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مراقب تماس هاي ارسالي
 خارج  از كشور باشيد

پليس فتا درباره كالهبرداري به شيوه تماس هايي كه با شماره هاي 
خارج از كش�ور ب�ا ش�هروندان برق�رار مي ش�ود، هش�دار داد. 
سرهنگ ابوطالبي، رئيس پليس فتاي اس��تان يزد توضيح داد: اخيراً 
افراد زي��ادي در ايران با تماس ه��اي تلفني از ش��ماره هاي خارجي با 
پيش ش��ماره هايي نظير ۶78+، ۹۶۰+ و غيره مواجه ش��ده اندكه اين 
تماس ها به قصد كس��ب درآمد غيرقانوني از مش��تركين اپراتورهاي 

مختلف با استفاده از سرويس هاي مخابراتي صورت مي گيرد. 
وي افزود: در اين روش مجرمان با استفاده از تماس گيرنده هاي خودكار 
و به صورت نرم افزاري با تعداد زيادي از شماره ها، يك يا دو تماس كوتاه 
برقرار  كرده تا تماس از دست رفته روي گوشي طرف مقابل ثبت شود، 
افراد نيز پس از ديدن تماس هاي از دست رفته، به گمان اينكه تماس 
مهمي را از دس��ت داده اند يا از روي حس كنج��كاوي و بدون دقت به 
داخلي يا خارجي بودن ش��ماره، اقدام به تماس مجدد با اين شماره ها 
مي كنند و به اين شكل هزينه هاي س��نگين تماس بين المللي به آنها 

تحميل مي شود. 
سرهنگ ابوطالبي ادامه داد: پس از برقراري تماس با شماره مورد نظر، 
اپراتور پاسخ داده و سعي مي كند با صحبت در مورد موضوعات مختلف 
مانند پذيرفته شدن در التاري و برنده شدن جايزه هاي متنوع، مكالمه 
را طوالني كند تا درآمد بيش��تري نصيبشان ش��ده و از طرفي حساب 
شما را خالي كنند و از س��ويي اقدام به تخليه تلفني كرده و اطالعات 
خصوصي و شخصي شما را نيز از شما گرفته و ممكن است بعداً مسبب 

سوءاستفاده شود. 
وي گفت: بسياري از آنها داراي اپراتور نرم افزاري هستند و در صورت 
تماس با آنها پيام ضبط شده براي شما پخش مي شود. اين پيام ها اغلب 
به زبان انگليسي هستند ولي گاهاً به صورت فارسي و عربي نيز پخش 

مي شود. 
سرهنگ ابوطالبي بيان كرد: توصيه مي شود افراد شماره هاي مربوط 
به بستگان خود را كه در خارج از كشور هستند، به صورت مشخص در 
فهرس��ت مخاطبان خود ذخيره كنند تا در صورت مشاهده شماره اي 
ناش��ناس بتوانند به راحتي آن را رد كرده و در ص��ورت مواجهه با اين 

شماره ها، با آنها هيچ تماسي برقرار نكنند.

مجرم سابقه دار  در آزادي مشروط
 هم دزدي مي كرد!

مجرم س�ابقه دار كه هن�گام آزادي مش�روط با همدس�تي يكي 
از دوس�تانش س�رقت مي كرد براي هش�تمين بار بازداشت شد. 
به گزارش جوان سرهنگ دوستعلي جليليان، سركالنتر هفتم تهران 
گفت: همزمان با وقوع سرقت هاي مشابه گوشي تلفن همراه از سوي 
دو موتورسوار نقابدار، مأموران تجسس كالنتري 113 بازار در اين باره 
تحقيق كردند. مأموران كالنتري در جريان بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند در يكي از تصاوير به دست آمده چهره يكي از 
سارقان را كه از مجرمان سابقه دار بود به دست آورده و او را كه از مجرمان 
سابقه دار بود شناسايي كنند. تحقيقات نشان داد كه متهم قباًل هفت 
بار به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده بود و شش ماه قبل به صورت 
مشروط از زندان آزاد شده اس��ت كه مخفيگاه وي در خيابان حضرتي 
شناسايي و متهم روز گذشته به همراه همدس��تش بازداشت شد. دو 
متهم 21 و 22 ساله در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي گوشي هاي 

تلفن همراه اعتراف كردند. 
سرهنگ  دوستعلي جليليان، سركالنترهفتم تهران گفت: دو متهم براي 

سير مراحل قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند. 

طالفروشان قالبي 
نقره داغ شدند

م�رد فريب�كار و دو زن ج�وان ك�ه ط�الي قالب�ي را ج�اي 
بازداش�ت ش�دند.  ب�ه طالفروش�ان مي فروختن�د،  اص�ل 
به گزارش جوان، اين پرونده 2۶ مرداد ماه امس��ال روي ميز كارآگاهان 
پايگاه چهارم پليس آگاهي قرار گرفت. شاكي كه مردي طالفروش بود در 
طرح شكايت خود گفت: ساعتي قبل زن جواني با ظاهري آراسته وارد شد 
و گفت كه مي خواهد طالهايش را بفروشد. من هم طالها و فاكتورهايش 
را بررسي كردم و از اصل بودن طالها اطمينان پيدا كردم. وقتي خواستم 
پول را به حس��اب آن زن واريز كنم اصرار كرد كه به او پول نقد بدهم كه 
به ناچار قبول كردم. بعد از آن به كارگاه طالسازي رفتم تا طالها را ذوب 
كنم. آنجا بود كه متوجه شدم همه طالها قالبي اس��ت و حاال از آن زن 

ناشناس شكايت دارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس با حضور در مغازه طالفروشي 
و بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته تصوير زن جوان را به دست آوردند. 
كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات ميداني موفق شدند متهم را كه 
زني 2۹ ساله به نام فهيمه بود شناسايي كرده و او را در مخفيگاهش در 

شهر پرديس بازداشت كنند. 
فهيمه در اولين بازجويي ها به فروش طالها اعتراف كرد و گفت كه طالها 
را از دوستش كه زني 27 ساله به نام پانيذ است گرفته و قرار بود در قبال 
فروش طالها مبلغي از آن را براي خودش بردارد. با اطالعاتي كه فهيمه 
در اختيار پليس گذاش��ت پانيذ هم اواخر آذر ماه شناسايي و بازداشت 
شد. پانيذ هم در بازجويي ها گفت كه طالها را از همسايه شان كه مردي 
32 ساله به نام سعيد گرفته است. او گفت: سعيد از همسايه هاي قديمي 
ماس��ت و طالها را براي فروش به من داد. قرار بود در قبال فروش طالها 
درصدي از پول را به من بدهد. البته من قبالً هم در چهار نوبت به اين شيوه 

برايش طال فروخته بودم. 
با اطالعاتي كه پانيذ در اختيار پليس گذاشت مشخص شد كه سعيد از 
مجرمان سابقه دار كالهبرداري است و در حال حاضر هم از سوي پليس 
تحت تعقيب اس��ت. كارآگاهان در جريان تحقيقات خود موفق شدند 
چهارم دي ماه سعيد را در پاتوقش در خيابان نظرآهار شناسايي و بازداشت 
كنند. سعيد در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت : كار من ساخت 
طالي قالبي است. با مهارتي كه دارم طالي قالبي مي سازم و براي فروش 
آن هم دختران را فريب مي دهم تا طالها را برايم به فروش برس��انند. تا 
حاال هم 1۰۰ ميليون تومان طال به اين شيوه فروخته ام. سرهنگ كارآگاه 
مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي پايتخت گفت: در جريان 
تحقيق از متهمان چهار مالباخته شناس��ايي و متهمان با كامل ش��دن 

تحقيقات به دستور قاضي راهي زندان شدند. 

كشف يك ميليارد تومان 
داروي غيرمجاز

پن�ج فروش�نده داروه�اي غيرمج�از ب�ه هم�راه مق�داري 
ش�دند.  بازداش�ت  توم�ان  يك ميلي�ارد  قيم�ت  ب�ه  دارو 
به گزارش جوان سرهنگ نعمت اهلل عليپور، رئيس پليس امنيت اقتصادي 
گفت: مأموران پليس در جريان تحقيقات خود و در بازرس��ي از 11باب 
خانه در خيابان ناصرخسرو ۶8 هزار و 185 قلم داروهاي غير مجاز كشف 
و پنج نفر از فروشنده هاي اين داروها را بازداشت كردند. وي با بيان اينكه 
متهمان به دادسراي ناحيه 2۶ جرائم پزشكي معرفي شده اند ارزش ريالي 

داروهاي كشف شده را  يك ميليارد تومان اعالم كرد. 

آگهى تغییرات شرکت خدمات مهندسى مستان پویان 
صنعت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 43628 

و شناسه ملى 10380594800 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (732342)

آگهى تغییرات شرکت زرین دشت جوانه بیهق شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 3712 و شناسه ملى 14005227826 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سبزوار (732340)

آگهى تغییرات شرکت پخش پدیده بارثاوا شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 50402 
و شناسه ملى 10380668484 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (732344)

آگهى اصالحى شرکت خیریه محبان والیت مشهد موسسه 
غیر تجارى به شماره ثبت 457 و شناسه ملى 10380065464 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (732341)

آگهى تغییرات شرکت پخش پدیده بارثاوا شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 50402 و شناسه ملى 10380668484

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (732343)

آگهى مفقودي 

12486003799
 40311428

آگهى مفقودي 
 ROA

11686095669
 61387838

آگهى مفقودي 
 

 FSM84720605
 83625730

آگهى مفقودي 

 511312
 NAZPL140TBM218173

آگهى مفقودي 

 FE-543963
 NAGCPX2PC19E214691998

آگهى مفقودي 

 471097
 NAZPL140TBL181937

آگهى مفقودي 

 00671102
 S1412283205123

آگهى مفقودي 
 PARS XU7

 NAAN01CE8FH276707 124K0769211 

 مقتول بين نگهبان ها تبعيض مي گذاشت

اعالم گذشت از پسر خطاكار

ص�ادق)ع(  ام�ام  دانش�گاه  نگهب�ان 
ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل مس�ئول ت�داركات 
بازداشت ش�ده مدعي اس�ت مقتول را به 
خاط�ر تبعيض هايي ك�ه بي�ن  همكارانش 
مي گذاش�ت به كام مرگ كش�انده اس�ت. 
به گزارش جوان، ساعت 1۹ شامگاه يك شنبه 
22 دي م��اه م��ردي ب��ه مرك��ز فوريت هاي 
پليس 11۰ خب��ر داد مقاب��ل دانش��گاه امام 
صادق )ع( مرتكب قتل ش��ده است. لحظاتي 
بعد تيمي از مأموران كالنتري 13۴ ش��هرك 
قدس در محل حاضر ش��ده و با جسد مردي 

۴7 س��اله در حالي كه با اصابت جسم سخت 
به پشت س��رش به كام مرگ رفته بود مواجه 
ش��دند. مردي هم كه پليس را از ماجرا با خبر 
كرده بود در خياب��ان خوردين خ��ودش را به 
عنوان قاتل معرفي و تسليم پليس شد. بعد از 
تأييد حادثه از سوي مأموران كالنتري قاضي 
دشتبان، بازپرس ش��عبه دهم دادسراي امور 
جنايي به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حاضر ش��د. همزمان با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني عامل حادثه كه 
مردي ۴۴ س��اله بود مورد تحقيق قرار گرفت. 

او گفت: من از كارمندان دانش��گاه هس��تم و 
از 2۰ س��ال قبل به عنوان نگهبان مشغول كار 
هس��تم. مقتول هم مدير عمومي و مس��ئول 
تداركات دانش��گاه بود كه از مدت ه��ا قبل با 
هم اختالف داشتيم. او مدام بين شيفت هاي 
نگهباني تبعيض قائل مي ش��د و اعتراض هايم 
هم راه به جايي نداشت به طوري كه تبعيض ها 
در اين مدت بيشتر شده بود. متهم در توضيح 
حادثه هم گفت: ساعتي قبل دوباره سر موضوع 
هميش��گي با او حرف زدم اما فايده نداشت و 
كارمان به مشاجره كش��يد. او بدون توجه به 

مشكل پيش آمده از بخش نگهباني بيرون رفت 
و از دانشگاه خارج شد. من هم كه از رفتارش 
به شدت عصباني شده بودم ميله آهني كه كنار 
ميز نگهباني بود، برداشتم و به طرف او حركت 
كردم. وقتي به او رسيدم با ميله ضربه محكمي 
به س��رش زدم كه روي زمين افتاد و بي هوش 

شد. بعد هم به پليس خبر دادم. 
سرهنگ آذين، رئيس كالنتري 13۴ شهرك 
قدس گفت: متهم به دستور بازپرس در اختيار 
كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاه��ي تهران 

قرار گرفت. 

پس�ر نوجواني  كه به خاطر گوشي تلفن 
هم�راه، ب�رادرش را ب�ه قتل رس�اند. با 
جلب رضايت خانواده اش محاكمه ش�د. 
به گ��زارش جوان، اين پرونده روز گذش��ته 
از جنب��ه عمومي ج��رم در ش��عبه هفتم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي كيخواه رسيدگي ش��د. بعد از اعالم 
رس��ميت جلس��ه، نماينده دادس��تان در 
قرائت كيفرخواس��ت گفت: متهم ارشيا نام 
دارد كه 13بهمن س��ال ۹7، ب��ه اتهام قتل 
برادرش اردش��ير بازداشت ش��د. از آنجا كه 
متهم 1۶ ساله بود به كانون اصالح و تربيت 
منتقل شد تا اينكه پرونده با رضايت اولياي دم 
براي رس��يدگي از جنبه عموم��ي جرم به 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده 
ش��د. بنابراين از دادگاه محترم درخواست 

رسيدگي دارم. 
سپس مادر مقتول گفت: »بعد از حادثه برايم 
سخت بود ارشيا را به عنوان قاتل ديگر پسرم 
معرفي كنم به همين دلي��ل در تحقيقات 
اوليه به مأموران گفتم اردش��ير مقابل خانه 
با چند مرد ناش��ناس درگير و زخمي شده 

است سپس در بيمارستان فوت كرده است. 
مدتي گذشت تا توانستم حقيقت را بگويم. دو 
بچه ام مقابل چشمانم درگير شدند و خودم 
ديدم كه ارشيا با چاقو برادرش را كشت. اين 
حادثه برايم فراموش نشدني است اما ارشيا 
هم فرزندم است و به خاطر خدا و آرامش دلم 

او را بخشيدم.«
س��پس متهم در جايگاه ايس��تاد و گفت: 
»اردشير از من بزرگتر بود. شب قبل از حادثه 
دير به خانه آمدم به همين خاطر عصباني شد 
و مرا به شدت كتك زد. فرداي آن روز وقتي 
از خواب بيدار ش��دم متوجه ش��دم گوشي 
موبايلم باالي سرم نيس��ت. ابتدا فكر كردم 
آنرا در مغازه دوستم جا گذاشته ام به همين 
خاطر به مغازه دوستم رفتم اما گوشي ام آنجا 
نبود. بالفاصله به خانه برگش��تم و فهميدم 
برادرم آنرا برداش��ته و پنهان كرده است به 
همين خاطر از مادرم خواس��تم گوش��ي ام 
را از او بگيرد وگرنه به مدرس��ه نمي روم. « 
متهم ادامه داد: »اردشير خواب بود كه با سر 
و صداي من و مادرم بيدار ش��د. او به طرفم 
آمد و يك س��يلي به صورتم زد و خواس��ت 

ساكت باشم. همين باعث درگيري شد كه 
مادرم مرا از خانه بيرون كرد. مقابل در خانه 
نشسته بودم تا مادرم كيف مدرسه ام را بدهد 
كه يكباره صداي جيغ مادرم را ش��نيدم. از 
ترس به س��وپرماركت نزديك خانه رفتم و 
از آنجا يك چاقو برداش��تم. به محض اينكه 
وارد خانه شدم در راه پله ها اردشير را ديدم. 
او با دسته جاروبرقي به من حمله كرد و چند 
ضربه زد. از عصبانيت و براي ترساندن او چاقو 
را به سمتش گرفتم و او را هل دادم. سپس 
با هم درگير ش��ديم كه ناگهان هر دو روي 
زمين افتاديم. آن لحظه برادرم روبه روي من 
نشست و با مشت و لگد به صورتم مي زد. در 
آن ش��رايط براي اينكه از دست او فرار كنم 

يك ضربه به سينه اش زدم و فرار كردم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »قصد قتل 
نداشتم. من برادرم را دوست داشتم و با رفتن 
او خيلي تنها شدم. پش��يمانم و براي پدر و 
مادرم نيز خيلي ناراحتم و نمي دانم چطور 

اين اشتباه را جبران كنم.«
 در پايان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي 

وارد شور شد. 

مأم�ور پلي�س ك�ه از اته�ام قت�ل زن  
رواني هن�گام انتق�ال ب�ه كالنت�ري تبرئه 
ش�د.  محاكم�ه  ديگ�ر  ب�ار  ش�ده بود، 
به گزارش جوان، پرونده قت��ل زن بيمار صبح 
ديروز در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 
تهران براي دومين بار رس��يدگي شد. با اعالم 
رسميت جلس��ه، قاضي متين راسخ از نماينده 
دادستان خواست متن كيفرخواست را قرائت 
كند. نماينده دادستان در جايگاه ويژه ايستاد 
و گفت: »مقتول زن ميانسالي به نام كبري بود. 
او 27 دي س��ال ۹2 به خاطر بيماري رواني در 
يكي از بيمارستان هاي ش��هر بستري شد، اما 
ف��رداي آن روز از بيمارس��تان گريخت. زماني 
كه كبري ب��ه خانه مي رس��د، خان��واده او در 
خانه نبودن��د به همين دليل در كوچه ش��روع 
به داد و فرياد مي كند و مأم��وران پليس 11۰ 
با تماس همس��ايه ها در محل حاضر مي شوند. 

بع��د از حضور پلي��س، مأموران زن ميانس��ال 
را به كالنتري منتق��ل مي كنند و ب��ا خانواده 
وي تماس مي گيرند. خان��واده آن زن وقتي به 
كالنتري مي روند متوجه مي شوند سر و صورت 
دخترشان به شدت زخمي شده است و از ناحيه 
پهل��و درد دارد. به همين خاط��ر كبري راهي 
بيمارستان مي شود اما چند روز بعد از حادثه آن 

زن بر اثر شدت جراحات فوت مي كند. 
نماينده دادستان در ادامه گفت:  با فوت كبري 
55 س��اله، خان��واده او از مأموري ك��ه او را به 
كالنت��ري منتقل كرده بود به اته��ام قتل عمد 
ش��كايت مي كنند. با طرح اين ش��كايت مأمور 
پليس دس��تگير ش��د اما جرمش را انكار كرده 

و گفته است :» آن روز وقتي به محل رسيديم 
زن ميانس��ال زخم��ي و صورتش خون��ي بود. 
همس��ايه ها نيز به خاطر سر و صداي مقتول به 
شدت عصباني بودند. من و مأموران همراه با او 
درگير نش��ديم و فقط او را به كالنتري منتقل 

كرديم.« 
نماينده دادستان در آخر گفت: »با طرح شكايت 
اولياي دم، مأمور پليس در دادگاه كيفري يك 
اس��تان تهران محاكم��ه اما از ه��ر گونه موارد 
اتهامي تبرئه شد. اين حكم به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد اما با اعتراض وكيل اولياي دم رأي 
صادره نقض و به شعبه همعرض فرستاده شد. از 

دادگاه درخواست رسيدگي دوباره را دارم.«

در ادامه اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. 
س��پس مأمور پليس در جايگاه ق��رار گرفت و 
بار ديگر جرمش را ان��كار كرد و گفت: »آن روز 
همس��ايه ها با پليس11۰ تم��اس گرفتند و از 
فريادهاي زن ميانسال ش��كايت كردند. بعد از 
اين تماس هم��راه مأمور ديگ��ري مقابل خانه 
آنها در نارمك رفتم. وقتي به محل رسيديم زن 
ميانسال سر و صورتش خوني بود و درد داشت. 
بنا به وظيفه او را سوار ماشين كرديم و به طرف 
كالنتري رفتيم. باور كنيد در قتل نقشي نداشتم 
و احتمال مي دهم همس��ايه ها براي آنكه او را 
ساكت كنند با او درگير شده بودند كه بر اثر آن 
سر و صورت مقتول خوني و دنده هايش شكسته 
شده بود.« سپس يكي از مأموران پليس كه به 
عنوان شاهد به دادگاه احضار شده بود در جايگاه 
قرار گرفت و توضيحات همكارش را تأييد كرد. 

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

عامل قتل مسئول تداركات دانشگاه امام صادق)ع(:


