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استوري جنجالي در فضای مجازی
درباره قتل يك هوادار

اعدام ،مجازات تیراندازی
مرگبار در قهوهخانه فرات

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان حادث�ه تيران�دازي در
قهوهخانه«ف�رات» دو نفر را ب�ه قتل رس�انده در دادگاه كيفري يك
اس�تان تهران محاكم�ه و به قص�اص محكوم ش�د .مته�م پيش از
اين به اتهام محارب�ه در دادگاه انقلاب به اعدام محكوم ش�ده بود.

به گزارش جوان ،شامگاه 14آذرس��ال 98مأموران پليس تهران از حادثه
تيراندازي در خيابان اسالمآباد در شرق تهران با خبر شده و در محل حاضر
شدند .بررسيهاي مأموران كالنتري 157مس��عوديه نشان داد عامالن
تيراندازي سرنشينان يك خودروي پژو پارس بودهاند كه پس از تيراندازي
به سمت قهوهخانه «فرات» از محل متواري شدهاند .همچنين مشخص
شد كه راننده يك خودروي اسنپ كه مردي 25ساله بود ،در جريان حادثه
جانش را از دست داده و يك پسر 13ساله به نام مجتبي و مردي 27ساله با
اصابت گلوله مجروح و روانه بيمارستان شدهاند .شاهدان به پليس گفتند
كه عامالن حادثه چهار سرنشين يك خودروي پژوپارس بودند كه در محل
حاضر شدند .دو نفر از آنها در حالي كه سالح به دست داشتند از خودرو پياده
شده و به سمت قهوهخانه تيراندازي كردند و بعد از وقوع حادثه خونين از
محل متواري شدند .شاهدان همچنين گفتند كه خودروي مهاجمان فاقد
پالك بوده است .چند نفر از اهالي هم به پليس گفتند كه محله اسالمآباد
از مدتي قبل جوالنگاه اوباش شده و دو گروه از آنها مدام با هم درگير شده و
محل را ناامن كردهاند.
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس موفق شدند كه عامالن
حادثه را شناسايي و آنها را در حالي كه براي خروج غيرقانوني راهي مرزهاي
كشور شدهبودند ،بازداشت كنند .مرد 32س��اله به عنوان مظنون اصلي
گفت :مدتي قبل مردي به نام سيروس در اينستاگرام به يكي از بستگانم كه
به قتل رسيدهبود ،توهين كرد .تصميم گرفتيم كه او را پيدا كرده و تنبيه
كنيم .متوجه شديم كه پاتوقش قهوهخانه فرات است .شب حادثه از ورامين
به تهران آمديم .برادرم راننده بود .بهروز و ش��اهين كه از دوستانم بودند
همراهمان بودند .من و شاهين پياده شديم و به سمت قهوه خانه رفتيم تا
سيروس را تنبيه كنيم .من اسلحه داشتم و دوستم شمشير داشت .او وارد
قهوه خانه شد و شروع به تخريب و ترساندن حاضران كرد .من هم بيرون
شروع به تيراندازي كردم ،اما متوجه ش��ديم كه آن شب سيروس به آنجا
نرفتهاست با اين حال حادثهاي خونين رقم خورد.
 16روز پس از حادثه و در حالي كه بررسيها در جريان بود از بيمارستان
خبر رسيد مرد 27ساله هم كه در جريان حادثه مجروح شدهبود به علت
شدت جراحت جانش را از دست داده است.
با كامل شدن تحقيقات مرد 32ساله به اتهام دو فقره قتل و زخمي كردن
پسر نوجوان و همدستان وي به اتهام معاونت در جرم ،مجرم شناخته شدند
و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد كه
متهمانپايميزمحاكمهحاضرشدند.همچنينبازپرسعاملاصليحادثه
را به دليل ايجاد وحشت عمومي محارب شناخته و پرونده براي بررسي به
دادگاه انقالب هم ارجاع شد.
محمد زماني علويجه ،وكيل مدافع اوليايدم راننده اسنپ گفت كه پرونده
در دادگاه كيفري يك استان تهران بررسي و عامل اصلي حادثه به قصاص
و شالق محكوم شد و ساير متهمان به حبسهاي طوالني مدت ،شالق و
تبعيدبه نقاطبد آب وهوا محكوم شدند .وي ادامه داد:همچنين متهم رديف
اول در دادگاه انقالب محارب شناخته شده و به اعدام محكوم شد.

تيراندازي ،عروسي را عزا كرد

رس�م اش�تباه تيراندازي در مراس�م عروس�ي اين بار ب�ه قيمت
جان دختربچهاي سهس�اله در شهرس�تان بويراحمد تمام ش�د.

سرهنگ س��عيد بالش زر ،رئيس پليسآگاهي كهگيلويه و بويراحمد
گفت :شامگاه سهش��نبه مأموران پليس از حادثه تيراندازي در يكي از
روستاهاي شهرستان بويراحمد با خبر ش��ده و در محل حاضر شدند.
بررسيها نشان داد كه دختربچهاي سهساله در جريان حادثه تيراندازي
جانش را از دست دادهاس��ت .تحقيقات بيشتر مشخص شد كه جواني
۱۹ساله در مراسم عروسي با اسلحه ساچمهزني به صورت هوايي شليك
ميكند كه گلوله به دختربچه سهساله برخورد كرده و جانش را از دست
ميدهد .همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني متهم بازداشت شد و
تحقيقات در اين باره جريان دارد.

اس�توري بهنوش بختي�اري ،بازيگر سرش�ناس
سينما و تلويزيون درباره قتل يكي از فنپيجهاي
اينس�تاگرامش نش�ان ميدهد كه مقتول همان
كس�ي اس�ت كه چند روز قبل جس�دش حوالي
بزرگراه خرازي كش�ف ش�ده و تحقيق�ات براي
بازداش�ت عامل يا عامالن حادث�ه درجريان بود.
هر چن�د مقتول خ�ود را به عنوان ي�ك روحاني
به اين بازيگر معرف�ي كرده و عكس خ�ود را هم
منتش�ر كردهب�ود ،ام�ا تحقيقات پليس نش�ان
ميده�د ك�ه وي ش�هروندي عادي بودهاس�ت.

به گزارش جوان ،س��اعت ۲۰ش��امگاه پنجش��نبه
۱۷تيرماه زوج جواني با مركز فوريتهاي پليس110
پايتخت تماس گرفتند و ماجراي كشف يك جسد را
گزارش دادند .مأموران كالنتري وردآورد با حضور در
تپههاي انتهاي بزرگراه خرازي جس��د مرد جواني را
كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رس��یده بود ،كشف
كردند .جس��د در ۱۵مت��ري يك دره رها ش��دهبود
و متعلق به مردي ناش��ناس بود كه لباس ورزش��ي
به تن داش��ت .نخس��تين بررس��يها حكايت از اين
داشت كه مرد جوان در محل ديگري به قتل رسيده
و جسدش به آن محل منتقل شده است .همزمان با

ا عال م گذ شت ا ز پسر خا له خشمگين

م�رد خش�مگين ك�ه در جري�ان درگيري
ب�ا دختر خال�هاش م�رد ميانج�ي را به قتل
رس�اندهبود ،ب�ا جل�ب رضايت اولي�ايدم
از مج�ازات قص�اص فاصل�ه گرف�ت.

به گزارش ج��وان10 ،بهمنس��ال ،97مردي
مأموران پليس ته��ران را از درگي��ري خونين
در خيابان ماندال با خبر كرد .ب��ا اعالم اين خبر
مأموران به محل حادثه اعزام شدند .اولين شواهد
نش��ان ميداد در آن درگيري مرد جواني به نام
همايون با ضرب��ه چاقوي راننده ي��ك پژو206
كشته شدهاس��ت و راننده پژو نيز بعد از حادثه
گريخته است.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني ،پليس با رصد
دوربينهاي مداربس��ته در محل حادثه موفق
ش��د پالك خودروي قاتل فراري را ثبت و آن را
شناسايي كند .بعد از شناسايي خودرو همچنين
مش��خص ش��د خودروي مورد نظر به صورت
وكالتي فروخته شده و صاحب آن قصد خروج از
كشور را دارد .سرانجام با تالش مأموران پليس،
قاتل فراري قبل از ترك خاك ايران در مرز باكو
رديابي و دستگير شد.
ايرج30ساله به پليسآگاهي تهران منتقل شد و
تحت بازجويي قرار گرفت .او در روند بازجوييها
با اقرار به جرمش گفت« :روز حادثه دنبال دختر
خالهام رفتم تا با هم در شهر گردش كنيم .بعد از
ساعتي گش��ت و گذار كنار مغازهاي ايستادم تا
خريد كنم .از ماش��ين پيادهشدم و بعد از خريد
دوباره سوار ش��دم .وقتي روي صندلي نشستم
ديدم دختر خالهام با يك پس��ر ج��وان تماس
تصويري گرفته و در حال صحبت است .با ديدن
اين تماس عصباني ش��دم و از او درباره آن پسر
س��ؤال كردم اما دخترخالهام طفره رفت و با هم
بحثمان شد .همانطور كه در ماشين با هم بحث
ميكرديم افرادي كه از كنار ماشين رد ميشدند
صداي ما رو هم ميشنيدند كه درگيري بين ما
باال گرفت».
متهم ادام��ه داد« :همان موقع چند پس��ر جلو
آمدند و پرس��يدند چرا با هم دعوا ميكنيد؟ به
آنها گفتم كه دخترخالهام هست و نبايد دخالت
كنند .آنها دس��ت بردار نبودند و فكر ميكردند
دروغ ميگويم سپس از دخترخالهام خواستند
از ماشين پياده شود .با رفتار آنها بيشتر عصباني
شدم و از دخترخالهام خواستم در ماشين بنشيند
و خودم پياده شدم».

آگهی تغییر شرکت
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ادامه تحقيقات قاضي محمد وهابي ،بازپرس ويژه قتل
دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان
ادارهدهم پليسآگاهي ب��ا حضور در محل تحقيقات
خود را آغاز كردند مردي كه موض��وع را به مأموران
پليس خبر دادهبود ،گفت :همراه همسرم براي تفريح
به اين منطقه آمدهبوديم .در حال گرفتن عكس سلفي
بوديم كه متوجه شديم در پس زمينه عكسهايمان
جسد مردي روي زمين افتادهاست .وقتي به سراغ او
رفتيم مشاهده كرديم كه اين مرد به قتل رسيدهاست
و موضوع را به پليس خبر داديم.
اولين سرنخ
از س��وي ديگر تيم جنايي در بررس��يهاي ميداني
و تحقي��ق از ش��اهدان دريافتند چند س��اعت قبل
يكدستگاه خودروی پژو ۴۰۵پس از لحظهاي توقف
در اين محل با سرعت عبور كردهاست ،بنابراين اين
فرضيه براي مأموران پليس قوت گرفت كه جسد با
همان خودروی ۴۰۵به اين مكان منتقل شدهاست.
همزمان با ادامه تحقيقات جس��د براي شناس��ايي
هويت به پزش��كي قانوني منتقل ش��د .بررسيهاي
بعدي نشان داد كه جسد متعلق به مردي به نام حامد
اس��ت كه به عنوان مدير عامل شركت خصوصي در

تهران فعاليت داشت.
با مش��خص ش��دن هويت مقتول ،تحقيقات پليس
نشان داد كه وي از مدتي قبل با منشياش به نام شهره
و ش��وهر صيغه او اختالف پيدا كردهاست .همچنين
مأموران پليس در بررسيهاي فني در يافتند شوهر
صيغهاي شهره خودرویپژوی ۴۰۵دارد ،بدين ترتيب
مأموران احتمال دادند ش��هره و شوهر صيغهاياش
در اين حادثه دست داشته باشند كه دو متهم تحت
تعقيب قرار گرفتند .مأموران پليس خيلي زود شهره
را دستگير كردند ،اما مشخص شد كه شوهر صيغهاي
وي پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته است.
از ماجرا بيخبرم
وي در بازجوييها گفت :مقتول مديرعامل شركت
بود و من به عنوان منشي او در شركت مشغول به كار
بودم .او در تهران تنها زندگي ميكرد و خانوادهاش در
شهرستان بودند .مدتي قبل با پسر جواني به نام بهرام
آشنا شدم و به هم عالقهمند شديم .پس از آن بود كه
بهرام از اينكه در شركت مقتول كار ميكردم ناراحت
شد و به رفتارهاي من و رئيس شركت مشكوك شد.
من چند باري ب��راي انجام كار مجبور ش��دم همراه
مقتول به كافي شاپي بروم چون مقتول در آن مكان

با فرد ديگري كه قرار بود همكاري كند قرار مالقات
گذاشته بود و من هم به عنوان منشي همراه اول رفته
بودم .دختر ج��وان ادام��ه داد :اختالفهاي ما هم از
همان موقع شروع شد و بعد از اينكه متوجه شد براي
يك قرار كاري همراه مقتول به يك رستوران رفتهام
شدت گرفت .بعد از آن بهرام با حامد مشاجره كرد به
طوري كه من سعي كردم آنها را آشتي دهم .با بهرام
صحبت كردم و او هم بعد از شنيدن حرفهايم از من
خواس��ت با حامد قرار مالقات بگذارم تا با هم حرف
بزنند كه قبول كردم .روز حادثه هم ق��رار بود با هم
به بيرون تهران بروند تا درباره موضوع اختالفش��ان
صحبت كنند .من ديگر خبري از آنها نداشتم تا اينكه
االن متوجه شدم حامد به قتل رسيده است.
استوري جنجالي خانم بازيگر
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري بهرام ادامه
داش��ت بهنوش بختياري ،بازيگر سينما و تلويزيون
در اينستاگرام خود استوري اشتراك گذاشت كه در
آن نوشته بود يكي از فنپيجهاي من از سوي منشي
شركتش و شوهر صيغهاي منشي به قتل رسيدهاست.
بهنوش بختياري عكس مرد ملبس به لباس روحانيت
را استوري كرده و گفته بود ،وي به قتل رسيده است.

متهم در خصوص قتل گفت« :من آنها را نديده
بودم و نميشناختم .از ماشين پياده شدم تا فقط
دوباره تذكر بدهم كه دخالت نكنند اما سه پسر
جوان به من حمله كردند و مرا به ش��دت كتك
زدند .چون تنها بودم مجبور ش��دم براي دفاع
از خودم چاقوي آش��پزخانهاي را كه در ماشين
داش��تم بردارم .آنها با ديدن چاقو باز مرا كتك
زدند ،اين شد كه به ناچار يك ضربه به همايون
زدم و ناخواسته اين ضربه به گردن او برخورد كرد
و موجب مرگش شد».
او درباره فروش وكالتي خودرواش گفت« :بعد از
اين حادثه تصميم گرفتم قبل از بازداشت از كشور
خارج شوم به همين دليل به آذربايجان رفتم تا
قاچاقي از مرز باكو فرار كنم به همين دليل مادرم
ماش��ينم را وكالتي فروخت و قرار بود پول آن را
برايم بفرستد كه دستگير شدم».

با ثبت اين اظهارات مادر متهم نيز بازداشت شد.
او در بازجوييها گفت« :من از ماجرا قتل اطالعي
نداشتم .وقتي اصرار ايرج را ديدم كه قصد دارد
از كشور خارج ش��ود مقداري طالهاي خودم و
ماش��ين خودش را فروختم تا پس��رم در كشور
غريب بدون پول نباشد».
بعد از اين توضيحات ،ايرج بعد از بازسازي صحنه
جرم به اتهام قتل عمد راهي زندان شد و مادر وي
نيز به اتهام معاونت در ف��راري دادن فرزندش با
قرار وثيقه آزاد شد.
پرونده بعد از كامل ش��دن تحقيقات روي ميز
هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه به رياست قاضي
متين راسخ قرار گرفت.
حكم قصاص براي فرزند و تبرئه مادر
بعد از اعالم رس��ميت جلسه ،نماينده دادستان
متن كيفرخواس��ت را قرائت كرد .در ادامه مادر

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۱۲۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای رضامیکده فریمان فرزندرحمن بش��ماره شناسنامه۴۰۶کدملی۰۸۴۹۴۵۵۱۰۳صادره
ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت۸۶۸مترمربع پالک ۲۷۶اصلی واقع دربخش۱۳خریداری
ازبنیاد مستضعفان محرز گردیده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۴/۱۰:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۴/۲۴:
		
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

مقتول در حاليكه اشك ميريخت ،گفت« :بعد
از فوت شوهرم ،همایون تكيه گاه من و خواهرش
بود .وقتي او را از دس��ت داديم دخترم از شدت
ناراحتي به بيماري اعصاب و روان مبتال ش��د و
هنوز هم تحت درمان قرار دارد .من ۱۵سال كار
كردم و با سختي زياد فرزندانم را بزرگ كردم تا
خوشبختي آنها را ببينم ،اما پسرم اينطور كشته
شد و دخترم هم بيمار شد .براي متهم درخواست
قصاص دارم او زندگ��ي ام را به خاطر لحظهاي
عصبانيت سياه كرد».
س��پس متهم در جايگاه قرار گرف��ت و با قبول
جرمش بار ديگر ماجرا ش��رح داد و گفت« :باور
كنيد قصد قتل نداشتم .وقتي آنها به من حمله
كردند براي دفاع از خودم دس��ت به چاقو شدم.
حاال پشيمانم و درخواست گذشت دارم».
در پايان هيئت قضايي با توجه به اوراق پرونده،
ايرج را به قصاص و مادر وي را از اتهام مساعدت در
فراري دادن فرزندش تبرئه كرد.
رهايي از مرگ با پرداخت ديه
اين حكم با اعتراض وكيل متهم به ديوان عالي
كشور فرستاده شد ،اما از س��وي قضات يكي از
شعبات آن تأييد شد .با تأييد رأي صادره ،متهم
در آستانه مرگ قرار گرفت ،اما توانست با پرداخت
ديه رضايت اوليايدم را جلب كند .با اعالم گذشت
از سوي اوليايدم ،پرونده اين بار از جنبه عمومي
جرم روي ميز هيئت قضايي شعبهدهم دادگاه
قرار گرفت.
در آن جلسه متهم در جايگاه ايستاد و در آخرين
دفاعش گف��ت« :ب��اور كنيد مقت��ول را از قبل
نميشناختم و با او هيچ خصومتي نداشتم .آن روز
چند بار به آنها تذكر دادم تا در بحث من و دختر
خالهام دخالت نكنند ،اما گوششان بدهكار نبود.
كار به درگيري كشيد و من هم از شدت عصبانيت
دست به چاقو شدم تا از خودم دفاع كنم».
او در آخر گفت« :بعد از حكم قصاص هر روز در
زندان كابوس مرگ ميديدم .ه��ر بار مادرم به
مالقاتم ميآمد التماس ميكردم از مادر مقتول
رضايت بگيرد .باالخره تالش خانوادهام نتيجه داد
و اوليايدم راضي به گذشت شد .از دادگاه محترم
تقاضا دارم مرا كمك كند تا هرچه زودتر آزاد شوم
و بتوانم اين روزهاي سخت را براي مادرم و خواهر
بيمارم جبران كنم .اجازه دهيد بقيه جواني ام در
زندان نگذرد ».هيئت قضايي بعد از ختم جلسه
وارد شور شد.

امورمشترکینوتوزیع
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آگهی مفقودی

ب�رگ س�بز س�واری س�ایپا م�دل  ۱۳۹۹ب�ه م�اره

شاس�ی  NAs811100L5706636ب�ه ش�ماره موت�ور
 M15/8982339وپلاک ۹۶۵ل  ۴۳ای�ران ۶۹
مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.

اس��توري خانم بازيگر جنجال زي��ادي را در فضاي
مجازي بهوجود آمد و باعث ش��د كه بالفاصله تيمي
از مأموران پليس تهران براي بررس��ي موضوع وارد
عمل شوند.
بررسي مأموران پليس نش��ان داد فردي كه بهنوش
بختياري عكس او را در فضاي مجازي به عنوان يكي
از فنپيجهاي خود منتشر كرده همان حامد است كه
جسد او چند روز قبل در انتهاي بزرگراه شهيد خرازي
از سوي زن و مرد جوان هنگام گرفتن عكس سلفي
كشف شدهاس��ت ،اما نكته مبهم ماجرا آنجايي بود
كه مأموران پليس دريافتند حامد نه درس حوزوي
خوانده است و نه ملبس به لباس روحانيت بوده است.
پس از مشخص شدن اين موضوع بهنوش بختياري
استوري را حذف كرد.
قاضي محمد وهابي درباره اي��ن حادثه گفت :پس از
انتشار تصوير مقتول در فضاي مجازي مأموران پليس
طبق قانون اي��ن صفحه را رص��د ميكنند .هر چند
انتشار تصوير مقتول در فضاي مجازي جرم نيست ،اما
اگر اين انتشار سير مراحل پرونده را با مشكل روبهرو
كند و دستگيري مجرم را به تأخير اندازد طبق قانون
با عامل آن برخورد ميشود.

بازداشت قماربازان
 42ميلياردي درگلستان

رئي�س پلي�س فت�ای اس�تان گلس�تان از شناس�ايي و
دس�تگيري اعض�اي بان�د قم�ار و ش�رطبندي آنالي�ن
ب�ا گ�ردش مال�ي بي�ش از 42ميلي�ارد توم�ان خب�ر داد.

به گزارش جوان ،سرهنگ ابراهيم پرسا گفت :مأموران پليس فتا
در جريان گشتزنيدر فضاي مجازي از فعاليت باند قمار آنالين با
خبر شده و در اين باره تحقيق كردند .پس از بررسيهاي صورت
گرفته سه نفر از گردانندگان ش��بكه قمار شناسايي و بازداشت
شدند .بررسيتراكنشهاي مالي اعضاي باند حكايت از گردش
مالي 42ميليارد و 200ميليون توماني داشت كه از 30حساب
بانكي صورت گرفته بود.
سرهنگ پرس��ا توضيح داد :برخي از صاحبان اين حسابها از
روي بياطالعي و برخي هم آگاهانه ،حسابهاي بانكي خود را در
اختيار گردانندگان سايتهاي قمار و شرطبندي قرار ميدهند
درحاليكه با اين اقدام ،ضمن مشاركت در يك اقدام غيرقانوني
و مجرمانه ،زمينه س��ودجويي بيش��تر عامالن باندهاي قمار و
ش��رطبندي را فراهم ميكنند .با توجه به اينكه سرشاخههاي
اصلي و گردانندگان س��ايتهاي قمار و ش��رطبندي در خارج
از كش��ور زندگي ميكنند ،گاهاً با انتشار عكسهايي از زندگي
شخصي خود و القاء حس خوش��بختي به مخاطبان ،كاربران را
ترغيب به فعاليت در اين زمينه ميكنند.

مرد فريبكار خانهاش را
به 4نفر فروخت

مأم�ور قالب�ي ك�ه مته�م اس�ت ب�ا ف�روش خان�هاش به
چهار نف�ر 8ميلي�ارد تومان به جيبزده بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان ،سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي رئيس پايگاه
چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت :اول خرداد ماه بود كه
پروندهاي با موضوع كالهبرداري روي ميز كارآگاهان قرار گرفت.
يكي از شاكيان در شرح ماجرا گفت :از مدتي قبل به دنبال خريد
يك آپارتمان بودم .مدتي كه گذش��ت با مردي آشنا شدم كه
گفت آپارتماني براي فروش دارد .روزي كه ب��ا او قرار مالقات
داشتم بيسيم به دست داشت و خودش را مأمور معرفي كرد كه
به او اعتماد كردم .بعد هم آپارتمان را ديدم و تصميم به خريد
گرفتم .به خاطر اعتمادي كه به او پيدا كردهبودم ،پول آپارتمان
را كه 2ميليارد و 200ميليونتومان توافق شدهبود به او دادم و
مبايعه نامه را تنظيم كرديم .قرار شد چند روز بعد آپارتمان را
تحويل بگيرم ،اما هر چه تماس گرفتم گوشي را برنداشت .بعد
هم راهي همان آپارتمان شدم و زنگ در را زدم .مردي كه مقابل
در آمد گفت كه خانه را به تازگي خريدهاست و از ماجراي فروش
آن خبر ندارد .تحقيقات پليس در اين باره نش��ان داد كه متهم
موفق شدهبود به اين ش��يوه خانهاش را به چهار نفر بفروشد و
متواري شود .با كامل شدن بررسيها در اين باره مخفيگاه متهم
حوالي خيابان پيروزي شناسايي و متهم بازداشت شد .مأموران
پليس در بازرسي از مخفيگاه وي يك بيسيم هم كشف كردند.
متهم در بازجوييها گفت كه به اين شيوه توانسته بود 8ميليارد
و 200ميليون تومان به جيب بزند كه بازداشت شد .تحقيقات
براي كشف جرائم بیشتر متهم در جريان است.

