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6
شهروند|  پسربچه ای ۸ساله که توسط آدم ربایان گروگان گرفته شده بود، با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان میناب آزاد و به آغوش خانواده اش بازگشت. در پی مراجعه 
و اعالم شکایت یکی از شهروندان تبعه افغانستان مبنی بر این که پسربچه ۸ساله اش برای خرید نان از منزل خارج و توسط آدم ربایان ربوده  شده، پیگیری موضوع به  صورت ویژه در 
دستور کار مأموران دایره جنایی پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و کنترل دوربین های مداربسته مالک خودروی مورد استفاده آدم ربایان را 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند. متهم در بازجویی های فنی و تخصصی به آدم ربایی کودک ۸ساله با همدستی دونفر دیگر 
اعتراف کرد. مأموران با ترفندهای پلیسی دریافتند آدم ربایان قصد خروج از مرز ایران به خاک افغانستان را دارند که با هماهنگی مقام قضائی متهم دستگیرشده، موضوع دستگیری 
خود و همچنین اطالع مأموران از نیت شومشان را به همدستانش اعالم کرد تا هرچه زودتر نسبت به رهاکردن گروگان اقدام کنند. آدم ربایان عرصه را بر خود تنگ دیده و با یک واسطه، 

فرد ربوده شده را به پایگاه بسیج سندرک تحویل دادند و پسربچه صحیح و سالم به آغوش خانواده اش بازگردانده شد. اقدامات پلیسی جهت دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

 رهایی گروگان
 ۸ساله از چنگال 
 آدم ربایان 
در میناب

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیای بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه های مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

آگهی ثبتی
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خوزستان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 139۸603171۸0000743 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
رحیم نیسی فرزند کریم به شماره شناسنامه ۸51 صادره از اهواز در یک باب 
واقع  از 1569 اصلی  به مساحت 11۸ متر مربع پالک 150 فرعی  ساختمان 
رسمی  مالک  از  خریداری   52 پالک  آذر  و  دی  بین  مهر  خیابان  گلستان  در 
به  لذا  است.  بنگاهی محرز گردیده  قولنامه  به موجب  آقای هوشمند وجدانی 
شود.  می  آگهی  روز  پانزده  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند  از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را ا 

تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ، رسید ،ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم وپس  این  به 
اعتراض، دادخواست خود را  به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  اداره ثبت 

برابر مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1398/7/2

تاریخ انتشار نوبت دوم:   1398/7/17
شماره  م / الف:  5/1609

                                                                بهنام قادریان 
                                                       رئیس ثبت اسناد و امالک

___________________________________________
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آستارا  پایانه  مهندسی  شرکت  انتقال 
52۸475 و شناسه ملی 14007709553 شرکت فوق در مرجع ثبت شرکت ها 
امضای  لحاظ  از  و  ثبت   2335 ثبت  شماره  به  آستارا  غیرتجاری  موسسات  و 
 ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
ثبت  اداره   97/11/16 مورخ   97/231704 شماره  نامه  موجب  به  می گردد: 
شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی 
گیالن،  استان  نشانی  به  شرکت  اصلی  مرکز   97/11/2 مورخ  العاده  فوق 

شهرستان آستارا ، بخش مرکزی ، شهر آستارا، حکیم نظامی ، خیابان فارابی، 
رستم2 بنی  مسکونی  و  تجاری  مجتمع   ،  0 پالک   ، نظامی  حکیم   خیابان 
در  و  یافت  انتقال  پستی 4391۸435۸5  کد   6 واحد   ، سوم  طبقه   ، بلوک1 
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آستارا تحت شماره 2335 به ثبت 

رسیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری آستارا )622974(
_________________________________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شاهیندژ 
به شماره ثبت 52 و شناسه ملی 10۸6206۸12۸ به استناد صورتجلسه مجمع 
مورخ   741-0۸24 شماره  نامه  و   1397/06/20 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
1397/0۸/13 اداره تعاون روستایی شهرستان شاهین دژ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- عملیات وترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1396 تصویب شد 
عنوان  به  ملی 293۸947771  شماره  به  محمودجق  فایضی  علی  آقای   -2  .

بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ )623320(
مفقودی

پالک:  شماره  دیده   آب  حسین  محمد  نام  به  خودرو  سند 
شماره   G4KJEH178623 موتور:  شماره  اروندی   –  48237
اعتبار  درجه  از  و  مفقودگردیده   5XXGR4A70FG450570:شاسی

ساقط است.
____________________________________________

مفقودی
روحی  رضا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  ارشد  کارشناسی  مدرک 
 شاهعلی بیگلو فرزند یداله به شماره شناسنامه 5040075243 صادره از 
پارس آباد در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد میانه به شماره 179521801017 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس میانه، 

جاده ترانزیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه ارسال نماید.
_________________________________________

مفقودی
 15 پالک  شماره  به   X22-MT ام  وی  ام  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

ایران- 273 ق 59 و شماره موتور MVMD4G15BAFH006316 و 
شماره شاسی NATFBAAV5H1005390  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_________________________________________

مفقودی
کار  سواري  نامه  بیمه  و  شناسایي  مالکیت(،کارت  سبز)سند  برگ 
15ایران- 163ي91به شماره شاسي پالک  به شماره   XC90-T6 ولوو

YV1LFA2BCH1161486 به شماره موتور B4204T271931972 به 
نام شرکت بهین پیام گستران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
___________________________________________

مفقودی
کار  سواري  نامه  بیمه  و  شناسایي  مالکیت(،کارت  سبز)سند  برگ 
ولوو XC90-T6 به شماره پالک 35ایران- 671 ل 89به شماره شاسي
YV1LFA2BCH1161713 به شماره موتورB4204T271933732 به 
نام شرکت بهین پیام گستران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

ابراهیمــی  شربتدار:گلســتان|  ســرهنگ 
فرماندهی مرزبانی اســتان گلســتان درنشســت 
خبری با اصحاب رســانه درهفته نیــروی انتظامی  
گفت : استان گلســتان از مرزهای امن کشور است 
که 45۸کیلومتر بامرزترکمنســتان مرزمشــترک 
و هــم نوارمرزکوهســتانی داریم که شــامل مراوه 
تپه دشت وشــوره زار ونوارمرزکوهستانی ونوارمرز 
رودخانه ای  وبخشــی ازاین مرزها دریایی هستند. 
ســرهنگ ابراهیمی درموردســیل ابتدای ســال 
گلســتان گفت نیروهای مرزبانی اســتان گلستان 
به محض وقوع ســیل گلســتان واردعمل شدند وبا 
تمــام امکانــات 15کیلومتر خاکریــز ایجادکردند 
که روستاهای درمعرض ســیل در امان بمانندو به 
کمک ســیل زدگان شــتافتند وحتی دراین مورد 
پیام ودستورشــفاهی رهبر معظم انقالب را حجت 
قراردادند وعملیات کمک رسانی را به سیل زدگان 

درسریعترین زمان ممکن انجام دادند .
   ابراهیمــی درمورد مســئولیت مرزبــان چنین 
یادآورشد،مســئولیت مرزبان ،مسئولیت خطیری 
است ومرزبانی دراســالم آنقدراهمیت داردتاجایی 
که امــام معصوم در حــق مرزبان دعاکرده اســت.

درحوزه کاهش آســیب پذیری ها نیروهای ما دارند 
درجامعه زندگــی می کنندوباتوجه به نوع ماموریت 
وگستردگی کارشان درمعرض خطرات وآسیب های 
شــغلی قراردارند،ماظرفیت خوبی درحوزه سازمان 
قضائی نیروهای مســلح داریم وازقضات ونیروهای 
با تجربه اســتفاده کردیم وتوانسته ایم سطح آگاهی 
نیروها را باال ببریم وآمارها نشــان می دهد الحمدهلل 
کاهش چشــمگیری دراین گونه موارد داشتیم .ما 
انتظاراتی هم از مرز نشــینانمان داریــم به عنوان 
کسانی که داریم به همراه آنان مرزرا اداره می کنیم 
.درانتهای سال 97طرح حریم امنیتی مرزدرشورای 
امنیت وزارت کشــور به تصویب رســیدواز وزارت 

کشور دراستان گلستان ابالغ شد.
لذا باتوجه به این که رده های ما درمناطق مرزی 
درمساجد، درنشست ها وهمایش ها ودرمراسم های 
گوناگــون ونمازجمعه هــا ارایه کردنــد الحمدهلل 
مادرسراســر نوار مرزی تاکنون با مشــکل خاصی 

برخورد نکرده ایم.

فرماندهی مرزبانی استان گلستان:

 مسئولیت مرزبان 
مسئولیت خطیریست 

استان

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور با تأکید 
بر روند افزایش عملیات تخلیه و بارگیری در انبار نفت شهید 
رجایی، هرمزگان را هــاب دریافت و توزیع فرآورده های نفتی 

کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان، امیر وکیل زاده در ســفر به هرمزگان 
پس از بازدید میدانی از  انبار نفت شــهید رجایی بندرعباس 
در جمع کارکنان عملیاتی این انبار حاضر شــد و در نشستی 
صمیمانه به مدت بیش از پنج ساعت به موارد طرح شده آنان 
گوش سپرد و به آن ها پاســخ داد. در این سفر که سید مهدی 
سیدی شاندیز رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه 
 و مقابله با قاچاق ســوخت ســتاد نیز مدیرعامل را همراهی 
می کرد؛ ابتدا مهندس عبداهلل احمدی کمرپشتی مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان با تشــکر از توجه 
و اهمیتی کــه مدیرعامل محترم به انبار نفت شــهید رجایی 
دارد؛ گفت: روند افزایش عملیــات تأمین و توزیع فرآورده در 
این انبارنفت بدون صرف هزینه های هنگفتی که بســیاری از 
پروژه ها در این زمینه مصرف می کنند نشان می دهد که آنچه 
توانسته این اقدام بزرگ را رقم بزند چیزی جز همت و غیرت 

کارکنان منطقه هرمزگان نبوده است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور: 

هرمزگان هاب دریافت و توزیع 
فرآورده های نفتی کشور است

استان

شهروند|مرد جوانی که به گمان خانواده اش مرده 
بود، با حضور در مراسم چهلمش همه اقوام و آشنایان 
را شوکه کرد. این مرد 36ساله که پدر دوبچه خردسال 
اســت، پس از یک غیبت طوالنی به خانه بازگشــت و 
متوجه برگزاری مراسم ترحیمش شد. این مرد مدعی 
است در همه این مدت حوالی تهران مشغول کار بوده 

است.
ماجرا از چندماه قبل با مراجعه خانواده ای به پلیس 
شروع شد. زن جوان هراسان و نگران به ماموران گفت 
که شوهرش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته و هیچ 
رد و نشانی هم از او نیســت. تحقیقات درخصوص این 
پرونده فقدانی آغاز شد، اما در بررسی ها هیچ سرنخی 
به دست نیامد. از ســوی دیگر، خانواده این مرد جوان 
هم بیکار ننشســتند و برای پیداکردن او دست به کار 
شدند. خانواده این مرد دســت آخر به سازمان بهشت 
زهرا)س( مراجعه کردند تا شــاید گمشده شــان را در 
بین اجساد دفن شــده مجهول الهویه پیدا کنند. آنها با 
دیدن تصاویر اجساد دفن شــده بی نام و نشان، تصویر 
مرد جوان را شناســایی کردند. بعد هم با اعالم موضوع 

به پلیس، این پرونده مختومه شــد. تهیه سنگ قبر و 
برگزاری مراسم ترحیم هم طبق روال انجام شد. 

تا این که چند روز پیش همزمان با برگزاری مراســم 
چهلم، این مرد به خانه بازگشــت. او بــا دیدن صحنه 
مراســم چهلمش، حســابی جا خورد، از طرف دیگر 
خانواده و اقوام حاضر در مراســم هــم با دیدن مرد که 
فکر می کردند پیش از این مرده اســت، حسابی شوکه 
شدند. این مرد در اظهاراتی که به پلیس داشته، مدعی 
اســت همه این مدت در پاکدشت مشــغول کار بوده، 
اما در پاسخ به این پرســش که چرا در این مدت هیچ 
تماســی با خانواده اش نداشــته، ادعای عجیب تری را 

مطرح کرده است. 
او به پلیس گفته که همه شــماره تماس های اعضای 
خانواده و آشــنایانش را فراموش کرده بوده و به همین 
دلیل هم با کسی تماس نگرفته است. هرچند اظهارات 
عجیب این مرد بــرای هیچ کس قابل قبول نیســت، 
اما در این که او االن زنده اســت، هیچ شــکی نیست. 
با این حساب جســد دفن شــده هم دوباره به لیست 

دفن شده های  مجهول الهویه اضافه شد.

چهشدکهاینکیفراپیداکردید؟
ظهر بود. من و همکارم »رضا معرفی« داشــتیم برای نماز 
می رفتیم. در گوشه حیاط،  چشــمم به یک کیف افتاد. آن را 
برداشتم. فهمیدم کســی آن را جا گذاشته است. برای همین 
 پیش خودم نگه داشــتم تا شــاید صاحبش دوباره به آن جا 

برگردد.  
چطورفهمیدیدداخلکیفچیست؟

تا شب این کیف پیش من بود. ولی کسی به آن جا مراجعه 
نکرد. برای همین با همکارم گفتیــم  داخل آن را نگاه کنیم تا 
شاید مشخصات و اطالعاتی از صاحبش بیابیم. آن جا بود که 
با 19فقره چک که یکی از آنها چک سفید امضا و مابقی به مبلغ 
40 میلیارد تومان در وجه حامل  بود، مواجه شــدیم. باورمان 

نمی شد که این همه پول را جا گذاشته اند.  
مشخصاتصاحبکیف،داخلآنبود؟

نه. کل کیف را گشتیم، اما به جز چک ها مشخصاتی داخلش 

نبود. برای همین گفتیم این کیف را  تحویل مسئوالن واحدمان 
بدهیم. آنها هم بعد از مشــاهده کیف و محتویاتش، با بانک 

هماهنگ  کردند و درنهایت صاحب کیف پیدا شد. 
کیفپولبود؟

نه؛ یک کیف دستی آبی رنگ مردانه بود.  
صاحبکیفچرااینهمهپولراحملمیکرد؟

من صاحب کیف را فقط در حــد چند ثانیه آن هم به اندازه 
یک ســالم و علیک دیدم. ولی گفتند که  او در کارساختمان 
سازی است و به واسطه کارش این همه پول را با خودش حمل 
می کرده  اســت. گویا آن روز هم برای ترخیص خودرواش به 
محل کار ما مراجعه، اما کیفش را گم  کرده است. می گفت آن 
روز آن قدر فکرم مشغول بود که نفهمیدم کیف را جا گذاشته ام. 
 ایننخســتینباربودکهدرچنیــنموقعیتیقرار

میگرفتید؟
قبال هم زیاد پیش آمده بود که وســیله یا کیفی از مردم جا 

بماند و من آن را پیدا کنم. همیشه  وســایل را به صاحبانش 
برگردانده ام. ولی این نخستین بار بود که با این مقدار پول مواجه 

می  شدم.  
اصالوسوسهنشدید؟

نه اصال. حتی یــک لحظه هم به ذهن مــان خطور نکرد. 
اتفاقا وقتی محتویات کیف را دیدیم، بیشــتر  ترغیب شدیم 
که صاحبش را پیدا کنیم. گفتیــم االن حتما خیلی ناراحت 
است و زندگی اش ممکن  است نابود شود. ما پلیس هستیم و 
امانتدار مردم. وقتی این لباس را پوشیده ایم، نمی توانیم به  مردم 
خیانت کنیم. به ما آموزش داده اند که برای مردم خدمت کنیم 
و کمکی برای حل  مشکالت شــان باشیم. در آن لحظه حتی 
نمی توانستم فکر کنم که بخواهم خطایی انجام دهم. با  خودم 
گفتم صاحب کیف حتما خیلی تحت فشار است و باید هرچه 

زودتر پیدا شود. 
اگرپلیسنبودیدیااینکیفرادرجاییبیروناز

محلکارتانپیدامیکردید،ممکنبودوسوسهشوید؟
نمی دانم. ولی فکر نمی کنم که وسوســه به سراغم می آمد. 
مــن در آن لحظه به این فکر می  کــردم که صاحب کیف چه 
حال بدی دارد. برای همیــن اگر پلیس هم نبودم این کیف را 

بر می  گرداندم.  
چندوقتاستکهپلیسهستید؟

یازده  ســال اســت که دارم کار می کنم. تا دو سال پیش در 
سیستان وبلوچســتان خدمت کردم.  االن دو ســال است که 
در واحد قضائی ســتاد ترخیص در خیابان زنجان تهران کار 

می کنم.  
ازشماتقدیرهمشد؟

من به دنبال تقدیر نبودم. به دلیل حجم باالی کاری ام فقط 
چند ثانیه صاحب کیف را دیدم. اما  در محل کار خودم تشویق 
شدم. هم من و هم همکارم تشویق درون سازمانی شدیم و برای 

من  همین که باعث شدم امانت دار خوبی باشم کافی است.  

گفت وگوی »شهروند« با افسر وظیفه شناسی که کیف باارزش  را به صاحبش بازگرداند

امانت داری پلیس در بازگرداندن کیف 40 میلیاردی
ســیمافراهانی|چهلمیلیاردتومانچکدروجهحاملویکچک
سفیدامضا؛قطعاوسوسهانگیزاســت.برایهرفردیکهآنراپیداکند
یکگنجمحسوبمیشود.بااینحالستوانیکممحمدرضامجیدیان
وهمکارشستوانیکمرضامعرفییکلحظههموسوسهبهسراغشان
نیامد.وقتیکیفپرپولرادیدند،تمامسعیوتالششانراکردندتاآن
رابهصاحبشبازگردانند.هیچمشخصاتیازصاحبکیفنبود.بااینحال

آنهاتوانستندهرطورشــدهصاحبکیف40میلیاردیراپیداکنندو
بدونهیچچشمداشتیآنراتحویلدهند.روز24شهریورماهامسال
بودکهدونفرازکارکنانســتادترخیصپلیسراهورپایتخت،متوجه
جاماندنکیفدستییکیازمراجعهکنندگانبهستادترخیصشدند.
افسرانباوجدان،بالفاصلهرئیسقسمتراازکیفحاوی19فقرهچک
حاملبهارزش40میلیاردتومانویکفقرهچکســفیدامضابههمراه

مدارکموجودمطلعکردند.باهماهنگیهایبهعمــلآمدهبابانکو
گرفتندستورمقامقضائی،بالفاصلهصاحبمدارکوچکهاشناسایی
وهمهاســنادبهویبازگرداندهشد.ســتوانیکممجیدیانکهخودرا
امانتدارمردممیداند،پوشیدنلباسپلیسرادلیلیبراینامانتداری
دانستودرگفتوگوباخبرنگار»شهروند«ماجرایاینکیفپرپولرا

توضیحداد.

چه کسی به جای پدر 36 ساله دفن شد؟

 مرد جوان با حضور در مراسم چهلمش
 همه را شوکه کرد

شهروند| جســد جوانی حدودا سی ساله 
در یکی از مخازن دفع زباله کهریزک کشف 
شد. آن طور که بررســی های ابتدایی نشان 
می دهد، این پســر جوان با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسیده است. تیم ویژه بررسی 
جسد هم با توجه به جمود نعشی نتوانسته 
زمان تقریبــی قتل را مشــخص کند. این 
جسد فعال به پزشــکی قانونی منتقل شده، 
اما رســیدگی به این پرونده جنایی هنوز در 

گیرودار قضائی است.
تنها سرنخ های موجود در این پرونده این 
اســت که این جوان با ضربات چاقو به قتل 
رسیده است. همچنین قرارگیری جسد در 
نایلون هم فرضیه انتقال جســد را از محل 
دیگری بــه مخازن زباله  تأییــد می کند. با 
وجود این هنوز مهمترین مسأله یعنی هویت 
این جســد برای تیم جنایی نامشخص است 
و تالش برای شناســایی هویت این جسد از 
سوی تیم جنایی ادامه دارد. اما این پرونده 

معمایــی ابهامات دیگری هــم دارد. حوزه 
قضائی کهریزک معتقد اســت که این جسد 
از تهران به این منطقه منتقل شــده است. 
شــعبه 104 دادگاه بخش عمومی کهریزک 
در بررســی های ابتدایی به این جمع بندی 
رسید که محل پیداشــدن این جسد جایی 
است که خودرو های حمل زباله از 12 منطقه 
تهران زباله های پایتخت را به آن جا منتقل 
می کنند. ظاهرا در محل کشــف جسد این 
پســر جوان، 42 خودروی بزرگ حمل زباله 
تردد دارند که همگی آنها زباله های مناطق 
مختلف تهران را حمــل می کنند. درواقع 
احتمال دیگری هم مطرح است که این جوان 
مجهول الهویه پس از به قتل رسیدن، از جای 
دیگری به جز تهران، به ایــن محل آورده 
شده اســت. این پرونده برای تعیین تکلیف 
به دادگاه تجدید نظر رفته تــا آن جا برای 
مرجع قضائی رسیدگی کننده به این پرونده 

تصمیم گیری شود.

معمای انتقال مقتول به مخازن دفع زباله در دست بررسی است

کشف جسد مجهول الهویه در کهریزک

شــهروند| زن جواني که با مراجعه به آرایشگاه های زنانه 
معروف تهرانپارس از مشتریان آنها 2 میلیارد ریال سرقت کرده 

بود، پس از دستگیري به 20 سرقت اعتراف کرد.
ســرهنگ »مجید عســگری نیا« رئیس کالنتــری 126 
تهرانپارس درباره جزییات این خبر گفت: از مدتی پیش سرقت 
از آرایشــگاه های زنانه در محدوده کالنتری 126 تهرانپارس 

 شــدت گرفت که با توجه به شرح حادثه یکســان، احتمال 
می رفت سارق تنها یک نفر باشد. وی عنوان کرد: مال باختگان 
که همگی مشتریان آرایشگاه های زنانه بودند پس از مراجعه 
به کالنتری اظهار داشتند وقتی به آرایشگاه مراجعه و هزینه 
خدمــات را پرداخت کردیم کارت عابــر بانک و کیف پولمان 
همراهمان بود، ولی هنگامی که از آرایشگاه بیرون رفتیم متوجه 
شــدیم که کیف یا کارت عابر بانکمان به سرقت رفته است و 
 پس از مدتی پیام برداشــت وجوه از عابربانکمــان را دریافت
کــرده ایم.این مقام انتظامی ادامــه داد: در تحقیقات میدانی 
مشخص شــد که خانم جوانی در مواقع ســرقت، در نزدیکی 
در ورودی آرایشــگاه و در اطراف میز صنــدوق دریافت وجوه 
نشسته اســت. کالنتر محله تهرانپارس افزود: در گام بعدی 
تحقیقات پلیســی فروشــگاه هایی که کارت عابر بانک های 

سرقتی در آنها استفاده شده است شناسایی و مشخص شد که 
همان خانم کارت های سرقتی را  اســتفاده کرده است. وی با 
اشاره به اینکه ماموران توانستند مخفیگاه متهم را در محدوده 
کالنتری شناسایی کنند، افزود: با هماهنگی مقام قضائی روز 
گذشته متهم در مخفیگاهش دستگیر و برای بازجویی اولیه 
به کالنتری منتقل شد.سرهنگ عســگری نیا با این توضیح 
که متهم پس از حضور در کالنتری و انجام تحقیقات پلیسی 
به ســرقت های خود اعتراف کرد، گفت: متهم تا کنون به 20 
فقره سرقت اعتراف کرده است.این مقام انتظامی در خصوص 
 اظهارات متهم بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیسی، گفت: 
آرایشــگاه های زنانه خیلی شــلوغ را در محدوده تهرانپارس 
انتخاب و سعی می کردم از ازدحام جمعیت سوء استفاده کرده 
و اموال شخصی مال باختگان را سرقت کنم و یا اینکه به بهانه 

 کوتاه کردن موی ســر در نزدیک میز صندوق دریافت وجوه 
می ایستادم و زمانی که مشتریان رمز عابربانکشان را به متصدی 
می گفتند، شماره رمز عابر بانک مشتریان را حفظ می کردم و 
 در فرصت بعدی کارت عابربانک یا کیف مشــتریان را سرقت 
می کــردم و بالفاصله با مراجعه به فروشــگاه هــا از جمله 
طالفروشی ها وجوه داخل کارت عابربانک را خرج می کردم. 
رئیس کالنتری تهرانپارس با اشــاره به اینکه متهم 27 ساله و 
دارای مدرک لیسانس اســت و تنها در یکی از موارد موفق به 
سرقت 40 میلیون تومانی از یکی از شاکیان شده است، توضیح 
داد: ارزش جمعی سرقت های متهم مبلغ 2 میلیارد ریال شده 
است و تاکنون 10 شکواییه علیه این خانم در کالنتری طرح 
شده است. بنابراین گزارش، کشف جزییات پرونده ادامه دارد 

و متهم برای گرفتن دستور قضائی به دادسرا معرفی شده است

 سرقت 2 میلیاردی
  از مشتریان آرایشگاه های  
زنانه تهرانپارس


