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قصاص مرد خشمگين
 تأييد شد

حكم قصاص كارگر س�اختماني كه متهم است 
همكارش را به خاطر فحاش�ي به همس�رش به 
قتل رسانده است ، در ديوانعالي كشور تأييد شد. 
به گزارش جوان، دي سال ۹۶، مأموران پليس تهران 
از قتل مردي به نام فؤاد در يك ساختمان نيمه كاره 
باخبر و راهي محل ش��دند. بررسي هاي اوليه نشان 
داد مقتول كه فؤاد نام داش��ت در درگيري با يكي از 
كارگران به قتل رسيده اس��ت. همچنين مشخص 
شد آن مرد كه احمد نام داشت بعد از حادثه متواري 
شده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني احمد 
تحت تعقيب قرار گرفت و چند روز بعد شناسايي و 

بازداشت شد. 
او در پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار 
به جرمش در شرح ماجرا گفت: »من و فؤاد با هم در 
يك ساختمان نيمه كاره كار مي كرديم. محمد هم از 
كارگران ساختمان بود كه همراه فؤاد گوشه اتاقك 
نگهباني نشسته بودند و اس��تراحت مي كردند. آن 
روز داشتم با همس��رم تلفني صحبت مي كردم كه 
فؤاد متوجه شد و سپس شروع كرد پشت همسرم 

حرف هاي نامربوط زدن و فحش ناموسي داد.«
مته��م ادام��ه داد: »از ش��نيدن آن حرف ها خيلي 
عصباني ش��دم و گفتم اجازه ندارد پش��ت ناموسم 
اين طور صحبت كند. فؤاد ساكت نشد و همين طور 
به حرف هايش ادامه مي داد به همين خاطر كنترل 
اعصابم را از دست دادم و به طرفش حمله كردم. در 
آن درگيري محمد او را نگه داشت و من دو ضربه چاقو 
به دست فؤاد زدم. باور كنيد يادم نيست ضربه اي به 
سينه مقتول زده باشم كه باعث مرگ او شده باشد.«

با اقرارهاي متهم تحقيقات براي شناسايي همدست 
او آغاز شد، اما بررسي ها براي بازداشت او ناكام ماند. 
به اين ترتيب پرونده كامل و به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دوم دادگاه قرار گرفت.  ابتداي جلسه اولياي دم 
درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم در جايگاه 
ايستاد و گفت: »من و فؤاد از قبل هم درگيري قومي 
داشتيم به همين خاطر فؤاد آن روز به خاطر كينه اي 
قديمي به همسرم ناسزا گفت. باور كنيد قصد كشتن 

او را نداشتم و به سينه او ضربه اي نزدم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد ش��ور 
شد و با توجه به مدارك موجود در پرونده متهم را به 
قصاص محكوم كرد. اين حكم با اعتراض وكيل متهم 
به ديوانعالي كشور فرستاده و تأييد شد. به اين ترتيب 
متهم در صورتي كه نتواند رضايت اولياي دم را جلب 

كند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت. 

نجات 2 كودك و 2 زن
 از حادثه آتش سوزي

دو زن و دو ك�ودك ك�ه در حادثه آتش س�وزي 
يك كارگاه توليدي گرفتار ش�ده بودند با تالش 
امدادگ�ران آتش نش�ان نج�ات پي�دا كردند. 
ظهر روز گذشته هسمايه هاي ساختمان مسكوني در 
خيابان ياس شهرك وصال به آتش نشانان خبر دادند 
كه از خانه همسايه دود زيادي به هوا بلند شده است. 
بعد از آن بود كه آتش نشانان دو ايستگاه راهي محل 
شدند. محسن شمس��ايي آتش نشان منطقه هفت 
گفت: محل حادثه يك كارگاه توليد پوشاك در طبقه 
منفي يك ساختمان شش طبقه مسكوني بود كه به 
علت نامعلومي در آتش مي سوخت. شاهدان گفتند 
كه به دنبال حادثه، س��اكنان به سرعت ساختمان 
را ترك كردن��د ولي چهارنفر به علت ش��دت دود و 
حرارت نتوانس��تند از س��اختمان خارج شوند و در 
طبقات فوقاني گرفتار شدند.  شمس��ايي ادامه داد: 
آتش نشانان به دو تيم تقسيم شدند كه هر دو تيم پس 
از مجهز شدن به دستگاه تنفسي و با ابزار مخصوص 
نجات و لوله هاي آبدهي وارد ساختمان شده و شروع 

به جستجو و مهار شعله هاي آتش كردند. 
گروهي از آتش  نش��انان، محبوس شدگان راكه دو 
كودك خردس��ال و دو زن 17 و 21 س��اله بودند در 
طبقات اين ساختمان مسكوني پيدا كرده و هر چهار 

نفر را به پشت بام ساختمان انتقال دادند. 
وي افزود: گس��تردگي آتش و همچنين حجم زياد 
پارچه ها در داخل كارگاه توليدي، مهار ش��عله هاي 
آتش را ب��راي نيروهاي عملياتي با س��ختي مواجه 
كرده بود كه آتش نشانان در يك عمليات تهاجمي 
و با استفاده از كف مخصوص آتش نشاني به مقابله با 
آتش سوزي پرداخته و سرانجام موفق شدند شعله هاي 
سركش آتش را مهار و از سرايت آن به طبقات فوقاني 
و واحدهاي مسكوني جلوگيري كنند. علت حادثه در 

دست بررسي است.

پرونده كيوان.الف روي ميز دادگاه انقالب تهران
كيوان.الف كه متهم اس�ت دختران جوان را فريب داده 
و به آنها تعرض كرده يكش�نبه چهارم مهرماه به اتهام 
فساد في االرض در دادگاه انقالب تهران محاكمه مي شود. 
به گزارش جامعه 2۴ ، پرونده كيوان.الف از تابستان سال 
گذش��ته جنجال زيادي به پا كرد. وقتي چند دختر جوان 
ب��ا راه انداختن توفان درتوئيتر گفتند كه از س��وي مردي 
به نام كيوان م��ورد آزار قرار گرفته ان��د، تحقيقات پليس 
امنيت ته��ران در اين باره ب��ه جريان افت��اد. در حالي كه 
گمانه زني هاي اولي��ه حكايت از وجود ۴0 ش��اكي در اين 
باره حكايت داشت، اما پنج دختر با حضور در پليس امنيت 
عليه مته��م اعالم ج��رم كردند. يكي از دخت��ران توضيح 
داد: من دانشجوي دانش��گاه تهران بودم و كيوان در رشته 

باستان شناسي درس مي خواند.
 او عالقه زيادي به هنر داش��ت و اطالعات عمومي اش هم 
خيلي خوب بود. وقتي من را به خانه اش دعوت كرد دعوت 
او را قبول كردم. آن روز بعد از اين كه قهوه اي در خانه اش 
صرف كردم سرم گيج رفت و بي هوش شد. وقتي به هوش 

آمدم، فهميدم كه به من تعرض كرده و فيلم سياه هم تهيه 
كرده است. وقتي متوجه شدم كه در توئيتر عليه او جرياني 
به راه افتاده تصميم گرفتم سكوتم را بشكنم و عليه او اعالم 
جرم كنم. با كامل شدن تحقيقات پنج دختر عليه كيوان 
اعالم جرم كردند و كيفرخواس��ت عليه او به اتهام فس��اد 
في االرض صادر ش��د و پرونده براي رسيدگي به شعبه 2۸ 

دادگاه انقالب تهران ارسال كردند.
 شيما قوش��ه، وكيل قربانيان پرونده گفت: قرار بود متهم 
اواخر شهريور محاكمه ش��ود، اما دادگاه به روز يك شنبه 
چهارم مهرماه موكول شد. وي ادامه داد: از متهم ابتدا در 
شعبه پنجم دادگاه كيفري اس��تان به اتهام زناي به عنف 
ش��كايت كردم. قضات پرونده اعالم كردند اقدامات متهم 
مقدمه افساد في االرض اس��ت و پرونده براي رسيدگي به 
دادگاه انقالب ارسال شد. به گفته وكيل قربانيان پرونده، 
در صورتي ك��ه از ۴0 تا ۹ قرباني صحبت ب��ه ميان مي آمد 
تنها پنج نفر كه موكل من هس��تند، اسامي شان در پرونده 

ديده مي شود. 

مسئوليت عمومي در حفظ و تأمين امنيت

 رهايي گروگان 4 ميليارد توماني 
پس از 9 روز

   سردار حسين رحيمي*
اين روزها در هفته دفاع مقدس 
قرار داريم، هفت��ه اي كه ياد و 
خاطره مجاه��دت رزمندگان 
و ش��هدايي كه ب��راي دفاع از 
امنيت كش��ور ج��ان خويش 
را ف��دا كردند گرامي داش��ته 

مي ش��ود. جنگ تحميلي و اتفاق هايي كه 
به پيوس��ت آن از س��وي معاندان به اجرا 
گذاشته است. براي خدشه به امنيت كشور 
ايجاد مي ش��ود، اما مدافعان كش��ور تحت 
نظر فرماندهي كل قوا با اقت��دار كامل در 
مسير دفاع از تماميت مرزهاي كشور باقي 
ماندند و پس از ناكام گذاشتن آنها در جنگ 
سخت، سنگرهاي دفاع در جنگ نرم را قوام 
بخش��يده اند تا امنيت كامل را از دورترين 
نقطه مرزي ت��ا قلب پايتخت ب��راي همه 
شهروندان تأمين كرده باشند. رويكردهاي 
ضد فرهنگي يكي از مهم ترين موضوعاتي 
اس��ت كه اين روزها از سوي معاندان مورد 
اقبال قرار گرفته اس��ت تا با توس��ل به آن 
بخواهند ناكامي هاي مستمر خود را جبران 
كرده و با  خدش��ه به امنيت به اهداف خود 
دس��ت پيدا كنند. گسترش ش��بكه هاي 
تلويزيوني معاند، گسترش فضاي مجازي 
و گشوده ش��دن فضاي نوين در سايبر اين 
امكان را فراهم كرده كه با انتشار يك كليپ 
س��اختگي در فضاي مجازي بشود فضاي 
رواني جامعه را متش��نج و امنيت رواني را 
تحت تأثير قرار داد تا تأثيرات مخربي با خود 
به همراه داشته باشد. سواد رسانه اي افراد 
جامعه و آگاهي عمومي كه از سوي رسانه ها 
حاصل مي شود، مي تواند يكي از مهم ترين 
ابزارهاي دفاعي براي مقابله با اين دسته از 
هجمه هاي ضد فرهنگي باش��د كه بشود با 

توس��ل به آن امنيت رواني 
جامعه را تأمين كرد. پليس 
پايتخت در كنار تالش براي 
تأمين امنيت ش��هروندان 
همواره رويكرد آموزشي را 
مورد اقبال قرار داده و تالش 
كرده است كه با بسط فضاي 
آموزش��ي در پليس ه��اي 
تخصصي خصوص��اً پليس فتا ب��ا رويكرد 
فرهنگي هم براي مقابله با بر هم زنندگان 
امنيت رواني جامعه اس��تفاده كند. ايران 
در موقعيت اس��تراتژيك منطقه قرار دارد 
و معاندان همواره براي خدش��ه به امنيت 
آن هجمه هاي رواني، سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي را در دستور كار خود قرار داده اند، 
اما دستاوردي جز ناكامي برايشان حاصل 
نشده است؛ چرا كه پايداري امنيت ايران در 
منطقه با حمايت و همراهي مردمي حاصل 

شده و پيوست هاي بسياري دارد. 
امنيت از مهم ترين دستاوردهاي مهم براي 
جوامع بشري است كه در سايه آن رشد و 
شكوفايي كشور حاصل مي شود، بنابراين 
براي كس��ب پيش��رفت بيش��تر، حفظ و 
بازتوليد امنيت همواره مورد توجه مدافعان 
امنيت قرار داش��ته و دارد. ذك��ر اين نكته 
ضرورت دارد كه كسب دستاوردهايي كه به 
آن اشاره شد با همراهي عمومي شهروندان 
نتايج بهت��ري را به همراه خواهد داش��ت. 
آنگونه كه در ابتداي اين گفتار اش��اره شد 
اين روزها در هفته پاسداشت دفاع مقدس 
قرار داريم. دفاعي كه با حضور و همگرايي 
مردمي ش��روع ش��د و نتايج درخشان آن 
همواره با حضور مس��تمر مردم در جامعه 
بروز دارد از همين روست كه همه مردم در 

تأمين و حفظ امنيت مسئوليت دارند.
*فرمانده انتظامي پايتخت

14 س�اله ك�ه ب�راي اخ�اذي  پس�ر 
4 ميلي�ارد تومان�ي از خان�واده اش در 
شهرس�تان كن�گاور ربوده ش�ده بود، 
پ�س از 9 روز در شهرس�تان عنبرآباد 
از دام آدم رباي�ان نج�ات پي�دا ك�رد. 
ابراهيم س��ليماني، دادس��تان عمومي و 
انقالب شهرس��تان عنبرآب��اد گفت: روز 
گذش��ته به مأم��وران پليس شهرس��تان 
عنبرآب��اد در اس��تان كرمان خبر رس��يد 
مخفيگاه چند نفر كه نوجوان 1۴ ساله اي 
را ۹ روز قبل از شهرستان كنگاور در استان 
كرمانشاه ربوده بودند شناسايي شده است. 
بعد از آن بود ك��ه مأموران پليس در محل 

حاضر ش��ده با ميانجيگري ريش سفيدان 
موفق شدند پسر 1۴ ساله را نجات دهند. 

بررسي ها نشان داد كه پسر نوجوان قبل از 
حادثه تحت عمل جراحي قرار گرفته بود 
كه بعد از رهايي از دام گروگانگيران تحت 
درمان پزش��ك متخصص ق��رار گرفت و 

سپس به خانواده اش تحويل داده شد. 
دادس��تان عنبرآباد با بيان اي��ن كه يكي 
از گروگانگي��ران بازداش��ت ش��ده گفت 
كه متهم��ان ب��راي رهايي اي��ن نوجوان 
درخواس��ت ۴ميليارد توم��ان كرده بودند 
كه تحقيقات براي بازداشت ساير متهمان 

پرونده جريان دارد. 

پليس فتا درباره كالهبرداري نيكوكار قالبي به 
شيوه پرداخت غرامت يكي از قربانيان حادثه 
11سپتامبر به يك خيريه در ايران هشدار داد. 
س��رهنگ جواد جهانش��يري، رئيس پليس فتا 
استان خراسان رضوي توضيح داد: چندي قبل 
10شكايت مشابه درباره كالهبرداري به پليس 
فتا گزارش شد. شاكيان به پليس گفته اند فردي 
ناش��ناس در اينس��تاگرام با آنها تماس گرفته و 
خودش را از ايرانيان مقي��م امريكا معرفي كرده 
و گفته اس��ت قص��د دارد يك ميلي��ون دالر به 
خيريه اي در ايران كمك كند و از آنها اس��تمداد 
خواسته است. نيكوكار قالبي به اين شيوه توانسته 

500 ميليون تومان به جيب بزند. 
يكي از شاكيان گفت: من اهل شهرستان قوچان 

هستم. هنگام بررس��ي صفحه ام در اينستاگرام 
مردي ناش��ناس تماس گرفت و در حالي كه به 
سختي فارس��ي حرف مي زد، خودش را ايراني 
مقيم امريكا معرف��ي كرد. او گفت ك��ه يكي از 
عزيزانش را در حادثه 11 سپتامبر از دست داده و 
از آن سال به دنبال گرفتن غرامت از دولت امريكا 
بوده است. حاال توانسته با گذشت اين همه سال 
يك ميليون دالر از امريكا غرامت بگيرد. آن مرد 
گفت كه مي خواهد اين پول را به يك مؤسس��ه 
خيري��ه در ايران ك��ه ثبت جهاني شده  باش��د و 
حساب بين المللي داشته باشد كمك كند تا به اين 
شيوه به كشورش خدمت كرده باشد، اما به خاطر 
شرايط دشوار تحريم نمي تواند پول را مستقيم به 
حساب خيريه واريز كند. آن مرد نامه هاي زيادي 

به زبان انگليسي برايم ارسال كرد كه مدعي بود 
مي خواهد پول را به حس��اب خيريه واريز كند. 
البته من از آن نامه ها چيزي متوجه نش��دم. آن 
مرد از من خواست كه ۶هزار دالر هزينه ماليات را 
پرداخت كنم و بعد از واريز شدن پول به حساب 
خيريه آن را به اضافه هزار دالر دس��تمزد براي 
خودم بردارم. او گفت كه زمان زيادي ندارد و اگر 
سر فرصت پول واريز نشود زمان از دست مي رود 
و امريكا پول را واريز نمي كند كه من قبول كردم 
و پول را به حس��اب يك كيف پول ديجيتال كه 
مشخصاتش را برايم ارس��ال كرد واريز كردم اما 

ديگر از آن مرد خبري نشد. 
سرهنگ جهانشيري گفت: پس از بررسي هاي 
الزم كارشناس��ان دريافتند كه قربانيان پرونده 

در يك تله مجازي گرفتار ش��ده اند و شيادان با 
مهندسي ذهن آنها و تماس هاي مكرر تصويري 
آنها را به اين باور رس��انده اند كه خارج از كشور 
س��كونت دارند. اما ماجراي پرداخت  ها براي هر 
فرد به يك ش��كل بوده اس��ت از غرامت حوادث 
يازدهم سپتامبر تا ارثيه يك ميليون دالري كه 
در پيچ و خم مشكالت اداري گير كرده است و با 
گشوده شدن اليه هاي پنهان اين پرونده مشخص 
شد كه شيادان با استفاده از تماس هاي واتساپي 
و اينستاگرامي در يك بازه طوالني مدت اقدام به 

فريب اين افراد كرده اند.
 اين پيام در ش��بكه ه��اي اجتماع��ي در حال 
گسترش مي باش��د و همچنان كاربران زود باور 

را به سمت خود مي كشاند. 

مرد ميانسالي كه بازنشس�ته نيروي انتظامي 
ب�ود هن�گام ورزش صبحگاه�ي ب�ه ط�رز 
مرموزي در خياب�ان پ�رواز در حوالي خيابان 
پيروزي تهران با ضربات چاقو به قتل رس�يد. 
به گ��زارش ج��وان ، س��اعت ۶:30 صب��ح ديروز 
چهارشنبه سي و يكم شهريور امسال قاضي محمد 
حس��ين زارعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي ته��ران با تماس مأم��وران كالنتري 12۸ 
تهران نو از قتل مرد ميانسالي در خيابان پرواز حوالي 
منطقه پيروزي با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد ۶0 ساله اي 
به نام احمد روبه رو ش��دند كه با ضربات چاقو به 

شكمش به قتل رسيده بود. 
بررس��ي هاي مأم��وران پليس نش��ان داد احمد 
بازنشس��ته نيروي انتظامي است كه جسدش در 
نزديكي خانه اش از س��وي مرد رهگذري كشف 

مي ش��ود.  مأموران پليس جس��د وي را در حالي 
كش��ف كردند كه مقتول با لباس ورزشي بود كه 
نشان مي داد، وي ساعتي قبل براي ورزش به يكي 
ازپارك هاي نزديك خان��ه اش مي رود و در آنجا از 
سوي فرد يا افرادي با چاقو زخمي مي شود . پس 
از اين مرد ميانسال كه خون زيادي از بدنش خارج 
شده است تصميم مي گيرد خودش را به خانه اش 
برساند و خانواده اش را در جريان حادثه قرار دهد 
كه در نزديكي خانه اش به خاطر شدت جراحات و 
خونريزي شديد بي هوش مي ش��ود و روي زمين 
مي افتد و زماني كه خانواده اش باالي سرش حاضر 
مي شوند مشاهده مي كنند كه او فوت كرده است . 

  آي دزد 
از سوي ديگر مشخص شد رهگذري كه موضوع را 
به مأموران پليس و خانواده مقتول خبر داده است، 
لحظاتي قبل از مرگ احمد شنيده است كه او گفته 
»آي دزد« و بعد فوت كرده است.  رهگذر گفت: در 

حال عبور از خيابان بودم كه ديدم مردي خونين 
روي زمين افتاده است. به سرعت به طرفش رفتم 
كه قبل از رسيدن به او صدايي از وي به گوشم رسيد 
كه گفت »آي دزد«. او به سختي نفس مي كشيد و 
وقتي باالي سرش حاضر شدم ديگر جان در بدن 
نداشت كه لحظاتي بعد اهالي آن محل جمع شدند 
و خانواده اش هم از خانه بيرون آمدند و داد و شيون 

آنها به آسمان بلند شد. 
گفته هاي رهگ��ذر در حالي بود ك��ه مأموران در 
بازرسي بدني از مقتول دريافتند هيچ يك وسايل او 

مانند تلفن همراه  و كيف سرقت نشده است. 
يكي از اعضاي خانواده وي گفت: مقتول بازنشسته 
نيروي انتظامي بود و در راه آهن خدمت مي كرد. 
او با هيچ كسي دشمني و مشكلي نداشت و هر روز 
صبح براي ورزش از خانه بيرون مي رفت و ساعتي 
بعد دوباره به خانه برمي گش��ت. امروز هم صبح 
خيلي زود براي ورزش بيرون رفت تا اينكه دقايقي 

قبل از طريق همسايه متوجه شديم احمد داخل 
خيابان نزديك خانه مان زخمي افتاده است. وقتي 

باالي سرش رسيديم او فوت كرده بود. 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه دو 
فرضيه براي كارآگاهان جنايي مطرح ش��د. اول 
اينكه سارق يا س��ارقاني به قصد سرقت با مقتول 
درگير ش��ده و او را زخمي كرده  ان��د و زماني كه 
ديده ان��د او حالش بد اس��ت از س��رقت منصرف 
ش��ده  و از محل گريخته اند. دوم اينكه مقتول به 
خاطرموضوع ديگري با فرد يا افراد ديگري درگير 
ش��ده و با ضربات چاقوي زخمي و ب��ه كام مرگ 
رفته اس��ت.  جس��د مقتول در پايان براي انجام 
آزمايش هاي الزم به دس��تور بازپرس جنايي به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 
مأموران در تالش��ند تا عامل ياعامالن قتل مرد 
ميانس��ال را شناس��ايي و راز اين حادثه را بر مال 

كنند.

 كالهبرداري سايبري با حقه 11 سپتامبر

قتل پليس بازنشسته در خيابان پرواز 

پس�ر جواني كه سه س�ال قبل يكي از دوس�تانش را به قتل 
رس�انده و جس�دش را در يكي از خيابان هاي جنوب تهران 
ره�ا كرده ب�ود در زندان رجاي�ي ش�هر ك�رج قصاص ش�د. 
به گزارش جوان ، روز هجدهم تير سال ۹7 رهگذراني هنگام عبور 
از خياباني در نزديكي خيابان نبرد در شرق تهران داخل جوي آبي 
جسد خونين پتو پيچ شده مردي را مشاهده كردند و موضوع را به 

مأموران پليس خبر دادند. 
با اعالم خبر تيمي از مأموران پليس راهي محل شدند كه دريافتند 
مقتول مرد جواني اس��ت كه با ضربات چاقو به قتل رسيده است. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مرد ناشناس كه چند ساعتي 
از مرگش گذشته است به احتمال زياد شب قبل در مكان ديگري 
به قتل رسيده و عامل يا عامالن قتل جسد او را به اين مكان منتقل 

كرده اند. 
   شناسايي قاتل 

بدين ترتيب جسد مقتول به دستور بازپرس جنايي براي شناسايي 
هويت به پزشكي قانوني منتقل شد تا اينكه دو روز بعد زن جواني 
به اداره پليس رفت و از گم شدن برادر جوانش به نام ارشيا شكايت 
كرد. از آنجايي كه جسد كشف شده با مشخصات ارشيا شباهت 
زيادي داشت زن جوان به پزشكي قانوني رفت و جسد برادرش را 
شناسايي كرد.  وي گفت: برادر 2۸ ساله ام روز هفدهم تير ماه از خانه 
خارج شد. از دوستانش شنيده بودم كه او با يكي از بچه هاي محل به 
نام كامران اختالف دارد و قرار است روز هفدهم با هم دعوا كنند. آنها 
مدتي است براي هم كري خواني مي كنند و من احتمال مي دهم 
كامران روز حادثه برادرم را به قتل رسانده باشد.  با اظهارات خواهر 
مقتول مأموران پليس كامران را به عنوان مظنون حادثه بازداشت 
كردند، اما وي مدعي شد كه در قتل پسر جوان نقشي نداشته است. 
وي گفت: من و ارشيا با هم اختالف داشتيم و هميشه هم براي هم 
خط و نشان مي كشيديم. روز حادثه قرار بود براي دعوا يكديگر را 
ببينيم، اما من در مهماني دعوت شدم و به مهماني رفتم و در محل 
قرار دعوا نبودم و االن هم نمي دانم چه كسي او را به قتل رسانده 
است.  با اظهارات كامران مأموران پليس دست به تحقيقات ميداني 
زدند و دريافتند كه گفته هاي كامران درست است و زمان حادثه در 

مهماني حضور داشته است. 
   قتل در حالت مستي 

بنابراين همزمان با آزادي كامران مأموران تحقيقات خود را براي 

شناسايي قاتل ادامه دادند تا اينكه مدتي بعد يكي از دوستان مقتول 
به نام مهراد به اداره پليس رفت و با اظهار پشيماني به قتل ارشيا در 

حالت مستي اعتراف كرد. 
وي درباره حادثه گفت: من و ارش��يا با هم دوس��ت صميمي 
بوديم. روز حادثه او با كامران كه از بچه هاي محلمان بود قرار 
دعوا داشت. آنها از هم كينه به دل داشتند و هميشه مشاجره 
لفظي مي كردند . من فكر كردم كه كامران در درگيري ارشيا 
را به قتل مي رس��اند و به همين خاطر تصميم گرفتم همراه 
ارشيا س��ر قرار بروم و در درگيري به او كمك كنم، اما آن روز 
كامران مهماني دعوت شد و س��ر قرار نيامد و ما دو نفر هم به 
خانه مان برگشتيم.  وي ادامه داد: پس از اين به پشت بام خانه 
ما رفتيم و دو نفري مشروب خورديم تا اينكه از حالت عادي 
خارج شديم و با هم شروع به كل كل كرديم. درگيري ما باال 
گرفت كه ناخ��ودآگاه چاقويي به طرفش پرت ك��ردم و به او 
برخورد كرد. من قصد قتل او را نداشتم اما ارشيا خونين نقش 

بر زمين شد و فوت كرد. 
نمي دانس��تم با جس��دش چه كار كنم و از طرفي هم خيلي 
مي ترسيدم كه خانواده ام  متوجه شوند كه جسدش را پتو پيچ 
و به عقب خودروی وانتم منتقل كردم و از خانه خارج ش��دم. 
دقايقي داخل خيابان  ها گش��تم تا اينكه در نهايت جس��د را 

داخل جوي آبي رها كردم و به خانه برگشتم. 
وي در پايان گفت: در اين مدت عذاب وجدان رهايم نمي كرد 
و آرام و قرار نداشتم تا اينكه تصميم گرفتم خودم را به پليس 

معرفي كنم. 
   قصاص 

متهم پس از بازس��ازي صحنه قتل و صدور كيفرخواست در 
شعبه 12 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد. اولياي دم 
براي قاتل درخواست قصاص دادند و هيئت قضايي هم وي را 

مجرم شناخت و به قصاص محكوم كرد. 
رأي دادگاه پس از تأييد در ش��عبه 5 ديوانعالي كش��ور براي سير 
مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي 
تهران فرستاده شد تا اينكه صبح ديروز قاتل كه استيذان حكمش 
را از مقام عالي قضايي گرفته بود در زندان رجايي شهر كرج قصاص 
شد.  بدين ترتيب پرونده قتل پسر جوان به دست دوست مستش 

براي هميشه بسته شد.

قاتل دوست قصاص شد 

آگهى مناقصه نوبت اول
موسسه عمران صنعت در نظر دارد عمليات خاكريزى جاده 
روستايى بصرى و باند رفت و برگشت كيلومتر 85 اى 87 را 
از طريق برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار 

نمايد.
ــزار مترمكعب مى  ــزى 36،000 ه حجم عمليات خاكري

باشد.
مدت اجراى كار 30 روز مى باشد.

ــه 300،000،000 ريال  ــركت در مناقص مبلغ تضمين ش
مى باشد.

ــرايط كه تمايل شركت در  لذا از كليه پيمانكاران واجد ش
مناقصه را دارند دعوت ميشود از تاريخ چاپ آگهى به مدت 2 
روز جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم 
ــتاى خليل بيگى ، تونل پونه ،  آباد به بيرانشهر ، جنب روس
كارگاه موسسه عمران صنعت به واحد قراردادهاى كارگاه 
ــماره تماس كارگاه 06633135903  مراجعه نمايند. ش

دفتر مركزى 02122780387 
هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مفقودى
ــودرو پرايد  ــند نقل و انتقاالت خ ــبز,برگ كمپانى، س برگ س
ــماره پالك  ــفيد روغنى ش ــدل 1388 رنگ س تبپ GTXI م
(ايران30  933 ل 59) به شماره موتور 3027295 شماره شاسى 
S1412288008700 متعلق به  مهدى مطيع مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
ــى اينجانب مهدى طاهريان فرزند  ــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناس دانش
ــماره ملى 4569522882 صادره از  ــماره شناسنامه 832 ش حسينعلى به ش
سمنان در مقطع كارشناسى رشته حقوق قضايى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دامغان مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود 
ــالمى واحد دامغان به نشانى دامغان ،ميدان  اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اس
ــالمى واحد دامغان كد پستى  ــگاه آزاد اس ــعدى - بلوار چشمه على - دانش س

3671639998 ارسال نمايد.

آگهى فقدان مدرك تحصيلى گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كارشناسى 
ارشد  اينجانب سميرا فائزى  فرزند محمد به شماره شناسنامه 78  شماره ملى 
4609433451 صادره از گرمسار در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته 
مهندسى معمارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره 2109/ پ / ف 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.
سمنان

بازداشت فروشنده گوشت اسب و االغ
معاون نظارت بر اماكن عمومي پايتخت از دستگيري عامل توزيع گوشت اسب و االغ 

در يكي از دامداري هاي جنوب تهران خبر داد. 
 به گزارش جوان،  سرهنگ نادر مرادي گفت: در اوايل هفته به مأموران پايگاه  نهم پليس 
امنيت عمومي پايتخت خبر رسيد كه عده اي در يكي از دامداري هاي جنوب تهران 
در حال ذبح اسب و االغ هستند كه مأموران در محل حاضر شدند. مأموران پليس در 
بازرسي از محل الشه يك اسب و 50 كيلو گوشت االغ و 10رأس اسب و يك رأس االغ 
كه براي ذبح به اين مكان منتقل شده بودند كشف كردند. وي گفت: متصدي دامداري 

بازداشت شد و تالش براي دستگيري همدستان وي جريان دارد.

یادداشت 

هشدار پليس 


