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تحقيق�ات تيم جناي�ي پايتخت براي 
رمز گش�ايي از قتل مرد پولدار كه در 
جري�ان س�ناريوي آدم رباي�ي به كام 
م�رگ رفته با شناس�ايي يك�ي ديگر 
از اعض�اي بان�د وارد مرحل�ه اي تازه 
ش�د. متهم دخت�ري جوان اس�ت كه 
مرد پول�دار را به محل قرار كش�انده 
و س�ناريوی مرموز رقم خورده است. 
دستور انتش�ار تصوير بدون پوشش 
وي از سوي بازپرس صادر شده است. 
به گ��زارش ج��وان ، روز ش��نبه 26 تير 
امس��ال زن ميانس��الي ب��ه اداره پليس 
رفت و گم شدن ناگهاني شوهر پولدارش 
را گ��زارش داد. وي گفت: ش��وهرم مرد 
ثروتمندي اس��ت و در خري��د و فروش 
ملك ، لوازم خانه ، فرش هاي گرانقيمت 
فعاليت مي كند. امروز صبح براي كار از 
خانه بيرون رفت و ديگر به خانه برنگشت. 
پس از اين هر چقدر ب��ا تلفن همراهش 
تماس گرفتيم جواب نداد تا اينكه تلفنش 
خاموش شد واالن احتمال مي دهيم براي 

او اتفاق بدي رخ داده باشد. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت يكي از اعضاي خانواده مرد 
گمشده به اداره پليس رفت و اعالم كرد 
كه افراد ناشناس در قبال آزادي پدرشان 
درخواس��ت پول كرده اند. وي گفت كه 
خانواده اش ماجرا را از پليس پنهان كرده 
و ساك حاوي طال را به دست آدم ربايان 
رسانده اند. وي گفت: س��اعتي قبل مرد 
ناشناس��ي تماس گرفت و گفت پدرمان 
را گروگان گرفته و بايد ب��راي آزادي او 
يك ميلي��ارد توم��ان بدهي��م. او تهديد 
كرد اگر موضوع را به پليس خبر بدهيم 
پدرمان را به قتل مي رسانند. از آنجايي 
كه اين مبلغ را نمي توانستيم به سرعت 
فراهم كنيم قرار ش��د به ج��اي آن طال 

بدهيم. ما س��اكي را پر از ط��ال كرديم و 
سرقرار رفتيم و در محلي كه نشاني اش 
را داده بودند ق��رار دادي��م و مردي هم 
آمد و س��اك را با خودش برد، اما بعد از 
آن پدرمان آزاد نش��د و تلفن همراه مرد 

آدم ربا هم خاموش شد. 
با به دست آمدن اين سرنخ مأموران پليس 
خيلي زود مردي را كه سر قرار ساك پر 
از ط��ال را تحويل گرفته بود شناس��ايي 
و دس��تگير كردن��د. وي در بازجويي ها 
مدعي ش��د كه مردي به نام بش��ير او را 
اجير كرده است تا س��اك طال را تحويل 
بگيرد كه بشير هم دس��تگير شد. متهم 
در تحقيقات پليسي به قتل مرد ثروتمند 
اعتراف كرد و مدعي ش��د كه از س��وي 

مردي ناشناس اجير شده است. 
وي گفت: مدتي قبل در پارك نشسته بودم 
كه مردي به س��راغم آمد و گفت اگر مرد 
پولداري را بربايم پول خوبي گيرم مي آيد. 
وسوسه شدم و نقشه آدم ربايي را طراحي 
كردم. من دختر جواني را ب��ه بهانه پيدا 
كردن كار طعمه قرار دادم و او هم خيلي 
زود با مرد پولدار ارتباط گرفت و روز حادثه 
او را به بهانه اي به پارك بعثت كشاند. داخل 
پارك او را به زور ربوديم، اما با هم درگير 
شديم كه كشته شد. پس از اين جسدش 
را به حوالي شهر ايوانكي دفن كرديم و با 
خانواده اش تماس گرفتيم و براي آزادي 
او درخواس��ت پول كرديم. آنها هم فريب 
ما را خوردند و به ما يك س��اك پر از طال 
دادند. من س��اك را تحويل آن مردي كه 
مرا اجير كرده بود، دادم و از آن روز به بعد 
از آن خبري ندارم. در حالي كه تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه دارد قاضي پرونده 
دستور چاپ عكس دختر فراري را صادر 
كرد تا با دستگيري وی  زواياي پنهان اين 

حادثه بر مال شود. 

شكايت  از روانپزشك مرده 
به اتهام كالهبرداري

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  ريگزار  شركت  تغييرات  گهى 
16669 و شناسه ملى 10861679048 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 27/06/1400 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اين 
عبارت ها به موضوع شركت الحاق گرديد ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح شد : انجام كليه امور معامالت بازرگانى داخلى و خارجى اعم 
فروش  و  بازرگانى خريد  مجاز  كاالى  كليه  فروش  و  از پخش، خريد 
قير ترخيص كاال از گمركات داخلى و خارجى مناطق ويژه و مناطق 
آزاد واردات و صادرات كليه كاالهاى بازرگانى و خدمات پس از فروش 
كليه كاالهاى بازرگانى اخذ نمايندگى از شركت هاى داخلى و خارجى 
، سازمان ها  با شركت ها  انجام كارهاى پيمانكارى و تنظيم قرارداد 
مزايده  و  ها  مناقصه  كليه  در  شركت  خارجى  و  داخلى  موسسات  و 
هاى دولتى و غير دولتى ، عمومى و خصوصى، مشاركت با اشخاص 
حقيقى و حقوقى انجام كليه خدمات مربوط به ساخت و تعميرات و 
تامين و نگهدارى راه و ساختمانى ، تهيه و تامين مصالح راهسازى و 
ساختمانى عقد قرارداد با كليه ارگانهاى دولتى و خصوصى و اشخاص 
تسهيالت  و  وام  اخذ  بانكى  نوع حساب  هر  افتتاح  و حقوقى  حقيقى 
گشايش  و  قانونى  هاى  ضمانتنامه  و  ارزى  و  ريالى  اعتبارى  و  مالى 
مالى  موسسات  و  ها  بانك  از  دار  مدت  و  ديدارى   ، اسنادى  اعتبار 
بطور مستقيم  انجام كليه عملياتى كه  و دولتى  اعتبارى خصوصى  و 
يا غير مستقيم براى تحقق اهداف شركت الزم و مفيد بوده و يا در 
اجراى موضوع شركت ضرورت داشته باشد و در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى تهران (1207817)

برگ سبز، برگ كمپانى سند نقل و انتقال و بنچاق خودرو 
پرايد تيپ جى ال ايكس آى مدل 1385 رنگ قرمز روشن 
متاليك شماره پالك ( ايران38  485 ه 55) به شماره موتور 
به  متعلق   S1412285000486 شاسى  1797405شماره 
محمد رضا اخوان فومنى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.
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آگهى مزايده اجاره 
ــه واگذارى  ــبت ب ــاهرود در نظر دارد نس ــهردارى ش ش
ــش خصوصى  ــام بصورت اجاره به بخ ــتارگاه احش كش

ــب اطالعات بيشتر از موضوع  اقدام نمايد ،لذا متقاضيان مى توانند جهت كس
آگهى همه روزه به جز ايام تعطيل در وقت ادارى با مراجعه به واحد كشتارگاه 

شهردارى و يا با تلفن 32371530-023 تماس حاصل نمايند .
ضمنا متن اگهى در سايت شهردارى به آدرس

 www.shahrood.ir 
جهت مشاهده متقاضيان رويت و بهره بردارى مى باشد

ــنبه مورخ  ــت ادارى روز چهارش ــان وق ــده تا پاي ــناد مزاي مهلت درياقت اس
1400/08/05 مى باشد

جواد وفايى- سرپرست شهردارى شاهرود  
نوبت اول: 1400/07/18 -  نوبت دوم 1400/07/25

مفقودى
رگ اعالم وضعيت( برگ سـبز) خودروى  سـوارى 
پژو 405 جى ال ايكس مدل 1385 به شـماره موتور 
12485107370 و به شماره شاسى 13238620 و به 
شماره انتظامى 37 ايران 878 ج 12 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. تبريز

مفقودى
بـرگ سـبزخودرو پـژو تيـپ آر دى آى 1600 مدل 
1384رنگ يشمى متاليك شـماره پالك ( ايران66  
597 د 76) به شماره موتور 11784054581شماره 
شاسى 13456853 متعلق به امير بختيارى مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

اميد مرد نانوا به نجات از طناب دار
م�رد نانوا ك�ه ب�ه خاط�ر بدگماني به 
همس�رش وي را به قتل رس�انده و به 
قصاص محكوم شده اس�ت و به خاطر 
پيگيري نكردن اولي�اي دم در اجراي 
حكم از طن�اب دار فاصله گرف�ت و از 
جنبه عمومي جرم محاكمه مي ش�ود. 
به گ��زارش ج��وان، 8 خرداد س��ال 94، 
مأموران پليس شهرس��تان مالرد از قتل 
زن ميانس��الي در يكي از محله هاي شهر 
باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به مهين 46 ساله بود كه با ضربه هاي چاقو 
كشته شده بود. جسد به پزشكي قانوني 
منتقل شده و عامل قتل كه شوهر آن زن 
بود و در محل حضور داشت بازداشت شد. 
محم��ود 50 س��اله ب��راي بازجوي��ي به 
پليس آگاهي رفت. او وقتي تحت بازجويي 
قرار گرفت ب��ا اقرار به جرمش در ش��رح 
ماجرا گفت: »ش��غلم نانوايي است. من و 
مهين 20 سال قبل زندگي مشتركمان را 
شروع كرديم. من عاشق او بودم و حاصل 
اين زندگي سه پسر و يك دختر بود. زندگي 
خوبي داشتيم، اما اين اواخر مهين رفتارش 
تغيير كرده بود و به من عالقه اي نش��ان 
نمي داد. چند بار به خاطر بي توجهي هايش 

به او تذكر دادم، اما اهميتي نمي داد. همين 
بهانه اي شد تا زندگي آرامي كه داشتيم از 

هم بپاشد و چند بار با هم درگير شويم.«
متهم ادامه داد: »فكر اينكه همسرم با مرد 
غريبه رابطه داشته باشد مرا اذيت مي كرد. 
همچنان به رفتارهاي او مشكوك بودم، اما 
اين بدبيني با حرف هاي پسرم بيشتر شد. 
روزي با هم در خانه نشس��ته بوديم كه او 
حرف مادرش را پيش كشيد و گفت او هم 
به مادرش مشكوك شده و گمان مي كند 
به من و زندگي اش خيانت كرده اس��ت. 
با ش��نيدن اين حرف ها اوضاع روحي ام 
به هم ريخت. فكر كردم حتماً همس��رم 
با مرد غريبه رابطه دارد اين ش��د كه بار 
آخر در نبود فرزندانم دوباره سر صحبت 
را باز كردم و در اين باره با مهين صحبت 
كردم. او اعتنايي به حرف هايم نكرد و پاسخ 
سئواالتم را نمي داد. به خاطر رفتارهايش 
كنترل اعصابم را از دست دادم و دست به 
چاقو شدم. از ش��دت عصبانيت با همان 
چاقو چند ضربه به همسرم زدم، سپس با 

پليس تماس گرفتم.«
با اقراره��اي متهم، وي بعد از بازس��ازي 
صحنه جرم راهي زندان ش��د و پرونده با 

كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. 

متهم بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي 
مقابل هيئت قضايي ش��عبه دهم دادگاه 
قرار گرف��ت.  در آن جلس��ه فرزندان وي 
درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم 
در جايگاه ايس��تاد و با اق��رار به جرمش 
گفت: »بي توجهي هاي همسرم باعث شد 
مرتكب قتل شوم. پشيمانم و اين حادثه 
فقط به خاطر بدبيني رقم خورد. از دادگاه 

تقاضاي گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي با توجه به اقرارهاي 
متهم و درخواس��ت اولياي دم م��رد نانوا 
را به قصاص محكوم ك��رد. اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي 
قضات يكي از شعبات آن تأييد شد. به اين 
ترتيب متهم در آستانه مرگ قرار گرفت، اما 
به خاطر عدم توانايي اولياي دم در پرداخت 
تفاضل ديه، حكم صادره اجرا نشد و متهم 
همچنان در زندان ماند. همين باعث شد 
مرد نانوا با نوشتن نامه اي درخواست تعيين 

تكليفي كند. 
با نوشتن اين نامه، پرونده بار ديگر روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري 

يك استان تهران قرار گرفت. 
با اعالم رسميت جلس��ه از سوي رياست 
دادگاه، مته��م در جاي��گاه ايس��تاد و در 
آخري��ن دفاعش گف��ت: »م��ن فقط به 
همسرم مشكوك بودم، اما اين بدبيني با 
حرف هاي پسرم به يقين رسيد و مرتكب 
قتل شدم. حاال با درخواست فرزندانم به 
قصاص محكوم شدم و شش سال است در 
دادگاه هر شب كابوس مرگ مي بينم، اما 
آنها پيگير اجراي حكم نمي شوند تا از اين 

بالتكليفي نجات پيدا كنم.«
متهم در آخر گفت: »آنها برايم درخواست 
قصاص كردند، اما من نگران آنها هستم. از 
دادگاه تقاضا دارم تا هرچه زودتر تكليفم را 
معلوم كنند تا سرنوشتم مشخص شود. « 
در پايان هيئ��ت قضايي بعد از ش��ور به 
اولياي دم مهلت داد تا پيگير پرونده شوند 
و تكليف متهم را روشن كنند، اما آنها اين 
بار هم پيگير نشدند و به دادگاه نيامدند. به 
اين ترتيب متهم اين بار از جنبه عمومي 
جرم محاكمه خواهد شد و دادگاه بعد از 
ش��نيدن آخرين دفاع وي را با احتساب 
روزهاي بازداشت به سه تا 10 سال حبس 

محكوم خواهد كرد. 

م�رد روانپزش�ك ك�ه ب�ا 
ش�ليك گلوله پس�رش به كام 
مرگ رفته ب�ا طرح ش�كايت هاي 
بسيار از س�وي بيمارانش مواجه شده 
اس�ت. ش�اكيان با ط�رح ش�كايت هاي 
جداگان�ه مي گويند ك�ه روانپزش�ك آنها را 
فريب داده و اموالش�ان را تصاحب كرده اس�ت. 
به گزارش جوان ، اول شهريور سال 98 بود كه قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از قتل مرد 
ميانسالي در يكي از خيابان هاي شمالي تهران با خبر 
و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد. تيم جنايي در محل حادثه با جسد 
مرد 50ساله اي به نام فرزاد روبه رو شدند كه با شليك 
گلوله به قتل رسيده بود. بررسي هاي پليس حكايت از 
آن داشت مقتول روانپزشك است كه لحظاتي قبل 
هنگام بردن نايلون زباله به داخل كوچه از سوي فرد 

ناشناسي با اصابت گلوله به قتل مي رسد. 
مأموران پليس پس از گذشت 20 ماه از حادثه به پسر 
بزرگ مقتول مشكوك شدند و او را بازداشت كردند. 
وي در بازجويي با اعتراف به قتل پدرش گفت: پدرم 
روانپزش��ك بود و مطبي هم در يكي از خيابان هاي 
شمالي تهران داش��ت و افراد زيادي هم از شهرهاي 
مختلف براي درمان به مطبش مي آمدند. مدتي بود 
كه با پدرم اختالف پيدا كرده   و متوجه ش��ده بودم او 
از بيمارانش كالهبرداري مي كند ك��ه با او اختالف 
پيدا كردم و روز حادثه نقش��ه قت��ل او را طراحي و 

اجرا كردم. 
      شكايت از مقتول 

متهم پس ازاعتراف روانه بازادشتگاه شد، اما اين پايان 

ماجرا نبود چون افراد زيادي به دادسراي امور جنايي 
مراجعه كردند و از مقتول به اتهام كالهبرداري شكايت 
كردند. بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مقتول به 
بهانه درمان بيمارانش از آنها كالهبرداري كرده است. 
همچنين مشخص شد وي دختران دم بخت و زناني 
كه با شوهرانشان اختالف داشتند و افرادي كه براي 
درمان بيماري  وسواس و مشكالت روحي و رواني از 
تهران و شهرستان ها به مطبش مراجعه مي كردند به 
بهانه مشاوره فريب مي داده و از آنها كالهبرداري هاي 

ميليوني و ميلياردي كرده است. 
يكي از شاكيان پدر پس��ر نخبه اي بود كه پسرش از 
بيماري وسواس رنج مي برده و براي درمان پسرش 
به مطب او مراجعه كرده و در دام مرد شياد  افتاده بود. 
وي گفت: پسرم نخبه بود و اختراعاتي هم داشت، اما 
بيماري وسواس و اضطراب داشت كه براي درمان به 
مطب روانپزشك رفتيم. او پسرم را تحت درمان قرار 
داد و از طرفي هم رابطه اش را با پسرم صميمي كرد و 
به او قول داد كه اختراعاتش را ثبت مي كند و حتي به 
او كمك مي كند كه كارخانه اي براي توليد اختراعاتش 
تأسيس كند. او به پسرم پيشنهاد داده بود كه خانه مان 
را بفروشيم و پولش را براي تأس��يس كارخانه به او 
بدهيم كه در نهايت با اصرار پسرم سند خانه مان را به 
نام او زدم به اميد اينكه اختراعات پسرم را ثبت جهاني 
كند، اما بعد از مدتي فهميدم كه او به دست پسرش 
به قتل رسيده اس��ت. االن از او به اتهام كالهبرداري 

شكايت دارم. 
     كالهبرداري 100 سكه 

ش��اكي ديگر زن جواني بود كه گف��ت: مدتي بود با 
شوهرم اختالف داشتم كه براي مش��اوره به مطب 
روانپزشك رفت و آمد داشتم تا اينكه تصميم گرفتم از 

شوهرم جدا شوم. مرد روانپزشك گفت با افراد زيادي 
ارتباط دارد كه مي توان��د طالقم را بگيرد و حضانت 
فرزندم را به من بدهد. به اين بهانه 100 سكه طال از من 

گرفت   كه بعد متوجه شدم به قتل رسيده است. 
    مبل هاي انرژي زا 

مقت��ول در يكي ديگ��ر از كالهبرداري ه��اي خود 
مبل هاي گرانقيم��ت يكي از بيماران��ش را به بهانه 
انعكاس انرژي منفي از او گرفته بود و به قيمت بااليي 
به بيمار ديگري فروخته بود. شاكي گفت: مقتول به 
بهانه درمان به خانه ام رفت و آمد داشت كه يك روز 
مدعي شد مبل هاي من انرژي منفي به من مي دهند 
و از من خواست مبل ها را در اختيار او قرار دهم. من 
فريب او را خوردم و مبل ها را مجاني به او دادم و حتي 
براي اينكار مبلغي هم از من گرفت كه انرژي منفي را 
شناسايي و از خانه من دور كرده است. بعد از مدتي 
فهميدم همان مبل ها را ب��ه قيمت خيلي بااليي به 
بيمار ديگري فروخته اس��ت و مدعي ش��ده كه اين 
مبل ها انرژي مثبت ب��ه او مي دهند و بيماري اش به 

زودي خوب مي شود. 
     كالهبرداري از دختر كارمند سفارت 

يكي ديگر از شاكيان كارمند سفارت ايران در كشور 
فرانسه اس��ت. وي در طرح شكايتش گفت: دخترم 
وسواس زيادي داش��ت كه براي درمان به مطب اين 
روانپزش��ك رفت و آمد داش��ت. ما پول زيادي براي 
درمان به او داده بوديم ك��ه بعد فهميديم به دخترم 
پيشنهاد داده براي درمانش بايد از خانواده اش فاصله 
بگيرد. االن دخترم نه تنها درمان نشده است، بلكه خانه 
را هم ترك كرده است. در حالي كه بيش از 10شكايت 
از مقتول به دادسرا ارجاع شده بازپرس جنايي دستور 

تحقيقات درباره شكايت ها را صادر كرد. 

مخفيگاه دختر فراري را
 به پليس گزارش كنيد

رانن�ده خ�ودروي س�واري پ�ژو 206 و مردي 
رهگذر ش�امگاه جمع�ه در جري�ان دو حادثه 
جداگان�ه رانندگ�ي در ته�ران فوت ش�دند. 
سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات 
پليس راهور تهران بزرگ توضيح داد: نيمه ش��ب 
جمعه مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در 
بزرگراه ياس��يني جنوب قبل از مترو كالهدوز با 
خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد راننده خودروي پژو 206 كه مردي 40 س��اله 
بود در تصادف با خودروي 405 جانش را از دست 

داده است. 
وي علت حادث��ه را عدم كنترل خودرو ناش��ي از 

بي توجهي اعالم كرد. 
س��رهنگ مؤمني همچني��ن گف��ت: در جريان 
حادث��ه اي ديگ��ر مردي رهگ��ذر در تص��ادف با 
خودروي سواري پرايد جانش را از دست داد. اين 
حادثه س��اعت 20:35 در ش��رق به غرب بزرگراه 
آزادگان بعد از يافت آباد اتفاق افتاد و مشخص شد 
كه رهگذر 35 ساله هنگام عبور از عرض بزرگراه در 
تصادف با سواري پرايد فوت شده است. سرهنگ 
مؤمني با هشدار به ش��هروندان نسبت به رعايت 
نكات ايمني هنگام عبور از عرض بزرگراه ها گفت: 
بي توجهي نسبت به استفاده از پل هاي عابر پياده 

به سوانح مرگبار منجر مي شود. 

هشدار پليس در مورد
 سيگار هاي الكترونيك

رئيس پلي�س مب�ارزه ب�ا مواد مخ�در پايتخت 
گفت كه س�يگارهاي الكترونيك ح�اوي روغن 
حش�يش اس�ت كه قدرت تخري�ب ب�اال دارد. 
سرهنگ عبدالوهاب حس��نوند به جامعه 24 گفت: 
برخي براي ترك س��يگار اقدام به كش��يدن سيگار 
التكرونيك )وي��پ( مي كنند، ام��ا نمي دانند روغن 
حش��يش داخل آن داراي تي اچ سي باالي 80 تا 90 

است و بسيار قدرت تخريب دارد. 
وي همچنين با هشدار نسبت به مصرف مخدر گل 
گفت: بذر مخدر گل تراريخته از هلند و اس��پانيا به 
ايران ارسال مي شود كه قدرت تخريب بسيار زيادي 
دارد. سرهنگ حسنوند گفت: بذري كه كشور هاي 
اروپايي با هدف تخريب روح و روان نوجوانان ما وارد 
كشور مي كنند تراريخته است و ژن بذر دستكاري 
شده اس��ت كه تي اچ س��ي بذر هاي آن 35 و بسيار 

خطرناك است. 
حس��نوند با بي��ان اينك��ه كش��ور هاي اروپايي بذر 
تراريخته را فقط با هدف تخريب ما توليد مي كنند، 
افزود: كشور هاي اروپايي در آزمايشگاه هاي پيشرفته 
خود ژن بذر را تغيير داده و ب��ذر تراريخته مخدر را 
توليد و به كشورمان ارس��ال مي كنند. مصرف اين 
مخدر ها عالوه بر اينكه روي جس��م، روح و روانشان 
تأثي��ر مي گ��ذارد، روي موي بدن، پوس��ت و حتي 
موي س��ر تأثيرات بس��يار بدي را خواهد گذاشت، 
اما مهمترين موضوع اين اس��ت ك��ه روي ژن آنها 
تأثيرگذار بوده و اگر روزي بخواهند بچه دار ش��وند، 
نوزادي كه از اين افراد به دني��ا بيايد داراي اختالل 

شخصيت خواهد بود.

كشف جسد دختر مهاجر 
در چاه 120 متري

م�رد افغانس�تانی پ�س از قت�ل دخت�رش در 
شهرس�تان رفس�نجان جس�د وي را در چ�اه 
120 مت�ري ره�ا ك�رده و از مح�ل متواري ش�د. 
ايمان شهسواري دادستان رفسنجان توضيح داد: دو 
روز قبل مأموران پلي��س و امدادگران از قتل دختري 
افغانس��تانی با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان دادكه دختر 22 ساله از س��وي پدرش به قتل 
رسيده و جسدش در چاه 120 متري حوالي دانشگاه كار 
رها شده است. بعد از آن بود كه جسد با تالش امدادگران 
از عمق چاه خارج و به پزش��كي قانوني منتقل ش��د. 
دراولين بررسي ها مشخص شد كه احتماالً 24 ساعت 
از ارتكاب قتل گذشته است. همزمان با تالش پليس 
براي بازداشت پدر مقتول بررسي هاي ميداني پليس 

از اردوگاه اتباع افغانستانی نيز جريان دارد. 
دادستان رفسنجان با بيان اين كه قتل ناموسي است، 
گفت كه انگيزه حادثه بعد از بازداشت متهم مشخص 

خواهد شد.

مهلت دوباره به آرمان
حكم قصاص آرمان، پسري با قتل غزاله جنجال 
زيادي به پا كرده اس�ت بار ديگر به تعويق افتاد. 
س��حرگاه روز گذش��ته قرار بود سرنوش��ت پرونده 
براي هميشه مش��خص ش��ود كه آرمان از سويت 
زندان به سلولش منتقل و اجراي حكم متوقف شد. 
درباره دليل توق��ف اجراي حكم اعالم نظر نش��ده 
اما به نظر مي رس��د تالش ها براي جل��ب رضايت از 
اولياي دم در جريان باش��د. اولياي دم اما در گفت و 
گو با رس��انه ها پيدا شدن جس��د تنها فرزندشان را 
شرط بخشش اعالم كرده اند. آرمان در بازجويي هاي 
اوليه گفته بود كه جس��د را به س��طل زباله منتقل 
كرده  اس��ت، اما تالش هاي ص��ورت گرفته منجر به 
كشف جسد نش��د. آرمان 14 اسفند سال 92 تحت 
تعقيب پليس قرار گرفت و بازداشت شد و نامش در 

يكي از جنجالي ترين پرونده ها ثبت شد. 

بازداشت قاتل نوزاد 18 ماهه 
در كردستان

رئيس پليس آگاهي استان كردستان از بازداشت 
قاتل نوزاد 18 ماهه در شهرستان سنندج خبر داد. 
سرهنگ عبداهلل فاتحي گفت: روز گذشته مأموران 
پليس آگاهي از مرگ مشكوك نوزاد 18 ماهه با خبر و 
در محل حاضر شدند. خانواده طفل به پليس گفتند 
كه بچه ش��ان به طرز مرموزي فوت شده و مقداري 
طال هم از خانه شان سرقت ش��ده است. همزمان با 
انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران پليس موفق 
شدند عامل حادثه را كه از بستگانشان بود شناسايي 
و بازداش��ت كنند. متهم در بازجويي ها به سرقت و 
ارتكاب قتل اعتراف كرد. تحقيقات بيش��تر در اين 

باره جريان دارد. 

بازداشت فروشنده سالح 
در فضاي مجازي

رئي�س پاي�گاه چه�ارم پلي�س امني�ت ته�ران ب�زرگ از دس�تگيري يك�ي 
از فروش�ندگان س�الح جنگي در فضاي مجازي و كش�ف يك اس�لحه خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ مهدي تاجيك گفت: مأموران پليس امنيت تهران در جريان 
تحقيقات خود يكي از فروشندگان سالح در فضاي مجازي را شناسايي و 22 مهرماه متهم 
را در مخفيگاهش حوالي ميدان هروي بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از محل 

يك قبضه اسلحه جنگي كشف كردند. تحقيقات از متهم در جريان است. 


