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حراج  نوزاد  در اینستاگرام !
سنگ اندازی بهزیستی در سپردن کودکان بی سرپرست به افراد واجد شرایط سبب تولید جرم می شود 

» م�ادران و پدراني که صاحب فرزند نمي ش�وید 
غص�ه نخورید ب�ا پرداخ�ت 100 میلی�ون تومان 
فرزن�د دلخواهت�ان را از م�ا تحوی�ل بگیرید. « 
این نوش�ته صفحه اینس�تاگرام زن آرایشگري 
بود که هم�راه نام�زد و دو ش�اگردش در فضاي 
مجازي اقدام به خرید و ف�روش نوزاد مي کردند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران پليس تهران 
در رصد فضاي مجازي با آگهي ف��روش نوزاد روبه  رو 
شدند كه حكايت از اين داشت فرد يا افراد ناشناسي 
با راه اندازي صفحه اي در اينستاگرام اقدام به فروش 
نوزاد دختر و پس��ر مي كنند. در صفحه شخصي اين 
افراد خط��اب به زن��ان و مرداني ك��ه صاحب فرزند 
نمي شوند نوش��ته بود » مادران و پدراني كه صاحب 
فرزند نمي شويد غصه نخوريد با پرداخت 100 ميليون 
تومان فرزن��د دلخواهتان را از م��ا تحويل بگيريد.« 
مأموران در بررس��ي هاي تخصصي خود دريافتند با 
باند حرفه اي خريد و ف��روش نوزاد در فضاي مجازي 
روبه رو هستند كه هر نوزاد پس��ر يا دختر را به مبلغ 
100 ميليون تومان به افراد پولدار مي فروشند. مأموران 
در تحقيقات تخصصي به ردپاي زن جواني به نام پريسا 
رسيدند كه مشخص شد وي اين صفحه شخصي را در 
فضاي مجازي راه اندازي كرده است و همراه چند زن و 

مرد ديگر اقدام به خريد و فروش نوزاد مي كنند. 
   رد پاي زن آرایشگر در خرید و فروش نوزاد 

 بررسي هاي مأموران نش��ان داد پريسا قرار است به 
زودي نوزاد دختري را به زن و مرد پولداري به مبلغ 
100 ميليون تومان بفروشد. بنابراين متهم را به صورت 
نامحسوس زير نظر گرفتند و چند روز قبل وي را همراه 
همدستش شهروز هنگام فروش نوزاد دختر به زن و 

مردي دستگير كردند. 
متهمان پ��س از انتقال به اداره پلي��س به جرم خود 

اقرار كردند. 
    حرف هاي خریدار نوزاد دختر 

زني كه همراه ش��وهرش قصد خريد ن��وزاد دختر را 
داشت، گفت: چند سالي است از ازدواج من و شوهرم 
مي گذرد. در اين مدت ما بچه دار نش��ديم و حتي به 
پزش��كان متخصص هم مراجعه كرديم اما فايده اي 

نداشت. س��ال هاي ابتدايي زندگي شيرين و گرمي 
داشتيم اما هر روز كه مي گذشت زندگي ما شيريني و 
گرمي خودش را كم كم از دست مي داد به طوريكه اين 
اواخر من و شوهرم زندگي سردي را تجربه مي كرديم. 
هميشه حسرت مادراني را مي خوردم كه فرزندي در 
آغوش داشتند و آرزو مي كردم روزي من هم فرزندم 
را در آغوش بگيرم تا اينكه با ديدن آگهي فروش نوزاد 
در فضاي مجازي جرقه هاي اميد به زندگي ما زده شد 
و من و شوهرم تصميم گرفتيم با صاحب آگهي تماس 
بگيريم و نوزادي از آنها بخريم و دوباره به زندگي مان 
گرمي ببخشيم. وقتي با صاحب آگهي كه زن جواني 
بود تماس گرفتيم او گفت نوزاد دختري سراغ دارد كه 
پدر و مادرش به خاطر مشكالت مالي حاضرند به مبلغ 
100 ميليون تومان بفروشند. قرار شد ما 100 ميليون 
تومان به آنها بدهيم و در عوض پدر و مادرش نوزاد را 

با شناسنامه به ما تحويل بدهند. سرانجام روز موعد 
فرا رسيد اما خبر نداش��تيم كه زن جوان به صورت 

غير قانوني قصد دارد به ما نوزاد بفروشد. 
    اعتراف متهم به خرید و فروش نوزاد 

پريس��ا و ش��هروز هم در بازجويي ها به جرم خود با 
همدستي دو دختر جوان ديگر اعتراف كردند. مأموران 
همزمان با ادامه تحقيقات دو همدس��ت متهمان را 

دستگير كردند. 
پريسا در بازجويي ها گفت: من آرايشگاه دارم و مدتي 
قبل با نامزدم شهروز و دو ش��اگردم باند فروش نوزاد 
اينستاگرامي را تشكيل داديم. وي در شرح ماجرا گفت: 
چند سالي بود كه براي ديدن يكي از دوستانم كه در 
مركز ناباروري مشغول به كار است به آن مركز رفت و 
آمد داشتم. در اين مدت با زنان و مردان زيادي مواجه 
شدم كه حاضر بودند براي اينكه فرزندي داشته باشند 

مبالغ زيادي را پرداخت كنند. همان زمان اين نقشه به 
ذهنم رسيد تا زنان بارداري را كه قصد دارند جنين شان 
را سقط كنند شناسايي كنم و با وعده پول هاي كالن از 
آنها بخواهم نوزادشان را بدنيا بياورند و به من بفروشند 
ومن هم بعد به افراد پولدار بفروشم. بدين ترتيب همراه 
نامزد و دو شاگردم باند فروش نوزاد را تشكيل داديم و 
قرار شد هر يك از اعضاي باند در مناطق جنوبي تهران 
زنان بارداري كه به صورت ناخواسته باردار شده بودند، 
شناسايي كنند و بعد اقدام به خريد نوزاد آنها بكنيم. 
مدتي گذشت تا اينكه چند ماه قبل در جنوب تهران 
با زن بارداري آشنا شدم كه قصد داشت جنينش را 
س��قط كند. او گفت كه صيغه مرد معتادي بوده و به 
صورت ناخواسته باردار شده اس��ت و االن قصد دارد 
سقط جنين كند. چند روزي با او حرف زدم و در نهايت 
راضي شد نوزادش را بدنيا بياورد و  به مبلغ 30 ميليون 

تومان به من بفروش��د. پس از اين در فضاي مجازي 
آگهي فروش نوزاد دادم. اولين مش��تري ام زن و مرد 
پولداري بودند كه نوزاد زن و مرد معتاد را كه پسر بود 
به آنها به مبلغ 100ميليون تومان فروختم و االن هم 
از آنها خبري ندارم تا اينكه مدتي قبل زن معتاد يكي 
از دوستانش را به من معرفي كرد كه او هم قصد داشت 
جنينش را سقط كند كه قرار ش��د او هم نوزادش را 
بدنيا آورد و به مبلغ 30 ميليون تومان به من بفروشد. 
چند روز قبل او نوزادش را بدنيا آورد و ما هم در فضاي 
مجازي آگهي داديم كه هنگام تحويل نوزاد به خريدار 

شناسايي و دستگير شديم. 
    اعتراف به فروش سومین نوزاد 

در حالي كه متهم مدعي بود تا كنون دو نوزاد فروخته 
است در تحقيقات تخصصي به فروش نوزاد ديگري 
هم اعتراف كرد. وي گفت: اولين نوزادي كه فروختيم 
دختر چند روزه اي بود كه پ��در و مادرش وضع مالي 
خوبي نداش��تند. اين زن و مرد كارتن خواب را يكي 
از اعضاي باند شناس��ايي كرد و يكس��ال قبل وقتي 
نوزادش��ان بدنيا آمد نوزاد را به زن و م��رد پولداري 
فروختيم. پس از اعتراف متهم، مأموران زن و مردي 
كه يكسال قبل نوزاد پسر را از متهمان خريده بودند، 
شناسايي كردند. زن جوان پس از احضار به اداره پليس 
گفت: من و شوهرم بچه دار نمي شديم و پيگيري هاي 
پزشكي هم نتيجه نداد تا اينكه تصميم گرفتيم نوزادي 
را به فرزند خواندگي قبول كنيم. حدود يكسال قبل 
بود كه با آگهي ف��روش نوزاد روبه رو ش��ديم و نوزاد 
پسري خريديم. آن زمان ما پول را به واسطه اي تحويل 
داديم و او هم نوزاد را جلوي در خانه ما رها كرد و رفت 
و ما اصاًل فروشنده را نديديم و االن هم ما به پسرمان 
خيلي وابسته ش��ده ايم و جدايي از او براي ما سخت 
است و زندگي ما را سرد مي كند. از آنجايي كه احتمال 
مي رود متهمان اقدام به فروش نوزاد هاي ديگري هم 
كرده باشند، تحقيقات از آنها ادامه دارد. همچنين نوزاد 
يك روزه و يك ساله تا شناسايي پدر و مادر واقعي شان 
به دس��تور قاضي پرونده تحويل مركز شيرخوارگاه 
شدند. از س��وي ديگر مأموران در تالشند تا عامالن 

خريد سومين نوزاد را هم شناسايي كنند. 

سرقت از بانك 
با سوراخ كردن دیوار

یك�ي از بانك ه�اي دولت�ي شهرس�تان فوم�ن با 
ایجاد سوراخ در دیوار مورد دس�تبرد قرار گرفت. 
سرهنگ مجيد رسول زاده فرساد، سرپرست معاونت 
 : گف��ت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گيالن 
س��اعت6:50صبح ديروز بود كه وقوع حادثه به پليس 
گزارش شد. مأموران پس از حضور در صحنه مشاهده 
كردند كه سارق يا سارقان با ايجاد يك شكاف كوچك 
در ديوار پشتي ساختمان بانك كه به يك باغ مخروبه 
مشرف اس��ت به درون خزانه بانك نفوذ كرده اند. برابر 
اظهارات مسئوالن بانك مبلغ 61 ميليون و 700 هزار 
تومان به سرقت رفته است. ضعف در سيستم امنيتي 
بانك، غيرفعال بودن حسگر خزانه، نبودن نگهبان، فقدان 
دوربين مداربسته در قسمت پشت ساختمان، وجود باغ 
متروكه و نيز عدم اشرافيت عيني به قسمت هاي مختلف 
پشت ساختمان بانك از جمله عوامل وقوع اين سرقت 

بوده است.

مرگ آتشين پدر و پسر
 در تصادف

واژگوني خودروي حامل سوخت در محور نهبدان 
به زاه�دان م�رگ آتش�ین رانن�ده و سرنش�ین 
آن را ک�ه پ�در و پس�ر بودن�د ب�ه همراه داش�ت. 
به گزارش جوان، س��رهنگ جواد ش��اهزهي، رئيس 
پليس راه شهرس��تان نهبندان گفت: اي��ن حادثه روز 
گذشته اتفاق افتاد و زماني كه مأموران پليس در محل 
حاضر و متوجه شدند خودروي پژو 405 پس از انحراف 
از مسير واژگون شده و در آتش شعله ور است. همزمان با 
حضور امدادگران و اطفاي حريق مشخص شد كه خودرو  
حامل بنزين قاچاق بوده كه به علت بي توجهي راننده 
به جلو دچار حادثه شده است. پس از آن بود كه جسد 
راننده 46 ساله و پسر 16 ساله اش كه دچار سوختگي 

كامل شده بودند به پزشكي قانوني منتقل شد.

قتل 2 برادر با شليك گلوله
م�رد مس�لح پ�س از قت�ل دو ب�رادر در یك�ي از 
روس�تاهاي شهرس�تان رش�تخوار در اس�تان 
ش�د.  مت�واري  مح�ل  از  رض�وي  خراس�ان 
خالقداد عرب، فرماندار رشتخوار گفت: اين حادثه بامداد 
روز جمعه در روس��تاي فتح آباد اين شهرستان اتفاق 
افتاد. لحظاتي قبل از حادثه يكي از اهالي با ديدن مردي 
ناشناس روي پشت بام خانه اش با فرياد ساكنان خانه را 
از حضور مردي غريبه با خبر كرد. همزمان مرد ناشناس 
دست به اسلحه برد و با ش��ليك گلوله مرد 25 ساله را 
به قتل رساند و از محل متواري ش��د. بعد از آن بود كه 
برادران مقتول دس��ت به تعقيب مرد مسلح زدند. مرد 
مسلح اما به س��مت آنها تيراندازي كرد كه يكي از آنها 
كه پس��ري 18 س��اله بود با اصابت گلوله جان باخت و 
برادر 28 ساله اش هم به شدت مجروح و روانه بيمارستان 
شد.  فرماندار رشتخوار گفت: تحقيقات براي شناسايي و 

بازداشت متهم در جريان است.

مجرم س�ابقه دار که در پوش�ش امداد خودرو 
از رانن�دگان س�الخورده س�رقت مي ک�رد، 
بازداش�ت ش�د و ب�ه جرم�ش اعت�راف کرد. 
به گزارش جوان، چندي قبل شكايت هاي مشابهي 
درباره سرقت در پوش��ش امدادخودرو به كالنتري 
عباس آباد گزارش شد. بررسي ها حكايت از اين داشت 
كه همه شاكيان مردان سالخورده هستند كه در دام 
مأمور قالبي امداد خودرو گرفتار شده اند. يكي از آنها 
گفت: من در حال رانندگي با خودروي خودم بودم كه 
راكب يك موتورسيكلت كه لباس و نشان امدادخودرو 
داشت با اشاره به من فهماند كه ماشينم دچار نقص 
فني شده و از من خواست كنار خيابان توقف كنم كه 
توقف كردم. آن مرد خ��ودش را مأمور امدادخودرو 
معرفي كرد و مدعي شد كه رادياتور ماشينم سوراخ 
شده و بايد نقص فني اش را برطرف كند. من كاپوت 
ماشين را زدم و او ش��روع به كار كرد. لحظاتي بعد 
گفت كه كارش تمام شده و بايد 29 هزار 500 تومان 
از طريق عابربانك به حساب شركت واريز كنم. پس 
از آن هر دو به كنار عابربانك رفتيم و از آن جا كه كار با 

عابربانك برايم سخت بود كارت عابربانكم و رمزش را 
در اختيار آن مرد گذاشتم. او بعد از انجام چند عمليات 
ناگهان كارتم را برداشت و فرار كرد. ساعتي بعد هم 
پيامكي برايم ارسال شد كه نشان مي داد چند ميليون 

تومان از حسابم برداشت شده است. 
با اطالعاتي كه شاكيان در اختيار پليس گذاشتند 
مأموران دس��ت به تحقي��ق زده و بعد از بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته موفق ش��دند چهره سارق 
را شناسايي و او را در مخفيگاهش در محله شهران 
بازداشت كنند. بررسي سوابق متهم 32 ساله نشان 
مي داد كه او به مصرف مواد اعتياد دارد و قباًل دو بار 
به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده 
و به زندان افتاده است. متهم وقتي مقابل شاكيان 
قرار گرفت ب��ه جرائم خود اعتراف ك��رد. او گفت: 
من متأهل هس��تم. مدتي قبل از زندان آزاد شدم 
و به خاطر اينكه بيكار بودم تصميم به س��رقت به 
اين شيوه گرفتم تا هزينه مواد و زندگي ام را تأمين 
كنم. براي اين كار ابتدا لب��اس كار كاركنان امداد 
خودرو را تهيه كردم و س��وار بر موتور در خيابان ها 

پرسه مي زدم. سوژه هاي خودم را هم از ميان افراد 
س��الخورده انتخاب مي كردم؛ چراكه آنها راحت تر 

اعتماد مي كردند و فريب دادنشان هم راحت بود. 
بعد از بررسي ماشين ش��ان مدعي مي شدم كه بايد 
29 هزار و 500 تومان به حساب شركت واريز كنند. 
به اين بهانه آنها را به كنار عابربانك مي بردم. از آنجا 
كه بيش��تر افراد س��الخورده كار با عابربانك را بلد 
نيس��تند كارت ش��ان را در اختيارم مي گذاشتند. 
ابتدا موجودي شان را بررسي مي  كردم. اگر كمتر از 
3ميليون تومان بود كه آن را به حساب خودم واريز 
مي كردم و اگر موجودي آن بيشتر بود كارت عابربانك 
را بر مي داشتم و فرار مي كردم. اگر هم شاكي من را 
تعقيب مي كرد او را با اسپري اشك آوري كه داشتم، 

مي ترساندم. 
سرهنگ محمد احمدي، رئيس كالنتري عباس آباد 
گفت: تاكنون 27 ش��اكي عليه مته��م اعالم جرم 
كرده اند و از آنجا كه احتمال مي رود متهم مرتكب 
جرائم بيشتري شده باش��د تحقيقات براي كشف 

جرائم او در جريان است. 

م�ردي ک�ه ب�ا همدس�تي پس�رعمویش 
گ�وش خواس�تگار خواه�رش را بری�ده 
ب�ود در جلس�ه محاکم�ه ب�ا درخواس�ت 
قص�اص از س�وي ش�اکي مواج�ه ش�د. 
به گزارش جوان، 13 ارديبهشت  سال 96 مأموران 
پليس از درگيري منجر به قطع عضو مرد جواني 
در يك كارگاه حوالي دانش��گاه آزاد پرند باخبر و 
راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان داد اميد 
25 ساله در جريان درگيري با دو پسرعمو به شدت 
مجروح و قسمتي از الله گوش وي بريده شده است. 
مرد جوان به بيمارستان منتقل شد و تحت عمل 
جراحي قرار گرفت. وي بعد از بهبودي از دو متهم 
ش��كايت كرد و در توضيح به مأموران گفت: »در 
كارگاهي حوالي دانشگاه آزاد پرند مشغول كار شده 
بودم. شب حادثه دو مرد جوان در حاليكه صورتشان 
را پوشانده بودند وارد كارگاه شدند و در تاريكي شب 
مرا به شدت كتك زدند. آنها بعد از ضرب و جرح، 

الله گوش راستم را بريدند و گريختند.«
با طرح اين شكايت تحقيقات براي شناسايي دو مرد 
جوان آغاز شد تا اينكه در روند تحقيقات برادر شاكي 
به عنوان يكي از شاهدان حادثه مأموران را از اختالف 
برادرش با خانواده دختر مورد عالقه اش باخبر كرد و 
گفت: »مدتي قبل اميد به خواستگاري دختر يكي 
از اقوام به نام مريم در شهرس��تان نورآباد لرستان 
رفته بود، اما خانواده آن دختر با اين ازدواج مخالفت 
كردند و گفتند چرا اميد به تنهايي دخترش��ان را 
خواستگاري كرده است. همين باعث اختالف شد 

اما برادرم به آن دختر خيلي عالقه مند بود به همين 
دليل بارها براي خانواده او پيغام فرس��تاد تا شايد 
بتواند آنها را راضي كند. اين گذشت تا اينكه شب 
حادثه برادر مريم به نام كريم همراه پسرعمويش به 
نام ناصر سراغ اميد آمدند و با او درگير شدند. در آن 
درگيري ناصر گوش برادرم را بريد س��پس همراه 
كريم فرار كرد.« با ثبت اين اظهارات كريم و ناصر 
بازداشت ش��دند اما دو پسر عمو جرمشان را انكار 
كردند و گفتند عصر روز حادثه براي معامله خودرو 

حوالي پرند رفته بودند و با اميد مالقاتي نداشتند.
با انكارهاي دو متهم اما بنا ب��ه مدارك موجود در 
پرونده دو پس��رعمو به اتهام مشاركت در ضرب و 
جرح منجر به قطع عضو به زندان منتقل شدند  و 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه دهم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. صبح 
ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه 
به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت. جلسه كه 
در غياب يكي از متهمان برگزار شد، ابتداي جلسه 
شاكي در جايگاه قرار گرفت و گفت: »كريم به خاطر 
خواستگاري از خواهرش از من كينه و قصد انتقام 
داشت به همين دليل به محل كارم آمدند و مرا به 
ش��دت زخمي كردند و الله گوش سمت راستم 
را بريدند. بعد از حادث��ه چند عمل جراحي انجام 
دادم اما خيلي موفق نبود به همين دليل براي آنها 

درخواست قصاص دارم.«
وي در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر اينكه 
چرا در اظهارات اولي��ه ادعا كرديد دو متهم چهره 
خود را پوشانده بودند به همين دليل نتوانستيد آنها 

را شناسايي كنيد، گفت: »در همه مراحل بازجويي 
از كريم و ناصر شكايت كردم. آن شب تاريك بود اما 

نور به اندازه اي بود كه بتوانم آنها را بشناسم.«
شاكي در آخر گفت: »پرونده يكبار در شعبه نوزدهم 
دادگاه اسالمشهر رسيدگي شد. آن جلسه در غياب 
كريم برگزار ش��د امروز هم ناصر حضور ندارد. از 
رياست دادگاه تقاضا دارم هر دو متهم حضور داشته 

باشند تا حقيقت مشخص شود.«
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و با انكار جرمش 
گفت: »اختالف ما يك سوءتفاهم بود كه برطرف 
شد. بنابراين انگيزه اي براي درگيري و زخمي كردن 
اميد نداشتم. ما با هم در يك روستا زندگي مي كنيم 
و اگر من قصد انتقام داش��تم در محل خلوتي در 

همان روستا به او صدمه مي زدم.«
متهم در ادامه گفت: »ناصر نظامي است. او در محل 
خدمتش كه قم است زندگي مي كند. پدرش معلم 
بود و به او 40 ميليون تومان هديه ازدواج داده بود. 
ناصر با اين پول خريد و فروش ماشين مي كرد به 
همين دليل وقتي متوجه شد قصد خريد خودرو 
دارم در س��ايت ديوار آگهي فروش يك پژو 405 
ديده بود كه با صاحب آن در پرند قرار گذاشته بود 
كه همان روز براي معامله به پرند رفته بوديم. « او 
در خصوص آنتن ده��ي تلفن همراهش در محل 
حادثه گفت: »محل قرار ما با كارگاه شاكي خيلي 
فاصله داشت اما آن كارگاه در مسير ما بود و فقط از 

آنجا رد شديم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

   خواستگار درخواست قصاص گوش كرد

سرقت  از سالخوردگان در پوشش مأمور امدادخودرو

ناله هاي مرگبار 
از داخل گوني سر بسته 

ناله هاي دردناك مرد کارتن خواب از داخل گوني سر بسته باعث شد، مرد رهگذري به 
کمك او برود، اما وي پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات به کام مر گ رفت. 
به گزارش جوان، ماجرا از اين قرار بود كه ساعت 2 بامداد پنج شنبه 31 مردادماه امسال 
مرد رهگذري در حال عبور از يكي از خيابان هاي حوالي بزرگراه ارتش بود كه متوجه ناله و 
ضجه هاي مردي شد كه صدايش از آن نزديكي به گوش مي رسيد. مرد رهگذر كه كنجكاو 
شده بود رد ناله و ضجه ها را در تاريك ش��ب دنبال كرد تا اينكه دقايقي بعد به گوني سر 
بسته اي در گوشه خياباني رسيد كه صداي ناله از آن بلند مي شد. وي به سرعت در گوني را 
باز كرد و با پيكر خونين و نيمه  جان مرد جواني روبه رو شد كه به شدت زخمي شده بود. در 
حالي كه مرد زخمي همزمان با ناله هاي دردناك زير لب كلمات نامفهومي را تكرار مي كرد 
مرد رهگذر موضوع را به مأموران پليس و اورژانس خبر داد كه خيلي زود تيمي از مأموران 

كالنتري 164 قائم در محل حاضر شدند و مرد زخمي را به بيمارستان منتقل كردند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت به مأموران خبر رسيد كه مرد زخمي 
به خاطر شدت ضرباتي كه به ناحيه سرش وارد شده است در بيمارستان فوت كرده است. 
با اعالم خبر مرگ مرد جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي بررسي وارد 

عمل شدند. 
مردي كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: س��اعت 2 بامداد بود كه براي 
خريد قرص سر دردي به داروخانه رفتم. وقتي به خانه بر مي گشتم ناگهان صداي ناله اي 
به گوشم رسيد. يك لحظه انگار كسي به من دستور توقف داد كه صداي ناله ها و ضجه ها 
بيشتر ش��د. بي درنگ به طرف صدا رفتم كه باگوني دربس��ته اي روبه رو شدم كه صداي 
ناله هايي از آن بيرون مي آمد . در حالي كه شوكه شده بودم به گوني نزديك شدم و فهميدم 
كه مردي داخل آن گرفتار شده اس��ت. وقتي در گوني را باز كردم با پيكر خونين مردي 
روبه رو شدم كه خون از سرش بيرون مي آمد. مشخص بود كه فرد يا افرادي او را كتك زده 
و بعد هم او را داخل گوني كرده و در آن منطقه رها كرده اند. بالفاصله براي نجات جانش با 

اداره پليس و اورژانس تماس گرفتم و او را به بيمارستان منتقل كرديم. 
بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مقتول كه كارتن خواب است با اصابت ضربه هاي ميله 
آهني در مكان ديگري زخمي ش��ده و بعد عام��ل يا عامالن آن پيك��ر او را كه ابتدا فكر 
مي كردند همان لحظه فوت كرده اس��ت داخل گوني گذاش��ته و در يكي از خيابان هاي 
شمال شرقي تهران رها كرده اند. در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران دريافتند تعدادي 
زيادي از كسبه آن محل مقتول را مي ش��ناخته اند كه كارتن خواب بوده است و به او نيز 
كمك مي كرده اند. مرد رستوران داري به مأموران گفت: مقتول كارتن خواب بود و زماني 
كه گرسنه مي شد به رستوران من مي آمد و به او غذا مي دادم. او مرد بي آزاري بود تعجب 

مي كنم كه او را به قتل رسانده اند. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران تحقيقات گسترده اي براي شناسايي 

عامل يا عامالن قتل مرد كارتن خواب آغاز كردند. 

قتل مرموز روانپزشك
 با شليك گلوله 

پزشك میانس�الي با ش�لیك چند گلوله در خانه اش حوالي ش�مال تهران به طرز 
مرموزي به قتل رسید. 

به گزارش جوان، ساعت 11 صبح روز جمعه اول شهريور مأموران كالنتري 124 قلهك با 
تماس تلفني شهروندي از زخمي شدن مرد ميانسالي با شليك گلوله در خانه اش با خبر 

و راهي محل شدند. 
مأم��وران در محل حادثه كه طبقه اول س��اختمان مس��كوني بود با پيك��ر خونين مرد 
50 ساله اي به نام اردشير روبه رو شدند كه با اصابت چند گلوله به شدت زخمي شده بود. 
پس از اين مأموران پيكر نيمه جان مرد زخمي را به بيمارستان شهداي تجريش منتقل 
كردند. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت مأموران دريافتند وي بر اثر 
خونريزي شديد در بيمارستان جان باخته است. بدين ترتيب تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران براي بررسي موضوع به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران وارد عمل شدند. تحقيقات مأموران نشان داد مقتول، روانپزشك و مدتي است در 
خانه اش به تنهايي زندگي مي كند. همچنين مشخص شد ساعتي قبل همسايه مقتول 
متوجه صداي شليك گلوله اي مي شود و پس از كش��ف پيكر خونين روانپزشك داخل 

خانه اش موضوع را به پليس خبر مي دهد. 
مرد همسايه به پليس گفت: داخل خانه ام بودم كه صداي مهيبي مانند شليك گلوله به 
گوشم رسيد. بالفاصله از خانه بيرون آمدم كه ديدم چند مرد ناشناس از خانه مقتول خارج 
شدند و به سرعت از محل گريختند. در خانه او باز بود كه وارد شدم و ديدم همسايه مان 

غرق در خون نقش بر زمين شده است. 
مأموران تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي عامالن قتل روانپزشك آغاز كردند. جسد 

مقتول براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد.

تصادف مرگبار اتوبوس با كاميون
مح�ور  در  کامی�ون  یك  دس�تگاه  ب�ا  مس�افربري  اتوب�وس  تص�ادف 
گذاش�ت.  برج�اي  مج�روح  ش�ش  و  کش�ته  ی�ك  ی�زد  ب�ه  طب�س 
به گزارش جوان، س��رهنگ عليرضا رضايي، رئيس پليس راه خراسان جنوبي گفت: اين 
حادثه بامداد روز گذشته در كيلومتر 150 اين محور اتفاق افتاد و مأموران پليس بعد از 
حضور در محل متوجه شدند راننده اتوبوس به علت شدت جراحت جان باخته است و شش 
سرنشين اين خودرو هم مجروح ش��ده  اند كه به بيمارستان منتقل شدند. وي ادامه داد: 
سرنشينان اتوبوس كاروان زائران امام رضا)ع( بودند كه از مشهد به سمت يزد مي رفتند 
كه دچار حادثه شدند.  سرهنگ رضايي علت حادثه را عدم توجه به جلو راننده اتوبوس 

ناشي از خستگي و خواب آلودگي راننده اتوبوس اعالم كردند.


