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قتل زن ۷۱ساله
 فرماندار کردکوی در غرب گلستان با تأیید قتل
پیرزن ۷۱ســاله ساکن یکی از روستاهای غربی این
شهرســتان ،گفت :تحقیقات دراینباره از ســوی
نیروی انتظامی در دست انجام است.
ابراهیم قدمنان بدون اشاره به جزئیات بیشتری
درباره ایــن حادثه اظهار کــرد :تحقیقات پلیس
در حال انجام اســت و با کســب اطالعات جدید
در مورد علت این حادثه اطالعرسانی خواهد شد.
به گفته وی؛ ارائه جزئیات بیشــتر ممکن است
در روند تحقیقات و بهسرانجامرسیدن سرنخهای
موجود خللی ایجاد کند.
وی افزود که پلیس پیگیری این پرونده را آغاز
کرده است.
شــبکههای اجتماعی کردکوی اعالم کردهاند
متوفی در روســتای مفیدآباد کردکوی ساکن بوده
و پس از این حادثــه مقادیری طال و وجه نقد نیز
از منزل او مفقود شده یا به سرقت رفته است.

عامالن تیراندازی مرگبار
دستگیر شدند
 عامالن تیراندازی و قتل در کالله دستگیر شدند
و قاتل به جرم خود اعتراف کرد.
ســاعت  ۲۳:۵۰شــامگاه  ۱۹خــرداد جــاری
در یکــی از خیابانهــای شهرســتان کالله فردی
با شــلیک گلوله به وســیله اسلحه شــکاری به
جوان ۲۳ســاله اهل یکی از روستاهای شهرستان
گالیکش باعث مرگ این جوان شد.
پس از اعالم موضوع بــه پلیس  ،۱۱۰مأموران
کالنتری  ۱۱شهرستان کالله به محل اعزام شده و
مشاهده کردند که این جوان از ناحیه سر و صورت
و شــکم مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار
گرفته است.
مجروح که به بیمارســتان منتقل شده بود ،با
وجود تالش پزشــکان اما به دلیل شدت جراحات
واردشده جان خود را از دست داد.
مجتبی مروتی ،رئیسپلیس آگاهی گلستان در
گفتوگو با فارس در گــرگان اظهار کرد :با تالش
پلیس پــس از گذشــت  ۲۴ســاعت از وقوع این
حادثه ،ســه نفر از عامالن این جنایت شناسایی و
دستگیر شدند.
براساس این گزارش ،در این عملیات شناسایی
و دســتگیری عامالن وقوع این جنایت ،فرد اصلی
که اقدام به تیراندازی کرده بود نیز دســتگیر شد و
به جــرم خود اعتراف کرد کــه در اعترافات خود،
علــت و انگیزه ارتــکاب به این جــرم را اختالف
خانوادگی با همسر سابق خود بیان کرد.
تالش کارآگاهان برای دســتگیری یکی دیگر از
افراد مؤثر در این درگیری و تیراندازی ادامه دارد.

دستگیری جیببر حرفهای در مترو
 فرمانــده یــگان انتظامی متروی شــهر تهران
از دســتگیری جیببــر حرفهای ایســتگاه متروی
امامخمینی)ره( خبر داد.
سرهنگ علی راقی اظهار کرد :با شکایتهای
شــهروندان و مســافران متــرو درباره ســرقت و
جیببری از سوی سارق یا ســارقان ،مأموران این
یگان وارد عمل شدند.
وی افــزود :در بررســیهای انجامشــده
مشخص شد بیشتر ســرقتها در ایستگاه متروی
امامخمینی)ره( که بنابر موقعیت جغرافیاییاش
دارای مسافران بسیاری اســت ،صورت گرفته که
در نتیجه تحقیقات و بررسی در این ایستگاه بیشتر
شد.
فرمانــده یــگان انتظامی متروی شــهر تهران
گفت :این اقدامات ادامه داشــت تا اینکه مأموران
مســتقر در سکوی این ایســتگاه متوجه پرسهزنی
فردی مشکوک شدند و او را تحت نظر قرار دادند
و درســت زمانی که وی قصد داشــت با استفاده
از ازدحــام جمعیــت اقدام به ســرقت کند ،او را
دستگیر کردند.
ســرهنگ راقــی تصریــح کــرد :متهــم که از
دســتگیریاش شــوکه شــده بود ،ســعی کرد با
دادوفریاد و جوســازی خود را رها کند ،اما موفق
نشده و به اتاق پلیس مترو واقع در ایستگاه منتقل
شد که در بازجویی از وی یک دستگاه گوشی تلفن
همراه مسروقه کشــف و متعاقبا به کالنتری ۱۱۳
بازار تهران منتقل شد.
وی افزود :متهم در بازجوییهای انجامشده به
صد فقره سرقت اعتراف کرد.

دزد دوچرخهها دستگیر شد
 ســارق حرفهای دوچرخه بعد از دستگیری به
 ۴۵فقره سرقت اعتراف کرد.
ســرهنگ »محمدرضا حناساب« ،رئیسپلیس
آگاهی اســتان یزد ،گفت :به دنبــال چندین فقره
سرقت دوچرخه در شــهر یزد بررسی موضوع به
صورت ویژه در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با
سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت با
انجام کار اطالعاتی و تالش شــبانهروزی ،ســارق
حرفهای و ســابقهدار را شناســایی و در عملیاتی
غافلگیرانه وی را دســتگیر کردنــد .رئیسپلیس
آگاهــی اســتان یزد افــزود :متهــم در تحقیقات
انجامشده به سرقت  ۴۵دستگاه دوچرخه از نقاط
مختلف سطح شهر یزد اعتراف کرد.
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سرنوشت نامعلوم زن متهم به شوهرکشی
شــرق :زنی جوان که مدعی است شوهرش خودکشی کرده در دادگاه حاضر
شد تا  ۵۰نفری که اولیایدم برای اجرای مراسم قسامه و اثبات گناهکاربودن
او آورده بودند ،قسم بخورند که او شوهرش را کشته است.
به گزارش خبرنگار ما ،این حادثه ســال  ۹۴رخ داد و تحقیقات از آن زمان
ادامه دارد .ماجرا از وقتی شروع شد که زنی با فریادهایش از همسایهها کمک
خواست و گفت شوهرش زخمی شــده است .بالفاصله با کمک همسایهها
اورژانس برای امدادرســانی باالی سر مرد جوان حاضر شد اما در همان زمان
تکنیســینها گزارش دادند قلب او ایستاده و نمیتوان کاری برایش کرد .با این
حال ،مــرد جوان را برای انجام آخرین تالشها به بیمارســتان منتقل کردند.
ســپس عملیات احیا یک بار دیگر روی این مرد آغاز شد ،اما فایدهای نداشت
و مــرگ او تأیید شــد .در ادامــه موضوع به پلیس گزارش شــد .زن جوان در
بازجوییها ادعا کرد شــوهرش خودزنی کرده اســت .او گفت :من و شوهرم
خلیل هشــت سال قبل در شهرســتان با هم ازدواج کردیم و برای زندگی به
تهران آمدیم .زندگی بدی نداشتیم اما چون بچهدار نمیشدیم اختالفهایمان
شــدت گرفته بود .خلیــل بیکار بود در این مدت من با خیاطی ســعی کردم
زندگــی را بچرخانم .با وجود اینکه خانواده شــوهرم مــن را به خاطر اینکه
چهار سال از خلیل بزرگتر بودم تحقیر میکردند ،اما من فقط به خاطر اینکه
شوهرم را دوست داشتم ،زندگی کردم .حتی بهخاطر او موضوع ناباروریاش
را به کســی نگفتم چون در بین فامیل اعتمادبهنفســش را از دســت میداد
بااینحال خانواده شــوهرم که فکر میکردند مشــکل از من است ،از شوهرم
میخواســتند من را طالق بدهد .کمکم با هم دچار اختالف شــدیم تا اینکه
صبح روز حادثه او بر ســر اینکه چرا بــرای صبحانه کره نخریدهام با من دعوا
کرد و ناگهان به آشــپزخانه رفت و با چاقو چند ضربه به سینهاش زد من هم
وحشــتزده از همسایهها کمک خواســتم .این زن پس از بازداشت به اتهام
قتل همســرش در دادگاه محاکمه و به درخواست مادرشوهرش به قصاص

محکوم شــد ،اما حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید نشد و قضات دیوان
عالی کشور این پرونده را از موارد لوث تشخیص دادند و انجام مراسم قسامه
را خواســتار شدند .در جلســهای که برای توضیحات دوباره برگزار شده بود،
اولیــایدم همچنان اصــرار کردند که زن جوان قاتل اســت .متهم همچنان
مدعی شد که بیگناه است و شوهرش خودکشی کرده است.

زن جــوان گفت :خلیل مدتــی بود اعتیادش را ترک کــرده بود ،اما قرص
مصــرف میکرد .او هر بار به بهانهای با من درگیر میشــد .چون روز ششــم
عید جشــن عروسی برادرزادهام بود از شوهرم خواستم برای شرکت در جشن
عروسی به شهرستان برویم ،اما او بهانهگیری میکرد .همسرم چندبار نظرش
را درباره رفتن به سفر تغییر داد و سر همین موضوع تا نیمهشب با هم درگیر
بودیــم .من صبح زود برای خرید از خانه بیرون رفتم .وقتی به خانه برگشــتم
برای خلیل صبحانه آماده کردم .او وقتی دید کره نخریدهام بار دیگر عصبانی
شد .گفتم فراموش کردهام کره بخرم ،اما قبول نکرد .او میگفت قصد لجبازی
داشتهام .همسرم همانموقع به آشپزخانه رفت و با کارد به سینه خودش زد.
من شوهرم را دوست داشتم و دلم نمیخواست به او آسیبی وارد شود .حتی
زمانی که متوجه شدیم مشکل باردارنشــدن من به دلیل عقیمبودن شوهرم
است ،من این موضوع را به کسی نگفتم و از خانواده شوهرم هم پنهان کردم
چون نمیخواســتم او جلوی دیگران شرمنده و حرفی پشتسرش زده شود.
با اینکه خودم خیلی تحقیر میشــدم و عذاب میکشیدم ،اما هیچوقت برای
دفاع از خودم به خانواده شــوهرم چیزی نگفتم .اعتیاد شوهرم و فشاری که
خانوادهاش به ما وارد میکردند ،باعث شــده بود دچار مشــکل شویم .ما با
هم درگیر میشدیم اما آنقدر همدیگر را دوست داشتیم که هیچکدام حاضر
نبودیم از دیگری دست بکشیم .در نهایت به اولیایدم ابالغ شد که  ۵۰نفر از
اقوام نسبی خود را که حاضر هستند در دادگاه شهادت دهندو اطمینان دارند
زن جوان قاتل اســت ،به دادگاه معرفی کنند در غیر این صورت متهم باید ۵۰
بار قسم بخورد که بیگناه است و تبرئه میشود .اولیایدم قبول کردند مراسم
قســامه را برگزار کنند .روز گذشته اولیایدم  ۵۰نفر را به دادگاه معرفی کردند
تا قســم بخورند ،اما همه آنها واجد شــرایط نبودند بهاینترتیب تعداد افراد
حاضر به حدنصاب نرســید .از طرفی اولیای دم حاضر نشدند اجرای مراسم
را به متهم واگذار کنند بهاینترتیب قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.

 10ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻰﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد
شرق :خانــواده مردی که جسدش در کنار جاده پیدا
شده بود ،بهدلیل پیدانشدن عامل قتل ،فرزندشان از
دادگاه درخواست دیه از بیتالمال کردند .به گزارش
خبرنــگار ما ،پرونده این قتل  ۱۰ســال قبل با گزارش
شــهروندی به پلیس به جریان افتاد .در این گزارش
آمــده بود مردی جوان تصــادف کرده و جانش را از
دســت داده اما ضارب متواری شده است .پلیس با
آغاز تحقیقات متوجه شــد مرد جوان بهنام فریدون
دقایقی قبــل از مرگش به کمپ تــرک اعتیادی که
در همان نزدیکیهاســت ،رفته بود .بهاینترتیب ،از
مدیر کمپ بازجویی شــد و او گفــت :فریدون مدتی
قبل در کمپ ترک اعتیاد ما بســتری بود ،اما پدرش
او را ترخیــص کرد و فریدون هم رفــت .مدتی بعد
او دوباره برگشــت و گفت میخواهــد بهطورکامل
اعتیــادش را تــرک کند .مــن هم بــه او گفتم چون
پول نــدارد و نمیتواند هزینههای درمانش را تأمین

کند ،پس بهتر اســت برود؛ چــون نمیتواند داروها
را خریداری کند و بعــد از مدتی وضعیتش وخیمتر
میشــود .بههمیندلیل او برگشــت و چند ســاعت
بعد باخبر شــدیم جســدش کنار جاده افتاده است.
ما فکر کردیم تصادف کــرده و موضوع را به پلیس
گزارش دادیم .وقتی مأموران راهنماییورانندگی در
محل حاضر شــدند ،اعالم کردند مرد مقتول بهدلیل
ضربهای که بدنش وارد شــده ،جانش را از دســت
داده اســت .اینکه ضربــه چطور وارد شــده و آیا با
خودرو بوده یا وسیله دیگری ،پزشکی قانونی تعیین
میکند ،اما اطمینان داریم که او بهعلت یک تصادف
غیرعمد فوت نشده اســت چراکه لباسهای مقتول
از بدنش خارج و جســد کنار جاده رها شــده است.
این در حالی بود که پزشــکی قانونــی نیز اعالم کرد
احتمال اینکه مرد جــوان بهعلت تصادف با خودرو
جانش را از دســت داده باشــد ،وجود ندارد چراکه

ﭘﺮوﻧﺪه آزار داﻧﺶآﻣﻮزان وارد ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﺗﺎزه ﻣﻰﺷﻮد
شرق :پرونــده ناظمی که متهم به آزار دانشآموزان
مدرســهای در غرب تهران است ،از هفته آینده وارد
مرحله جدیدی از رسیدگی قضائی خواهد شد.
سهشــنبه هفته جاری دادســتان تهران از صدور
کیفرخواســت برای ایــن ناظم خبر داد .رســیدگی
بــه این پرونده در حالی آغاز شــد کــه حدود  ۱۰روز
پیــش تعــدادی از خانوادههاي ایــن دانشآموزان
و برخــی رســانهها از تجــاوز و آزار جنســی تعداد
زیادی از دانشآموزان مدرســه خبــر میدادند .در
بررســیهای اولیه شــواهد و مدارکی دال بر تجاوز
جنســی به دانشآموزان به دســت نیامــد با وجود

این تحقیقــات از دانشآموزان و ناظم متخلف آغاز
شــد و دانشآموزان نیز به پزشــکی قانونی معرفی
شدند .طبق محتویات پرونده درحالحاضر تجاوز به
هیچیک از دانشآموزان ثابت نشــده و کیفرخواست
این مرد به اتهام لواط صادر نشــده بلکه این فرد به
آزار متهم است و کیفرخواست صادره برای رسیدگی
به یکی از شعب دادگاه مجتمع قضائی ارشاد ارسال
خواهد شد.
همچنیــن از هفته آینده رســیدگی بــه تخلفات
مسئوالن مدرســه درخصوص تعلل در اعالم جرائم
این ناظم شروع خواهد شد.

دﺳﺘﮕﯿﺮى زورﮔﯿﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ
شرق :مجرم سابقهدار که با تهدید چاقو از یک مرکز
ترک اعتیاد زورگیری کرده بــود ،پیش از فرار به دام
افتاد.
به گــزارش خبرنگار ما ،ســاعت  ۱۲دوشــنبه هفته
جــاری حاضران در یک مجتمع پزشــکی در خیابان
گاندی تهران با مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰تماس
گرفتنــد و از وقوع زورگیری از دو منشــی خانم خبر
دادند .گروهــی از مأموران کالنتــری  ۱۰۳گاندی در
محل حاضــر و با مردی  ۳۵ســاله روبهرو شــدند
که از ســوی اهالی ساختمان دســتگیر شده بود .در
تحقیقات اولیه مشــخص شــد فرد دستگیرشــده،
چاقویی را در کمر خود جاسازی کرده و به مرکز ترک
اعتیــادی که در یکی از طبقــات مجتمع بود ،رفته و
در آنجا با تهدید چاقو دو منشــی خانم را که حدود
 ۳۲ســال دارند ،مجبور کرده اســت پولها را به او
بدهند .دو منشــی نیز وقتی با تهدیــد چاقو روبهرو

شدند ،بدون مقاومت ۳۵۰هزارتومان موجودی را به
ســارق دادند .همچنین زورگیر چاقو به دست قبل از
خروج داروهای ترک اعتیاد و متادون را برداشتهبود،
امــا پیــش از فرار دو منشــی با نگهبان ســاختمان
تمــاس گرفتند و نگهبان نیــز مانع از خروج این مرد
شــد .متهم پس از درگیری به طبقــات پناه برد و در
ادامه اهالی ســاختمان موضوع را به پلیس اطالع
دادند .مأموران همچنین دریافتند ســارق با استفاده
از ماسک بهداشتی قصد داشت چهرهاش را بپوشاند
تا شناســایی نشود .پس از انتقال متهم به کالنتری و
بررسی سوابق او مشخص شــود این فرد چند مورد
سابقه سرقت داشــته و پروندهای هم در پایگاه دوم
پلیس آگاهی دارد .بنابراین متهم با دســتور قضائی
به پایگاه دوم منتقل و فاش شــد او چند روز قبل نیز
در مطب دیگری با شــیوهای مشابه اقدام به سرقت
کرده است.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
نجات  ۴۱مهاجر گرفتار در آبهای لیبی
 نیروی دریایی آمریکا سرنشینان یک قایق چوبی را
که در آبهای لیبی گرفتار شده بودند ،نجات داد .به
گزارش ایسنا ،گفته شده نیروی دریایی آمریکا با کمک
به مهاجران گرفتار در آبهای لیبی توانســت  ۴۱نفر
از آنــان را نجات دهد و همچنین اجســاد  ۱۲مهاجر
را به خشــکی منتقل کند .نیــروی دریایی آمریکا در
تماسی با مؤسسه خیریه آلمانی  ،Sea Watchحادثه
غرقشدن قایق حامل مهاجران را اطالع داد و از آنان
درخواســت کمک کرد .به گزارش خبرگزاری رویترز،
طبق اعالم این مؤسسه خیریه ،مشخص نیست پیش
از غرقشدن قایق چند نفر سرنشین آن بودهاند.
اتومبیل گرانقیمت ،تابوت مرد نیجریهای شد
 مردی اهــل نیجریه پــدرش را در اتومبیل جدید
و گرانقیمتــش بهجــای تابــوت دفــن کرد .پســر

ثروتمنــد تصمیم گرفت برای این کار ماشــین جدید
بیامدبلیویی بــه قیمت  ۶۶هزار پونــد بخرد .او به
پدرش قول داده بود که ماشــین »پرســرعتی« را به
او هدیــه دهد ،اما تا پیش از مــرگ پدرش موفق به
این کار نشــد .برای همین تصمیم گرفت که با روش
غیرمعمولــی ایــن هدیه را بــه پــدرش تقدیم کند.
عکاس مراسم خاکســپاری به شهرت باالیی دست
یافت و خیلی زود عکس این مراســم در شبکههای
اجتماعی منتشر شد .بسیاری از کاربران برای اولینبار
دیدند که چطور بهجای تابوت ،ماشین گرانقیمتی با
جسد مرده به خاک میرود .به گزارش اسپوتنیک ،به
نوشــته روزنامه دیلیمیل ،درعینحال برخی کاربران
از اتالف پولها برای مراســم خاکســپاری شــاکی
بودنــد .به عقیده آنها این پولها میتوانســت در راه
بهتری خرج شود.

آثار جراحتهای گوناگــون روی بدن او وجود دارد.
پلیس در ادامه بررســیها متوجه شــد فریدون یک
زن صیغهای هم داشت که با او زندگی میکرد .این
زن به پلیس گفت با شــوهرش اختالفی نداشــته و
حتــی پذیرفته بود هزینه اعتیــاد او را هم بدهد .این
زن گفت :من وقتی با فریــدون ازدواج کردم ،اعتیاد
داشــت و من این موضــوع را پذیرفته بــودم و ما با
هــم دعوا و درگیری نداشــتیم .زن جوان گفت :تنها
مشــکلی که من با شوهرم داشــتم این بود که از او
میخواستم وســایل خانه را نفروشــد و خرج مواد
نکند .از اینکه وســایل خانــه را میفروخت ،خیلی
ناراحت میشــدم و بارها هم ایــن موضوع را گفته
بــودم .بهجز این مســئله ما هیچ درگیــری دیگری
با هم نداشــتیم و شــوهرم همیشــه هزینه مواد را
از مــن میگرفت .پلیس نتوانســت ســرنخی را به
دســت بیاورد ،چراکه اولیایدم هــم گفتند فریدون

دشمنی نداشته و کســی تا به حال شکایتی از او به
خانوادهاش نکرده اســت .حتی پــدر فریدون گفت
پســرش به خواســت خودش از مرکز تــرک اعتیاد
خارج شــد و حتی برای رفتن به کمــپ ترک اعتیاد
هم به او اصراری نکردنــد .تحقیقات مأموران برای
پیداکردن عامل قتل فریدون به جایی نرسید تا اینکه
بعد از گذشــت  ۱۰ســال خانوادهاش اعــالم کردند
خواستار دریافت دیه از بیتالمال هستند .اولیایدم
روز گذشته در جلســه دادگاه حاضر شدند و گفتند:
ما خواســتار پیداشــدن عامل قتل فرزندمان هستیم
اما حاال که  ۱۰ســال گذشــته و پیدا نشــده دیه را از
بیتالمــال میخواهیم و درصورت بازداشــت قاتل
خواســتار رسیدگی به پرونده او هستیم و درخواست
قصاص هم داریم.
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور
رأی دادگاه وارد شور شدند.
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رﺧﺪاد

دستگیری سارق با  ۶۰فقره سرقت
 رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجانشرقی
از شناسایی و دستگیری سارق حرفهای محتویات
داخل خودرو با  ۶۰فقره ســرقت در شهرســتان
تبریز خبر داد.
ســرهنگ صابر عباسزاده گفت :درپی وقوع
چنــد فقره ســرقت محتویات داخــل خودرو در
سطح شهرستان تبریز ،موضوع بهصورتویژه در
دستور کار مأموران آگاهی قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجانشرقی
بیان کــرد :مأمــوران آگاهی با انجــام اقدامات
اطالعاتی و گشــتزنیهای هدفمند ،یک سارق
حرفهای محتویات داخل خودرو را شناســایی و
با هماهنگی مرجع قضائی او را در مخفیگاهش
دستگیر کردند.
ســرهنگ عباسزاده تصریح کــرد :متهم در
تحقیقات پلیسی به  ۶۰فقره سرقت لوازم داخل
خودرو در شهرستان تبریز اعتراف کرد ،همچنین
چهار مالخر نیز شناســایی و در عملیاتی دستگیر
شدند.

سارقان منزل با  ۵۰فقره سرقت
به دام افتادند
 دو ســارق حرفهای منزل با  ۵۰فقره ســرقت
دستگیر شدند.
سردار محســن خانچرلی ،فرمانده انتظامی
غرب اســتان تهران ،گفت :در پــی وقوع چندین
فقره سرقت منزل در سطح شهرستان بهارستان،
مأموران دایــره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی،
رسیدگی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار
قرار دادند.
او افــزود :مأمــوران پلیــس آگاهــی پس از
چندین روز کار اطالعاتی با استفاده از شگردهای
خاص پلیسی ســرنخهایی از ســارقان حرفهای
ایــن ســرقتها به دســت آورده و با شناســایی
مخفیگاه متهمــان در هماهنگی با مقام قضائی
در عملیاتی غافلگیرانه هر دو ســارق را دستگیر
کردند.
سردار خانچرلی با اشاره به اینکه متهمان در
بازجوییهای فنی انجامشده به  ۵۰فقره سرقت
منزل در شهرســتان بهارســتان اعتراف کردهاند،
گفت :سارقان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی
تحویل داده شدند.

