كه به علت تخلف سرعت غيرمجاز 
در محور بابل به بابلسر تحت تعقيب قرار داشت پس 
از تصادف با خودروي پليس متوقف و راننده در حالي 
كه به مأموران پليس فحاش�ي مي كرد، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پليس راهور روز پنج شنبه 
2 خرداد  ماه هنگام كنترل خودروه��اي عبوري در محور 
بابل به بابلسر به خودروي پورشه كه با سرعت غيرمجاز در 
حال تردد بود، هشدار داده و به راننده فرمان ايست دادند. 
راننده اما بدون توجه به هشدار پليس به مسير خود ادامه 
داد به طوري كه مأموران پليس بابلسر براي متوقف كردن 
خودروي پورشه متخلف از پليس شهرستان فريدونكنار 

درخواست   كمك كردند. 
راننده متخل��ف ام��ا وقتي با خ��ودروي گش��ت پليس 
فريدونكنار مواجه شد كنترل خودرو را از دست داد و بعد 
از تصادف با خودروي پليس متوقف ش��د. راننده پورشه، 
اما وقتي از خودروي خود خارج ش��د ش��روع به فحاشي 
به مأموران پليس و درگيري با آنها كرد كه بازداشت و به 
مرجع قضايي معرفي و خودروي وي به پاركينگ سرخ رود 

منتقل شد. 

كشف جمجمه هاي 2 كوهنورد 
در ارتفاعات دربند

دو جمجم�ه و مقداري از اس�تخوان هاي دو كوهنورد 
دو روز قب�ل در ارتفاعات دربند تهران كش�ف ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، فرمانده پليس كوهستان پايتخت گفت: 
ساعت هفت صبح روز پنج شنبه مأموران پليس كوهستان در 
جريان كشف دو جمجمه انسان در ارتفاع 2۷۰۰ متري قرار 
گرفته و به صورت پياده خود را به محل رساندند. در محل دو 
جمجمه مربوط به انسان و مقداري استخوان به همراه يك 
جفت كفش كوه پيمايي و يك عدد كارت شناسايي متعلق به 
مردي جوان كشف شد. سرهنگ احمد يادگاري گفت: در 
بررسي پليسي مشخص شد كارت شناسايي متعلق به فردي 
كوهنورد است كه خانواده اش مهر سال گذشته گم شدن او 
را به پليس خبر داده بودند. فرمانده پليس كوهستان گفت: 
استخوان هاي كشف شده به پزش��كي قانوني منتقل شد و 

تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

تعقيب  و گريز   جان اعضاي
 يك خانواده را به خطر انداخت

سارقان تحت تعقيب براي فرار از دست پليس سه عضو 
يك خان�واده را در تصادف عمدي در بزرگراه ش�هيد 
كاظمي مجروح كردند، اما سرانجام بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، رئيس عمليات پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: سارقان شش نفر بودند كه شامگاه دوم خرداد 
ماه س��وار بر خودروي پژو در بزرگراه ش��هيد كاظمي از 
سوي مأموران پليس تحت تعقيب قرار گرفتند. سرهنگ 
سعداهلل گزافي ادامه داد: آنها بدون توجه به هشدار پليس 
به فرارشان ادامه دادند و براي منصرف كردن مأموران از 
تعقيب به عمد با موتورسيكلتي كه سه عضو يك خانواده 
س��وار بر آن بودند، تصادف كردند. مأموران پليس اما به 
تعقيب سارقان ادامه دادند و در خيابان جشنواره با شليك 
گلوله موفق شدند آنها را بازداش��ت كنند. وي ادامه داد: 
همزمان با بازداش��ت متهمان، مجروح��ان حادثه هم به 

بيمارستان منتقل كردند و تحت درمان قرار گرفتند. 

  فحاشي مرد پورشه سوار
 به مأمور پليس

آگهى مفقودى
برگ سبز موتور سيكلت تيپ تريل GM200 مدل 1390 رنگ 
 163FML39812 مشكى به شماره پالك 791و شماره موتور
عقيل  آقاى  بنام   N2G***200H9010200 شاسى  شماره  به 
از  و  گرديده  0640077498مفقود  ملى  شماره  به  هنرپيشه 

درجه اعتبار ساقط مى  باشد.

                                                آگهى اجراييه 
                              شعبه اول دادگاه عمومى بخش شبانكاره 

مشخصات محكوم له/محكوم لهم 1-سيده زهره علوى فرزندسيد نعمت اله به نشانى 
شبانكاره-خيابان پمپ بنزين –منزل پدرى 

مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم 1. عبدالكريم صباغى فرزند محمد باقر – 
نشانى مجهول المكان مشخصات نماينده ياقائم مقام قانونى محكوم له /محكوم لهم 
ريحانه خدرى فرزنداحمد نشانى بوشهر- گناوه - خيابان امام روبروى دادگسترى و 
وكيل سيدزهره علوى محكوم به بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9810097730300324وشماره دادنامه مربوطه 9709977730301465حكم برطالق 
زوجه (ازنوع بائن مشغوله) باالزام خوانده(زوج) به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى 
طالق و مطلقه نمودن زوجه صادر گرديده است همچنين محكوم عليه به پرداخت تعداد 
پانصد سكه تمام بهار آزادى در حق محكوم له (زوجه) محكوم گرديده است. اجراى 
احكام مكلف است هزينه دادرسى وهزينه نيم عشردولتى را از محكوم عليه اخذ و به 

صندوق دولت ايصال نمايد. راى صادره غيابى مى باشد .
م الف: 1967/ مدير دفترشعبه دادگاه عمومى بخش شبانكاره 

آگهى مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى سمند مدل 1389 به رنگ سفيد  
روغنى به شماره پالك ايران 59- 821 ج 68 و شماره موتور 
 NAACR1HS4AF711114 14789007188 به شماره شاسى

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى  باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز اتوبوس بيابانى تيپ درسا به رنگ سفيد روغنى مدل 
1395  رنگ مشكى به شماره پالك ايران 59- 422 ع 37 و شماره 
 NC0CB13F7G1893320  موتور 6859803 به شماره شاسى
بنام آقاى پرويز احمدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى  باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز اتوبوس بيابانى تيپ درسا به رنگ سفيد روغنى مدل 
1395  رنگ مشكى به شماره پالك ايران 59- 733 ع 21 و شماره 
 NC0CB13F2G1894164 شاسى  شماره  به   6871264 موتور 
بنام آقاى پرويز احمدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى  باشد.

آگهى تغييرات شركت حمل و نقل داخلى و بين المللى جوان سير ايثار 
سهامى خاص به شماره ثبت 82953 و شناسه ملى 10101275735 

پيرو شماره مكانيزه هاى 139830400901014729 و 139830400901014672 
مورخ 98/2/18 اعالم مى دارد: محمد حسن دهقانى پوده به شماره ملى 1817384570 
به نمايندگى از موسسه خدمات علمى و آموزشى رزمندگان اسالم به شناسه ملى 
10100338462 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل صحيح مى باشد 

مراتب بدين وسيله اصالح مى گردد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (475123)

ديه مرد رهگذر  از بيت المال 
پرداخت مي شود

ناكام�ي پليس ب�راي شناس�ايي و دس�تگيري س�ارق 
نقاب�داري ك�ه هن�گام س�رقت گوش�ي تلف�ن همراه 
مرتك�ب قت�ل ش�ده ب�ود موجب ش�د ت�ا اولي�اي دم 
درخواس�ت دي�ه از بيت الم�ال را مط�رح كنن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده س��ال 89 و با اعالم مرگ 
مشكوك مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي تهران تشكيل 
شد. بعد از حضور مأموران در محل در اولين بررسي ها مشخص 
شد جسد متعلق به مرد جواني به نام داريوش 32 ساله است 
كه در جريان سرقت تلفن همراهش به قتل رسيده است. با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني برادر وي كه در محل حضور 
داش��ت، گفت: »چند روز پيش برادرم از مح��ل كار به خانه 
برمي گشت كه مرد نقاب داري براي سرقت گوشي همراه به 
او حمله مي كند. داريوش در جريان درگيري با سارق، دچار 
ضربه مغزي و همان لحظه سارق هم متواري مي شود. بعد از 
فرار سارق، برادرم بالفاصله به بيمارستان منتقل مي شود، اما بر 
اثر ضربه مغزي چند روزي در كما بود و بعد فوت كرد.«با ثبت 
اين اطالعات، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد و مأموران با رصد 
دوربين هاي مداربسته در محل سرقت، به چند نفر مظنون 

شدند و آنها را مورد بازجويي  قرار دادند اما از آنجائيكه مدركي 
عليه آنها به دست نيامد همگي تبرئه و آزاد شدند. 

9سال از اين ماجرا گذشت و از آنجائيكه تالش پليس براي 
شناسايي سارق نقاب دار ناكام مانده بود، پرونده با درخواست 
اولياي  دم مبني بر پرداخت ديه از بيت المال به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
هفته گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به 
رياس��ت قاضي عبداللهي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت 
جلسه، اولياي دم بعد از قرائت كيفرخواست درخواست ديه 
از بيت المال را مطرح كردند. سپس همسر مقتول در جايگاه 
قرار گرفت و گفت: »دو فرزند داش��تم كه ش��وهرم به قتل 
رسيد. در اين سالها به سختي توانستم هزينه هاي زندگي را 
پرداخت كنم و حاال با اين شرايط سخت اقتصادي از عهده 
مخارج زندگي برنمي آيم. از هيئت قضايي تقاضا دارم دستور 
پرداخت ديه از بيت المال را صادر كنند تا كمي از هزينه هاي 
زندگي ام تأمين شود و مشكالتم كمتر شود تا بتوانم فرزندانم 
را سر و س��امان دهم.«در پايان هيئت قضايي جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

مردي كه ساعتي قبل از تحويل سال  97، همسرش را در 
تهران به قتل رسانده بود، محاكمه و به قصاص محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از 29 اسفند سال 9۷ 
با قتل زن 45 ساله به نام نعيمه در يكي از محله هاي تهران به 
جريان افتاد. شوهر آن زن گفت: »عاشق همسرم بودم اما او 
اين اواخر رابطه سردي داشت و به من اهميتي نمي داد. علت 
آن هم به خاطر درآمد كمي بود كه از شغل كارگري داشتم. 
او چند بار مرا ترك كرده بود و به خان��ه مادرش رفته بود تا 
اينكه آخرين بار او مرا به خاطر نفقه و اس��ترداد جهيزيه به 
پرداخت ماهانه ۷۰۰ هزار تومان محكوم كرد. « متهم ادامه 

داد: »۱۰ ماه قبل از حادثه دوباره او قهر كرد، اما هر شب به 
ديدنش مي رفتم و التماس مي كردم به خانه برگردد تا اينكه 
قبول كرد ولي شرط كرد عيد نوروز را به مسافرت برويم. قبول 
كردم و شب حادثه دنبالش رفتم، اما او مرا غافلگير كرد و گفت 
قصد ادامه زندگي ندارد. آنجا بود كه كنترل اعصابم را از دست 
دادم و او را به قتل رس��اندم و در آن حادثه مادر همسرم نيز 
زخمي شد. « پرونده در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي زالي تحت رسيدگي قرار گرفت و در 
اولين جلسه محاكمه متهم بنا به درخواست فرزندانش به 

عنوان اولياي دم به قصاص محكوم شد. 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

 تمهيدات پليس تهران براي شب هاي قدر
جانش�ين پليس پايتخ�ت با اش�اره ب�ه افزايش گش�ت هاي پليس در ش�ب هاي 
ق�در از آمادگ�ي كام�ل مجموع�ه انتظام�ي ته�ران در اي�ن ليال�ي خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حميد هداوند توضيح داد: براي ارائه هرچه بهتر خدمات 
انتظامي و ترافيكي در شب هاي قدر، چندين قرارگاه انتظامي و ترافيكي پيش بيني شده 
است. بر اين اس��اس افزايش گش��ت هاي انتظامي و ترافيكي در قالب گشت هاي پياده، 
موتوري و خودرويي در طول مدت برگزاري مراسم هاي شب هاي قدر از ساعت 2۱ تا پايان 
مراسم احيا برقرار است. ضمن آنكه تردد خودروهاي س��نگين نيز از ساعت 2۱ تا پايان 

مراسم شب هاي قدر در سطح شهر تهران بزرگ ممنوع است.
سردار هداوند با اشاره به هماهنگي به عمل آمده جهت امكان بهره برداري از وسائط نقليه 
عمومي به ويژه ناوگان اتوبوسراني و مترو از شهروندان درخواست كرد تا به منظور تأمين 
امنيت و سهولت هرچه بيشتر جهت تردد، ش��هروندان از وسائط نقليه عمومي استفاده 

كنند. 

مرگ موتورسوار در تونل نيايش
تون�ل  در  رانندگ�ي  هن�گام  موتورس�وار  راك�ب  بي احتي�اط 
ش�د.  منج�ر  وي  م�رگ  ب�ه  افت�اد  اتف�اق  قب�ل  روز  دو  ك�ه  نياي�ش 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ احس��ان مومني رئيس اداره تصادفات پليس راهور 
تهران توضيح داد: اين حادثه بامداد روز پنج ش��نبه و به علت س��رعت غيرمجاز راكب 
3۷ ساله در مسير شرق به غرب تونل نيايش اتفاق افتاد. راننده موتور كه كاله ايمني به 
سر نداشت و قادر به كنترل وسيله نقليه خود نبود، ابتدا با جدول كناري تونل برخورد  
كرد و پس از طي ۱2 متركش��يدگي روي جدول بر اثر اصابت سر به ديواره بتني تونل 

در دم جان باخت. 
 

انفجار در قنادي مرد رهگذر را زخمي كرد
15 خرداد ش�رقي  در خياب�ان  قن�ادي  مغ�ازه  زيرزمي�ن  در  گاز  انفج�ار 
ك�رد.  بيمارس�تان  روان�ه  و  زخم�ي  ش�دت  ب�ه  را  رهگ�ذري 
اين حادثه ظهر روز پنج شنبه اتفاق افتاد و زماني كه آتش نشانان ايستگاه 4 در محل حاضر 
 و متوجه ش��دند حادثه به علت انفجار گاز در زيرزمين مغازه قنادي رقم خورده و شدت 
انفجار سبب كنده شدن در مغازه و برخورد آن با مردي 4۰ ساله شده است. آتش نشانان 
همزمان با ايمن كردن محل، مرد مجروح را با كمك امدادگران اورژانس راهي بيمارستان 

كردند. 

سارقان موتور سيكلت
 200 ميليون توماني  به دام افتادند 

دو س�ارقي ك�ه موتورس�يكلت س�نگين و گرانقيمت�ي را ب�راي ش�ركت 
در مس�ابقه موت�ور س�واري س�رقت كرده بودن�د، دس�تگير ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، روز جمعه ۱3 ارديبهشت ماه امسال بود كه مردي به اداره پليس 

رفت و از سرقت موتورسيكلت سنگينش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من موتور سوار حرفه ای هستم  و گاهي هم در مسابقات 
موتورسواري شركت مي كنم. ساعتي قبل با موتور سيكلت سنگين گرانقيمتم در حال 
رانندگي بودم تا براي مسابقات به پيست موتور سواري در چيتگر بروم كه خودروي پژو 
پرشيايي با دو سرنشين راه مرا س��د كردند. آنها مدعي شدند مأمور پليس هستند و از 
من مدارك خواستند. در حالي كه قصد داش��تم مداركم را به آنها نشان دهم ناگهان با 
اسپري اشك آور و چاقو به من حمله كردند و پس از زخمي كردن صورتم موتور سيكلت 
2۰۰ ميليون توماني ام را سرقت كردند. در حالي كه چشمانم به شدت سوزش داشت فقط 

توانستم چند رقم از شماره پالك خودرو را به ذهنم بسپارم. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي رستمي، بازپرس دادسراي ويژه سرقت براي 
رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران در نخستين گام 
با بررسي شماره پالك خودرو دريافتند خودروي پرشيا متعلق به مرد جواني به نام فريبرز 
اس��ت كه دقايقي قبل از حادثه در يكي از پمپ بنزين هاي حوالي ميدان آزادي بنزين 
زده است. بدين ترتيب مأموران مخفيگاه متهم را در نظر آباد كرج شناسايي و همزمان با 
دستگيري متهم، موتور سيكلت سنگين گرانقيمت را كشف كردند. پس از دستگيري 
فريبرز، مأموران همدست وي را هم دستگير كردند.  دو متهم در بازجويي ها به سرقت 
موتور سيكلت 2۰۰ ميليون توماني اعتراف كردند.  فريبرز گفت: من عاشق موتور سيكلت 
سنگين هستم و آرزو داشتم با موتور سيكلت سنگين مسابقه بدهم. اما از آنجايي كه قيمت 
آن باال است هيچ وقت موفق به خريد موتور سيكلت سنگين نشدم.  چندي قبل همراه 
دوستم تصميم گرفتم موتور سيكلت سنگيني را براي تفريح و شركت در مسابقه موتور 
سواري سرقت كنم. روز حادثه در نزديكي پيست موتور سواري كمين كرديم و وقتي 
شاكي با موتور سيكلتش به آنجا آمد با تهديدچاقو موتور سيكلتش را سرقت كرديم. پس 
از آن موتور سيكلت را به نظرآباد بردم و قرار بود پس از اينكه چند باري در مسابقات شركت 
كردم به خريداري به مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان بفروشم.  تحقيقات از دو متهم ادامه دارد. 

 به گزارش خبرنگار ما، قاضي محمد ش��هرياري سرپرست 
دادس��راي امور جنايي تهران گفت: قاتل مرد جواني است 
كه ابتداي س��ال  83 مرد 22 س��اله اي را در درگيري به قتل 
رساند. متهم پس از دستگيري و اعتراف به قتل با درخواست 
اولياي دم از سوي هيئت قضايي به قصاص محكوم شد. پس 
از آن متهم چند بار براي اجراي حكم پاي چوبه دار حاضر شد 
كه هر بار با ميانجيگري هيئت صلح و سازش دادسراي امور 
جنايي تهران، متهم موفق به گرفتن مهلت از اولياي دم شد تا 
اينكه آخرين باري كه متهم پاي چوبه دار حاضر شد اولياي دم 
اعالم كردند چنانچه قاتل شيرخوارگاهي در حوالي تهران 

احداث كند او را مي بخشند. 
    آغاز ماجرا 

بامداد هفتم فروردين س��ال 83 ب��ود كه مأم��وران پليس 
شهرستان پاكدش��ت با تماس تلفني كاركنان بيمارستاني 
از قتل مرد جواني با خبر و راهي محل ش��دند.  مأموران در 
بيمارستان زعيم پاكدشت با جسد مرد جواني به نام حميد 
روي تخت بيمارس��تان روبه رو ش��دند كه با ضربه چاقو به 
پهلويش به قتل رسيده بود.  در نخستين گام مشخص شد 
جسد مقتول را لحظاتي قبل راننده ميني بوس قرمز رنگي 
به بيمارستان منتقل و ادعا كرده اس��ت كه مرد زخمي در 
حادثه رانندگي مجروح شده و بعد هم به بهانه اينكه قصد دارد 

تعدادي زخمي ديگر را به بيمارستان منتقل كند از بيمارستان 
خارج شده است.  همزمان با ادامه تحقيقات مأموران دريافتند 
مقتول به گفته پدرش شب حادثه به خانه همسر صيغه اي اش 
به نام ش��هره رفته و بعد به طور مرموزي به قتل رسيده بود.  
بنابراين مأموران براي تحقيقات بيشتر به خانه شهره رفتند 
كه مشخص شد وي پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته 
است. از سوي ديگر مأموران هويت راننده ميني بوس را هم به 
نام صفدر شناسايي كردند كه بررسي ها نشان داد صفدر هم 
پس از حادثه از محل زندگي اش گريخته است.  بدين ترتيب 
مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه مدتي بعد شهره 
را در حوالي شهرستان صومعه سرا در شمال ايران كه زندگي 
مخفيانه اي را آغاز كرده بود، شناسايي و دستگير كردند.  شهره 
در بازجويي ها، قاتل را صفدر معرفي كرد و در ش��رح ماجرا 
گفت: مدتي قبل از حادثه در محل كارم با حميد آشنا شدم 
و او مرا صيغه كرد. او هفته اي يكبار به من سر مي زد و ۱۰ هزار 
تومان خرجي به من مي داد. اما بعد از مدتي آمد و گفت كه با 
دختر خاله اش نامزد كرده است و ديگر نمي تواند با من باشد 
و عقدنامه را پاره كرد.  پس از آن صيغه صفدر شدم و به عاقد 
گفتم كه حميد صيغه نامه را پاره كرده و احتماالً به خارج رفته 
است.  شب حادثه حميد پس از مدتي به خانه ما آمد و گفت 
مي خواهد مادرم را ببيند و به او سال نو را تبريك بگويد او گفت 

در اين مدت ضامن يكي از دوستانش شده است كه به خاطر 
آن به زندان رفته و االن از زندان فرار كرده  اس��ت و گفت اگر 
كمك كنم دوستش را پيدا كند دوباره صيغه ام مي كند كه من 

به او گفتم كه با صفدر صيغه كرده ام. 
حميد در خانه ما بود كه صفدر وارد خانه مان شد. از آنجايي 
كه نمي خواستم صفدر، حميد را ببيند مادرم گفت كه »پسرم 
اينجاست برو فردا بيا،« اما چون صفدر نرفت. به داخل اتاق 
رفتم و به صفدر گفت��م كه قباًل با حميد صيغه ب��وده ام و او 
امشب براي ديدن مادرم به خانه ما آمده است كه صفدر مرا 
كتك زد و حميد به پشتيباني از من با صفدر درگير و بعد هم 
با چاقوي صفدر زخمي ش��د.  مأموران در ادامه صفدر را هم 
بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها با اظهار پشيماني به قتل 
اعتراف كرد و گفت: آن شب قصد داشتم او را با چاقو بترسانم 
كه اين اتفاق افتاد و بعد او را به بيمارستان رساندم تا جانش را 
نجات دهم اما فوت كرد.  متهم پس از تحقيقات تكميلي در 
شعبه ۷۱ به قصاص محكوم شد. حكم قصاص متهم پس از 
تأييد در ديوان عالي كشور براي اجرا به شعبه اجراي احكام 
دادس��راي امور جنايي تهران فرستاده ش��د. متهم تا كنون 
چند بار پاي چوبه دار حاضر شده اس��ت و آخرين بار اولياي 
دم شرط گذاشتن چنانچه قاتل شيرخوارگاهي احداث كند 

او را مي بخشند. 

اعض�اي خان�واده م�ردي ج�وان كه 
15 س�ال قب�ل در جريان درگي�ري با 
راننده ميني بوس به قتل رس�يده بود، 
س�اخت ي�ك ش�يرخوارگاه را ش�رط 
داده ان�د.  ق�رار  قات�ل  بخش�ش 

م�رد تاج�ر ك�ه در شب نش�يني هاي 
خ�ود اس�رار زندگ�ي اش را براي دوس�ت 
دوران س�ربازي اش تعري�ف كرده ب�ود، 
نمي دانس�ت پيش از پ�رواز به اس�تانبول 
در دام دو س�ارق مس�لح گرفتار می شود 
و 50 هزار دالر پولش را از دس�ت مي دهد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، وضعيت خوب مالي 
برخي افراد، زمينه اي براي بروز عمل مجرمانه 
عليه آنها به شمار مي رود. فردي كه از بضاعت 
مالي خوبي برخ��وردار اس��ت در صورتي كه 
بايسته هاي الزم براي مراقبت از خود را به كار 
نگيرد هر لحظه ام��كان دارد كه نامش ميان 
افرادي ثبت شود كه از سوي تبهكاران هدف 
آسيب قرار مي گيرند. در پرونده اي كه به تازگي 
در پليس تهران رمزگشايي شده بي احتياطي 
مردي تاجر در بازگو كردن اسرار زندگي اش 
نزد يكي از دوس��تان دوران س��ربازي اش به 
دردسري بزرگ برايش منجر شد.  اين مرد كه 
بابك نام دارد ۱3 اسفند سال قبل به مأموران 
كالنتري ۱32 ش��هر زيبا خبر داد كه سارقان 
مس��لح به او حمله كرده و 5۰ هزار دالر پول 
او را دزدي��ده و گريخته اند. وقتي پرونده براي 
بررسي تخصصي به پايگاه يكم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد شاكي جزئيات ماجرا را اين 
طور شرح داد: من تاجري سرشناس هستم و 
در جزيره كيش زندگي مي كنم. چند روز قبل 
براي پيگيري كارهاي تجاري ام به تهران آمدم 
و با يكي از دوستان دوران سربازي ام كه عليرضا 

نام دارد، تماس گرفتم. عليرضا اصرار كرد براي 
مدتي كه در تهران هستم به خانه اش بروم، اما 
قبول نكردم و براي چند روز آپارتماني مبله در 
خيابان فردوس غرب اجاره كردم. در اين مدت 
هر شب عليرضا به خانه ام مي آمد و با هم حرف 
مي زديم. شاكي ادامه داد: ساعت 2 بامداد امروز 
با هم خداحافظي كرديم و قرار بود من ساعت 6 
به سمت استانبول تركيه پرواز كنم. ساعت 4 
بامدادم بود كه متوجه شدم در مي زنند. وقتي 
در را باز كردم با دو مرد كه يكي از آنها اسلحه و 
ديگري چاقو به دست داشت مواجه شدم. آنها 
با تهديد من را به داخل كش��انده و در بررسي 
وسايل شخصي ام 5۰ هزار دالر پولي كه داشتم 

را سرقت كرده و گريختند. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان متوجه 
ش��دند كه فقط عليرضا از محل زندگي مرد 
تاجر خبر داشته است، بنابراين او مورد تحقيق 

قرار گرفت. 
عليرضا در اولين تحقيقات گفت كه از ماجراي 
س��رقت خبر ندارد، اما در بررسي هاي بيشتر 
گفت كه سارقان را مي شناسد. او توضيح داد: 
در مدتي كه به خانه بابك رفت و آمد داش��تم 
ماجرا را با دو نفر از دوستانم به نام هاي محمود 
38 ساله و مراد 4۱ س��اله كه هر دو نفرشان از 
مجرمان سابقه دار هس��تند مطرح كردم. من 
به آنها گفتم كه بابك قص��د دارد براي خريد 

كاال به تركيه برود و دالرهاي زيادي هم همراه 
دارد، اما فكر نمي  كردم كه بخواهند از او سرقت 
كنند. وقتي حادثه اتفاق افت��اد بابك تماس 
گرفت و ماجراي سرقت را برايم توضيح داد. او 
وقتي مشخصات سارقان را توضيح داد متوجه 
شدم كه س��ارقان محمود و مراد هستند، اما 

ترسيدم كه ماجرا را به او بگويم. 
با اطالعاتي كه عليرضا در اختيار پليس گذاشت 
مشخص ش��د كه محمود و مراد قباًل بارها به 
اتهام سرقت و جرائم مواد  مخدر بازداشت شده 
و به زندان افتاده بودند. در ش��اخه ديگري از 
تحقيقات مح��ل تردد آنها در س��فره خانه اي 
س��نتي حوالي ميدان توحيد شناسايي شد و 

3۰ ارديبهشت ماه هر دو بازداشت شدند. 
آن ه��ا در بازجويي ها به س��رقت هاي دالر و 
فروش ارزهاي سرقتي اعتراف كردند. محمود 
گفت: وقتي عليرضا ماجراي دوست تاجرش را 
برايمان توضيح داد ب��دون اينكه او را از ماجرا 
با خبر كنيم تصميم به س��رقت دالرهاي مرد 
تاجر گرفتيم. وقتي متوجه شديم كه مرد تاجر 
قصد دارد تهران را به مقصد استانبول ترك كند 
عليرضا را به در خانه مردتاجر رسانديم و به اين 
طريق آدرس خانه او را به دس��ت آورده و در 

فرصت مناسب مرتكب سرقت شديم. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي تهران گفت: تحقيقات 
از دو مته��م در اداره يكم پليس آگاهي تهران 

جريان دارد. 

دردسر 50 هزاردالري پس  از شب نشيني با دوست دوران سربازي

شوهر خطاكار به مرگ محكوم شد


