
آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3692 مديردفترشعبه اول شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: كبرى قاسمى كالسه پرونده: 712/1/97 وقت رسيدگى: به 
روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/00 خواهان: على مشكينى بوئينى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: كبرى قاسمى خواسته: مطالبه وجه 
چك خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
به  بنا  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  و  تعيين شده  رسيدگى 
به تجويز ماده72 قانون آئين  و  در خواست خواهان و دستور شورا 
دادرسى مدنى با عنايت ماده19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشرآگهى تا قبل از وقت رسيدگى به دفترشورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادريافت 
نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شويد 
در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و شورا غيابا 
اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

  م الف 3693 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: سلمان حسنى كالسه پرونده: 714/1/97 وقت رسيدگى: 
به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 16/30 خواهان: داود غالمى 
باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: سلمان حسنى خواسته: مطالبه طلب 
خواهان دادخواستى تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه 
ارجاع گرديده ووقت  اختالف  به شعبه شوراى حل  جهت رسيدگى 
به  بنا  بودن خوانده  المكان  تعيين شده وبه علت مجهول  رسيدگى 
در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده72 قانون آئين 
دادرسى مدنى با عنايت ماده 19 قانون شوراهاى حل اختالف مراتب 
تا خوانده  كثيراالنتشارآگهى مى شود  از جرايد  يكى   نوبت در  يك 
مراجعه  دفترشورا  به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  ازتاريخ 
وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و 
نمايد و در وقت مقررفوق جهت رسيدگى دراين شورا  رادريافت 
حاضر شويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 
آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم

   م الف 3706 مديردفترشعبه يك شوراى حل اختالف اسالمشهر

به خوانده: محسن انجم شعاع  ورضا سعيد كالسه پرونده: 565/1/97 
وقت رسيدگى: به روز يك شنبه تاريخ 97/11/28 ساعت 17/30 خواهان: 
احمد نفرى يزدى باوكالت سعيد فرهاديان خوانده: محسن انجم شعاع  
و رضا سعيد خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دفتركل 
دادگسترى اسالمشهر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجويز 
ماده 72 قانون آئين دادرسى مدنى باعنايت ماده 19 قانون شوراهاى 
االنتشارآگهى  كثير  ازجرايد  دريكى  نوبت  يك  مراتب  اختالف   حل 
به  رسيدگى  وقت  از  قبل  تا  نشرآگهى  تاريخ  از  خوانده  تا  شود  مى 
دفترشورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 
شورا حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و شورا غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا چنانچه بعد ابالغى بوسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود. 

آگهى مفقودى گذرنامه

بنام  اعالم مى شود گذرنامه 02387013  بدينوسيله  
گرديده  مفقود  فريد،  فرزند  قربانيار  كاميار  آقاى 
است از يابنده تقاضا مى گردد با شماره 09152191191 

تماس حاصل نمايد و مژدگانى دريافت نمايد. 
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جانشين رئيس پليس راهور تهران با تأكيد بر اينكه 
دوربين هاي ثبت تخلف در سطح شهر فعال هستند 
از تشديد برخورد با رانندگاني خبر داد كه اقدام 
به مخدوش كردن پالك خودروهايشان مي كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ حسن عابدي توضيح 
داد: برخورد با تخلفات رانندگي همواره در حال انجام 
است اما به علت اولويت صورت گرفته برخورد با مخدوش 
كردن پالك خودروها در اولويت قرار گرفته است. وي 
ادامه داد: برخي رانندگان هنگام عبور از دوربين هاي ثبت تخلفات، پالك خودرو را به 
شيوه هاي مختلفي مثل پالك زير سپر، استفاده از طلق روي پالك، ناخوانا بودن پالك، 

مخدوش كردن پالك يا استفاده از پالك هاي غيرمجاز و... مخدوش مي كنند. 
سرهنگ عابدي گفت: اين تخلفات در ورودي هاي طرح ترافيك و زوج و فرد وجود 
دارد و در روزهاي بارندگي  برخي شهروندان عمداً يا سهواً نسبت به تميز كردن پالك 
خودروي خود اقدام نمي كنند كه اين امر باعث ناخوانا بودن پالك مي شود كه مأموران 
پليس راهنمايي و رانندگي با رانندگان متخلف برخورد مي كنند.  جانشين رئيس 
پليس راهور با تأكيد بر اينكه دوربين هاي ثبت تخلف در سطح شهر فعال هستند ادامه 
داد: برخي شهروندان تصور مي كنند با پوشش پالك مي توانند از اين دوربين ها رد 
شوند و تخلفشان پيگيري نشود اما اگر وسيله نقليه اي با پالك مخدوش از يك دوربين 
عبور كند، دوربين بعدي شماره پالك را بررسي مي كند و در صورتي كه آن خودرو 
براي ورود به محدوده طرح مجاز نباشد، تخلفش ثبت مي شود. عالوه بر دوربين هاي 
ورودي طرح، دوربين هاي داخل محدوده هم پالك ها را رصد كرده و در مورد مجاز 

بودن براي ورود به طرح زوج و فرد و طرح ترافيك آنها را بررسي مي كنند.  
سرهنگ عابدي گفت: مطابق قوانين كساني كه پالك وسيله نقليه خودروي خود 
را مخدوش كرده باش��ند، حتماً به مقام قضايي معرفي مي ش��وند و روند قانوني آن 
پيگيري مي شود كه مطابق ماده 720 قانون مجازات اسالمي، مخدوش كردن پالك 
وسيله نقليه، براي متخلف از شش ماه تا يكسال حبس به همراه دارد. وي تأكيد كرد: 
همچنين پوشاندن پالك، جريمه 60 هزار توماني به همراه دارد و عالوه بر اعمال قانون، 

خودرو توقيف مي شود و هم فرد متخلف به مقام قضايي معرفي مي شود. 

 تشديد برخورد با مخدوش كردن
 پالك خودرو

يكي از مأموران پليس شهرستان شهريار كه دوشنبه 
هفته گذشته در جريان درگيري با سارقان مجروح شده 
بود، سه روز پس از حادثه در بيمارستان به شهادت رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مهدي سرپناه معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي غرب استان تهران توضيح داد:  استوار يكم 
اسداهلل خزايي29 س��اله از مأموران كالنتري زركان شهريار 
بود كه ساعت 22 شامگاه دوشنبه هفته گذشته17دي ماه، 
همراه يكي از مأموران گشت، از سرقت يك خودروي سواري 
در محدوده باغستان باخبر شده و در محل حاضر شدند و با 
توجه به اينكه تعقيب و گريز ميان مأموران و خودروی سارقان 
آغاز شده بود، عوامل گشت كالنتري زركان اقدام به اجراي 
طرح مهار در محدوده ميدان نماز شهريار كردند. در همين 
زمان بود كه خودروي مس��روقه به محل رس��يده و با مأمور 
وظيفه شناس پليس برخورد كرد كه مأمور پليس به شدت 
مجروح شد و سارقان موفق به فرار شدند.  سرهنگ سرپناه 
با اشاره به انتقال مأمور پليس به مركز درماني گفت: بعد از 
گذشت سه روز از اين حادثه، حوالي ساعت چهار صبح بامداد 
روز پنج شنبه استوار يكم خزايي در بيمارستان به درجه رفيع 
شهادت رسيد.  وي گفت: تحقيقات تيم ويژه براي بازداشت 

عامالن حادثه در جريان است.

 شهادت مأمور پليس
 در شهريار

   برائت زوج
   فريبكار

  از قتل عمد
پنهان كردن حقيقت هنگام تشكيل زندگي 
مش�ترك به دشواري ها و مش�اجرات بعدي 
منجر خواه�د ش�د. در صورتي ك�ه پنهان 
كننده حقيقت نتواند رضايت خانواده مقابل 
را به خاط�ر حقيقتي كه پنه�ان كرده جلب 
كند بايد منتظ�ر عواقب ناگواري باش�د. در 
پرونده اي كه در دادگاه كيفري يك اس�تان 
تهران بررسي ش�د زوجي فريبكار كه براي 
تهيه 20 ميليون تومان پول ش�يربها دس�ت 
به قتل آتش�ين زده بودند با تبرئ�ه از اتهام 
قتل عمد از مجازات قصاص فاصله گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، خرداد سال 95 مأموران 
پليس كهريزك از مرگ مشكوك مرد جواني در 
يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به رضا 30 ساله تبعه افغان بود 
كه بر اثر سوختگي شديد جان باخته بود.  با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين زمينه 
آغاز شد. در اولين گام از تحقيقات كارآگاهان با 
بررسي مكالمات مقتول به مرد 25 ساله اي به نام 
نويد مظنون شدند و او را بازداشت كردند. نويد در 
اولين بازجويي  ها گفت كه رضا را نمي شناسد و از 

ماجراي مرگ او هم خبر ندارد اما در تحقيقات 
بعدي اعتراف كرد كه با همدس��تي همسرش 
مرتكب قتل شده است. او درباره انگيزه اش گفت: 
»براي پرداخت شيربها به پدرزنم بدهكار بودم به 
همين دليل با طراحي نقشه اي تصميم گرفتم 
تا پول شيربها را تهيه كنم كه خودم و همسرم 
گرفتار شديم.« در ش��اخه ديگري از تحقيقات 
همس��ر نويد هم بازداش��ت ش��د و حرف  هاي 
شوهرش را تأييد كرد. با كامل شدن تحقيقات 
نويد به اتهام مباشرت در قتل و همسرش كريمه 
هم به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شد 
و كيفرخواس��ت عليه آنها صادر و پرونده براي 
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده به رياست قاضي زالي، اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. سپس نويد در جايگاه قرار گرفت 
و با انكار جرمش در ش��رح ماجرا گفت: »چند 
س��ال قبل به خواس��تگاري كريمه رفتم. آنها 
افغان بودند و بنا به رسمش��ان پدر كريمه براي 
من مبلغ 25 ميليون تومان شيربها تعيين كرد. 
از آنجائيكه كه به كريم��ه عالقه مند بودم قبول 

كردم و به دروغ گفتم توان پرداخت اين مبلغ را 
دارم اما 5 ميليون تومان بيشتر از آن را نتوانستم 
بپردازم. مدتي از زندگي ما گذشت تا اينكه پدر او 
بقيه شيربها يعني 20 ميليون تومان را درخواست 
كرد. آهي در بساط نداش��تم و از طرفي حاضر 
نبودم زندگي با كريمه را از دست بدهم اين شد 
كه نقشه كالهبرداري به سرم زد و در اين مورد با 
كريمه صحبت كردم. او هم به من عالقه مند بود 
به همين خاطر قبول كرد در اين نقشه همراهم 
باش��د.« متهم ادامه داد: »رضا را مي شناختم و 
مي دانس��تم قصد ازدواج دارد. اين شد كه براي 
انجام نقشه من و كريمه، خودمان را به او، خواهر 
و برادر معرفي كرديم ت��ا او را فريب دهيم. رضا، 
كريمه را از من خواس��تگاري كرد و من ش��رط 
كردم كه صورتي كه 20 ميليون تومان بدهد با 
خواستگاري اش موافقت كنم. او هم شرط را قبول 
كرد و پول را به حسابم ريخت. بعد از آن خواست 
به خواستگاري بيايد كه از ماجرا طفره رفتم اما او 
دست بردار نبود تا اينكه مجبور شدم حقيقت را به 
او بگويم.«  متهم در خصوص قتل گفت: »مقتول 
با شنيدن حرف هايم تصميم گرفت با پدر كريمه 

صحبت كند و همه اين اتفاق��ات را به او بگويد. 
نگران آبرويم بودم. روز حادثه با رضا در كهريزك 
قرار گذاشتم تا با هم صحبت كنيم. آن روز رضا 
با خودروي اش آمد و من و كريمه با موتور بوديم. 
وقتي با هم روبه رو شديم يك بطري بنزين كه از 
قبل آماده كرده بودم را روي ماشينش ريختم و 
مقداري از آن را روي خودم و مقتول پاش��يدم. 
با زدن فندك خودرو آتش گرف��ت و من و رضا 
به عقب پرتاب ش��ديم. رضا در آن حادثه آتش 
گرفت اما من جان س��الم به در بردم و بالفاصله 
كريمه را سوار موتور كردم و گريختم.« متهم در 
آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد قصد كشتن 
مقتول را نداشتم و فقط مي خواستم با سوزاندن 
خودروي اش او را بترسانم و از تصميمي كه گرفته 
بود منصرفش كنم كه ناخواسته منجر به مرگ او 
شد.« در ادامه كريمه نيز در جايگاه قرار گرفت و 
با انكار جرمش گفت: »من به اصرار شوهرم وارد 
اين داستان شدم و مقتول را فريب دادم. در قتل 
اوهم نقشي نداشتم. « در ادامه هيئت قضايي بنا 
به دفاعيات دو متهم، آنها را ازقتل عمد تبرئه كرد 

و به اتهام قتل شبه عمد وارد شور شد. 

 آدم ربايي به خاطر
 معامله خودروي تصادفی

پسر جوان وقتي متوجه شد در معامله خودرويي صاحب آن، سر او كاله گذاشته است 
باهمدستي سه نفر از دوستانش نقشه آدم ربايي 20 ميليون توماني را طراحي و اجرا كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي سراس��يمه به اداره پليس رفت و از چهار مرد 
جوان به اتهام آدم ربايي و اخاذي شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: چند روز 
قبل خودروي پژو 206 خودم را به پسر جواني به نام سلمان به مبلغ 60 ميليون تومان 
فروختم تا اينكه ساعتي قبل به دفتر ثبت اسنادي در يكي از خيابان هاي مركزي تهران 
رفتيم تا خودرو را به نام او بزنم . وقتي از دفتر ثبت بيرون آمدم سه مرد جوان مرا با تهديد 
قمه سوار خودرويي كردند و به دفتر ش��ركتي بردند و آنجا حبس كردند. ساعتي بعد 
خريدار خودرو به دفتر آمد و مدعي ش��د كه من كاله سر او گذاشته ام و به زور از من اثر 
انگشت و امضا گرفتند كه من مبلغ 20 ميليون تومان به آنها بدهكارم. آنها تهديد كردند 
دو روزه 20 ميليون تومان را آماده كنم و به آنها بدهم وگرنه دوباره مرا مي ربايند و حبس 
مي كنند. وقتي مرا آزاد كردند به اداره پليس آمدم تا از آنها ش��كايت كنم.  با طرح اين 
شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور 

جنايي تهران براي شناسايي و دستگير آدم ربايان وارد عمل شدند. 
متهم پس از دستگيری در بازجويي ها به جرم خود با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف 
كرد.  وي گفت: چند روز قبل از حادثه خودروي شاكي را به مبلغ 60 ميليون تومان خريدم. 
او مدعي بود كه خودرواش تصادف و رنگ ندارد و من هم بدون اينكه قولنامه بنويسم قبول 
كردم و مبلغي به عنوان بيعانه به او دادم تا اينكه هنگام زدن سند متوجه شدم خودرو او 
تصادفي است. از او خواستم معامله را فس��خ كند اما قبول نكرد. به خاطر همين با كمك 
دوستانم فروشنده را ربوديم. سه متهم پس از دستگيری در بازجويي ها حرف هاي سلمان را 

تأييد كردند. تحقيقات از متهمان براي روشن شدن زوايايي پنهان حادثه ادامه دارد. 

دزد ش�برو هن�گام ف�رار از خان�ه اي در محل�ه وحيديه از 
پش�ت بام به پايين س�قوط كرد و به ش�دت مجروح ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 20:30 چهارشنبه 19 دي ماه بود كه 
به مأموران كالنتري 127نارمك خبر رسيد دزد شب رو هنگام فرار 
از خانه اي به پايين س��قوط كرده است. با حضور مأموران گشت 
كالنتري مشخص شد مرد 30 ساله به شدت از ناحيه سر مجروح 
شده است كه به بيمارستان منتقل شد. مرد صاحبخانه گفت: من 
و خانواده ام در آپارتماني در طبقه سوم ساختمان مسكوني زندگي 
مي كنم. لحظاتي قبل همراه خانواده ام وارد خانه ش��دم. همان 
لحظه متوجه شدم كه دزد در خانه است براي همين با فرياد از 
همسايه ها درخواست كمك كردم. دزد كه راه فرار نداشت خودش 
را به پنجره رساند و خواست فرار كند كه كنترلش را از دست داد 
و به پايين سقوط كرد.  سرهنگ مجتبي سهرابي رادمنش ، رئيس 
كالنتري 127 نارم��ك گفت: متهم در بيمارس��تان تحت عمل 

جراحي قرار گرفته و تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

سقوط سارق از پشت بام 
هنگام فرار

معتادان به مواد مخدر همه به يك ش�يوه 
گرفتار اعتياد نمي ش�وند، بعض�ي از اين 
افراد در مجالس دوس�تانه و همنشيني با 
دوستان ناباب، بعضي به خاطر هوس هاي 
زودگ�ذر و عده اي ه�م به خاط�ر تفريح، 
آلوده مواد مخدر مي ش�وند. در اين ميان 
دانش آموزان و دانش�جوياني هستند كه 
به اميد اينكه نيرو و قدرت بيشتري براي 
ادامه تحصيل و موفقيت در امتحانات كسب 
كنند براي اولين بار مواد مخدر را امتحان 
مي كنند و اينگونه به جرگه معتادان وارد 
مي ش�وند. در يك�ي از پرونده هايي كه در 
پليس تهران تش�كيل ش�ده اس�ت يكي 
از س�ارقان حرفه اي كه ب�ه دام اعتياد هم 
افت�اده مي گويد براي تمركز بيش�تر روي 
درس هايش به مصرف اعتياد گرفتار شده و 
حاال به جاي رفتن به دانشگاه و تحصيل در 
رشته حقوق ناگزير به سرقت شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي 
متعددي در خصوص س��رقت لوازم خودرو به 
مأموران پليس گزارش شد كه حكايت از اين 
داشت سارق يا سارقاني ابتدا خودرو مورد نظر 
را سرقت مي كنند و پس از سرقت لوازم داخل 
آن، خودرو را در م��كان خلوتي رها مي كنند.  
يكي از ش��اكيان گفت: خ��ودروام در يكي از 
خيابان هاي شمالي تهران پارك بود كه متوجه 
شدم به سرقت رفته است. پس از حادثه به اداره 
پليس رفتم و شكايت كردم كه ساعتي بعد به 
من خبر دادند خودروام در نزديكي كالنتري 
در جنوب تهران كشف ش��ده است. وقتي به 
س��راغ خودروام رفتم، ديدم س��ارقان تمامي 
لوازم داخل آن را سرقت كرده است و پس از آن 

خودروام را داخل خيابان رها كرده اند. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات براي شناس��ايي 
سارق يا سارقان، مأموران با شكايت هاي مشابه 
ديگري هم روبه رو ش��دند كه نش��ان مي داد 
سارقان پس از سرقت با صاحبان خودرو تماس 
گرفته و براي پس دادن مداركشان از آنها 2 تا 

5 ميليون تومان اخاذي مي كنند. 
يكي از شاكيان گفت: چند روز قبل خودروام 
سرقت شد. سارقان پس از سرقت لوازم داخل 
آن، خودروام را داخل خيابان رها كرده بودند 
و يك روز بعد با تلفن همراهم كه ش��ماره اش 
داخل دفترچه اي نوشته بودم و داخل خودروام 
بود تماس گرفتند و مدعي شدند كه مدارك 
خودروام را پيدا كرده ان��د و براي اينكه به من 
تحويل بدهن��د بايد 5 ميليون توم��ان به آنها 
مژدگاني بدهم. آنها گفتند اگر به پليس خبر 
بدهم مداركم را از بين مي برند. من طبق قرار 
پول را در محل خلوت��ي در نزديكي درختي 
گذاشتم و آنها هم آدرس مداركم را كه در آن 
نزديكي مخفي كرده بودند به من دادند و بدين 
ترتيب مدارك خودروام به دس��تم رسيد.  در 
نهايت مأموران پس از آغاز تحقيقات گسترده 
چند روز قبل يكي از س��ارقان را در حالي كه 
با مالباخته اي براي گرفتن پول قرار گذاشته 
بود دس��تگير كردند.  متهم دستگير شده كه 
ابراهيم ن��ام دارد در بازجويي ها به جرم خود 
اقرار كرد و سردس��ته باند را به ن��ام فرمان به 
مأموران معرفي ك��رد. پس از اي��ن مأموران، 
فرمان را بازداشت كردند و وي در تحقيقات به 
سرقت هاي سريالي اعتراف كرد. دو متهم براي 
تحقيقات بيشتر به دس��تور قاضي پرونده در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟

فرمان هستم 25 ساله .
سابقه داري؟ 

بله. قبل از اين بار كه دستگير شوم 13 بار به خاطر سرقت به 
زندان رفته بودم و آخرين بار 42 روز قبل از زندان آزاد شدم. 

با اين سابقه بايد از دوران نوجواني وارد كارهاي خالف 
شده باشي ؟

بله، از س��ن 17 سالگي وارد كارهاي خالف ش��دم و اولين بار 
هشت س��ال قبل در حالي كه دانش  آموز سال آخر دبيرستان 

بودم يك دستگاه موتورسيكلت سرقت كردم و گرفتار شدم. 
چرا ؟ 

واقعيتش من آرزوهاي بزرگي براي زندگي ام داش��تم. درسم 
خوب بود و به همه دوستانم گفته بودم كه قصد دارم وكيل شوم 
اما رفت و آمد با دوستان خالفكار در سال آخر دبيرستان زندگي 
مرا براي هميشه نابود كرد. دوستانم پيشنهاد دادند براي اينكه 
كمتر بخوابم و بيشتر درس بخوانم شيشه مصرف كنم كه در 

نهايت معتاد و سرگردان كوچه و خيابان شدم . 
درباره شيوه سرقتت توضيح بده ؟ 

ما معموالً خودروهايی كه ايمني كمتري داش��تند س��رقت 
مي كرديم و بعد از سرقت لوازم داخل آن، خودرو را در نزديكي 
كالنتري رها مي كرديم تا به دست سارقان ديگر نيفتد. لوازم 

داخل خودرو را هم مي فروختيم و خرج اعتياد مي كرديم. 
موضوع مژدگاني چه بود ؟ 

اگر داخل خودرو مداركي بود، برمي داشتيم و در فرصت مناسب 
با صاحب مدارك تماس مي گرفتيم و ادعا مي كرديم كه مدارك را 
پيدا كرده ايم و براي اينكه به آنها تحويل بدهيم درخواست  مژدگاني 

مي كرديم كه هنگام تحويل مژدگاني همدستم دستگير شد. 

دو م�رد فريب�كار ك�ه در پوش�ش اع�زام زائ�ر ب�ه س�رزمين وح�ي و عتبات 
عاليات از م�ردم كالهب�رداري مي كنن�د تحت تعقي�ب پليس ق�رار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شكايت هاي مشابه عليه متهمان به كالنتري هاي شهر 
در نقاط مركزي و غربي تهران گزارش شد. بررسي هاي پليس نشان داد كه متهمان با داير 
كردن دفتر اعزام زائر از مردم كالهبرداري كرده اند. در تحقيقات بعدي و همزمان با مطرح 
شدن شكايت هاي مشابه مشخص شد كه متهمان بعد از به جيب زدن پول مشتريان، محل 
كارشان را تعطيل كرده و سپس در نقاط ديگر شهر با اجاره كردن يك دفتر كار جديد به 
كالهبرداري هاي شان ادامه داده اند. در حالي كه تعداد شاكيان به 40 نفر رسيده بود پرونده 
به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه 10 تهران به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران 
بزرگ فرستاده شد. ادامه تحقيقات كارآگاهان نش��ان داد كه مديران شركت كه دو مرد 
فريبكار هستند با سوء استفاده از نام و عنوان سازمان حج و زيارت و اداره اوقاف و امور خيريه 
و عناوين مشابه اقدام به كالهبرداري مي كنند.  سرهنگ كارآگاه خيراهلل عدالتخواه، رئيس 
پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران گفت: دستور انتشار تصاوير دو متهم از سوي بازپرس صادر 
شده است و كساني كه از مخفيگاه متهمان خبر دارند اطالعات خود را از طريق شماره تماس 
63957778 در اختيار كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند. وي 
از متقاضيان سفر به اماكن مقدس خارج از كشور درخواست كرد پس از مراجعه به سايت 
رسمي سازمان حج و زيارت و انتخاب دفاتر و مؤسسات داراي مجوز رسمي اين سازمان 

نسبت به ثبت نام و واريز پول به حساب اين شركت ها اقدام كنند.

 كالهبرداري در پوشش
 اعزام به حج و عتبات عاليات

پس�ر جواني كه متهم اس�ت برادرش را با ضربات چاقو در 
ش�هرك فيروزآباد به قتل رسانده اس�ت، بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه چهارش��نبه 19 دي ماه بود كه به 
مأموران كالنتري 173 امين آباد خبر رسيد دعواي خونيني بين دو 
برادر جوان در شهرك فيروزآباد رقم خورده است. با حضور مأموران 
پليس در محل مشخص شد كه برادر مجروح از ناحيه شكم هدف 
ضربات چاقو قرار گرفت��ه و به بيمارس��تان فيروزآبادي منتقل 
شده است و عامل حادثه هم از محل متواري شده است. همزمان 
با ادامه تحقيقات صبح روز پنج ش��نبه از بيمارستان خبر رسيد 
كه مجروح حادثه به علت شدت جراحت جانش را از دست داده 
است. بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و تحقيقات 
كارآگاهان اداره  دهم پليس آگاهي كه مأمور رسيدگي به پرونده 
شده بودند براي بازداشت برادر فراري به جريان افتاد.  سرهنگ 
علي ولي پور گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: كارآگاهان پليس در جريان تحقيقات ميداني 
مخفيگاه متهم را شناس��ايي و او را بازداش��ت كردند. وي گفت: 

بررسي ها براي شناسايي انگيزه قتل در جريان است.

قتل برادر با انگيزه نامشخص

 از شاكي به دام افتاد   هنگام گرفتن  مژدگاني سارق سابقه دار


