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  قتل پيرزن 
براي سرقت جواهرات

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت زن س�الخورده را در 
شهرس�تان س�لماس براي س�رقت جواهراتش 
ش�د.  بازداش�ت  رسانده اس�ت،  قت�ل  ب�ه 
سرهنگ رمضان فتح اللهي، فرمانده انتظامي شهرستان 
سلماس توضيح داد: ظهر روز چهارشنبه۲۲مرداد، به 
مأموران پليس خبر رسيد حادثه اي خونين در روستاي 
صدقيان رقم خورده است. با حضور مأموران مشخص 
شد كه زني 68 ساله در خانه اش به قتل رسيده و مقداري 
جواهرات از محل سرقت شده است. همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي بازداشت عامل 
حادثه به جريان افتاد تا اينكه مأموران يك روز بعد عامل 
حادثه را كه مردي ۲6 ساله بود، شناسايي و بازداشت 
كردند. متهم در بازجويي ها به سرقت خونين اعتراف 

كرد. تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

كشف جسد مثله شده 
مردي بدون سر 

مأموران پلي�س دو نيم تنه باال و پايي�ن مردي را 
بدون س�ر در دو م�كان مختلف كش�ف كردند. 
به گزارش جوان، ساعت 11 صبح روز چهارشنبه بيست 
و دوم مرداد قاضي محمد جواد ش��فيعي، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 160 خزانه از كشف جسد مثله شده اي با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل ش��د. تيم جنايي در كنار س��طل زباله با نيم تنه 
باالي بدن انساني روبه رو شدند كه سر در بدن نداشت و 
حكايت از آن داشت حدود 6 ساعت قبل در مكان ديگري 
به قتل رس��يده و عامالن آن پس از مثله كردن جسد 

قسمت باال تنه آن را در اين سطل زباله رها كرده اند. 
همچنين مش��خص ش��د جس��د مثله ش��ده را مرد 
كارتن خوابي هنگام تفكيك زباله داخل س��طل زباله 

كشف كرده و به مأموران پليس خبر داده است. 
مرد كارتن خواب گفت: مدتي است براي هزينه زندگي ام 
زباله هاي بازيافتي جمع مي كنم و مي فروشم. ساعتي 
قبل در حال برداشتن چند عدد كارتن و دبه پالستيكي از 
داخل سطل زباله بودم كه نايلوني خوني داخل سطل زباله 
نظرم را به خودش جلب كرد. كنجكاو شدم و نايلون را 
بررسي  كردم كه با نيمه تنه انساني روبه رو شدم و از ترس 

فرار كردم و بعد موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اين حادثه ادامه داش��ت، 
مأموران پليس دريافتند ساعتي بعد از كشف نيم تنه انسان 
در خزانه، كاركنان پسماندهاي شهرداري در كهريزك 
نيمه تنه پايين انساني را داخل زباله هاي تفكيكي كشف 
كرده اند. از آنجايي كه احتمال مي رفت دو نيمه تنه كشف 
ش��ده مربوط به يك فرد است قاضي شفيعي دستور داد 
جسد هاي مثله شده كشف شده براي انجام آزمايش هاي 
الزم و شناسايي هويت به پزش��كي قانوي منتقل شود. 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد . 

حادثه مرگبار هنگام 
ساخت قفس

مردي كه در شهرستان آشتيان مشغول ساخت 
قفس كبوتر بود دچار برق گرفتگي شد و جان باخت. 
س��رهنگ رضا رضايي، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
آشتيان گفت: ساعت 1۹ روز پنج شنبه مأموران پليس از 
حادثه برق گرفتگي در يكي از محله هاي شهر با خبر شده 
و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه مردي 
38 س��اله در حال انتقال لوله فلزي به پشت بام براي 
درست كردن قفس كبوترهايش بوده كه بر اثر برخورد 
لوله با سيم فشار قوي تير برق، دچار برق گرفتگي شده 
و در دم جان باخته اس��ت. وي گفت: جسد به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات بيشتر ادامه دارد.

 انبار كاغذ 
در آتش سوخت

حادث�ه آتش س�وزي در انب�ار ضايع�ات كاغ�ذ 
با تالش آتش نش�ان س�ه ايس�تگاه مهار ش�د. 
به گزارش جوان، ظهر روز پنج شنبه آتش نشانان سه 
ايستگاه از حادثه آتش س��وزي در يك انبار كاغذ در 
روستاي توتك حوالي خاوران با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. حميدرضا محس��ني، رئيس ايستگاه 
63 آتش نش��اني گفت: تع��داد ده ها بس��ته بزرگ و 
فش��رده از كاغذهاي مصرفي و ضايعاتي درقسمت 
محوطه روب��از انب��ار ۲۵00 متري ك��ه در مجاورت 
سوله  هاي نجاري، رنگ كاري و مبل سازي قرار داشت 
به علت نامعلومي دچار آتش سوزي شده بود و آتش 
در حال گسترش و سرايت به سوله هاي اطراف بود، 
وي ادامه داد: آتش نشانان پس از تقسيم شدن به سه 
تيم عملياتي، با استفاده از لوله هاي آب پرفشار آتش 
نشاني از س��ه جهت مختلف وارد عمليات شدند و با 
مهار و خاموش كردن اين آتش س��وزي، از رسيدن 
ش��عله هاي آتش به س��وله ها و كارگاه ها جلوگيري 
كردند. وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است.

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

اتخاذ شد:  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل  به 
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 
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بادمجانى - روغنى مدل 1388 به شماره پالك ايران 38 - 384 د 
19 و شماره شاسى NAGCSX7CC11C12334 به شماره موتور 
LF10819635 متعلق به آقاى محمد ترابى با كدملى 0310812755 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  البرز
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زن آرايشگر كه با همدستي برادرش، صندوقچه جواهرات 
يكي از مشتريانش را سرقت كرده بود، فكر نمي كرد عكس 
تبليغاتي در اينستاگرامش راز سرقت ميلياردي او را بر مال كند. 
به گزارش جوان، چند روز قبل زن جواني به اداره پليس رفت و از 

سرقت صندوقچه جواهراتش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: شوهرم تاجر است و چند روز قبل 
براي انجام كاري به خارج از كشور رفت و من و پسرم تنها شديم كه 
مادرم امشب ما را براي خوردن شام به خانه اش دعوت كرد. ساعتي 
قبل وقتي به خانه برگشتم به سراغ جعبه جواهراتم رفتم كه ساعت 
مچي گرانقيمتم را داخل آن بگذارم، اما جعبه جواهراتم نبود. ابتدا 
فكر كردم جاي جعبه جواهراتم را تغيير داده ام و به همين خاطر 
تمامي وس��ايل خانه را زير و رو كردم اما پيدا نكردم و فهميدم كه 
سارق يا سارقاني به خانه ام دستبرد زده اند. وي در پايان گفت: من 
داخل جعبه جواهراتم مقدار زيادي طال و تعدادي ساعت ماركدار 

داشتم كه حدود ۲ ميليارد تومان ارزش داشت. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت.  بررسي هاي مأموران پليس نشان داد، سارق يا سارقان 
افراد آشنايي بوده اند كه بدون تخريب در و با كليد وارد خانه شده 
و دست به سرقت صندوقچه جواهرات زده اند.  مأموران درمرحله 
بعدي دوربين هاي نزديك محل حادثه را مورد بازبيني قرار دادند 
كه دريافتند شب حادثه مرد جواني در حالي كه ماسك بهداشتي 
روي صورت دارد با كليد يدك وارد خانه شده و دقايقي بعد هم دوباره 
از خانه خارج و با خودروي عبوري از محل دور شده است.  از سوي 
ديگر مشخص شد، سرقت ميلياردي دو روز بعد از جشن تولد پسر 
شاكي رخ داده است و شاكي هم مدعي است كه كليد خانه اش را چند 
روز قبل به صورت اتفاقي گم كرده بود.  بنابراين مأموران پليس ابتدا 
تحقيقات خود را روي مهمان هاي جشن تولد متمركز كردند، اما 

شاكي گفت كه تمامي مهمان ها كه 10 نفر بيشتر نبوده اند از بستگان 
و افراد مورد اطمينان او هستند و به هيچ يك از آنها مشكوك نيست. 

   رد سرقت 2 ميلياردي در عكس اينستاگرام 
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي سارق نقابدار ادامه داشت، 
شاكي دوباره به اداره پليس رفت و س��رنخي از سارق صندوقچه 

جواهراتش در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار داد. 
وي گفت: يكي از ساكنان ساختمان محل زندگي مان زن آرايشگري 
به نام شكوفه است كه واحدي را براي آرايشگري اجاره كرده است. 
مدتي است به خاطر ويروس كرونا به آرايشگاه نمي روم و از شكوفه 
مي خواهم كه به خانه ام بيايد و در خانه ام مرا آرايش كند. ساعتي 
قبل از جشن تولد پسرم به خانه ام آمد و مرا آرايش كرد و بعد هم 
من جعبه جواهراتم را آوردم تا براي جش��ن يك��ي از جواهراتم را 
انتخاب كنم و او هم مرا در انتخاب كمك كرد و بعد هم به خانه اش 
رفت. من اصاًل به او مش��كوك نبودم تا اينكه ام��روز او در صفحه 
اينستاگرامش پس��ت جديدي براي تبليغ كاشت ناخن گذاشته 
بود. او عكس خودش را در حال كاشت ناخن يكي از مشتريانش به 
اشتراك گذاشته بود كه وقتي خوب دقت كردم، ديدم شكوفه يكي از 
ساعت هاي مارك دار مرا كه سرقت شده بود پوشيده است. به همين 
سبب االن مطمئن هستم كه او با همدستي برادرش جعبه جواهراتم 
را سرقت كرده است. چون تحقيق كردم و فهميدم كه برادرش معتاد 

به مواد مخدر و سارق سابقه دار است. 
   اعتراف به سرقت 

مأموران پليس پس از بدست آوردن اين سرنخ به سراغ زن آرايشگر 
رفتند و به دستور بازپرس پرونده از وي تحقيق كردند. متهم ابتدا 
با تناقض گويي قصد فريب مأموران را داش��ت اما وقتي با داليل و 
شواهد روبه رو شد به سرقت جعبه جواهرات ۲ ميلياردي زن جوان 

با همدستي برادر معتادش اعتراف كرد. 
وي در بازجويي ها مدعي شد كه به خاطر ويروس كرونا درآمدش 

كم شده و به همين دليل تصميم گرفته است با همدستي برادرش 
دست به سرقت از خانه همسايه بزند. 

سپس مأموران برادر زن آرايشگر را هم بازداشت كردند و او هم در 
بازجويي ها به جرم خودش اقرار كرد و مدعي شد كه خواهرش او را 
براي سرقت طالهاي شاكي اجير كرده بود. تحقيقات از متهمان به 

دستور بازپرس پرونده ازسوي مأموران پليس ادامه دارد. 

گفت وگو با زن آرايشگر 
شكوفه سابقه سرقت داري ؟

نه، تا االن حتي به كالنتري هم نرفته بودم. من از دوران نوجواني 
در آرايشگاه كار مي كنم و چند سالي است كه در اين كار حرفه اي 
شده ام و در بهترين آرايشگاه هاي زنانه باالي شهر كار كرده ام كه 

تمامي مشتريانشان زنان پولدار و معروفي بودند. 
چه شد كه تصميم به سرقت جواهرات زن همسايه 

گرفتي ؟ 
به خاطر بيماري كرونا وضعيت كار كاسبي من كساد شده بود و از 

طرفي هم بدهكار بودم كه تصميم به سرقت گرفتم. 
بيشتر درباره بدهي ات توضيح بده . 

سال قبل تصميم گرفتم براي خودم آرايشگاه مدرني بزنم و به همين 
خاطر ملك كوچكي داش��تم و فروختم و با آن وسايل آرايشگري 
خريدم و آپارتمان شيكي هم در يكي از خيابان هاي غربي تهران 
براي آرايشگاه هم اجاره كردم به طوريكه مقدار زيادي بدهكار شدم 
و چك دادم و با خودم گفتم تا شب عيد همه بدهي ام را پرداخت 
مي كنم، اما ويروس كرونا كاسبي مرا به هم ريخت و مشتريانم كم 
شدند به طوريكه اجاره محل آرايش��گاه هم عقب افتاد و در واقع 

بيچاره شدم. 
خبر داشتي زن همسايه چقدر جواهرات دارد ؟ 

بله، من براي مراسم جشن تولد پسرش به خانه اش رفتم كه او را 
آرايش كنم كه متوجه جعبه جواهراتش شدم كه داشت يكي از آنها 
را براي مراسم جشن انتخاب مي كرد. همان زمان برق طالهايش 
چشمم را گرفت و تصميم گرفتم با همدستي برادرم جعبه جواهرات 

را سرقت كنم و بدهي ام را پرداخت كنم. 
چطور كليد خانه اش را بدست آوردي ؟ 

همان روز زن همسايه در حال آماده كردن پسرش بود كه به صورت 
مخفيانه كليد خانه اش را برداشتم.

اعض�اي دو ش�بكه كالهب�رداري ك�ه در جري�ان پرونده ه�اي 
جداگان�ه ام�الك م�ردم را ب�ا جعل س�ند به ف�روش رس�انده 
و پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، در جريان اولين پرونده مردان فريبكار كه با فروش چهار 
قطعه پالك ثبت ش��ده ۲0 ميليارد و ۵00 ميليون تومان كالهبرداري 
كرده بودند، بازداش��ت ش��دند. س��رهنگ كارآگاه سيد علي شريفي، 
رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران در توضيح پرونده گفت: بيستم 
بهمن سال گذش��ته مردي به مأموران پليس تهران خبر داد كه چهار 
مرد با شكستن در خانه اش در خيابان اقدس��يه ساعت طاليي او را كه 
۲00 ميليون تومان ارزش داشت سرقت كرده و گريخته اند. شاكي گفت: 
من هنگام فرار سارقان موفق شدم كه پالك خودروي آنها را يادداشت 
كنم. بعد از مطرح شدن ش��كايت تحقيقات براي بازداشت سارقان در 
جريان بود كه فروردين ماه امسال كارآگاهان پليس هنگام گشت زني 
در بزرگراه مدرس خودروي مورد نظر را متوقف كرده و راننده اش را كه 
مردي 4۲ ساله به نام شهروز بود، بازداش��ت كردند. مأموران پليس در 
بازرسي از خودروي شهروز 30 سند مالكيت جعلي كشف كردند. مأموران 
پليس در بررسي سندهاي جعل شده متوجه شدند كه سند خانه شاكي 
و اوراق هويتي اش هم جعل شده  است. بعد از به دست آمدن اين اسناد 
بود كه كارآگاهان پليس اطمينان پيدا كردند كه مرد سارق بايد از اعضاي 
يك شبكه كالهبرداري باشد، بنابراين پرونده در دايره مبارزه با جعل و 
كالهبرداري پليس آگاهي بررسي شد. شهروز وقتي در اين باره تحقيق 
شد گفت كه با همدستي دوستانش موفق شده اند، سه ملك بزرگ را با 

جعل سند به مبلغ ۲0 ميليارد تومان به فروش برسانند. شهروز گفت: ما با 
جعل اسناد در حال فروش 30 ملك ديگر بوديم كه من بازداشت شدم. 

بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه شهروز، دو عضو ديگر باند 
به نام  های جهانگير و رضا را به پليس معرفي كرد و جهانگير را به عنوان 
سردسته معرفي كرد. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
كارآگاهان موفق شدند، ششم ارديبهشت دو متهم را بازداشت كنند. دو 
متهم در بازجويي هاي اوليه حرف هاي شهروز را تأييد كردند. جهانگير 
همچنين سه عضو ديگر باند كه حسين، كامران و نادر نام داشتند و در 
كار جعل سند فعال بودند را به پليس معرفي كرد و گفت عالوه بر سه 
ملكي كه در تهران با جعل س��ند به فروش رسانده اند، ملك ديگري را 
در فرديس كرج با جعل سند به مبلغ ۵00 ميليون تومان فروخته اند. 

سرهنگ شريفي گفت كه تحقيقات از متهمان بازداشت شده براي كشف 
جرائم بيشترشان در جريان است. وي همچنين گفت كه بررسي ها براي 

بازداشت ساير اعضاي باند هم ادامه دارد. 
   كالهبرداري 13 ميليارد توماني 

سرهنگ شريفي در توضيح دومين پرونده هم گفت: هشتم مرداد ماه 
پرونده اي با همين موض��وع روي ميز كارآگاهان پلي��س قرار گرفت. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه مردي 4۹  ساله به نام بهرام قصد داشته 
با جعل سند زميني 400 متري را به مبلغ 13 ميليارد تومان به فروش 
برساند كه با هوشيار مش��اور امالك بازداشت مي شود. متهم در شرح 
ماجرا گفت: طراح ماجرا دوستم امين است كه مردي 3۹ ساله است. او با 
جعل سند زمين مورد نظر را به نام من منتقل كرد، بنابراين من هم براي 
فروش آن زمين به يكي از مشاورين امالك مراجعه كردم. مدير بنگاه بعد 
از ديدن اوراق قرار شد كه مشتري مناسبي براي زمين پپدا كند و با من 
تماس بگيرد. قرار بر اين شده بود كه زمين را به مبلغ 13 ميليارد تومان 
به فروش برسانم. متهم ادامه داد: يك روز صاحب امالك تماس گرفت و 
گفت كه مشتري خوبي براي زمين پيدا شده است كه به دفتر او مراجعه 
كردم. وقتي وارد شدم او پليس را از ماجرا با خبر كرده و من را به مأموران 
تحويل داد. آن جا بود كه متوجه شدم مدير امالك صاحب اصلي زمين 
را پيدا كرده و او را از نقشه من با خبر كرده است. با اطالعاتي كه متهم در 
اختيار پليس گذاشت مأموران براي بازداشت امين راهي مخفيگاهش 
در خيابان مقدس اربيلي شدند كه مشخص شد متهم از محل گريخته 

است و كه تحقيقات براي بازداشت وي در جريان است. 

درآمد ميلياردي با فروش امالك مردم

1۵ عضو يك شبكه سرقت كه با تهديد اسلحه 
مرتكب زورگيري و سرقت شده بودند، در دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه خواهند شد. 
به گزارش جوان، س��ال ۹4 مرد جواني هراسان به 
اداره پليس تهران رفت و مأموران را از ربوده شدن 
پسرش باخبر كرد. او در توضيح گفت: ساعتي قبل 
پسرم به نام ياشار براي بازي بيرون رفت، اما ديگر 
بازنگشت. هرجا سراغش رفتيم خبري از او نبود تا 
اينكه مرد غريبه اي تماس گرفت و براي آزادي اش 
درخواس��ت پول كرد.  نگران پس��رم هستم مبادا 
اتفاق بدي بيفتد. با طرح اين شكايت، تحقيقات 
براي شناسايي مردان آدم ربا آغاز شد تا اينكه ياشار 
توانست از دست آنها فرار كند و به آغوش خانواده 
برگردد. پسر نوجوان بعد از آزادي مورد تحقيق قرار 
گرفت و گفت: در خيابان در حال بازي بودم كه چند 
مرد با تهديد اسلحه مرا به زور سوار ماشين كردند. 
در حاليكه فرياد مي زدم، راننده چند خودروي در 
حال عبور متوجه ماجرا شدند و براي كمك جلو 
آمدند. آنجا بود كه مردان خشن از ترس فرار كردند 

و مرا رها كردند. 
با ثبت اين مشخصات، رديابي متهمان در دستور كار 
قرار گرفت تا اينكه مأموران از سرقت يك دستگاه 
خودروي ايسوز از س��وي چند مرد مسلح باخبر 

شدند. مرد راننده به پليس گفت: در حال عبور از 
خيابان بودم كه چند مرد جوان با اسلحه سد راهم 
شدند و مرا تهديد به مرگ كردند. آنها مرا از ماشين 
پياده كردند و خودروام را سرقت كردند و گريختند.  
با ثبت مشخصات سارقان خودرو، مأموران دريافتند 

آنها همان عامالن ربودن پسر نوجوان هستند. 
با بدست آمدن اين س��رنخ دستگيري متهمان از 
سوي پليس قوت گرفت تا اينكه شكايت هاي مشابه 
از سوي چند شاكي مطرح شد و آنها گفتند چند مرد 
مسلح با تهديد اسلحه پول هاي آنها را سرقت كرده 

و گريخته اند. همچنين به يك انبار لوازم خودرو در 
غرب تهران دستبرد زده شد و مبلغ 1۵0 ميليون 
تومان وسايل خودرو س��رقت شد. وقتي مأموران 
به محل اعزام شدند، دريافتند سارقان همان چند 
متهمي هستند كه تحت تعقيب قرار دارند.  به اين 
ترتيب تالش براي دستگيري متهمان ادامه داشت 
تا اينكه يكي از آنها به نام پژمان شناسايي و بازداشت 
شد. او به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت. مرد جوان در بازجويي ها به جرمش با 
همدستي 14 نفر از دوستانش از جمله يك زن و 

چند مالخر اعتراف كرد و در اظهاراتش به مأموران 
گفت: بعد از اينكه با دوستانم تصميم به سرقت و 
خفتگيري گرفتيم، قرار شد طبق نقشه با هم يك 
درگيري صوري ايجاد كنيم، سپس با تهديد اسلحه 
اموال مالباخته ها را سرقت كنيم. من شاگرد يكي 
از داور ه��اي بين المللي فوتبال ب��ودم و دوره هاي 
پيشرفته داوري را گذرانده بودم، اما ناخواسته به دام 
اعتياد افتادم و براي تأمين هزينه هاي اعتياد مجبور 

شدم با اعضاي باند همكاري كنم. 
در ادامه اين اظهارات، متهم درباره انگيزه سرقت 
از دو برادر گفت: اين سرقت خالف ديگر سرقت ها 
به خاطر انتقام جويي بود. يك��ي از اعضاي باند به 
دختري عالقه مند ش��ده بود، اما بع��د از مدتي او 
متوجه شد آن دختر با دو برادر رابطه دارد. به همين 

خاطر از ما خواست تا از دو برادر سرقت كنيم. 
او درباره ربودن پسر نوجوان نيز گفت: در اين حادثه 
نقشي نداشتم و فقط به عنوان سرنشين در ماشين 
نشسته بودم. با ثبت اين اظهارات 14 اعضاي ديگر 
باند نيز دستگير شدند و به جرمشان اعتراف كردند. 
با اقرار اعضاي اين باند پرونده كام��ل و به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
متهمان به زودي مقابل هيئت قضايي شعبه دهم 

قرار خواهند گرفت و محاكمه خواهند شد. 

سارقان مسلح به ميز محاكمه رسيدند

س�ارق فرصت طلب كه در شهرستان 
رشت خودروي پرايد را به همراه نوزاد 
داخلش س�رقت كرده بود، خيلي زود 
به دام پليس افتاد و طفل در س�المت 
كام�ل تحوي�ل خان�واده اش ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ علي رمضاني 
فرمانده انتظامي شهرستان رشت توضيح 
داد: دو روز قبل راننده يك خودروي پرايد 
به مأموران پليس خبر داد كه پرايدش در 
حالي كه نوزاد ۹ ماهه اش داخل خودرو 
بوده سرقت شده است. او گفت: لحظاتي 
قبل ب��راي خريد مقابل يك فروش��گاه 
توقف كردم. در حالي ك��ه بچه ام داخل 
ماش��ين بود خودرو را به صورت روشن 
رها ك��رده و براي خريد وارد فروش��گاه 
ش��دم. وقتي كه برگش��تم متوجه شدم 
كه خودرو و بچه س��رقت شده اند. بعد از 

مطرح شدن ش��كايت و با اطالعاتي كه 
ش��اكي در اختيار پليس گذاشت خيلي 
زود طرح مهار در خيابان هاي اطراف اجرا 
شد و مأموران موفق شدند نيم ساعت بعد 
خودروي پرايد را متوقف كنند و همزمان 
با دستگيري راننده ۵0 ساله، طفل را هم 
در سالمت كامل به خانواده اش تحويل 
دهن��د. متهم در بازجويي ها به س��رقت 
اعتراف كرد و گفت: در حال عبور بودم كه 
متوجه شدم خودروي پرايد روشن است و 
از راننده هم خبري نيست بنابراين خيلي 
زود خودم را به پش��ت فرمان رساندم و 
حركت كردم. متهم گفت: من از حضور 
طفل در پرايد خبر نداشتم و در حال فرار 

بودم كه بازداشت شدم. 
تحقيق��ات بيش��تر از مته��م در جريان 

است.

چهار جوينده گنج كه در شهرس�تان 
گيالنغ�رب به دنب�ال اش�ياي عتيقه 
بودن�د در عم�ق چ�اه ج�ان باختند. 
مجتبي خال��دي، س��خنگوي اورژانس 
كش��ور گفت: س��اعت ۲3:۲۷ ش��امگاه 
چهارشنبه هفته گذش��ته امدادگران از 
حادثه خفگي چند نفر داخل چاهي در 

محور فرعي اس��الم آباد ب��ه گيالنغرب، 
گردنه مله ني ب��ا خبر ش��ده و در محل 
حاض��ر ش��دند. امدادگ��ران در اولين 
بررسي ها متوجه شدند چهار نفر كه به 
دنبال كشف اشياي عتيقه بودند داخل 
چاه دچار خفگي شده و فوت شده اند كه 

اجساد را از محل خارج كردند. 

دخت���ر دانش آم�وز هن����گام 
ب�ه  رودخان�ه  از  آب  برداش�تن 
داخل آن س�قوط ك�رد و غرق ش�د. 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا دو روز قب��ل دختر 
دانش آم��وز هشت س��اله ك��ه زينب نام 
داشت و اهل روستاي جكيگور بود، براي 
برداش��تن آب كنار رودخانه حاضر شده 
كه به درون آب س��قوط كرد و غرق شد. 

به دنبال بارندگي هاي يك هفته گذشته 
آب لوله كش��ي جكيگور قطع شده بود 
و اهالي از آب غير قابل ش��رب رودخانه 
س��رباز براي پخت و پز، بهداشت و غيره 
اس��تفاده مي كردند كه اين حادثه اتفاق 
افتاد. يك��ي از اهالي گف��ت: اعتراض ما 
به نبود آب و ترميم سيس��تم لوله كشي 

بي ثمر بوده است. 

مردي كه به اتهام قتل همس�رش در 
شهرس�تان ش�يروان بازداشت شده 
مدعي است به خاطر اختالف خانوادگي 
دس�ت به ارتكاب جنايت زده اس�ت. 
س��رهنگ مس��عود وحي��دي، فرمانده 
انتظامي شهرستان ش��يروان گفت: دو 
روز قبل مأموران پليس از مرگ مشكوك 
زني جوان در بيمارس��تان شهر با خبر و 
در محل حاضر ش��دند. بررسي ها نشان 
داد كه زن جوان با اصاب��ت ضربه چاقو 
زخمي و بعد از انتقال به بيمارستان فوت 

شده است. شوهر وي كه در محل حضور 
داش��ت، وقتي مورد تحقيق قرار گرفت 
به ارتكاب قت��ل اعتراف ك��رد. او گفت: 
به خاطر اختالف خانوادگي با همس��رم 
مشاجره كرده و زماني كه دعوايمان باال 
گرفت او را با ضربه چاقو هدف قرار دادم. 
بعد هم او را به بيمارستان منتقل كردم 
كه به علت شدت جراحت فوت شد. بعد 
از اعتراف مرد جوان بود كه وي به اتهام 
قتل بازداشت و جسد به پزشكي قانوني 

منتقل شد. 

سرقت پرايد با نوزاد 9ماهه

مرگ جويندگان گنج در چاه

 غرق شدن دختر دانش آموز
در رودخانه سرباز

پايان خونين اختالف با همسر

  انتشار عكس تبليغي
 سارقان را گرفتار كرد


