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سرباز ورزشكار در اقدامي شجاعانه 
مرد قاچاق فروش را به دام انداخت 

سرباز وظيفه شناس در اقدام شجاعانه اي راننده خودروي پرايدي 
را كه از خرده فروشان مواد مخدر بود در حال حركت دستگير كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، بعدازظهر روز سه شنبه يكي از مأموران درجه دار 
كالنتري 109 بهارستان همراه يك سرباز وظيفه شناس سوار بر موتور 
در خيابان شهيد مصطفي خميني در حال گشت زني بودند كه به يك 
دستگاه خودروي پرايد مشكوك ش��دند و به آن دستور ايست دادند. 
راننده خودرو با شنيدن دستور ايست با سرعت قصد فرار داشت كه در 
عمليات تعقيب و گريز بين چهارراه سيروس و سرچشمه، سرباز وظيفه 
در يك اقدام جسورانه قصد داش��ت با پريدن از روي موتور سيكلت از 
شيشه هاي خودرو كه پايين بود داخل خودرو شود كه راننده با ديدن 
اين صحنه فرمان خودرو را به سمت خودروهاي ديگر كشاند. اين اقدام 
باعث ش��د خودروي پرايد با دو خودروي پژو 405 و تيبا برخورد كند. 
در نهايت سرباز وظيفه شناس توانس��ت فرمان خودرو را تحت كنترل 
بگيرد و راننده خودرو نيز كه قصد فرار داشت از سوي مأمور درجه دار 

بازداشت شد. 
سرهنگ دوستعلي جليليان، سركالنتر هفتم پليس پيشگيري تهران 
بزرگ گفت: »راننده پرايد مردي ۳۲ س��اله و از افراد باسابقه است كه 
بعد از بررسي خودروي وي حدود 450 گرم هروئين و 50 گرم شيشه 
در پك هاي مختلف كشف ش��د. در اين حادثه س��رباز وظيفه شناس 
كه متولد 7۲ و ورزشكار اس��ت در حاليكه از ناحيه سر و سينه مجروح 

شده بود به بيمارستان منتقل شد.«

سارق ويلچر
 بيمارستان امام حسين )ع( دستگير شد

م�رد معت�اد ك�ه قص�د داش�ت ي�ك وليچ�ر را از بيمارس�تان 
ش�د.  دس�تگير  كن�د،  س�رقت  حس�ين )ع(  ام�ام 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، چندي پي��ش، عوامل انتظامي مس��تقر در 
بيمارستان امام حسين )ع( به فردي كه قصد داش��ت يك ويلچر را از 
بيمارستان خارج كند مش��كوك ش��دند و وي را بازداشت كردند. در 
تحقيق از فرد مورد نظر مشخص شد وي داراي اعتياد شديد است كه 
بدون همراه به بيمارستان مراجعه كرده اما در هيچ كدام از بخش هاي 

بيمارستان پذيرش نشده است. 
با بررسي ويلچر نيز مشخص ش��د عالئم و مشخصات بيمارستان روي 
آن مندرج نش��ده و به نظر مي رسيد كه ويلچر ش��خصي است، اما در 
بررسي هاي بيشتر مشخص شد اين فرد با چاقو عالئم درج شده روي 

ويلچر را سوراخ و ويلچر را به وسليه شخصي تبديل كرده است.«
س��رهنگ علي جنتي، فرمانده يگان انتظامي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي كشور گفت: »اين ش��خص بعد از بازداشت تحويل 
عوامل كالنتري 106 نامجو شد و در تحقيقات بيشتر نيز مشخص شد 

وي داراي سه بار سابقه دستگيري در زمينه اعتياد است.«
يك كشته و 16 مجروح 

 در واژگوني اتوبوس مسافربري 
واژگون�ي ي�ك دس�تگاه اتوب�وس مس�افربري ولوو در اس�تان 
سيستان و بلوچس�تان يك كش�ته و 16 مجروح بر جاي گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه عصر روز سه شنبه در محور زاهدان – بم 
استان سيستان و بلوچس��تان اتفاق افتاد. با حضور مأموران در محل و 
بررسي هاي اوليه مشخص شد، يك دس��تگاه اتوبوس مسافربري ولوو 
با 17 سرنش��ين از زاهدان به مقصد يزد در حركت بوده است كه بر اثر 
برخورد با تير برق حاشيه جاده واژگون شده است. در اين حادثه يكي 
از مسافران به علت ش��دت جراحات وارده فوت شد و 16 نفر ديگر نيز 

مجروح و به بيمارستان منتقل شدند.
سرهنگ كشواد بهروزي زاده، رئيس پليس  راه شمال استان سيستان 
و بلوچس��تان گفت: »كارش��ناس تصادفات پليس  راه عل��ت حادثه را 

بي توجهي راننده اتوبوس به جلو اعالم كرده است.«

 جاعالن تراول و دالرهاي تقلبي
 دستگير شدند

مأم�وران پلي�س ته�ران دو نف�ر از اعض�اي بان�د جاع�ان 
چك ه�اي مس�افرتي و دالره�اي تقلب�ي را دس�تگير كردن�د. 
 به گزارش خبرنگار ما، بامداد روز گذشته مأموران كالنتري 110 شهدا، 
حين گشت زني در حوالي خيابان ش��هدا به سرنشينان يك خودروي 
پرايد كه مشغول جابه جايي مقداري لوازم بودند، مشكوك شدند. راننده 
خودرو وقتي متوجه خودروي پليس شد بالفاصله با رها كردن خودرو از 
محل گريخت، اما مأموران يكي از سرنشينان خودرو را كه مرد جواني 
بود، بازداشت كردند. متهم همراه با خودرو به كالنتري منتقل شد كه 
در بررسي خودرو، مأموران حدود 500 تراول 50 هزارتوماني، 55 تراول 
100 هزار توماني و 9 تراول 100 دالري به همراه مقداري مواد مخدر را 

كشف كردند كه به طور ماهرانه اي در خودرو جاسازي شده بود. 
با اظهارات متهم، مأموران با هماهنگي سرپرست دادسراي ناحيه 14 
تهران راهي مخفيگاه وي ش��دند كه در آنجا موفق شدند ادوات توليد 
اسكناس جعلي )چهار پرينتر و اسكنر مخصوص جعل اسكناس( كشف 

كردند. 
سرهنگ رضا حيدري، رئيس كالنتري 110 شهدا گفت: »در مخفيگاه 
متهم، خانم جواني نيز حضور داشت كه مشخص شد وي درباره جعل 
اسكناس با متهم همدست بوده اس��ت كه وي نيز به كالنتري منتقل 
ش��د. تالش پليس براي شناس��ايي متهم متواري و تحقيقات بيشتر 

ادامه دارد.«

دختر   رزمي كار  مرد هوسران   را  ضربه  فني كرد 

قاتل  مديرعامل نشريه شمارش به قصاص محكوم شد

خودروسازان  داخلی همچنان»ارابه مرگ«  توليد مي كنند

مردي كه متهم اس�ت با همدس�تي برادر و 
برادرزاده اش مدير عامل نش�ريه شمارش 
را در جريان درگيري به قتل رسانده است، 
ب�ه قص�اص، دي�ه و حب�س محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، خشم يكي از رفتارهاي 
ناهنجار و انگيزه بس��ياري از پرونده هاي قتل 
است. زماني كه افراد به جاي مراجعه به قانون 
و سير مراحل آن، سعي مي كنند مشكالت را 
با يك رفتار خودس��رانه و ناهنجار حل كنند 
سرنوشتي جز درگيري و سرانجام قتل نخواهد 
داشت. در پرونده اي كه ۲0 ارديبهشت سال 96 
در كالنتري 1۲ يوس��ف آباد ب��ه جريان افتاد، 
مردي مأموران پلي��س را از درگيري خونين 
ميان دو همسايه باخبر كرد و در توضيح گفت: 
»ساعتي پيش با سر و صداي همسايه ها بيرون 
رفتم و دي��دم يكي از آنها به ن��ام مهدي، مرد 
همس��ايه را همراه برادر و برادرزنش زخمي و 
راهي بيمارستان كرد، سپس خودش با موتور 

گريخت.«
بع��د از اين توضيح��ات تحقيق��ات پليس به 
جري��ان افتاد ت��ا اينك��ه از بيمارس��تان خبر 
رس��يد مجيد ۳۳ س��اله كه مديرعامل نشريه 
شمارش بود بر اثر اصابت قمه به سينه  و شدت 

خونريزي ها فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني برادر مقتول 
به نام محمد كه او نيز از ناحيه س��ر به شدت 
زخمي ش��ده بود به مأموران گف��ت: » مهدي 
يك سوئيت غير مجاز در پاركينگ ساخته بود 
و رفت و آمد هاي مشكوك داشت. او مشروب 
و مواد مخدر نيز مصرف مي ك��رد. برادرم، دو 
دختر نوجوان داش��ت به همين خاطر او بار ها 
به مهدي تذكر داده بود، اما او توجهي نداشت 
تا اينكه مجيد از او ش��كايت كرد. وقتي برگه 
شكايت به دست مهدي رسيد او عصباني شد 
و روز حادثه مقابل خانه برادرم آمد و ش��روع 
به فحاش��ي كرد. مجيد بالفاصله با من تماس 
گرفت و خواست كمكش كنم. وقتي به خانه 

او رسيدم، همسر برادرم حال خوبي نداشت به 
همين دليل مجبور ش��ديم با اورژانس تماس 
بگيريم. « وي ادامه داد: »وقتي مهدي متوجه 
اورژانس شد بار ديگر به طبقه باال آمد و با قمه 
حمله كرد. او يك ضربه به سرم زد و در حاليكه 
روي زمين افتاده  بودم، ب��رادر و برادرزاده اش 
نيز به طرفم آمدند و سه نفري مرا كتك زدند. 
در همين حين برادرزن ب��رادرم جلو آمد كه 
متهمان او را نيز كتك زدند. آنجا بود كه مجيد 
سراسيمه از پله ها پايين آمد و مهدي با ديدن 

او قمه را به سينه اش زد و با موتور فرار كرد.«
با ثبت اين اظهارات و س��اير شاهدان حادثه، 
مهدي 4۳ ساله در حاليكه يك سابقه كيفري 
نيز در پرونده اش داش��ت، تحت تعقيب قرار 
گرفت تا اينكه پنج م��اه بعد از حادثه در تاريخ 
11 مهر سال 96 در مخفيگاهش همراه با كشف 
چندين دس��ت لباس نظامي دس��تگير شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد، اما جرمش 
را انكار كرد و در توضيح گفت: »روز حادثه بعد 

از درگيري با مجيد به س��وئيتم رفتم و براي 
اينكه آرام ش��وم كمي مش��روب خوردم. بعد 
به مغازه برادرم رفتم و ب��ا كارگرش مقداري 
شيشه كشيدم كه همان لحظه مقتول تماس 
گرفت و تهدي��د كرد ماش��ين 40 ميليوني ام 
را خرد مي كند. با اين حرف عصباني ش��دم و 
بالفاصله به خانه رفتم. دي��دم او با چند نفر از 
بستگانش ايستاده  است به همين دليل با هم 
درگير شديم و در آن درگيري با قمه خودروي 
زانتياي مقتول را تخريب كردم. سپس برادر 
مقتول از پشت س��ر مرا گرفت و بعد از آن مرا 
هل داد. وقتي برگش��تم، ديدم قمه به سينه 

مقتول فرو رفته است.«
 با انكارهاي مته��م اما بنا به ش��واهد و قرائن 
موجود وي ب��ه اتهام قتل عم��د و ايراد ضرب 
و جرح روانه زندان ش��د و پرونده در ش��عبه 
دوازده��م دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
تحت رس��يدگي قرار گرفت. در اولين جلسه 
رس��يدگي به پرون��ده اولياي دم درخواس��ت 

قصاص كردند. سپس برادر و برادرزن مقتول 
ك��ه در آن درگي��ري دچ��ار ض��رب و جرح 
ش��ده بودند به عنوان شاكي ش��كايت خود را 
مطرح و درخواست ديه كردند. در ادامه متهم 
با انكار جرمش گف��ت: »س��الها در ژاپن كار 
مي كردم و مه��ارت دعوا با قم��ه را از آنجا ياد 
گرفتم. بعد از برگشت به ايران شروع به ساخت 
و ساز س��اختمان كردم تا اينكه گرفتار اعتياد 
شدم. « او در خصوص كشف لباس هاي نظامي 
گفت: »به اين لباس ها عالقه داشتم و آنها را با 
درجه سرهنگي ۲00 هزارتومان خريده بودم، 
اما هيچ وقت از آنها استفاده نكردم. باور كنيد 
در قتل نقش��ي نداش��تم و به خاطر خوردن 

مشروب حالت عادي نداشتم.«
در پايان هيئت قضايي متهم را بنا به ش��واهد 
و مدارك موجود به قصاص، ديه و پنج س��ال 
حبس محكوم كرد. اي��ن حكم به ديوان عالي 
كشور فرستاده شد و از س��وي قضات يكي از 

شعبات آن تأييد شد. 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
غالمرضا مسکنی

   گزارش 
ناجا با انتقاد از عملكرد دستگاه ها 
در خصوص كاهش تلفات حوادث 
جاده اي گفت: خودروس�ازان  داخلی همچن�ان ارابه مرگ 
توليد مي كنند و خودروي پرايد و پژو آر دی كه ايمني الزم 

را ندارند، نبايد در جاده ها تردد كنند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار سيدكمال هاديانفر صبح ديروز در 
مراسم رزمايش بزرگ گشت هاي نامحسوس پليس راهور ناجا كه در 
دانشگاه علوم انتظامي امين برگزارشد، با بيان اينكه توسعه انضباط 
ترافيكي يك اصل الزم و اجتناب ناپذير در كشور است و بايد به آن 
توجه الزم ش��ود، گفت: در حال حاضر بيش از 44 ميليون راننده، 
۳۳ ميليون وسيله نقليه اعم از موتورسيكلت و خودرو در ۲17 هزار 
كيلومتر از راه ها و بيش از هزار شهر در حال تردد هستند كه نظارت 
با شيوه هاي قديمي و سنتي بر اين تعداد راننده و وسيله نقليه ممكن 
نيست و الزم است با استفاده از شيوه هاي مدرن و تجهيزات جديد و 

كنترل نامحسوس براي كاهش تخلفات اقدام كنيم. 
به گفته وي كاهش كش��ته ش��دگان و جان باختگان در سوانح و 
حوادث جاده اي تنها برعهده پليس نيست و پليس تنها يك سازمان 

از ۳۳ سازمان متولي اين موضوع است. 
سردار هاديانفر با اش��اره به آمار جان باختگان سوانح جاده اي در 
بيمارستان ها و حين انتقال به بيمارستان گفت: 6 درصد از جان 
باختگان حوادث ترافيكي در حين انتق��ال و 4۳ درصد در مراكز 
درماني جان خود را از دست مي دهند. بنابراين 49 درصد كشته هاي 

حوادث و س��وانح جاده اي مربوط به وزارت بهداش��ت است و اين 
وزارتخانه نيز در اين زمينه براي كاهش اين تلفات، اقدامات مؤثري 
انجام دهد.  رئيس پليس راهور ناجا از كوتاهي بيمه ها در عمل به 
وظايف خود نيز شديداً انتقاد كرد و گفت: سال گذشته 17 هزار و 
1۳۸ نفر در جاده ها جان خود را از دس��ت دادند. يعني بيمه ها در 
سالي كه گذشت به ازاي هر يك از اين جانباختگان ۲60 ميليون 
تومان و براي ۳65 هزار مجروح تصادفات نيز خساراتي را پرداخت 
كردند و همچنين نسبت به جبران خسارات تصادف خودروها نيز 
مبالغي را پرداخت كردند، اما همين شركت ها حاضر نيستند كه 
سهم خود براي تقويت ناوگان امدادي و كاهش تصادفات را پرداخت 
كنند.  رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه استفاده از بازرسان و 
گشت هاي نامحسوس جزو جدي ترين بخش هاي اين طرح است 
كه براي 10 اس��تان ه��دف در نظر گرفته شده اس��ت، گفت: اين 
گشت هاي نامحسوس در 10 استان كه بيش از 56 درصد تصادفات 

را به خود اختصاص داده اند،  اجرا مي شود. 
سردار هاديانفر با بيان اينكه با استفاده از بالگردها و پهپادهاي هواناجا 
وضعيت ترافيكي در جاده ها را لحظه  به لحظه رصد مي كنيم، گفت: 
اميدواريم در روزهاي آينده اين گشت ها بيش از پيش فعال شده و 
البته بايد بگويم گشت هاي عادي نيز همچنان فعال هستند و وجود 
گشت هاي نامحسوس رافع گشت عادي نيس��ت. وي ادامه داد: 
مردم متأسفانه در جاده ها شرطي شده اند، يعني به محض ديدن 
گشت هاي عادي يا دوربين ها سرعت خود را كاهش می دهند  و بعد 
از عبور از پليس و دوربين ها دوباره به رفتارهاي پرخطر خود ادامه 

مي دهند كه اين گشت هاي نامحس��وس براي پايان دادن به اين 
رفتارهاي اشتباه است. 

س��ردار هاديانفر با اش��اره به نصب دوربين هاي جديد در جاده ها 
گفت: ۲هزار دوربين به زودي در جاده هاي كشور نصب مي شود 
و همچنين نسل جديد دوربين هاي ليزرگان در دستور كار پليس 
است و توس��عه فناوري و اس��تفاده از تجهيزات روز يكي ديگر از 

اولويت هاي ما در رانندگي است. 
رئيس پليس راهور ناجا با انتقاد از وضعيت ايمني برخي خودروها  
افزود: برخي خودروس��ازان » ارابه مرگ« توليد مي كنند، آردي 
و پرايد كه ايمني الزم ندارند نبايد در جاده ه��ا تردد كنند و بايد 

خودروسازان ما به سمت توليد خودروهاي امن بروند. 
وي در پايان گفت: ما بدون مشاركت مردم نمي توانيم به اهدافمان 
دس��ت پيدا كنيم و همه توانمندي هاي پليس با مشاركت مردم 

همراه بوده كه توانسته ايم به اهدافمان دست پيدا كنيم. 

دختر رزمي كار كه مدير فروش يك صفحه 
معروف اينستاگرامي است پس از آشنايي 
با يكي از واردكنندگان پودرهاي بدنسازي 
در دام او گرفتار ش�د، ام�ا در درگيري با او 
موفق شد مرد هوسران را ضربه فني كند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، بررس��ي پرونده هاي 
آدم ربايي يا آزار و اذيت كه معموالً قربانيان آن 
دختران جوان هستند، بيشتر به خاطر اعتماد 
بي جا قربانيان نسبت به طرف مقابل صورت 
مي گيرد. در پرونده آدم ربايي كه چندي قبل 
در اداره پليس تشكيل شد، دختر ۲۲ ساله اي به 
اداره پليس رفت و از مردي كه قرار بود براي او 
پودرهاي بدنسازي تبليغ كند به اتهام آدم ربايي 

و سرقت اموالش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من ورزشكارم و 
چندين سال است ورزش هاي رزمي و بدنسازي 
كار مي كنم و االن هم مربي بدنسازي هستم. 
از طرفي هم در اينس��تاگرام بيش از 40 هزار 
دنبال كننده دارم كاالهاي بعضي شركت ها 
را تبليغ مي كنم و از اين راه درآمد خوبي هم 
دارم. چند روز قبل پسر جواني به نام اردشير 
در اينستاگرام به من پيام داد و گفت پودرهاي 
بدنسازي و تقويتي از دوبي وارد مي كند و از من 
خواست پودرهايش را در صفحه اينستاگرامم 
تبليغ كنم. ما در نهايت پس از چند بار تلفني 
صحبت كردن درباره هزينه تبليغات با هم به 
توافق رسيديم و قرار شد پس از اينكه اردشير 
چند نمونه از كاالهاي مورد نظر را در اختيار من 

قرار داد، كاالهاي او تبليغ كنم. در نهايت صبح 
امروز در يكي از خيابان هاي مركزي تهران قرار 
مالقات گذاشتيم تا نمونه ها را تحويل بگيرم. 
وقتي سوار خودرواش شدم اردشير مدعي شد 
كه همراه او به دفترش بروم و آنجا نمونه ها را 
تحويلم دهد كه قبول كردم و او با خودرواش 
شروع به حركت كرد. پس از طي مسافتي او به 
طرف جنوب تهران رفت و وارد بزرگراه آزادگان 
شد كه به او مشكوك شدم و خواستم خودرو 
را متوقف كند تا پياده شوم اما او چاقويي از زير 
صندلي اش بيرون آورد و مرا تهديد به قتل كرد 
كه با او درگير ش��دم. از آنجايي كه ورزشكارم 
چند مشت و لگد به او زدم كه كنترل خودرو 
از دستش خارج ش��د و خودرواش به جدول 
كنار خيابان برخورد كرد و سرعتش كم شد. 
سپس خودم را از داخل خودرو به بيرون پرت 
كردم و اردشير هم از ترس با خودرواش از محل 
گريخت. در حالي كه زخمي شده بودم راننده 
عبوري مرا به بيمارستان منتقل كرد و تحت 

درمان قرار گرفتم. 
وي در پايان گفت: مرد آدم رب��ا تلفن همراه، 
كيف و عطر ۸ ميليون تومان��ي ام را كه برادرم 
از كشور فرانسه برايم كادو آورده بود، سرقت 

كرد. 
پس از طرح اين ش��كايت مأموران تحقيقات 
گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري مرد 
آدم ربا آغاز كردند تا اينكه چند روز بعد اردشير 

را دستگير كردند. 

متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا منكر 
جرم خود شد، اما وقتي با شاكي روبه رو شد به 
آدم ربايي و سرقت اعتراف كرد. وي گفت: من 
چند سالي است كه پودرهاي بدنسازي وارد 
مي كنم و معموالً هم به باشگاه هاي بدنسازي 
مي فروشم. مدتي قبل در اينستاگرام با صفحه 
شاكي روبه رو ش��دم كه كاالهاي شركت ها را 
تبليغ مي كرد. وقتي فهميدم او مربي بدنسازي 
هم اس��ت، تصميم گرفتم تبلي��غ پودرهاي 
بدنس��ازي را به او واگذار كنم. ما باهم توافق 
كرديم و روز حادثه وقتي او را س��وار خودروام 
كردم تا نمونه كاالها را تحويلش بدهم ناگهان 
شيطان مرا وسوسه كرد. در حالي كه وسوسه 
ش��يطاني تمام وجودم را گرفته بود تصميم 
گرفتم او را بربايم و به باغ يكي از دوستانم در 
حوالي تهران ببرم كه با مقاومت او روبه رو شدم 
و براي ترساندش چاقو كشيدم، اما دختر جوان 
ورزشكار بود و با من درگير شد كه در نهايت 
كنترل خودرو از دس��تم خارج ش��د و پس از 
اينكه سرعتم كم ش��د او خودش را به بيرون 

پرت كرد. 
وي در پايان گفت: پس از فرار تلفن همراه او را 
به داخل خيابان پرت كردم، اما عطر او را در اين 

مدت استفاده كردم. 
متهم پ��س از تحقيقات تكميلي به دس��تور 
بازپرس جنايي راهي زندان شد و به زودي در 
دادگاه كيفري استان تهران به جرم آدم ربايي و 

سرقت مقرون به آزار محاكمه مي شود. 

كالهبرداري ميلياردي
 به بهانه فروش خودرو

پ�در و پس�ري ك�ه ب�ا همدس�تي م�رد ديگ�ري ب�ه بهان�ه 
از  توم�ان  10ميلي�ارد  مبل�غ  خ�ودرو،  ف�روش  پي�ش 
كرده بودن�د دس�تگير ش�دند.  ش�هروندان كاهب�رداري 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل شش شاكي با مراجعه به كالنتري 
164 قائم از سه مرد كالهبردار شكايت كردند و گفتند: » براي خريد 
و پيش فروش خودروهاي داخل��ي و خارجي به دفتر فروش اتومبيل 
در بزرگراه ارتش رفتيم كه دونفر در آن مشغول كار بودند. به عنوان 
پيش فروش مبالغي را پرداخت كرديم و قرار ش��د خودروها در وقت 
مقرر تحويل داده ش��وند، اما هر چه منتظر ش��ديم خبري از تحويل 
خودروها نبود. بعد از گذش��ت چند روز از وقت مقرر به دفتر فروش 
مراجعه كرديم كه متوجه شديم دفتر بس��ته شده است و كارمندان 

آن نيز متواري اند.«
با طرح اين شكايت و شكايت هاي مشابه ديگري كه به پليس يكم آگاهي 
فرستاده شد، مأموران تحقيقات خود را درباره اين پرونده آغاز كردند. 
بررسي ها نش��ان داد اعضاي دفتر فروش خودرو پدر و پسر هستند كه 
مديريت دفتر نيز بر عهده پس��ر خانواده بوده است. بنابراين پدر و پسر 
تحت تعقيب قرار گرفتند ت��ا اينكه پدر خان��واده در مخفيگاهش در 
حكيميه تهرانپارس شناسايي و دستگير شد و چند روز بعد پسر وي نيز 

در يكي از شهرهاي شمالي دستگير شد. 
سرهنگ دست خال، رئيس پليس يكم آگاهي گفت: »در بازجويي از هر 
دو متهم مشخص شد پدر و پسر با همدستي متهم اصلي پرونده اقدام به 
كالهبرداري تعداد زيادي از شهروندان كرده اند كه بعد از اين اظهارات، 
متهم اصلي پرونده نيز شناسايي و دستگير شد. وي نيز در بازجويي ها 
با اقرار به جرمش به 100 فقره كالهبرداري به بهانه پيش فروش خودرو 
و دريافت مبلغ يكصد ميليارد  ريال از مال باختگان اعتراف كرد. به اين 

ترتيب سه متهم بعد از اقرار به جرمشان روانه زندان شدند.«

قصاص قاتل مرد روستايي 
مردي ك�ه ب�ه خاط�ر لوله كش�ي آب در درگيري مرد روس�تايي 
را ب�ه قتل رس�انده بود، درزندان رجايي ش�هر كرج قصاص ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، 1۸ مرداد س��ال 90 بود كه مأم��وران پليس از 
درگيري خونيني در يكي از روستاهاي آبسرد شهرستان دماوند با خبر 
و براي بررسي موضوع راهي محل شدند. بررسي هاي مأموران حكايت 
از اين داشت اين درگيري بين چند مرد روستايي رخ داده است كه در 

جريان آن مرد جواني به قتل مي رسد. 
مأموران در تحقيقات بعدي دريافتند مدتي اس��ت تعدادي از اهالي 
روستا به خاطر لوله كشي آب به باغ ها و مزارع خود با هم اختالف دارند 
كه روز حادثه به همين سبب با هم درگيري مرگباري را رقم مي زنند. 
در جريان تحقيقات مأموران عامل قتل را  شناسايي و دستگير كردند. 

متهم پس از انتقال به اداره پليس به قتل اعتراف كرد. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي و بازسازي صحنه قتل در شعبه 71 
دادگاه كيفري اس��تان تهران  از س��وي هيئت قضايي محاكمه شد. 
اولياي دم در جلس��ه دادگاه براي متهم درخواس��ت قصاص دادند و 

هيئت قضايي هم قاتل را به قصاص محكوم كردند. 
حكم قصاص متهم پس از تأييد در شعبه 16 ديوان عالي كشور براي 
اجرا به شعبه اجراي احكام دادس��راي امور جنايي تهران فرستاده 
شد. در نهايت متهم بامداد چند روز قبل پس از گذشت هشت سال 
از حادثه در زندان رجايي شهر مقابل اولياي دم با چوبه دار قصاص 
شد. بدين ترتيب پرونده قاتل مرد روس��تايي براي هميشه بسته 

شد. 

شناي مرگ در كانال آب
پسر جواني كه همراه دوستش براي شنا به داخل كانال آب سدي در 
شهرستان ساوه رفته  بود، بر اثر غرق شدن جان خود را از دست داد. 
به گزارش خبرنگار ما، بعدازظهر روز سه شنبه، مأموران پليس از غرق 
شدن پسر جواني در يكي از كانال هاي آب سدي در روستاي الوسجرد 
در شهرستان ساوه باخبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان مي داد 
دو جوان افغان به قصد شنا به داخل كانال آب سد رفته بودند كه يكي 
از آنها حدود 17 ساله به دليل عدم توجه به اصول ايمني و آشنا نبودن با 

فنون شنا غرق شد و جان خود را از دست داد. 
سرهنگ پرويز اسدي، فرمانده انتظامي شهرستان ساوه گفت: »در اين 

خصوص پرونده اي تشكيل شد و در حال سير مراحل قانوني است.«

شهادت مأمور پليس 
در درگيري با قاچاقچيان مسلح 

مأم�وران  از  دش�تباني  حج�ت اهلل  يك�م  س�توان 
پلي�س مب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در هرم�زگان در جري�ان 
درگي�ري مس�لحانه ب�ا قاچاقچي�ان به ش�هادت رس�يد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عزيزاهلل ملكي در توضيح اين خبر 
گفت: »هفدهم تيرماه مأموران گشت انتظامي شهرستان ميناب 
از فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر براي انتقال محموله مواد باخبر 
شدند و عمليات خود را براي دستگيري آنها آغاز كردند. مأموران 
حين گشت زني در محورهاي خاكي اطراف ايستگاه بازرسي چغاز، 
موفق به شناسايي خودروي قاچاقچيان شدند كه موجب درگيري 
مسلحانه با آنها شد.« وي در ادامه گفت: » در اين درگيري وقتي 
قاچاقچيان عرصه را بر خود تنگ ديدند دست به اسلحه شده و به 
سمت مأموران شليك كردند و بعد از آتش زدن خودروي حامل 
مواد نيز قصد فرار داش��تند كه با تالش مأموران چهارنفر از آنها 

دستگير شدند.«
سردار ملكي با اشاره به اينكه در اين آتش سوزي مقداري از مواد 
مخدر آتش گرفته بود، اظهار كرد: »عالوه بر اين مقدار مواد سوخته، 
در پاك س��ازي محل 500 كيلوگرم موادمخدر نيز كشف و يك 

دستگاه خودروي ديگر متعلق به قاچاقچيان نيز توقيف شد.«
فرمانده انتظامي هرم��زگان در پايان گفت: »متأس��فانه در اين 
درگيري ستوان يكم حجت اهلل دشتباني بر اثر اصابت گلوله و شدت 
جراحات به درجه رفيع شهادت نائل و ستوان دوم صفدر ساالري 

نيز مجروح و به بيمارستان منتقل شد.«


