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قرار مرگ در اینستاگرام
عروس جوان ب�راي پنهان ك�ردن راز قتل 
ش�وهرش مدع�ي ب�ود ك�ه او براي س�فر 
كاري راه�ي كش�ور ام�ارات ش�ده و تنها 
راه ارتباطي ش�ان چ�ت واتس�اپي اس�ت. 
تحقيق�ات پلي�س ام�ا نش�ان داد عروس 
جوان ب�ا همدس�تي مجرم�ي س�ابقه دار 
ش�وهرش را ب�ه قتل رس�انده و جس�دش 
را در بيابان ه�اي ش�هر س�وزانده اس�ت. 
به گزارش جوان، 15 تيرماه امسال زني ميانسال 
وارد شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران شد 
و گم شدن پس��رش را گزارش داد. او به قاضي 
سهرابي گفت: پس��رم مهدي همراه همسرش 
در غرب ته��ران زندگي مي كن��د. آنها صاحب 
فرزندي خردسال هستند. مهدي و همسرش در 
اينستاگرام در كار مدلينگ فعال هستند. مدتي 
اس��ت كه هر چه با تلفن همراه پس��رم تماس 
مي گيرم جوابم را نمي دهد. عروس��م مي گويد 
مهدي براي كار به امارات رفته اس��ت. البته با 
مهدي به ص��ورت چت در واتس��اپ در تماس 
بودم اما در اين چند روز به تماس هاي واتساپ 
هم جواب نمي دهد كه به ماجرا مظنون هستم 

و درخواست رسيدگي دارم. 
    آغاز تحقيقات

بعد از مطرح شدن شكايت، تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاه��ي در اين باره تحقي��ق كردند. در 
اولين گام همس��ر مهدي م��ورد تحقيق قرار 
گرفت. ليال گفت: من و ش��وهرم هر دو در كار 
تبليغات فضاي مجازي فعال هستيم. از مدتي 
قبل صفحه اي در اينستاگرام راه اندازي كرده و 
در كار مدلينگ كار مي كنيم و دنبال كننده هاي 
زيادي هم داريم. فروردين ماه امس��ال بود كه 
شوهرم براي كار مدلينگ و تبليغات مجازي 
راهي امارات ش��د. از آن زمان من و ش��وهرم 
به صورت چت با هم تم��اس داريم. زن جوان 
چت هاي واتساپي خود و ش��وهرش را هم به 
پليس نش��ان داد و گفت اطالع بيش��تري از 

شوهرش ندارد. 
   اولين سرنخ

در شاخه ديگري از بررسي ها كارآگاهان از مدير 
ساختمان هم تحقيق كردند. او گفت: من آخرين 
بار يكي از روزه��اي اول فروردين م��اه بود كه 
مهدی را ديدم كه وارد ساختمان شد و از آن به 
بعد ديگر او را نديدم. چند ساعت بعد هم مردي 
غريبه وارد ساختمان شد و به خانه مهدي رفت. 
نيمه هاي شب آن مرد را ديدم كه با كمك ليال 
مردي را سوار ويلچر كرده و به خودرويي كه كنار 

ساختمان پارك شده بود منتقل كردند. آنها آن 
مرد را كه احتمال مي دهم مهدي بود در صندلي 
عقب سوار كردند و ويلچر را هم در صندوق عقب 

گذاشتند و سوار خودرو شدند و رفتند. 
با اطالعاتي كه مدير ساختمان در اختيار پليس 
گذاشت ليال بار ديگر مورد تحقيق قرار گرفت. 
او بار ديگر ادعاي خ��ودش را تكرار كرد و گفت 
كه از سرنوشت شوهرش مهدي خبر ندارد. ليال 
گفت: شوهرم براي انجام كار راهي امارات شد و 
ديگر از او خبر ندارم. زن 28 ساله اما در تحقيقات 
بيشتر به قتل اعتراف كرد. او گفت: شوهرم مدام 
من را اذيت مي كرد براي همين با هم اختالف 
داشتيم. او در شرح ماجرا هم گفت: من مدتي 
قبل در اينستاگرام با مردي به نام همايون آشنا 
ش��دم. همايون مردي 36 ساله بود و مثل من و 
مهدي در كار مدلينگ فعال بود. صفحه شخصي 
او هم دنبال كننده هاي زيادي داشت. ارتباط من 
و مهدي ابتدا درباره كار مدلينگ بود و درباره كار 
با شوهرم هم حرف مي زد. همايون چندبار هم به 

خانه ما آمد و قرار شد كه براي پيشرفت كارمان 
همكاري كنيم. 

وي ادامه داد: مدتي كه گذش��ت ارتباط من و 
همايون بيشتر ش��د و با او درددل كردم و به او 
گفتم كه شوهرم من را اذيت مي كند. همايون 
ناراحت شد و گفت كه شوهرم را به خاطر رفتار 

بدي كه با من دارد تنبيه مي كند. 
    شب حادثه

زن جوان در شرح حادثه هم گفت: آن شب كه 
همايون به خانه مان آمد با خودش چاقو داشت. 
او به بهانه ح��رف زدن درب��اره كار به خانه مان 
آمد. كمي كه درباره كار حرف زديم از شوهرم 
خواست كه ديگر من را اذيت نكند. حرف هاي 
آنها خيلي زود به مش��اجره تبديل شد و با هم 
دعوا كردند. آنجا بود كه همايون چاقو كشيد و 
شوهرم را به قتل رساند. بعد از آن مانده بوديم 
كه با جس��د چه كنيم. همايون از خانه بيرون 
رفت و بعد با يك ويلچر برگشت. اين طور بود كه 
جسد شوهرم را با ويلچر از خانه بيرون برديم و 

در اطراف شهر آتش زديم. 
مته��م ادام��ه داد: بع��د از آن م��ن و همايون 
ارتباطمان را قطع كرديم تا كسي به ما مظنون 
نش��ود. تصميم گرفتيم تا عادي شدن شرايط 
با هم تماس نداشته باش��يم. از طرف ديگر من 
به خانواده خودم و ش��وهرم گفت��م كه مهدي 
براي انجام كار به ام��ارات رفته و فقط از طريق 
چت واتساپ با هم ارتباط داريم. من با گوشي 
تلفن همراه ش��وهرم از طريق چت واتساپ با 
خانواده اش تماس داش��تم و براي اينكه كسي 
به ماجرا مظنون نشود از اين طريق با خودم هم 

ارتباط داشتم. 
   بازداشت همدست

بعد از اعت��راف زن جوان به ارت��كاب قتل بود 
كه همايون تحت تعقيب قرار گرفت. بررس��ي 
سوابق متهم 36 ساله نشان داد كه او از مجرمان 
سابقه دار است كه به اتهام سرقت و زورگيري 
بازداشت شده و به زندان افتاده بود. او آخرين 
بار هشت سال به زندان محكوم شده و دو سال 

قبل آزاد شده بود. 
همايون وقتي بازداشت شد اتهام قتل را انكار 
كرد و در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل از حادثه 
بود كه با ليال در اينستاگرام آشنا شدم. هر دوي 
ما در كار مدلينگ فعال بوديم و اول در اين باره 
حرف زديم. مدتي كه گذش��ت برايم درد دل 
كرد و گفت كه ش��وهرش او را اذيت مي كند. 
ما چندبار در پ��ارك قرار مالقات گذاش��تيم 
و حرف زدي��م. همايون در ش��رح حادثه هم 
گفت: عصر آن روز ليال تماس گرفت و با هم به 
پارك رفتيم. او گفت كه شوهرش مهدي را با 
خوراندن قرص خواب آور به قتل رسانده است و 
خواست كه براي حمل جسد به او كمك كنم. 
من هم به خانه اش رفتم و نبض مهدي را گرفتم 
كه ديدم فوت شده است. ليال به آشپزخانه رفت 
و چاقو آورد و چند ضربه هم با چاقو به او زد كه 

اطمينان پيدا كند او فوت شده است. 
متهم ادام��ه داد: بعد از آن بودك��ه من ويلچر 
تهيه كردم و با كمك ليال جسد را از خانه بيرون 

برديم و اطراف شهر آتش زديم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات با اطالعاتي كه 
دو متهم در اختيار پليس گذاشتند كارآگاهان 
راهي محل رها سازي جسد شده و بقاياي چند 
استخوان انسان را كشف كردند. استخوان هاي 
كشف شده به دستور قاضي به پزشكي قانوني 
منتقل شد. تحقيقات از دو متهم در اداره دهم 

پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 مرد شرور كه متهم اس�ت پس از كري خواني اينس�تاگرامي حادثه مرگباري را در 
شهرس�تان ورامين رقم زده با درخواس�ت قصاص از س�وي اولياي دم مواجه شد. 
به گزارش جوان، 2۹ تير سال ۹8، مأموران پليس ورامين از درگيري مسلحانه در يكي از 
ميادين شهر باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان داد درگيري بين چند نفر از اوباش 
اتفاق افتاده و يكي از آنها به نام پيام كشته شده اس��ت. همچنين مشخص شد دو نفر از 
دوستان مقتول زخمي و به بيمارستان منتقل شده اند. جسد در حالي كه با شليك دو گلوله 
كشته شده و گوش هايش بريده شده بود به پزشكي قانوني منتقل شد. در شاخه ديگري از 
تحقيقات دوستان مقتول مورد تحقيق قرار گرفتند و گفتند يكي از گنده الت هاي ورامين و 
نوچه هايش در حالي كه نقاب به صورت زده بودند با آنها درگير و پيام را به قتل رسانده اند. 

با ثبت اين اظهارات پليس در روند تحقيقات و بررسي تلفن همراه مقتول به رابطه او با زن 
جواني به نام زيور پي برد. آن زن در روند بازجويي ها گفت: مدتي بود كه با پيام رابطه داشتم. 
بعد از اين آشنايي يكي از دوستان او كه از گنده الت هاي ورامين بود و چنگيز نام داشت به 
من ابراز عالقه كرد. او چند بار با من تماس گرفت و خواست بيشتر با هم آشنا شويم. چند 
بار تلفني با او صحبت كردم تا اينكه روزي به من گفت مي خواهد همراه دوستانش پيام را به 

ميدان اصلي شهر بكشاند و با اسلحه كالشنيكف او را به قتل برساند. 
    بازداشت چنگيز

بعد از به دست آمدن اين اطالعات چنگيز هم بازداشت شد. متهم 26 ساله كه چند سابقه 
كيفري در پرونده اش داشت، گفت: من و پيام با هم اختالفي نداشتيم اما خانواده هايمان 
سال ها قبل بر سر يك زمين با هم اختالف داشتند. همين باعث شد چند بار در اينستاگرام 
كل كل كنيم. آخرين بار پيام در اينستاگرام فحاشي كرد به همين خاطر تصميم گرفتم او را 

به قتل برسانم. براي انجام نقشه قتل از نوچه هايم خواستم برايم اسلحه تهيه كنند. 
    درباره قتل

متهم در خصوص قتل گفت: بعد از تهيه اسلحه، آن شب همراه دوستانم به نمايشگاهي در 
ميدان اصلي ورامين رفتيم. مي دانستيم قرار است پيام به آن نمايشگاه كه متعلق به يكي 
از دوستانش بود، برود. وقتي به محل رسيديم، نوچه هايم در حالي كه همگي قمه و چاقو 
داشتند به پيام و دوستانش حمله كردند سپس من با كالشنيكف به طرفشان شليك كردم. 
پيام خونين روي زمين از نفس افتاده بود كه دوستانم گوشش را بريدند و ماشين آنها را آتش 

زدند. سپس همگي فرار كرديم. 
بعد از ثبت اين توضيحات، 18 متهم ديگر نيز شناسايي و بازداشت شدند. متهمان همگي 
به جرمشان اقرار كردند و راهي زندان شدند. تحقيقات براي كامل شدن پرونده ادامه داشت 
كه چنگيز اعترافاتش را پس گرفت و قتل را انكار كرد. او به مأموران گفت: من قاتل نيستم و 
يكي از دوستانم به نام شهاب كه او هم از گنده الت هاي ورامين است دست به اسلحه شد و 

مقتول را كشت. من به خاطر مرام و معرفت قتل را گردن گرفتم و دروغ گفتم. 
    اتهام محاربه

در حالي كه رصد دوربين هاي مداربسته محل حادثه نشان مي داد چنگيز عامل شليك 
مرگبار بوده است، پرونده اي به اتهام محاربه براي او تشكيل شد و به دادگاه انقالب فرستاده 
شد. سپس پرونده اي ديگر به اتهام مباشرت در قتل براي متهم و اتهام معاونت در قتل براي 
18 متهم ديگر بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
متهمان بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه هفتم دادگاه قرار 
گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم در 
جايگاه ايستاد و با انكار قتل گفت: در اظهارات اوليه فقط به خاطر معرفت و رفاقت قتل را 
گردن گرفتم، اما حاال مي خواهم حقيقت را بگويم. آن شب اسلحه دست من نبود و شهاب 
بود كه با كالشنيكف شليك كرد. او ادامه داد: بعد از كشته شدن پيام خانواده او به تالفي قتل 
او مقابل خانه يكي از بستگانم رفتند و با شليك گلوله يكي از آنها را كشتند. اين پرونده در 
پليس آگاهي در مرحله تحقيقات است. سپس شهاب كه به اتهام معاونت در قتل بازداشت 
شده بود در جايگاه ايستاد و گفت: اتهامم را قبول دارم و آن شب در آن درگيري بودم اما 
قتلي مرتكب نشدم. چنگيز دروغ مي گويد من شليك نكردم و اسلحه اي نداشتم. در ادامه 
ديگر متهمان نيز يك به يك در جايگاه قرار گرفتند و با اقرار به جرمشان عامل اين شليك 
مرگبار را چنگيز معرفي كردند و گفتند اسلحه دست او بود و خودش قاتل است. در پايان 
هيئت قضايي با توجه به فيلم دوربين مداربسته در صحنه جرم، دو متهم به نام هاي چنگيز 
و شهاب را به مركز تشخيص هويت پليس آگاهي معرفي كردند تا كارشناسان در تحقيق از 
دو متهم عامل شليك خونين را شناسايي و به دادگاه معرفي كنند. به اين ترتيب بعد از اظهار 

نظر كارشناسان و گزارش اعالمي از سوي آنها حكم صادر خواهد شد. 

 حساب قماربازان
 450 ميليارد توماني

مسدود شد 
رئيس پليس فتای اس�تان مازندران با اش�اره به  
احض�ار 168 نفر در حوزه فعاليت در س�ايت های 
ش�رط بندی از مس�دود ش�دن 485 عدد كارت 
بانکی با گردش مالي 450 ميليارد تومان خبر داد.

سرهنگ سامع خورشاد  توضيح داد: مأموران پليس فتا در 
استان مازندران در سه ماهه نخست امسال موفق شده اند 
168 قمار باز را كه درحوزه سايت های شرط  بندی فعاليت 

داشتند شناسايی و آنها را به پليس فتا احضار كنند.
وی ادامه داد: در جريان تحقيقات پليس 485 عدد كارت 
بانكی با گردش حس��اب تقريبی 450 ميلي��ارد و 600 

ميليون تومان مسدود شده است.

برگ كمپان�ی كاميون باری چوبی سيس�تم بن�ز تيپ ال پی 
36/808 مدل 1355 رنگ سبز روغنی شماره پالک ) ايران68 
281 ع 58( ب�ه ش�ماره موتور 10025824 ش�ماره شاس�ی 
14211077 متعلق به بهلول محسنی كيا مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند ماشين خودروي سواري سمند تيپ ايکس 
7  � م�دل   1385 به رنگ خاكس�تری - متاليک  به ش�ماره 
موتور 1248521۹748به ش�ماره شاس�ي  14570۹83 و به 
 ش�ماره انتظامي 25 � 432 ب 26 متعلق به حسن پورالياس
  فرزند حسين به شماره شناسنامه 8 صادره از اردبيل مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.تبريز

آگهی مفقودی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره140060306022000216هيات اول موضوع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای غالم عباس ابراهيمی نصرآبادی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه2۷۹صادره 
ازفريمان كد ملی084۹4840۷3در يك واحددامداری به مساحت 1300مترمربع پالك 205۹فرعی 
از2۷6اصلی واقع دربخش13ازمحل مالكيت مشاعی متقاضی محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روز آگهی ميشود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهدشد.                 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/4/14
تاريخ انتشارنوبت دوم:1400/4/28

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره140060306022000203هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهنازدودافكن فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه0۹2051۷8۷0صادره ازمشهد دريك باب 
ساختمان بمساحت20/51مترمربع پالك3502 فرعی  از2۷6اصلی واقع دربخش13خريداری ازمالك 
رسمی آقای محمدابراهيم صيامی محرز گرديده است. لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد ، 
ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/4/28
تاريخ انتشارنوبت دوم:1400/5/11

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکيت 
نظر به اينکه خانم زه�را هژير اكبرآباد به اس�تناد اوراق استش�هاديه جهت دريافت 
س�ند مالکيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعی است سند مالکيت 
شش�دانگ يک باب منزل به ش�ماره پالک 10202 فرعی از 3- اصلی بخش نه مشهد 
مفقود شده است ،بابررسی دفتر امالک معلوم ش�د مالکيت نامبرده ذيل دفتر شماره 
7۹4 صفحه 131 به ش�ماره 15878۹ ثبت وسند مالکيت به ش�ماره 743234 صادر 
گرديده است. دفتر امالک بيش از اين حکايتی ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحی 
قانون ثبت ،مراتب يک نوبت آگهی و متذكر ميگردد هركس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده ويا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد ،بايستی ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشارآگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالکيت يا سند 
معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد. بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

دفترثبت اسناد وامالک ناحيه پنج مشهد مقدس

آگهی تغييرات ش�ركت تعاونی مس�کن مه�ر كارمندی ش�ماره دو 
اروميه به شماره ثبت ۹462 و شناسه ملی 10220143771 به استناد 
صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق الع�اده م�ورخ 27/11/13۹۹ و نامه 
ش�ماره 163۹ مورخ 28/02/1400 اداره تع�اون،كار و رفاه اجتماعی 
شهرستان اروميه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1. مدت فعاليت شركت 
از تاريخ مجمع فوق العاده به مدت 6 ماه تمديد گرديد. اداره كل ثبت 
اسناد و امالک استان آذربايجان غربی اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاری اروميه )1166808(

برگ سبز تراكتور كشاورزی 285 تک ديفرانسيل  سيستم آي 
 J11851 به شماره شاسي  Lfw12385w تي ام  به شماره موتور
م�دل 13۹0 متعلق به ضرغ�ام قمصری چالن به ش�ماره ملی 
15507057۹2  فرزند احد  به شماره شناسنامه 561 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. تبريز

 امور مشترکین و توزیعآگهی مفقودی
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

درخواست قصاص 
براي شرور قاتل

سرقت طال با گلدان گلكالهبرداري 200 ميليون توماني با عكس عتيقه
 مرد فريبکار كه با راه اندازي كانال تلگرامي دوستداران 
اش�ياي عتيقه را فريب داده و حساب بانکي ش�ان 
را خال�ي مي ك�رد س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، 
رئيس پليس فت��ای تهران توضي��ح داد: چندي قبل 
شكايت هاي مش��ابهي درباره برداش��ت غيرمجاز به 
پليس فتای تهران گزارش ش��د. بررسي شكايت هاي 
مطرح شده نش��ان داد كه همه ش��اكيان قصد خريد 
اشياي عتيقه از يك كانال تلگرامي داشتند كه حساب 
بانكي شان خالي شده است. يكي از شاكيان توضيح داد: 
من عضو يك كانال تلگرامي هس��تم كه درباره فروش 
اش��ياي عتيقه و قديمي فعال است. اين كانال بيش از 
20 هزار دنبال كننده دارد و اشياي عتيقه زيادي را براي 
فروش به اشتراك گذاشته است. چند روز قبل تصميم 
به خريد يك شي قديمي گرفتم و بعد از انتخاب كاالي 
مورد نظرم به يك درگاه اينترنتي وصل شدم. بعد هم 
عمليات خريد را انجام دادم، اما پيامكي برايم ارس��ال 
شد كه نش��ان مي داد همه موجودي حسابم برداشت 

شده است. 

بررسي شكايت هاي مطرح شده همچنين نشان داد كه 
مدير كانال تلگرامي با داير كردن اين كانال عالقه مندان 
را فريب داده و حساب مش��تريان را به شيوه فيشينگ 

خالي مي كند. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران پليس 
موفق شدند مخفيگاه متهم را در شمال تهران شناسايي 
و روز گذشته او را بازداشت كنند. متهم در بازجويي ها به 
كالهبرداري به اين شيوه اعتراف كرد و گفت مدتي قبل 
اين كانال تلگرامي را راه اندازي كردم. من عكس اشياي 
تاريخي را در كانالم منتشر مي كردم و با ادعاي فروش 
اين اشيا به قيمت پايين مشتريان را فريب مي دادم و با 
استفاده از لينك جعلي اطالعات كارت بانكي شان را به 
دست آورده و موجودي حسابش��ان را خالي مي كردم. 
متهم گفت: من به اين ش��يوه موفق شدم با دستبرد به 
حس��اب 1۷ نفر مبلغ 200 ميليون تومان از حسابشان 

برداشت كنم. 
س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئي��س پليس فتا 
تهران گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم 

در جريان است. 

تحقيقات پلي�س تهران براي بازداش�ت 
مردي كه در پوشش گلفروش سيار طالي 
زنان را س�رقت مي كند در جريان اس�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل زن ميانس��الي 
وارد ش��عبه هفتم بازپرسي دادس��راي امور 
جنايي تهران ش��د س��رقت گوش��واره هاي 
طاليش را گزارش داد. او گفت: ساعتي قبل 
در خانه وياليي مان در ش��رق تهران مشغول 
كار بودم كه زنگ در را زدند. وقتي مقابل در 
رفتم مردي كه ماس��ك بهداشتي به صورت 
داشت را ديدم كه چند گلدان پشت موتورش 
قرار داشت و گفت كه گلفروش سيار است و 
گلدان ها را با قيمت خوبي مي فروشد. او از من 
خواس��ت يك يا چند گلدان از او خريد كنم. 
در حال بررس��ي گلدان ها ب��ودم كه ناگهان 
دست انداخت و گوش��واره هايم را كشيد به 
طوري كه الله گوشم پاره شد. آن مرد بعد از 
سرقت گوشواره ها خيلي زود سوار موتورش 

شد و فرار كرد. 

بعد از اينكه پرونده در پايگاه سوم پليس آگاهي 
ته��ران بررس��ي ش��د مش��خص ش��د كه 
شكايت هاي مشابهي به كالنتري هاي شرق 
تهران گزارش شده اس��ت. كارآگاهان پليس 
با بررسي ش��كايت هاي مطرح شده متوجه 
شدند مش��خصاتي كه ش��اكيان از متهم در 
اختيار پليس گذاشته اند با مشخصات آخرين 
شكايت مطابقت دارد، بنابراين مشخص شد 
كه مرد جوان به اين ش��يوه در حال سرقت 
است. يكي از شاكيان كه زني سالخورده بود، 
گفت: من در خانه مشغول كار بودم كه زنگ 
زدند. وقتي مقابل در رفتم م��ردي جوان را 
ديدم كه چند گلدان روي موت��ورش بود. او 
خواست كه يكي از گلدان ها را بخرم. داشتم به 
گلدان نگاه مي كردم كه ناگهان دست انداخت 

و گردنبندم را سرقت كرد و گريخت. 
 با طرح پنج ش��كايت در اين باره تحقيقات 
كارآگاهان پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران 

براي بازداشت متهم جريان دارد. 

كليد سرقت از دامداري
 در دست كارگر قدیمي

اعض�اي ي�ک ش�بکه س�رقت ك�ه ب�ا همدس�تي 
400 رأس گوس�فند  كارگ�ر قديم�ي دام�داري 
ش�دند.  بازداش�ت  كرده بودن�د  س�رقت 
به گزارش جوان، يازدهم ادريبهش��ت ماه امس��ال بود كه 
پرونده اي با موضوع سرقت مس��لحانه از يك دامداري در 
جاده چرمش��هر به اداره يكم پليس آگاهي پايتخت ارجاع 
شد. صاحب دامداري گفت: س��اعت23:30 شب گذشته 
همراه يكي از كارگران مشغول آبياري زمين هاي كشاورزي 
كنار دامداري بودم كه ناگهان شش مرد نقابدار در حالي كه 
اسلحه شكاري داشتند به ما حمله كردند. آنها دست و پاي 
من و كارگرم را بسته و 400 رأس گوسفند را سرقت كرده 
و  گريختند. وي ادامه داد: ما به سختي توانستيم كه دست 
و پايمان را باز كنيم و بعد با كمك اهالي روستا رد گله را زده 
و آن را در حالي كه 50 رأس آن تلف شده بودند پيدا كنيم. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت كارآگاهان پليس در جريان 
تحقيقات ميداني متوجه شدند كه يكي از كارگران قديمي 
دامداري كه حامد نام دارد  در جريان سرقت نقش دارد. بعد 
از به دست آمدن اين سرنخ حامد به همراه شش عضو ديگر 
باند بازداشت شده و در بازرسي از مخفيگاهشان هشت رأس 
گوساله سرقت شده، سه دستگاه موتورسيكلت سرقتي و دو 
قبضه سالح شكاري كشف شد. اعضاي باند در بازجويي ها به 

سرقت هاي مشابه از دامداري ها اعتراف كردند.
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر مهمان در جريان است. 

اعتراف به قتل در جشن تولد
نرماش�ير  شهرس�تان  در  تول�د  جش�ن  مراس�م 
كرمان ب�ا قتل يک�ي از ش�ركت كنن�دگان تمام ش�د. 
سرگرد عليرضا علي آبادي، جانشين فرمانده انتظامي شهرستان 
نرماشير گفت: شامگاه شنبه مأموران پليس از حادثه خونين 
در يكي از محله هاي شهر با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
بررسي ها نشان داد كه پسري 21 ساله در مراسم جشن تولد 
با ضربه چاقو مجروح  شده و در راه انتقال به بيمارستان جان 
باخته است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مشخص 
شد كه حادثه خونين از سوي يكي از مهمانان رقم خورده كه 
متهم تحت تعقيب قرار گرفت و خيلي زود بازداشت شد. متهم 
در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و تحقيقات بيشتر در 

جريان است. 

كشف محموله حشيش
 در عمليات سحرگاهي

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران از كشف 30كيلو 
حشيش در عمليات سحرگاهي پليس پايتخت خبر داد. 
به گزارش جوان،  سرهنگ عبدالوهاب حسنوند گفت: مأموران 
پايگاه ششم پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در جريان 
تحقيقات خود متوجه شدند كه باندي حرفه اي در محدوده 
ميدان ش��وش در حال توزيع مواد مخدر هستند. همچنين 
مشخص شد كه متهمان يك محموله مواد مخدر را از مرز هاي 
شرقي وارد ايران كرده و ضمن انتقال آن به خانه اي در شمال 
تهران قصد انتقال و توزيع آن در س��طح پايتخت را دارند كه 
سحرگاه ديروز همزمان با ورود به محل، چهار سوداگر مرگ 
را بازداشت و در بازرسي از محل 30كيلو و 200گرم حشيش 
كشف كردند. متهمان در بازجويي ها به جرمشان اعتراف كرده 

و تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.


