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پيكر شهيد امنيت تشييع شد

زن اسيدپاش: حادثه عمدي نبود!
زن جوان�ي ك�ه پ�س از اسيدپاش�ي روي 
ش�وهرش ب�ه افغانس�تان گريخت�ه ب�ود 
پس از بازگش�ت ب�ه ايران بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مرد 30 ساله اي در 
تهران به اداره پليس رفت و از همسر 25 ساله اش 
به اتهام اسيدپاش��ي و كور ش��دن چشم چپش 

شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: من و همسرم دختر 
خاله و پسر خاله هستيم كه هفت سال قبل با هم 
ازدواج كرديم و از افغانس��تان براي كار به ايران 
آمديم. من نقاش بودم، اما در منطقه هروي در 
شمال تهران سرايدار ساختمان مسكوني شدم و 
همراه همسرم در آنجا زندگي مي كردم. زندگي 
خوبي داشتيم و مدتي قبل هم فرزندم به دنيا آمد 
و زندگي ما شيرين تر شد، اما يك سفر تفريحي و 
عكس گرفتن از يك زن جوان كنار دريا زندگي ما 
را تلخ كرد.  وي ادامه داد: چندي قبل همراه يكي 
از بس��تگان نزديكم براي تفريح به شمال رفتم 
كه كنار دريا زن جواني از من خواهش كرد از او 
عكس بگيرم. او گوشي اش را به من داد و من هم 
در حال عكاسي بودم كه دوستم شيطنت كرد و 
از اين صحنه عكس گرفت و بعد از چند روز آن 
عكس را براي همسرم فرستاد. همسرم خيال كرد 
من به او خيانت كرده ام و با زن جوان در ارتباطم 
و به همين خاطر از خانه قهر كرد و رفت. من به 
او توضيح دادم و او و فرزندم را به خانه برگرداندم 
اما هر از گاهي به همين بهانه با من درگير مي شد 

و قهر مي كرد. 
   اسيدپاشي

به هرحال زنم با من آشتي كرد و به خانه برگشت 
كه فكر كردم زندگي ام آرام شده، اما اين آرامش هم 
ديري نپاييد و دوباره اختالفات ما شروع شد. يك 
روز وقتي به خانه برگشتم متوجه شدم همسرم به 
صورت تصويري با مرد غريبه اي در حال حرف زدن 

است. همسرم با ديدن من گوشي اش را خاموش 
كرد و آن روز فهميدم كه او به من خيانت مي كند. 
پس از اين آن مرد شماره همسرم را بالك كرده بود 
تا به او دسترسي نداشته باشم، اما همسرم قبول 
نمي كرد و به همين خاطر هر روز با هم درگيري 
داشتيم تا اينكه روز سيزدهم بهمن سال 99 آن 
اتفاق تلخ و فراموش نشدني براي من رخ داد. آن 
روز در خانه خواب بودم كه ناگهان سوزش عجيبي 
صورت و بدنم را فراگرفت و با صداي »آي سوختم« 
از خواب بيدار شدم. همس��رم را ديدم كه ظرف 
پالستيكي كه در دست داشت روي زمين انداخت 
و به سرعت از خانه فرار كرد. همان لحظه فهميدم 
كه او روي من مايع اسيدي پاشيده است كه از درد 
شديد بي هوش شدم و وقتي به هوش آمدم ديدم 
روي تخت بيمارستان هستم و همسايه ها مرا به 

بيمارستان منتقل كرده اند. 
مدتي بستري بودم و چشم چپم براي هميشه كور 
شد و وقتي از بيمارستان مرخص شدم بستگانم 

اصرار كردند شكايت نكنم و من هم قبول كردم 
اما همسرم به خانه برنگشت و االن به اداره پليس 
آمدم تا از همسرم به اتهام اسيدپاشي و كور شدن 

چشم چپم شكايت كنم . 
    فرار به افغانستان 

با ش��كايت مرد جوان مأموران به دستور قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس شعبه يازدهم دادسراي 
امور جنايي تهران تحقيق��ات خود را درباره اين 
حادثه آغاز كردند. بررسي هاي مأموران پليس 
نشان داد همسر ش��اكي پس از حادثه به كشور 

افغانستان گريخته است. 
پس از اين متهم تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 
چند روز بعد به مأموران پليس خبر رسيد متهم از 

كشور افغانستان به ايران بازگشته است. 
بدين ترتيب مأم��وران پليس زن ج��وان را در 

مخفيگاهش شناسايي و دستگير كردند. 
متهم پ��س از انتقال به اداره پلي��س جرم خود 
را انكار كرد و مدعي ش��د كه حادثه اسيدپاشي 

عمدي نبوده است. 
     اظهارات عجيب 

متهم چند روز قبل براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي منتقل شد و در ادعايي گفت: روز حادثه 
شوهرم در حال گذاشتن قفسه قناري روي ديوار 
بود و من هم ظرفي در دست داشتم كه داخل آن 
مايع لوله باز كن بود و مي خواس��تم با آن لوله را 
آشپزخانه را باز كنم كه ش��وهرم از روي صندلي 
تعادلش را از دست داد و روي من افتاد و مايع لوله 

بازكن روي صورتش ريخت.
 وقتي او ش��روع ب��ه داد و فرياد ك��رد من خيلي 
ترسيدم و از آنجايي كه با هم اختالف داشتيم و 
احتمال مي دادم كه فكر كند من عمدي روي او 
اسيد پاشيده ام از خانه فرار كردم و به افغانستان 

رفتم . 
من بي گناه بودم و به همين سبب دوباره به ايران 
بازگش��تم كه مأموران مرا به اتهام اسيدپاشي 
روي همسرم بازداشت كردند.  وي درباره خيانت 
شوهرش گفت: شوهرم مدعي است كه من به او 
خيانت كرده ام، اما آن روز من با يكي از دوستانم 
كه زن جواني است تصويري صحبت مي كردم 
كه به من شك كرد. در صورتي كه او خودش به 
من خيانت مي كرد، چ��ون مدتي قبل فهميدم 
كه در شهريار همراه دو نفر از بستگانش خانه اي 
اجاره كرده و زن جواني را هم صيغه كرده است. 
وقتي تحقيق كردم فهميدم زن جوان شوهرش 
در زندان اس��ت كه طالق گرفته و صيغه شوهر 
من شده است. مدتي بعد شوهر سابق آن زن از 
زندان آزاد شد و قصد داش��ت از شوهرم انتقام 
بگيرد كه شوهرم مدتي به افغانستان فرار كرد و 
وقتي آب از آسياب افتاد دوباره به ايران برگشت 

كه اين اتفاق رخ داد. 
تحقيقات درباره اين حادثه تا روش��ن ش��دن 

زواياي پنهان آن از سوي مأموران ادامه دارد. 

پيكر ش�هيد مدافع امنيت ك�ه ش�امگاه عيدقربان با ش�ليك گلوله 
اغتشاشگران در شهرستان ماهشهر به شهادت رسيده بود روز گذشته 

تشييع شد. 
همزمان با بروز اغتشاشات سه شنبه شب در شهرك طالقاني بندرماهشهر، 
مأموران ي��گان امداد انتظامي بندر ماهش��هر هنگام پاكس��ازي، توس��ط 
اغتشاشگران غافلگير شدند و در يكي از محله ها از باالي پشت بام هدف رگبار 
گلوله قرار گرفتند. در جريان اين حادثه ستوان دوم ضرغام پرست به شهادت 

رسيد و برادرش هم از ناحيه پا مجروح و روانه بيمارستان شد. 
پيكر اين شهيد روز گذش��ته در بندر ماهشهر تشييع و براي خاكسپاري به 
زادگاهش شهرستان رامهرمز منتقل شد. پدر اين شهيد كه به علت ابتال به 
كرونا در بيمارستان بستري بود تا روز گذشته كه از بيمارستان ترخيص شد از 
ماجراي شهادت فرزندش خبر نداشت. انتشار كليپ سوگواري پدر شهيد براي 
فرزندش در شبكه هاي اجتماعي واكنش هاي زيادي را به همراه داشته است. 

بازداشت عامالن شهادت 
3 پليس در كهنوج

سه نفر از س�وداگران مرگ كه در حادثه شهادت س�ه مأمور پليس 
شهرستان كهنوج تحت تعقيب قرار داشتند در بندرعباس بازداشت 

شدند. 
سردار غالمرضا جعفري، فرمانده انتظامي هرمزگان گفت كه همزمان با 
شهادت سه مأمور پليس كهنوج كه روز چهارشنبه 23 تيرماه اتفاق افتاد 
تحقيقات براي بازداشت عامالن حادثه در دستور كار پليس مبارزه با مواد 
مخدر استان هاي هرمزگان و كرمان قرار گرفت. مأموران پليس در جريان 
تحقيقات ميداني مخفيگاه دو نفر از متهمان را در بندرعباس شناسايي و 
دو روز قبل آنها را در حالي كه س��وار بر خودروي پژو 405 قصد خروج از 
مخفيگاهشان را داشتند، بازداشت كردند. مأموران پليس همچنين مخفيگاه 
سومين متهم را در يكي از روستاهاي دورافتاده كهنوج شناسايي و او را هم 
دستگير كردند. سه متهم بازداشت شده در بازجويي ها به درگيري با مأموران 
پليس و شهادت سه مأمور اعتراف كردند. تحقيقات پليس براي بازداشت 

متهمان احتمالي كه در جريان حادثه نقش داشته اند جريان دارد. 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان كهنوج عصر روز 23 تيرماه 
محل دپوي مواد مخدر را كه دو خانه در يكي از محله هاي شهر بود شناسايي 
كرده و در حالي كه براي بازداشت متهمان وارد عمل شده بودند، سه نفر 
از مأموران به نام هاي سرهنگ ناصر بشنام، سروان نظام تاجيك و ستوان 
مسلم باوند با شليك متهمان به شهادت رسيدند. مجيد رستمي، دادستان 
شهرستان كهنوج پيشتر از هالكت عامل اصلي حادثه و بازداشت سه متهم 

خبر داده بود. تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 
 

مرگ غم انگيز باران كوچولو 
در سقوط از پشت بام

پش�ت  از  س�قوط  جري�ان  در  س�اله  دو  بچ�ه  دخت�ر 
باخ�ت.  ج�ان  كرمانش�اه  شهرس�تان  در  ب�ام 
سرهنگ عليرضا دليري، فرمانده انتظامي شهرستان كرمانشاه گفت: 
صبح روز گذشته به مأموران پليس خبر رسيد كه دختربچه اي دو ساله 
در يكي از بيمارستان هاي شهر فوت شده است. بررسي هاي پليس بعد 
از حضور در محل نش��ان داد كه اين دختربچه باران ن��ام دارد كه روز 
پنج شنبه به بيمارس��تان منتقل و به علت ش��دت جراحت فوت شده 
است. تحقيقات بيشتر نش��ان داد كه باران روز پنج شنبه همراه يكي از 
اعضاي خانواده به پشت بام خانه شان در خيابان شريعتي رفته و به علت 
بي توجهي به لبه پشت بام رفته و به پايين سقوط كرده و بعد از انتقال به 

بيمارستان فوت شده است كه جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

چرا مسئوالن بايد قانونمندتر باشند؟
به طور حتم آنچه كه جوامع مدرن و امروزي 
را از جوامع ب��دوي، متمايز مي كند، قانون 
اس��ت. عاملي بش��ر س��اخته كه با تعيين 
كردن حدود اجتماع��ي، حقوق و تكاليف 
شهروندان و دولتمردان را مشخص مي كند و 
همانطور كه عمل به قانون فريضه است، براي 
قانون شكنان نيز مجازات هايي در راستاي 
نظم عمومي و يكپارچه شدن جامعه در نظر 

گرفته شده است. 
عمل به قانون در ميان مسئوالن بايد جدي تر و با اهتمام بيشتري دنبال 
شود؛ چراكه قانون شكني در بعد مسئوالن عالوه بر اعراض از قانون، صدور 
مجوز به مردم است كه گويا مي ش��ود قانون را رعايت نكرد، گهگاه آن را 
دور زد يا با تفاسير مختلف از عمل به آن سر باز زد، در اينجاست كه جرقه 
هرج و مرجي در جامعه زده خواهد شد و شهروندان قانون شكني را مجاز 
مي دانند. اين درحاليست كه مقام معظم رهبري در ابالغ سياست هاي كلي 
نظام قانون گذاري به قواي سه گانه كشور در راستاي ترويج و نهادينه سازي 
فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي 
اعالم مي دارند كه  قانون شكني بايد قبح وجود داشته باشد و سرپيچي از 
قانون به عنوان يك امر قبيح شامل مجازات شود؛ چه اينكه فردي به خاطر 
جايگاه خود و حس ارزشمندي به گوش سربازي بزند يا جانبازي خود را 
مبرا از رعايت قانون دانسته و ناهنجاري هاي ناشي از عدم تمكين به قانون 

را متوجه جامعه كند. 
به طور حتم هر كسي در هر جايگاه و مرتبه اي موظف به اجراي قانون است، 
البته براي اجراي قانون از مسير عدالت، هميشه مالطفت فردي پاسخگو 
نيست و اينجاست كه وجه اقتداري و برخورد انتظامي پليس كه مجري 
قانون است خود را به نمايش مي گذارد. سكوت متوليان قانون در برابر قانون 
گريزي و تسري آن به مجريان، سم خاموشي است كه موريانه وار به جان بدنه 
نظم و انضباط عمومي افتاده و آن را از درون نابود مي كند؛ به طوري كه تنها 

هيبتي پوشالي از آن باقي مي گذارد كه با تلنگري فرو مي پاشد. 
 همواره شنيده ايم كه »قانون بد بهتر از بي قانوني است« در نتيجه احترام 
مسئوالن به قانون و رعايت بي چون و چراي آن بدون توجه به جايگاه و 
شأن افراد، باعث تسري قانون به جامعه و نهايتاً شهرونداني قانون مدار 
مي شود؛ چراكه مي دانند از يك سو در صورت اعراض از قانون مجازات 
در انتظار فرد خاطي است و از ديگر سو قانون براي همگان يكسان اجرا 
مي ش��ود و تنبيه عدم تمكين به قانون، مس��ئول و غير مسئول، رئيس 
و مرئوس، نماينده مجلس و جانباز نمي شناس��د و هم��ه در برابر قانون 
يكسانند كه البته اميدواريم شاهد اجراي اين مهم كه در ابالغيه هاي مقام 
معظم رهبري آمده است نيز باشيم؛ چراكه بي قانوني مسئوالن و افراد 
داراي شأن اجتماعي چراغ سبزي براي افرادي است كه به دنبال فضاي 

بي قانوني و ناهنجاري هستند. 

كالهبرداري
 در پوشش كمك به مردم خوزستان

اعض�اي بان�دي ك�ه ب�ا راه انداخت�ن صفح�ه اي در فض�اي 
مج�ازي در پوش�ش كم�ك نق�دي ب�ه م�ردم خوزس�تان 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د  كالهب�رداري  م�ردم  از 
سرهنگ رامين پاشايي، معاون اجتماعي پليس فتا گفت: بر اساس تحقيقات 
انجام شده در فضاي مجازي و گزارش هاي مردمي مشخص شد صفحه اي با 
عنوان كمك نقدي به مردم خوزستان در فضاي مجازي ايجاد شده است. 

وي ادامه داد: بررسي هاي انجام شده نش��ان داد اين افراد با هيچ سازمان 
يا نهادي در ارتباط نيستند و پول هاي جمع آوري شده را به حساب هاي 
شخصي شان منتقل كرده اند كه حساب هاي مورد نظر مسدود و متهمان 

بازداشت شدند. 
سرهنگ پاشايي گفت: با توجه به اينكه هميش��ه افراد سودجو حوادثي 
از اين دس��ت منتظر كالهبرداري هس��تند به هموطنان توصيه كرد در 
صورت تمايل براي ارس��ال كمك هاي نقدي به هموطنان فقط از طريق 
شماره حساب هاي اعالم  شده از مراجع رسمي و معتبر مثل صداوسيما و 

خبرگزاري ها اقدام كنند. 

قتل مرد ناشناس در بلوار شقايق 
قت�ل  عام�ل  بازداش�ت  ب�راي  پايتخ�ت  پلي�س  تحقيق�ات 
اس�ت.  جري�ان  در  ش�قايق  بل�وار  در  ناش�ناس  م�ردي 
به گزارش جوان، ساعت 8:10 صبح روز دوشنبه 28 تيرماه امسال قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 160 خزانه از قتل م��رد جواني با خبر و همراه 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه در حاشيه بلوار شقايق در حوزه استحفاظي 
كالنتري خزانه با جسد مرد ناشناسي حدوداً 35 ساله روبه رو شدند كه با 
اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود.  مأموران پليس در نزديكي 
جسد يك چاقوي خونين بزرگ كش��ف كردند كه حكايت از آن داشت 
مقتول با ضربات همان چاقو به قتل رسيده است. همچنين مأموران كمي 
آن طرفتر كيف مردانه پيدا كردند كه داخل آن فقط لباس مردانه بود و 
احتمال مي رفت كه متعلق به مقتول باش��د و اموال و مدارك داخل آن 

سرقت شده باشد.
 در حالي كه بررسي ها نشان مي داد مقتول نيمه شب گذشته در همان 
محل به قتل رسيده است، جسد به دستور قاضي براي انجام آزمايش هاي 
الزم و مشخص شدن هويت آن به پزشكي قانوني منتقل شد.  همزمان با 
ادامه تحقيقات درباره اين حادثه بازپرس جنايي به مأموران دستور داد 
ضمن بررسي پرونده افراد گمشده براي شناسايي مقتول، دوربين هاي 
مداربسته محل حادثه را بازبيني كرده  و عامل يا عامالن قتل را شناسايي 

و تحت تعقيب قرار دهند. 
 

ب�رگ س�بز خ�ودرو پ�ژو ه�اچ ب�ك تي�پ 206TU5 مدل 
1395 رنگ س�فيد روغنی ش�ماره پ�الک ) اي�ران14  863 
ن 35( ب�ه ش�ماره موت�ور 174B0001000ش�ماره شاس�ی 
NAAP13FEGj879927 متعلق به فرشته شرفی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو هاچ بك سيستم جك تيپ AT_S3 مدل 
1396رنگ سفيد روغنی شماره پالک ) ايران88  783 ب 96( 
به شماره موتور KFC4GB33DH0080157 شماره شاسی 
NAKSG7422HB100508 متعلق به فرامرز رجبی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

برگ سبز وانت يخچالدار سيستم نيسان مدل1385 به شماره 
موتور 348815 و شماره شاس�یJ031461 وپالک558د39 
اي�ران69 مفق�ود گردي�ده و از درجه اعتبار س�اقط اس�ت. 

گلستان

آگهی مفقودی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره14006030602200019۷هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای قربان شيرزادنصرآبادی فرزندعزيزاله بشماره شناسنامه1كدملی0۷02862۷11صادره 
از تربت حيدريه دريك باب مغازه به مساحت103،۷1 مترمربع پالك2329فرعی از2۷6اصلی واقع در 
بخش 13خريداری ازمحل مالكيت مشاعی متقاضی محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله 15روزآگهی می ش��ود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتش��اراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس ازاخذرسيد ، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايی 
تقديم نمايند.بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكيت صادرخواهدشد.    
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/5/2

تاريخ انتشارنوبت دوم1400/5/16

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان

88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

به جوان 
دوباره نگاه كن

دستبرد مرد آشنا به حساب پيرزن بي سواد
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت در شهرس�تان كرم�ان ب�ا 
دس�تبرد ب�ه حس�اب پي�رزن بي س�واد موج�ودي 
حس�ابش را خال�ي كرده اس�ت، بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ امين يادگارنژاد، رئيس پليس فتای استان كرمان 
گفت: چند روز قبل زني سالخورده وارد پليس فتای كرمان 
ش��د و گفت كه موجودي حسابش برداش��ت شده است. 
او گف��ت: از مدت ها قبل مقداري پول در حس��اب بانكي ام 
داش��تم، اما امروز براي انجام كاري بانكي به شعبه مراجعه 
كردم متوجه شدم كه همه موجودي حسابم در چند مرحله 
برداشت شده است كه درخواست رسيدگي دارم.  مأموران 
پليس فتا با بررسي حساب شاكي متوجه شدندكه پول به 
صورت خريد اينترنتي برداشت شده است. وقتي پيرزن در 
اين باره تحقيق شد گفت كه اطالعي درباره برداشت هاي 
اينترنتي ندارد. او گفت كه چندي قبل كارت بانكي اش را 
براي انجام كاري به يكي از بس��تگانش كه پسري 2۷ ساله 
است داده بود. از آنجا كه احتمال مي رفت پسر 2۷ ساله در 

جريان برداشت از حساب شاكي نقش داشته باشد به اداره 
پليس دعوت ش��د. او ابتدا گفت كه از ماجرا خبر ندارد اما 
در تحقيقات فني وقتي با مس��تندات پليس مواجه شد به 
جرمش اعتراف كرد. او گف��ت: وقتي پيرزن براي انجام كار 
بانكي اش به من اعتماد كرد و از من كمك خواست تصميم 
گرفتم به او كمك كنم. او وقتي كارت بانكي اش را به من داد 
و رمز آن را هم در اختيارم گذاشت وسوسه شدم و تصميم 
گرفتم كه رمز دوم آن را هم فعال كنم. بعد از آن بود كه در 
چند مرحله حساب بانكي اش را خالي كردم. فكر كردم كه 
چون بي سواد است از ماجرا با خبر نمي شود، اما او شكايت 

كرد و من گرفتار شدم. 
سرهنگ يادگارنژاد با بيان اينكه ممكن است كالهبرداري به 
روش هاي مختلفي صورت گيريد از ش��هروندان درخواست 
كرد، سرويس پيامك حساب بانكي  ش��ان را فعال  كنند تا در 
صورت برداشت غيرمجاز يا سوء اس��تفاده احتمالی، سريعاً از 

آن مطلع شوند. 

پسر جوان كه متهم اس�ت به خاطر چشم 
درچشم شدن با مردي ميانسال در پارک 
سميه مرتكب قتل شده است بازداشت شد. 
به گزارش جوان، ش��امگاه چهارشنبه سي ام 
تيرماه امس��ال ب��ه مأم��وران كالنتري 126 
تهرانپ��ارس خبر رس��يد دو م��رد در پارك 
سميه در ش��رق تهران درگيري خونيني را 

رقم زده اند. 
با اعالم اين خب��ر مأموران پلي��س به محل 
حادثه اعزام شدند كه دريافتند لحظاتي قبل 
اين درگيري بين پسر 25 ساله اي به نام بهنام 
و مرد 44 ساله اي به نام فرخ رخ داده است كه 
در جريان آن فرخ با اصابت ضربه چاقوي بهنام 
زخمي و براي درمان به بيمارس��تان الغدير 

منتقل شده است. 
س��پس مأموران پليس براي بررسي بيشتر 
راهي بيمارستان شدند كه تيم پزشكي اعالم 
كرد فرخ بر اثر ش��دت جراحات و خونريزي 
ش��ديد روي تخت بيمارس��تان به كام مرگ 

رفته است. 
بدي��ن ترتيب با اع��الم مرگ مرد ميانس��ال 
پرونده وارد مرحل��ه تازه اي ش��د و تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 

وارد عمل شدند. 
در نخستين گام يكي از شاهدان گفت: داخل 
پارك بودم كه ديدم مرد ميانس��الي با پس��ر 
جواني كه همراه تعدادي از دوستانش بود در 
حال مشاجره لفظي است. هنوز ثانيه هايي از 
بگو مگوي آنها نگذش��ته بود كه ناگهان پسر 
جوان كه بهنام نام دارد و من او را مي شناختم 
دست به چاقو برد و ضربه اي به مرد ميانسال 
زد. آن مرد خونين روي زمين افتاد و ضارب 

هم همراه دوستانش از محل گريخت. 
    چشم در چشم 

همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه 
مأموران پليس قاتل ف��راري را تحت تعقيب 
قرار دادند و پس از گذش��ت چند س��اعت از 

حادثه وي را در مخفيگاهش دستگير كردند.  
متهم پس از انتقال ب��ه اداره پليس با اظهار 
پشيماني به قتل مرد ميانس��ال اعتراف كرد 
و گفت: داخل پارك بودم كه با مرد ميانسالي 
 چشم در چشم ش��دم. او چشمانش را به من 
دوخته بود و من هم چشمانم را به او دوختم. 
هيچ كدام كوتاه نيامديم كه احس��اس كردم 
آن مرد زير لبش به من فحاش��ي كرد. خيلي 
عصباني شدم و به او اعترض كردم كه مشاجره 

لفظي ما آغاز شد. 
ثانيه هايي بعد درگيري ما باال گرفت و من هم 
با چاقو ضربه اي به او زدم اما قصد قتل نداشتم 
و مي خواس��تم او را فقط بترسانم. پس از اين 
حادثه از ترس فرار كردم كه فهميدم او به قتل 
رسيده است و در نهايت هم خيلي زود به دام 

افتادم و االن هم خيلي پشيمان هستم. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور 
بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

قتل مرد ميانسال در پارك سميه 

كالهبرداري 70 ميلياردي
 با 3 هزار سيم كارت و 250 كارت بانكي

اعضاي بان�دي كه با وعده برنده ش�دن 
در مس�ابقه ش�هروندان را فريب داده 
و 70 ميلي�ارد توم�ان از حسابش�ان 
برداش�ت كرده اند بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ محمدعلي 
آدينه لو رئيس پليس فتای  اس��تان زنجان 
گفت: چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي 
درباره برداشت هاي غيرمجاز به پليس فتا 
گزارش شد. بررسي ش��كايت هاي مطرح 
شده نشان داد كه متهمان با ارسال پيامك 
برنده ش��دن در مسابقه ش��اكيان را فريب 
داده و به اطالعات حس��اب آنها دسترسي 
پيدا كرده و موجودي حسابشان را برداشت 
كرده اند. تحقيقات پليس همچنين نشان داد 
كه متهمان براي فرار از دست پليس پول هاي 

برداشت شده را به چند حساب بانكي ديگر 
منتقل كرده اند. تحقيقات پليس همچنين 
نشان داد كه بسياري از سيم كارت هايي كه با 
آن تماس هاي مورد نظر برقرار شده سرقتي 
يا متعلق به افراد بي هويت اس��ت. با كامل 
شدن تحقيقات در اين باره مأموران موفق 
شدند پنج نفر از گردانندگان اصلي اين شبكه 
را شناسايي و آنها را بازداشت كنند. مأموران 
پليس در بازرسي از مخفيگاه متهمان بيش 
از 3 هزار س��يم كارت و بيش از 250 كارت 

بانكي متعلق به افراد غير كشف كردند. 
سرهنگ محمدعلي آدينه لو، رئيس پليس 
فتای استان زنجان گفت: متهمان اعتراف 
كرده اند كه به اين شيوه بيش از ۷0 ميليارد 

تومان كالهبرداري كرده اند. 

سردار حسين رحيمي

فرمانده انتظامي تهران بزرگ


