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افزايش ۱۸درصدي 
كشفيات مواد مخدر در پايتخت

رئيس پلي�س پايتخ�ت با اش�اره به 
انه�دام ۳۶ باند ب�زرگ م�واد مخدر 
از افزاي�ش 1۸ درص�دي كش�فيات 
افيون�ي از ابت�داي س�ال خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي 
رئيس پلي��س پايتخت روز گذش��ته در 
توضيح هش��تمين مرحله از طرح ظفر 
پلي��س مبارزه ب��ا مواد مخ��در در جمع 
خبرن��گاران حاضر ش��د و گف��ت: »در 
اين مرحل��ه از ط��رح پليس كه ب��ا كار 
اطالعاتي همكاران و اخ��ذ ۲۱۵ حكم از 
مقام قضايي براي ورود ب��ه مخفيگاه ها 
قاچاقچيان و خرده فروش��ان انجام شد، 
هزارو3۱۵خرده ف��روش دس��تگير و 
شش باند بزرگ قاچاق مواد مخدر منهدم 
شد. همچنين ۷۴ قاچاقچي عمده نيز در 
اين طرح دستگير ش��دند و ۷۶ دستگاه 
خودرو و موتورسيكلت توقيف و ۲۰۰ عدد 

ان��واع آالت مواد مخ��در از قاچاقچيان و 
فروشندگان مواد مخدر كشف شد. 

سردار رحيمي با اشاره به پلمب پنج منزل كه 
مركز توزيع مواد مخدر بود، گفت: »در اين 
طرح ۲ تن و ۱۶۲ كيلوگرم انواع مواد مخدر 

كشف و ۸۶۴ معتاد جمع آوري شد.«
سردار رحيمي با اشاره به برخورد پليس با 
اراذل و اوباش فروشنده مواد مخدر گفت: 
»شدت برخورد با اوباشگراني كه در كنار 
فروش مواد مخدر اقدام به ايجاد مزاحمت 
براي نواميس، ناامني و درگيري مي كنند 
در دستور كار قرار گرفته و در اجراي اين 
طرح نيز ۱۹ نفر از اين اوباشگران دستگير 

شدند.«
رئيس پليس پايتخت در پايان با اشاره به 
۱۸ درصد افزايش كشفيات مواد مخدر از 
ابتداي س��ال تا كنون در پايتخت گفت: 
»در اين م��دت پليس موفق ب��ه انهدام 
3۶ باند مواد  مخدر در پايتخت و كش��ف 
بيش از ۱۹ تن و ۱۶۲ كيلوگرم مواد مخدر 

شده است.«
   كش�ف لباس عروس آغشته به 

مواد مخدر
در ادامه اين طرح، سرهنگ عبدالوهاب 
حس��نوند، رئيس پليس مب��ارزه با مواد 
مخ��در پايتخ��ت ب��ا حض��ور در جمع 
خبرنگاران به روش ه��اي جديد قاچاق 
مواد مخدر از س��وي قاچاقچيان اش��اره 
كرد و گفت: »در اين مرحله از طرح ظفر 
مأموران پليس، موفق به كش��ف لباس 
عروس آغش��ته به شيشه ش��دند كه در 

روند تحقيقات مشخص شد قاچاقچيان 
قصد دارند اين لباس را از طريق پست به 
يكي از كشور هاي اروپايي منتقل كنند كه 
با همكاري اداره پست اين هدف از سوي 

قاچاقچيان ناكام ماند.«
وي همچني��ن درباره كش��ف توپ هاي 
3۰۰ گرمي حاوي شيشه نيز گفت: »اين 
توپ ها از كش��ور افغانستان با روش هاي 
جديدي وارد ايران شده بود كه پس از طي 

مسيري در تهران كشف شد.«
سرهنگ حسنوند در آخر گفت: »در اين 
زمينه پنج قاچاقچي اصلي دستگير شدند 

و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.«

ادعاي تازه
 در مرگ شيما 

م�رد س�الخورده اي ك�ه مته�م اس�ت، دخت�ر 15 س�اله اي 
به نام ش�يما را پ�س از رب�ودن در مخفيگاهش ب�ه كام مرگ 
كشانده است، ادعاي تازه اي درباره محل دفن جسد مطرح كرد. 
به گزارش جوان، ۲۶ مرداد س��ال قبل بود كه مردي سراسيمه به 
اداره پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني دختر ۱۵ ساله اش به نام 

شيما شكايت كرد. 
مرد ميانسال به مأموران پليس گفت كه دخترش براي خريد از خانه 

بيرون رفته و ديگر بازنگشته است. 
درحالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت شاكي دوباره به 
اداره پليس رفت و گفت كه دخترش ساعتي قبل از ترمينال بيهقي 
در ميدان آرژانتي��ن با مادرش تماس گرفت اس��ت. بدين ترتيب 
مأموران راهي ترمينال بيهقي شدند كه پس از بررسي دوربين هاي 
مداربسته دريافتند شيما پس از صحبت با مادرش سوار خودروي 
پرشيايي شده و از آنجا رفته است. سپس مأموران صاحب خودرو را 
كه مرد ۶۲ ساله اي به نام بهلول است، شناسايي و بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها مدعي شد كه شب حادثه دختر ۱۵ ساله را به 

خيابان شهيد مدني رسانده و ديگر از او خبري ندارد. 
در حالي كه متهم آزاد ش��ده بود و مأموران هم هيچ ردي از دختر 
گمشده پيدا نكرده بودند، پدر شيما با انتشار كليپي از مسئوالن براي 
پيدا كردن دخترش درخواست كمك كرد كه رئيس قوه قضائيه 
دستور داد دوباره درباره پرونده تحقيق شود. بنابراين مأموران دوباره 
بهلول را بازداشت كردند و از خانه او مقداري لباس زنانه هم كشف 
كردند. بهلول در بازجويي های فني با اعتراف به جرم خود گفت: » آن 
شب دختر جوان را به خانه  ام بردم و دو هفته او را در خانه ام حبس 
كردم. در اين مدت من براي كار به داخل خيابان مي رفتم و در خانه را 
روي او قفل مي كردم تا اينكه يك روز صبح وقتي از خواب بيدار شدم، 
ديدم او فوت كرده است. خيلي ترسيدم و جسد او را به غرب كشور 
بردم و نزديك رود ارس دفن كردم.« پس از اين مأموران راهي غرب 
كشور شدند، اما هرچقدر جستجو كردند جسد شيما را پيدا نكردند 
كه مشخص شد بهلول دروغ گفته است.  بهلول چند روز قبل دوباره 
ادعاي تازه اي را مطرح كرد و گفت: »وقتی  شيما فوت كرد جسد او را 
پتو پيچ كردم و با خودروام به جاده چالوس بردم و درآنجا رها كردم . 
من به خاطر اينكه مسير پرونده را به انحراف بكشم به دروغ گفتم كه 

جسد را نزديك رود ارس دفن كرده ام.«
با طرح اين ادعا تحقيقات براي پيدا كردن جسد شيما ادامه دارد. 

رابطه پنهانی به کوری چشم ختم شد
م�رد ج�وان ك�ه در جري�ان آش�نايي 
تلگرام�ي وارد رابط�ه اي پنهان�ي ب�ا 
دختري جوان ش�ده بود، فك�ر نمي كرد 
دعوت او ب�ه خانه اش به قيمت از دس�ت 
رفت�ن يكي از چش�م هايش تمام ش�ود. 
به گزارش جوان، چند هفته قبل به مأموران 
پليس شهرستان اسالمشهر خبر رسيد چند 
مرد جوان به خانه اي در يكي از خيابان هاي 
مركزي شهر حمله كرده و صاحبخانه را به 

قصد كشتن كتك زده اند. 
با اعالم اين خبر مأم��وران پليس بالفاصله 
راهي محل حادثه شدند كه دريافتند پسر 
جوان صاحبخانه به نام فرشيد در اين حادثه 
به ش��دت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و 
براي درمان به بيمارستان منتقل شده است. 
همچنين مشخص شد عامالن اين حادثه كه 
پنج مرد جوان بوده اند  همراه دختر جواني از 

محل گريخته اند. 
بدين ترتيب مأم��وران تحقيق��ات خود را 
در بيمارس��تان ادامه دادند كه تيم پزشكي 
اعالم كرد فرش��يد در اين درگيري يكي از 

چشمانش را از دست داده است. 
بررس��ي هاي بعدي مأموران پليس نش��ان 
داد فرش��يد روز حادثه هم��راه دختر مورد 
عالقه اش به نام آزيت��ا در خانه اش بوده كه 
ناگهان برادر آزيتا همراه چهار نفر ديگر وارد 
خانه شده و او را به شدت كتك زده و بعد از 

آنجا فرار كرده اند. 
  عاقبت آشنايي در تلگرام 

 فرشيد پس از بهبودي نسبي از برادر دختر 
مورد عالقه اش و چهار همدست او شكايت 
كرد و در توضي��ح ماجرا گف��ت: » چند ماه 
قبل در گروه تلگرامي با آزيتا آش��نا ش��دم 
و پس از آن با ه��م ارتباط بر ق��رار كرديم. 
ما هر روز تلفن��ي و پيامكي با ه��م ارتباط 
داشتيم و كم كم عالقه ما به هم بيشتر شد به 
طوري كه عاشق هم شديم و تصميم گرفتيم 
با هم ازدواج كنيم. هر روز كه از آش��نايي ما 
مي گذشت وابستگي ما به هم بيشتر مي شد، 
اما از آنجايي كه ش��رايط ازدواج نداش��تيم 
موض��وع را ب��ه خانواده هايم��ان در مي��ان 
نگذاشتيم و صبركرديم تا در فرصت مناسب 
خانواده هايمان را در جريان قرار دهيم. من 
چند باري از اسالمشهر به تهران رفتم و آزيتا 
را در خيابان و پارك مالقات كردم و درباره 
زندگي آينده مان با هم صحب��ت كرديم تا 

اينكه روز حادثه آزيتا خواس��ت مرا ببيند و 
درباره موضوعي با من حرف بزند. به او گفتم 
كه امروز گرفتارم و نمي توانم به تهران بيايم 
كه او تصميم گرفت به خانه ما در اسالمشهر 

بيايد.«
وي ادامه داد: » من در خانه منتظر او بودم تا 
اينكه زنگ خانه مان به صدا در آمد و متوجه 
شدم آزيتا پشت در است، اما وقتي در را باز 
كردم پشت س��ر آزيتا برادرش همراه چهار 
مرد غريبه وارد خانه ام شدند و مرا به شدت 
كتك زدن��د. آنها آنقدر مرا كت��ك زدند كه 
بيهوش ش��دم و وقتي به هوش آمدم، ديدم 
روي تخت بيمارستانم و چشم چپم كورشده 
اس��ت. االن از برادر دخترمورد عالقه ام كه 
بهن��ام نام دارد و همدس��تانش ش��كايت و 

تقاضاي قصاص چشم دارم.«

با طرح اين شكايت مأموران تحقيقات خود 
را درباره اين حادثه آغ��از كردند كه متوجه 
ش��دند خانواده آزيتا هم در تهران از شاكي 
به اتهام آدم ربايي و آزار و اذيت دخترش��ان 
ش��كايت كرده اند و به همين سبب فرشيد 
هم از سوي كارآگاهان پليس آگاهي تهران 

بازداشت شده است. 
   خواهرم را فريب داده بود 

بهنام با ش��كايت از فرشيد در ادعايي گفت: 
» مدت��ي قبل متوجه ش��ديم كه فرش��يد، 
خواهرم را در فضاي مجازي به بهانه ازدواج 
فري��ب داده اس��ت. وقتي تحقي��ق كردم، 
فهميدم كه فرشيد عالوه بر خواهرم، دختران 
ديگر را هم فريب داده و به آنها تجاوز كرده 
است. به همين دليل از او خواستم از خواهرم 
دوري كند، اما فايده اي نداشت و او هميشه به 

صورت تلفني و پيامكي براي آزيتا مزاحمت 
ايجاد مي كرد.«

وي ادامه داد: » تالش ما براي اينكه فرشيد 
دست از سر خواهرم بردارد نتيجه اي نداد و 
حتي پدر و مادرم نيز به او چند باري تذكر 
دادند تا اينكه متوجه شديم او با چرب زباني 
آزيتا را فريب داده و به خانه اش كش��انده و 
به او تجاوز كرده است. پس از اين خواهرم   
دچار افسردگي شديد شد كه از فرشيد كينه 
به دل گرفتم. چند روز قبل از حادثه دوباره 
متوجه شدم كه فرش��يد با خواهرم تماس 
گرفته و از او خواسته است به خانه اش برود 
كه اين بار تصميم گرفتم از او انتقام سختي 
بگيرم و به همين خاط��ر روز حادثه همراه 
خواهرم و تعدادي از بستگان نزديكم راهي 
اسالمشهر شديم و او را به شدت كتك زديم 
و بعد هم به جرم تجاوز و فريب از او شكايت 

كرديم.« 
پس از طرح اين ادعا مأموران پليس از آزيتا 
تحقيق كردند ك��ه دريافتند برادر وی براي 
فرار از قانون ادعاي دروغين تجاوز را مطرح 

كرده است. 
آزيتا به مأموران گفت: » مدتي قبل با فرشيد 
در تلگرام آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج 
كنيم. ارتباط تلفني و پيامكي ما با هم ادامه 
داش��ت تا اينكه ب��رادرم ب��ه رفتارهاي من 
مش��كوك ش��د. پس از اين برادرم هميشه 
مرا به صورت نامحس��وس زيرنظر داش��ت. 
روز حادثه براي حرف زدن با فرشيد تصميم 
گرفتم به خانه او در اسالمشهر بروم. آن روز 
برادرم همراه چهار نفر از بستگانم مرا تعقيب 
كردند و وقتي وارد خانه فرشيد شدم آنها هم 
به زور وارد ش��دند و فرشيد را مورد ضرب و 
جرح قرار دادند. « وي در پايان گفت: » رابطه 
من و فرش��يد فقط در حد صحبت كردن و 
قدم زدن داخل خيابان بود و او مرا به زور به 

خانه اش نبرده بود.«
بدين ترتيب فرش��يد كه با شكايت خانواده 
آزيتا به جرم آزار و اذيت از س��وي مأموران 
پليس آگاهي تهران بازداشت شده بود، آزاد و 
بهنام به جرم كور كردن پسر جوان بازداشت 
ش��د. همزمان با تحقيقات براي دستگيري 
همدستان بهنام از س��وي مأموران پرونده 
با قرار صدور عدم صالحيت براي رسيدگي 
به دادس��راي محل وقوع جرم فرستاده شد. 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
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در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
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شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
1. ششدانگ يك درب باغ به نام اسداهللا و جالل شهر تين ملكى فرزندان 
و  كدملى 3720023788  و 3 صادره سنندج   - على شماره شناسنامه 
3732738671 هركدام به نسبت سهدانگ مشاع از ششدانگ تحت پالك 
1182 فرعى از 2743 اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 08/ 9529 متر 
مربع واقع سنندج روستاى دولت آباد خريدارى شده از آقاى احمد ملكى  
زارع صاحب نسق روستاى دولت آباد. آدرس سنندج روستاى دولت آباد 
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قاتالن پيك موتوري محاكمه شدند 
م�رد جوان�ي ك�ه متهم اس�ت ب�ا همدس�تي يك�ي از 
دوس�تانش ش�وهر زن م�ورد عالق�ه اش را ب�ه قت�ل 
رسانده اس�ت در جلس�ه محاكم�ه ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، ۲۹ تير س��ال ۹۸، مأموران پليس از كشف 
جسد مرد جواني در حاشيه اتوبان س��عيدي باخبر و راهي 

محل شدند. 
جسد متعلق به مرد جواني بود كه بر اثر اصابت ضربات چاقو 
كشته شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص 
هويت، همسر سامان 3۰ ساله به نام نسيم مورد تحقيق قرار 
گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: شوهرم شب ها نگهبان 
خوابگاه دختران بود و روزها در پي��ك موتوري كار مي كرد. 
آخرين بار او با مرد جواني قرار مالقات داشت كه از خانه بيرون 
رفت و ديگر بازنگشت و نمي دانم چه كسي و با چه انگيزه اي 

شوهرم را كشته است. 
سپس مأموران در بررس��ي تلفن همراه مقتول دريافتند او 
آخرين بار با مرد جواني به نام مبين تماس داشته اس��ت. با 
بدست آمدن اين س��رنخ مبين بازداشت ش��د. او در همان 
بازجويي هاي اوليه به قتل با همدستي دوستش اعتراف كرد 
و در خصوص انگيزه اش گفت: با نسيم در فضاي مجازي آشنا 
شدم. بعد از مدتي به هم عالقه مند شديم و قصد داشتيم با هم 
ازدواج كنيم  به همين خاطر نسيم پيشنهاد داد شوهرش را 
از سر راه برداريم. براي انجام نقشه از دوستم كمك خواستم. 
روز حادثه مقتول را به بهانه اي س��ر قرار كشانديم، سپس از 
او خواستم نس��يم را طالق بدهد، اما كار به درگيري كشيد. 
در آن درگيري من و دوستم او را با چند ضربه چاقو كشتيم 

و بعد فرار كرديم. 
با اقرارهاي مرد جوان، همس��ر مقتول و دوست متهم به نام 
قربان نيز بازداش��ت ش��دند. در روند بازجويي ها زن جوان 
جرمش را انكار كرد اما قربان به مشاركت در قتل اعتراف كرد. 
به اين ترتيب دو مرد جوان ب��ه اتهام قتل عمد و زن جوان به 
اتهام  معاونت در قتل راهي زندان شدند. پرونده نيز با صدور 
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد و در اولين جلس��ه محاكمه روي ميز هيئت قضايي قرار 

گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم از طرف خودشان و دو فرزند صغير 

مقتول درخواس��ت قصاص كردند. در ادامه متهم در جايگاه 
ايستاد و در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل از حادثه با نسيم در 
فضاي مجازي آشنا شدم. او مي گفت در شبكه بازاريابي هرمي 
مش��غول به كار اس��ت تا اينكه حضوري همديگر را مالقات 
كرديم. اين روابط باعث شد به هم عالقه مند شديم و بعد در 

مورد ازدواج با خانواده ام صحبت كردم. 
متهم ادامه داد: خانواده ام از آشنايي و رابطه ما خبر داشتند 
تا اينكه روزي نس��يم تماس گرفت و گفت متأهل اس��ت. از 
شنيدن اين حرف شوكه شدم، اما او شروع به درد دل كرد و 
گفت شوهرش اعتياد دارد و مرد بداخالقي است. او گفت قصد 

جدايي دارد اما شوهرش او را طالق نمي دهد.  
 متهم در خصوص قتل گفت: س��پس نس��يم پيشنهاد قتل 
شوهرش را داد. به همين خاطر طبق نقشه با مقتول تماس 
گرفتم و از آنجايي كه در پيك موتوري كار مي كرد، خواستم 
بسته اي را به محلي در نزديكي كوره آجرپزي ببرد. خودم نيز 
همراه قربان به آنجا رفتم و پشت كوره كمين كرديم. وقتي 

مقتول به آنجا آمد جلو رفتم و به او گفتم  از اقوام همسرش 
هس��تم. كمي با او صحبت كردم و خواس��تم تا همسرش را 
طالق دهد. اما مقتول عصباني شد و با هم درگير شديم. آنجا 
بود كه چند ضربه چاقو به او زدم. مقتول قصد فرار داشت كه 

دوستم نيز چند ضربه به او زد. 
 متهم در آخرين دفاعش گفت: نسيم از مالقات ما با شوهرش 
اطالعي نداشت و بي گناه است. من و دوستم  آن روز به خاطر 
مصرف مخدر گل حال طبيعي نداش��تيم ك��ه مرتكب قتل 
ش��ديم.  در ادامه متهم ديگر نيز با تأيي��د اين توضيحات به 
جرمش اعتراف كرد و گفت ب��ر اثر مصرف مواد مرتكب قتل 

شده است. 
زن جوان ني��ز در جايگاه ايس��تاد و با ان��كار جرمش گفت: 
در فضاي مجازي با ميالد آش��نا ش��دم. او ابراز عالقه كرد و 
مي خواست با من ازدواج كند و االن از اين اشتباه پشيمانم. 

باور كنيد از نقشه آنها در روز حادثه اطالعي نداشتم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

سرنوشت  غم انگيز دو  برادر
امدادگ�ران هالل احم�ر اس�تان بوش�هر جس�د غ�رق ش�ده عل�ي 
اصغ�ر موس�وي زاده ب�رادر محم�د موس�وي زاده ك�ه چن�دي قب�ل 
خودكش�ي كرده ب�ود در س�واحل بن�در دي�ر كش�ف كردن�د. 
عصر روز دوشنبه دهم آذر امدادگران پايگاه نجاتگران امداد و نجات دريايي 
با تماس شهروندي از غرق شدن كودكي در سواحل بندر دير با خبر و راهي 
محل شدند. امدادگران در محل حادثه جسد غرق شده كودك ۹ ساله را كشف 

كردند كه بررسي ها نشان داد نيم ساعتي از مرگ وي گذشته است. 
بررس��ي هاي بعدي نش��ان داد وي علي اصغر موس��وي زاده ب��رادر محمد 
موسوي زاده اس��ت كه چندي قبل در فضاي مجازي علت خودكشي آن به 

خاطر نداشتن تبلت بيان شده بود. 
پدر علي اصغر هم با تأييد خبر مرگ پسر ۹ ساله اش  گفت: علي اصغر روز حادثه 
از خانه بيرون رفته بود كه به ما خبر دادند جسد غرق شده اش را در بندر دير 

كشف كرده اند.

پسر ۴ ساله گمشده را 
شناسايي کنيد 

پليس اس�تان تهران با انتشار تصوير پس�ربچه چهارساله ای به 
نام ابوالقاس�م كه در س�ال ۹۲ مفقود شده اس�ت، از شهروندان 
خواس�ت اگ�ر اطالع�ي از او دارن�د ب�ه پلي�س خب�ر دهن�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه حيدر گودرزي سرپرست پايگاه 
نهم پليس آگاهي گفت: در سال ۹۲ خانواده اي از شهر هاي شرقي 
كشور براي زيارت به شهرري مراجعه كردند كه پس از اسكان در 
اقامتگاه خود، مادر به همراه كودك خردسالش براي زيارت راهي 
حرم مطهر مي شود، اما در حين مسير كودكش را گم مي كند و هر 

چه جست وجو مي كند كودكش را پيدا نمي كند. 
وي افزود: با طرح ش��كايت ناگهاني گم ش��دن كودك چهارساله 
كارآگاهان پايگاه  نه��م پليس آگاهي تهران تحقيق��ات براي پيدا 
كردن او را آغاز كردند، اما متأسفانه از سال ۹۲ تاكنون سرنخي از 
وي پيدا نكردند به همين س��بب بازپرس پرونده براي شناسايي و 

پيدا  كردن  فقدان  دستور انتشار تصوير وي را صادر كرده است. 
سرپرست پايگاه نهم پليس آگاهي تهران از ش��هروندان خواست: در 
صورت شناسايي و داشتن هرگونه اطالع از كودك چهار ساله مراتب 
را به بازپرس شعبه يكم دادسراي شهرري  يا پايگاه نهم پليس آگاهي 

تهران بزرگ اعالم كنند. 


