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دو مرد جوان�ي كه در دو ن�زاع جداگانه 
در پايتخت مرتكب قتل ش�ده اند تحت 
تعقيب مأم�وران پليس ق�رار گرفتند. 
به گزارش جوان، س��اعت 12 نيمه ش��ب 
يك شنبه هشتم تير مأموران كالنتري 151 
يافت آباد با قاضي دش��تبان، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي ام��ور جنايي خب��ر دادند 
م��رد جوان��ي در يك نزاع خوني��ن به قتل 
رسيده است. مأموران اعالم كردند مقتول 
پس از زخمي شدن به بيمارستان شهداي 
يافت آباد منتقل شده است، اما تالش تيم 
پزشكي براي نجات وي نتيجه نداده و مرد 
جوان بر اثر ش��دت خونري��زي روي تخت 

بيمارستان فوت كرده است. 
با اعالم اي��ن خبر بازپ��رس جنايي همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
در محل به تحقيق پرداختند. تيم جنايي 
در بيمارستان با جس��د مرد 30 ساله اي به 
نام بهروز روبه رو شدند كه با اصابت ضربات 

چاقو به قتل رسيده بود. 
نخستين بررسي ها نش��ان داد مقتول در 
حوالي يكي از خيابان هاي يافت آباد مغازه 
مرغ فروشي داشته كه هنگام ميانجيگري 
بي��ن درگيري دو پس��ر ج��وان ب��ه قتل 

مي رسد. 
همچنين مشخص ش��د در اين نزاع قاتل 
كه پسر 25 ساله اي به نام بهرام است با پسر 
شريك مغازه ميوه فروش��ي اش درگيري 
مي شود كه مقتول براي ميانجيگري وارد 
مي شود و بهرام پس از زخمي كردن پسر 
ش��ريكش، مرد مرغ فروش را هم به قتل 

مي رساند و از محل فرار مي كند. 
يكي از شاهدان عيني درباره حادثه گفت: 
بهرام پس��ر خالفكاري اس��ت كه هميشه 
مش��روب مي خ��ورد و مس��ت مي كند. او 
ش��امگاه حادثه در حالي كه مست بود به 
مغازه ميوه فروشي اش آمد و بعد از دقايقي 
با پسر شريكش كه در مغازه بود درگير شد.  
پسر ش��ريكش به او اعتراض كرد كه چرا 
در حالت مستي به مغازه مي آيد كه با هم 
درگير شدند و دس��ت به چاقو برد. در اين 
حال كه آنها با هم درگير ش��ده بودند مرد 
مرغ فروش براي ميانجيگري وارد درگيري 
آنها ش��د كه بهرام هر دوي آنها را با چاقو 
زخمي و فرار ك��رد. پس از اي��ن ما هر دو 

زخمي را به بيمارستان منتقل كرديم اما 
بعد متوجه شديم بهروز فوت كرده است. 

   قتل مرد مغازه دار به دس�ت پسر 
دستفروش 

در حالي كه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
ادامه داش��ت، مأم��وران كالنت��ري 106 
نامجو به قاضي دشتبان اعالم كردند مرد 
28 ساله اي به نام رسول در نزاع خونيني به 

قتل رسيده است. 
بدين ترتيب تي��م جنايي ب��راي تحقيق 
درباره اين قتل راهي محل حادثه شدند كه 
دريافتند مقتول چند ساعت قبل در نزاع 
خونيني با پسر 16 ساله اي به نام شاهين، 
زخمي و به بيمارستان منتقل مي شود، اما 

بر اثر شدت خونريزي فوت مي كند. 
مأم��وران پلي��س در بررس��ي هاي بعدي 
دريافتند ش��اهين يكي از دستفروش��ان 
خياب��ان شهرس��تاني در مي��دان ام��ام 
حسين ) ع ( اس��ت كه شب حادثه به خاطر 
بساط دستفروش��ي اش با رسول كه يكي 
از مغ��ازه داران آن خياب��ان اس��ت درگير 
مي ش��ود و در نهايت وي رسول را با ضربه 
چاقويي ب��ه قلبش به قتل مي رس��اند و از 

محل مي گريزد. 
يكي از كاسب هاي محل به مأموران گفت: 
رسول مغازه سوپر ماركتي دارد و شاهين 
هم دستفروش��ي و هميشه همراه مادرش 
در اين خيابان بساط مي كند. زمان حادثه 
ش��اهين در نزديكي مغازه مقتول بس��اط 
كرده بود كه رسول به او و مادرش اعتراض 
كرد و از آنها خواس��ت بساطشان را جمع 
كنند و از آنج��ا بروند، اما ش��اهين قبول 
نكرد. مرد مغازه دار مدعي بود كه او س��د 
معبركرده و براي رفت و آمد ش��هروندان 
ايج��اد مزاحمت مي كند. آنه��ا ابتدا با هم 
مشاجره لفظي كردند كه ناگهان درگيري 
آنها ب��اال گرفت. م��ا فك��ر نمي كرديم كه 
درگيري آنه��ا رنگ خون بگيرد اما پس��ر 
دستفروش دست به چاقو برد و ضربه اي به 
قلب مرد مغازه دار زد و از محل به سرعت 

گريخت. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين دو 
حادثه خونين مأموران پليس در تالشند تا 
دو قاتل فراري را دستگير و زوايايي پنهان 

اين دو حادثه خونين را بر مال كنند. 
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بقيه از صفحه اول
   نيرو نداشتيم

اين در حالي اس��ت كه مديركل محيط زيست استان كرمانشاه 
از نبود بالگرد و هواپيما براي مهار آتش س��وزي انتقاد مي كند و 
مي گويد با توجه به صعب العبور بودن و مين گذاري اين منطقه 
مرزي الزم است كه آتش س��وزي با كمك هواپيما يا بالگرد آب 
پاش خاموش ش��ود، اما ظاهراً چنين موضوع��ي در حفاظت از 

محيط زيست ما جايگاهي ندارد. 
     روايت فرماندار   پاوه از جان  باختن

 سه فعال محيط زيست 
پروي��ز ايده پ��ور درب��اره جزئيات جان باختن س��ه دوس��تدار 
محيط زيس��ت در اين حادثه گفت: س��اعت چهار بع��د از ظهر 
روز يك ش��نبه به همراه بخشداران نوس��ود و باينگان و تعدادي 
از همكاران راهي ارتفاعات »ماس��ان« در ح��د فاصل ارتفاعات 
بوزين به س��مت رودخانه سيروان ش��ديم.  وقتي آنجا رسيديم 
مشاهده كرديم تعداد زيادي از اهالي بومي آن منطقه، نيروهاي 

محيط زيست، هالل احمر و منابع طبيعي قبل از ما آنجا رسيده اند 
و براي مهار آتش تالش مي كنند. 

در حالي كه تالش ها همچنان ادامه داشت ساعتي بعد وزش باد 
شديد از سمت رودخانه س��يروان به سمت مركز آتش شروع به 
وزيدن كرد كه با توجه به جنگل��ي و صعب العبور بودن منطقه و 

پوشش گياهي بسيار گسترده آتش رو به فزوني گرفت. 
 همزمان سه نفر از دوستداران محيط زيست در ميان شعله های 
آتش گرفتار شدند و پس از اينكه امدادگران در محل حاضر شدند  

با پيكر بي جان اين عزيزان روبه رو شدند.  
فرماندار شهرس��تان پاوه درب��اره ادعاي مرگ اين اف��راد بر اثر 
انفجار مين گفت: در آن روز و ساعاتي كه عمليات اطفاي حريق 
انجام شد، هيچ انفجار ميني به ثبت نرسيده است.  به گفته وي: 
آتش س��وزي در اين منطقه مهار شده اس��ت و به زودي پس از 

بررسي هاي الزم علت آتش سوزي اعالم مي شود. 
    استقبال باشكوه مردم از پيكر 3 فعال   محيط زيست 

بر اس��اس گزارش سايت هاي محلي، پيكر س��ه  دوستدار محيط 

زيست شامگاه يك شنبه از محل حادثه به شهرستان پاوه منتقل و 
با استقبال باشكوه مردم اين شهرستان روبه رو شد. مردم شهرستان 
پاوه با در دست داشتن عكس هايي از سه دوستدار محيط زيست 
و پالكارده��ا و دست نوش��ته هايي ب��ه داخل خياب��ان آمدند و با 

خانواده هاي محيط بانان فوت شده ابراز همدردي كردند.
  تسليت فرمانده سپاه پاوه

در حالي كه پس از فوت سه دوس��تدار محيط زيست در جريان 
مهار آتش سوزي جريان هاي ضد انقالب با ذوق زياد سعي كردن 
تقصير اين حادثه را برگردن نيروهاي انقالب بيندازند و اين در 
صورتي بود كه مختار خنداني يكي از افراد فوت شده در آخرين 
استوري اينستاگرامش ضمن انتقاد از مديران پشت ميز نشين 
كه هر چند وقت يك بار براي گرفتن چند عكس يادگاري س��ر 
صحنه حاضر مي شوند از تالش هاي 50ساعته تعدادي از پرسنل 
دلس��وز نظامي و نيروهاي مردمي تيم هاي اطفاي حريق اداره 
منابع طبيعي پاوه و همچنين رنجره��اي فوق حرفه اي انجمن 

قدر داني كرده بود. 

 از س��وي ديگر پس از فوت اين س��ه دوس��تدار محيط زيست، 
سرهنگ ارسالن سلطان قلي، فرمانده سپاه ناحيه پاوه با ارسال 
پيامي جان باختن اين سه نفر   را تسليت گفت.  در پيام وي آمده 
است: » برادر عزيزمان مختار خنداني نيز جزو معدود افرادي بود 
كه هم��واره در كار خير و نيكو و همچني��ن در مبارزه با بيماري 
كرونا با مديريت و همراهي اعضاي زير مجموعه خود در چند ماه 
اخير در س��طح شهرس��تان و همراه با برنامه هاي سپاه و تحت 
مديريت ناحيه نقش بي بديلي داشت.   وی يكي از كساني بود كه 
در جريان كارهاي خير و عام المنفعه همواره پيش قدم مي ش��د 
و براي راه اندازي كارگاه خياطي و ماسك نيز در شهرستان پاوه 
توسط س��پاه ناحيه كمك هاي قابل توجهي در خريد تجهيزات 
براي كارگاه داش��ت.  مرحوم خنداني همچنين فردي خيرخواه 
و نيك انديش بود و در نهايت جانش را در راه خير و كارهاي عام 
المنفعه از دست داد كه بايد گفت كمك به محيط زيست براي 
مهار آتش��ي كه به جان جنگل هاي اين مرز و بوم مي افتد كمتر 

از شهادت نيست.«

شرط  پرداخت ديه  میلیاردی  برای بخشش قاتل 
م�رد جوان�ي ك�ه متهم اس�ت همس�رش را 
در درگيري به قتل رس�انده اس�ت به ش�رط 
پرداخ�ت دي�ه يك ميلي�ارد و 300ميلي�ون 
تومانی از س�وي اولياي دم بخشيده مي شود. 
به گزارش ج��وان، روز 17 فروردين س��ال 95 به 
مأموران پليس خبر دادند زن جواني در خانه اش 
حوالي خيابان نظام آب��اد به طرز مرموزي به قتل 

رسيده است. 
مأموران پليس وقتي به محل حادثه رس��يدند با 
جسد زن 28 ساله اي به نام سوسن روبه رو شدند 
كه بررسي ها حكايت از اين داشت بر اثر فشار بر 
عناصر حياتي گردن به قتل رس��يده اس��ت. در 
حالي كه معاينات پزش��كي قانوني نشان مي داد 
24 ساعت از مرگ زن جوان مي گذرد، پدر مقتول 
به مأموران گفت: س��اعتي قبل با دخترم تماس 
گرفتم اما او جواب نداد كه بع��د از آن به دامادم 
زنگ زدم ام��ا او هم به تلفن من ج��واب نداد كه 
نگران شدم و به خانه دخترم آمدم و با اين صحنه 

روبه رو شدم. 
در حالي كه تحقيق��ات ميدان��ي حكايت از آن 
داش��ت مقتول از مدتي قبل با شوهرش اختالف 
داشته  است، مأموران دريافتند شوهر وي پس از 
حادثه ناپديد شده اس��ت. بنابراين وي به عنوان 
مظنون در قتل همسرش تحت تعقيب قرار گرفت 

تا اينكه چند روز بعد از حادثه دستگير شد. 
   اعتراف به قتل 

متهم پس از انتقال به اداره پليس در بازجويي ها با 
اظهار پشيماني به قتل همسرش اعتراف كرد. 

وي گف��ت: من پي��ك موت��وري كار مي كردم و 
معموالً صبح از خانه بيرون مي رفتم و شب به خانه 
برمي گش��تم. ما با هم اختالف مهمي نداش��تيم 
اما گاهي به خاطر مس��ائل جزئي با هم مشاجره 
لفظ��ي مي كرديم. گاهي اوق��ات ظهر ها به خانه 

بر مي گشتم و پس از كمي اس��تراحت دوباره به 
خيابان مي رفتم و با موتور سيكلتم كار مي كردم. 
ظهر روز حادثه با همس��رم تم��اس گرفتم و به 
او گفتم اگر ناهار درس��ت نكرده اس��ت براي او 
و خ��ودم از بيرون غ��ذا بخرم. بهرح��ال من غذا 
خريدم و به خانه برگشتم كه پس از خوردن ناهار 
همسرم تلفني در حال حرف زدن با مادرش بود 
و نمي دانم آنها درب��اره چه موضوعي با هم حرف 
مي زدند كه همسرم رو به من كرد و گفت چرا نزد 
خانواده اش از او بدگويي كرده ام. همين موضوع 
باعث مش��اجره لفظي ما شد كه همسرم تصميم 
گرفت به خانه برادرش برود اما من مانع او شدم. 
در اين لحظه او ويترين شيش��ه اي را روي زمين 
پرت كرد و شكست كه عصباني شدم و ناخودآگاه 
دستم را روي گلويش گذاش��تم و فشار دادم كه 
متوجه شدم فوت كرده اس��ت. پس از آن خيلي 
ترس��يده بودم و از خانه فرار كردم و به ترمينال 
جنوب رفتم. چند روزي آنجا ب��ودم تا اينكه در 

رستوراني شروع به كار كردم. 
در اين مدت عذاب وجدان رهايم نمي كرد كه با 
موتور سيكلتم به داخل خيابان آمدم و مأموران 
پليس مرا شناسايي و دستگير كردند.  متهم پس 
از تحقيقات تكميلي در شعبه دهم دادگاه كيفري 
محاكمه شد كه پس از درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم هيئ��ت قضايي ه��م وي را به قصاص 
محكوم كردند. رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان 
عالي كش��ور به ش��عبه اجراي احكام دادسراي 
امور جنايي تهران فرس��تاده ش��د تا اينكه سال 
قبل مردهمسركش در زندان رجايي شهر براي 
اجراي حكم پاي چوبه دار حاضر ش��د. متهم آن 
روز از اولياي دم مهلت گرفت اما در نهايت شش 
ماه قبل براي بار دوم پاي چوبه دار رفت. آن روز 
متهم با التماس و گريه و ميانجيگري هيئت صلح 
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دو ب�رادر خطاكار ك�ه در پرونده ه�اي جداگان�ه مرتكب 
قت�ل ش�ده بودند ب�ا جل�ب رضاي�ت پ�در و مادرش�ان 
روز گذش�ته محاكم�ه و ب�ه حب�س محك�وم ش�دند. 
اولين متهم پسر 20 ساله به نام عرشيا است كه13 اسفند سال 98 
به اتهام قتل برادرش به نام عرفان بازداشت شد. عرشيا به پليس 
آگاهي منتقل ش��د و تحت بازجويي قرار گرف��ت. او با اقرار به 
جرمش در شرح ماجرا گفت: آن روز برادرم مشروب خورده بود 
و حالت طبيعي نداش��ت. چند روز قبل يك نفر قفل گوشي و 
لپ تاپ او را باز كرده و چك كرده بود. برادرم فكر مي كرد من 
اين كار را كرده ام به همين خاطر درگير شد و گفت كه نبايد در 

زندگي خصوصي اش دخالت مي كردم. 
متهم ادامه داد: سعي كردم او راقانع كنم  كه اشتباه مي كند اما 
بي فايده بود. وقتي ديدم نمي توانم او را آرام كنم با پليس 110 
تماس گرفتم و همزمان با مأمور پليس پدر و مادرم نيز آمدند. 

آنها سعي كردند عرفان را آرام كنند، اما نشد. 
متهم در خصوص قتل گفت: عرفان دچار جنون ش��ده بود و 
ناگهان به دختر مورد عالقه ام فحاش��ي كرد. س��پس صندلي 
ميز ناهارخوري را برداشت و به سويم حمله كرد. صندلي را از 
دستش گرفتم اما اين بار دست به چاقو شد. آنجا بود كه براي 

دفاع از خودم چاقو را گرفتم و چند ضربه زدم. 
با اقرارهاي متهم، پرونده در حال كامل شدن بود كه پدر و مادر 
مقتول اعالم گذش��ت كردند. با اين درخواس��ت پرونده صبح 
ديروز از جنبه عمومي جرم در شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران رسيدگي ش��د. با اعالم رسميت جلسه متهم در 
جايگاه ايستاد و گفت: قصد قتل نداشتم و آن روز مجبور شدم 
دست به چاقو شوم. پش��يمانم و از روي پدر و مادرم خجالت 
مي كش��م .  در پايان هيئت قضايي متهم را به س��ه ماه حبس 

محكوم كرد. 
    قتل برادر معلول ذهني

دومين متهم كامبيز 23 ساله نام دارد. او آذر سال 98 به اتهام 
قتل برادر معلولش به نام رضا بازداشت شد. 

كامبيز ب��ا اقرار به قتل برادر هشت س��اله اش در ش��رح ماجرا 
گفت: رضا معلول و عقب مانده ذهني بود به همين خاطر ما را 
اذيت مي كرد، ولي من و خانواده با اينكه شرايط روحي خوبي 
نداشتيم مراعات حالش را مي كرديم. روز حادثه برادرم لجبازي 
مي كرد و داروهايش را نمي خورد به همين دليل حالش بدتر 
شده بود و پرخاشگري مي كرد. او دچار حمله عصبي شديدي 
شده بود و من س��عي كردم خودم را كنترل كنم و به او حرفي 
نزنم اما او مدام داد و فرياد مي كش��يد. ب��ه همين خاطر يك 
پالستيك روي سرش كشيدم تا صدايش را بلند نكند اما بعد از 

چند دقيقه متوجه شدم  از نفس افتاده است. 
با اعترافات متهم  پرونده با رضايت پدر و مادر مقتول از جنبه 
عمومي جرم روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دهم قرار گرفت. 
روز گذشته متهم از زندان اعزام ش��د و با اقرار به جرمش ابراز 
پشيماني كرد و گفت: رضا به خاطر بيماري اش خيلي ما را اذيت 
مي كرد، اما او را دوست داشتم و راضي به مرگش نبودم. قتل 

اتفاقي رقم خورد و باور كنيد قصد كشتن برادرم را نداشتم. 
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و متهم را به چهار ماه 

حبس محكوم كرد. 

كالهبرداري 2 میلیارد توماني با تصادف ساختگي
اعضاي باند فريبكار كه با تصادف ساختگي 
موفق به كالهبرداري دو ميليارد توماني از 
شركت هاي بيمه شده  بودند بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه جهانگير 
تقي پور، معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري 
پليس آگاهي پايتخت گفت: در پي شكايت 
يك ش��ركت بيمه مبني بر كالهب��رداري با 
شگرد گزارش تصادفات ساختگي پرونده براي 
رسيدگي تخصصي در اختيار كارآگاهان اداره 
سيزدهم پليس آگاهي قرار گرفت و بالفاصله 

كارآگاه��ان با تحقيقات ميدان��ي و پيگيري 
سرنخ هاي موجود، اعضاي باندي را شناسايي  
كردند  كه بررس��ی ها نش��ان داد سه مرد 30 
الي 40 ساله با همكاري يكديگر صحنه هاي 
تصادف را ايجاد مي كنن��د. وي تصريح كرد: 
در پااليش هاي اطالعاتي مش��خص شد كه 
متهمان به تازگي تعدادي سند به بيمه ارائه 
داده و در صدد دريافت خس��ارت آن هستند 
كه كارآگاهان موفق ش��دند در يك عمليات 
پليسي هر سه متهم را در زماني كه در شركت 

بيمه حضور داشتند، دستگير كنند.  متهمان 
در همان بازجويي اوليه به جرم خود اعتراف 
كرده و گفتند: از سال ها پيش در شهرستان 
قم ش��ركت هاي بيمه را فريب مي داديم و با 
صدمه زدن جسماني به خودمان و ارائه گزارش 
تصادف ساختگي از آنها خسارت مي گرفتيم و 
در چند سال اخير كه ساكن تهران شديم به 
همين شيوه شركت هاي بيمه را فريب داده 
و خس��ارت دريافت كرده اي��م. وي ادامه داد: 
يكي از متهمان در خصوص شكل گيري باند 

و شگرد اين افراد در فريب بيمه اظهار كرد: در 
زندان با هم آشنا شديم  و به  نواحي بدن دست 
و پا صدمه مي زديم و بعد از دريافت خسارت از 
بيمه، پول را بين خودمان تقسيم مي كرديم. 

تقي پور با بيان اينكه اعض��اي اين باند بيش 
از 2ميلي��ارد توم��ان از ش��ركت هاي بيمه 
كالهبرداري كرده اند تصريح كرد: هر سه متهم 
براي كشف جزئيات پرونده با دستور قضايي در 
اختيار كارآگاهان اداره سيزدهم پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 

و س��ازش دادس��راي امور جنايي دوباره از اولياي دم مهلت شش ماه گرفت. 
اولياي دم اعالم كردند در صورتي كه متهم يك ميليارد و 300ميليون تومان 

ديه پرداخت كند، او را مي بخشند. 
چند روز قبل خانواده متهم اعالم كردند مبلغ يك ميليارد تومان فراهم كرده 

و مابقي آن را نيز به زودي فراهم خواهند كرد.   

2قاتلفراريتحت
تعقیبقرارگرفتند

پروازنجاتبخشاعضايبدنزن20ساله
ازشهرکردبهتهران

اعضاي ب�دن زن 20 س�اله اي كه به م�رگ مغزي مبتال ش�ده بود ب�ا پرواز 
وي�ژه از ش�هركرد به ته�ران منتق�ل و ب�ه بيم�اران نيازمند پيوند ش�د. 
دكتر پيرحسين كوليوند، رئيس سازمان اورژانس كش��ور توضيح داد: خانواده 
زن 20 ساله ش��هركردي كه دچار مرگ مغزي شده بود، قلب، كليه ها و كبد وي 
را به بيماران نيازمند اهدا كردند. وي ادامه داد: با هماهنگي انجام ش��ده توسط 
سازمان اورژانس كشور، اداره پيوند وزارت بهداشت و آشيانه جمهوري اسالمي، 
نمايندگان��ي از اورژانس و اداره پيون��د، به همراه يك تيم جراح��ي، براي انجام 
عمليات انتقال قلب، كبد و كليه اهدايي، از تهران به سمت شهركرد اعزام شدند. 
وي ادامه داد: در تهران هم با هماهنگي هاي اورژانس تهران، تيم عمليات انتقال، 
براي پيوند قلب به دختر 13 س��اله با بالگرد به بيمارس��تان شهيد رجايي تهران 
انتقال يافت  و كبد اهدايي نيز براي پيوند به مردي 47 س��اله به بيمارستان امام 
خميني )ره(  و كليه هاي فرد اهدا كننده هم براي پيوند به دو مرد 38 ساله و 27 

ساله، با آمبوالنس به بيمارستان هاي مدرس و سينا انتقال داده شدند. 
 


