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س�ه مرزبان در جريان درگيري با اش�رار مس�لح در شهرس�تان 
سردشت به شهادت رسيدند. 

به گزارش جوان، روز گذش��ته مرزبانان هنگ مرزي سردشت هنگام 
كنترل پايش نوار مرزي با اش��رار مسلح درگير ش��دند كه در جريان 
درگيري چند ش��رور به هالكت رسيده و س��ه مرزبان هم به شهادت 

رسيدند. 

 شهادت ۳ مرزبان 
در سر دشت

 غرق شدن دختر نوجوان 
در بندرريگ

دختر نوجوان هنگام شنا در آب هاي بندر ريگ شهرستان گناوه 
غرق شد. 

سرهنگ حسين احمدي، فرمانده انتظامي شهرستان گناوه در استان 
بوشهر توضيح داد: ساعت ۱۷ روز پنج ش��نبه به مأموران پليس خبر 
رسيد كه دختري در آب هاي بندر ريگ غرق شده است. بررسي هاي 
بعدي نش��ان داد كه دختر ۱۷ ساله همراه دوس��تش براي شنا راهي 
ساحل شده بود كه غرق ش��د.  تالش امدادگران براي كشف جسد در 

جريان است. 
 

 كشف 5 هزار عتيقه
در گنبدكاووس

فرمانده انتظامي استان از كشف 5 هزار و 415 قلم انواع عتيقه در 
»گنبد كاووس« خبر داد. 

 به گزارش جوان، سرهنگ سعيد دادگر گفت: مأموران پليس آگاهي 
شهرس��تان گنبدكاووس در جري��ان تحقيقات خ��ود از فعاليت يك 
قاچاقچي حرفه اي با خبر شده و همزمان با دستگيري متهم در بازرسي 
از محل 5 هزار و 4۱5 قلم اشياي عتيقه كه از اين تعداد 5 هزارو ۱02 عدد 
انواع سكه هاي مربوط به دوره هاي اشكاني و عصر آهن، 29۱ عدد ابزار 

يراق و 22 عدد انواع ظروف بوده را كشف كردند. 

 كالهبرداري مادر و دختر
از زنان نيكوكار

مادر و دخت�ر فريبكار كه با حض�ور در خيريه ها از زن�ان نيكوكار 
كالهبرداري مي كردند، بازداشت شدند. 

به گزارش جوان، اول ارديبهشت ماه امس��ال زني ميانسال وارد شعبه 
دوم دادس��راي ناحيه 4 ش��د و ماجراي كالهبرداري را مطرح كرد. او 
گفت: مدتي قبل در يك خيريه با زني 48 ساله به نام نسرين آشنا شدم. 
نسرين گفت كه در كار اقتصادي فعال است و با حرف هايي كه زد از من 
خواست در زمينه اقتصادي سرمايه گذاري كنم. من هم به حرف هايش 
اعتماد كردم و با عقد يك قرار داد چك تضمين و س��فته از او گرفتم و 
۱00 ميليون تومان به حساب او واريز كردم. وقتي موعد پرداخت سود 
سرمايه گذاري رسيد متوجه شدم كه از سود خبري نيست براي همين 
با تلفن همراهش تماس گرفتم اما گوش��ي او خاموش بود. وقتي به در 
خانه اش رفتم ديدم كه چند زن ديگر آنجا هس��تند كه نسرين از آنها 

كالهبرداري كرده بود. 
بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده به دس��تور قاضي به پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران فرستاده ش��د. با اطالعاتي كه شاكيان در اختيار 
پليس گذاشتند مشخص شد كه نسرين و دخترش افسانه از مجرمان 
س��ابقه دار هس��تند كه قباًل به همين اتهام كالهب��رداري و به زندان 
افتاده بودند. نس��رين و دخترش با حض��ور در خيريه ها زن��ان خير را 
شناسايي و به اين ش��يوه از آنها كالهبرداري و پول ها را به دالر تبديل 
و براي دختر ديگر خانواده كه آذر نام داشت و س��اكن اروپا بود حواله 

مي كردند. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه مادر و دختر در 
خيابان محبوب شناسايي شد و دو متهم 2۷ ارديبهشت ماه بازداشت 
شدند. مأموران پليس در بازرسي از محل تعداد زيادي فاكتور خريد، 

كارت ويزيت، سيم كارت و گوشي تلفن همراه كشف كردند. 
س��رهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
گفت: دو متهم در بازجويي ها به كالهبرداري اعتراف كردند و با تشكيل 
پرونده راهي زندان شدند. سرهنگ نثاري گفت: تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

اعتراف به قتل فرزند معتاد
مرد ميانس�الي كه متهم اس�ت پس�ر معتادش را در شهرس�تان 
ماهنشان زنجان با شليك گلوله به قتل رسانده است، بازداشت شد 

و به جرمش اعتراف كرد. 
س��رهنگ كارآگاه جعفر رحمتي، رئيس پليس آگاهي استان زنجان 
گفت: شامگاه دوشنبه پنجم خردادماه مأموران پليس از حادثه خونين 
با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه پسر 23 ساله كه 
سوار موتورسيكلت بوده با شليك گلوله هدف قرار گرفته و جان باخته 
است. در بررسي هاي بعد مشخص شد كه عامل قتل پدر مقتول است 
كه بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. او گفت كه پسرش از مدتي 
قبل به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كرده بود و بارها از سوي فرزندش 

به قتل تهديد شده بود تا اينكه تصميم به قتل فرزند خود گرفت. 
 

م�ردي ك�ه همس�رش را ب�ا ادع�اي داش�تن فرم�ان قت�ل از 
س�وي اجن�ه ب�ه كام م�رگ كشانده اس�ت، ب�ه زودي در 
دادگاه ي�ك كيف�ري اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، 25 آذر س��ال قبل ب��ود كه قاضي ساس��ان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنت��ري ۱03 گاندي از قت��ل زن جواني ب��ا خبر و هم��راه تيمي از 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد زن 36 ساله اي به نام سهيال روبه رو 
شدند كه بر اثر خفگي جانش را از دست داده بود. بررسي هاي مأموران 
نشان داد سهيال به دست شوهرش بهرام به قتل رسيده است . بهرام پس 
از دستگيري به قتل همسرش اعتراف كرد و در ادعايي گفت: ۱2 سال 
قبل با سهيال كه از بستگان دور من بود ازدواج كردم و حاصل زندگي ما 
دو فرزند است. ما زندگي خوبي داشتيم تا اينكه مدتي قبل اجنه وارد 
زندگي من شدند. در اين مدت اجنه خيلي مرا اذيت كردند به طوريكه 
شب ها هميشه بي خوابي به سرم مي زد و تا صبح نمي خوابيدم. از طرفي 
اجنه به من گفتند كه همسرم قصد دارد در غذايم قرص بريزد و مرا به 
قتل برساند. من موضوع را به همسرم گفتم اما او مي گفت كه من رواني 
ش��ده ام و به حرف هايم توجهي نمي كرد تا اينكه شب حادثه اجنه مرا 
از خواب بيدار كردند و دستور دادند همسرم رابه قتل برسانم. آن شب 
دوباره به سراغ همسرم رفتم و به او گفتم كه اجنه مرا اذيت مي كنند اما 
او توجهي به من نكرد كه با پيراهنش او را خفه كردم. متهم در آخرين 
دفاع با اظهار پشيماني گفت: همسرم خيلي خوب بود و من قدرش را 
ندانستم. از آنجايي كه قباًل اعتياد به مواد مخدر داشتم هميشه توهم 
داشتم و خيال مي كردم همسرم قصد دارد مرا بكشد.  اي كاش همسرم 
مرا براي درمان به بيمارس��تان مي برد و االن همه در كنار هم زندگي 
مي كرديم. وي در پايان از خانواده همس��رش خواس��ت او را به خاطر 

فرزندانش ببخشند. 
در حالي كه متهم با قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي برد، قاضي 
ساس��ان غالمي پس از تحقيقات تكميلي كيفرخواست وي را به جرم 
قتل عمد همسرش صادر كرد و بدين ترتيب قاتل به زودي در دادگاه 

يك كيفري استان تهران محاكمه مي شود. 

 رهايي گروگان
يك ميلياردي پس از 25 روز 
سه مرد مسلح كه پسري جوان را براي اخاذي يك ميليارد توماني 
از خانواده اش به گروگان گرفته بودند پس از 25 روز بازداشت شدند 

و گروگان در سالمت كامل آزاد شد. 
سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان كرمان گفت: 25 روز 
قبل مأموران پليس آگاهي كرمان از ماجراي آدم ربايي با خبر شده و در 
اين باره تحقيق كردند. بررسي ها نشان داد كه افراد مسلح در شهرستان 
حاجي  آباد استان هرمزگان پسري جوان را براي اخاذي از خانواده اش 
به گروگان گرفته و به س��مت اس��تان كرمان گريخته اند. بررسي هاي 
بعدي پليس نشان داد كه افراد مسلح گروگان خود را حوالي كوه هاي 
»ميل فرهاد« شهرستان رودبار پنهان كرده اند. بعد از به دست آمدن 
اين اطالعات بودكه مخفيگاه آدم ربايان شناسايي شد و مأموران پليس 

همزمان با رهايي گروگان موفق به بازداشت سه مرد مسلح شدند. 
 پدر گروگان با فروش طالهاي دختر نوعروس و برخي اموال ديگرش 
قصد پرداخت پول را داشت كه گروگان 2۱ ساله بدون پرداخت پول پس 

از 25 روز به آغوش خانواده اش بازگشت. 

سقوط مرگبار از طبقه هفتم
كارگر ساختماني در شهرستان دماوند از طبقه هفتم سقوط كرد 

و جان باخت. 
به گزارش جوان، سرهنگ حسين فاضلي، فرمانده انتظامي شهرستان 
دماوند گفت: دو روز قبل مأموران پليس از حادثه مرگبار در ساختمان 
در حال س��اخت در يكي از محله ه��ا با خبر و در محل حاضر ش��دند. 
بررسي ها نشان داد كارگر ۱8  ساله هنگام كار در ارتفاع از طبقه هفتم به 
دليل نامعلومي به پايين سقوط كرده و جانش را از دست داده است. وي 
گفت: جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات در جريان است. 

 مرد همسركش 
محاكمه مي شود

كارگر يكي از رس�توران هاي تهران كه 
متهم اس�ت، همس�رش را براي اخاذي 
از مردان پولدار طعمه ق�رار داده مدعي 
اس�ت به خاط�ر تعطي�ل ش�دن كارش 
ناشي از ش�يوع كرونا دس�ت به اين كار 
زده اس�ت. متهم مدعي است اين شيوه 
كار را در يك�ي از فيلم ه�اي هاليوودي 
دي�ده و از آن الگوبرداري كرده اس�ت. 
به گزارش جوان، اوايل خردادماه امسال بود كه 
مردي در تهران به اداره پليس رفت و از زن و 

مرد جواني به اتهام اخاذي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: يك روز قبل با 
خودروام در يكي از خيابان هاي مركزي تهران 
در حال رانندگ��ي بودم ك��ه زن جواني كنار 
خيابان دس��ت تكان داد و خواست او را سوار 
كنم. وقتي كنارش توق��ف كردم مقصدش را 
خيابان��ي حوالي جيحون گفت كه س��وارش 
كردم و به طرف خانه اش ب��ه راه افتاديم. زن 
ج��وان در صندلي جلو نشس��ت و ش��روع به 
درددل ك��رد و گفت مدتي قبل ش��وهرش را 
در حادثه اي از دست داده است و االن هم در 
خانه اش تنها زندگي مي كند. وقتي او را جلو 
خانه اش پياده كردم به من گفت كه ماش��ين 
لباسشويي اش خراب شده و مي خواهد آن را 
جابه جا كند، اما به تنهايي قادر به حركت دادن 
آن نيست و از من خواست به داخل خانه اش 
بروم و كمك كنم ماش��ين لباسش��ويي اش 
را جابه ج��ا كنم. من به حرف ه��اي زن جوان 
اعتماد كردم و وارد خانه اش شدم كه ناگهان 
دقايقي بعد مرد جواني از يكي از اتاق ها بيرون 
آمد و مرا به بهانه اينكه با همسرش ارتباط دارم 
به ش��دت كتك زد و بعد هم با تهديد چاقو از 
من عكس و فيلم تهيه كردند و در نهايت پس 
از اخاذي 50 ميليون تومانی مرا از خانه ش��ان 
بيرون كردند. آنها تهديد كردند اگر موضوع را 

به پليس خبر دهم فيلم مرا در فضاي مجازي 
پخش مي كنند. ابتدا از ترس آبرويم بي خيال 
شكايت شدم، اما امروز تصميم گرفتم از زن و 

شوهر جوان به اتهام اخاذي شكايت كنم. 
با طرح اين ش��كايت پرونده به دستور قاضي 
احمد زاده، بازپرس شعبه سوم دادسراي ويژه 
س��رقت در اختيار تيمي از مأم��وران پليس 

قرار گرفت. 
مأموران پليس پس از تحقيقات ميداني چهار 
روز قبل به آدرسي كه ش��اكي از متهمان در 
اختيار آنها گذاش��ته بود به خان��ه مورد نظر 
رفتند و زن و م��رد جوان را ب��ه اتهام اخاذي 

بازداشت كردند. 
دو متهم ابتدا منكر جرم خود شدند اما وقتي 
با شاكي روبه رو ش��دند به جرم خود اعتراف 
كردن��د. متهم��ان ب��راي ادام��ه تحقيقات و 
شناسايي شاكيان احتمالي به دستور بازپرس 
پرونده در اختيار مأموران پليس قرار گرفتند. 

خودت را معرفي كن . 
شيدا هستم 30 ساله. 
فرزند داري ؟ 

نه، چند س��ال قبل ازدواج كردم و با شوهرم 
زندگي مشتركمان را ش��روع كرديم اما هنوز 

بچه دار نشده ايم. 
سابقه داري ؟ 

نه، من هيچ سابقه اي ندارم. 
از چه زماني تصمي�م گرفتي به اين 

روش از راننده ها اخاذي كني؟
از اوايل فروردين ماه تصميم گرفتم. البته من 
تصميم نگرفتم شوهرم پيشنهاد داد كه ابتدا 
قبول نكردم اما وقتي اصرار كرد و گفت از اين 
راه پول خوبي بدست مي آوريم وسوسه شدم 

و قبول كردم. 
چرا شوهرت پيشنهاد داد ؟ 

شوهرم كارگر رستوران بود و از اين راه كسب 
درآمد مي كرد و خرج زندگي را مي داد. اواخر 
س��ال قبل به خاطر وي��روس كرون��ا تمامي 
رستوران ها تعطيل شد و شوهر من هم بيكار 
ش��د. مدتي با پس ان��داز اندكي كه داش��تيم 
به زندگي م��ان ادامه داديم، ام��ا مدتي بعد با 
مشكل مالي روبه رو ش��ديم به طوريكه هزينه 
اجاره خانه را هم نداش��تيم. ب��ه همين خاطر 
شوهرم پيشنهاد داد من به عنوان مسافر سوار 
خودروهاي عبوري شوم و به بهانه اي راننده را 
به داخل خانه بكشانم و بعد با تهيه فيلم و عكس 

از آنها اخاذي كنيم. 
چه ش�د ك�ه فق�ط اي�ن ش�يوه را 

پيشنهاد داد ؟ 
واقعيتش يك روز در حال تماش��اي فيلمي از 
كانال هاي ماهواره اي بوديم كه با اين روش آشنا 
ش��ديم. در آن فيلم خارجي مردي همسرش 
را طعمه افراد پولدار قرار م��ي داد و بعد از آنها 
اخاذي مي كرد. وقتي اين فيلم را با ش��وهرم 

ديديم او پيشنهاد داد و من هم قبول كردم. 
به اين شيوه از چند نفر اخاذي كرديد ؟ 

فكر كنم 6 نفر.
چقدر گيرتان آمد ؟ 

از هر راننده بين 5 تا 50 ميليون تومان، بستگي 
به وضعيت مالي راننده داشت. 

رانن�ده ای  هم بود كه پولي نداش�ته 
باشد ؟ 

بله. مثاًل يك روز س��وار خودروي مدل بااليي 
شدم كه راننده آن پسر جواني بود كه فهميدم 
او كارگر خان��ه مرد پولداري اس��ت و خودرو 
متعلق به صاحبكارش است. به همين خاطر 

از خودرواش پياده شدم. 
حرف آخر ؟ 

پشيمانم، ای كاش كمي عاقالنه فكر مي كردم 
و االن آبرويم حفظ شده بود.  

طعمه كردن همسر براي اخاذي از مردان پولدار 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى تيبا هاچ بك تيپ 2 مدل 1396 به رنگ 
سفيد- روغنى به شماره پالك ايران 22 - 954 و 15 به شماره موتور 
 NAS821100H1121455 شاسى  شماره  و   M15/8493038
متعلق به خانم ساناز نصيرى دهقان با كدملى 0058325956 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تهران

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
سند مالكيت موتورسيكلت پانيك 125CC مدل    1395 به شماره 
  0125NBF310074 انتظامي 397 ـ 69253 به شماره شاسي
آقاى رضا  به  متعلق   NBF***125P9502124 تنه به شماره 
محمدزاده فرزند علي متولد 1375 با كد ملي 1680184059 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
كارت هوشمند به شماره 1983163 كاميونت ايسووزو مدل 
1386 به شماره پالك ايران24- 391 ع25 و شماره موتور 
 NAGNKR55E08602270 و شماره شاسى   505438

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
اينجانب مجيد سليماني مالك خودرو به شماره شهرباني 35 ـ 454 ق 61 و شماره 
فقدان  علت  به   124880676 موتور  شماره  و   NAAN01CA89K755445شاسي
لذا  نموده است.  را  المثني اسناد مذكور  اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي  
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران ـ كرج شهرك پيكان 
شهر ساختمان سهند طبقه 1مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.تبريز 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
سند مالكيت موتورسيكلت پانيك 125CC مدل 1395 به شماره 
انتظامي 397ـ  69253 به شماره شاسي 0125NBF310074  به 
شماره تنه NBF***125P9502124  متعلق به رضا محمدزاده 
مفقود   1680184059 ملي  شماره  به   1375 متولد  فرزندعلي 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
اينجانب مجيد سليماني مالك خودرو به شماره شهرباني 35ـ  454 ق 61 و شماره 
شاسي  NAAN01CA89K755445 و شماره موتور 124880676 به علت فقدان 
اسناد فروش و برگ سبز  تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است  
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران ـ 
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد. تبريز

پرونده رومينا، دختر نوجوان گيالني كه به شكل دلخراشي 
توس�ط پدرش به قتل رس�يده با دس�تگيري پس�ري كه 
در جريان ف�رار او نقش داش�ت وارد مرحله اي تازه ش�د. 
به گزارش تسنيم بهمن خاوري، خواستگار رومينا كه در جريان 
فرار او نقش داش��ت روز پنج شنبه هش��تم خردادماه به اتهام 
آدم ربايي بازداشت شد. آنگونه كه بستگان رومينا اعالم كرده اند، 
بهمن پس از اينكه رومينا را به خان��ه خواهرش برده او را بدون 
اجازه پدر وي به عقد خود درآورده و تصاويري از خودش و رومينا 
در فضاي مجازي منتشر كرده است. او همچنين پيام هايي به پدر 
رومينا فرستاده و به او اعالم كرده كه »رومينا همسر من است« 
كه اين موضوع باعث عصبانيت ش��ديد پدر رومينا و سرانجام 
وقوع قتل را به همراه داش��ته اس��ت. رومينا، دختر ۱4 س��اله 
گيالني پس از اينكه همراه بهمن از خانه گريخته بود با شكايت 
خانواده رومينا به خانه بازگشت، اما عصر روز اول خرداد ماه بود 
كه پدرش او را در خواب با داس به قتل رساند و انتشار خبر آن 

جنجال زيادي به پا كرد. 
درباره حادثه آتشين محله سليمان داراب

پس از انتشار خبر قتل رومينا خبري ديگر منتشر شد كه نشان 
مي داد پسري نوجوان به نام امير در شهرستان رشت، خواهرش 
را به خاطر مسائل ناموسي به آتش كشيده است. پايگاه خبري 

گيل خبر در توضيح اي��ن خبر به نقل از مددكار پس��ر نوجوان 
گزارش داد كه پدر امير اعتياد ش��ديدي به مصرف مواد مخدر 
دارد و هميشه دوس��تانش را براي مصرف مواد به خانه دعوت 
مي كرد. امير از اينكه پدرش رعايت حال مادر و دو خواهرش را 
نمي كرد همواره ناراحت بود و بارها با پدرش بر سر اين موضوع 
اختالف داش��ت. حتي در يك مورد خانه را پر از آب كرد تا پدر 
و دوستانش از مصرف مواد منصرف ش��وند، اما اين كار تأثيري 

در رفتار پدرش نداشت. فرزانه و فرش��ته دو خواهر امير بودند. 
از مدتي قبل فرشته خواس��تگاري داشت كه امير با وصلت آنها 
مخالف بود. روز حادثه وقتي امير وارد خانه مي ش��ود و متوجه 
مي شود كه پدر و دوس��تانش مش��غول مصرف افيون هستند 
مقداري بنزين كف اتاق مي پاش��د و قبل از كش��يدن كبريت، 
انتشار شعله بخاري باعث آتش سوزي مي شود. در جريان حادثه 
فرشته خواهر امير در محاصره آتش گرفتار شده و به شدت دچار 
سوختگي مي شود. فرشته با كمك همس��ايه ها به بيمارستان 
واليت رشت منتقل مي ش��ود، اما روز عيد فطر به علت شدت 

سوختگي فوت مي شود. 
س��رهنگ مجيد رس��ول زاده، مع��اون اجتماع��ي فرماندهي 
انتظامي گيالن هم به ايرنا گفت: برادر اين دختر س��اكن محله 
سليمان داراب ش��هر رش��ت با ازدواج او با مرد مورد عالقه اش 
مخالف بود، اما وقت��ي در جلوگيري از اين ازدواج موفق نش��د 
در اقدامي نس��نجيده، خانه پدري را به آتش كشيد كه در اين 
حادثه خواهر و مرد مورد عالقه وي دچار س��وختگي شده و به 
بيمارستان واليت رشت منتقل شدند. متهم در اظهارات خود، 
دليل ارتكاب اين جرم را مخالفت با ازدواج خواهرش با مرد مورد 
نظر او و اختالف سني ۱2 ساله ميان آنها عنوان كرد. وي گفت 

كه برادر وي در حال حاضر بازداشت است. 

بهمن خاوري، عامل ربودن رومينا بازداشت شد

خان�واده س�ارق حرفه اي ك�ه فرزندش�ان 
هن�گام ف�رار از دس�ت پلي�س ب�ا ش�ليك 
گلول�ه ب�ه كام م�رگ رفته بود، درخواس�ت 
دي�ه از بي�ت الم�ال را مط�رح كردن�د. 
به گزارش جوان، 4 آبان سال 9۷، مأموران پليس 
پايتخت از مرگ سارقي در جريان تعقيب و گريز 
باخبر و راهي محل شدند. بررس��ي ها نشان داد 
مأم��وران پليس هن��گام گش��ت زني در خيابان 
آزادي متوجه درگيري مرد رهگذري با دو سارق 
مي شوند كه با نزديك شدن به آنها يكي از سارقان 
دس��ت به چاقو ش��ده و با زخمي كردن يكي از 
مأموران پا به فرار مي گذارد. ديگر مأمور پليس كه 

شاهد ماجرا بود بالفاصله سارق را تعقيب كرده و 
دستور ايست مي دهد، اما او بدون توجه به فرمان 
پليس بعد از گرفتار ش��دن در كوچه بن بس��تي 
دست به چاقو ش��ده و در حاليكه قصد حمله به 
مأمور پليس را داشت با شليك گلوله هدف قرار 

گرفته می شود و جانش را از دست مي دهد. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني در تحقيقات 
مشخص شد س��ارق فوت ش��ده كه ارسطو نام 
داشت، مدتي قبل همراه برادرش براي سرقت از 
استان لرستان به تهران آمده بود. با بدست آمدن 
اين اطالعات و در حاليكه تعداد سرقت دو برادر 
به ۱8 فقره رسيده بود، برادر ارسطو كه كاظم نام 

دارد، تحت بازجويي قرار گرفت. او در اظهاراتش 
گفت: »من و برادرم براي پيدا كردن كار به تهران 
آمديم، اما كار مناس��بي پيدا نكرديم اين شد كه 
تصميم به سرقت گوشي تلفن همراه گرفتيم. روز 
حادثه نيز قصد سرقت از مرد رهگذري را داشتيم، 
اما او مقاومت مي كرد تا اينك��ه مأموران متوجه 
شدند و وقتي به ما نزديك شدند، برادرم با يكي از 
آنها درگير شد. ارسطو بعد از زخمي كردن يكي از 
مأموران فرار كرد اما با شليك گلوله از سوي ديگر 

مأمور پليس كشته شد. 
پرونده با شكايت اولياي دم در جريان بود تا اينكه 
مشخص شد مأمور پليس با حمله چاقو از سوي 

سارق و براي نجات جان خود، با استفاده از قانون 
به كارگيري سالح و پس از چندين مرتبه دستور 

ايست به وي شليك كرده است. 
به اين ترتي��ب مأمور پليس با توج��ه به مدارك 
موجود و اظهار نظر كارشناسان اسلحه شناسي 

از قتل عمد تبرئه شد. 
با اعالم اين رأي اولياي دم اين بار درخواست ديه 
از بيت المال را مطرح كردند. با اين درخواس��ت، 
پرونده ب��ه دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد تا اين درخواست بررسي شود. به اين 
ترتيب پرونده به زودي در يكي از شعبات دادگاه 

تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت. 

درخواستديهازبيتالمالبرايمرگسارقحرفهاي

گفت وگو با زن جوان 


