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دايي و خو ا هرزاده
 با هم  به سرقت مي رفتند

دايي و خواهرزاده كه س�وار بر خودروي 
س�واري پرايد با پرس�ه در خيابان هاي 
تهران لوازم داخل خودروها را س�رقت 
مي كردند، س�رانجام بازداش�ت شدند. 
بلله گللزارش جللوان، تللاش كارآگاهان 
پليس آگاهي تهران براي بازداشت دو متهم 
از آبان ماه امسال به جريان افتاد. صبح روز 
13 آبان ماه مردي وارد كانتري 113 بازار شد 
و مأموران كانتري را از سرقت لوازم داخل 
خودرو اش با خبر كرد. او گفت: ساعتي قبل 
ماشينم را كنار خيابان پارك كردم و براي 

خريد راهي بازار شدم. 
وقتي برگشتم ديدم كه در ماشين باز است و 
چمدان، مقداري لباس، دستگاه جي پي اس 
و مقداري لوازم ديگر كه داخلش بود سرقت 
شده اسللت. بعد از مطرح شللدن شكايت 
پرونده به دستور بازپرس شعبه 12 دادسراي 
ناحيه 12 تهران در اختيار تيمي از كارآگاهان 
اداره بيستم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
مأموران پليس در اوليللن گام با حضور در 
محل و بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه 
شدند كه سرقت از سوي راننده و سرنشين 
يك خودروي پرايد هاچ بك رقم خورده است، 
بنابراين با بررسللي شللماره پاك خودرو، 
مالك آن را به اداره پليللس دعوت كردند. 
مرد ميانسال وقتي مورد تحقيق قرار گرفت 
گفت كه از ماجراي سرقت خبر ندارد. او بعد 
از ديدن تصاوير خللودروي خود در دوربين 
مداربسته گفت كه خودرو در اختيار پسرش 
بوده است. بعد از به دست آمدن اين سرنخ 
پسر او كه حامد نام داشللت به اداره پليس 

دعوت شد. بررسي سللوابق حامد حكايت 
از اين داشللت كه وي از مجرمان سابقه دار 
اسللت كه چند ماه قبل از زندان آزاد شده 
است. او بعد از ديدن تصاوير  ا ش به سرقت با 
همدستي دايي اش اعتراف كرد و گفت: كه 
براي تأمين هزينه مواد مخدر مرتكب سرقت 
شده است. متهم گفت: من و دايي ام كه صابر 
نام دارد به مصرف مواد مخدر اعتياد داريم و 
از مدتي قبل بود كه تصميم گرفتيم لوازم 
داخل خودروها را سرقت و با فروش آن پول 
موادمان را تأمين كنيم. تخصص من در باز 
كردن در خودروهاي داخلي است و دايي ام 
هم در بازكللردن در خودروهللاي خارجي 
مهارت دارد. متهم گفت: ما در خيابان هاي 
مركز يا شمال شهر پرسه مي زديم و لوازم 
داخل خودروها را سرقت كرده و آنها را به دو 
مالخر كه معتاد هم هستند، مي فروختيم و با 

پول آن مواد مصرف مي كرديم. 
با اطاعاتي كلله حامد در اختيللار پليس 
گذاشت،  دايي او هم شناسايي و بازداشت 
شد. صابر هم در اولين بازجويي ها حرف هاي 
خواهرزاده اش را تأييد كرد. بعد از آن بود كه 
دو مالخر پرونده هم شناسللايي و بازداشت 
شدند.  سللرهنگ كارآگاه شللمس الدين 
ميرزكي، معاون مبارزه با سرقت وسايل نقليه 
پليس آگاهي گفت: متهمان در بازجويي ها 
به 300 فقره سرقت اعتراف كرده اند و ارزش 
ريالي پرونده شان بيش از 500 ميليون تومان 
است. وي گفت: تحقيقات براي كشف جرائم 
بيشتر متهمان در اداره بيستم پليس آگاهي 

تهران ادارمه دارد. 

مجري قالبي راديو جوان 
حساب شهروندان را

 خالي مي كرد
مجري قالبي راديو جوان كه با طرح ادعاي برنده خوش 
حسابي براي سفر به عتبات عاليات حساب شهروندان   
را خال�ي مي ك�رد ب�ه دام پليس فت�ای ته�ران افتاد. 
به گزارش جوان 16 مرداد امسال زن 36 ساله وارد پليس فتا 
تهران شد و عليه مرد فريبكار اعام شكايت كرد. او گفت: 
چند روز قبل مردي تماس گرفت و خودش را مجري راديو 
جوان معرفي كرد و گفت كه من به علت خوش حسللابي 
برنده سللفر 5 ميليون توماني به عتبات عاليات شده ام. او 
گفت: من بين دريافت پول هزينه سفر يا رفتن به سفر حق 

انتخاب دارم كه خواستم پول آن را به من پرداخت كنند. 
شللاكي ادامه داد: تماس گيرنده مهللارت زيادي در حرف 
زدن داشت و من واقعاً فكر كرده  بودم كه حتماً بايد مجري 
راديو باشللد براي همين به او اعتماد كللردم. به هر حال او 
خواست كه شللماره كارت عابربانك و رمز دوم آن را به او 
بدهم تا پول را به حسللابم واريز كند كه قبول كردم. بعد از 
دادن رمز كارت بود كه 6 ميليللون و 500 هزار تومان پولي 
كه در حسابم بود، برداشت شد و هيچ پولي هم به حسابم 
واريز نشد. آنجا بود كه فهميدم آن فرد كاهبردار بود و حاال 

درخواست كمك دارم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات، كارآگاهان پليس فتا متوجه 
شدند كه شكايت هاي مشابه ديگري هم به پليس گزارش 
شده است كه اين فرد به شيوه اي ديگر هم با معرفي خودش 
به عنوان مجري راديو جوان در حال خالي كردن حسللاب 
شهروندان است. متهم، شهروندان را به پاي باجه عابربانك 
مي كشد و از آنها مي خواهد موجودي كارت را استعام كنند 
و سپس به قسمت انتقال وجه بروند و كد چند رقمي كه با 
دو صفر آغاز مي شود را وارد كنند كه اين كد همان ميزان 
موجودي كارت است كه به محض وارد كردن كد، موجودي 

حساب به سرقت مي رود. 
در حالي كلله هر روز بر تعداد شللكايت ها اضافه مي شللد، 
كارآگاهان موفق شللدند مخفيگاه متهم را شناسللايي و او 
را كه مردي 23 ساله بود، بازداشللت كنند. سرهنگ تورج 
كاظمي، رئيس پليس فتا تهران گفت: متهم در بازجويي ها 
به سرقت از حساب شللهروندان به اين شيوه اعتراف كرد و 
براي سيرمراحل قانوني به دادسراي ناحيه 31 معرفي شد. 

 
مرگ خاموش 2 عضو يک خانواده

م�ادر و دختري در شهرس�تان پيرانش�هر در اس�تان 
آذربايجان غرب�ي به عل�ت گاز گرفتگي فوت ش�دند. 
به گزارش جوان، سللرهنگ ميرجليل موسللوي، فرمانده 
انتظامي پيرانشهر گفت: اين حادثه روز گذشته در شهرك 
منگور اين شهرستان اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس بعد از 
حضور در محل نشان داد كه مادر و دختر به علت نشت گاز 
از بخاري دچارگازگرفتگي شده و فوت شده اند كه اجساد به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 

اسيدپاشي روي يک مادر و دختر
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت روي م�ادر و دخت�ري در 
شهرس�تان س�قز اسيدپاش�يده ، بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي شهرستان سقز 
به ايلنا گفت: اين حادثه شامگاه شنبه 23 آذرماه در خيابان 
سعدي اين شللهر اتفاق افتاد و بررسللي هاي پليس بعد از 
حضور در محل نشان داد مادر ميانسال و دختر 28 ساله اش 
به صورت سطحي دچار سوختگي ناشي از اسيدپاشي شده 

و به بيمارستان منتقل شده اند. 
وي گفت: مأموران پليس در جريان بررسي هاي بعد متوجه 
شدند حادثه از سوي فردي موتور سوار رقم خورده است كه 
يك مظنون را بازداشت كردند. وي گفت: بررسي هاي اوليه 
حكايت از اين دارد كه حادثه در جريان اختاف خانوادگي 

رقم خورده است.

آگهى مفقودي 
 BARDO OHV

 CNG

آگهى تغییرات شرکت احیا خودرو زاگرس با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 14042 و شناسه ملى 14004482596 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (697957)

آگهى تغییرات شرکت سهامى خاص صنایع غذایى دامون دلیجان پارسیان 
به شماره ثبت 1133 و شناسه ملى 10103541586

 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (697960)

آگهى تغییرات شرکت کشاورزى دامداران دلیجان
 به شماره ثبت 78 و شناسه ملى 10780007969 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (697959)

آگهى تغییرات شرکت مروارید بى نظیر دلیجان سهامى خاص 
به شماره ثبت 1368 و شناسه ملى 14002890861 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (697958)

آگهى تغییرات شرکت احیا خودرو زاگرس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 14042 و شناسه ملى 14004482596 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (697956)

آگهى مفقودي 

 A44264

آگهى مفقودي 

 D17910

آگهى ابالغ

م الف: 7207/ سردفتر طالق 8 کرج- علی اکبر سلیمانی
نوبت اول: 1398/9/25- نوبت دوم: 1398/10/5

آگهى مفقودي 

14109922

آگهى مفقودي 

 NAZPL140TB0321137

آگهى مفقودي 

 NAZPL140BF0418842

آگهى مفقودي  آگهى مفقودي 
 BARDO OHV

 CNG

آگهى تغییرات شرکت احیا خودرو زاگرس با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 14042 و شناسه ملى 14004482596 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (697957)

آگهى تغییرات شرکت سهامى خاص صنایع غذایى دامون دلیجان پارسیان 
به شماره ثبت 1133 و شناسه ملى 10103541586

 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (697960)

آگهى تغییرات شرکت کشاورزى دامداران دلیجان
 به شماره ثبت 78 و شناسه ملى 10780007969 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (697959)

آگهى تغییرات شرکت مروارید بى نظیر دلیجان سهامى خاص 
به شماره ثبت 1368 و شناسه ملى 14002890861 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دلیجان (697958)

آگهى تغییرات شرکت احیا خودرو زاگرس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 14042 و شناسه ملى 14004482596 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (697956)

آگهى مفقودي 

 A44264

آگهى مفقودي 

 D17910

آگهى ابالغ

م الف: 7207/ سردفتر طالق 8 کرج- علی اکبر سلیمانی
نوبت اول: 1398/9/25- نوبت دوم: 1398/10/5

آگهى مفقودي 

14109922

آگهى مفقودي 

 NAZPL140TB0321137

آگهى مفقودي 

 NAZPL140BF0418842

آگهى مفقودي 

ا عال م  گذ شت   ا ز   قا تل خو ا هر   شهيد  ال جو ر د ي 
ع�روس خان�واده ش�هيدالجوردي ك�ه از 
شش س�ال قبل به اتهام قتل مادرشوهرش 
در بازداشت به س�ر مي برد با اعالم گذشت 
اولي�اي دم از طناب دار فاصل�ه گرفت و روز 
گذش�ته از جنبه عمومي جرم محاكمه شد. 
به گزارش جوان، جلسلله رسلليدگي به اين 
پرونده صبح روز گذشللته در شللعبه هشتم 
دادگاه كيفري يك اسللتان تهران به رياست 
قاضي رحماني برگزار شد. نماينده دادستان 
بعد از اعام رسللميت جلسلله خللودش را به 
جايگاه رساند و در قرائت كيفرخواست گفت: 
»پرونده در 27 بهمن سال 92 با ناپديد شدن 
زن 70 سللاله به جريللان افتاد. بعللد از اعام 
مفقودي در تحقيقات مشللخص شد اين زن 
خواهر شللهيد الجوردي اسللت كلله به طور 
مرموزي ناپديد شللده اسللت. ابتدا شايعاتي 
مبني بر سياسي بودن اين ماجرا مطرح بود تا 
اينكه فرداي آن روز جسد وي در دشت مزار 
دماوند كشف شد. اولين بررسي ها نشان داد 
آن زن بر اثر ضربات جسللم سخت به سرش 
كشته شده و جسللدش به اين مكان منتقل 
شده است. « نماينده دادستان در ادامه گفت: 
»بررسي هاي بعدي پليس نشان داد كه قتل 
بر اثللر اختافللات خانوادگي اتفللاق افتاده و 
مقتول با عروسللش، فرشللته اختاف داشته 
است. فرشللته بعد از بازداشت به ارتكاب قتل 
با همدسللتي شوهر سللابقش، بهمن اعتراف 
كرد.« نماينده دادسللتان گفت: »فرشته بعد 
از كامل شدن تحقيقات محاكمه و به قصاص 
و بهمن به زندان محكوم شللده بود كه فرشته 

با اعام گذشت اولياي دم از مرگ نجات پيدا 
كرده اسللت كه درخواسللت مي كنم از جنبه 

عمومي جرم مجازات شود.« 
   شرح ماجراي قتل

در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و گفت: »كاس 
سوم راهنمايي بودم كه با اصرار خانواده ام ازدواج 
كردم. اما چند سال بعد طاق گرفتم و در دفتر 
وكالت بهمن به عنوان منشي مشغول كار شدم. 
سال 91 بهمن پيشنهاد ازدواج داد كه قبول كردم 
اما بعد از يكسال متوجه شدم او بچه دار نمي شود 
به همين دليل جدا شدم. اوايل سال 92 از طريق 
يك سايت همسريابي با شللوهرم آشنا شدم. 
مادرشوهرم با اين ازدواج مخالف بود، اما من و 
شوهرم با هم ازدواج كرديم و در يك ساختمان با 
مادرش زندگي مي كرديم. شوهرم خيلي مرد با 
اراده اي نبود و نمي توانست اختافات بين من و 
مادرش را مديريت كند به همين دليل روز به روز 
اختافات ما بيشتر مي شد. تا اينكه از رفتارهاي 
مادرشوهرم خسته شدم و از شوهرم خواستم به 

خانه ديگري برويم.«
   نحوه قتل مادرشوهر

او ادامه داد: »وقتي مادرشللوهرم فهميد قصد 
داريم خانه مسللتقل اجاره كنيم عصباني شد 
و به همين خاطر روز حادثه به خانه مان آمد و 
گفت اجازه نمي دهد به خانه جديد برويم. سعي 
كردم او را قانع كنم اما بي فايده بود و با هم درگير 
شديم. در اين درگيري او به من حمله كرد و با 
مشت به سرم كوبيد. من هم براي دفاع از خودم 
با ميله قالي بافي كه روي مبل بود چند ضربه به 
سرش زدم كه كشته شد و جسدش را با كمك 

شوهر سابقم از خانه خارج كردم.«
   رضايت پاي چوبه دار

متهم درباره جلللب رضايت اوليللاي دم گفت: 
»يك روز قبل از اجراي حكم خواهر و برادرانم 
به ماقاتم آمدند. برادرم از من پرسيد قرار است 
فردا حكم را اجرا كنند؟ اما من بي خبر بودم. بعد 
از ديدار با خانواده به زندان برگشتم اما ساعت 
2 نيمه شب مرا به سوئيت بردند و فهميدم قرار 
است صبح حكم اجرا شود. ساعت 5:30 صبح 
پاي چوبه دار رفتم. آنجا از شوهر و برادر شوهرم 
خواستم مرا ببخشللند اما برادرشوهرم راضي 
نمي شد. همراه من شش مرد جوان ديگر را نيز 
براي اعدام آورده بودند. همگي زن و بچه داشتند 
و خانواده شان چشم انتظار بودند. با ديدن آنها 

نااميد شدم و حالم بد شد.« 
متهم ادامه داد: »طناب دار را دور گردنم احساس 
مي كردم اما مللدام يك نفر در گوشللم زمزمه 
مي كرد »فرشللته اميدوار باش «. همان موقع 
برادرشوهرم وارد سوله شد و اعام گذشت كرد. 
وقتي از چوبه دار پايين آمدم فهميدم با تاش 
قاضي و مسللئوالن زندان، اولياي دم راضي به 

بخشش شده اند.«
    آخرين دفاع از جنبه عمومي جرم

متهم در آخرين دفاعش گفت: » دخالت هاي 
مادرشللوهرم مرا اذيت مي كرد. شوهرم هنوز 
ازدواج نكرده است اما مي خواهم بعد از آزادي 
با مادر پيري كه دارم زندگي كنم. با بخشللش 
اولياي دم تخفيف مجازاتم را از دادگاه درخواست 

دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

زن نوج�وان ك�ه چه�ار س�ال قب�ل 
ش�وهرش را ب�ه خاط�ر بي توجه�ي 
ب�ه خ�ودش ب�ه قت�ل رس�انده بود، در 
زندان رجايي ش�هر كرج قصاص ش�د. 
به گللزارش جوان، عصللر روز جمعه پنجم 
تير سللال 94 بود كه مأموران پليس تهران 
با تمللاس تلفنللي كاركنان بيمارسللتان 
امام حسللين)ع( در جريان مرگ مشكوك 
مرد جواني قرار گرفتند و راهي محل شدند. 
مأموران روي تخت بيمارسللتان با جسللد 
خونين مرد 26 ساله اي به نام كامران روبه رو 
شدند كه حكايت از اين داشللت با اصابت 
ضربه چاقو به قلبش به كام مرگ رفته است. 
نخستين تحقيقات نشللان داد مقتول در 
درگيري با همسرش شها به قتل رسيده 
است. بنابراين مأموران شها را دستگير و 
از وي تحقيق كردند. متهم در بازجويي ها 
با اظهار پشيماني به قتل شوهرش اعتراف 

كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: پنج سللال قبل 
در حالي كه 16 ساله بودم با كامران ازدواج 
كردم. ما هر دو در شهرستان زندگي خوبي 
را شروع كرديم تا اينكه مدتي قبل شوهرم 
براي كار به تهران آمد و من همراه او شدم. 
از آنجايي كه او ابتدا خواستگار دختر خاله ام 
بود كم كم به رفتارها و تلفن هاي او در تهران 
مشكوك شدم. شوهرم تازه از طريق تلفن 
همراهش عضو شبكه هاي اجتماعي شده بود 
و دائم سرش به گوشي اش گرم بود و كمتر به 
من و دختر يك ساله ام توجه مي كرد و همين 
موضوع باعث شد به او مشكوك شوم و كم 
كم زندگي رو به سياهي رفت تا جايي كه هر 
چند روز يكبار با هم درگيري و كتك كاري 

داشتيم. هر وقت از او مي خواستم گوشي اش 
را در اختيار من قرار دهد تا پيامك هاي او را 
چك كنم با هم درگيري مي شديم. آنقدر 
درگيري ها و اختافات ما ادامه داشللت تا 
اينكه مدتي قبل تصميم گرفتم از شوهرم 
جدا شوم اما خانواده ها و بزرگتر ها مخالفت 
مي كردند و زندگي سراسللر كشللمكش و 
درگيري ما ادامه پيدا كرد.  وي ادامه داد: روز 
حادثه هر چقدر با گوشي اش تماس گرفتم 
جواب نداد و گوشي اش را خاموش كرد و در 
نهايت پس از سه ساعت به خانه آمد. ابتدا با 
شوخي خواستم پيامك هاي گوشي اش را 
چك كنم اما به من اجازه نداد و در ادامه به 
زور مي خواستم گوشي اش را بگيرم كه با هم 
درگير شديم و مرا كتك زد. خيلي عصباني 
شدم و به آشپزخانه رفتم و چاقويي برداشتم 
تا او را بترسانم و در حالي كه پشتش به من 
بود چاقو را به طرفش پرتاب كردم كه ناگهان 
به طرف من برگشللت و چاقو به سينه اش 
فرو رفت.  پللس از اين بللا اورژانس تماس 
گرفتم و شوهرم را به بيمارستان رسانديم 
اما شوهرم به خاطر خونريزي شديد فوت 
كرد.  متهم پس از صدور كيفرخواست در 
شعبه 10 كيفري يك استان تهران با تقاضاي 
اولياي دم به قصاص محكوم شد و رأي دادگاه 
هم پس از تأييد در شللعبه 32 ديوان عالي 
كشللور براي سللير مراحل اجراي حكم به 
شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي 
تهران فرستاده شد. در نهايت سحرگاه چند 
روز قبل متهم در زندان رجايي شهر با حضور 
اولياي دم با چوبه دار قصاص شللد و بدين 
ترتيب پرونده قتل شوهر پس از چهار سال 

براي هميشه بسته شد. 

قصاص زن 
 به اتهام  قتل شوهرش

سرقت گوشي سركالنتر در شب  اغتشاشات! 
گوش�ي تلف�ن هم�راه يك�ي از 
س�ركالنتران ته�ران كه در ش�ب 
ش�ده بود  س�رقت  اغتشاش�ات 
به هم�راه تع�دادي پوك�ه و گلوله 
س�اچمه اي و 21 تلفن هم�راه ديگر 
در خانه مردي نقاش كش�ف ش�د. 
به گزارش جوان، اواخر آبان ماه امسال 
مأمور پليسي به دادسراي ويژه سرقت 
رفت و اعام كرد گوشي سركانتر در 

اغتشاشات خياباني گم شده است. 
وي گفللت: سللاعتي قبل سللركانتر 
همراه تعدادي از مأموران پليس براي 
بررسي اوضاع اغتشاشات كه به خاطر 
قيمت بنزيللن رخ داده بود بلله يكي از 
خيابان هاي شللرقي تهران رفت كه در 
جريان اغتشاشات گوشي تلفن همراه 
گرانقيمتش گم شللد. با اين شللكايت 
پرونده به دستور قاضي ميثم حسين پور 
داديار  شللعبه دوم براي رسلليدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. مأموران 
پليس در نخستين بررسي ها دريافتند 
گوشي سللركانتري با سيم كارت زن 
جواني به نام ثريا براي دقايقي فعال شده 
و بعد از آن خاموش شده است. بنابراين 

مأموران، ثريا را بللراي تحقيق به اداره 
پليس احضار كردند كه مشخص شد، 
وي مدتي قبل سيم كارت گوشي اش 
را در اختيار پسر بزرگش به نام كاميار 
قرار داده اسللت. پس از ايللن مأموران 
براي بررسللي موضوع به دستور قاضي 
پرونده راهي منزل متهم شدند كه در 
بازرسي از منزل مسللكوني آنها عاوه 
بر تعدادي ساچمه تفنگ و پوكه گلوله 
كه مربوط به درگيري هاي اغتشاشات 
بود، تعداد 21 دستگاه گوشي همراه هم 

كشف كردند. 
بدين ترتيب مأموران كاميار و پدرش 
را كه مدعي بود 21 گوشللي متعلق به 
اوست براي تحقيق بازداشت كردند. 

كاميللار در بازجويي هللا گفللت: برادر 
12 سللاله ام كيوان گوشي سركانتر را 
كه خيابان پيللدا كرده بود به من داد. او 
به خاطر هيجان و احساسللات دوران 
نوجواني در اغتشاشات خياباني اخير به   
خيابان رفته بود و در شلوغي و درگيري 
اوباش بللا مأموران اين گوشللي را پيدا 
كرده بود و ما اصًا فكر نمي كرديم اين 
گوشي متعلق به سللركانتر باشد. وي 
ادامه داد: وقتي گوشي را كيوان به من 

داد، فكر كردم گوشي متعلق به اراذل 
خياباني اسللت و به همين خاطر براي 
اينكه امتحان كنم گوشللي سالم است 
سلليم كارت مادرم را كه در اختيار من 
بود داخل آن انداختللم و براي دقايقي 
گوشللي را فعال كردم. بعد از آن سيم 
كارت را بيرون آوردم و تاچ گوشي سر 
كانتر را با تاچ گوشي خودم كه مشكل 

داشت عوض كردم. 
پللدر كيللوان هللم كلله مدعللي بود 
21 دسللتگاه گوشي كشللف شده در 
خانلله اش متعلللق بلله او اسللت در 
بازجويي ها گفت: من صافكار و نقاش 
خودرو  هستم و مشتريان زيادي دارم. 
مدتي قبل خللودروي گرانقيمت مرد 
موبايل فروشللي را نقاشي كردم كه او 
به عوض دسللتمزد به من 21 دستگاه 
گوشي همراه داد و قرار بود در فرصت 

مناسب گوشي ها را بفروشم. 
دو متهم بللراي تحقيقات بيشللتر در 
اختيار كارآگاهللان پليس آگاهي قرار 
گرفتند. قاضي حسين پور به مأموران 
پليس دسللتور داد تا براي مشللخص 
شللدن راز 21 دسللتگاه گوشي كشف 

شده تحقيق كنند.


