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 تصادف خونین موتور 
با 8 تماشاگر در ارومیه

8 نفر در سانحه تصادف موتور با تماشاگران در 
دانشگاه ارومیه  مصدوم شدند. بر اثر سانحه برخورد 
موتور با تماشاگران که ساعت 11 و 29 دقیقه صبح 
روز جمعه، یکم اردیبهشت ماه در همایش موتور و 
موتورسواری در داخل دانشگاه ارومیه رخ داد، 8 نفر 
از تماشاگران و راننده موتورسیکلت مصدوم شدند. 
نیروهای امدادی در اســرع وقــت در محل حادثه 
حضور یافتند و 4 نفر از مصدومان به مرکز درمانی 
امام خمینی)ره( انتقال یافتند؛ همچنین 4 نفر دیگر 
با خودرو شخصی به بیمارســتان مراجعه کردند. 
حال عمومی همه مصدومان خوب است و میزان 
مصدومیت در دســت بررسی است که پیش بینی 

می شود به صورت سرپایی درمان شوند. 

  اهدای عضو مادر  ۶۰ ساله 
پس از مرگ مغزی

میزان|  اعضای بدن زن ۶۰ ســاله اصفهانی که 
دچار مرگ مغزی شده بود، اهدا شد. مریم خلیفه 
سلطانی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
مرکز آموزشــی درمانی الزهــرای اصفهان گفت:   
اعضای فاطمه زیاری ۶۰ ساله که به سبب خونریزی 
مغزی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده 
انسان دوســتش برای برداشت عضو از بیمارستان 
کاشانی به این مرکز منتقل شد. وی افزود: کبد این 

بیمار در این مرکز به بیمار نیازمند عضو پیوند شد. 

 له شدن مرد جوان 
زیر ستون بتونی 1۰متری 

مهر|  سقوط ســتون بتونی 1۰ متری در محل 
گودبرداری در منطقه شــمال تهران جان کارگر 
جــوان را گرفت. بــه دنبال تماس شــهروندان با 
سامانه 12۵، ســتاد فرماندهی آتش نشانی تهران 
بالفاصله آتش نشانان ایســتگاه 89 و گروه امداد 
و نجات ۶ این سازمان را ســاعت 1۵: 17 عصر روز 
پنجشنبه راهی خیابان شریعتی، خیابان یخچال 
کرد. علیرضا جهان بخش، افســر آمــاده منطقه 
2 عملیات آتش نشــانی گفت: تعدادی از کارگران 
در محل گودبرداری به عمق ۳ متر مشــغول کار و 
همچنین جابه جایی ســتونی به ارتفــاع 1۰ متر 
بودند که ناگهان این ستون بتونی روی یک کارگر 
افتاد. وی افزود: متاسفانه در جریان این حادثه، این 
کارگر 2۵ ساله که تبعه افغانستان بود بر اثر شدت 
صدمات وارده جان خود را از دست داد. آتش نشانان 
با حضور در محل گودبرداری، این کارگر را با برانکارد 
مخصوص به بیرون از گودبــرداری منتقل کرده و 
تحویل عوامل اورژانس دادند. افســر آماده منطقه 
2 آتش نشــانی علت وقوع این حادثه را توســط 
کارشناسان آتش نشــانی درحال بررسی ذکر کرد 
و گفت:   امدادگران اورژانس پس از انجام معاینات 
اولیه، مرگ این شخص را بر اثرآسیب ناشی از ماندن 

در زیر ستون سنگین تأیید کردند. 

 شهادت مأمور ناجا 
درعملیات تعقیب سارقان 

مأمور انتظامی کالنتری 1۵ اهواز درحین انجام 
مأموریت به شهادت رســید. مأموران کالنتری 1۵ 
اهواز در راستای پاکســازی نقاط آلوده و جرم خیز 
و ارتقــای امنیــت اجتماعی روز پنجشــنبه ۳1 
فروردین ماه جهت دستگیری یک سارق حرفه ای 
به یکی از نقاط اهواز عزیمت کردند. سارق به محض 
متوجه شدن  حضور مأموران، جهت رهایی از دست 
مأموران با خودرو اقدام به فرار کرد که با رشــادت و 
ایستادگی مأموران وظیفه شناس روبه رو می شود و 
برای فرار با خودرو اقدام به زیرگرفتن »ستوان سوم 
سعید طرفی« می کند. این مأمور وظیفه شناس در 
راستای ارتقای امنیت اجتماعی به شهادت رسید. 
سارق که تمام تالش خود را جهت رهایی از دست 
قانون انجام داده بود، با سرعت عمل پلیس مواجه و 

توسط مأموران انتظامی دستگیر شد. 

جزییات تیراندازی در پلدشت

داماد جوان خانواده همسر خود را 
به گلوله بست

شهروند|  اختــالف خانوادگی سبب شد تا داماد 
خانواده با اسلحه شکاری درپلدشــت زن و خانواده 
همســرش را به گلوله ببندد. سرهنگ میرشفیعی 
رئیس پلیس شهرستان پلدشــت درخصوص این 
موضوع گفت: پیرو تماس با مرکز پلیس 11۰ مبنی 
بر وقوع تیراندازی درشهر پلدشت سریعا عوامل پلیس 
آگاهی شهرستان درمحل حاضر در بررسی موضوع 
مشخص می شــود داماد خانواده به جهت اختالف 
خانوادگی با استفاده از اسلحه شکاری به سوی زن و 
مادرزن و پدرزن خود تیراندازی و ازمحل متواری شده 
است، عوامل مستقر درمحل سریعا مصدومان حادثه 
تیراندازی را به یکی از بیمارســتان های شهرستان 
مجاور اعــزام می کنند و در ادامه اقدامات پلیســی 
جهت دستگیری متهم در دستور کار قرار می گیرد 

و درنهایت تیرانداز دستگیر می شود.

 تریلی 13 خودرو را در دماوند 
زیر کرد

 برخورد تریلــی با بیش از 1۳ خــودرو، ۳ مجروح 
برجای گذاشــت. این تریلی درســاعت 1۵: 1۳ روز 
پنجشنبهبه علت نقص فنی درسیســتم ترمز ابتدا 
درمنطقه چناران با چهار خودرو برخورد کرد. سپس 
در ادامه مسیر باالتر از نیروی انتظامی دماوند به بیش از 
1۳ خودرو برخورد کرده و ۳ مجروح برجای گذاشت. 

ذره بين

خبر

شهروند| ســارقانی که اقدام به ســرقت محموله قاچاق به شیوه 
راهزنی کرده بودند، توسط پلیس به دام افتادند

22 فروردین ماه بود که ســرقت محموله پوشــاک در اتوبان امام 
علی  مسیر شــمال به جنوب- خروجی جاده معدن به کالنتری 1۶7 

دولت آباد اعالم شد.
راننده کامیون که در دام سارقان گرفتار شده بود، به کارآگاهان گفت: 
»در اتوبان امام علی درحال حرکت بودم که ناگهان یک 2۰۶ صندوقدار 
سفیدرنگ با سه سرنشین اقدام به متوقف  کردن کامیون کردند؛ پس از 
توقف، آنها مرا از کامیون به پایین کشیده و با تهدید چاقو و قمه، دست و 
پایم را بستند و مرا درصندوق عقب 2۰۶ قرار دادند؛ پس از طی مسافت 
کوتاهی، آنها مرا از صندوق عقب خودرو بیرون آورده و با همان دست و 

پای بسته شده دربیابان های اطراف منطقه دولت آباد رها کردند«.
راننده کامیون در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »زمانی که سارقان 
قصد رهاکردن مرا داشتند، هوا کامال تاریک شده بود اما با این وجود، 

توانستم چند شماره از پالک خودرو آنها را به  خاطر بسپارم«.
کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی با بهره گیری ازهمان اطالعات 
محدود به دست آمده از پالک 2۰۶ سارقان، موفق به شناسایی خودرو 

2۰۶ سفیدرنگ صندوقدار شدند.
با شناسایی مالک خودرو به نام هوشنگ ۵۰ساله اطالع پیدا کردند 

که  روز سرقت، خودرو دراختیار پسر 22ساله اش به نام رضا بوده است. 
رضا درمنطقه شــهرزاد دولت آباد دستگیر شــد؛ رضا با اعتراف به 
مشارکت درسرقت محموله پوشاک، محل نگهداری محموله سرقتی 

را چند کوچه پایین تر از مخفیگاهش نشان داد. 
کارآگاهان ضمن هماهنگی با بازپرس پرونده به این محل مراجعه و 

در بازرسی از یک خانه، موفق به کشف کامل محموله سرقتی شدند. 
با دستگیری »مسعود« ۳1ســاله که اموال ســرقتی درخانه اش 
نگهداری می شد، وی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت که این محموله 
توسط برادر و پسرعموی همســرش به نام های »امیر« و »هومن« به 

خانه اش انتقال داده شده است. 
»هومن« )27ساله( و »امیر« )28ســاله( به عنوان متهمان اصلی 
پرونده بودند. هومن به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار پایگاه نهم آگاهی 
در زمینه زورگیری مورد شناسایی قرار گرفت؛ بالفاصله قبل از اطالع 
هومن و امیر از دستگیری همدســتان خود و کشف محموله توسط 
کارآگاهان، هر دونفرشان در دوعملیات جداگانه همزمان، درمنطقه 

دولت آباد دستگیر و به پایگاه نهم آگاهی منتقل شدند. 
هومن و امیر در اظهارات خود عنوان داشــتند که محموله سرقت  
را آنها خودشــان ابتدا برای مالباخته و به صورت قاچاق از شــهرهای 
جنوبی کشور به تهران آورده؛ در ادامه، با اطالع از قاچاق بودن محموله 

و اطمینــان از این موضوع کــه صاحب بار حتی درصورت ســرقت 
محموله اش به واسطه قاچاق بودن آن اقدامی برای طرح شکایت نخواهد 
کرد، طراحی سرقت را انجام و با همکاری یکی از دوستان شان به نام رضا 
اقدام به انجام سرقت محموله به شیوه راهزنی کرده و محموله سرقتی را 

به منزل خواهر هومن منتقل کرده اند. 
متهمان با قرار قانونــی و جهت انجام تحقیقــات تکمیلی جهت 
شناسایی دیگر جرایم ارتکابی، دراختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفته اند. 

پسرعموها سارق محموله قاچاق بودند

شهروند|  مرد ثروتمند توانست در شکنجه گاه آدم ربایان خشن به طرز 
معجزه آسایی زنده بماند. این مرد که گلویش بریده شده، با طناب خفه 
شــده و درون یک قبر در بیابان رها شده بود، موفق شد خودش را نجات 
دهد و از سوی یک راننده کامیون به بیمارستان منتقل شد. این درحالی 
است که تنها یک نفر از آدم ربایان دستگیر شده و تالش پلیس پایتخت 
برای دســتگیری متهمان دیگر و روشن شــدن زوایای این آدم ربایی 

وحشتناک ادامه دارد. 
آدم ربایی مرموز

چند روز پیش بود که زنگ درِ خانه کامــران به صدا درآمد. این مرد 
پولدار وقتی آیفون را جواب داد، صدای مردی ناشناس را شنید که ادعا 
کرد کامران باید خودرو شاسی بلند بی ام و خود را جابه جا کند، چراکه 
باعث بروز مشکالتی شده اســت. کامران هم درحالی که نمی دانست 
قرار است به چه سرنوشتی دچار شود، سوییچ خودرو خود را برداشت 
و دم در رفت. در خودرو را باز کرد و درســت وقتی که می خواست سوار 
شود، ناگهان چند مرد با قمه و چاقو به سراغش آمدند. کامران شوکه 
شده بود که یکی از آنها با قمه ضربه ای به انگشتانش زد. کامران دیگر 
نمی توانســت مقاومت کند. او را با زور سوار خودرو خودش کردند و به 

راه افتادند. 
چند ساعت بعد

کامران از ســوی مردان ناشناس ربوده شــد و چند ساعت بعد، یک 
راننده کامیون در بیابانی خارج از تهران مردی را که به شــدت مجروح 
شده بود به بیمارستان منتقل کرد. این مرد به سختی نفس می کشید، 
گلویش بریده شــده بود و با چاقو ضربه های زیادی به وی وارد شده بود، 
تا جایی که پزشکان از زنده ماندن و نفس کشیدن وی تعجب کرده و این 
اتفاق را یک معجزه می دانستند. بالفاصله پلیس در جریان این موضوع 
قرار گرفت و برای بررسی راهی بیمارستان شد. راننده کامیون در این باره 
به ماموران و مسئوالن بیمارستان گفت: »در جاده درحال حرکت بودم 
که در بیابان کنارم، ناگهان مــردی را دیدم که غرق در خون روی زمین 
افتاده و به سختی دست هایش را برایم تکان می داد. بالفاصله توقف کردم 
و به سراغش رفتم. او بشدت مجروح شده بود و به سختی نفس می کشید. 
بالفاصله او را سوار کامیونم کردم و به بیمارستان رساندم. آنقدر زخمی بود 

که تصور می کردم تا بیمارستان دوام نیاورد.«

لحظه های وحشتناک در شکنجه گاه آدم ربایان
مرد مجروح پس از مداوا، درحالی که قادر به صحبت کردن شــده بود، 
شــکایتی در دادســرای جنایی تهران مطرح کرد و درباره جزییات این 
آدم ربایی مرموز به ماموران گفت: »هنوز هم از این اتفاق شــوکه ام. آن روز 
مردی زنگ درِ خانه ام را زد و گفت که باید خودروام را جا به جا کنم تا بتواند 
پارک کند. از همه جا بی خبر دم در رفتم و به محض سوار شدن، ناگهان چند 
مرد آمدند و با تهدید قمه مرا با خود بردند. در همان ابتدا ضربه ای به انگشتانم 
زدند که باعث شد از ترسم نتوانم حرفی بزنم. این مردان ناشناس مرا با خود 
بردند و در راه کتکم زدند و دســت و پایم را با طناب بستند. بعد از طی یک 
مسیر آنها جا به جا شــدند و چند نفر دیگر سوار خودرو شدند. برای همین 
نتوانستم متوجه شوم که آنها چند نفر هســتند. حتی نمی دانستم برای 
چی مرا ربوده اند. هرچه التماس کردم رهایم کنند، فایده ای نداشت. حتی 
یک چک 2۰۰ میلیون تومانی در جیبم داشتم که به آنها دادم. ولی چک را 
نگرفتند. در طول مسیر یکی از آنها طی تماس تلفنی پرسید که قبر آماده 
است یا نه؛ خیلی ترسیده بودم. فهمیدم می خواهند مرا دفن کنند. حدود 4 
ساعت بعد به بیابانی در یکی از شهرهای مرکزی کشور رسیدیم. آنها مرا از 
خودرو بیرون آوردند. من التماس می کردم اما مردان ناشناس با چاقو به من 
حمله کردند، چند ضربه زدند که درنهایت یکی از آنها گلویم را هدف قرار 
داد و ضربه ای زد. با آن که بشــدت مجروح شده بودم، آدم رباها دست بردار 
نبودند. یکی از آنها طنابی که با آن دســت و پایم را بسته بودند، دور گردنم 
انداخت و فشار داد. بعد از آن با چاقو گلویم را بریدند و مرا داخل یک قبری که 
کنده بودند، انداختند. آنها سوار بر خودرو شاسی بلندم شدند و محل را ترک 
کردند. تصور می کردند که من بر اثر شدت جراحات جان خودم را از دست 
داده ام، ولی بعد از ساعتی بیهوشی، دوباره به هوش آمدم و به سختی خودم را 
به یک راننده کامیون نشان دادم. واقعا وحشتناک بود، اما درد را تحمل کردم 
و دستم را بلند کردم تا راننده کامیونی که از آن جا رد می شد مرا ببیند. اگر 
او مرا نمی دید زنده نمی ماندم. هنوز نمی دانم انگیزه آنها از این کار چه بود 
اما مردان ناشناس حتی چک 2۰۰ میلیون تومانی که با من بود را سرقت 

نکردند. آنها بعد از رهایی ام، با خودرو شاسی بلند »بی ام و«ام فرار کردند.«
آدم ربایی برای انتقام جویی

 با این اظهارات هولناک، بازپرس سهرابی از شعبه نهم دادسرای جنایی 
تهران دستور تحقیقات برای دستگیری آدم ربایان فراری را صادر کرد. در 

نخستین گام از تجسس های پلیسی مشخص شد که آدم ربایان خودرو 
را در کنار یکی از بزرگراه ها رها کرده اند. همچنین در ادامه بررســی ها، 
هویت مردان ناشناس هم شناسایی و درنهایت در عملیاتی ویژه یکی از 
آنها بازداشت شد. متهم دستگیر شده به آدم ربایی اعتراف کرد اما مدعی 
شد که تنها در آدم ربایی شرکت داشته و در بین راه از همدستانش جدا 
شده اســت. این مرد به ماموران گفت: »من از ضربه ها و مجروح کردن 
شــاکی خبر ندارم. فقط می دانم که همدستانم با شــاکی یک کینه و 
اختالف قدیمی داشتند و می خواستند با این کار او را تنبیه کنند. آنها برای 
انتقام جویی دست به این کار زدند. وقتی در راه از خودرو پیاده شدم دیگر 

از آنها خبری ندارم.«
در ادامه کامران نیز صحبت های متهم دستگیرشده را تأیید کرد و گفت 
که او در بین راه از خودرو پیاده شد، بنابراین تحقیقات برای دستگیری 
متهمان فراری این پرونــده ادامه یافت تا زوایای پنهــان این آدم ربایی 

وحشتناک فاش شود.

شکنجه های وحشتناک برای انتقام

آژیر

دستگیری 3 زن جیب بر

شهروند| ۳ زن کــه  در اتوبوس های  بی آرتی 
دست به جیب بری می زدند، به آخر خط رسیدند.

به دنبال جیب بری های مشــابه ازمســافران 
خطوط بی آرتی شــهر تهران به ویژه درمحدوده 
مناطق مرکزی شهر تهران، اجرای طرح کنترل 
نامحسوس ایستگاه های بی آرتی دراین مناطق در 

دستورکار  مأموران قرار گرفت.
22 اسفندماه، تیم تجسس ویژه کالنتری 1۰7 
فلســطین در زمان کنترل نامحسوس ایستگاه 
اتوبوس دروازه دولت، به دوخانم جوانی مشکوک 

شده و آنها را تحت نظر قرار دادند.
مأموران پس از گذشت مدت زمان کوتاهی و با 
اطمینان از سارق بودن این زن جوان، زمانی که آنها 
قصد داشتند تا از طریق ایستگاه مترو دروازه دولت 
از محل خارج شــوند، هر دونفرشان را دستگیر 
و درهمان بازرســی اولیه موفق به کشف مدارک 
شناسایی متعلق به تعدادی از شهروندان خانم، 

کیف های زنانه و گوشی های تلفن همراه شدند.
با انتقال »پریسا« 2۳ساله و »زهرا« 2۶ساله به 
پایگاه سوم آگاهی، هر دونفر آنها به عنوان سارقان 
جیب بر حرفه ای از طایفه فیوج که با یکدیگر نیز 
دارای نسبت فامیلی هستند، مورد شناسایی قرار 
گرفتند؛ بررسی سوابق پریســا نشان داد که وی 
بارها به اتهام جیب بری دستگیر و روانه زندان شده 
و در آخرین سابقه دســتگیری، درشهر زنجان و 
به اتهام »حمل و نگهداری غیرمجاز سالح گرم« 

دستگیر و مدتی را در زندان سپری کرده است.
دربازرسی ازمخفیگاه متهمان، کارآگاهان موفق 
به کشــف مقادیر قابل توجهی از اموال سرقتی 
متعلق به بانوان، چند 1۰ عابربانک، گوشی های 
تلفن همراه شــدند که ازطریق این اموال، ده ها 
مالباخته شناســایی و متهمان نیز درتحقیقات 
تکمیلی به جیب بری های سریالی در ایستگاه های 
خطوط بی آرتی به ویژه درمناطق مرکزی شــهر 

تهران اعتراف کردند.
درحالی کــه دوجیب بر  اتوبوس هــای بی آرتی 
دستگیر شده بودند، 21 فروردین ماه تیم تجسس 
ویژه کالنتری 1۰7 فلســطین بار دیگر  در ایستگاه 
اتوبوس چهارراه ولیعصر، اقدام به شناسایی یکی از 
جیب برهای ســابقه دار و حرفه ای زن طایفه فیوج 
کردند؛ ضمن دســتگیری و انتقال وی به کالنتری، 
دربازرسی از اموال به دســت آمده موفق به کشف 
چندین دســتگاه گوشــی تلفن همــراه و مدارک 

شناسایی متعلق به تعدادی از بانوان شدند.
با شناسایی تعدادی از بانوانی که درهمان روز و به 
شیوه جیب بری مورد سرقت قرار گرفته بودند، پرونده 
مقدماتی با موضوع »جیب بری« تشکیل و متهم به 
دستور بازپرس شعبه 1۵ دادسرای ناحیه ۶ تهران 
جهت انجام تحقیقات دراختیار پایگاه سوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
»سودابه« ۳۵ساله که بارها به اتهام »جیب بری« و 
»نزاع و درگیری« دستگیر و روانه زندان شده، پس از 
انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی و شناسایی ازسوی 
کارآگاهان و همچنین تعدادی از مالباختگان، به ده ها 
جیب بری به شیوه تک نفره ازمسافران زن خطوط 
بی آرتــی به ویژه درمحــدوده خیابان های ولیعصر 
و انقالب اعتراف و عنوان داشــت که عمده پول به  
دست آمده از ســرقت هایش را صرف خرید ازمراکز 
تجاری ازقبیل پاساژهای لباس فروشی، چند مورد 
طالفروشی و نهایتا خرید از ســوپرمارکت ها کرده 
است. با شناســایی تعدادی از مراکز خرید و بررسی 
تصاویر به  دســت آمده از دوربین های مداربســته، 
تصاویر سودابه شناسایی شد. بازپرس پرونده از کلیه 
مالباختگان به ویژه بانوانی که بدین شــیوه و شگرد 
مورد سرقت قرار گرفتند، خواست تا جهت شناسایی 
متهمان و پیگیری شکایات خود به پایگاه سوم پلیس 

آگاهی مراجعه کنند. 

تصادف خونین شهرستان داورزن
اتوبــوس  یــک  واژگونــی  شــهروند|  
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کشته و 21 مجروح برجای گذاشت. 
این حادثــه در کیلومتر 2۵ جنوب ســبزوار 
رخ داده اســت. به دلیل واژگونی این اتوبوس و 
ماندن تعداد زیــادی ازمصدومان زیر آن، تعداد 
کشته شدگان و مجروحان افزایش یافت. دراین 
حادثه 21نفر ازهموطنانمان نیز مصدوم شدند 
که با 8 دســتگاه آمبوالنس اورژانــس 11۵ و 
جمعیت هالل احمر انجام به بیمارســتان امداد 
شهید بهشتی ســبزوار منتقل شــدند. تعداد 
فوتی ها درجریان تصادف شهرســتان داورزن 
در ابتدا ۵نفر بود که پــس از انتقال مجروحان 
بیمارســتان، به خاطر شــدت جراحات تعداد 
قربانیــان حادثه بــه  12نفر رســید که ۵نفر 
درصحنه تصادف، 2نفر در راه بیمارستان و ۵نفر 

نیز دربیمارستان فوت کردند. 
درمجموع درایــن عملیات یــک خودروی 
نجات و 2 جرثقیل برای رهاســازی مصدومان 
و فوت شــدگان این حادثه بکارگیری شد. این 
اتوبوس با ۳۰ مســافر ازمشــهد عازم اصفهان 
بود. کارشناسان پلیس راه به بررسی دالیل این 
حادثه دست زدند. طبق بررسی های انجام شده 
علت حادثه هم سبقت غیرمجاز راننده کامیون و 

بی توجهی راننده اتوبوس عنوان شده است. 

شهروند| کوتاه و مبهم. پرونده ای با سوال های 
بی جواب، سربسته با کمترین جزییات. کم خبر 
اما تکان دهنده. 7 جســدي که هنوز  بیشتر آنها 
کشف نشده و شاید هیچ وقت هم دست کسی به 
آنها نرسد. همگی آنها زن بودند، زنانی که قربانی 
شدند؛ طعمه های قاتل زنجیره ای گیالن. مردی 
4۰ ساله که از 9  سال پیش قتل های سریالی اش 
را شروع کرده است. قاتل از سوی پلیس دستگیر 
شده و به کشــتن 7 زن اقرار کرده است. او مدعی 
شــده که در همه این قتل ها همسر سابقه دارش 
هم با او همکاری داشته است. انگیزه این جنایت 
زنجیره ای هنوز به درســتی مشخص نیست؛ اما 
پلیس ســرقت طال را دلیل این اقــدام هولناک 

عنوان کرده است.
از این قاتل بی نام و نشان فقط چند کلمه ای از 
اظهارات اولیه اش از سوی پلیس گیالن رسانه ای 
شده است؛ چند کلمه کوتاه برای 7 قتل. 7 قتلی 
که هنوز جسد ۶ نفر آنها پیدا نشده است. این قاتل 
زنجیره ای پس از دســتگیری در بازجویی های 
اولیه به قتل چهــار زن ۵7 تا ۶۰ ســاله اعتراف 
می کند و در بازجویی های بعدی هم سه جنایت 
هولناک دیگر را هم گردن می گیرد. سه قتلی که 
به گفته خودش  بین سال های 87 تا 88 مرتکب 
آنها شده اســت.  او در اظهاراتش به پلیس گفته: 
»به  جز دو جسد، بقیه اجســاد را  ُمثله  کرده  و 
آنها را به حاشیه شهرها و جاده های خلوت استان 
گیالن می برده و پنهان می کرده است.« اما جسد 
یکی از مقتوالن که از  سال 88 به عنوان مفقودی 
اعالم شــده بود، با اعتراف این قاتل زنجیره ای در 
روستای خشک اسطلخ زیبا کنار شهرستان رشت 
به تازگی پیدا شده اســت. او تاکنون به قتل 7 زن 
اعتراف کرده و مدعی شــده که همسرش هم در 
جریان همه اقداماتش اســت و در این جنایت ها 

با او همکاری داشته است. زنی 4۰ ساله که مثل 
همسرش هیچ نام و نشانی از او منتشر نشده است. 
او انگیزه اش از این جنایت ها را سرقت و تصاحب 
طالی طعمه هایش عنوان کرده است. از چگونگی 
به قتل رســاندن و انتخاب طعمه ها از سوی این 

قاتل سریالی جزییات زیادی منتشر نشده است. 
 براســاس اعالم پلیس آگاهی گیــالن قاتل در 
پوشش مسافرکش قربانیانش را انتخاب می کرده 
و بعد از قتل اموال آنها را به ســرقت می برده است. 
سرهنگ فرهاد فالح کریمی، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان گیالن درباره چگونگی کشف قتل های 
ســریالی در گیالن گفت: »کارآگاهان آگاهی در 

پی اعالم مفقودی چند زن میانسال در شهرستان 
رشــت و شهرســتان های همجوار رسیدگی به 
موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با اقدامات 
فنی و پلیسی راز چند جنایت را برمال کردند.« او 
درباره جزییات دســتگیری قاتل هم گفت: »در 
تحقیقات مشخص شد مرد 4۰ ســاله اي در این 
جنایات دست داشــته که پس از چندین ماه کار 
فنی نامحسوس پلیسی او در رشت شناسایی شد؛ 
و پس از چندین بار تغییر مکان درنهایت دستگیر 
شد.« او درباره انگیزه این جنایت ها و چگونگی به 
دام افتادن طعمه از سوی قاتل گفت:  »قاتل تاکنون 
به 7فقره قتل زنان میانسال در شهرستان رشت و 

شهرستان های همجوار با انگیزه سرقت زیورآالت 
اعتراف کرده اســت. قاتل در قالب مســافرکش 
ســوژه های خود را از میان زنان انتخاب و به عنوان 
مسافر سوار می کرده و پس از قتل زیور آالت آنان 
را سرقت می کرد.« او اضافه کرد: » اولین قتل هم 
مربوط به  سال 87 بوده و مقداری از اموال سرقتی  
نیز از متهم کشف شده است.« این مقام انتظامی 
همچنین درباره مشارکت و همدستی همسر قاتل 
در این جنایت های زنجیره ای هم گفت: »همسر 
دوم قاتل مثل خودش سابقه دار بوده و یک فرزند 
هم دارند، اما تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه 

دارد.« 

مرد جنایتکار به همراه همسرش نقشه این قتل ها را اجرایی می کرد

دهنده قاتل 7 زن در  گیالن اعترافات تکان 
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