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عامل قتل  پارك آموزگار:
 مست بودم 

پسر جواني كه متهم است در نزاع دسته جمعي در پارك آموزگار مرتكب قتل شده پس از 
چهار ماه فرار به دام افتاد. متهم مدعي است كه  حادثه  را در حالت مستي رقم زده است. 
به گزارش جوان ، ساعت 24 شامگاه جمعه سوم ارديبهشت امسال به مأموران كالنتري 133 
شهرزيبا خبر رسيد چند پسر جوان در پارك آموزگار شهرزيبا درگيري خونيني را رقم 
زده اند. مأموران پليس وقتي وارد پارك شدند با جسد پسر جواني به نام پيمان روبه رو شدند 
كه با اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده بود. بدين ترتيب مأموران پليس با حفظ صحنه 
جنايت موضوع را به بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي اطالع دادند كه دقايقي بعد 
قاضي زارعي همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل تحقيقات خود را 
آغاز كردند. نخستين بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مقتول دقايقي قبل همراه تعدادي 
از دوستانش وارد پارك مي شود و با چند پسر جوان نزاع دسته جمعي را رقم مي زنند كه در 
جريان آن خودش با چهار ضربه چاقو به قتل مي رسد و عامالن درگيري هم پس از حادثه 
از محل فرار مي كنند. تحقيقات ميداني و گفته هاي شاهدان حكايت از آن داشت پيمان با 
اصابت ضربات چاقوي پسر 20 ساله اي به نام كامران به قتل رسيده است. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني مأموران براي دستگيري متهمان وارد عمل شدند كه دريافتند 

كامران و ديگر عامالن درگيري به مكان نامعلومي گريخته اند. 
   دستگيري متهم 

در حالي كه حدود چهارماه از حادثه خونين گذش��ته بود و تحقيق��ات همچنان براي 
دستگيري متهمان ادامه داشت مأموران پليس با خبر شدند كه كامران به يكي از شهرهاي 

غربي كشور گريخته است. 
همچنين مشخص شد متهم هر چند روز يك بار براي اينكه دستگير نشود از شهري 
به شهر ديگري مي رود. مأموران پليس در نهايت چند روز قبل موفق شدند مخفيگاه 
قاتل فراري را شناس��ايي كنند كه با گرفتن نيابت قضايي راهي غرب كش��ور شدند 
و متهم را بازداش��ت كردند. متهم پس از انتقال به ته��ران در بازجويي ها با اعتراف 
به درگيري مرگبار مدعي شد كه در آن حادثه همدس��تانش هم با چاقوضرباتي به 

مقتول زده اند. 
    ورزشكار 

وي در ادعايي گفت: من ورزشكارم و چند سالي است كه در باشگاه به صورت حرفه اي 
كشتي مي گيرم، اما خيلي اهل دعوا نبودم و روز حادثه هم به صورت اتفاقي رخ داد 

چون آن روز من مشروب  خورده و مست بودم. 
متهم ادامه داد: آن روز مشروب خورده بودم و حال خوبي نداشتم كه همراه تعدادي 
از بچه هاي محلمان براي هواخوري به پارك رفتيم. يكي از دوس��تانم از قبل با يكي 
از بچه هاي محله طرش��ت كري خواني داش��ت و با هم مش��اجره لفظي كرده بودند. 
آن روز هم دوس��تم تلفني براي او كري خوانده بود و بعد هم در پارك قرار درگيري 
گذاش��ته بودند، اما من خبر نداشتم كه دوس��تم قرار درگيري با بچه هاي طرشت را 
گذاشته است.  شب بود و من همراه دوس��تانم روي نيمكتي نشسته بوديم كه چند 
موتور سيكلت وارد پارك شدند. آنها همان افرادي بودند كه با دوستم مشكل داشتند 
و براي درگيري به پارك آمده بودند. وقتي از كنار ما رد ش��دند به هم چپ چپ نگاه 
كرديم كه درگيري ما آغاز شد. همه چاقو داشتيم و به طرف هم پرتاب مي كرديم كه 
ناگهان يكي از آنها خونين نقش بر زمين شد. من نمي دانم ضربه چاقوي من او را به 
قتل رساند يا ضربات چاقو دوستانم، اما به هرحال با ديدن اين صحنه همگي از پارك 
فرار كرديم. ابتدا فكر نمي كردم كه او فوت كند، اما وقتي آن شب متوجه شدم او به 
قتل رسيده است از ترس به يكي از شهرهاي غربي كشور فرار كردم. من هر چند روز 
يك بار محل زندگي ام و شهري كه در آن كار مي كردم تغيير مي دادم كه گرفتار پليس 
نشوم و در اين مدت هم در ساختمان هاي در حال ساخت كارگري مي كردم تا هزينه 

زندگي ام تأمين شود تا اينكه مأموران پليس به سراغم آمدند و دستگيرم كردند. 
متهم پس از اعتراف به جرمش براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن زواياي پنهان حادثه در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران پليس درتالشند تا همدستان 

متهم را دستگير كنند. 

مفقودى
بدينوسيله مفقودى كارت خودرو و سند برگ سبز نيروى انتظامى.  
خودرو  پرايد صبا مدل1378 رنگ سفيد شيرى بشماره پالك 46 
_ 785 م 86  شاسىS 1412278593528  موتور 00115353 به 
مالكيت خانم سپيده متين جاويد بيجاربنه كدملى 2596118238 

گيالن جهت طى مراحل ادارى اعالم مى گردد.

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سر پناه ساز رضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

 شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول) كه در 
روز جمعه مورخ 1400/06/26 ساعت 14، به آدرس : تهران اتوبان شهيد صياد شيرازى خيابان شهيد محمد صباح (گلزار) خيابان شهيد عباس صادقى مقدم غربى پالك 12 مجتمع رضوان طبقه 

همكف برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد. در ضمن كانديداى تصدى بازرسين بايستى ظرف 7 (هفت) روز از انتشار آگهى نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شركت تعاونى مراجعه نمايند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى.
2- طرح و تصويب صورت هاى مالى(منتهى به 1399/12/29)

3- انتخاب بازرس اصلى و على البدل و تعيين حق الزحمه بازرس.(بعد از دوره يكساله فعلى)
4- تصويب آئين نامه هاى داخلى شركت ( آئين نامه ساماندهى فروش سهام مازاد و آزاد).

5- تصويب بودجه سال 1401 تعاونى.
6- اخذ مجوز فروش واحد مسكونى دفتر تعاونى واقع در تهران خ فرجام جهت هزينه هاى ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.

7- تصميم گيرى در خصوص نحوه ادامه پروژه بشرح ذيل:
الف: فروش يكجاى پروژه از طريق مزايده

ب: مشاركت با سازنده و سرمايه گذاراز طريق مناقصه محدود
ج: ادامه ساخت پروژه با تامين مالى ازطريق:
        - فروش سهام (اصلى، مازاد و آزاد) به اعضاء  

        - فروش سهام به صورت آزاد به اشخاص حقيقى و حقوقى در قالب واحد و طبقه
       - تهاتر با پيمانكاران و فروشندگان مصالح و خدمات

8- اخذ مجوز فروش و يا تهاتر بخشى از سهام (5000 سهم) پروژه رضوان بابت بدهى هاى سابق تعاونى.
در صورتيكه هريك از اعضا نتوانند در مجمع عمومى حضور يابند مى توانند حق خود را براى حضور و اعمال راى در مجمع عمومى به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايند .تعداد آراء وكالتى 
هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود . الزم به ذكر است تاييد نماينده تام االختيار با  بازرس و احدى از اعضاى هيات مديره تعاونى خواهد بود. بدين منظور 
عضو متقاضى اعطاى نمايندگى بايد حداكثر تا تاريخ 1400/06/24  به همراه نماينده خود  و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناسايى معتبر در محل دفتر شركت 

تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت طرفين(عضويت متقاضى واهليت نماينده) برگه نمايندگى مربوط توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد
هيات مديره تعاونى                                                                                                                  

تاريخ انتشار:  1400/06/08

آگهى اعالم مفقودى
برگ سبز خودروي سواري پرايد تيپ جي تي ايكس اي   مدل 
1386 به رنگ نقره اي ـ متاليك به شماره موتور 2251916  
به شماره شاسي s1412286421049 و به شماره انتظامي 
به  كهق  راشدي  علي  ذكر  به  متعلق    29 ب   464 ـ   25
شماره ملي 1551518139 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

آگهى  فراخوان  ارزيابى كيفى مشاوران
در اجراى بند هـ ماده 29 قانون برگزارى مناقصات مصوب سال 88 مجلس شوراى اسالمى به شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 (آيين 

نامه خريد خدمات مشاور) ، اداره كل ثبت اسناد وامالك استان سمنان در نظر دارد:

انجام عمليات 1- تطبيق و مستند سازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت شهرستان دامغان به مساحت تقريبى 350 هزار هكتار را از طريق فراخوان عمومى به مهندسين مشاور واجد شرايط 
واگذار نمايد.

شرايط فراخوان: 
نام كارفرماو محل انجام پروژه: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان ،شهرستان دامغان با اولويت بندى به تشخيص كارفرما

موضوع خدمات : انجام عمليات تطبيق و مستند سازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت  شهرستان دامغان به مساحت تقريبى 350 هزار هكتار
مدت زمان انجام خدمات :  از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 100 روز 

پايه و رشته مورد نياز : شركت هايى كه داراى صالحيت نقشه بردارى زمينى يا فتوگرامترى پايه 1 و 2  از مراجع ذيصالح(سازمان برنامه و بودجه كشور )را دارند مي توانند  شركت نمايند.
www.setadiran.ir : محل دريافت اسناد

مهلت دريافت اسناد : از روز پنجشنبه مورخه 1400/06/04 لغايت روز چهارشنبه  1400/06/10 ساعت 14
مهلت بارگذارى اسناد: از روز پنجشنبه مورخه 1400/06/11 لغايت روز چهارشنبه 1400/06/17 ساعت 14
www.setadiran.ir : محل بارگذارى اسناد تكميل شده: در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى

آدرس كارفرما : سمنان، خيابان طالقانى پايين تر از ميدان ارگ ، اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان كد پستى 3513713161
 نوع آگهي: مناقصه عمومي تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/08  تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/06/09

شماره: 119/9093
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شناسه اگهى 1180848

آگهى اعالم مفقودى
برگ سبز خودروي سواري پرايد تيپ جي تي ايكس اي   مدل 
1386 به رنگ نقره اي ـ متاليك به شماره موتور 2251916  
به شماره شاسي s1412286421049 و به شماره انتظامي 
به  كهق  راشدي  علي  ذكر  به  متعلق    29 ب   464 ـ   25
شماره ملي 1551518139 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

آگهى  فراخوان  ارزيابى كيفى مشاوران
در اجراى بند هـ ماده 29 قانون برگزارى مناقصات مصوب سال 88 مجلس شوراى اسالمى به شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 (آيين 

نامه خريد خدمات مشاور) ، اداره كل ثبت اسناد وامالك استان سمنان در نظر دارد:

انجام عمليات 1- تطبيق و مستند سازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت شهرستان دامغان به مساحت تقريبى 350 هزار هكتار را از طريق فراخوان عمومى به مهندسين مشاور واجد شرايط 
واگذار نمايد.

شرايط فراخوان: 
نام كارفرماو محل انجام پروژه: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان ،شهرستان دامغان با اولويت بندى به تشخيص كارفرما

موضوع خدمات : انجام عمليات تطبيق و مستند سازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت  شهرستان دامغان به مساحت تقريبى 350 هزار هكتار
مدت زمان انجام خدمات :  از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 100 روز 

پايه و رشته مورد نياز : شركت هايى كه داراى صالحيت نقشه بردارى زمينى يا فتوگرامترى پايه 1 و 2  از مراجع ذيصالح(سازمان برنامه و بودجه كشور )را دارند مي توانند  شركت نمايند.
www.setadiran.ir : محل دريافت اسناد

مهلت دريافت اسناد : از روز پنجشنبه مورخه 1400/06/04 لغايت روز چهارشنبه  1400/06/10 ساعت 14
مهلت بارگذارى اسناد: از روز پنجشنبه مورخه 1400/06/11 لغايت روز چهارشنبه 1400/06/17 ساعت 14
www.setadiran.ir : محل بارگذارى اسناد تكميل شده: در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى

آدرس كارفرما : سمنان، خيابان طالقانى پايين تر از ميدان ارگ ، اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان كد پستى 3513713161
 نوع آگهي: مناقصه عمومي تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/08  تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/06/09

شماره: 119/9093
تاريخ:1400/06/03
شناسه اگهى 1180848

فعال شدن دالالن ارزي تهران
 پس از سقوط كابل

رئيس پليس پايتخت خبر داد  

توهم بروسلي مرا سارق كرد!زديم به سيم آخر تا از ايران برويم!

م�ردي كه به اتهام س�رقت بازداش�ت ش�ده بود 37 س�اله ب�ود، اما 
ظاهرش بيشتر از سني كه داشت نش�ان مي داد. او از سن 19 سالگي 
راهش را از خان�واده اش جدا كرده بود و س�رقت را پي�ش گرفته بود. 
او با آم�وزش مكانيك خودروه�اي مدل ب�اال در كش�ورهاي آلمان 
و فرانس�ه حاال ش�ده بود، س�ارق حرفه اي ماش�ين هاي م�دل باال!

سابقه داري؟
بيشتر عمرم در بازداشت بودم. هم سرقت و هم به خاطر مصرف مواد  مخدر.

چرا؟

از 19 سالگي سرقت را شروع كردم. خانواده  ام وضع مالي خوبي داشتند. آن 
زمان به كشور آلمان و فرانسه رفتم و بعد از آموزش مكانيك خودروهاي مدل 
باال از خانواده جدا شدم و گفتم شما آن طرف و من هم اين طرف. شدم سارق 

خودروهاي مدل باال.
اين دسته از خودروها چون كد دارند سرقت آنها سخت است. 

چطور همه آنها را سرقت مي كردي؟
من وقتي از يك ماشيني خوشم مي آمد هر طور شده بود آنرا سرقت مي كردم. 
گاهي پيش آمده بود كه نمي توانس��تم در آن را باز كنم به همين خاطر به 

دوستم زنگ مي زدم و او با جرثقيل مي آمد و خودرو را مي برديم. 
پس باند تشكيل داده بودي؟

بله، خودم بودم و دو نفر از دوستانم. يكي از آنها كار جعل پالك را انجام مي داد 
و ديگري جرثقيل داشت. 

خودروهاي سرقتي را چقدر مي فروختي؟
اگر موفق به جعل سند و پالك مي شدم، حدود يك ميليارد مي فروختم در 
غير اين صورت آنرا 100 ميليون مي فروختم. بعد كه پول آنها تمام مي شد 

سراغ خودروي ديگري مي رفتم. 
پس مالخر داشتي؟

بله، هم در تهران و هم در شهرستان
تا حاال پرايد و پژو سرقت كرده اي؟

اصالً سراغ آنها نمي رفتم. 

چه�ار رفي�ق دوران كودك�ي جرق�ه كار خالفش�ان ب�ا 
پيش�نهاد يك�ي از دوستانش�ان در ب�ازار ارز ش�روع ش�د. 
آنها با نوس�ان قيم�ت دالر و باالرفت�ن انگيزه ف�روش دالر، 
طبق نقش�ه با فروش�نده ها قرار مي گذاش�تند و با شيوه اي 
خاص دالره�ا را س�رقت مي كردند. يك�ي از آنه�ا رامين نام 
داش�ت. او در گفت و گويي كه داش�تيم به س�ئواالتم پاسخ 
داد و گفت انگي�زه آنها مهاجرت به كش�ورهاي اروپايي بود. 

چند سال داري؟
28 سال .

سابقه داري؟
خير.

اعضاي باند را مي شناختي؟
همگي از دوران بچگي با هم دوست بوديم. 

شغلتان چه بود؟
من كابينت ساز بودم و دوستان ديگرم يكي در بنگاه بود و دو نفر 

ديگر يكي موبايل فروش و ديگري كانال ساز بود.
چه شد كه سراغ خالف رفتي؟

دندان طمع، به فكرمان زد برويم خارج ما هم زديم به سيم آخر و 
گفتيم از ايران برويم. 

از شيوه سرقت دالرها بگو. 
جرقه كار با پيشنهاد يكي از دوستانم كه در بازار ارز بود شروع شد. 
ما پيشنهادش را قبول كرديم در يك گروه تلگرامي كه معامله دالر 
مي شد عضو ش��ديم. وقتي قيمت دالر پايين آمد ميل به فروش 
بيشتر شد. همان موقع با چند فروشنده قرار گذاشتيم و سر قرار به 

آنها مي گفتيم يكي از دوستانمان در بانك است تا مبلغ دالرها را از 
چند شماره حساب واريز كند. او هم اطمينان مي كرد و دالرها را 
براي بازديد به ما مي داد. آنجا بود كه در يك چشم به هم زدن سوار 

موتور مي شديم و مي گريختيم. 
شيوه سرقت پيشنهاد چه كسي بود؟

از فيلم ها، اينترنت و مجله ياد گرفته بوديم. 
در هر سرقت دالر چقدر پول كاسب مي شديد؟

50 يا 60 ميليون تومان.
به غير از اين مورد سرقت هاي ديگري هم داشتيد؟

بله، دو مورد سرقت از مسافر با خودروهاي سرقتي بود.
خودروهاي سرقتي؟!

يكي از دوستانمان ماشين سرقت مي كرد و آنرا به ما هديه مي داد. ما 
هم برايش جبران مي كرديم. مورد ديگر سرقت از يك منزل بود. 

لوازم منزل را سرقت كرديد؟
خير، يكي از دوستانم اطالعات شخصي اش را كه در يك لپ تاپ 
بود الزم داشت ما هم به آن خانه رفتيم و بعد از سرقت لپ تاپ آن 

را به دوستمان تحويل داديم. 

دو مرد جوان كه با يك دستبند در حياط پليس آگاهي ايستاده 
بودند، برادرزن و داماد بودند. آنها با شناسايي انبار كاال در جنوب 
شهر و اغفال نگهبان موفق به سرقت چند دستگاه كولرهاي 
گازي و تجهيزات پزشكي ش�ده بودند. رحمان كه پيشنهاد 
سرقت را به ش�وهر خواهرش داده بود و خودش نيز با مصرف 
شيشه توهم بروسلي زده بود در ادامه به سئواالتم پاسخ داد. 

چند سال داري؟
30 سال.

متأهلي؟
بله، يك دختر سه ساله دارم.

شغلت چه بود؟
قناد بودم و دوره كماندويي را هم ديده بودم. 

درآمد كافي نداشتي كه به فكر سرقت افتادي؟
قبل از دستگيري 718 شاگرد آنالين براي آموزش قنادي داشتم. 
فقط به خاطر پول زياد وسوسه شدم. بعد هم با مصرف شيشه توهم 
بروسلي زدم و براي اينكه ثابت كنم اين كار از من بر مي آيد مرتكب 

سرقت شدم. 
اعتياد هم داري؟

بله، يكسالي هست كه شيشه مصرف مي كنم و چند بار در كمپ 
بستري شدم. 

با همدستت نسبت داري؟
شوهر خواهرم هست. او مغازه لوازم خانگي داشت و وضع مالي خوبي 

داشت. اما او را هم به خاطر پول بيشتر اغفال كردم. 
از شيوه سرقت بگو. 

حوالي جنوب شهر و خيابان فداييان اسالم چند انبار كاال را شناسايي 
كرده بودم. سراغ نگهبان يكي از انبارهاي كولر گازي رفتم و او را هم 
با وسوسه پول بيشتر گول زدم. طبق نقشه به طور صوري دست 
و پاي آن مرد نگهبان را بس��تم. به خاطر اينكه رزمي كار بودم هر 
كسي را مانع مي ديدم دست و پايش را مي بستم و انبارها را سرقت 

مي كردم. 
يكي از انبارها تجهيزات پزشكي بود؟

بله، فكر مي كردم باطري ماشين است، اما بعد از سرقت متوجه شدم 
چند دستگاه پزشكي است و تعدادي از كارتن ها هم حاوي محلول 

داروهاي بيهوشي بود. 
چطور شناسايي و دستگير شدي؟

ابتدا ش��وهرخواهرم شناس��ايي ش��د و بعد مرا به بهان��ه خرابي 
خودروي اش سر قرار كشاند. وقتي او را ديدم متوجه شدم مأموران 

در كمين هستند. 
نگهبان آن انبار كجاست؟

از 70 دستگاه كولر گازي 30 دستگاه را به او دادم، اما او االن متواري 
است و به كشور افغانستان گريخته است.

آموزش در خارج سرقت در داخل!
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    محبوبه قرباني
رئيس پليس پايتخ�ت با بيان اي�ن كه پليس به 
درخواست بانك مركزي بر بازار نظارت دارد تأكيد 
كرد كه حوادث روي داده در كش�ور افغانستان 
منج�ر ب�ه فع�ال ش�دن دالالن ارزي در تهران 
ش�د كه عده اي از اين افراد بازداش�ت شده اند. 
به گزارش جوان، س��ردار حس��ين رحيمي، صبح 
روز گذشته در س��ومين مرحله از طرح كاشف كه با 
همكاري پليس آگاهي و امنيت انجام ش��د، گفت: 

در حوزه پليس آگاه��ي در اين مرحله 288 محكوم 
فراري، قاتالن، سارقان به عنف، متجاوزان به عنف، 
زورگيران و سارقان خودرو و سارقان وسايل داخل 
خودرو  شناسايي و دستگير ش��ده اند كه 187 نفر از 
اين افراد داراي سابقه قبلي هس��تند. وي ادامه داد: 
در اين مرحل��ه از طرح همچني��ن 57 باند منهدم 
شده كه 11 باند در سرقت به عنف مانند زورگيري و 
گوشي قاپي بوده اند، 10 باند منزل و اماكن و مغازه، 
9 باند جاعل و دو باند س��رقت مسلحانه شناسايي و 

دستگير شده اند.  وي ادامه داد: در حوزه پليس امنيت 
اقتصادي، پليس امنيت اقتص��ادي تهران بزرگ در 
طول يكسال گذشته موفق به شناسايي 70 شركت 
صوري و انهدام اين شركت ها شده است. وی افزود: 
اعضاي اين شركت ها با مدارك غير همچون مدارك 
اف��راد كارتن خواب، كارگ��ر يا نيازمن��دان اقدام به 
تأسيس شركت ها و دريافت ارز 4هزارو200 توماني 
مي كردند.  وي ادامه داد: اعضاي اين ش��ركت ها در 
طول يكسال گذش��ته 900 ميليون دالر ارز دولتي 

دريافت كرده و براي وارد كردن كاالهاي اساس��ي 
مانند كاغذ و چوب از اين ارزها استفاده مي كردند، اما 

در واقع كااليي وارد نمي كردند. 
رحيمي با بيان اينكه تاكنون 200 نفر از اعضاي اين 
شركت ها بازداشت ش��ده و پرونده كماكان در حال 
جريان است، گفت: ميلياردها تومان از اموال، امالك و 

وجوه نقد از اعضاي اين شركت ها كشف شده است. 
سردار رحيمي همچنين درباره بازداشت دالالن ارزي 
و نظارت بر بازار ارز گفت: ما جلسات مستمري با بانك 

مركزي داريم و براس��اس درخواست بانك مركزي 
نظارت روزانه اي بر بازار ارز داريم. رئيس پليس تهران 
بزرگ خاطرنشان كرد: با توجه به اتفاقات روي داده 
در افغانستان، متأس��فانه دالالن ارزي بالفاصله در 
تهران به خصوص در منطقه فردوس��ي فعال شدند 
كه در حدود 15 روز اخير، 25 ت��ا 30 نفر از اين افراد 
را بازداشت كرديم. ما نظارت هاي پليسي و كنترلي 
خود را انجام مي دهيم و مابقي كارها نيز در حوزه ارز 

برعهده ديگر مسئوالن است. 

     بانوي پير فرانسوي سارق جواهرات متوفيان فرانسه بود 
بان�وي پي�ر در فرانس�ه ب�ه اتهام س�رقت 
جواه�رات اموات بازداش�ت ش�ده اس�ت. 
وقتي يك خانواده داغدار در شمال فرانسه در 
مراسم ختم عزيزشان با يك آدم غريبه برخورد 
كردند به او مشكوك نشدند. غريبه زني بود در 
دهه شصت زندگي اش كه مي گفت دوست آن 
مرحوم بوده است، بنابراين خانواده به او اجازه 
دادند كه به نوبه خودش باالي سر تابوت برود 
و ظاهراً به متوف��ي اداي احترام كند. اما وقتي 
بازگش��تند، هيچ جواهري به تن متوفي نبود: 
گردنبند، گوش��واره، حلقه، همه ناپديد شده 

بودند.  خانواده مس��ئله را به پليس س��پرد و 
خيلي زود مظنون پيدا ش��د، زن��ي كه كمي 
دور از مجلس ترحيم در ش��هر ليئون زندگي 
مي كرد. جواهرات ناپديدشده در خانه مظنون 
پيدا شد. در جستجوي اوليه ساك ديگري نيز 
پيدا ش��د كه در آن آگهي هاي ترحيم كساني 
بود كه اخيراً فوت شده اند. اين آگهي ها شامل 
كد دسترس��ي اعضاي خانواده ب��ه اتاق هايي 
بود كه تابوت عزيزانش��ان در آنج��ا نگهداري 
مي شد. دادگاه اين زن در سال 2022 برگزار 

خواهد شد. 

كالهبرداري 10 ميلياردي
 با وعده سرمايه گذاري در بورس خارجي

م�رد فريب�كار كه ب�ا وع�ده س�رمايه گذاري 
در بورس ه�اي خارج�ي 10 ميليارد توم�ان 
كالهب�رداري ك�رده اس�ت بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ حشمت س��ليمانی، رئيس پليس فتای 
استان فارس توضيح داد: چندي قبل شكايت هاي 
بسياري درباره كالهبرداري به شيوه سرمايه گذاري 
در بورس هاي خارجي به پليس فتای شيراز گزارش 
شد. بررسي ش��كايت هاي مطرح ش��ده نشان داد 
كه مردي خودش را نماينده يكي از ش��ركت هاي 

بورس خارجي معرفي كرده و موفق ش��ده با وعده 
سرمايه  گذاري در بورس شاكيان را فريب داده و پول 
آنها را سرقت كند. در حالي كه مبلغ كالهبرداري به 
10 ميليارد تومان رسيده بود، مأموران پليس موفق 
شدند مخفيگاه متهم 35 ساله را در يكي از محله هاي 
شيراز شناسايي و او را بازداشت كنند. متهم اعتراف 
كرد كه موفق ش��ده اس��ت 90 نفر را فريب داده و 
يك ميليارد تومان از آنها كالهبرداري كند. تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم ادامه دارد. 

مرگ 2 عضو خانواده
 در واژگوني پژو

در  پ�ارس  پ�ژو  س�واري  خ�ودروي  واژگون�ي 
شهرس�تان بم مرگ دو عض�و ي�ك خان�واده را رقم زد. 
شامگاه شنبه مأموران پليس راه و امدادگران از حادثه رانندگي 
حوالي شهرستان بم با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد كه در جريان واژگوني خودروي سواري پژو زوج ميانسال 
جان باخته اند و دو فرزند آنها هم مجروح شده اند كه به بيمارستان 
منتقل شدند. فريدون عليپور، مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي 
بم وضعيت مجروحان حادثه را وخيم اعالم كرد و گفت كه علت 

حادثه از سوي پليس در دست بررسي است. 

داماد فراري بازداشت شد
مردي كه متهم اس�ت پ�س از قت�ل پدرزنش در شهرس�تان جيرف�ت از محل 

گريخته بود، بازداشت شد. 
س��رهنگ رضا محمدرضايي، فرمانده انتظامي جيرفت گفت: شامگاه شنبه مأموران 
پليس آگاهي از حادثه خونين در يكي از روستاهاي بخش ساردوئيه با خبر شده و در 
محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه مردي ميانسال در جريان نزاع خانوادگي 
به كام مرگ رفته است. همچنين مشخص شد كه عامل حادثه داماد خانواده است كه 
تحقيقات براي بازداشت وي به جريان افتاد و يك ساعت بعد از حادثه بازداشت شد. 

همزمان با دستگيري متهم تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 
 

دستبرد سارقان
 به خودروي حامل واكسن كرونا 

تحقيقات پليس تهران براي بازداشت عامالن حمله به خودروي واكسن كرونا 
جريان دارد. 

سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران گفت: حادثه سرقت محموله واكسن 
كرونا يكماه قبل اتفاق افتاده است. سارقان بعد از خروج خودروی حامل واكسن از 
انبار وزارت بهداشت در منطقه يافت آباد به خودرو حمله كرده و ضمن ضرب و جرح 
راننده 300 واكسن سرقت كردند. وي گفت: خودروي حامل واكسن يك تاكسي و 

فردي كه مأمور انتقال و يك خانم بود كه تحقيقات در اين باره جريان دارد. 


