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جیب بری 1/8 میلیاردی 
مادربزرگ و دختر و نوه!

پيرزن س�ابقه دار ك�ه همراه دخت�ر و نوه اش كي�ف زن�ان را در اتوبوس ه�اي تندرو 
خال�ي مي كردن�د، ب�ار ديگ�ر بازداش�ت ش�دند. متهم�ان اعت�راف كرده ان�د 
ك�ه ب�ه اي�ن ش�يوه يك ميلي�ارد و 800 ميلي�ون توم�ان ب�ه جي�ب زده ان�د. 
به گزارش جوان، رسيدگي به جريان اين پرونده از مدتي قبل و همزمان با طرح شكايت هاي 
مشابه درباره سرقت اموال زنان در اتوبوس هاي تندروي خط آزادي به خاوران در دستور كار 
كارآگاهان اداره 17 پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررسي شكايت هاي مطرح شده حكايت 
از اين داشت كه سارق يا سارقان با پرسه در اتوبوس هاي تندرو محتويات كيف و جيب زنان را 
خالي مي كنند. در حالي كه هر روز بر تعداد شكايت ها اضافه مي شد، كارآگاهان موفق شدند 
متهمان را كه سه زن به نام هاي نسا60 ساله، دخترش مريم 45 ساله و نوه اش مهري 30 ساله 
بودند، شناسايي كنند. بعد از شناسايي متهمان بود كه كارآگاهان براي بازداشت آنها راهي 
مخفيگاهشان در خيابان اتابك شدند، اما مردان خانه مانع از بازداشت متهمان مي شدند. 
مأموران پليس اما سرانجام هر سه زن را بازداشت و در بازرسي از مخفيگاه آنها مقدار زيادي 
گوشي سرقتي كشف كردند.  بررسي سوابق متهمان نشان داد كه نسا از مجرمان سابقه دار 
است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده بود. مريم و دخترش مهري هم از 
مجرمان سابقه دار بودند. مريم و مهري، سال 91 توسط كارآگاهان اداره 17 بازداشت شده بودند. 
مريم با تحمل مدت كوتاهي از حبس موفق به آزادي شده بود، اما مهري از سوي دادگاه به 
تحمل چهار سال زندان محكوم شده و بعد از طي كردن دوران محكوميتش در سال 95 از زندان 

آزاد و دوباره مشغول سرقت شده بود. 
مهري وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: من و شوهرم هر دو به مصرف مخدر شيشه اعتياد 
داريم. ما صاحب بچه اي 9 ساله هستيم كه هنوز او را به مدرسه نفرستاده ايم. البته شوهرم در 

كمپ بستري است اما خودم روزانه 100هزار تومان صرف خريد مواد مي كنم. 
مهري ادامه داد: پدرم هم از مجرمان سابقه دار   بود كه بارها به اتهام سرقت بازداشت شده بود 
كه سال قبل فوت شد. از زماني كه چشم باز كردم خانواده ام درگير جرائم بودند. كودك كه 
بودم به خاطر اين شرايط سخت بارها دست به خودزني زدم. مردان خانه هم هميشه در خانه 
مواد مصرف مي كردند و ما زن ها با دزدي از مردم هزينه زندگي و مواد را تأمين مي كرديم، براي 
همين بيشتر عمر من در زندان سپري شده است. مهري درباره شيوه سرقت هم گفت: ما زير 
نظر مادربزرگم نسا آموزش سرقت ديده ايم. شيوه ما هم به اين صورت بود كه چند نفري سوار 
اتوبوس مي شديم و سوژه هايمان را از بين زن هايي كه دستشان بند بود انتخاب مي كرديم. 
مثالً زني كه بچه بغل داشت يا با تلفن همراهش حرف مي زد يا گوشي آنها از گوشه كيفشان 
پيدا بود. بعد از انتخاب سوژه يكي از ما گوشي را سرقت مي كرد و به نفر بعدي مي داد. اگر هم 
كسي متوجه جيب بري مي شد، ما براي كمك به مال باخته نزديك مي شديم و با او همدردي 
مي كرديم تا نفر اصلي فرصت فرار داشته باشد. اگر هم مال باخته با همدستمان درگير مي شد، 

چنان درگيري و ضرب و جرحي راه مي انداختيم كه شاكي از درگيري پشيمان شود. 
متهم گفت: ما گوشي هاي سرقت شده را به قيمت پاييني به فروش مي رسانديم. مثالً موفق به 
سرقت يك گوشي شده بوديم كه 17 ميليون تومان قيمت داشت اما آن را به 600 هزار تومان 

فروختيم و پولش را صرف خريدمواد كرديم. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پليس آگاهي پايتخت گفت: 
در حال حاضر ارزش ريالي پرونده بيش از  يك ميليارد و 800ميليون تومان است و تحقيقات 

بيشتر از متهمان در اداره هفدهم پليس آگاهي پايتخت ادامه دارد. 

قصاص، زندان و شالق 
فرجام يك رابطه سیاه

 مردي كه در جريان ارتباط پنهاني با زني جوان، با همدس�تي يك از دوس�تانش 
شوهر وي را به قتل رس�انده اس�ت به قصاص، 15 س�ال زندان و تحمل 100 ضربه 
ش�اق محكوم ش�د. همدس�تان متهم نيز به حبس هاي طوالني محكوم شدند. 
به گزارش جوان، 8 فروردين س��ال 97، مردي مأموران پليس پايتخت را از ناپديد شدن 
برادرش به نام مسعود باخبر كرد و گفت: »شب گذشته برادرم از خانه بيرون رفت، اما ديگر 
بازنگشت. از همسرش سراغش را گرفتم كه گفت به محل كارش رفته است، اما همكارانش 

نيز از او اطالعي نداشتند و گفتند به آنجا نرفته است. نگرانم اتفاق بدي افتاده باشد.«
با اعالم اين مفقودي، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه پليس جسد مرد جواني را 
در بيابان هاي خاتون آباد در حاليكه دست و پايش بسته شده  و در يك سطل زباله انداخته 
شده بود، كشف كردند. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد 

جسد متعلق به همان مردي است كه برادرش اعالم مفقودي كرده بود. 
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و در تحقيقات اوليه مشخص شد 
مسعود با همسرش عاطفه اختالف داشته است. به اين ترتيب همسر مقتول تحت بازجويي 
قرار گرفت اما زن جوان از قتل شوهرش اظهار بي اطالعي كرد تا اينكه در بازجويي هاي فني 

به قتل با همدستي مرد جواني به نام مظاهر و دوستش مجيد اعتراف كرد. 
با اقرارهاي آن زن، مظاهر و مجيد نيز بازداشت ش��دند. مظاهر در بازجويي ها با اقرار به 
جرمش در ش��رح ماجرا گفت: »در فضاي مجازي با عاطفه آشنا ش��دم. نمي دانستم او 
متأهل است به همين دليل حضوري او را ديدم تا اينكه بعد از مدتي فهميدم او شوهر و 
دو فرزند دارد. خواستم رابطه ام را با او قطع كنم تا اينكه او از بداخالقي و بدرفتاري هاي 
شوهرش گفت. آنجا بود كه دلم برايش سوخت و قرار شد او را گوشمالي بدهم اما عاطفه از 
من خواست او را به قتل برسانم. خيلي فكر كردم تا اينكه قرار شد با كمك يكي از دوستانم 
مسعود را به قتل برس��انيم.« متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز طبق نقشه، عاطفه 
خودش را به مريضي زد و از همسرش خواست تا او را به درمانگاه برساند. من و مجيد از قبل 
مقابل منزل آنها در ماشين منتظر نشسته بوديم. وقتي عاطفه و شوهرش از خانه بيرون 
آمدند به عنوان مسافركش توقف كرديم. مسعود قبول نمي كرد سوار ماشين شود اما به 
زور او را سوار ماشين كرديم و به بيابان هاي خاتون آباد رفتيم. در محلي خلوت او را از ماشين 
پياده كرديم و سپس دست و پا و دهانش را با كش بستيم. از قتل او پشيمان شدم و فقط 
مي خواستم او را گوشمالي بدهم. به همين خاطر با سنگ چند ضربه به سرش زدم اما او از 

نفس افتاد و فوت شد. از ترس جسدش را بين زباله ها انداختيم و فرار كرديم.«
بعد از اظهارات مظاهر، دوست وي نيز مورد بازجويي قرار گرفت و گفت: »آن روز در خانه 
مظاهر خواب بودم. او مرا از خواب بيدار كرد و خواست تا با هم بيرون برويم. بين راه بود كه 
در ماشين ماجرا را تعريف كرد و گفت مي خواهد با يك نفر تسويه حساب كند. باور كنيد از 
نقشه قتل اطالعي نداشتم. وقتي مقتول را به بيابان هاي خاتون آباد برديم فقط براي بستن 

دست و پاي مقتول به مظاهر كمك كردم.«
 متهمان پس از صدور كيفر خواست در يكی از شعبات دادگاه كيفری محاكمه شدند. 

  هيئت قضايي بعد از شنيدن دفاعيات متهمان، مظاهر را به خاطر قتل عمد به قصاص، به 
خاطر آدم ربايي به 15سال حبس و به خاطر رابطه پنهاني به 100ضربه شالق و مجيد را به 
خاطر آدم ربايي و معاونت در قتل به 30 سال حبس محكوم كرد. همچنين همسر مقتول 
نيز به خاطر معاونت در قتل به 15سال حبس، به خاطر معاونت در آدم ربايي به 10 سال 
حبس و به خاطر رابطه نامشروع به 100ضربه شالق محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي 

كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه 26 ديوان مورد تأييد قرار گرفت. 
 

كالهبرداري از نخبگان 
علمي در شركت هاي هرمي

اعضاي دو ش�ركت هرمي كه به بهانه اس�تخدام 
در مراك�ز دولت�ي جوان�ان تحصي�ل ك�رده 
شهرس�تاني را فريب داده و از آنه�ا كاهبرداري 
ش�دند.  بازداش�ت  كرده ان�د،  ميلي�اردي 
به گزارش جوان، به دس��تور بازپرس��ان ش��عبه 2 و 
7 دادس��راي ناحي��ه 31 تحقيق��ات كارآگاه��ان 
اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران براي بازداش��ت 
متهم��ان از اول آذرماه امس��ال و همزم��ان با طرح 
ش��كايت هاي مش��ابه درباره فعاليت ش��ركت هاي 
هرمي به جريان افتاد. ش��اكيان كه همگي از اهالي 
شهرستان هاي مختلف بودند، گفتند كه فرزندانشان 
كه همگي تحصيالت عاليه دارند و براي استخدام در 
اداره ها و شركت هاي دولتی راهي تهران شده بودند كه 
ديگر از آنها خبري ندارند. يكي از شاكيان گفت: پسرم 
تحصيالت عاليه دارد و به توصيه يكي از دوس��تانش 
براي اس��تخدام در يكي از شركت هاي معتبر دولتي 
راهي تهران شد. ارتباط ما از طريق تلفن ادامه داشت 
تا اينك��ه تماس گرف��ت و گفت براي ره��ن خانه به 
40 ميليون تومان پول نياز دارد. ما هم هر طور شده بود 
پول را تهيه و برايش ارسال كرديم اما از آن به بعد ديگر 
تماسش قطع شد. البته گاهي پيامكي يا در تماسي 
كوتاه ما را از احوال خودش با خبر مي كرد و مي گفت 
كه به هيچ وجه حاضر به بازگشت به خانه نيست. بعد 
از آن بود كه احتمال دادي��م اتفاقي ناگوار برايش رخ 

داده باشد براي همين تصميم به شكايت گرفتيم. 
تحقيقات كارآگاهان با بررس��ي شكايت هاي مطرح 
شده حكايت از اين داشت كه شاكيان در دام اعضاي 
شرك�ت هاي هرمي گرفتار شده اند. آنها در بررسي هاي 
بعد موفق ش��دند مخفي��گاه آنه��ا را در خيابان هاي 
كوهس��ار و خليج فارس شناس��ايي و در جريان دو 
عمليات همزمان 11 عضو شركت را بازداشت كنند. 

يكي از اعضاي ش��ركت گف��ت: م��ن داراي مدرك 
مهندسي هستم و مدتي قبل يكي از دوستانم توصيه 
كرد كه براي استخدام در يكي از شركت هاي معتبر 
دولتي راهي تهران شوم كه قبول كردم. وقتي به تهران 
آمدم چند شب را در پارك ها و مسافرخانه ها سپري 
كردم. بعد از آن يكي از اعضاي شركت تماس گرفت 
و من را به خانه اي مجردي برد كه چند نفر ديگر كه 
شرايط مشابه من را داشتند آنجا بودند. آنجا بود كه 
به من گفتند فعاًل ش��رايط اس��تخدام عقب افتاده و 
پيشنهاد دادند تا زمان فراهم شدن شرايط وارد كار 
بازاريابي شوم. به توصيه آنها 40 ميليون تومان براي 
رهن خانه از خانواده ام پول گرفتم و قرار ش��د  بعد از 
دوس��ال فعاليت بازاريابي براي تورهاي مسافرتي و 
اش��ياي تزييني، هفته اي 100 ميليون تومان به من 
پرداخت كنند كه قبول كردم. مدتي كه گذش��ت از 
پرداخت پول ه��م خبري نش��د و از طرفي هم روي 
بازگشت به خانه را هم نداشتم تا اينكه مأموران من 

را بازداشت كردند. 
 سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با 
جعل و كالهبرداري پليس آگاهي پايتخت گفت:11 نفر 
از اعضاي اين باند دستگير شده اند كه از هركدام 40 
تا 50 ميليون توم��ان پول كالهبرداري شده اس��ت. 
وي گفت: در حال حاضر ارزش كالهبرداري پرونده 
2 ميليارد تومان برآورد شده است و متهمان به دستور 

قاضي راهي زندان شدند. 

آگهی دادنامه 

«راي قاضی شورا» 

علی اکرم داودي نیا- قاضی شعبه دوم شوراي حل اختالف حوزه قضایی شهرستان ایالم

تاسيس موسسه غير تجارى اتحاديه صنف فروشندگان
 ظروف شهرستان گنبدكاووس درتاريخ 1397/9/22
به شماره ثبت 335 به شناسه ملى 14008004296 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهى مى گردد. موضوع: انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام 
صنفى. حمايت و حفظ حقوق صنفى اعضاء. ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين 
افراد صنفى. تالش براى بهبود محيط كسب و كار. تعامل با دستگاههاى دولتى 
نهادهاى عمومى غير دولتى و بخش خصوصى درراستاى وظايف و اختيارات خود 
.همچنين تالش درراستاى ارتقاء كيفى خدمات رسانى به مردم و اطالع رسانى 
مناسب رسيدگى به شكايات دريافتى. شماره مجوز 8146 تاريخ مجوز 1397/8/9 
سازمان صنعت ومعدن گنبدكاووس مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز 
اصلى: استان گلستان، شهرستان گنبدكاووس، بخش مركزى شهر گنبد كاووس، 
ميدان انقالب، كوچه 38[11]، خيابان دلگشا، پالك 453 طبقه همكف كدپستى 
با كدملى: 2031451154 سمت: رئيس  4971716493 آقاى قربانعلى افسرى 
نايب  با كدملى: 4869633779 سمت:  نوراله سعيدى  آقاى  و  هيئت مديره 
رئيس اول وآقاى حبيب اله ساعدى اردهائى با كدملى: 2031543113 سمت: 
نايب رئيس دوم وآقاى حسين محمدآبادى با كد ملى:  2031590847  سمت: 
عضوهيئت مديره و دبير و آقاى يوسف اسماعيلى  با كد ملى: 1651646597 به 
سمت: عضو هيئت مديره و خزانه دار وآقاى هادى باى با كدملى: 4879307459 
سمت: بازرس اصلى براى مدت چهارسال انتخاب گرديدند. همچنين كليه اوراق 
و اسناد بهادار تعهدآور موسسه از قبيل چك، سفته، بروات و قراردادها و ساير 
عقود اسالمى و سايرنامه هاى عادى و ادارى با امضاى رئيس هيئت مديره وخزانه 
دار ودرغياب هريك با امضاء نائب رئيس اول همراه با مهر موسسه معتبر مى 
باشد. - دارائى موسسه وميزان دارائى هريك از موسسين: ندارد اختيارات مدير 

عامل: طبق اساسنامه 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گنبد كاووس (694493)

تاسيس موسسه غير تجارى اتحاديه صنف غالت حبوبات و سم 
فروشان شهرستان گنبدكاووس درتاريخ 1397/8/30 

 به شماره ثبت 293 به شناسه ملى 14007960160 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى مى گردد. - موضوع: انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفى. 
حمايت و حفظ حقوق صنفى اعضاء، ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين افراد 
صنفى. تالش براى بهبود محيط كسب و كار. تعامل با دستگاههاى دولتى. نهادهاى 
عمومى غير دولتى و بخش خصوصى در راستاى وظايف و اختيارات خود. همچنين 
تالش در راستاى ارتقاء كيفى خدمات رسانى به مردم  و اطالع رسانى مناسب 
تاريخ  شماره 128/24/45945/3  مجوز  طبق  دريافتى.  شكايات  به  رسيدگى 
1397/8/22 اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان گنبد كاوس - (ثبت موضوع 
فعاليت مذكور به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد) - مدت :  از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود - مركز اصلى: استان گلستان، شهرستان گنبدكاووس، 
بخش مركزى، شهر گنبد كاووس، ميدان انقالب، كوچه 38[11]، خيابان دلگشا، 
پالك 453، طبقه همكف كدپستى 4971716493 - اولين مديران: آقاى سيدرضا 
رضوان فر به شماره ملى 2030101771 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 4 سال 
آقاى مختار جمالى به شماره ملى 1651184976 به سمت نايب رئيس اول هيئت 
مديره به مدت 4 سال آقاى فرشيد عنايتى پور به شماره ملى 0069717656 به 
سمت نايب رئيس دوم هيئت مديره به مدت 4 سال خانم سليمه موحد قوجق به 
شماره ملى 2030995193 به سمت عضو هئيت مديره ودبير هئيت به مدت 4 
سال آقاى افشين ناصرى بشماره ملى 0054750091 عضو هئيت مديره وخزانه دار 
به مدت 4 سال خانم ناهيد استوار به شماره ملى 4889793781به سمت بازرس 
اصلى به مدت 4 سال - دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالى اتحاديه مانند 
چكها.  بروات. سفته ها. اسناد تعهدآور مالى با امضاء رئيس هئيت مديره و خزانه 
دار و در غياب هر يك نايب رئيس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر مى باشد. 

اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گنبد كاووس (694495)

تاسيس موسسه غير تجارى اتحاديه صنف آرايشگران مردانه شهرستان گنبدكاووس درتاريخ 1397/9/18
به شماره ثبت 322 به شناسه ملى 14007994645 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. - موضوع: انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفى 
حمايت و حفظ حقوق صنفى اعضاء، ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين افراد صنفى. تالش براى بهبود محيط كسب و كار.تعامل با دستگاههاى دولتى. نهادهاى 
عمومى غيردولتى و بخش خصوصى در راستاى وظايف و اختيارات خود. همچنين تالش در راستاى ارتقاء كيفى خدمات رسانى به مردم و اطالع رسانى مناسب 
رسيدگى به شكايات دريافتى. شماره مجوز 128,24,45965,3 تاريخ مجوز 1397/8/22 اداره صنعت و معدن وتجارت گنبد كاووس (ثبت موضوع فعاليت مذكور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد ) - مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود - مركز اصلى: استان گلستان، شهرستان گنبدكاووس، بخش مركزى، شهر گنبد 
كاووس، ميدان انقالب، كوچه 38[11]، خيابان دلگشا، پالك 453، طبقه همكف كدپستى 4971716493 - اولين مديران: آقاى ناصر على پور مرجقل به شماره ملى 
2678876411 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 4 سال آقاى جواد حاجى ميراحمدى به شماره ملى 2031573871 و به سمت نايب رئيس اول هيئت مديره 
به مدت 4 سال آقاى موسى گل چشمه به شماره ملى 6249855939 و به سمت نايب رئيس هيئت دوم مديره به مدت 4 سال آقاى عبدالجليل فان يخمر به شماره 
ملى2030747904 به سمت عضو هئيت مديه ودبير هئيت مديره به مدت 4 سال آقاى عبدالحكيم قاروى به شماره ملى 2032108631به سمت عضو هئيت مديره 
و خزانه دار به مدت 4 سال آقاى تايماز عاشورى به شماره ملى 2031058444 به سمت بازرس اصلى به مدت 4 سال - دارندگان حق امضا: امضاء كليه اوراق و اسناد 
بهادار وتعهدآور موسسه از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسالمى و سايرنامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئيس هيئت مديره وخزانه دار و درغياب هريك 

با امضاء نايب رئيس اول و همراه با مهر اتحاديه معتبر است - اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گنبد كاووس (694494)

كالهبرداري ميلياردي با وعده فروش خودرو
پنج عضو يك ش�بكه كاهب�رداري كه با ثبت 
شركت و وعده فروش خودرو، ميلياردها تومان از 
متقاضيان كاهبرداري كرده اند، بازداشت شدند. 
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور، معاون مبارزه 
با جع��ل و كالهب��رداري پليس آگاه��ي پايتخت 
گفت: متهمان با طرح ش��كايت هاي مشابه عليه 
آنها در شعبه 3دادس��راي ناحيه 18 تهران تحت 
تعقي��ب كارآگاه��ان اداره 14 پليس آگاهي قرار 
گرفتند. بررسي هاي پليس نشان داد كه متهمان 
با ثبت س��ه ش��ركت به بهانه فروش خودروهاي 

اقس��اطي از متقاضيان كالهبرداري مي كنند كه 
پس از شناسايي مخفيگاه متهمان هر پنج نفر به 
نام هاي بيتا و ناهيد هر دو 28 ساله، حسام 30ساله، 
حميد 40ساله و حامد 36 ساله را بازداشت كردند. 
متهمان در بازجويي ها به كالهبرداري ميلياردي به 

اين شيوه اعتراف كردند. 
حسام سردسته باند گفت: ايده كالهبرداري را يكي 
از دوستانم كه به اتهام كالهبرداري در زندان است 
به من آموزش داد. ما با درج آگهي در سايت هاي 
اينترنتي خود را واس��طه فروش اقساطي خودرو 

معرفي مي كردي��م. وقتي متقاضيان به ش��ركت 
مراجعه مي كردند از آنها مي خواستيم كه از اداره 
ثبت استعالم بگيرند كه بعد از استعالم به ما اعتماد 
مي كردند. متهم ادامه داد: پس از گرفتن مبالغي 
بين 18 ميليون ت��ا 60ميليون توم��ان يك زمان 
تقريبي براي تحويل خودرو اع��الم مي كرديم اما 
بعداً زمان تعيين شده را به تعويق مي انداختيم و 
مشتري را سرگردان مي كرديم. وقتي او از خريد 
انصراف مي داد ما با كسر درصدي از پول اين بار به 
او چك هاي مدت دار مي داديم و با پول مشتري ها 

جواب قبلي ها را مي داديم و به همين ترتيب با پول 
دريافتي از مردم تجارت مي كرديم. وقتي هم كه 
تعداد شاكيان اضافه مي شد محل كارمان را عوض 

مي كرديم. 
س��رهنگ كارآگاه جهانگي��ر تقي پ��ور، معاون 
مبارزه با جع��ل و كالهب��رداري پليس آگاهي 
پايتخت گفت: در حال حاضر ارزش مالي پرونده 
3ميليارد تومان اس��ت و تحقيقات براي كشف 
جرائم بيشتر متهمان در اداره 14 پليس آگاهي 

جريان دارد. 

چن�د انب�ار كاال در حاش�يه س�اختمان قدي�م پاس�كو در آت�ش س�وخت. 
  سيد جالل ملكي سخنگوي س��ازمان آتش نش��اني تهران گفت: اين حادثه ساعت 
5:45 صبح پنج شنبه در انبار لباس و كاال اتفاق افتاد و آتش نشانان 5 ايستگاه در محل 
حاضر شدند. وي ادامه داد: محل حادثه هم ضلع شرقي ساختمان پالسكوی قديم بود. 
ساختمان محل آتش سوزي هم گاراژ قديمي بود كه در طبقه بااليي آن چندين مغازه 
كه از آن به عنوان انبار استفاده مي شد، دچار آتش سوزي شده بود كه آتش نشانان بعد از 

ايمن كردن محل آتش را مهار كردند. وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 

زن ج�وان ب�ا طراح�ي ي�ك س�ناريوي هالي�وودي 
پيچي�ده موف�ق ش�د، ام�وال ش�وهر پول�دارش را 
براي رس�يدن ب�ه م�رد م�ورد عاق�ه اش باال بكش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مرد جوان��ي در تهران به اداره 
پليس رفت و از همسرش به اتهام كالهبرداري و جعل مدارك 

شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من تاجری سرشناس و مقيم 
كشور فرانسه هستم. چند سال قبل با همسرم سهيال كه در 
مهماني با هم آشنا شده بوديم، ازدواج كردم و زندگي مان را 
در خانه وياليي بزرگي در شمال تهران آغاز كرديم. به خاطر 
كارم هميشه در سفر به كشورهاي اروپايي و مخصوصاً فرانسه 
هستم و كمتر در ايران زندگي مي كنم و همسرم نيز بيشتر 
وقت ها در خارج از كشور پيش خانواده اش يا من است و زماني 
كه من به ايران مي آيم او هم به اي��ران مي آيد. وي ادامه داد: 
مدتي قبل همراه همسرم به فرانس��ه رفتيم و او از آنجا براي 
تفريح به كش��ور ديگري رفت تا اينكه چند روز قبل به ايران 
برگشت و من هم ديروز از سفر كاري به ايران بازگشتم. وقتي 
به خانه ام آمدم، متوجه شدم كليد در خانه ام عوض شده است 
و همسرم نيز در خانه نيس��ت. در حالي كه شوكه شده بودم 
با همس��رم تماس گرفتم كه با صحبت ها و ادعاهاي عجيب 
او روبه رو ش��دم. او گفت كه من مدتي قبل ب��ه او وكالت تام 
االختيار داده ام و با اين وكالت از من طالق گرفته است و خانه 
گرانقيمت و خودروي بنزم را نيز به عنوان مهريه اش برداشته 
است. ابتدا فكر كردم شوخي مي كند اما وقتي بررسي كردم، 
ديدم او با جعل امضاي من در دادگاه از من طالق غيابي گرفته 
و اموالم را هم باال كشيده است. وي در پايان گفت: در اين مدت 
من و همسرم هر دو خارج از ايران بوديم و االن مات و مبهوت 
مانده ام كه چطور همسرم در دادگاه ايران از من طالق گرفته 

و اموالم را باال كشيده است . 
    معماي عجيب پيش روي مأموران 

با طرح اين شكايت تيمي از مأموران پليس به دستور قاضي 
پرونده براي بررس��ي موضوع وارد عمل ش��دند. مأموران در 
نخس��تين گام با بررس��ي اوراق هويتي و گذرنامه مرد تاجر 
دريافتند، وي هنگام دادن وكالت در دفترخانه به همسرش 

در ايران نبوده است و از طرف ديگر مشخص شد همسر مرد 
تاجر هم زمان گرفتن طالق در مس��افرت خارج از كش��ور 
بوده است. بنابراين مأموران با معماي عجيبي روبه رو شدند 
كه حكايت از اين داشت سهيال با اجراي نقشه اي مرموز و با 
همدستي افراد ديگري، امضاي شوهرش را جعل كرده و پس 
از گرفتن وكالت، هم اموال او را باال كشيده و هم از او در دادگاه 

طالق گرفته است. 
در چنين شرايطي مأموران تحقيقات خود را براي راز گشايي 
اين معما با بررسي اوراق امضاء ش��ده در دفترخانه و دادگاه 
خانواده آغاز كردند كه پس از بررس��ي هاي هيئت يك نفره، 
سه نفره و پنج نفره مشخص شد امضاي مرد تاجر در دفترخانه 
جعل شده اس��ت. با مش��خص ش��دن جعل امضاي شاكي 
مأموران به دس��تور بازپرس پرونده سهيال را به عنوان متهم 

بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ها ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با مدارك 

و داليل روبه رو شد به جرم خود اعتراف كرد. 
   راز طاق غيابي و كاهبرداري  

متهم گفت: چند سال قبل در مهماني شبانه با مرد جواني به 
نام احسان آشنا شدم. او به من ابراز عالقه كرد و من هم عاشق 
او شدم. احسان تاجر بود اما ورشكست شده بود و وضع مالي 
خوبي نداشت. ما هر دو عاشق هم بوديم، اما هر دو در آرزوي 
زندگي رؤيايي بوديم به همين خاطر احسان يكي از بستگانش 
را به نام شهرام كه تاجر و مقيم فرانسه بود به من معرفي كرد 
و قرار شد با او ازدواج كنم و در فرصت مناسب بانقشه اي كه 
هر دو طراحي كرده بوديم، اموالش را باال بكشيم و بعد زندگي 
رؤيايي خودمان را ش��روع كنيم. من با شهرام ازدواج كردم و 
منتظر فرصت بودم تا نقشه مان را اجرا كنيم. وقتي شهرام به 
مسافرت كاري رفت احسان خودش را با گريم شبيه شهرام 
كرد و دو نفري با مداركي كه از شهرام در اختيار داشتم به دفتر 

خانه اي رفتيم و وكالت نامه تام االختياري به من داد. 
پس از اين شوهرم از من خواست پيش او بروم و من هم براي 
اينكه به من شك نكند راهي اروپا شدم، اما اين بار براي ادامه 
اجراي نقشه مان خواهر دو قلويم به جاي من وارد بازي شد. او 
با همان وكالت تقلبي به دادگاه خانواده رفت و از شهرام طالق 

گرفت تا اينكه من چند روز قبل زودتر از شوهرم به ايران برگشتم و خانه 
و خودروي بنزش را با همان وكالت به نام خودم زدم. وي در پايان گفت: 

فكر نمي كردم روزي مأموران پليس دست مرا رو كنند. 
تحقيقات درباره اين پرونده به دستور قاضي ادامه دارد. 

نقشه هالیوودي  براي باال كشیدن
  اموال شوهر پولدار 

انبارهاي حاشیه پالسكو
 در آتش سوخت


