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 آتش سوزی اتوبوس ولوو
با 17 مسافر 

ایسنا| یک اتوبوس ولوو با 17 مسافر در مسیر 
آشخانه- بجنورد در آتش سوخت. در این حادثه 

به هیچ یک از 17 مسافر آسیبی وارد نشد.
عباس جفاکش فرمانده عملیات آتش نشانی 
بجنورد درباره این حادثه گفت: »ساعت 41: 05 
صبح پنجشــنبه خبر آتش سوزی یک دستگاه 
اتوبوس ولوو به آتش نشــانی بجنــورد اطالع 
داده شــد. 3 اکیپ اطفای حریــق بالفاصله از 
ایستگاه های شماره 1 و 3 در کیلومتر 16 محور 
آشخانه- بجنورد حاضر و موفق به مهار و اطفای 

حریق شدند.«
فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد ادامه داد: 
»آتش نشانان با اســتفاده از 2 رشته لوله آبدهی 
و یک رشــته لوله فوم )کف( شعله های آتش را 

فرونشاندند.«
سرهنگ علیرضا حسین زاده رئیس پلیس راه 
خراسان شمالی نیز با اشاره به این که این اتوبوس 
از انزلی به سمت مشهد درحال حرکت بود، علت 
وقوع این حادثه را نقــص فنی در موتور اتوبوس 
اعالم کــرد و گفت: »راننده اتوبــوس به موقع از 
آتش ســوزی وســیله نقلیه باخبر و همین امر 
موجب تخلیه سریع مسافران شد. آتش سوزی 
به این وسیله نقلیه خســارت زیادی وارد کرده 

است.«

 3 کشته و 6 زخمی
در تصادف تانکرحمل سوخت 

مهر| تصــادف تانکرهای حامل ســوخت 
درکردستان مرگ سه نفر و زخمی شدن 6 نفر 

دیگر را رقم زد.
وضعیــت نامناســب جاده های اســتان 
کردســتان از یک ســو و همچنین افزایش 
تردد وســایل نقلیه به واســطه رسمی شدن 
مرز باشماق مریوان ازسوی دیگر باعث شده 
است تا هرچند روز یک بار تصادفی مرگبار را 
ازسوی تانکرهای حامل مواد سوختی و سایر 
وســایل نقلیه شــخصی و عمومی در استان 

کردستان شاهد باشیم.
بعدازظهر روز پنجشنبه بار دیگر وقوع یک 
تصادف ازسوی تانکر حامل مواد سوختی در 
جاده سنندج- مریوان سه نفر را به کام مرگ 
کشــاند و 6نفر نیز در ایــن حادثه دلخراش 
به شدت زخمی شــدند. درجریان وقوع این 
تصادف که درحوالی روســتای نگل در مسیر 
ســنندج- مریوان روی داد، یک تانکر حامل 
مواد ســوختی به صورت همزمان با یک پژو 
و یک خودروی پراید برخورد کرد و در محل 
وقوع حادثه ســه نفر جان خود را از دســت 
دادند. براســاس اعالم معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی کردســتان به دلیل شــدت 
برخورد وســایل نقلیه 6نفر زخمی شدند که 
با حضور نیروهای امدادی افراد زخمی برای 

مداوا به مراکزدرمانی انتقال داده شدند.
هومن قصری با اشــاره به شــدت تصادف 
روی داده، گفــت: »با توجه بــه این که تانکر 
حامل مواد سوختی بود، آتش سوزی شدیدی 
در محل وقوع تصادف روی داد و ســه نفر به 
دلیل سوختگی شــدید در محل حادثه جان 

خود را از دست دادند.«
درهمین حــال یکی از نیروهــای امدادی 
حاضــر در محــل وقــوع حادثــه گفــت: 
»محل وقــوع حادثه به گونه ای بــود که کار 
امدادرســانی با مشــکل صورت می گرفت. 
محل وقوع تصادف در یــک پرتگاه بود. البته 
کارهای امدادرسانی به خوبی صورت گرفت 
و اجازه ســقوط وســایل نقلیه به داخل دره 
داده نشد ولی وضع افراد زخمی نیز به دلیل 
مصدومیت باال و همچنین سوختگی مناسب 

نبود.«
جاده ســنندج- مریوان یکی از شلوغ ترین 
جاده هــای اســتان کردســتان به شــمار 
می رود. درحالی  که کردســتان درچند  سال 
اخیر درحــوزه تصادفات رانندگــی در بین 
استان های کشــور با کاهش شــمار کشته 
همراه بود ولی آمارهای ارایه شــده نشــان 
می دهد که در  ســال جاری این آمار نه تنها 
کاهش پیدا نکرده که بــا افزایش نیز مواجه 

بوده است.
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شهروند| انفجار در ساختمان پزشکان فارابی 
رشت 2نفر را راهی بیمارستان کرد. درحال حاضر 
کارشناسان درحال بررسی علت اصلی این انفجار و 

خسارت های ناشی از آن هستند. 
رمضانی مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی 
رشت گفت: »ساعت 8:23 پنجشنبه اول بهمن 
مردم با آتش نشــانی تماس گرفتند و از شنیده 
شدن صدای انفجار شدید خبر دادند. بالفاصله 
ماموران آتش نشانی از 6 ایستگاه با 11 دستگاه 
خودروی اطفای حریــق در محل حادثه حاضر 
شــدند. با حضور ماموران آتش نشانی در محل 
مشــخص شــد این انفجار که در ســاختمان 
پزشکان فارابی رشت در خیابان شهید مطهری 
اتفاق افتاده بود، باعث مصدومیت یک زن و یک 
مرد از ناحیه سر، دست و صورت شده است. بر 
اثر این انفجار 11واحــد آپارتمان تجاری، یک 
بانک، 2 مغــازه، 2 خودروی ســواری درحال 

حرکــت و چندین ســاختمان مســکونی در 
مجاورت محل حادثه نیز دچار آســیب دیدگی 

شده بودند.«
مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت در ادامه 
صحبت هایش گفــت:  »این انفجار به دلیل نبود 
درپوش، بازبودن شیرگاز شهری و تجمع بیش 
ازحد گاز در طبقه چهارم ســاختمان پزشکان 
فارابی رشــت اتفاق افتاد. درحــال حاضر نیز 

میزان خسارات وارده در دست بررسی است.«
وی شکســتگی و تخریــب دیــوار، پنجره و 
در و... را از دیگر خســارت ناشــی از انفجار در 
ســاختمان تجاری پزشکان رشــت ذکر کرد و 
گفت: »نیروهای آتش نشانی و امدادی با حضور 
در محل حادثه اقدام به خارج کردن مصدومان 
از داخل ســاختمان و انتقال آنها به بیمارستان 
کردند. هنوز میزان خسارت وارده به ساختمان 
پزشــکان فارابی رشــت اعالم نشــده  است. 

همچنین مصدومــان این حادثه ســاختمان 
پزشکان رشت به بیمارستان منتقل شدند.«

رمضانی درپایان دقت نســبت به ایمنی وسایل 

گازی و برقی را مورد تاکید شــهروندان قرار داد و 
گفت: »هرگونه سهل انگاری در این زمینه می تواند 

خسارت جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.«

انفجار در ساختمان پزشکان رشت
2 نفر در این حادثه مجروح شدند

شهروند| پسر جواني که در اقدامي هولناک، پدر، 
مــادر و پدربزرگش را به قتل رســاند، پس از صدور 
کیفرخواست پرونده اش ازســوی بازپرس جنایی، 
به زودي در دادگاه کیفري اســتان تهران محاکمه 

مي شود. 
ماجــرای این جنایت به روز هفتم آذرماه  ســال 
گذشــته برمی گردد. آن روز پســر 23ساله ای به 
همراه دوستش به کالنتري 142 کن رفت و پرده از 
راز یک جنایت خانوادگی هولناک برداشت. او گفت 
که پدر و مادر و پدر بزرگش را کشته و تصمیم گرفته 
خودش را تسلیم پلیس کند. دوست این پسر درباره 
ماجرای این جنایت به ماموران پلیس گفت: »امروز 
من درخانه بودم که دوســتم با من تماس گرفت. 
وقتی تلفنش را پاســخ دادم، صحبت هایی کرد که 
شوکه شدم. او گفت همه اعضای خانواده اش یعنی 
پدر و مادر وپدربزرگش را به قتل رســانده اســت. 
دوستم گفت براي انتقال جسد به خانه شان بروم تا 
در این کار کمکش کنم. درحالی  که تصور می کردم 
شوخي مي کند، به خانه شان رفتم ولی پس از ورودم 
با اجساد خانواده اش روبه رو شدم که جسد پدرش را 
داخل صندوق عقب خودرواش گذاشته بود. همان 
موقع درحالی که به شــدت ترسیده و شوکه شده 
بودم، با او صحبت کردم و گفتم به کالنتري بیاید و 

خودش را تسلیم کند.«
با این اظهارات مامــوران پلیس بالفاصله موضوع 
را در دستور کار خود قرار داده و راهی محل جنایت 

شدند. با حضور بازپرس کشیک ویژه قتل پایتخت و 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي عالوه بر جسد پدر 
خانواده که داخل صندوق عقب خودرو قرار داشت، در 
یکي از اتاق ها جنازه مادر و پدر بزرگ متهم نیز کشف 
شد. بررســي صحنه جنایت حاکي از آن بود متهم 
درگیري ســختي با قربانیان داشته و بعد از جنایت 
تالش کرده اجســاد را داخل خودرواش بکشاند اما 
نتوانســته این کار را انجام دهد. بنابراین خیلی زود 
پس از انتقال اجساد به پزشکی قانونی متهم تحت 
بازجویی های قضائی و پلیسی قرار گرفت و جزییات 

این جنایت را بازگو کرد اما تنها به قتل پدرش اعتراف 
کرد. او در تحقیقات به ماموران پلیس گفت: »مدتي 
بود که به شیشه اعتیاد پیدا کرده بودم و قرص هاي 
روانگردان مصرف مي کردم. برای همین حال و روز 
خوشی نداشتم. همین باعث می شــد که مرتب با 
مادر و پدرم بر سر مسائل جزیي درگیر شوم. از طرفی 
پدر و مادرم هم مرتب با هم درگیر می شــدند. دیگر 
از این شرایط و دعواهای هر روزه خسته شده بودم. 
برای همین روز حادثه که پدرم طبق معمول با مادرم 
درگیر شــد، ابتدا او و پس از آن پدر بزرگم را به قتل 

رساند. من هم عصباني شدم و پدرم را با چاقو به قتل 
رساندم.«

با وجود این اظهارات وقتي تحقیقات از متهم ادامه 
یافت، مشخص شد هر 3 قتل را او مرتکب شده است. 
بنابراین او باز هم تحت بازجویی قرار گرفت و این بار به 
ماموران گفت: »روز حادثه درحالی  که پدربزرگم در 
خانه ما میهمان بود، نقشه قتل پدر و مادرم را کشیدم. 
بنابراین براي اجراي این نقشه، آبمیوه اي خریدم و 
داخل آن مواد بیهوشي ریختم و از خانه بیرون رفتم. 
لحظاتي بعد وقتي برگشتم دیدم که هر 3نفر بیهوش 
روي زمین افتادند و مشــخص بود کــه آنها آبمیوه 
مسموم را نوشیده اند. برای همین هر 3نفرشان را با 
ضربات چاقو به قتل رساندم و مي خواستم جسد ها را 
از خانه بیرون ببرم. ابتدا جسد پدرم را داخل صندوق 
عقب خودرو گذاشتم اما نمي توانستم جنازه مادر و 
پدربزرگم را تکان بدهم. برای همین با دوستم تماس 
گرفتم و از او کمک خواستم اما وقتي او آمد و جسد 
پدرم را دید، گفت بهتر است خودم را تسلیم کنم و 

من هم قبول کردم.«
با اعترافات هولناک این پسر جوان او با قرار قانوني 
روانه زندان شــد و تحقیقات دراین باره ادامه یافت 
تا این که هفته گذشــته پس از تکمیل تجسس ها 
آرش ســیفي بازپرس جنایي تهران براي او به اتهام 
3 فقره قتل قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرد. 
بنابراین متهم به زودي در دادگاه کیفري استان تهران 

محاکمه مي شود.

شهروند| دو برادر زمانی که برای معامله گنج به 
سراغ فروشنده عتیقه رفتند، نمی دانستند که پای در 
قتلگاه چند ناشناس تبهکار می گذارند. این دو برادر 
درحالی که 120  میلیون تومــان پول نقد به همراه 
داشــتند، به جای خرید گنج، با ضربات چاقو مورد 
حمله چند تبهکار خطرناک قرار گرفتند و یکی از آنها 
کشته شد. در حال حاضر پلیس پایتخت عملیات 
شناسایی و دستگیری جنایتکاران ناشناس را آغاز 

کرده اند. 
آغاز معامله خونین

ســاعت 6 بعد از ظهر روز چهارشــنبه 30 دی 
ماه بود که مهــدی به همراه بــرادرش برای خرید 
گنج راهی خانه ای ناشناس شــد. معامله با افرادی 
ناشــناس صورت می گرفت. مهدی هیچ آشنایی 
قبلی با فروشندگان نداشت و تنها تمام زندگی خود 
را فروخته بود تا پس از خرید سکه های عتیقه آنها 
را با دســتگاه هوابرش ذوب کند و با قیمت باالتری 
به فروش برســاند. طمع زیادی کــرده بود و هنوز 
نمی دانست که قرار است این معامله به قیمت جانش 

تمام شــود. رویاهای زیادی در سرش می پروراند. با 
خریدار این سکه های عتیقه تنها از طریق یک پیامک 
آشنا شده بود. اما با این حال به او اعتماد کرده بود؛ با 
کیسه پول ها به سراغ گنج میلیونی رفت؛ اما درست 
دقایقی پس از ورود او و برادرش به خانه مرموز چند 
مرد ناشناس به آنها حمله کردند. مهدی تازه متوجه 
شد که چه کاله بزرگی سرش رفته است. کالهی که 
ســکانس های پایانی زندگی اش را رقم زد. او مورد 
حمله زورگیران خطرناک قرار گرفت و به شــدت 
زخمی شــد. چند دقیقه بعد از فرار این زورگیران، 
برادر مهدی که او نیز به شــدت زخمی شده بود، از 
همسایه ها کمک خواســت و بعد از آن پلیس وارد 

ماجرا شد. 
زورگیری خطرناک

ســاعت 7 بعدازظهر بود که به ماموران کالنتری 
پاســداران خبر این حادثه هولناک رســید. آنها 
بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و 
برای بررسی ماجرا راهی محل حادثه شدند. ماموران 
به آپارتمانی 8 طبقه در خیابان پاسداران رفتند و با 

ورود به واحد طبقه سوم بررسی ماجرا را آغاز کردند. 
با حضور ماموران آنها بــا پیکر نیمه جان مردی 40 
ســاله که غرق به خون بود روبه رو شدند. این مرد 
بالفاصله از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شد. 
در ادامه مرد دیگری که 42  سال داشت درحالی که او 
هم زخمی شده بود درباره جزییات ماجرا به ماموران 
پلیس گفت:  »برادرم در کار خرید و فروش عتیقه بود 
و معامالت زیادی در این زمینه انجام می داد. او یکی 
دو روز پیش به من گفت پیامکی برایش ارسال شده 
که در آن مردی قصد فروش سکه های قدیمی و چند 
قلم اجناس عتیقه را دارد. مهدی می گفت وقتی با 
این مرد تماس گرفته او گفته که این عتیقه ها را از 
شهرستان آورده و می خواهد با قیمتی بسیار ارزان تر 
به فروش برساند. همان زمان به برادرم گفتم اینکار 
را نکند و با این مرد ناشناس قرار نگذارد. اما مهدی 
به حرفم گوش نکرد و گفت از آنجا  که چند ســالی 
است این  کار را انجام می دهد، حرفه ای شده و اجازه 
نمی دهد کسی سرش کاله بگذارد. آن شب مهدی 
از من خواست که من هم پول جور کنم و مقداری 
از این عتیقه ها را بخــرم. ولی من اصال قبول نکردم 
و گفتم تو هم نباید چنیــن کاری کنی. ولی برادرم 
حرف خودش را می زد و شــروع کرد به جور کردن 

این پول ها.«
او ادامه داد: »پس از چند روز برادرم 120  میلیون 
تومان پول را با فروختن ماشین و طال جور کرد و با من 
تماس گرفت. او گفت با فروشنده عتیقه قرار گذاشته 
و می خواهد سکه ها را بخرد. برادرم از من خواست که 
همراه او سر قرار بروم تا تنها نباشد. من همانجا باز هم 
سعی کردم مهدی را از این کار منصرف کنم. ولی او 
آن قدر هیجان داشت که حتی یک دستگاه هوابرش 
هم با خودش آورده بود تا همانجا سکه ها را ذوب و 
تبدیل به طال کند. برادرم گفت با این کار می توانم 
آنها را چندین برابر قیمت به فروش برســانم. برای 
همین درنهایت من هم پذیرفتم که با او سر قرار بروم 
تا تنها نباشد. من و برادرم به درخواست فروشنده به 
این آپارتمان نوساز در خیابان پاسداران آمدیم. مقابل 
در دو مرد جوان بودند که با کلی چرب زبانی اعتماد 

ما را جلب کردند. آنها همدیگر را مهندس خطاب 
می کردند و احترام زیادی هم به ما گذاشتند. تا جایی 
که حتی من هم به آنها اعتماد کردم. برای همین با 
هدایت این دو نفر من و برادرم به طبقه سوم رفتیم. 
ولی وقتی وارد شدیم با صحنه عجیبی روبه رو شدیم. 
خانه خالی بود و به جز یک پتو هیچ وسیله دیگری در 
آن جا نبود. درحالی که به ماجرا مشکوک شده بودم، 
به مهدی گفتم که از آن جا خارج شویم. اما چند ثانیه 
بعد ناگهان، از طریــق پله های اضطرار که در داخل 
آشــپزخانه بود، 6 یا 7 مرد وارد آپارتمان شدند و با 
چاقو به ما حمله کردند. من شــوکه شده بودم که 
دیدم آنها بــا چاقو به جان بــرادرم افتادند و پس از 
زخمی کردنش کیسه پول ها را گرفتند. بعد از آن به 
سراغ من آمدند و دو ضربه با چاقو به ران پاهایم زدند. 
ســپس یک ضربه هم با چوب به سرم زدند و بعد از 
بستن دست و پاهایم فرار کردند. بعد از رفتن آنها من 
خودم را به سختی درحالیکه مجروح بودم و دست و 
پایم هم بسته بود، به تراس رساندم و از آن جا با فریاد 

از یک زن جوان خواستم که با پلیس تماس بگیرد.«
مرگ در بیمارستان

با اظهارات این مــرد جوان او نیز بــرای مداوا به 
بیمارستان منتقل شد؛ ولی خبر رسید که برادرش 
به دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان خود را 
از دست داده است. بنابراین به دستور احمدبیگی، 
بازپرس شعبه هفته دادسرای جنایی تهران، تیمی 
از ماموران پایتخت مسئول رسیدگی به این پرونده 
شدند. کارآگاهان در نخستین گام از تجسس های 
خود به ســراغ صاحب این آپارتمان نوساز رفتند. 
صاحبخانه نیز در تحقیقات به ماموران گفت: »من 
به تازگی این آپارتمان را خریدم و آن را به کسی اجاره 
نداده ام. در این جا کسی زندگی نمی کرد؛ فقط مرد 
جوانی را به عنوان سرایدار استخدام کرده بودم که او 
حاال پیدایش نیست و ناپدید شده است.« بنابراین 
با این اظهارات مامــوران پلیس پایتخت عملیات 
و بررســی های خود را برای شناسایی عامالن این 
جنایت آغاز کرده اند تا بــه زودی تبهکاران فراری را 

دستگیر کنند. 

صدور کیفرخواست در پرونده قتل عام خانوادگی
 پسر جوان به  زودی از سوی قضات جنایی دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود

آژير

 سقوط خونین جرثقیل تاورکرین
در شهرک باقری

شهروند| یک دستگاه جرثقیل تاورکرین در یک 
پروژه ساختمانی درحال ساخت سقوط کرد و یک 
مصدوم برجای گذاشــت. جالل ملکی، سخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران در تشــریح جزییات این حادثه گفت: »صبح 
روز جمعه ســقوط یک دستگاه جرثقیل تاورکرین 
در یک پروژه ســاختمانی درحال ساخت به ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی اعالم شد. بالفاصله 
ماموران آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند که 
مشاهده شد یک دستگاه جرثقیل تاورکرین در یک 
پروژه ساختمانی درحال ساخت، به یکباره از قسمت 
پایه اصلی شکسته و سقوط کرده است. جرثقیل هم 
به داخل پروژه، هــم در خیابان و هم روی یک تریلر 
پارک شده در خیابان سقوط کرده بود.« سخنگوی 
سازمان آتش نشانی ادامه داد: »آتش نشانان بالفاصله 
عملیات خود را آغاز کردنــد که اپراتور جرثقیل که 
مردی افغان بود، قبل از حضور آتش نشــانان خارج 
شــده بود که به دلیل جراحــات و مصدومیت وی 
تحویل عوامل اورژانس شد. همچنین خیابان فرعی 
خرم آباد به دلیل سقوط جرثقیل بسته شده بود که 
عوامل آتش نشانی و شهرداری عملیات بازگشایی 

مسیر را آغاز کردند.«

ذره بین

کالهبرداری 3 میلیاردی از بازاریان 
شهروند| کالهبرداری که در پوشش شرکت 
جعلی پخش مــواد غذایــی از بازاریان اســتان 
مازندران 3 میلیارد تومان پــول به جیب زده بود، 
از ســوی پلیس بازداشت شــد. چندی پیش در 
پی اعالم شکایت افرادی از استان های مازندران، 
لرســتان، خراســان رضوی، آذربایجان شرقی و 
تهران مبنی بر کالهبرداری از آنها از سوی مردی 
به نام جعلی »عباس« 48 ساله، موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهی فرماندهی استان قرار 
گرفت. ماموران با انجام تحقیقات از شاکیان پرونده 
و مالباختگان دریافتنــد، متهم به کالهبرداری با 
تاسیس شرکت جعلی توزیع و پخش مواد غذایی 
پس از جلب اعتماد بازاریان اقدام به خرید اجناس 
و صدور چک های بالمحل کرده است. با دریافت 
این اطالعات ماموران با انجام تحقیقات و استفاده 
از شــگردهای خاص پلیســی رد مرد 48 ساله 
کالهبردار با نام واقعی »پرویز« را در یکی از محالت 
شهر زدند. ماموران در ادامه تحقیقات با هماهنگی 
قضائی این مرد تبهکار را مورد تعقیب و مراقبت قرار 
دادند و در نتیجه در عملیاتی غافلگیرانه او را هنگام 
تردد بــا یک خودرو پــژو 206 در یکی از میادین 
اصلی شهر دســتگیر کردند.   محمدعلی اتباعی 
طبری، فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر درباره 
این پرونده گفت: »متهم با تاسیس شرکت جعلی 
و تهیه دفتر کار و ســاخت مهر جعلی شرکتی به 
نام نوین پخش را تاسیس و با افتتاح حساب های 
جاری به نام جعلی »عبــاس« به خرید اقالم و کاال 
در بازار اقــدام و با صدور چک های بالمحل، بیش 
از 3 میلیارد تومان از بازاریان و کسبه کالهبرداری 
کرد. درحال حاضر نیز متهم پس از دستگیری با 
تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضائی شد.«

 کالهبرداران رمال در بوشهر
دستگیر شدند

شــهروند| اعضای یک باند که تحت پوشش 
فعالیت های خیرخواهانه اقدام به رمالی و سرقت 
زیــورآالت می کردند، از ســوی پلیس بوشــهر 
بازداشت شــدند. ســرهنگ ابراهیم عرب زاده، 
فرمانده انتظامی شهرســتان بوشــهر در شرح 
جزییــات این عملیات گفــت: »چند وقت پیش 
ماموران کالنتری 11 بوشهر هنگام گشتزنی در 
خیابان یادگار امام این شــهر به یــک خودرو پژو 
مشکوک شــدند و آن را متوقف کردند. آنها پس 
از کشــف مقادیری زیوآالت از این خودرو و ضد و 
نقیض گویی های راننــده، خــودرو و راننده را به 
کالنتری منتقل کردند. در تحقیقات از این متهم 
مشخص شد او اهل یکی از شهرهای شمال شرق 
کشور است و به همراه 2 همدستش تحت پوشش 
کمک هــای خیرخواهانه وارد خانه شــهروندان 
می شدند و پس از جلب اعتماد آنها زیوآالت آنها 
را ســرقت می کردند.« وی با بیــان این که یکی 
از همدســتان این متهم بالفاصله در شهر گناوه 
شناسایی و دستگیر شد، به شگرد این افراد اشاره 
کرد و گفت: »متهمان 3 واحد مســکونی در شهر 
گناوه اجاره کردند و اجنــاس کم ارزش و بنجول 
را از بازار گناوه می خریدند؛ سپس در شهر بوشهر 
با مراجعه به خانه شــهروندان به عنوان افراد خیر 
اجناس را در اختیار خانم منــزل قرار می دادند تا 
به نیازمندانی که می شناســد هدیه دهد. پس از 
اعتماد ساکنان خانه به کالهبرداران به ظاهر خیر 
آنها به شیوه رمالی و فالگیری و حل مشکالت اقدام 
به ســرقت طال، زیورآالت و اشیای قیمتی خانه 
می کردند.« فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با 
بیان این که متهمان تاکنون به 5فقره سرقت طال و 
زیوآالت در شهرهای دیلم و بوشهر اعتراف کرده اند، 
گفت: »احتمــال کالهبرداری های بیشــتر این 
افراد در سایر شهرهای استان و کشور وجود دارد. 
در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیر زیادی انگشتر، 
تک پوش، گوشواره، گردنبند، پالک، زنجیر، ساعت 
مچی و تلفن همراه و اقالمی دیگر کشف شده است. 
درحال حاضر نیز متهمان برای تحقیقات تکمیلی 

همچنان در اختیار پلیس هستند.«

جنایت؛ پایان بازی 
 خطرناک خرید
و فروش گنج
 مردان مسلح پس از حمله مرگبار به دو خریدار گنج
پول میلیونی آنها را دزدیدند و فرار کردند


