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دستگیری قاضی قالبی در البرز
گروه حوادث/ فردی که با جعل عنوان قاضی دادگستری و فریب شاکی ها، 
مبلغ قابل توجهی کالهبرداری کرده بود، در شهرســتان نظرآباد دســتگیر 

شد.
 ســرهنگ محمد معظمی گودرزی، جانشــین فرمانــده انتظامی البرز 
گفــت: در پــی طــرح شــکایت از ســوی یــک شــهروند نظرآبــادی مبنی بر 
کالهبرداری توســط فردی که خــود را قاضی دادگســتری معرفی کرده و با 
وعــده کذایی حل و فصل پرونــده قضایی، مبالغــی را از وی دریافت کرده 
بــود، بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیس آگاهــی این 
شهرســتان قرار گرفــت. در این رابطه تحقیقــات و پی جویی های پلیس به 
سرعت به نتیجه رسید و فردی که با سوءاستفاده از تردد در مراجع قضایی 
و بــا ادعــای نفــوذ در مراجع ذیصالح به مــردم وعده حــل و فصل پرونده 
می داد، شناســایی و دستگیر شد. در روند تحقیقات تکمیلی مشخص شد 
این متهم به همین شیوه و با فریب شهروندان تاکنون حدود یک میلیارد 

ریال کالهبرداری کرده است.
جانشــین فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با اشاره به اینکه برخی 
افــراد بدون در نظــر گرفتن روال قانونی امــور و نیازمندی های اداری خود، 
بــه افراد ســودجو و وعده های فریبنــده اینچنینی اعتماد و نادانســته اقدام 
به واریز وجه به حســاب کالهبرداران می کنند، خواســت از اعتماد بی مورد 
به افراد ناشــناس خودداری کرده و در صورت مشــاهده موارد مشکوک به 

پلیس مراجعه کنند.

پاتک پلیس به پاتوق اراذل و اوباش پایتخت
گــروه حوادث/ فرمانــده انتظامی تهران بزرگ از بازداشــت ١٢۴ نفر اوباش 

سطح دار پایتخت خبر داد.
ســردار حســین رحیمــی در اجرای هشــتمین مرحله از طرح اقتــدار پلیس 
امنیت عمومی که دوشــنبه شــب در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
برگزار شد، گفت: عملیات بزرگ یورش به مخفیگاه های اوباش، قماربازان، 
مجرمــان و متخلفانــی که در پایتخت النــه کرده بودند به اجــرا درآمد. این 
طرح نتیجه تالش همکاران من در پلیس امنیت، پلیس فتا و اطالعات بود 
که پس از روزها کار اطالعاتی در ۴۸ ســاعت اخیر به اجرا درآمد.وی با بیان 
اینکه در این طرح ١٢۴ نفر از اوباش سطح دار دستگیر شدند، گفت: ۶۳ نفر 
از این افراد، اوباشــی هســتند که اقدام به تخریب، شــرارت، نزاع و درگیری 
کــرده بودنــد. ١۶ نفر نیز اوباشــی بودند که اقدام به توزیع مشــروبات الکلی 
کــرده بودنــد و 7 نفر هم جزو اراذل و اوباشــی بودند که اقدام به توزیع مواد 

مخدر کرده بودند.
رحیمی با بیان اینکه ١7 نفر از دستگیرشــدگان هم کســانی بودند که مراکز 
قمار و فســاد دایر کرده بودند، گفت: همچنین ٢١ نفر از مزاحمان نوامیس 
در محالت مختلف تهران هم بازداشــت شــدند. ١7 قبضه ســالح جنگی و 
شکاری و ۳١ قبضه شبه سالح و 7۴٢ عدد فشنگ جنگی و بالغ بر ١7۰ سالح 

سرد از این افراد کشف و ضبط شد. 

کشف 21 هزار جلد کتاب زیرزمینی از چاپخانه
گروه حــوادث/ مأمــوران پلیس 
امنیت پایتخت از یک چاپخانه 
در شــهرری ٢١ هــزار جلد کتاب 
که در آن از عنوان جعلی  خلیج 
عربی  اســتفاده شده بود، کشف 

کردند.
ســرهنگ پیــام کاویانــی، رئیس 
فرماندهــی  اطالعــات  پلیــس 
انتظامــی تهــران بــزرگ در ایــن 

باره گفت: مدتی قبل همکاران من در پلیس اطالعات تهران بزرگ از طریق 
منابــع خبــری از فعالیت زیرزمینی یک چاپخانه در محدوده شــهرری با خبر 

شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی بــا بیان اینکه در تحقیقات بعدی مأمــوران پلیس اطالعات تهران بزرگ 
مشــخص شــد که در این چاپخانه کتاب های کمک آموزشــی بــه زبان عربی و 
با درج عنوان مجعول خلیج عربی چاپ شــده اســت، گفت: هماهنگی برای 
انجــام عملیات با مقام قضایی انجام شــده و مأموران با حضور در محل این 
چاپخانه تعداد ٢١ هزار جلد کتاب کمک آموزشی به زبان عربی را که در آن از 

عبارت مجعول خلیج عربی استفاده شده بود، کشف و ضبط کردند.
کاویانی با بیان اینکه در این عملیات پنج نفر دستگیر شدند، گفت: چاپخانه 
نیز با حکم قضایی پلمب شــد. افراد دســتگیر شــده نیز تحــت بازجویی قرار 
گرفتــه کــه در جریــان آن به جرم خود اقــرار کردند. همچنیــن گفتند که قصد 
داشــتند ایــن کتاب هــا را به کشــور عراق ارســال کنند. رئیس پلیــس اطالعات 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه همکاران من موفق شــدند کل 
ایــن شــبکه را از مبــدأ یعنی جایی که طراحی و چاپ شــده و همچنین شــبکه 
انتقال به عراق را شناسایی کنند، گفت: این کتاب ها اولین محموله ای بود که 
قصد انتقال آن به عراق را داشتند که خوشبختانه با هوشیاری مأموران مورد 

شناسایی قرار گرفت.

واژگونی کشتی تانزانیایی در بندر پارس
گروه حوادث/کشــتی تانزانیایی 
حین بارگیری در بندر خدماتی 
پــارس واژگون شــد. بــه گزارش 
منطقــه  اطالع رســانی  پایــگاه 
ویژه پارس، صبح دیروز کشــتی 
آنیل متعلق به کشور تانزانیا در 
اســکله شــماره ۹ بندر خدماتی 
پارس حیــن بارگیری  ۹١ کانتینر 
٢7 تنی بــه دلیل چیدمان غلط 

کانتینرها دچار حادثه شــد.ابراهیم غریبی رئیس ایمنی، بهداشــت، محیط 
زیســت، پدافند غیر عامل و مدیریت بحــران منطقه ویژه پارس در این باره  
گفــت: در دقایــق اولیه این حادثه نیروهای امدادی و آتش نشــانی ســازمان 
منطقــه ویــژه پــارس در محــل اســکله ۹ حاضر شــدند و تمامــی خدمه این 

کشتی در سالمت کامل بوده که اسکان داده شدند.
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گروه حــوادث: کامــران علمدهی/ مردی 
که متهم است با چاقو چشم پسر جوانی 
را کــور کــرده در حالــی از ســوی قضــات 
بــه  تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 
حبــس، تبعیــد و دیــه محکوم شــد که با 
گذشــت ۳ ســال از این ماجــرا همچنان 
فراری است.به گزارش خبرنگار حوادث 
از  پرونــده  ایــن  بــه  »ایــران«، رســیدگی 
تابســتان ســال ۹۸ بــا گــزارش درگیــری 
خونین در یکی از بوســتان های پاکدشت 
آغــاز شــد. پــس از آن مأمــوران به محل 
اعــزام شــدند و مشــخص شــد درگیــری 
میــان ۳ نفــر رخ داده و در این میان مرد 
جوانی با چاقو به چشم فردی به نام اکبر 

زده و متواری شده است.
در ادامه اکبر به بیمارســتان منتقل شد و 
تحت درمان قرار گرفت اما ساعاتی بعد 
پزشــکان اعــالم کردنــد به علت شــدت 
جراحــات وارده چشــم راســت وی نابینا 

شده است.

اکبــر بعــد از بهبودی نســبی به پزشــکی 
قانونــی معرفــی شــد و کارشناســان این 
در  او  چشــم  معاینــه  از  پــس  ســازمان 
گزارشــی اعالم کردنــد بینایی چشــم به 
ســبب شــدت ضربــه و پارگــی بــه درجه 

کم نوری در حد صفر رسیده است.
وی در توضیح ماجــرا به مأموران گفت: 
روز حادثــه وارد پــارک شــدم کــه دیــدم 
دوســتم بــا مــردی بــه نــام کریــم درگیر 
شــده  اســت، می خواستم وســاطت کنم 
اما به یکباره کریم با چاقو چند ضربه به 
صورتم زد که یکی از ضربات به چشمم 
خــورد و یکی دیگر هم پیشــانی ام را پاره 
کرد. در یک لحظه چشــمم ســیاه شــد و 
هیــچ جــا را نمی دیدم تــا اینکــه متوجه 

شدم در بیمارستان هستم.
در حالی که متهم همچنان متواری بود، 
شاکی با ثبت شــکایتی خواستار قصاص 

او شد.
بــا تکمیــل تحقیقــات، گــزارش پلیس و 

پزشــکی قانونــی، بــرای کریــم بــه اتهام 
مباشــرت در ایراد صدمه و جرح عمدی 
بــا ســالح ســرد منتهــی به نقــص عضو، 
بــرای  پرونــده  و  صــادر  کیفرخواســت 
رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای این جلســه شــاکی بــه جایگاه 
رفت و با تکرار اظهاراتش خواستار حکم 
قصــاص بــرای متهــم شــد و گفــت: روز 
حادثه نه می دانســتم موضــوع درگیری 
چیســت و نه خصومتی با متهم داشتم، 
فقــط جلو رفتــم تا مانــع درگیری شــوم 
امــا کریم با چاقویــی که در دســتش بود 
ناجوانمردانــه چنــد ضربــه بــه صورتــم 
زد کــه چشــمم را از دســت دادم. بعد از 
آن ماجرا زندگی ام نابود شــد و حاال هم 
در صورتــی که امــکان مجــازات او وجود 
داشته باشد می خواهم که قصاص شود.

امــکان  اگــر  پرســید:  شــاکی  از  قاضــی 
قصــاص وجــود نداشــته باشــد حاضــر 

هستی دیه دریافت کنی؟
شاکی جواب داد: بله

از آنجایــی که متهم کماکان متواری بود، 
قاضی دســتور داد پزشکی قانونی امکان 
اجرای قصاص را مورد بررسی قرار دهد.
در جلســه بعدی دادگاه پزشکی قانونی 
در گزارشــی اعــالم کرد به دلیــل ترس از 
ســرایت و نبــود امــکان رعایت تســاوی، 

شرایط قصاص عضو فراهم نیست.
بــه این ترتیــب قضات برای صــدور رأی 
وارد شــور شــدند و بــا توجــه به گــزارش 
مــدارک موجــود در  و  قانونــی  پزشــکی 
پرونــده، متهــم را بــه صــورت غیابــی از 
حیــث ایراد جرح عمدی با ســالح ســرد 
منتهی به نقص عضو به دو ســال حبس 
و دو ســال اقامت اجباری در شهرستانی 
دورافتاده و همچنین به پرداخت نصف 
دیه کامل بابت نابینایی چشــم راست و 
پرداخــت دوصدم دیــه کامل بــه خاطر 

جراحت ناحیه پیشانی محکوم کردند.

2 تیراندازی مرگبار با ۷ کشته در کالیفرنیا
وقوع دو تیراندازی در شــمال ایالت کالیفرنیای امریکا هفت کشــته و یک 
زخمی برجا گذاشت.به گزارش خبرگزاری شینهوا، این حوادث تیراندازی 
روز دوشــنبه در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب سانفرانسیسکو رخ داده است. 
»دیو پاین« رئیس هیأت ناظران شهرســتان »سن متئو« در این خصوص 
اعــالم کــرد کــه چهار نفــر در حادثــه تیرانــدازی در مزرعه قارچ و ســه نفر 
دیگر در یک شرکت حمل نقل در حومه خلیج »هافمون« شهری در 4۸ 
کیلومتری جنوب سانفرانسیســکو کشــته شدند. پلیس می گوید که تاکنون 
انگیزه این تیراندازی ها مشــخص نشده است. گزارش ها حاکی است یک 
مظنون ۶7 ساله در ارتباط با این حادثه دستگیر شده است.این حادثه در 
حالــی اتفــاق افتاده که چند روز قبل نیــز در »مونتری پارک« واقع در لس 
آنجلــس امریــکا طی یک تیرانــدازی جمعی ١١ نفر جان خود را از دســت 
دادند. این حمله مســلحانه، ششــمین تیراندازی کور اســت کــه از ابتدای 

سال جاری میالدی )٢۰٢۳( تاکنون در ایالت کالیفرنیا رخ داده است.
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حکم حبس ، تبعید و دیه 
برای یک متهم فراری

گروه حوادث/ اشرار مسلح که با حمله به مأموران گشت 
انتظامــی بمپــور باعث شــهادت ٢ مأمور انتظامی شــده 

بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.
ســردار محمــد قنبــری، فرمانــده انتظامــی سیســتان و 
بلوچستان در تشــریح این حادثه گفت: ساعت ٢ بامداد 
سه شــنبه عوامل گشت کالنتری مرکزی شهرستان بمپور 
حین اجــرای مأموریت و تأمین امنیت مــردم در ورودی 
شــهر مورد حمله ناجوانمردانه اشرار کوردل قرار گرفتند 

که با پاسخ مأموران مواجه شدند.
وی ادامــه داد: اشــرار پــس از درگیری بالفاصلــه متواری 
شدند ،اما در این درگیری ٢ نفر از عوامل گشت پلیس به 
نام های ســرگرد مختار مؤمنی و ستوان  دوم ابوذر امیدوار 
بــه درجه رفیع شــهادت نائل آمدند و اســتواریکم میالد 

عبداللهی  مجروح شد که تحت درمان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان افزود: با تشکیل 
تیــم ویژه از کارآگاهان شناســایی و دســتگیری این اشــرار 
آغاز شــد و با سرنخ های به دست آمده در کمترین زمان 

ممکن دستگیر و به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

 شهادت 2 مأمور پلیس بمپور 
در حمله اشرار

گــروه حوادث/ مــرد جوان کــه به جــای برادر 
معتــادش اشــتباهی مــرد دیگــری را به قتل 
رســانده بود با رضایت اولیای دم و به حرمت 

میالد امام علی)ع( بخشیده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه این پرونده از بامداد ٢١ مرداد ســال ۹۹، با 
گــزارش قتل مــرد جوانی به بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت آغاز شــد. رهگذران هنگام عبور 
از پارکی در حوالی مهرآباد جنوبی با مشاهده 
مردی زخمی روی نیمکت پارک در تماس با 
اورژانس، او را به بیمارستان منتقل کردند اما 
وی به علت شــدت خونریزی جان باخت اما 
این مرد پیش از مرگ گفته بود که وقتی روی 
نیمکت پارک خواب بوده هدف حمله فردی 
ناشــناس قــرار گرفته و چاقو خــورده و به نظر 
می رســید که عامل جنایت او را اشتباهی زده 
است. چرا که مشخص شد شب های قبل فرد 
دیگــری روی آن نیمکــت می خوابید و شــب 
حادثــه به دلیل اینکه نیمکــت خالی بود، وی 
روی آن خوابیــده و احتماالً ضارب او را با فرد 

دیگری اشتباه گرفته است.

از آنجایــی کــه مقتــول پتویــی روی خــودش 
انداختــه بــود و قاتــل هنگام جنایــت صورت 
او را ندیــده بــود، فرضیــه جنایــت اشــتباهی 
قــوت گرفت. کارآگاهان در ابتدا به شناســایی 
فردی پرداختند که در شب های قبل روی آن 

نیمکت خاص می خوابید.
 در ادامه مشخص شد که مردی به نام حمید 
حدود یک ماهی می شد که کارتن خواب بوده 
و هــر شــب روی همــان نیمکــت می خوابید. 
مأموران به سراغ حمید که پاتوقش در همان 
پارک بود رفتند و توانستند او را شناسایی کنند. 
حمید مدعی شــد که احتمــاالً برادرش کریم 

دست به جنایت زده است.
بدین ترتیب کریم به عنوان نخستین مظنون 
پرونــده تحت تعقیــب قرار گرفــت. در حالی  
که تالش برای بازداشــت کریم ادامه داشــت 
مشــخص شــد که وی حدود یک مــاه قبل به 
اتهام ســرقت از خانه همســایه اش دســتگیر 
شــده و در زنــدان بــه ســر می بــرد. کریــم بــا 
اداره  بــه  زنــدان  از  قضایــی  هماهنگی هــای 
آگاهی منتقل شــد و به قتل اشتباهی اعتراف 

کــرد و گفــت: بــرادرم همیشــه روی نیمکتــی 
می خوابید که مقتول خوابیده بود و از آنجایی 
که پتو رویش بود من چهــره اش را ندیدم. به 

این تصور که برادرم است به او ضربه زدم.
وی در ادامه گفت: برادرم اعتیاد شدید داشت 
و خانواده ام را اذیت می کرد. گاهی اوقات برای 
تأمین هزینه مواد، دســت به ســرقت از خانه 
خودمان و همســایه ها می زد. اذیت های او در 
حــدی بود که به او گفتم اگر یک بار دیگر پا در 
خانه بگذارد، او را می کشــم. برادرم از ترسش 
دیگر به خانه برنگشت و شب ها روی نیمکت 
پارک می خوابید. هوا که سرد شد به سراغش 
رفتــم و از او خواســتم بــه خانه برگــردد اما با 
من درگیر شد. این درگیری و اختالفات قبلی 
باعــث کینه در دلم شــد و تصمیم بــه انتقام 
گرفتم. ســاعت ۳ شب حادثه به پارک رفتم، 
مــردی روی نیمکت خوابیــده و پتویی روی او 
بود. فکر کردم برادرم اســت و دو ضربه چاقو 
به او زدم. زمانی که متوجه شدم اشتباهی یک 
نفر دیگر را کشته ام، عذاب وجدان به سراغم 
آمد و تصمیم به خودکشی گرفتم. حدود ١۰۰ 

قــرص خــوردم و ۳ روز بیهوش بودم اما زنده 
مانــدم. قرص هایــی که خــورده بــودم باعث 
گیجی من شده بود. بی آنکه بفهمم در خانه 
همسایه را شکسته و وارد آنجا شده بودم و به 

اتهام سرقت بازداشت شدم.
با اعتراف مرد جوان به جنایت، او به بازسازی 
صحنه قتل پرداخــت و پرونده او برای صدور 
حکــم به دادگاه کیفری اســتان تهــران ارجاع 
شــد. با توجه به درخواست اولیای دم، دادگاه 
حکــم بــر قصــاص داد و پرونده ایــن جنایت 
بــرای اجــرا به دادســرای امــور جنایــی تهران 
ارســال شــد.در حالــی که مــرد جــوان در چند 
قدمــی چوبــه دار بود چندین جلســه صلح و 
سازش برگزار شد. با توجه به اینکه مرد جوان 
از جنایت ناخواســته بشدت پشــیمان بود، در 
نهایــت اولیای دم به حرمــت میالد حضرت 
علــی)ع( و برای رضای خــدا از قصاص قاتل 

فرزندشان گذشت کردند.
با بخشــش مرد جوان، بزودی پرونده او برای 
رســیدگی از جنبــه عمومــی جــرم بــه دادگاه 

کیفری استان تهران ارجاع خواهد شد.

بخشش مردی که اشتباهی آدم کشت

گروه حوادث /    پرستار قالبی که به بهانه کار در خانه سالمندان 
از آنها سرقت می کرد از سوی پلیس هرمزگان دستگیر شد.

رســیدگی بــه این پرونــده با شــکایت خانــواده زنی ســالخورده 
ســاکن میناب بــه پلیس 
آغاز شد. یکی از فرزندان 
ایــن زن بــه پلیس گفت: 
چندی قبل زن جوانی را 
به عنوان پرســتار خانگی 
امــا  کردیــم  اســتخدام 
امروز متوجه شــدیم وی 
بعــد از بی هــوش کردن 
مادرم طال و جواهرات و 
وجــه نقــد او را به  ارزش 
حــدود 7 میلیــارد ریــال 

سرقت کرده است.
صــورت  تحقیقــات  در 
گرفتــه توســط کارآگاهــان مشــخص شــد متهــم تحــت عنوان 
پرســتار خانگــی پس از ســرقت مقادیری طال به اســتان فارس 
متواری شــده اســت. این زن پس از 7 ماه به شهرســتان میناب 
برگشــت و مأمــوران ضمن شناســایی مخفیــگاه متهــم او را با 

هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.
متهم پس از مواجه شدن با دالیل و مستندات موجود به ناچار 
لب به اعتراف گشــود و گفت: با دیدن آگهی هایی تحت عنوان 
اســتخدام پرســتار و نگهــداری از افراد ســالخورده بــا متقاضی 
تمــاس می گرفتــم و وقتــی مشــغول بــه کار می شــدم با جلب 

اعتماد آنان اقدام به سرقت می کردم.
متهــم دربــاره شــکایت زن مینابی نیــز گفت: پــس از چند روز 
پرســتاری در منزل زن ۹١ ســاله در فرصت مناسب با خوراندن 
داروی بیهوشــی و خواب آور بــه وی ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد 
و مقادیــری طال و جواهرات قدیمی از داخل گاوصندوق منزل 

سرقت کردم و به استان فارس رفتم.
کارشناســان در ادامه ارزش مالی طالهای ســرقت شده توسط 
ایــن متهــم را بیــش از 7 میلیــارد ریال بــرآورد کردند و ســارق 
اعتــراف کرد طالهای مســروقه را به مبلغ یــک میلیارد ریال به 
یک مالخر فروخته اســت. سپس با تالش مأموران، فرد مالخر 
نیز شناســایی و دســتگیر و با تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

 سرقت ۷00 میلیونی 
پرستار قالبی از زن 91 ساله

گــروه حــوادث/  دو معتــاد که بــه عنوان 
مســافر ســوار خودروی پیرمردی شــده و 
او را کشــته بودنــد بعــد از ۳ مــاه با تالش 
دســتگیر  نجف آبــاد  شهرســتان  پلیــس 
شــدند. ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی، 
فرمانــده انتظامی شهرســتان نجف آباد 
اظهــار داشــت: غــروب ٢۸ مهــر یکــی از 
انتظامــی شهرســتان  واحدهــای گشــت 
نجف آباد حین گشت در جاده ای نزدیک 
یــک  جســد  بــا  شهرســتان  ایــن  ورودی 
پیرمرد مواجه شده و بالفاصله کارآگاهان 

پلیس آگاهی را در جریان می گذارند.
کارآگاهــان اداره جنایــی پلیــس آگاهــی 
بــه همــراه تیــم بررســی صحنــه جــرم و 
تشــخیص هویــت در محل حضــور یافته 
و بــا مشــاهده آثــار خفگــی در گلــوی این 
پیرمــرد فرضیه قتل وی به اثبات رســید. 
هویــت  زمــان  کمتریــن  در  کارآگاهــان 
مقتــول را بــه دســت آورده و خانــواده او 
را در جریــان قــرار دادنــد. در تحقیقــات 

صورت گرفته مشــخص شد این فرد 77 
ساله برای شرکت در مراسم ختم یکی از 
اقوام خود به یکی از اســتان های همجوار 
رفتــه و شــب قبــل بــا خودروی شــخصی 
بــه شــهر خــود عزیمت کــرده امــا بعد از 
گذشت ساعت ها همه اعضای خانواده و 
اقوام از او بی اطالع بودند و گوشــی تلفن 

همراهش را هم پاسخ نمی داده است.
تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه 
خودروی شــخصی مقتول کــه در ورودی 
یکی از شــهرهای اطراف این شهرســتان 
رها شــده بــود توســط یکی از گشــت های 
انتظامــی کشــف و بــا بررســی تراکنــش 
حساب بانکی مقتول مشخص شد مبلغ 
٢ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از حساب وی 

برداشت شده است.
ســرانجام پــس از چندیــن هفتــه تــالش 
شــبانه  روزی مشــخص شــد مقتول حین 
مراجعه به شــهر خود در بیــن راه دو نفر 
را به عنوان مسافر سوار کرده که بررسی ها 

نشــان داد یکــی از آنهــا دارای ۴ فقــره و 
دیگــری دارای ۶ فقــره ســابقه کیفری در 
زمینــه خریــد و فــروش مــواد و ســرقت 
هســتند.با به دســت آمدن این اطالعات 
متهمــان تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه و 
پــس از گذشــت ۳ مــاه از وقــوع حادثــه 
مخفیگاه این افراد در یکی از اســتان های 
غربــی کشــور شناســایی و مأمــوران پــس 
از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی، آنهــا را 
در یــک عملیــات غافلگیرانــه و ضربتــی 
دســتگیر و بــه پلیــس آگاهی شهرســتان 

نجف آباد منتقل کردند.
ســرهنگ گوهــری آرانــی بــا بیــان اینکــه 
هــر دو متهــم دارای اعتیــاد شــدید بــه 
مــواد مخدر بــوده و یکی از آنــان نیز جزو 
معتــادان متجاهــر و کارتن خواب اســت 
در  متهمــان  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان 
اعترافــات خــود عنــوان کــرد کــه خمــار 
بودیــم و پولی بــرای خرید مواد مصرفی 
خــود نداشــتیم. همان روز طرح ســرقت 

از یک راننده مســافرکش را ریختیم. کنار 
جــاده ایســتاده و بــه خودروهــای عبوری 
دســت تکان می دادیم تا اینکه پیرمردی 
بــا خودروی ســمند مقابل مــا توقف کرد 
مــا هــم ســوار شــدیم. در بیــن راه راننده 
بــرای خرید توقف کــرد و وارد یک مغازه 
شــد من هم با او به مغازه رفتم و همان 
جــا رمــز کارت عابــر بانکش را بــه خاطر 
ســپردم و بعد با هم سوار خودرو شدیم.

نزدیکی هــای نجف آباد دســتمال یزدی 
دور گردنــش پیچانــده و او را خفه کردم. 
برداشــته  را  پیرمــرد  بانــک  عابــر  کارت 
رهــا  حوالــی  همــان  در  را  جنــازه اش  و 
کرده و بعد ســوار بر خودرو شــده و چند 
کیلومتــر آن طرف تر در کنار ورودی یکی 
از شــهرهای اطراف آن را پارک کردیم و 
به وسیله یک سواری خودرا به شهر مان 
رســانده و بــا برداشــت ٢ میلیــون و ۶۰۰ 
هزار تومان از حســاب پیرمرد برای مواد 

مصرفی خودمان را تهیه کردیم.

با دستگیری 2 معتاد افشای راز قتل راننده سمند

مــرد  قتــل  پــی  در  حــوادث/  گــروه 
افغانســتانی در جنوب تهران، تحقیقات 
برای دستگیری عامالن این جنایت آغاز 
شد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
ساعت ١١:۳۰ شــامگاه دوشنبه ۳ بهمن، 
نزاع مرگباری در حوالی چهارراه سیروس 
به بازپرس وحید ناصری، اعالم شــد. به 
دنبال این گزارش، بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی 

محل حادثه شدند.
مــردی  مــی داد،  نشــان  بررســی ها 
افغانســتانی بــه نــام حفیظ بــا ١۰ ضربه 
چاقو به قتل رسیده و دو نفر از دوستانش 

نیز شــاهد این جنایت بودند. یکی از آنها 
در تحقیقات گفت: یکی از دوستانمان به 
نام بشیر قرار بود به افغانستان برگردد و 
زمانی که مقتول از این ماجرا باخبر شــد، 
من و بشــیر را به خانه اش دعوت کرد. ما 
هم از نظرآباد راهی تهران شدیم بعد با 

حفیظ برای خرید بیرون رفتیم.
شــب   ۸ حــدود  ســاعت  داد:  ادامــه  او 
بود کــه برای خریــد بیرون رفتیــم و چند 
در مســیر  بودیــم.  بیــرون  هــم  ســاعتی 
برگشــت ناگهــان موتورســواری دو تــرک 
بــا ســرعت از کنار ما عبور کــرد. حفیظ به 
موتورســواران اعتراض کــرد و آنها هم که 

دو مرد درشت هیکل بودند از موتور پیاده 
شــده و با مــا درگیر شــدند. با وســاطت و 
پادرمیانی، آنها را سوار موتورشان کردیم 
و دو پســر جوان رفتنــد. اما چند دقیقه ای 
نگذشــته بــود کــه آنهــا برگشــتند و یــک 
نفــر دیگر را بــا خودشــان آورده بودند که 
دوباره دعوا شــد و یکی از آنها چند ضربه 
بــه حفیــظ زد. مــا نتوانســتیم کاری برای 
نجاتــش انجــام دهیــم. گرچه شــاهدان 
جنایت مدعــی بودند که درگیری بر ســر 
سرعت باالی موتورسواران بوده است اما 
دالیلــی در صحنه جنایت به دســت آمد 
که مشخص شــد متهمان با مقتول کینه 

قدیمــی داشــتند چرا کــه ١۰ ضربــه چاقو 
زده بودند و تعداد باالی ضربات احتمال 
کینــه و اختالف قدیمی را مطرح می کرد. 
همچنیــن داخــل جیب هــای مقتــول 5 
میلیــون تومــان ارز و پــول ایرانــی کشــف 
شــد که این موضوع نیز مشــکوک به نظر 

می رسید.
به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امــور جنایــی تهــران، جســد بــه پزشــکی 
قانونــی منتقــل شــد، همچنیــن دســتور 
بازبینــی دوربین هــای مداربســته اطراف 
محــل جنایــت و شناســایی و دســتگیری 

قاتالن صادر شد.

معمای قتل مرد افغانستانی از سوی مردان موتورسوار

شهید مختار مؤمنیشهید ابوذر امیدوار


