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کشف حدود 2 تن ترياک
 در سيستان و بلوچستان

و  سيس�تان  اس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
بلوچس�تان از کش�ف ي�ک ت�ن و 860 کيل�و 
تري�اک در درگيري ب�ا قاچاقچيان مس�لح و 
دس�تگيري دو قاچاقچ�ي حرف�ه اي خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي گفت: 
مأموران انتظامي شهرس��تان هاي سيب، سوران 
و س��راوان از دپو مواد مخدر در ارتفاعات منطقه 
پدگان باخبر  و با سوداگران مرگ درگير شدند. وي 
ادامه داد: اعضاي اين باند مسلح که توان مقابله با 
آتش پرحجم پليس را نداشتند با به جا گذاشتن 
محموله مواد مخدر و اس��تفاده از تاريکي شب و 
کوهستاني بودن منطقه، متواري شده و مأموران 
در پاکس��ازي منطقه درگيري، يک ت��ن و 535 
کيلو ترياک کشف کردند. س��ردار رحيمي ادامه 
داد: مأموران انتظامي شهرس��تان هاي ايرانشهر، 
زاهدان و زهک با شناسايي دو قاچاقچي سابقه دار 
در بازرسي از يک دستگاه خودروي پرايد و منزل 
اين قاچاقچيان، 325 کيلو ترياک را به همراه دو 
قبضه س��الح کالش و مقاديري مهمات مربوطه 

 کشف کردند. 
خيانت به جنايت ختم شد

زن جوان�ي ک�ه ب�ا همدس�تي مرد همس�ايه، 
ب�ود،  رس�انده  قت�ل  ب�ه  را  ش�وهرش 
بازداش�ت و ب�ه جرم�ش اعت�راف ک�رد. 
چندي قبل زن جواني گم شدن ناگهاني شوهرش 
را به مأموران پليس شهرستان بجنورد خبر داد. او 
گفت: ش��وهرم مثل هر روز به محل کارش رفت، 
اما ديگر به خانه برنگشت. گوشي تلفن همراهش 
خاموش اس��ت و احتمال مي دهم اتفاق ناگواري 

برايش رقم خورده باشد. 
بعد از مطرح شدن شکايت، تحقيقات در اين باره 
به جريان افتاد تا اينکه خبر رسيد جسدي سوخته 
در دره اي اطراف شهر پيدا ش��ده است. جسد که 
متعلق به مردي جوان بود به پزشکي قانوني منتقل 
شد. تحقيقات بعدي نش��ان داد که جسد متعلق 
به همان مردي اس��ت که همسرش گم شدن وي 
را گزارش داده اس��ت. بعد از کشف هويت مقتول 
پرونده با موضوع قتل عمد تشکيل شد و تحقيقات 
براي شناسايي عامل يا عامالن قتل به جريان افتاد. 
در اولين گام همسر مقتول به عنوان مظنون تحت 
بازجويي قرار گرفت. او ابتدا گفت که از ماجرا خبر 
ندارد، اما بررس��ي تماس هاي وي نشان داد که از 
مدتي قبل با مرد همسايه رابطه دارد، به جرمش 
اعتراف کرد. او گفت: چندي قبل ب��ود که با مرد 
همسايه وارد رابطه دوستي ش��دم. بعد از آن بود 
که به هم عالقه پيدا کرده و تصميم به ادامه رابطه 
گرفتيم، اما ش��وهرم مانع اين رابطه بود به خاطر 
همين تصميم به قتل او گرفتيم. مطابق نقشه من 
او را با خوراندن 40 قرص آرام بخش بيهوش کردم. 
بعد جسد را با کمک همدس��تم به صندوق عقب 
خودرو منتق��ل کرديم و به خارج از ش��هر برديم. 
بعد در دره اي جسد را به آتش کشيديم و به خانه 

برگشتيم. 
با اعتراف متهم بود که مرد همسايه بازداشت شد و 

حرف هاي زن جوان را تأييد کرد. 
حجت االس��الم قدرتي، رئيس کل دادگس��تري 
استان خراسان شمالي گفت: تحقيقات بيشتر در 

 اين باره جريان دارد. 
دعواي خونين 2 نوجوان

پس�ر نوجواني ک�ه در جري�ان ي�ک اختالف 
نوجوان ديگ�ري را در شهرس�تان فيروزآباد 
ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
اين حادثه روز گذشته در بخش ميمند شهرستان 
فيروزآباد در اس��تان ف��ارس اتفاق افت��اد. وقتي 
مأموران پليس در محل حاضر ش��دند، معلوم شد 
که پس��ر نوجوان با اصابت ضرب��ه چاقو مجروح و 
بعد از انتقال به بيمارستان فوت شده است. عامل 
حادثه هم پسري 18 ساله بود که 15 دقيقه بعد از 

حادثه بازداشت شد و به جرمش اعتراف کرد. 
سرهنگ حسين ارجمند مزيدي، فرمانده انتظامي 
فيروزآب��اد گفت: متهم به جرم��ش اعتراف کرده 
و گفته اس��ت که به خاطر يک اخت��الف قديمي 
مرتکب قتل شده است. وي گفت: ادامه تحقيقات 

در اين باره جريان دارد. 

دزد بيمارستان هاي زاهدان 
بازداشت شد

م�ردي ک�ه متهم اس�ت ب�ه بيمارس�تان هاي 
م�ي زد،  دس�تبرد  زاه�دان  شهرس�تان 
افت�اد.  پلي�س  دام  ب�ه  س�رانجام 
چندي قبل شکايت هاي مشابهي درباره سرقت 
وسايل از چند بيمارستان در شهرستان زاهدان 
به پليس اين ش��هر گزارش ش��د. بررسي هاي 
پليس براي شناسايي سارق در اين باره به جريان 
افتاد تا اينک��ه مأموران پليس چن��د روز قبل با 
ديدن مردي که همراه ي��ک تلويزيون در حال 
خارج شدن از بيمارستاني در اين شهر بود، به او 
مظنون شدند. آن مرد ابتدا گفت که از کارکنان 
بيمارستان است، اما وقتي که دستش رو شد به 
س��رقت تلويزيون اعتراف کرد. تحقيقات پليس 
هم نشان داد که اين مرد همان سارقي است که 
به بيمارستان هاي ش��هر دستبرد مي زده است. 
سرهنگ ابراهيم مالشاهي، رئيس پليس آگاهي 
سيستان و بلوچستان گفت: متهم در تحقيقات 
تخصصي کارآگاهان پليس به پنج فقره سرقت 
از بيمارستان هاي دولتي زاهدان اعتراف کرد و 
مأموران در ادامه ضمن کش��ف اموال مسروقه، 
شش متهم ديگر را به اتهام خريد اموال مسروقه 

دستگير کردند. 

آگهی دادنامه

مرد معتادي که همراه زن جواني براي مصرف مواد به آلونکي در يکي از خيابان هاي جنوبي 
تهران رفته بود، پس از مصرف مواد، زن جوان را به قتل رساند و از محل گريخت. بازپرس 
پرونده براي شناسايي قاتل فراري و مقتول ناش�ناس از مردم درخواست کمک کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه 11 خردادماه س��ال گذشته بود که مأموران پليس با تماس 
شهروندي از قتل زن جواني در خيابان فدائيان اسالم در جنوب تهران باخبر و راهي محل 
شدند.  مأموران در محل حادثه که آلونکي مخروبه در نزديکي پمپ بنزيني بود با جسد خونين 
زن ناشناسي روبه رو شدند که لحظاتي قبل از سوي مرد ناشناسي به قتل رسيده بود. پس از 
اعالم اين خبر قاضي خرازاني، بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرري همراه تيمي از کارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي تهران در محل حادثه حاضر شدند. 
مأموران در محل حادثه تعدادي وس��ايل مصرف مواد مخدر شيش��ه کشف کردند که 
بررسي ها نشان داد مقتول س��اعتي قبل همراه مرد ناشناسي براي مصرف مواد به اين 
آلونک آمده اس��ت که پس از مصرف به دلي��ل نامعلومي مرد معتاد اي��ن زن را به قتل 
مي رس��اند و از محل فرار مي کند.  مردي که موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، 
گفت: من نگهبان کارخانه اي در اين نزديکي هستم. ساعتي قبل در حال نگهباني بودم 
که ديدم مردي همراه مقتول به اين آلونک نزديک و با کمک هم در آلونک را باز کردند 
و وارد آنجا شدند. خيلي کنجکاو شدم و به طرف آلونک رفتم که ديدم اين زن و مرد در 
حال مصرف مواد مخدر هستند. از آنها خواستم آلونک را ترک کنند، اما قبول نکردند تا 
اينکه تهديد کردم موضوع را به پليس خبر مي دهم و پس از اين به طرف کارخانه به راه 
افتادم. هنوز چند قدمي از آلونک دور نشده بودم که صداي دلخراشي از طرف آلونک به 
گوشم رسيد. به سرعت به طرف آلونک رفتم که با جسد خونين اين زن روبه رو شدم و 
مرد غريبه هم به سرعت از محل گريخت.  مأموران در ادامه فيلم دوربين مداربسته اي 

که در نزديکي محل حادثه نصب بود، بازبيني کردند.
 فيلم صحنه وحشتناکي را ثبت کرده بود که نشان داد مرد ناشناس پس از رفتن نگهبان 
با چاقو به طرف زن ناشناس حمله مي کند و چند ضربه به او مي زند و از محل فرار مي کند.  
در حالي که تحقيقات براي شناسايي متهم و مقتول هنوز از سوي مأموران پليس آگاهي 
ادامه دارد، قاضي خرازاني دس��تور انتشار تصوير عامل جنايت و عکس چهره نگاري شده 
زن جوان را صادر کرد و از شهروندان خواست تا چنانچه اطالعي از مخفيگاه قاتل فراري 
و هويت زن جوان دارند به اداره 10 پليس آگاهي تهران يا شعبه پنجم دادسراي شهرري 

مراجعه کنند. 
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 درخواست رمز  از شاکی
راز سرقت های  سریالی را برمال کرد

مج�رم س�ابقه دار وقت�ي ب�ا گوش�ي تلفن 
هم�راه نامزدش ب�راي اخاذي از ش�اکي با او 
تماس گرفت، فکر نمي کرد راز س�رقت هاي 
س�ريالي اش خيل�ي زود برمال خواهد ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، چندي قب��ل مأموران 
پليس پايتخت در جريان س��رقت هاي سريالي 
لوازم داخل خودرو در خيابان هاي شرقي تهران 
قرار گرفتند.  تحقيقات ميداني مأموران نش��ان 
داد، س��ارق متهم حرفه اي و تکروي اس��ت که 
خودروي افراد پولدار را در خيابان هاي ش��رقي 
تهران تحت نظر مي گيرد و در فرصت مناس��ب 
لوازم داخل خودرو مانند کيف و موبايل سرقت 
و بدون اينکه ردپايي از خود بجا بگذارد از محل 
فرار مي کند.  در حالي که هر روز به تعداد شاکيان 
سرقت هاي س��ريالي لوازم داخل خودرو افزوده 
مي شد، مردي به اداره پليس رفت و سرنخ مهمي 
را از سارق حرفه اي در اختيار مأموران پليس قرار 
داد.  شاکي گفت: من مهندس هستم و شرکت 
خصوصي دارم. شب قبل با خودروي 206 خودم 
براي مالقات يکي از دوستانم به شرکتش در يکي 
از خيابان هاي ش��رقي تهران رفتم. خودروام را 
داخل خيابان نزديک شرکت دوستم پارک کردم 
و کيف دس��تي، لپ تاپ، هارد و مق��داري لوازم 
ديگر و مدارکم را داخل صندوق عقب خودروام 
گذاشتم و خودم به شرکت دوستم رفتم. ساعتي 
بعد وقتي به مح��ل پارک خودروام برگش��تم، 
متوجه شدم سارقي به خودروام دستبرد زده و 

تمامي وسايل و مدارکم را سرقت کرده است. 
   تماس سارق با مالباخته 

پس از آن به کالنتري محل رفتم و شکايتنامه اي 
هم تنظيم ک��ردم ت��ا اينکه س��اعتي قبل مرد 
ناشناسي با تلفن همراهم تماس گرفت و گفت 
س��ارق لوازم خودروی من است. در حالي که به 
شدت شوکه شده بودم، تلفنش را قطع کردم و 
احتمال دادم يکي از دوستانم مرا دست انداخته، 
اما دقايقي بعد دوباره مرد ناشناس با من تماس 
گرفت و خيلي جدي خودش را سارق لوازم من 
معرفي کرد. سارق گفت که شماره تلفن همراهم 
را از دفترچ��ه داخل مدارکم پيدا ک��رده و االن 
تماس گرفته تا مدارک و لوازم س��رقتي را پس 
بدهد. خيلي تعجب کردم که سارقي قصد دارد 

مدارکم را پس دهد و بالفاصله از او تشکر کردم 
که س��ارق براي دادن مدارکم شرطي گذاشت. 
متهم به من گفت در صورتي مدارک و لوازم مرا 
پس مي دهد که من رمز لپ تاپ و هاردم را به او 
بدهم. سارق پس از اين به من 10 دقيقه فرصت 
داد تا به پيشنهادش فکر کنم و قرار شد دوباره با 
من تماس بگيرد.  وي ادامه داد: دقايقي بعد سارق 
لوازم خودروام دوباره با گوشي ام تماس گرفت که 
به او گفتم داخل لپ ت��اپ و هاردم عکس هاي و 
فيلم هاي ش��خصي و خانوادگي دارم به همين 
دليل حاضر نيستم رمز عبور را در اختيار تو قرار 
بدهم. به او گفتم حاضرم به ج��اي رمز عبور به 
تو پول بدهم تا مدارک و وسايل مرا به من پس 
بدهي، اما سارق قبول نکرد و تلفنش را قطع کرد.  
پس از اين، او تلفن همراهش را خاموش کرد و 

ديگر من موفق نشدم با او حرفي بزنم. 
   سارق با تلفن همراه  نامزدش با مالباخته 

تماس گرفته بود 
با طرح اي��ن مأموران، پليس آگاهي به دس��تور 
قاضي ميروکيلي، داديار دادس��راي ناحيه 34 
تحقيقات فني خود را براي شناس��ايي س��ارق 

حرفه اي آغاز کردند. 
بررسي ها نشان داد، ش��ماره تلفني که سارق با 
مالباخته تماس گرفت��ه متعلق به دختر جواني 
به نام مهشيد اس��ت. بنابراين مأموران مهشيد 
را بازداش��ت کردند و مورد بازجويي قرار دادند. 
مهش��يد در بازجويي ها گفت: س��ه ماه قبل از 
طريق شبکه اجتماعي تلگرام با پسر جواني به نام 
فرشيد آشنا شدم. او خودش را مهندس کامپيوتر 
معرفي کرد و مدعي شد قصد ازدواج دارد. پس 

از اين ارتباط تلفني ما ادامه داشت  تا اينکه با هم 
نامزد ش��ديم و من  هرگز فکر نمي کردم فرشيد 

سارق است. 
چند روز قبل با هم براي تفريح به پارکي رفتيم 
که آنجا مدعي ش��د تلفن همراهش شارژ ندارد 
و از من خواس��ت تلفن همراهم را براي تماسي 
در اختيار او قرار دهم و من ه��م تلفن همراهم 

را به او دادم. 
   دستگيري سارق حرفه اي سابقه دار 

مأموران پليس با نش��اني ها و مش��خصاتي که 
دختر جوان به دست آوردند، دريافتند فرشيد 
سارق حرفه اي و س��ابقه داري است که قبل از 
اين بار ها به جرم سرقت لوازم خودرو به زندان 
رفته و پس از آزادي دوباره دست به سرقت زده 
است. همچنين مشخص شد، فرشيد هفت ماه 
قبل پس از سپري کردن دوران محکوميتش از 
زندان آزاد شده است. در نهايت مأموران موفق 
شدند در يک قرار صوري فرش��يد را بازداشت 

کنند. 
   اعتراف به 200 سرقت سريالي 

متهم پس از دستگيري در بازجويي ها به 200 
سرقت لوازم داخل خودرو در خيابان هاي شرقي 
تهران اعتراف کرد.  وي درباره درخواس��ت رمز 
عبور لپ تاپ مالباخته گفت: من در سرقت لوازم 
داخل خودرو حرفه اي هستم به طوري که پس از 
سرقت هيچ ردپايي از خودم به جا نمي گذارم، اما 
در آخرين سرقت طمع کردم و همين موضوع مرا 

گرفتار قانون کرد. 
وقتي لپ تاپ و هارد س��رقتي را ب��ه خانه بردم، 
خيلي تالش کردم رمز عبور لپ ت��اپ و هارد را 
به دس��ت آورم و محتوي داخل آن را ببينم، اما 
فايده اي نداشت و موفق نش��دم رمز عبور آن را 
پيدا کنم تا اينکه وسوسه شدم و به تلفن همراه 
مالبالخته تماس گرفتم تا ب��ه بهانه اينکه لوازم 
س��رقتي را به او پس بدهم رم��ز عبور لپ تاپش 
را بگيرم. من قصد داش��تم با به دس��ت آوردن 
عکس هاي خصوصي از داخل لپ تاپ از او اخاذي 
کنم. من براي اينکه شناس��ايي نش��وم   با تلفن 
همراه نامزدم  با شاکي تماس گرفتم که شناسايي 
و دستگير ش��دم.  تحقيقات از متهم به دستور 

قاضي ميروکيلي ادامه دارد. 

هفت مته�م ب�ه قتل،س�حرگاه دي�روز در زندان رجايي ش�هر 
هن�گام اج�راي حک�م قص�اص ب�ا ميانجيگ�ري قاض�ي 
ش�هرياري، سرپرس�ت دادس�راي ام�ور جناي�ي ته�ران 
موف�ق ب�ه گرفت�ن رضاي�ت و مهل�ت از اولي�اي دم ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سحرگاه ديروز هفت مرد که متهم هستند در 
جريان حادثه هاي جداگانه در سال هاي گذشته مرتکب قتل شده اند 
براي اجراي حکم قصاص در زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفتند. 
هفت متهم در حالي که قرار بود قصاص شوند با ميانجيگري هيئت 
صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران به سرپرستي قاضي محمد 
شهرياري سرپرست دادسرا از چوبه دار فاصله گرفتند. هيئت صلح و 

سازش سحرگاه ديروز موفق شدند از اولياي دم مقتول ها براي اين هفت 
متهم رضايت و مهلت بگيرند. بدين ترتيب متهمان دوباره به سلول هاي 
خود بازگشتند. يکي از متهمان پسر جواني است که چهاردهم مهرماه 
سال 91 در پارکي حوالي طرشت پسر 17 ساله اي را در نزاعي مرگبار 
به قتل رساند. بررسي هاي مأموران نشان داد مقتول در يک درگيري 
دسته جمعي با ضربات چاقوي پسر جواني به نام رحيم به قتل رسيده 
است. همچنين مشخص شد اين درگيري بين دو پسر جوان ديگر به 
خاطر رقابت عشقي رقم خورده است که قاتل و مقتول براي طرفداري 

از دو پسر جوان وارد درگيري شده اند. 
متهم پس از دستگيري با اظهار پشيماني به قتل اعتراف کرد و گفت 

من قصد قتل نداشتم، اما در درگيري با چاقو ضربه اي به مقتول زدم که 
االن هم پشيمان هستم. 

يکي ديگر از قاتالني که پاي چوبه دار رفت، پسر جوان ديگري است 
که روز نهم فروردين ماه سال 91 در نزاعي مرگبار مرتکب قتل شد. 
سومين قاتل هم اول آبان ماه سال 89 در شهريار در نزاعي مردي را به 
قتل رساند و چهارمين متهم نيز بيستم بهمن ماه سال 89 در قرچک 
ورامين همسرش را به خاطر اختالفي به قتل رساند. پنجمين قاتلي 
هم که از چوبه دار فاصله گرفت در تاريخ 2 آبان ماه سال 86 مرتکب قتل 
شده بود. ششمين و هفتمين قاتلي که سحرگاه ديروز از پاي چوبه دار به 

سلولشان بازگشتند در دو حادثه جداگانه مرتکب قتل شده بودند. 

7 متهم به قتل به زندگي دوباره بازگشتند 

19 سال زندان، مجازات مأموران قالبي
زن ميانس�ال ک�ه ب�ا همدس�تي س�ه مأم�ور 
قالب�ي، م�رد پول�داري را رب�وده بودن�د، 
زن�دان محک�وم ش�دند.  ب�ه  و  محاکم�ه 
به گزارش خبرنگار ما، اس��فند ماه س��ال 94 مرد 
ميانسالي نزد مأموران پليس رفت و از سه مرد که 
خودش��ان را مأمور پليس معرفي و از خانه  اش پول 
و طال سرقت کرده بودند، شکايت کرد. او گفت: به 
تازگي از سفر خارج برگشته بودم که سه مرد مقابل 
خانه  ام آمده و خودشان را مأمور پليس معرفي کردند 
و اجازه خواس��تند خانه ام را تجسس کنند. وقتي 
مدارک خواس��تم توجه نکردند و وارد خانه شدند. 
آنها مقداري پول و طال، 12 هزار دالر، هزار و 700 
يورو و 700 پوند را به هم��راه يک فقره چک 250 
ميليون توماني را که از ي��ک زن براي احداث پمپ 
بنزين گرفته بودم، برداشتند و بعد من را با زور سوار 
ماشيني کردند و بردند. آنها در راه با تهديد يک فقره 

چک سفيد امضا هم از من گرفتند و بعد از آن مرا در 
حاشيه شهر پياده کردند و متواري شدند. 

بعد از طرح شکايت مأموران پليس با بررسي تصاوير 
دوربين مداربسته مقابل خانه شاکي يکي از آنها را 
که از مجرمان سابقه دار بود، شناسايي و بازداشت 
کردند. مأموران با مشخصاتي که متهم در اختيارشان 
گذاشت دو همدست ديگر وي را بازداشت کردند. 
س��ه متهم به جرم خود اعتراف کردند و گفتند: ما 
براي کمک به زن ميانس��الي به نام شهره دست به 
اين سرقت زديم. يکي از متهمان در توضيح ماجرا 
گفت: چند ماه قبل با زن ميانسالي آشنا شدم. مدتي 
که از آشنايي  مان گذش��ت، گفت مرد پولداري به 
بهان��ه  اي از من چک 250 ميلي��ون توماني گرفته 
است و هرچه تالش مي  کنم چک را برنمي  گرداند.  
او ادامه داد: تحت تأثير حرف هاي زن ميانسال قرار 
گرفتم و قول دادم کمکش کنم. وقتي ماجرا را براي 

دوستانم تعريف کردم آنها نيز از روي دلسوزي! قول 
کمک دادند. روز حادثه با نقشه از پيش طراحي شده 
مقابل خانه شاکي رفتيم و خودمان را مأمور پليس 
معرفي کرديم تا بتوانيم وارد خانه او شويم و چک زن 
ميانسال را از او بگيريم. با ورود به خانه شاکي وسوسه 

شديم و مقداري طال و پول نيز برداشتيم. 
با اين توضيحات، مأموران زن ميانسال را بازداشت 
کردند و شاکي بعد از شناس��ايي آن زن در توضيح 
دريافت چک 250 ميليون توماني گفت: اين زن ادعا 
داشت که در سازمان هاي دولتي نفوذ خوبي دارد و 
افرادي را مي شناسد که مي  توانند براي احداث پمپ 

بنزين کمک کنند.
 او 250 ميليون تومان براي اح��داث پمپ بنزين 
گرفت و در عوض يک فقره چک 250 ميليون توماني 
از او گرفتم، اما او خالف ادعايي که داشت به وعده اش 
عمل نکرد.  بعد از اقرارهاي چهار متهم، ش��هره به 

جرم معاونت در آدم ربايي و س��ه مرد جوان به جرم 
مشارکت در آدم ربايي روانه زندان شدند و اين پرونده 
بعد از کامل شدن تحقيقات و بررسي  هاي الزم براي 
رسيدگي و صدور حکم به شعبه پنجم دادگاه کيفري 
يک استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي 
به اين پرونده که به رياست قاضي بابايي و مستشار 
توليت برگزار شد، شاکي در جايگاه ايستاد و بعد از 
توضيح شکايت خود هر چهار متهم به دستور رياست 

دادگاه ماجرا را بار ديگر شرح دادند.
در ادامه بعد از آخرين دفاع هيئت قضايي بعد از شور، 
شهره را به جرم معاونت در آدم ربايي و غصب عنوان 
به دو سال و سه ماه زندان و هر کدام از مأموران قالبي 
را به جرم مشارکت در آدم ربايي و غصب عنوان مأمور 
پليس به پنج سال و ش��ش ماه زندان محکوم کرد. 
رأي دادگاه از س��وي قضات ديوان عالي کشور مهر 

تأييد خورد. 

نجات از کوري با اجراي مراسم قسامه
مردي که متهم اس�ت در جريان يک نزاع مردي ميانس�ال را 
کور کرده اس�ت، با اجراي مراس�م قس�امه رأي برائت گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، چهاردهم دي ماه سال 89، مأموران کالنتري 
16زيباشهر ورامين از قتل جوان 24 ساله  اي به نام سامان و زخمي 

شدن مرد 44 ساله  اي به نام محرم باخبر و در محل حاضر شدند. 
يکي از ش��اهدان حادثه به پليس گفت: نزاع بين عده اي از افراد دو 
طايفه اتفاق افتاد. آنها از سال ها قبل بر سر آب کشاورزي اختالف 
دارند. امروز قرار بود درباره اختالف حرف بزنند، اما حرف زدن آنها 
به مشاجره تبديل شد. وقتي مشاجره باال گرفت مردي به نام ناصر 
با چوب چند ضربه به سر س��امان زد که او کشته شد. محرم هم در 
جريان درگيري يکي از چش��م هايش کور شد. بررسی ها نشان داد 

مردي که محرم را هدف قرار داده، حيدر نام دارد. 
در شاخه ديگري از تحقيقات احمد و حيدر بازداشت شدند. احمد 
در توضيح ماجرا گفت: هنگام درگيري به خاطر فحاشي طرف مقابل 
عصباني شدم و با چوبدستي به آنها حمله کردم. از شدت عصبانيت 

اصاًل متوجه رفتارم نبودم که ناگهان چوب به سر مقتول خورد و او 
خونين روي زمين افتاد. حيدر اما در اولين تحقيقات اتهامش را انکار 
کرد، اما در بازجويي هاي بعدي قبول کرد که ضربه او منجر به کوري 
چشم محرم شده است. با کامل شدن بررسي ها، بازپرس احمد را به 

اتهام مباشرت در قتل و حيدر را به اتهام کوري چشم شاکي مجرم 
شناخت و پرونده براي رسيدگي به ش��عبه چهارم دادگاه کيفري 
استان تهران فرستاده شد. هيئت قضات احمد را به قصاص و حيدر را 

به پرداخت نصف ديه و شش ماه زندان محکوم کرد. 
قضات ديوان عالي کشور با بررسي پرونده، رأي قصاص احمد را تأييد 
کردند. از آنجا که محرم از دادگاه درخواست قصاص چشم متهم را 
کرده بود، رأي را نقض کرد و براي برگزاري مراسم قسامه به همان 
ش��عبه ارجاع دادند. بر اين اساس، ش��اکي بايد 25 نفر از بستگان 
نسبي اش را به دادگاه معرفي کند تا سوگند بخورند که ادعاي شاکي 
در اين باره که ضربه متهم باعث کوري او ش��ده، درست است. روز 
گذشته بعد از تشکيل جلسه دادگاه، 25 نفر از بستگان نسبي شاکي 
در دادگاه حاضر ش��دند، اما 11 نفر از آنها گفتند حاضر به سوگند 
نيستند چون خودشان نديده اند که حيدر ضارب بوده است، بلکه 
از زبان ديگران شنيده اند. هيئت قضات بعد از شور متهم را از اتهام 

خود تبرئه کرد. 

بازداشت عامل شهادت مأمور پليس در آبادان
مجرمي که فرار او در شهرستان آبادان شهادت يک مأمور پليس را رقم زده بود، 

بازداشت شد. 
چند روز قبل مأموران پليس کالنتري 18 آبادان از جريان يک سرقت باخبر و در محل 
حاضر شدند. مرد سارق که از حضور پليس باخبر شده بود، از محل فرار کرد و مأموران وي 
را دنبال کردند. در جريان تعقيب و گريز بود که يکي از مأموران به داخل رودخانه بهمنشير 
سقوط کرد و جان خود را از دست داد.  بعد از آن، تالش براي يافتن متهم به جريان افتاد. 
خانواده مرد سارق وقتي متوجه شدند که فرزندشان در جريان سرقت و شهادت پليس 
نقش داشته مخفيگاه وي را در شهرک ميثاق به مأموران نشان دادند. متهم وقتي مأموران 
را در يک قدمي خود ديد با چاقو خودزني کرد تا راهي براي فرار پيدا کند، اما بازداشت 
شد. سرهنگ سيدمحمد صالحي، جانشين فرمانده انتظامي خوزستان گفت: در حالي که 
تالش ها براي يافتن پيکر پليس فداکار ناکام مانده است، تحقيقات در اين باره ادامه دارد. 


