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 قتل  برادر 
 به   خاطر 

15 ميليون   تومان 

مرد جواني به خاطر اختالف 15 ميليون توماني، برادرش را به شيوه فيلم هاي 
گانگستري داخل خودروي گرانقيمتش با شليك گلوله به قتل رساند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 23 نيمه ش��ب يك شنبه 26 فروردين ماه 
مأموران كالنتري 144 جواديه تهرانپارس در خيابان دماوند حوالي چهارراه 
اتحاد مشغول گشت زني بودند كه مشاهده كردند خودروي آزرا سفيد رنگي 
در حالي كه چراغ هاي جلو و داخل آن روشن است به طرز مشكوكي پارك 
شده است. مأموران وقتي براي بررس��ي موضوع به خودروي آزرا نزديك 
شدند با پيكر خونين راننده پشت فرمان روبه رو شدند. بررسي ها نشان داد 
تنها در قسمت شاگرد خودرو باز است كه حكايت از اين داشت فردي پس 
از حادثه از خودرو خارج شده است. مأموران در ادامه بررسي داخل خودرو 
متوجه شدند راننده كه مرد قوي هيكلي است كه حدود 110 كيلو وزن دارد 

با اصابت دو گلوله به پهلو و سينه اش به قتل رسيده است. 
با اعالم خبر قتل مرد آزرا سوار، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيم��ي از كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل ش��دند. در 
نخس��تين ش��اخه از تحقيقات مأموران شناس��نامه مقتول را از داخل 
جيبش كشف كردند و مشخص شد مقتول مرد 38 ساله اي به نام كيوان 
است. همچنين مشخص شد مالك خودروی آزرا، كيوان است كه داخل 
خودرواش به طرز مرموزي با شليك دو گلوله به قتل رسيده است. همزمان 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني كارآگاهان تحقيقات تخصصي خود را براي 
شناسايي عامل يا عامالن حادثه آغاز كردند. مأموران در بررسي های ميداني 
متوجه دوربين مداربسته شركتي در نزديكي محل حادثه شدند و به دستور 

بازپرس جنايي اقدام به بازبيني فيلم دوربين كردند. 
فيل��م دوربي��ن نش��ان داد خ��ودروي آزرا س��اعت 22:03 ش��امگاه 
26 فروردين ماه در محل حادثه توقف مي كند و يك دقيقه بعد از توقف 
خودرو، مرد جواني با لباس سفيد پس از شليك اول به راننده از در قسمت 
شاگرد خودرو آزرا پياده مي شود و پس از پاييدن اطراف دوباره به داخل 
خودرو مي رود و راننده را براي بار دوم هدف گلوله قرار مي دهد. ضارب 
لحظاتي بعد از شليك دوم از خودرو پياده مي شود و پس از بررسي اطراف 
خودرو به آن طرف خيابان مي رود و سوار خودروي سفيد رنگي مي شود 
كه به نظر مي رس��د خودروي زانتيا اس��ت اما ضارب بر خالف انتظار از 
خودرو پياده مي ش��ود و باز هم به طرف خودروي آزرا مي رود و دوباره 
در خودروي آزرا را باز مي كند كه احتمال مي رود اين بار ضارب به محل 
حادثه باز مي گردد تا اطمينان پيدا كند راننده فوت كرده است يا نه كه 
پس از اطمينان از كشته شدن راننده، سوار خودروي زانتيا مي شود و از 

محل فرار مي كند. 
با بدست آمدن اين اطالعات مأموران به برادر مقتول مظنون شدند و وي 
را در مخفيگاهش در تهرانپارس به اتهام قتل برادرش بازداش��ت كردند. 
مأموران همچنين در مخفيگاه متهم اسلحه كمري كه مقتول با آن به قتل 
رسيده بود كشف كردند. متهم پس از انتقال به اداره آگاهي به قتل برادرش 
اعتراف كرد. وي مدعي شد كه مدتي است با برادرش اختالف مالي دارد و 
همين موضوع انگيزه قتل برادرش شده است. وي در ادعايي گفت: مدتي 
است مبلغ 15 ميليون تومان از برادرم طلب دارم. هر وقت درخواست طلبم 
را مي كردم او بهانه مي گرفت تا اينكه تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. 
شب حادثه با او قرار گذاشتم و سوار خودرواش شدم تا درباره اختالف مالي 
با هم حرف بزنيم. وقتي متوجه شدم او قصد ندارد طلبم را بپردازد او را با 

شليك گلوله به قتل رساندم. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس پرونده در 

اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات از متهم براي روشن شدن زواياي پنهان حادثه ادامه دارد. 

 اخاذي
 براي منتشر نكردن 
عكس هاي خصوصي

مردي كه متهم اس�ت پس از فريب دختران در ش�بكه هاي 
اجتماع�ي و ب�ه دس�ت آوردن عكس هاي خصوصي ش�ان 
براي عدم انتش�ار آن دس�ت به اخاذي مي زد بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ تورج كاظم��ي، رئيس پليس 
فتا پايتخت توضيح داد: چندي پي��ش خانمي به پليس مراجعه 
كرد و اظهار داش��ت فردي پس از دوس��تي با دخترش در فضاي 
مجازي و جلب اعتماد وي، عكس هاي خانوادگي اش را در فضاي 
مجازي منتشر كرده است كه مأموران پليس بررسي اين موضوع و 
دستگيري متهم را در دستور كار قرار دادند. وي ادامه داد: تحقيقات 
در اين خصوص ادامه داشت تا اينكه فردي با خط ناشناسي با شاكي 
تماس و اظهار داش��ت كه با دريافت مبلغ يكصدميليون تومان از 

انتشار بقيه عكس هاي خانوادگي دخترش منصرف خواهد شد. 
سرهنگ كاظمي با اشاره به اينكه در تحقيقات پليسي مشخص 
شد كه متهم شماره حساب فرد ديگري را براي دريافت وجه نقد 
به شاكي معرفي كرده است ادامه داد: با بدست آوردن سرنخ هايي 
از متهم، مأموران پليس، موفق شدند متهم را دستگير كنند. متهم 
در بازجويي اعتراف كرد پس از طرح دوستي با دختران، عكس هاي 
خصوصي و خانوادگي شان را مي گرفته و چون مي دانسته بدون 
اطالع خانواده اش عكس ها را در اختيارش ق��رار داده اند، اقدام به 
اخاذي مي كرده است. متهم همچنين اقرار كرد: چون از حساب و 
شماره تلفن ساير اشخاص استفاده مي كردم، حدس نمي زدم پليس 
پيدايم كند. اين مقام انتظامي در پايان ضمن بيان اينكه دوستان در 
فضاي مجازي همان غريبه ها در فضاي حقيقي هستند و از ارسال 
و انتشار هرگونه اطالعات شخصي و عكس در فضاي مجازي دوري 
كنيد خاطر نش��ان كرد: بهترين دوست و مش��اور براي فرزندان، 
والدين آنها هستند و نظارت والدين در اين امور مي تواند بسياري از 

آسيب پذيري فرزندان را كاهش دهد. 
 

 راننده اسنپ
 به ميز محاكمه رسيد

پرون�ده رانن�ده اس�نپ ك�ه ب�ه اته�ام تع�رض ب�ه زن 
بازداش�ت ش�ده ب�ود در ش�عبه دوم دادگاه  بيم�ار 
مي ش�ود.  بررس�ي  ته�ران  اس�تان  ي�ك  كيف�ري 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و سوم شهريور سال 96، زن 27 ساله اي 
با مراجعه به كالنتري 103 گاندي از راننده اسنپ به اتهام آزار و اذيت 
شكايت كرد. او گفت: » چند روز قبل براي درمان از شيراز به تهران 
آمدم و به خانه يكي از بستگانم در خيابان دماوند رفتم. سپس در 
يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شدم و تحت عمل جراحي قرار 
گرفتم و چند روزي در بيمارستان ماندم. وقتي از بيمارستان مرخص 
شدم دوباره به خانه اقوامم رفتم و كمي كه بهتر شدم بليت هواپيما 
گرفتم كه به شيراز برگردم. حوالي ساعت 6 بعدازظهر براي رفتن 
به فرودگاه با اسنپ تماس گرفتيم و بالفاصله خودروي پرايدي با 
راننده جوان رسيد. مي خواستم در صندلي عقب سوار شوم كه گفت 
صندلي خراب است و خواست تا روي صندلي جلوي ماشين بنشينم. 
بعد از طي مسافتي راننده از من درخواست رابطه كرد. « شاكي در 
ادامه گفت: »از اينكه اين اتفاق در خودرويي مي افتد كه قابل اعتماد 
است تعجب كردم! راننده وقتي مقاومت مرا ديد مسيرش را به سمت 

لويزان تغيير داد و در محلي خلوت با تهديد چاقو... .«
بعد از طرح ش��كايت مأموران پليس متهم 22 ساله را در شهرك 
كاروان بازداشت كردند. در بررسي ها معلوم شد كه او داراي سابقه 
نزاع، درگيري و شرب خمر است. پسر جوان در توضيح حادثه به 
مأموران گفت: » حدود ساعت 6 عصر بود كه مي خواستم به خانه 
بروم كه يكباره در برنامه اسنپ درخواستي آمد. با خودم گفتم اين 
سرويس را بروم و بعد به خانه بروم. بنابراين به آدرسي كه اعالم شده 
بود، رفتم و مس��افرم را كه خانم جواني بود، سوار كردم. 100متر 
بيشتر نرفته  بوديم كه به او پيشنهاد رابطه دادم اما او قبول نكرد. آن 
روز به خاطر مصرف حشيش روي رفتارم كنترلي نداشتم و حال و 
روز خوبي نداشتم. به همين خاطر از اتوبان امام علي)ع( رفتم باال 
و از چهارراه استقالل رفتم سمت شيان و نزديكي هاي آنجا در يك 
جاده خاكي وقتي مطمئن ش��دم كسي نيست ماشين را متوقف 

كردم و بعد... .« 
متهم در ادامه گفت: »دوباره از زن جوان خواس��تم سوار ماشين 
شود و او را به فرودگاه برسانم. او قبول كرد و سوار شد. طي مسير 
جلوي دكه اي توقف كردم تا سيگار بخرم كه هنوز به دكه نرسيده او 
از ماشين پياده شد و فرار كرد. من هم بالفاصله سوار ماشين شدم 

و به خانه رفتم. «
متهم در خصوص نحوه استخدامش در اسنپ گفت: »بعد از استخدام 
در اسنپ آنها از من برگه سوءپيشينه خواستند. چون داراي سوابق 
بودم برگه را تحويل ندادم به همين دليل آنها هم برنامه اي را كه در 
گوشي ام بود قطع كردند. به دفتر اسنپ رفتم اما آنها گفتند بايد 
برگه سوءپيشينه را برايشان ببرم. حرفي نزدم و برگشتم كه در راه 
چند جواني را ديدم كه توي دستشان براي استخدام راننده اسنپ 
پالكارد گرفته بودند. با يكي از آنها صحبت كردم و مشكلم را گفتم. 
او گفت اگر بين فاميل و اقوام يا دوس��تانم كسي را مي شناسم كه 
گواهينامه اش را بدهد مشكلم حل است. آن جوان در ادامه گفت 
از روي گواهينامه و كارت ماشين و بيمه او عكس بگيرم و برايش 
بفرستم. همان روز آن كار را انجام دادم و شب نشده برنامه اسنپم در 

گوشي ام وصل شد و يك سرويس رفتم. «
بعد از اقرارهاي متهم پسر جوان به اتهام تجاوز به عنف با تهديد چاقو 
و آدم ربايي روانه زندان شد و پرونده وي بعد از صدور كيفرخواست 
به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين 
ترتيب متهم بعد از تعيين وقت به زودي در آن ش��عبه محاكمه 

خواهد شد. 

م�رد افغ�ان ك�ه هن�گام ميانجيگ�ري مرتك�ب قت�ل ش�ده 
ب�ود ب�ا ت�الش نام�ادري اش موف�ق ب�ه جل�ب رضاي�ت 
اولي�اي دم و فاصل�ه گرفت�ن از مج�ازات قص�اص ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و چهارم مهر سال 89، مأموران پليس 
ورامين از قتل مرد جواني به نام اژدر باخبر و راهي محل ش��دند. 
شواهد نشان مي داد آن مرد در جريان درگيري با يكي از دوستانش 
به قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، مأموران 
دوست مقتول به نام ايرج را كه در محل حاضر بود، بازداشت كردند. 
ايرج در بازجويي ها گفت: »من و اژدر به خاطر اختالف حسابي كه با 
هم داشتم درگير شديم كه يكي از دوستانم به نام هادي تبعه افغان 
براي ميانجيگري وارد درگيري شد، اما مقتول به او حمله كرد. به 
همين خاطر هادي دست به چاقو شد و چند ضربه به مقتول زد. « 
بعد از اين توضيحات هادي 20 س��اله شناسايي و به پليس آگاهي 
منتقل شد. پس��ر افغان با اقرار به جرمش در خصوص انگيزه اش 
گفت: »مقتول ناسزا گفت و حمله كرد به همين دليل خواستم از 
خودم دفاع كنم. « متهم در توضيح به مأموران گفت: »من و ايرج 
همكار و به شغل بنايي مشغول بوديم. روز حادثه در حال برگشت 
به خانه او را ديدم كه با دوستش درگير بود. هر چه تالش كردم ايرج 
را كنار بكشم، نشد به همين دليل مجبور شدم وارد درگيري شوم تا 
آنها را از هم جدا كنم كه ناگهان مقتول شروع كرد به فحش و ناسزا 
گفتن. بعد از آن با چاقويي كه در دست داشت به سمت من حمله 
كرد. در آن شرايط چاره اي جز دفاع نداشتم به همين دليل چاقو 
را گرفتم و چند ضربه به او زدم. باور كنيد قصد دفاع داشتم و فكر 

نمي كردم ضربه ها كاري باشد و باعث مرگ مقتول شود. «
با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و به شعبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرس��تاده شد. در اولين جلسه رس��يدگي به پرونده 
اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. هيئت قضايي بعد از ش��ور 

متهم را به قص��اص محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده شد و از سوي يكي از شعبات ديوان تأييد شد. در حاليكه 
حكم صادره در آستانه اجرا قرار داشت خبر رسيد كه پدر و دو برادر 

متهم در حفاري چاه ف��وت كرده اند. 
بعد از اين حادثه متهم به عنوان تنها 
سرپرست خانواده توانست با پرداخت 

150 ميليون تومان ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. 
به اين ترتيب پرونده اين بار از جنبه عمومي جرم روي ميز هيئت 
قضايي همان ش��عبه به رياس��ت قاضي زالي قرار گرفت. متهم در 
اين جلسه در حاليكه به شدت پشيمان بود در جايگاه ايستاد و در 
آخرين دفاعش گفت: »باور كنند قصد قتل نداش��تم و روز حادثه 
براي ميانجيگري وارد درگيري ش��دم. « او در ادامه گفت: »بعد از 
فوت مادرم، پدرم با زني ايراني ازدواج كرد و او در اين سال ها مثل 
مادري مهربان ما را بزرگ كرد. وقتي حكم قصاصم تأييد ش��د او 
خيلي تالش كرد تا رضايت اولي��اي دم را جلب كند تا اينكه پدرم 
و دو ب��رادر 20 و 26 س��اله ام در حفاري چاه يكي از من��ازل بر اثر 
حادثه گاز گرفتگ��ي فوت كردند. صاحب كار پ��درم 150 ميليون 
تومان ديه داد و نامادري ام با همان مبلغ توانس��ت رضايت اولياي 
دم را جلب كند. حاال از هيئت قضايي مي خواهم هرچه زودتر مرا 
آزاد كنند تا به عنوان تنها سرپرس��ت خانواده زحمات نامادري ام 

را جبران كنم. «
بعد از دفاع متهم، نامادري او در حاليكه اشك مي ريخت اعالميه 
شوهر و دو پسرانش را به رياست دادگاه نشان داد و گفت: »هادي 
زندان بود و بعد از فوت اين س��ه نفر خيلي تنها شدم. من از شوهر 
اولم سه فرزند داشتم كه همه آنها ازدواج كردند. وقتي با پدر هادي 
ازدواج كردم ديگر آنه��ا را خيلي نمي بينم به همي��ن دليل االن 
يك سال است كه در يكي از روستاهاي دورافتاده ورامين با همسر 
عقد كرده يكي از پسرانم كه فوت كرده است تنها زندگي مي كنم و 

كسي حالي از ما نمي پرسد. «
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

م�واد  كالن  محمول�ه  زمان )ع�ج(  ام�ام  گمن�ام  س�ربازان 
منفج�ره را ك�ه ق�رار ب�ود ب�ا پوش�ش م�واد مخ�در از مرزه�اي 
كردن�د.  ضب�ط  و  كش�ف  ش�ود،  وارد  كش�ور  ب�ه  ش�رقي 
 نيروهاي اداره كل استان سيس��تان و بلوچستان با اقدامات اطالعاتي 
و فني توانس��تند گروه هاي تروريس��تي را در انتقال 80 كيلوگرم مواد 
منفجره تركيبي، 17 عدد تله انفجاري پدالي )مخصوص به كارگيري 
در بمب هاي كنار جاده اي و تله هاي انفجاري(، 28 قبضه سالح كمري 
با 2هزار و 100 فش��نگ، 35 قبض��ه نارنجك جنگي، دهها چاش��ني 

الكترونيكي، فتيله و تجهيزات انفجاري ناكام بگذارند. 
 در اين عمليات سربازان گمنام امام زمان )عج( همچنين 580 كيلوگرم 

مواد مخدر از تروريست ها كشف كردند. 

كشف محموله كالن 
 مواد منفجره

 در شرق كشور

در دوئل خونين
قتل   رقيب    عشقي

درگيري دو پس�ر جوان به خاطر رابطه دوستي 
با زن آرايش�گر با مرگ يكي از آنها پايان يافت. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، صب��ح دي��روز كاركنان 
بيمارستان آيت اهلل كاش��اني مرگ مشكوك پسر 
جواني را ب��ه مأموران پليس پايتخ��ت خبر دادند. 
لحظاتي بعد از اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس 
راهي بيمارستان ش��دند. مأموران در بيمارستان با 
جسد خونين پسر 17 س��اله اي به نام اشكان روبه رو 
ش��دند كه با ضربه قمه به رانش به قتل رسيده بود. 
نخستين بررسي ها نشان داد مقتول به دست رقيب 
عشقي اش به نام سروش به قتل رسيده است. مأموران 
دريافتند مقتول و يكي از دوس��تانش بامداد جمعه 
24 فروردين ماه پسر جوانی با نام سروش در حوالي 
فلكه چهارم خزانه درگير شده كه در جريان آن سروش، 
مقتول و دوستش را با قمه زخمي و فرار مي كند. با اعالم 
خبر قتل پس��ر جوان تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران براي شناس��ايي و دستگير عامل 
حادثه وارد عمل ش��دند. دوس��ت زخمي مقتول در 
تحقيقات پليسي گفت: مقتول چند سال قبل با زن 
جواني به نام فتانه آشنا شد. آنها با هم رابطه دوستانه اي 
داشتند به طوريكه به هم عالقه پيدا كردند و قرار بود 
با هم ازدواج كنند. از طرفي هم سروش، رقيب عشقي 
اشكان بود و آنها چند باري با هم مشاجره لفظي هم 
كرده بودند. آن شب اشكان، فتانه را با موتور سيكلتش 
به در خانه اش رساند و من هم همراه او بودم كه سروش 
با قمه اي به من و اشكان حمله كرد و بعد از اينكه هر 
دوي ما را زخمي كرد از محل گريخت. مأموران در ادامه 
فتانه را شناسايي و از وي درباره حادثه تحقيق كردند. 
وي در بازجويي ه��ا گفت: لحظه حادثه من ش��اهد 

درگيري سروش با مقتول و دوستش بودم. او با قمه به 
آنها حمله كرد و هر دو را زخمي كرد و بعد هم فرار كرد. 
وي ادامه داد: من آرايشگر هستم و كارم كاشت ناخن 
است. سه سال قبل در حالي كه از شوهرم جدا شده 
بودم مغازه آرايشگري زدم. من براي تبليغ كارم به دفتر 
چاپ آگهي رفتم و چند تراكت و آگهي سفارش دادم. 
آنجا با اشكان آشنا شدم. او براي چاپ تراكت و پخش 
آگهي هاي آرايشگاهم خيلي به من كمك كرد و همين 
موضوع باعث آشنايي بيشتر ما شد. رابطه دوستانه ما 
ادامه داشت تا اينكه به يكديگر عالقه پيدا كرديم و قرار 
شد با هم ازدواج كنيم اما خانواده اشكان با ازدواج ما 
مخالف بودند. پس از اين رابطه ما ادامه داشت و هر دو 
دنبال فرصتي بوديم تا ش��رايط ازدواجمان را فراهم 
كنيم. در اين ميان س��روش هم كه بچه محل ما بود 
به من ابراز عالقه مي كرد اما من به اشكان قول ازدواج 
داده بودم و عالقه به س��روش نداش��تم. شب حادثه 
اشكان و دوستش مرا با موتور سيكلت به در خانه ام 
رساند. وقتي از موتور س��يكلت پياده شدم، سروش 
راه اشكان و دوستش را سد كرد. آنها با هم مشاجره 
لفظي كردند كه سروش به خانه شان رفت و لحظاتي 
بعد با قمه اي به داخل كوچه آم��د. آنها با هم درگير 
شدند و من خيلي سعي كردم درگيري را پايان دهم، 
اما سروش هم با قمه هر دوي آنها را زخمي كرد و بعد 
از محل گريخت. پس از آن با داد و فرياد از همسايه ها 
درخواس��ت كمك كردم كه يكي از همس��ايه ها با 
اورژانس تماس گرفت و دقايقي بعد هم آمبوالنس 
به محل حادث��ه آمد و آنها را به بيمارس��تان منتقل 
كرد. همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
كارآگاهان پليس آگاهي در تالشند تا قاتل فراري را 
دستگير و زواياي پنهان اين درگيري را بر مال كنند. 

 نجات از مرگ 
با فداكاري نامادري

 بازداشت شيطان دوو سوار
 پيش از ارتكاب آخرين جنايت

مج�رم س�ابقه دار ك�ه مته�م اس�ت س�وار 
ب�ر خ�ودروي دوو س�يلو زن�ان را رب�وده و 
ب�ه آنه�ا تع�رض مي ك�رد بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، ش��امگاه چهارش��نبه 
22فروردين ماه امسال زن جواني وارد كالنتري 
119 مهرآباد جنوبي شد و از راننده يك خودروي 
دووس��يلو به اتهام آدم ربايي، تهدي��د به قتل و 
تعرض شكايت كرد. بعد از مطرح شدن شكايت 
پرونده به دستور قاضي محمدي، بازپرس شعبه 
چهارم دادس��راي امور جنايي تهران در اختيار 
تيمي از كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. زن جوان در توضيح بيش��تر 
ماجرا به كارآگاهان گفت: س��اعت 20:30 شب 
حادثه در محدوده ميدان آزادي منتظر تاكسي 
بودم تا ب��ه خانه ام در ش��هرك وليعصر بروم كه 
يك دس��تگاه خودروی س��واري دوو سيلو كه 
راننده اش مردي حدوداً 35 ساله بود توقف كرد. 
بعد از گفتن مسير سوار ش��دم و راننده حركت 
كرد. بعد از طي كردن مسير راننده ناگهان تغيير 
مس��ير داد كه به او اعتراض ك��ردم. او اما چاقو 
كشيد و من را تهديد به مرگ كرد. بعد از آن در 
محل خلوتي حوالي جاده قدي��م كرج با تهديد 
چاقو به من تعرض كرد. سرانجام در حالي كه از 
ناحيه گردن دچار جراحت شده بودم من را رها و 
فرار كرد. هنگام دور شدن خودرو از محل، موفق 

شدم بخشي از پالك آن را به ذهنم بسپارم. 
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس گذاشت، 
كارآگاهان موفق شدند شماره پالك خودرو به 
شماره انتظامي ايران33 /*** ق 45 را به دست 
آورند. آنها وقت��ي براي بازداش��ت متهم راهي 
خانه اش در شهرك وليعصر شدند متوجه شدند 

كه متهم پس از ارتكاب جنايت از خانه متواري 
شده است. 

در ش��اخه ديگري از تحقيقات دس��تور توقيف 
خودرو در سامانه پليس ثبت شد و تالش ها براي 
بازداشت متهم به جريان افتاد. بررسي ها در اين 
باره جريان داشت تا اينكه مأموران گشت پليس 
آگاهي در محدوده بزرگراه فتح، خودروي مورد 
نظر را شناسايي كردند و به راننده دستور ايست 
دادند. مأموران پليس همچنين متوجه ش��دند 
كه راننده با زني كه در صندل��ي جلوي خودرو 
نشسته درگير شده است. راننده اما بدون توجه 
به هشدار پليس با فشار دادن پدال گاز از محل 
دور شده و با چند خودروي عبوري هم تصادف 
كرد تا اينكه س��رانجام خودروي وي متوقف و 
متهم بازداشت ش��د. زني كه داخل خودرو بود 
به پليس گفت من به عنوان مسافر سوار خودرو 
شده بودم تا به شاد آباد بروم. راننده اما بعد از طي 
كردن مسافتي ناگهان تغيير مسير داد و با تهديد 
چاقو قصد تعرض داشت كه گشت پليس از راه 
رسيد و او بازداشت شد. متهم وقتي مورد تحقيق 
قرار گرفت به تعرض به اولين شاكي اعتراف كرد. 
او درباره ربودن دومين ش��اكي هم گفت: بعد از 
مصرف شيشه دومين شاكي را سوار خودرو كردم 
و قصد تعرض داشتم كه مأموران گشت پليس از 

راه رسيده و من را بازداشت كردند. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با 
جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
متهم از مجرمان س��ابقه دار در ارتباط با جرائم 
مواد مخدر اس��ت و تحقيقات براي شناس��ايي 
جرائم بيشتر از او در اداره شانزدهم پليس آگاهي 

تهران بزرگ ادامه دارد. 

اسيدپاشي روي دانش آموز
شهرس�تان  در  نوج�وان  دانش آم�وز 
كرمانش�اه هدف اسيدپاش�ي ق�رار گرفت. 
اين حادثه ساعت هفت و نيم صبح روز يك شنبه 
26 فروردين م��اه اتفاق افتاد ك��ه در جريان آن 
دانش آموز كالس شش��م در مس��ير مدرسه از 
سوي دو نفر هدف اسيدپاشي قرار گرفت. مجروح 
حادثه كه از ناحيه صورت و كمر دچار جراحت 
شده بود ابتدا به بيمارستان اس��الم آباد غرب و 
بعد از اقدام ه��اي اوليه درماني به دليل ش��دت 
جراحات به بيمارستان امام خميني)ره( كرمانشاه 
منتقل شد. سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون 
اجتماعي انتظامي اس��تان كرمانش��اه گفت: با 
حضور مأموران پليس و بررسي هاي اوليه يكي 
از متهمان بازداشت شد و تالش براي بازداشت 
همدست وي در جريان است. وي گفت: حادثه 

با انگيزه شخصي رقم خورده است و تحقيقات در 
اين باره جريان دارد. 

سوختگي 9 درصدي
دكتر بهنام رضا مخصوصي، رئيس مركز آموزشي 
و درماني امام خميني )ره( كرمانشاه هم به ايرنا 
گفت: اين دانش آموز دچار 9 درصد س��وختگي 
عميق از ناحيه صورت و قسمتي از بدن شده است. 
او گفت: روز دوشنبه يك عمل روي قسمت هاي 
سوخته اين پسر نوجوان انجام شد و به طور حتم 
در روزهاي آينده به عمل ه��اي ديگري نيز نياز 
خواهد بود. وي با اشاره به عارضه جدي در صورت 
اين پسر گفت: چشم اين نوجوان اسالم آبادي نيز 
به شدت آسيب ديده كه اميدواريم با تالش هاي 
تيم مجرب سوختگي بيمارستان بتوانيم از عارضه 

وي كم كنيم. 


