
 دزدان معتاد قتل را گردن 
همدست فراري شان انداختند

سارقان معتاد كه متهم هستند در جريان سرقت كابل هاي برق يكي از همدستان 
خود را به قتل رسانده اند اتهام قتل را گردن همدس�ت فراري شان انداختند.

 به گزارش خبرنگار ما، اعتياد افراد به مصرف مواد مخدر باعث بروز اعمال مجرمانه 
ديگري هم مي شود. افراد معتاد براي تأمين هزينه هاي مواد مخدر دست به اعمال 
مجرمانه اي مثل قتل هم مي زنند. در جريان اين پرونده 27 خرداد سال 90، مأموران 
كالنتري 158  كيانشهر از قتل مرد معتادي به نام سعيد باخبر و راهي محل شدند. 
شواهد نشان مي داد مقتول در جريان درگيري با دوستانش به قتل رسيده است. با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات براي شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز 
شد تا اينكه يكي از دوستان او به نام نيما بازداشت شد. او در بازجويي ها به درگيري 
و قتل سعيد با همدستي دوستانش اعتراف كرد، اما قتل را گردن ديگر همدستانش 
انداخت. بعد از اين توضيحات تحقيقات براي شناسايي متهمان فراري ادامه داشت تا 
اينكه چند ماه بعد از حادثه پليس توانست دو نفر از متهمان به نام هاي عزت و جواد را 

بازداشت كند، اما چهارمين متهم به نام يزدان همچنان متواري بود. 
دو متهم بع��د از انتقال ب��ه پليس آگاهي تح��ت بازجويي قرار گرفتن��د و عزت در 
بازجويي ها قتل را انكار كرد و گفت: »مدتها با مقتول دوست بوديم و با هم در پاتوق 
معتادان مواد مي كشيديم. درآمد زيادي نداشتيم به همين دليل براي هزينه پول مواد 
تصميم گرفتيم سيم هاي كابل در خيابان هاي خلوت را سرقت كنيم. روز حادثه بعد 
از سرقت كابلها همراه مقتول و چند نفر از دوستانمان به محل پاتوقمان برگشتيم اما 
مقتول زير قولش زد و مدعي شد كابل ها براي اوست و وقتي كابل ها را تحويل گرفت 
از ما خواست او را ترك كنيم. همين باعث درگيري شد و در آن درگيري مقتول زمين 
خورد. س��پس يزدان با چاقو به او ضربه زد. وقتي مقتول خون آلود روي زمين افتاد 
بالفاصله از محل فرار كرديم.« بعد از اين توضيح��ات جواد نيز تحت بازجويي قرار 
گرفت. او نيز توضيحات دوستش را تأييد كرد اما در خصوص نحوه قتل گفت: »بعد 
از درگير با چوب به س��ر مقتول زدم و او روي زمين افتاد. من چاقو نداشتم احتمال 
مي دهم مقتول بعد از زمين خوردن چاقويي كه در جيبش بود به بدنش فرو رفته است 
يا يزدان ضربه كشنده را زده باشد.« در حاليكه تالش براي شناسايي چهارمين متهم 
ادامه داشت با شكايت اولياي دم پرونده كامل و به شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد.  صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه 
به رياس��ت قاضي توليت قرار گرفت. ابتداي جلسه نماينده دادستان كيفرخواست 
را قرائت كرد. س��پس از آنجائيكه عامل قتل همچنان متواري بود اولياي دم ديه از 
بيت المال را درخواست كردند. در ادامه سه متهم هر كدام در جايگاه قرار گرفتند و با 
انكار جرمشان قتل را گردن متهم فراري انداختند و از خودشان دفاع كردند.  در پايان 

هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

دزد س�حرخيز كه متهم است در نقاط 
مختلف تهران اقدام به س�رقت لوازم 
داخل خودرو مي كرد، بازداش�ت شد 
و ب�ه 150 فقره س�رقت اعت�راف كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ كارآگاه 
مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس 
آگاهي پايتخت توضيح داد: تالش مأموران 
پليس تهران براي بازداش��ت اين متهم با 
رد يابي يك كارت عابربانك س��رقتي به 
نتيجه رس��يد. متهم كه در جريان يكي 
از سرقت هاي خود كارت عابربانك و رمز 
آن را س��رقت كرده بود پ��س از خريد با 
كارت عابربان��ك شناس��ايي و در پارك 

پليس بازداشت ش��د. متهم كه مهيار نام 
دارد در بازجويي ها به 150 فقره س��رقت 
اعتراف كرد و گفت سحرگاه هر روز براي 
سرقت از خانه اش خارج مي شد و در نقاط 
مختلف ش��هر به خصوص ش��رق تهران 
اقدام به سرقت مي كرد و اموال سرقتي را 
به سه مالخر مي فروخت كه سه متهم نيز 
بازداشت شدند. در بررسي سوابق مهيار 
مشخص ش��د كه او از مجرمان سابقه دار 
است كه قبالً بارها به اتهام سرقت بازداشت 
شده و به زندان افتاده بود.  سرهنگ نثاري 
گفت: متهمان بعد از كامل شدن تحقيقات 

با قرار قانوني راهي زندان شدند.

 اعتراف دزد سحرخيز
 به 150 فقره سرقت

پدر و پسر روستايي در شهرستان شهركرد در جريان حمله پلنگ زخمي شدند. 
علي كريمي، سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان لردگان به ايرنا گفت: اين حادثه 
دو روز قبل در روستاي بادامستان اين شهرستان اتفاق افتاد كه در جريان آن مرد 50 ساله 
از نقاط مختلف بدن زخمي و به بيمارستان شهداي لردگان منتقل شد. پسر 27 ساله او هم 

كه دچار مصدوميت جزيي شده بود بعد از درمان اوليه از بيمارستان مرخص شد.

حمله پلنگ به پدر و پسر
مردي كه متهم است تبعه عراقي را براي سرقت اموالش به قتل رسانده است، 

بازداشت شد. 
به گزارش پليس اين حادثه چند روز قبل در شهرستان خرمشهر اتفاق افتاد و مأموران 
پليس آگاهي اين شهر در جريان تحقيقات خود موفق شدند عامل حادثه را شناسايي و 
بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت كه براي سرقت اموال 

مرد عراقي مرتكب قتل شده است. تحقيقات بيشتر پليس در اين باره جريان دارد. 

بازداشت قاتل تبعه عراقي

فرمانده انتظامي گنبدكاووس از جان باختن سارق هنگام سرقت كابل برق 
فشار قوي خبر داد. 

 به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمود علي فر توضيح داد: براساس اعالم مركز فوريت هاي 
پليسي 110 درباره برق گرفتگي در يكي از محله هاي اطراف شهرستان، مأموران پليس در 
محل حاضر شدند. وي ادامه داد: در بررسي هاي فني مشخص شد، وي از سارقان سابقه دار 

بوده كه هنگام سرقت كابل، دچار برق گرفتگي شده و جان باخته است. 

برق جان سارق را گرفت
سه عضو يك خانواده در حادثه گاز گرفتگي در شهرستان 

بجنورد جان باختند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ علي پاكدل فرمانده انتظامي 
بجنورد گفت: در اين حادثه مادري به همراه فرزندان 9 ساله و 
هفت ماهه اش جان باخت.  وي افزود: كارشناس��ان علت اين 
حادثه را نش��ت گاز منوكس��يد كربن از دودكش آبگرمكن و 
استنشاق گاز سمي توسط اعضاي اين خانواده عنوان كرده اند. 

مرگ خاموش مادر و 2 كودكش

بي احتياط�ي رانن�ده س�رويس خ�ودروي 
مدرس�ه در عب�ور از چ�راغ قرم�ز م�رگ 
زد.  رق�م  را  اول�ي  كالس  دانش آم�وز 
اين حادثه صبح ديروز در شهرستان بيرجند تقاطع 
خيابان نارنج و پونه اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس و 
امدادگران در محل حاضر شدند مشخص شد خودروي 
ميني بوس سرويس مدرسه با عبور ناگهاني از چراغ 
قرمز اقدام به گرفتن ترمز ناگهاني كرده كه منجر به 
پرتاب شدن يكي از دانش آموزان كالس اولي به بيرون 
از خودرو و مرگ او شده است.  عليرضا عباسي، رئيس 
پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي علت حادثه 
را بي احتياطي راننده ميني بوس و عبور از چراغ قرمز 
اعالم كرد و گفت: در آزمون هاي انجام ش��ده اعتياد 

راننده خودرو محرز شده است. 

 مرگ دانش آموز
 در بي احتياطي سرويس مدرسه

فرمانده انتظامي بوئين زهرا گفت: پسربچه 9 ساله 
و خواهر شش س�اله اش در شهرستان بوئين زهرا 
داخل استخر ذخيره آب كش�اورزي غرق شدند. 
به گزارش خبرنگار ما،  س��رهنگ حسين عليان نژادي 
توضيح داد: س��اعت 14:59 دو روز قبل با اعالم مركز 
فوريت هاي پليس 110 درباره مرگ مشكوك در بخش 
شهرس��تانك مأموران پاسگاه شهرس��تانك در محل 
حاضر ش��دند. وي ادامه داد: در بررس��ي هاي به عمل 
آمده مشخص ش��د، پسربچه 9 س��اله به همراه خواهر 
شش ساله اش به داخل استخر ذخيره آب سقوط كرده و 
غرق شده اند.  فرمانده انتظامي بوئين زهرا با بيان اينكه 
جسد كودكان با هماهنگي مقام قضايي به پزشكي قانوني 
شهرستان منتقل شد، تصريح كرد: موضوع با تشكيل 

پرونده در پليس آگاهي در دست بررسي است.

 غرق خواهر و برادر خردسال 
در استخر آب

فرمان�ده انتظام�ي غ�رب اس�تان ته�ران از كش�ف ۳ ت�ن م�واد افيوني و 
دس�تگيري چه�ار س�وداگر م�رگ در دو عملي�ات جداگان�ه خب�ر داد. 
سردار محس��ن خانچرلي گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران 
از حمل مواد مخدر با بونكر س��يمان با خبر ش��ده و با كنترل محورهاي عبوري، 
خودروي مورد نظر را در محور »رباط كريم – شهريار« شناسايي و متوقف كردند. 
وي ادامه داد: در بازرسي از اين خودرو يك تن و ۳1 كيلوگرم ترياك كه در داخل 
تانكر جاسازي شده بود، كشف و دونفر دستگير شدند.  سرهنگ خانچرلي ادامه 
داد: مأموران پليس در عملياتي ديگر در باغي در شهرستان شهريار كه سوداگران 
مرگ در آنجا مخفي شده بودند دو سوداگر مرگ را بازداشت كردند و در بازرسي از 

باغ 2۳۶ بسته ترياك به وزن 2 تن كشف و دو خودرو نيز توقيف شد.

 كشف 3 تن مواد مخدر 
در غرب استان تهران
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 كشف عتيقه هاي عصر آهن 
در خلخال

فرمانده انتظامي شهرستان خلخال از كشف 89 قطعه انواع 
اشياي عتيقه تاريخي مربوط به عصر آهن در شهر كلور خبرداد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ سيد هادي موسوي گفت: 
به دنب��ال دريافت گزارش ه��اي مردمي درب��اره حفاري 
غيرمجاز در روس��تاي ش��ال، مأموران انتظامي پاس��گاه 
شاهرود راهي محل شده و متوجه شدند حفاران غيرمجاز 
قبل از حضور پليس از محل متواري شده اند كه در بازرسي 
از محل حفاري 89 قطعه اش��ياي عتيقه تاريخي از جمله 
تير پيكان و تيغه و غالف شمش��ير كشف ش��د.  فرمانده 
انتظامي شهرس��تان خلخال ب��ا بيان اينكه شناس��ايي و 
دستگيري حفاران غيرمجاز در دس��تور كار پليس است، 
گفت: كارشناس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي شهرستان خلخال قدمت اش��ياي عتيقه تاريخي 

كشف شده را مربوط به دوره عصر آهن تشخيص داد. 

 نهاد خانواده و نوع رابطه والدين با فرزندان كاماًل تأثيرگذار 
بر رفتار و سالمت فرزندان است. والدين معتاد به هيچ وجه 
نمي توانند الگوي خوبي براي فرزندان باش��ند و شرايط و 

امكانات خوبي را براي آنان مهيا سازند. 
خود اعتياد هم براي فرد يك مسئله است، كسي كه معتاد 
اس��ت توجهي به محيط بيروني زندگي اش ندارد و اصاًل 
متوجه نيست در محيط بيرون و دور و برش چه مي گذرد، 
فقط به فكر تأمين مواد و نئش��گي پس از آن است حتي 
گاهي آنچنان غرق در مواد مخدر مي شود كه فرزندش را 
به خاطر مواد مي فروش��د. والدين معتاد اگر زندان باشند 
تأثير منفي كمت��ري بر زندگي فرزندانش��ان مي گذارند. 
تأثير زن��دان بودن افراد اين اس��ت كه متأس��فانه كانون 
خانواده متالشي ش��ده و خانواده اصطالحاً بي سرپرست 
شده، در حاليكه اگر آنان در خانه و كنار بچه ها باشند، بايد 
از اصطالح خانواده بدسرپرس��ت استفاده كرد. كودكان و 
نوجوانان داراي والدين معتاد، با خأل حضور پدر و مادر به 
عنوان منبع قدرت روبه رو هستند، به همين علت فرزندان 
اين افراد در اغلب موارد احس��اس ناامني دارند و حتي از 
داشتن چنين پدر و مادري احساس شرمساري مي كنند.  
اين كودكان وقتي در گروه همس��االن ق��رار مي گيرند، 
به خاطر احساس شرمس��اري كه گفته ش��د، اعتماد به 
نفس ش��ان تحت تأثير قرار مي گيرد و منزوي مي شوند، 
همين مس��ائل باعث اثرات دروني و روان��ي مخربي روي 
ذهن شان مي ش��ود و به مرور مس��تعد انواع آسيب هاي 

اجتماعي از جمله مصرف مواد مخدر مي شوند. 
البته ما ك��ودكان و نوجوانان اس��تثنايي ه��م در اينگونه 
خانواده ها داريم كه بدترين ش��رايط زندگي را داش��تند، 
اما از فضاي درون خان��واده درس مي گيرند و زندگي ايده 
آل و خوبي را فراهم مي كنند. آنان س��عي مي كنند الگوي 
مناسبي به جز پدر و مادرش��ان براي رسيدن به اهدافشان 
انتخاب كنند كه اغلب شاهد بوديم كه در زندگي انسان هاي 
موفق و با پشتكاري شده اند.  انتظار است دولت، دستگاه ها و 
نهادهاي مربوطه مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد 
را س��رلوحه برنامه هاي كاري خود قرار دهند و از نهادهاي 
مردمي در امر پيش��گيري كم��ك بگيرند.  ه��ر چه براي 
پيشگيري هزينه كنيم، قطعاً كمتر از هزينه هاي درمان و 
ضررهايي است كه جامعه با مواد مخدر متحمل مي شود، 
همچنين با فرهنگ سازي، فضايي را براي خانواده هاي داراي 
اعتياد و فرزندانش��ان فراهم كنيم تا حداقل اين خانواده ها 
برنامه هاي درماني و آموزشي مناسبي را در دسترس داشته 

باشند تا فرزندانشان از سايه شوم اعتياد در امان بمانند. 

 پيامدهاي ناگوار والدين معتاد 
برای كانون خانواده
دكتر افسانه صمدزاده، روانشناس

    یادداشت

دو پس�ر ج�وان ك�ه خ�ود را مدي�ران 
شركت هاي معروف مبل س�ازي معرفي 
مي كردن�د، پ�س از ق�رار ب�ا دخت�ران 
ش�اخ هاي اينس�تاگرامي ب�ه بهان�ه 
س�اختن فيلم تبليغات�ي آنه�ا را ربوده 
و م�ورد آزار و اذي�ت ق�رار مي دادن�د. 
به گزارش خبرنگار ما ، افراد زيادي هستند كه 
به خاطر بدست آوردن پول براي انجام كاري 
بدون تحقيق به افرادي كه خود را سرشناس 
يا مدير شركت هاي بزرگي معرفي می كردند 
اعتماد مي كنند و همين اعتماد نابجا گاهي 
آنها گرفتار افراد شياد و هوسراني مي شوند. 
سه دختر جوان معروفه به شاخ اينستاگرام به 
خاطر اعتماد نابجا در دام هوس دو پسر جواني 
كه مدعي بودند صاحب شركت مبل سازي 

معروفي هستند، گرفتار شدند. 
نخستين شكايت ش��امگاه شنبه سيزدهم 
بهمن ماه امسال از سوي زن 25 ساله اي به 
نام ملوس��ك به اتهام آزار و اذي��ت در اداره 
پليس مطرح شد. ش��اكي در توضيح ماجرا 
گفت: من از فعاالن و پركاران اينس��تاگرام 
هستم و طرفداران زيادی دارم كه به عنوان 
فالور مرا در پيجم همراهي مي كنند. از اين 
رو مديران زيادي براي تبليغات شركت شان 
به من مراجعه مي كنند تا كاال يا خدمات آنها 
را در پيج اينستاگرامم تبليغ كنم و در اين 
زمينه سابقه زيادي در برند سازي و تبليغات 
دارم و هر روز هم به فالوره��اي من افزوده 
مي ش��وند به طوريكه از همي��ن راه درآمد 
خوب��ي دارم.  وي ادام��ه داد: چند روز قبل 
مردي از طريق اينستاگرام براي من پيامي 
فرس��تاد و گفت مدير ش��ركت مبل سازي 
معروفي اس��ت. او گفت: وقتي پيج شما را 
در اينس��تاگرام ديدم تصميم گرفتم براي 
تبليغ كاالهايم به شما مراجعه كنم . ما با هم 
ارتباط پيامكي داشتيم و او هم چند مدل از 
توليداتش را براي من فرس��تاد و در نهايت 
تصميم گرفت براي توليدات شركتش فيلم 
تبليغاتي بسازم و در پيج اينستاگرامم فيلم 

را بارگذاري كنم. 
به جاي استوديو فيلمبرداري مرا به باغ 

متروكه بردند 
پس از توافق اوليه او رانن��ده اش را بدنبال 
من مي فرستاد تا به شركتش بروم و بعد از 
قرار داد نهايي در استوديويي كه در كارگاه 
مبل سازي اش فراهم كرده فيلم تبليغاتي 
بس��ازم. س��رانجام طبق قرار قبلي ساعت 
حدود 8 شب پسر جواني با خودروي 20۶ 
سفيد رنگي به در خانه ما در حوالي بزرگراه 
اشرفي اصفهاني آمد و مرا به مقصد شركت 
در حوالي چه��ارراه يافت آباد س��وار كرد. 
راننده كه عين��ك زده بود در هم��ان ابتدا 
چند برگه كه به گفته او متن فيلم نامه بود 
به من داد و تا براي انجام تست بازيگري در 
استوديو آماده باش��م. در حالي كه مشغول 
مطالعه فيلم نامه بودم به چهار راه يافت آباد 
رسيديم و راننده، پسر جوان ديگري را كه 
مدعي بود كارمند شركت است سوار خودرو 
كرد و او گفت كه بايد ابت��دا براي بازديد به 
كارگاه مبل سازي كه استوديو فيلمبرداري 
آنجا است، برويم و پس از آن به دفتر شركت 
برگرديم. پس از طي مسافت كوتاهي راننده 
به س��مت جاده خاكي حركت كرد كه به او 

اعتراض كردم و در همين لحظه پسر جواني 
كه در صندلي جلو نشسته بود به من حمله 
كرد و ت��ازه فهميدم در دام افراد ش��يطان 
صفتي گرفتار شده ام. آنها مرا به زور به داخل 
باغ متروكه اي بردند و پس از آزار و اذيت مرا 
در همان بيابان هاي اط��راف رها كردند و از 
محل گريختند.  پس از طرح اين ش��كايت 
پرونده به دستور قاضي س��هرابي، بازپرس 
ش��عبه نهم دادس��راي امور جنايي تهران 
براي رسيدگي و شناس��ايي عامالن حادثه 
در اختيار كارآگاهان اداره شانزدهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
ش�كايت يك�ي ديگ�ر از ش�اخ هاي 

اينستاگرام 
مأموران در نخس��تين ش��اخه از تحقيقات 
دريافتن��د چن��د روز قبل دختر 19 س��اله 

ديگري هم كه به همين ش��يوه ربوده شده 
و مورد آزار و اذيت قرار گرفته است در اداره 
پليس از دو پس��ر ش��يطان صفت شكايت 

كرده است. 
شاكي گفت: چند سالي است در اينستاگرام 
فعالي��ت دارم و به خاطر اينك��ه فالورهاي 
زيادي دارم كارهاي تبليغاتي هم در پيجم 
انجام مي دهم و از اين راه درآمد خوبي دارم. 
چند روز قبل مردي از طريق اينستاگرام با 
من ارتباط گرفت و گفت مدير دفتر شركت 
مبل سازي هستم و مدير عامل شركت قصد 
دارد براي تبليغات شركتش فيلمي بسازد و 
به همين خاطر از من خواسته تا با شما كه 
از فعاالن شناخته شده اينستاگرام هستي 
تماس بگيرم و براي ساختن فيلم تبليغاتي 
با شما قرار بگذارم. در نهايت من قبول كردم 

براي عقد قرار داد ساخت فيلم تبليغاتي به 
ش��ركت او بروم تا اينكه روز حادثه مرد پژو 
سواري به عنوان راننده شركت به دنبال من 
آمد. من همراه مادرم راهي شركت شديم اما 
راننده پس از سوار كردن يكي از كارمندان 
ش��ركت مادرم را جلوي مركز تجاري مبل 
فروش��ي در چهار راه يافت آباد پياده كرد و 
از مادرم خواست به فروشگاه آنها برود تا مرا 
براي عقد قرار داد به دفتر مركزي پيش مدير 
عامل ببرند. وقتي مادرم پياده شد خودرو به 
راه افتاد و ناگهان به سمت جاده خاكي رفت. 
تالش كردم در را باز كنم و پياده شوم اما در 
از داخل باز نمي شد و آنها به زور مرا به داخل 

باغ متروكه اي بردند و... . 
دستگيري متهمان هوسران 

بدين ترتيب مأم��وران تحقيقات تخصصي 
خود را براي شناسايي متهمان آغاز كردند 
تا اينكه پس از بررس��ي تصاوير به دس��ت 
آمده موفق ش��دند صاحب خودروي پژو را 
شناسايي كنند. بررسي ها نشان داد صاحب 
خودرو چند س��ال قبل فوت كرده و پس از 
آن خودرو در اختيار پسر 21 ساله اش به نام 
جواد قرار دارد. بدين ترتيب مأموران جواد 
را در باقر آب��اد در جنوب تهران شناس��ايي 
و بازداش��ت كردند. مأموران در بازرسي از 
خودروي 20۶ او، يك كارت عابر بانك متعلق 
به دختر جواني را كشف كردند كه مشخص 
ش��د دختر جوان كه اهل شهرس��تان كرج 
است به همين شيوه از سوي دو متهم ربوده 
ش��ده و مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.  
متهم پس از انتقال به اداره آگاهي به جرم 
خود با همدس��تي يكي از دوستانش به نام 
حميد 22 س��اله اعتراف ك��رد. مأموران در 
ادامه همدست متهم را نيز دستگير كردند. 
جواد در بازجويي ه��ا گفت: من و حميد هر 
دو در بازار مبل كار مي كنيم. آنجا با دختران 
و م��ردان زيادي روبه رو ش��ديم ك��ه براي 
تبليغ كاالهاي شركت به دفتر شركت هاي 
مبل س��ازي رفت و آمد داش��تند. اكثر آنها 
شاخ هاي معروف اينستاگرام بودند كه پول 
زيادي براي تهيه فيلم تبليغاتي از مديران 
شركت مي گرفتند. همين موضوع باعث شد 
تصميم شيطاني بگيريم و پس از اينكه چند 
دختر معروف به شاخ اينستاگرام را شناسايي 
كرديم با آنه��ا ارتباط گرفتي��م و خودمان 
را مديران ش��ركت هاي مبل سازي معرفي 
كرديم و به بهانه س��اختن فيلم تبليغاني با 
آنها قرار مي گذاش��تيم و آنها را مورد آزار و 
اذيت قرار مي داديم . من هميشه به عنوان 
راننده شركت به دنبال آنها مي رفتم و براي 
اينكه شناسايي نشوم از عينك و كاله گيس 

استفاده مي كردم. 
دو متهم براي تحقيقات بيش��تر به دستور 
قاضي سهرابي در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپ��ور گودرزي، 
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: از تمامي شكات احتمالي 
كه بدين شيوه و شگرد مورد آزار و اذيت قرار 
گرفتند دعوت مي ش��ود تا براي شناسايي 
متهمان و پيگيري شكايات خود به نشاني 
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ در 

خيابان وحدت اسالمي مراجعه كنند. 

آگهى تغییرات شرکت ریل ترابر سبا 
سهامى خاص به شماره ثبت 356471 
و شناسه ملى 10104059320 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1397/11/13 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: کلیــه اوراق 
ــک،  ــل چ ــرکت از قبی ــد آور ش ــادار و تعه ــناد به و اس
ــا  ــالمى ب ــود اس ــا و عق ــروات، قرارداده ــفته و ب س
امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه 
بــا مهــر شــرکت و در غیــاب آنهــا بــا امضــاء دو نفــر 
ــرکت  ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم ــت مدی ــاء هیئ از اعض
معتبــر مــى باشــد و ســایر نامــه هــاى ادارى و عــادى 
بــا امضــاء مدیــر عامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره بــا 

ــر اســت. ــر شــرکت معتب مه
 سازمان ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (384425)

آگهی مفقودي مدارك خودرو 
بــرگ ســبز (ســند کمپانــی) خــودروي  
ــه رنــگ   پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس اي ب
ــه  ــدل 1385 ب ــک م ــدادي متالی ــوك م ن
ــران 38- 278 س 51 و  شــماره شــهربانی ای
ــی  ــماره شاس ــور 1410832 و ش ــماره موت ش
حمیدرضــا  نــام  بــه   S1412285753709
 5080134070 ملــی  شــماره  بــه  یعقوبــی 
صــادره از آبیــک مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

آگهی مفقودي مدارك خودرو 
ــودروي   ــرگ ســبز و کارت شناســایی خ ب
ــگ   ــه رن ــپ OHV 1600 ب ــکان تی ــت پی وان
ــماره  ــه ش ــدل 1386 ب ــی م ــفید روغن س
شــهربانی ایــران 78- 232 ل 84 و شــماره 
موتــور 11486071018 و شــماره شاســی 
ــه  ــی ب ــن صادق ــام نامی ــه ن 31669831 ب
ــادره از  ــی 3859322729 ص ــماره مل ش
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــدره مفق دیوان

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب
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 تست بازيگري

  از شاخ هاي 
 اينستاگرام  

در باغ متروكه!


