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كشف شكالت هاي ترياكي 
مأموران پليس ش�هر ري مرد قاچاق فروش�ي را كه ترياك در 
بسته بندي هاي شكالت به جوانان مي فروخت بازداشت كردند. 
به گزارش جوان ، چندي قبل به مأموران پليس تهران خبر رس��يد 
قاچاق فروش��ي مواد مخدر ترياك را در بسته بندي هاي شكالت به 

جوانان مي  فروشد. 
بدين ترتيب تحقيقات براي شناس��ايي ودستگيري متهم آغاز شد 
تا اينكه چند روز قبل مأموران كالنتري 177 خاور شهر مرد قاچاق 
فروش را هنگام فروش مواد مخدر به جوانان در محدوده استحفاظي 

شناسايي و دستگير كردند. 
سرهنگ »دوستعلي جليليان« فرمانده انتظامي شهرستان ري با 
اشاره به اينكه در بازرسي بدني از متهم مقدار زيادي مواد مخدر از 
نوع ترياك در چندين بسته شكالت كشف شد، گفت: خرده فروش 
حرفه ايي و س��ابقه دار ، مواد مخدر خود را در بسته بندي شكالت به 
خريداران مي فروخت. متهم پس از پايان تحقيقات و تشكيل پرونده 

تحويل مراجع قضايي شد. 

   امدادرساني و اسكان 
26 هزار نفر در سيل كرمان

كرم�ان  اس�تان  هالل  احم�ر  جمعي�ت  امدادگ�ران 
26 ه�زار نف�ر گرفت�ار در س�يل را امداد رس�اني كردن�د. 
به گزارش ايس��نا ، رضا فالح مدير عامل جمعيت هالل احمر استان 
كرمان با اعالم اين خبر گفت: با توجه به بارش هاي اخير در سراسر 
اس��تان 26 هزار نفر متأثر از س��يل در طول مدت 18 روز به صورت 

مداوم امدادرساني و اسكان اضطراري شدند. 
وي افزود: 300 تن اقالم امدادي، زيستي و معيشتي در 200روستاي 
حادثه ديده از سيل توسط جمعيت هالل احمر كرمان توزيع شده 

است. 
فالح با بيان اينك��ه نيروهاي امدادي جمعيت هالل احمر اس��تان 
كرم��ان 18 روز به صورت م��داوم در مناطق حادثه ديده از س��يل 
امدادرساني مي كنند، خاطرنش��ان كرد: 182 تيم امدادي متشكل 
از 773 امدادگر و نجاتگر در 12 شهرس��تان متأثر از سيل خدمات 

امدادي ارائه كردند. 
وي با اشاره به نجات و انتقال 30 فرد گرفتار در سيل، زن باردار، بيماران 
با ناراحتي قلبي و برق گرفتگي توسط امدادهوايي جمعيت هالل احمر 
تصريح كرد: 8 فروند هلي كوپتر هالل احمر، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي 

در حال امدادرساني در روستاهاي محصور شده هستند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان كرمان با اشاره به رهاسازي 
20 خودرو گرفتار در س��يل و رودخانه تصريح كرد: 180 خودروي 
نجات، امدادي، سبك و س��نگين در عمليات امداد و نجات به كار 

گرفته شده است. 
 رضا فالح ادامه داد: يكي از وظايف امدادگران در حال حاضر تخليه 
آب از منازل اس��ت كه با حضور 40 تيم و توسط 28 دستگاه موتور 

پمپ و لجن كش در حال انجام است. 

پرونده خانه وحش�ت كه با قتل و ش�كنجه دخت�ران فراري 
جنج�ال زي�ادي به پا ك�رده بود ب�ا اظه�ار نظر بازپ�رس در 
م�ورد دعوت ش�اكيان به دادس�را وارد مرحله تازه اي ش�د. 
به گزارش جوان ، بيش از يك ماه ونيم از دستگيري سعيد معروف 
به متهم خانه وحشت و آزادي دو دختر جوان به نام هاي ساناز و 
زهرا و كشف جسد دختر ناشناس در حالي مي گذرد كه كارآگاهان 
جنايي به نتايج خوبي براي شناس��ايي هويت جسد دختر جوان 
دست پيدا كرده اند. مأموران پليس در تحقيقات فني و با بررسي 
يكايك شماره تلفن هايي كه سعيد از محل كارش در مسافرخانه 
يا تلفن همراهش با ديگران تماس گرفته اس��ت به ش��ماره تلفن 
همراه زني رس��يدند كه مش��خص شد آن ش��ماره متعلق به زن 
مشهدي است كه اوايل ارديبهش��ت ماه دختر 22 ساله اش به نام 
مينا از خانه شان فرار كرده اس��ت. مأموران دريافتند سعيد با آن 
زن تماس گرفته و اعالم كرده است كه مينا حالش خوب است و 

جاي نگراني نيست. 
   آزمايش دي ان اي 

بدين ترتيب مأم��وران پليس از زن مش��هدي تحقيق كردند كه 
وي در توضيح ماجرا گفت: اوايل ارديبهشت ماه امسال دخترم از 
مشهد راهي تهران شد تا اينكه پس از چند روز با من تماس گرفت 
و گفت قرار است در تهران كار كند و در مسافرخانه اي هم زندگي 
مي كند. س��پس مرد جواني با من صحبت كرد كه لحن صدايش 
شبيه سعيد بود. او گفت در مسافرخانه كار مي كند و حال دخترم 
خوب اس��ت و خاطرم از بابت او جمع باشد. پس از اين ديگر نه از 
دخترم خبري شد و نه از آن مرد جوان كه به اداره پليس رفتيم و 
اعالم مفقودي كرديم. االن احتمال مي دهم دختر به قتل رسيده 

در خانه وحشت ميناي من باشد. 

سپس زن جوان به دستور قاضي محمد وهابي به پزشكي قانوني 
معرفي شد تا با انجام آزمايش دي ان اي و مطابقت آن با دي ان اي 

دخترناشناس هويت مقتول بر مال شود. 
   انتشار تصوير بدون پوشش 

از سوي ديگر سعيد متهم خطرناك و خشني است كه در پوشش 

مأمور پليس دخت��ران و زنان فراري را فريب م��ي داده و در خانه 
حبس و آزار و اذيت مي كرده اس��ت. به همين خاطر بررسي هاي 
پليسي نش��ان داد عالوه بر آزادي دو دختر جوان و كشف جسد 
دختر ناشناس، چند زن و دختر ديگري هم گرفتار سعيد بوده اند، 
اما موفق به فرار شده اند كه يكي از آنها زن شاهرودي بود كه هشت 
شبانه روز اسير سعيد بوده و پس دستگيري متهم به دادسرا آمده 

و از او شكايت كرده است. 
از آنجايي كه احتمال م��ي رود زنان و دخت��ران ديگري هم قباًل 
در دام متهم شيطان صفت گرفتار ش��ده اند، قاضي محمد وهابي 
دستور چاپ تصوير بدون پوش��ش متهم را صادر كرد و گفت: بر 
اساس تحقيقات سعيد خودش را به عنوان سرهنگ ميالد فتوحي 
به دختران ف��راري معرفي مي كرده و به اين ش��يوه آنها را فريب 
مي داده و در دام خود اسير مي كرده است. به همين سبب زنان و 
دختراني كه سعيد آنها را با عنوان سرهنگ ميالد فتوحي فريب و 
طعمه خود قرار داده به دادسرا يا اداره دهم پليس آگاهي بيايند و 
از متهم شكايت كنند. وي ادامه داد: براي افراد شاكي هيچ اتهامي 
در نظر گرفته نمي ش��ود و صرفاً تحقيقات به عنوان شاكي از آنها 

انجام مي شود. 
   سعيد جنون ندارد 

همچنين تيم پزش��كي قانوني در بررس��ي هاي اوليه خود اعالم 
كردند س��عيد جنون ندارد و از نظر روحي و رواني هنگام ارتكاب 
جرم مشكل روحي و رواني نداشته است كه باعث رفع مسئوليت 
كيفري اش ش��ود. اما ب��ا اعالم اي��ن نظريه قاض��ي پرونده گفت 
كه براي مش��خص ش��دن قطعي س��المت روحي و رواني متهم 
 متخصص��ان پزش��كي قانون��ي در ح��ال گرفت��ن آزمايش هاي 

الزم هستند. 

شاكيان خانه وحشت به دادسرا دعوت شدند 

 ۳ كشته 
در 2حادثه رانندگی 

 بي احتياط�ي رانن�ده دو خ�ودرو در جري�ان دو حادثه 
رانندگ�ي در ته�ران ب�ه قيمت جان س�ه نفر تمام ش�د. 
 سرهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور 
تهران در توضيح اين دو حادثه كه روز پنجشنبه در پايتخت 
اتفاق افتاد به خبرنگار »جوان« گفت: اولين حادثه 30 دقيقه 
بامداد روز پنجشنبه در ش��رق به غرب بزرگراه امام رضا)ع( 
قبل از ميدان آقانور اتفاق افت��اد. وقتي مأموران پليس راهور 
در محل حاضر شدند مشخص شد راننده 2۵ ساله و سرنشين 
26 ساله سواري پرايد به علت شدت حادثه جانشان را از دست 
داده اند. بررسي ها نشان داد خودروی سواري به علت سرعت 
زياد و ناتواني راننده در كنترل خودرو ابتدا با گاردريل و پس 
از انحراف به چپ با كاميون تصادف كرده و حادثه رقم خورده 

است. مقصر اين حادثه خودروي سواري پرايد اعالم شد. 
سرهنگ مؤمني در توضيح دومين حادثه گفت: ساعت19:30 
روز پنجشنبه دومين حادثه به مأموران پليس راهور گزارش 
شد. اين حادثه داخل خط ويژه شرق به غرب خيابان قزوين 
اتفاق افتاده بود. تحقيقات پليس نشان داد خودروي نيسان با 
يك دستگاه موتورسيكلت كه از شرق به غرب مسير در حال 
حركت بود تصادف كرده و منجر به مرگ راكب موتورسيكلت 
شده اس��ت. علت اين حادثه ناتواني راننده نيسان در كنترل 

وسيله نقليه اعالم شده است. 

  خريدار اينستاگرامي 
  سارق از آب در آمد

م�ردي ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از دوس�تانش ب�ه بهان�ه 
س�رقت  را  جوان�ي  زن  ام�وال  آرايش�ي  ل�وازم  خري�د 
كرده ب�ود تح�ت تعقي�ب مأم�وران پلي�س ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان ، چندي قبل زن جواني سراسيمه به اداره پليس رفت و 

از دو مرد ناشناس به اتهام سرقت اموالش و آزار و اذيت شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: مدتي اس��ت لوازم آرايشي از خارج وارد 
مي كنم و در تهران و شهرستان ها مي فروشم. بيشتر مشتريانم از طريق 
اينستاگرام لوازم آرايشي ام را خريد مي كنند و به همين خاطر من در 
صفحه اينس��تاگرامم كارم را تبليغ مي كنم. چن��د روز قبل مردی در 
اينستاگرام به من پيام داد و گفت خريدار لوازم آرايشي است . او گفت 
لوازم آرايشي را از تهران مي خرد و در شهرستان ها مي فروشد و قرار شد 
براي بازديد لوازم آرايشي به خانه ام بيايد. من به او اعتماد كردم و آدرس 
خانه ام را دادم تا اينكه ساعتي قبل همراه مرد ديگري وارد خانه ام شدند 
و ناگهان به من حمله كردند و پس از آزار و اذيت همه لوازم آرايشي و 

اموال قيمتي ام را سرقت و از خانه ام فرار كردند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي ويژه 

سرقت در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس در بررسي هاي دوربين هاي مداربسته يكي از متهمان را 

كه سابقه اعتياد و سرقت داشت شناسايي كردند. 
بررسي ها نشان داد متهم پس از سرقت در يكي از كمپ هاي ترك اعتياد 
تهران بستري و بعد از چند ماه مرخص شده اس��ت. در ادامه مأموران 

پليس متهم را كه شهرام نام دارد شناسايي و بازداشت كردند. 
وي در بازجويي ها با اعتراف به سرقت اموال زن جوان با همدستي يكي 
از دوستانش گفت: من براي ترك اعتياد به تهران آمده بودم كه با يكي 
از دوستان قديمي ام به نام فريبرز كه در اينستاگرام فعاليت دارد روبه رو 
شدم. فريبرز وقتي فهميد من قصد دارم در كمپ بستري شوم گفت از 
زن جواني طلب دارد، اما او بده��ي اش را نمي دهد و گفت اگر همراه او 
به خانه آن زن بروم و كمك كنم طلبش را بگيرد مرا در كمپ بستري 
مي كند. ما دو نفر به خانه آن زن رفتيم و فريبرز اموال او را سرقت كرد 
و او را آزار داد و بعد هم دو نفري ازآنجا خارج ش��ديم. سپس او وسايل 
سرقتي را فروخت و با قسمتي از پول آن مرا در كمپ بستري كرد و ديگر 

از آن روز از او خبري ندارم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر در اختيار مأم��وران پليس قرار 

گرفت. تالش براي دستگيري متهم فراري ادامه دارد. 

ــه ملى  ــماره ثبت 2 و شناس ــتايى قلته به ش ــى روس ــركت تعاون آگهى تغييرات ش
10861816737 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/10/05 و نامه شماره 977/1400/342/10 مورخ 1400/10/13 اداره تعاون 
ــد : 1- ترازنامه وحساب سود  روستايى شهرستان سردشت تصميمات ذيل اتخاذ ش
ــالم ناصرى كدملى 2889320170 به سمت  و زيان سال 1399 تصويب شد . 2- س
بازرس اصلى و ناصربرياجى كدملى 2889624749 بعنوان بازرس على البدل شركت 
براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان 

غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1263894)

ناكامي پليس در دس�تگيري م�رد جواني كه 
بعد از قت�ل مادر و برادرش به كش�ور بالروس 
ف�رار كرده اس�ت موجب ش�د ت�ا اولياي دم 
درخواس�ت ديه از بيت الم�ال را مطرح كند. 
به گزارش جوان، س��ال 91 دخت��ر جواني به نام 
پريناز با مراجعه ب��ه اداره پليس مأم��وران را از 
ناپديد شدن مادربزرگش باخبر كرد. او در توضيح 
به مأموران گفت: »چند سالي است پدرم به كشور 
بالروس مهاجرت كرده و من در ايران تنها زندگي 
مي كنم. مادربزرگم با عمويم به نام بهزاد در يك 
خانه قديمي در غرب تهران با هم زندگي مي كنند 
و به خاطر اينكه تنها بودم بيش��تر اوقات به خانه 
آنها مي رفتم. آخرين بار وقتي به آنجا رفتم كه به 
مادربزرگم سر بزنم عمويم گفت او در خانه نيست 
و به مسافرت رفته اس��ت. حرفش را باور نكردم 
چون مادر بزرگم اگر قصد س��فر داش��ت حتماً 
مرا در جريان مي گذاش��ت و با م��ن خداحافظي 
مي كرد. االن احتم��ال مي دهم براي مادر بزرگم 
اتفاقي رخ داده باشد و عمويم قصد ندارد حقيقت 
را به من بگويد و از طرفي هم ه��ر چقدر با خانه 
مادربزرگم تماس مي گيرم كسي تلفن مرا جواب 

نمي دهد.«
با اعالم اين خبر مأموران به محل زندگي پيرزن 
و پسرش رفتند، اما هيچ ردي از مادر و پسر پيدا 
نكردند. يكي از همس��ايه ها با تأييد اظهارات نوه 
پيرزن به مأموران گفت: »زن سالخورده اقدس نام 
دارد و ما هرازگاهي او را مي ديديم، اما چند روزي 
است كه از او خبري نيست اما پسرش به خانه شان 
رفت و آمد دارد. چند بار خواستيم سراغ مادرش 

را از او بگيريم اما نشد.«
با به دست آمدن اين اطالعات مأموران در ادامه 
تحقيقات خود به دستور مقام قضايي قفل در خانه 
پير زن را شكس��تند و وارد آنجا شدند. مأموران 
پليس در گوش��ه اي از خانه با س��كوي س��اخته 
شده اي روبه رو ش��دند كه به گفته نوه اقدس در 
خانه مادر بزرگش چنين سكويي وجود نداشته 
بود. از طرفي روي سكو جلبك بسته بود و تعدادي 
قرص نفتالين هم كنارش قرار گرفته بود كه شك 
مأموران را بيش��تر كرد و به دستور قضايي اقدام 
به شكافتن س��كو كردند. مأموران پليس پس از 
تخريب س��كو با جسد متعفن زن س��الخورده و 
يكي از پس��رانش به نام بهرام كه پدر پريناز بود 

روبه رو شدند. 
اجساد با دستور قضايي به پزشكي قانوني منتقل 
ش��د و پريناز در حالي كه با ديدن جس��د پدرش 
شوكه شده بود  به مأموران گفت: »پدرم سال ها 
قبل مهاجرت كرده ب��ود و مي گف��ت قصد دارد 
به كش��ور بالروس برود. چند بار خواس��تم با او 

تماس بگيرم ام��ا عمويم به��زاد مي  گفت چون 
پدرم غيرقانوني به آنجا رفته است نمي تواند با ما 
تماسي داشته باش��د. به حرفش اعتماد كردم به 
همين خاطر در اين سال ها هيچ تماسي با پدرم 
نداش��تم و اصاًل فكر نمي  كردم به ايران برگشته 
باشد. باور كنيد از انگيزه عمويم براي قتل پدر و 
مادربزرگم اطالعي ندارم و نمي دانم چه اختالفي 
بين آنها بوده كه عمويم دس��ت ب��ه اين جنايت 

زده است.«
با ثبت اين توضيحات تالش ب��راي رديابي بهزاد 
آغاز شد اما روند تحقيقات نشان داد او به كشور 
بالروس متواري شده اس��ت. از آنجايي كه امكان 
اس��ترداد مجرمان بين كش��ور ايران و بالروس 
وجود ندارد پليس نتوانست مرد جوان را به كشور 

بازگرداند. 
 به اين ترتيب  با گذش��ت 9 م��اه از حادثه دختر 
جوان با نوش��تن نامه اي درخواس��ت ديه از بيت 
المال را مطرح كرد. با اين درخواست پرونده كامل 
و به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده 
شد. بنابراين پرونده بعد از تعيين شعبه در وقت 
رسيدگي در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 

تهران رسيدگي خواهد شد.

 درخواست ديه از بيت المال 
با فرار قاتل به بالروس

سارق حرفه اي كه در پوش�ش كمك به افراد 
نيازمند زنان سالخورده را بي هوش و طالهاي آنها 
را سرقت مي كند تحت تعقيب پليس قرار گرفت. 
به گزارش جوان ، چند روز قبل مرد جواني سراسيمه 
به اداره پليس رفت و گفت س��ارق يا سارقاني مادر 
س��الخورده اش را در خانه اش بي هوش و اموالش را 
سرقت كرده  اند. شاكي در توضيح ماجرا گفت: مادرم 
چند سالي است در خانه اش در يكي از خيابان هاي 
ش��رقي تهران تنها زندگي مي كند. من، خواهر و 
برادرم هميشه تلفني حال و احوالش را مي پرسيم و 
هر چند روز يك بار هم به ديدنش مي رويم و كارهاي 
او را انجام مي دهيم. چند روز قبل براي انجام كاري 

به مسافرت رفتم و سه روز قبل از آنجا با مادرم تماس 
گرفتم، اما او جواب نداد. از طرفي هم برادر و خواهرم 
در تهران نبودند كه نگران مادرم شدم و مسافرتم را 
نيمه تمام گذاشتم و بالفاصله به تهران بازگشتم. 
وقتي به در خانه مادرم آمدم با كليد يدكي كه همراه 
داشتم در را باز كردم و با پيكر نيمه جان و بي هوش 
مادرم روبه رو شدم و او را براي درمان به بيمارستان 
منتقل كردم. بررسي هاي داخل خانه مادرم حكايت 
از آن داشت كه سارق يا سارقاني به خانه اش دستبرد 
زده و او را بي هوش و اموالش را س��رقت كرده اند. با 
طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي اكبري، 
بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 34 تهران براي 

رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. همزمان با ادام��ه تحقيقات درباره اين 
حادثه به مأموران پليس خبر رسيد زن سالخورده 
به هوش آمده و از مرگ نجات پيدا كرده است. بدين 
ترتيب مأموران براي تحقيق به سراغ مالباخته رفتند. 
وي در تحقيقات پليسي گفت: جلوی خانه ام بودم 
كه مردي به من نزديك شد و خودش را فرد خيري 
معرفي كرد. او گفت: چند عدد پتو دارد و مي خواهد 
به افراد نيازمند بدهد. مرد سارق از من خواست پتو را 
تحويل بگيرم و در اختيار افرادي كه نيازمند هستند 
قرار دهم كه به همين بهانه وارد خانه ام شد و ناگهان 
پارچه اي كه آغش��ته به مواد بي هوشي بود جلوی 

بيني ام گرفت و بي هوش شدم. پس از آن ديگر هيچ 
نفهميدم تا اينكه روي تخت بيمارستان به هوش 
آمدم و متوجه ش��دم س��ارق هفت النگوي طالي 
گرانقيمتم را همراه اموال قيمتي ديگرم سرقت كرده 
است. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت مأموران پليس با چند شكايت مشابه ديگر 
روبه رو شدند كه همگي حكايت از آن داشت سارق 
در پوشش فرد خيري زنان سالخورده را فريب داده 
و پس از بي هوش كردن آنها اموال و طالهايشان را 

سرقت كرده است. 
تحقيقات براي شناس��ايي و دس��تگيري سارق 

حرفه اي از سوي مأموران پليس ادامه دارد. 

سرقت هاي سريالي طالي زنان سالخورده در پوشش كمك به افراد نيازمند 


