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 راننده تاكسي اينترنتي
مواد مخدر قاچاق مي كرد

راننده يكي از تاكسي هاي اينترنتي به اتهام قاچاق مواد مخدر در 
جنوب تهران بازداشت شد. 

به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته مأموران كالنتري 156 افسريه هنگام 
گشت زني در مسير جنوب به شمال بزرگراه بسيج به يك خودروي تيبا 
كه خالف مسير به دنبال يك دستگاه موتورسيكلت در حال حركت بود 
مظنون شدند. راكب موتور وقتي از حضور مأموران با خبر شد از محل 
گريخت و مأموران موفق شدند خودروي تيبا را متوقف و در بازرسي از 

آن 9 كيلوگرم ترياك كشف كنند. 
راننده 26 س��اله تيبا گفت كه راننده تاكسي اينترنتي است و لحظاتي 
قبل يكي از مشتريان اين محموله را به دست او داده است تا با راهنمايی 
موتور سوار به دست مردي در تهرانپارس برساند. متهم گفت: آن مرد در 

قبال جابه جايي مواد 500 هزار تومان به وي دستمزد داده است.
سرگرد فرهاد واقعي، رئيس كالنتري 156 گفت: راننده تاكسي اينترنتي 

با تشكيل پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد.

سرقت 8 كيلو طال در 5 سال
ش�اگرد مغازه طالفروش�ي كه متهم اس�ت 8كيلو طال را در مدت 
پنج س�ال س�رقت كرده اس�ت، س�رانجام ب�ه دام پلي�س افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذش��ته صاحب يك مغازه طالفروشي به 
مأموران كالنتري 167 دولت آباد خبر داد كه شاگرد مغازه اش مقداري 

از طالهاي او را سرقت كرده است. 
با حضور مأموران در محل ش��اگرد مغازه بازداشت شد و مورد تحقيق 
قرار گرفت، او در بازجويي ه��ا به جرمش اعتراف ك��رد و گفت: من از 
پنج س��ال قبل ش��روع به س��رقت از مغازه كردم. هر بار مقدار خيلي 
كمي طال س��رقت مي ك��ردم به ط��وري ك��ه صاحب مغ��ازه متوجه 
نشود. به هر حال در اين سال ها توانس��تم به همين شيوه 8كيلو طال 
 س��رقت كنم. پول هاي به دس��ت آمده را هم در بورس سرمايه گذاري 

كرده بودم. 
سرهنگ پيمان احمدي، رئيس كالنتري 167 دولت آباد گفت: متهم 
براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار پايگاه نهم پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت.

 گرفتار شدن يابنده طال 
در دام 2 زورگير

يابنده ي�ك قطعه ط�ال كه ب�راي پيدا ك�ردن صاح�ب آن آگهي 
داده ب�ود، نمي دانس�ت در دام دو زورگي�ر گرفتار خواهد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته مأموران كالنتري 160 خزانه در حال 
گشت زني متوجه شدند كه دو سرنشين يك خودروي سمند با راننده 
يك خودروي تيبا درگير ش��ده اند. همزمان با حضور مأموران بود كه 
راننده سمند پشت فرمان نشست و از محل متواري شد، اما سرنشين 
خودرو در دام پليس گرفتار شد. راننده تيبا در توضيح علت درگيري اش 
به مأموران گفت: من روز گذشته هنگام عبور از كوچه اي همين حوالي 
يك قطعه طال پيدا ك��ردم. بعد از آن براي پيدا ك��ردن صاحب طال از 
كسبه سؤال كردم كه كسي خبر نداشت. بعد روي چند نقطه از ديوار 
محل برگه هايي چس��باندم كه صاحب طالي گمش��ده با من تماس 
بگيرد. س��اعتي قبل بود كه مردي تماس گرف��ت و خودش را صاحب 
طال معرفي كرد. من هم با او قرار گذاش��تم كه راننده و سرنشين يك 
خودروي سمند در محل حاضر شدند. وقتي خواستم مشخصات طال 
 را بدهند به من حمله كردند تا طال را بگيرند كه خوشبختانه مأموران 

از راه رسيدند. 
مرد بازداشت شده هم در تحقيقات گفت: من و دوستم كه راننده سمند 
است هر دو مصرف كننده مواد مخدر هستيم. ساعتي قبل در حال عبور 
از محل بوديم كه متوجه نوشته روي ديوار شديم. از آن جا كه پولي براي 
خريد مواد نداشتيم تصميم گرفتيم طال را از يابنده بگيريم و با فروش 

آن مواد بخريم كه گرفتار شديم. 
سرهنگ چنگيز ايدون، رئيس كالنتري 160 خزانه گفت: متهم 25 ساله 
به همراه پرونده به مراجع قضايي تحويل داده ش��د و تحقيقات براي 

بازداشت همدست او در جريان است. 

فرمانده نيروي انتظامي 
با تأكيد بر اينكه امنيت، 
خط قرمز پليس اس�ت، 
گفت: اجازه گردنكشي به 
اوباش را در هيچ نقطه اي 
از اي�ران نمي دهيم و هر 
ش�خص و گروه�ي ك�ه 
بخواه�د خ�الف قوانين 
رفت�ار كن�د ب�ا آنه�ا به 
شدت برخورد مي كنيم. 

به گزارش ما، س��ردار حس��ين در نشست 
خبري روز گذشته و پاسداشت روز خبرنگار 
گفت: معتقدي��م نقش اصحاب رس��انه در 
موفقيت هاي نيروي انتظامي باال بوده است 
و ما با مشاركت رس��انه توانستيم مأموريت 
خود را انجام دهيم و ارتباط با مردم داشته 

باشيم. 
وي با اش��اره به جاي��گاه پلي��س در ميان 
ش��هروندان گفت: مردم، پليس را دوست 
دارند و در كن��ار پليس احس��اس آرامش 
مي كنند و اين يك مزيت براي پليس است. 
حتي خود من نيز وقتي با خانواده در جاده 
رانندگي مي كنم با ديدن چراغ گردان پليس 

احساس آرامش مي كنم. 
سردار اشتري درباره برخورد با اوباش و افراد 
خالفكار گفت: امروز محله اي را نداريم كه 
بگوييم يك سال، ش��ش ماه يا مدت زيادي 
است كه اراذل و اوباش در آن قدرت نمايي 
مي كنند، ممكن اس��ت چند تازه به دوران 

رسيده بخواهند اقداماتي 
را انجام دهند اما بالفاصله 
پلي��س ب��ا آنه��ا برخورد 
مي كند و بايد بدانيد كه اين 
افراد تح��ت رصد و نظارت 
پليس هستند و افرادي كه 
بخواهند ب��ا كارهاي خود 
آرامش مردم را سلب كنند 
به شدت برخورد مي كنيم. 
فرمانده ناجا در مورد رفتار 
يك نماينده مجلس ب��ا مأمور پليس راهور 
نيز گفت: آن نماينده مجلس در جمع آمد و 
عذرخواهي كرد، ما به مأمور مان نيز گفتيم 
كه مختار است كه رضايت بدهد يا ندهد، اما 
عالوه بر آن شكايت خود ما نيز يك شكايت 
را طرح كرديم. در مس��ئله شيراز فردي كه 
به مأمور ما بي احترامي كرده بود، هنوز در 
زندان است و با كساني كه طرفدارش بودند 

نيز برخورد كرديم. 
سخنگوي نيروي انتظامي هم در اين نشست 
گفت: سياست رس��انه اي نيروي انتظامي 
همكاري تنگاتنگ با نظام رسانه اي رسمي 
كشور در راستاي مرجعيت سازي و افزايش 
نفوذ خبري آنها در بين افكار عمومي داخلي 
و تبديل به حلقه واسط بين مردم و پليس 
براي درياف��ت اطالعات و انتش��ار اخبار و 
رويدادهاي انتظامي و حوادث است. يعني 
رسانه هاي رسمي ما كانال ارتباطي پليس 

با مردم هستند. 

پس�ر جواني كه ب�ا همدس�تي مادرش 
اق�دام ب�ه س�رقت دوچرخ�ه در محله 
اب�وذر مي ك�رد، س�رانجام با س�ماجت 
يك�ي از مالباخته ه�ا دس�تگير ش�د. 
به گزارش خبرنگار م��ا، دو روز قبل بود كه 
مردي به مأموران كالنتري 161 ابوذر خبر 
داد كه دوچرخ��ه اش از داخ��ل پاركينگ 
سرقت ش��ده اس��ت. ش��اكي به مأموران 
كالنتري گفت كه با بررس��ي دوربين هاي 
مداربس��ته موفق شده اس��ت ك��ه تصاوير 
متهم را به دس��ت آورد كه آن را در اختيار 
پليس گذاش��ت. مأموران كالنتري بعد از 

بررسي تصاوير متوجه شدند كه او از دزدان 
سابقه دار محل است. در ش��اخه ديگري از 
تحقيقات شاكي موفق ش��د شماره تماس 
سارق را به دس��ت آورد و براي پس گرفتن 

دوچرخه اش با او تماس بگيرد. 
شاكي به سارق گفت:  تصاوير سرقت را به 
دست آورده ام و بهتر است قبل از اينكه عليه 
تو شكايت كنم دوچرخه ام را به من برگرداني 
كه سارق قبول كرد و دوچرخه را با آژانس 
براي شاكي فرستاد. شاكي اما پس از تحويل 
گرفتن دوچرخه، متوجه شد كه متعلق به او 
نيست، بنابراين بار ديگر با دزد تماس گرفت 
و براي پس گرفت��ن دوچرخه خودش با او 
قرار گذاشت. اين بار شاكي اما همراه تيمي 
از مأموران كالنتري در محل حاضر شد كه 
پس از گرفتن دوچرخه اش، مأموران متهم 
را بازداش��ت كردند. دزد 21 ساله به سرقت 
سريالي دوچرخه از ساختمان هاي مسكوني 
اعتراف كرد و گفت كه سرقت ها را با كمك 

مادرش انجام داده است. 
سرهنگ حس��ين شمس��ايي فرد، رئيس 
كالنتري 161 ابوذر گف��ت: متهم به همراه 

پرونده تحويل مراجع قضايي شد. 

 اجازه گردنكشي 
به اوباش نمي دهيم

بازداشت دزد سريالي دوچرخه ها 
با سماجت يكي از شاكيان

ب�ا  اس�ت  مته�م  ك�ه  جوان�ي  زن 
ش�وهرش،  پس�رخاله  همدس�تي 
معت�ادش  ش�وهر  قت�ل  مرتك�ب 
شده اس�ت، روز گذش�ته محاكمه شد. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، اي��ن پرونده 
تابستان س��ال 97، با كش��ف جس��د مرد 
ميانس��الي داخل كانال آب پاكدش��ت به 
جريان افتاد. شواهد نشان مي داد آن مرد 
در جاي ديگري كش��ته و جسدش به اين 
مكان منتقل شده است. با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني و كش��ف هويت مشخص 
شد جسد متعلق به بهمن 45 ساله است كه 
بر اثر خفگي به قتل رسيده است. بنابراين 
پرونده با موضوع قتل عمد تش��كيل شد 
و در روند تحقيقات مش��خص شد مقتول 
با همس��رش اختالف��ات زيادي داش��ته 
است. به اين ترتيب همسر وي به نام ليال 
مورد تحقيق ق��رار گرفت، ام��ا ادعا كرد 
از ماجراي قت��ل اطالعي ن��دارد تا اينكه 
در روند بازجويي ها به قتل همس��رش با 
همدستي پسرخاله شوهرش به نام مجتبي 
اعتراف كرد. با دستگيري مرد جوان هر دو 
متهم روانه زندان شدند و پرونده به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد و صبح ديروز روي ميز هيئت 
قضايي قرار گرفت. بعد از اعالم رس��ميت 
جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. 

سپس زن جوان به اتهام معاونت در قتل 
در جايگاه قرار گرفت و گفت: »ش��وهرم 
معتاد و بداخالق بود. چند بار او را به كمپ 
ترك اعتياد برده بودم، ام��ا بي فايده بود و 
بعد از بر گش��ت از كمپ دوباره سراغ مواد 
مي رفت. او اخالقي خوبي هم نداش��ت و 

هر بار مرا كتك مي زد و رفتار بدي داشت. 
از طرفي حاضر به طالق هم نبود. در اين 
مدت پسرخاله ش��وهرم به خانه ما رفت و 
آمد داشت تا اينكه پيش او درددل كردم 
و از بدرفتاري هاي شوهرم براي او تعريف 

كردم.«

زن ج��وان در خص��وص قتل گف��ت: »به 
مجتبي گفتم از شوهرم خس��ته شده ام و 
قصد كشتن او را دارم. با اين پيشنهاد قرار 
ش��د مجتبي مرا كمك كند. اين شد طبق 
نقش��ه قرص خواب خريديم و در غذاي او 
ريختيم، اما به خاطر سابقه اعتياد قرص ها 
اثر نكرد، اما زماني  كه در خواب عميق بود، 
از اين فرصت اس��تفاده كردم و مجتبي به 
خانه ما آمد. س��پس جوراب زنان��ه را دور 

گردن شوهرم پيچيد و او را خفه كرد.«
 وي در آخر گف��ت: »بعد از قتل به مجتبي 
كمك كردم و جسد را داخل صندوق عقب 
ماشين گذاشتيم و آن را حوالي پاكدشت 

داخل كانال آب انداختيم.«
در ادامه مجتبي نيز به اتهام مباش��رت در 
قت��ل در جايگاه ايس��تاده و گفت: »بهمن 
پسرخاله من بود و او را كاماًل مي شناختم. 
مي دانستم مرد بداخالقي است و همسرش 
را اذي��ت مي كند. وقتي لي��ال درد دل كرد 
دلم برايش سوخت به همين دليل تصميم 
گرفتم او را كمك كنم و پيش��نهاد قتل را 
پذيرفت��م. « او در آخري��ن دفاعش گفت: 
»فكر مي كردم كار درستي انجام مي دهم و 
با اين كار به زندگي ليال كمك مي كنم. باور 
كنيد به خاطر دلسوزي مرتكب قتل شدم 

اما حاال پشيمانم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز، کارت ماشــین و ســند خــودرو ســواري پــژو 
ــماره  ــران 12-891 ه 84 و ش ــی ای ــماره انتظام ــه ش 206 ب
شاســی 11800188  شــماره  و   10FX5C2229477موتــور
ــد.               ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

 آگهى تغییرات شرکت پایا تابش کنترل شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 388243 

و شناسه ملى 10320388860 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (555222)

 آگهى تغییرات شرکت مبتکران نور کویر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 419487 

و شناسه ملى 10320713310 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (555221)

آگهى تغییرات شرکت سینا پیشگام دارو نوین 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 395625 

و شناسه ملى 10320470145 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (555218)

آگهى انتقالى شرکت بین المللى تولید و صنعت 
گوهر آفرین پویا (سهامى خاص) به شماره ثبت 2771

 و شناسه ملى 10103916340 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 
پاکدشت (555217)

 آگهى تغییرات شرکت مجتمع بسته بند 
فرآورده هاى گوشتى پرتو پروتئینى شرق سهامى خاص 
به شماره ثبت 260225 و شناسه ملى 10103003136 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (555224)

 آگهى تغییرات شرکت مبتکران نور کویر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 419487 

و شناسه ملى 10320713310 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (555220)

آگهى تغییرات شرکت مهندسى فراسیس تهران با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 181487 و شناسه ملى 10102236850 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (555223)

آگهى تغییرات شرکت مبتکران نور کویر با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 419487 و شناسه ملى 10320713310

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 

آگهى تغییرات شرکت رهروان فردوس برین سهامى خاص به 
شماره ثبت 285573 و شناسه ملى 10103234469 

زن جوان در جلسه دادگاه توضيح داد

همدستی با پسرخاله شوهر در قتل او

پس�ر واليباليس�تي كه دوس�ت داشت 
روزي مث�ل س�عيد مع�روف به ش�هرت 
جهاني برسد در درگيري يكي از دوستان 
ورزشكارش را با ضربات چاقو به كما برد. 
به گزارش خبرنگار ما، خيلي از درگيري هاي 
خونين بين دوستان به خاطر موضوعي پيش 
پا افتاده مانند توهين و فحاشي رخ مي دهد. 
اين متهمان پس از حادثه اظهار پش��يماني 
مي كنند و آرزو مي كنند، ای كاش آس��تانه 
تحملشان در برابر اتفاقات پيش پا افتاده بيشتر 
مي بود. پرونده درگيري دو پسر ورزشكار كه 
منجر به كما رفتن يكي از آنها شده بود،  اواخر 
تيرماه امسال از سوي مأموران پليس تهران 

به جريان افتاد. بررسي هاي مأموران حكايت 
از اين داشت اين درگيري بين دو دوست به 
نام هاي البرز و سروش در يكي از خيابان هاي 
جنوبي تهران رخ داده است كه در جريان آن 
البرز با ضربات چاقو س��روش را زخمي و از 
محل فرار مي  كند. بدين ترتيب مأموران براي 
تحقيق از پسر زخمي به بيمارستان رفتند اما 
دريافتند س��روش كه از ناحيه سينه و كتف 
زخمي شده به كما رفته و در اتاق مراقبت هاي 

ويژه تحت درمان است. 
پس از اين مأموران تحقيق��ات خود را براي 
دستگيري البرز ادامه دادند كه متوجه شدند 
وي پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته 

است. در حالي كه چند روزي از حادثه گذشته 
بود به مأموران خبر رس��يد كه س��روش به 
هوش آمده و قادر به حرف زدن اس��ت. وي 
در شرح ماجرا گفت: البرز دوست قديمي من 
است. ما هر دو ورزشكاريم. من كشتي گيرم 
و او واليباليست است. روز حادثه داخل پارك 
بوديم البرز اما حالش خوب نبود كه ناگهان 
چاقويي از جيبش در آورد و قصد داش��ت از 
من زورگيري كند. ابتدا فكر كردم ش��وخي 
مي كند، اما وقتي متوجه شدم قصد زورگيري 
دارد در برابرش مقاومت كردم كه در نهايت 
با چاقو مرا زخمي كرد و وقتي خونين روي 
زمين افت��ادم از ترس فرار ك��رد. پس از اين 

مأموران تحقيقات خود را براي دس��تگيري 
متهم ادام��ه دادند تا اينك��ه وي را در محل 

شناسايي و دستگير كردند. 
متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادسراي 

ويژه سرقت منتقل شد. 
البرز مقابل قاضي رس��تمي، بازپرس شعبه 
چهارم دادس��راي امور جنايي با اعتراف به 
درگيري در بازجويي زورگيري از دوستش را 
انكار كرد و مدعي شد كه روز حادثه دوستش 
حالت عادي نداشته و به او فحاشي كرده كه او 
را با چاقو زده است. متهم براي ادامه تحقيقات 
و مشخص شدن صحت و سقم حرف هايش در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

چاقوكشی واليباليستی كه می خواست »معروف« شود

خودت را معرفي كن ؟
البرز هستم 20 ساله و واليبال بازي مي كنم. 

بيشتر توضيح بده ؟ 
از دوران كودكي عالقه زيادي به واليبال داش��تم و به همين 
سبب ش��روع به تمرين كردم. تا اينكه وارد تيم هاي معروفي 

مثل جوانان پرسپوليس شدم. 
االن هم بازي مي كني ؟ 

من هر روز تمرين واليبال مي كنم. سال هاست الگويم سعيد 
معروف است و تالش زيادي مي كنم مانند سعيد معروف جزو 
هفت بازيكن مطرح و گران دنيا شوم. دوست داشتم مثل او 

معروف ش��وم و با تيم هاي مطرح دنيا قراردادهاي ميلياردي 
ببندم و نه تنها در بين دوستان و بستگانم معروف بشوم كه در 
دنيا هم شناخته شده باشم، اما 18 روز قبل به خاطر يك اشتباه 

مسير زندگي ام عوض شد. 
چرا ؟

آن روز براي تفريح به پارك محله رفتم كه س��روش هم آنجا 
بود. با دو نفر از دوستانم در حال حرف زدن بودم كه سروش 
به نزديك من آمد. او حالش خوب نبود انگار مست بود كه به 
بهانه اي شروع به فحاشي كرد. به نزديكش رفتم و نصيحتش 
كردم كه فحش ندهد، اما فايده اي نداشت كه ناگهان با چاقو به 
من حمله كرد. سپس من هم براي دفاع از خودم چاقويم را از 
جيبم در آوردم و چون از او تند و تيزتر بودم به سرعت دوضربه 

به كتف و سينه او زدم. 
بعد چه شد ؟

وقتي خوني شد و روي زمين افتاد از ترس فرار كردم كه ساعتي 
بعد فهميدم ضربات من كاري بوده و سروش به كما رفته است. 
فكر اينكه سروش به قتل برسد و من قاتل شوم ديوانه ام كرده 
بود تا اينكه متوجه ش��دم او به هوش آمده اس��ت و به تهران 

برگشتم و دستگير شدم. 
االن چه حسي داري ؟ 

از اينكه زندگي و آينده ام را تباه كردم، خيلي ناراحت هستم اما 
از اينكه االن قاتل نيستم خيلي خوشحالم. 

شاكي ادعا كرده كه قصد زورگيري داشتي ؟ 
نه، دروغ مي گويد من اصالً سارق يا زورگير نيستم. 

گفت وگو با متهم 


