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كالهبرداري
 با پيامك »پرونده اغتشاشات«! 

رئيس پليس فت�ای ته�ران بزرگ درب�اره كالهب�رداري به 
ش�يوه ارس�ال پيامك »پرونده اغتشاش�ات« هش�دار داد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ داوود معظمي گودرزي گفت: از چند 
روز گذشته شاهد ارسال پيامك هايي از سوي مجرمان سايبري 
با عنوان»پرونده اغتشاشات ش��ما در سايت زير« هستيم كه اين 

پيامك ها براي كالهبرداري است. 
وي ادامه داد: كالهبرداران با س��اخت آدرس اينترنتي پيامكي با 
محتوا ي »پرونده اغتشاشات شما در سايت زير« براي شهروندان 
ارسال مي كنند و زماني كه كاربران روي لينك مورد نظر كليك 

كنند، هدف كالهبرداري قرار خواهند گرفت. 
س��رهنگ گودرزي گفت: لينك معرفي ش��ده در اين پيامك ها 
حاوي يك بدافزار است و مجرمان اينترنتي با اين شگرد مجرمانه، 
اطالعات كارت بانكي متقاضيان را به س��رقت ب��رده و موجودي 

حسابشان را برداشت مي كنند. 
وي با تأكيد ب��ر اينكه ارس��ال كنندگان لينك هاي جعلي هدفي 
جز س��رقت اطالعات بانكي ش��هروندان ندارند، ادامه داد: پليس 
فتا تأكيد مي كند هيچ  سازمان رسمي و حاكميتي با شماره هاي 
شخصي براي شهروندان پيامك ارسال نخواهد كرد. شهروندان 
قبل از اينكه لينكي را باز كنند، لحظه اي صب��ر و در ادامه حتماً 
محتواي آن را مطالعه كنند كه روي لينك هاي جعلي تحت عنوان 
سامانه ثبت ثنا، س��هام عدالت و هدفمندي يارانه ها وارد نشوند. 
اگر شهروندان در اين رابطه دقت داش��ته باشند، حجم زيادي از 

پرونده ها كاهش پيدا مي كند. 
س��رهنگ داوود معظمي گ��ودرزي با بيان اينك��ه راحت ترين و 
كم هزينه ترين راه براي مجرمان ارسال لينك به تلفن همراه است، 
به شهروندان توصيه كرد: بايد براي پيش��گيري از برداشت هاي 
غيرمجاز ضمن افزايش سطح آگاهي و سواد رسانه اي خود فريب 
پيامك هاي دريافتي از مناب��ع نامعتبر را نخورن��د و از باز كردن 
لينك هاي ارائه شده از سوي افراد ناشناس به صورت پيامكي يا در 

شبكه هاي اجتماعي خودداري كنند. 

كشف اسلحه
 از شرور حسن آباد 

فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان ري از كش�ف ي�ك قبض�ه 
اس�لحه جنگ�ي كل�ت از ش�رور حس�ن آباد خب�ر داد. 
 به گزارش »جوان«، سرهنگ دوستعلي جليليان گفت: مأموران 
عمليات كالنتري 176 حسن آباد در جريان تحقيقات خود متوجه 
شدند يكي از اوباش سطح دار محدوده »حسن آباد« با خود سالح 
حمل مي كند كه وي را بازداشت و در بازسي از او كلت جنگي به 
همراه دو قبضه خشاب و 19 تير جنگي كشف كردند. تحقيقات از 

متهم در پليس امنيت جريان دارد. 

قتل همسر با ضربات چكش 
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت ب�ا ضرب�ات چك�ش همس�رش را 
ب�ه قت�ل رس�انده، خ�ودش را تس�ليم پلي�س ته�ران ك�رد. 
به گزارش »جوان«، ساعت 11:12 قبل از ظهر ديروز چهارشنبه، دوم آذر 
مردي به كالنتري يافت آباد رفت و گفت همسرش را در خانه شان به قتل 
رسانده است.  با طرح اين ادعا تيمي از مأموران پليس، كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي همراه قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران و متهم راهي محل حاثه شدند.  تيم جنايي در خانه متهم با 
جسد همسر 52 ساله وي روبه رو شدند كه با اصابت جسم سختي به سرش 
به قتل رسيده بود.  متهم درباره حادثه گفت: » چند سالي است با همسرم 
اختالف دارم و ب��ه همين خاطر گاهي با هم مش��اجره لفظي و درگيري 
فيزيكي داشتيم. امروز صبح دوباره ما با هم مشاجره كرديم و وقتي درگيري 
ما باال گرفت، من با چكشي كه در خانه داشتيم، چند ضربه به سر همسرم 
زدم. او خونين روي زمين افتاد و من هم فهميدم فوت كرده است. همان 
لحظه به شدت پشيمان شدم، اما فايده اي نداشت و كاري از دستم ساخته 
نبود. عذاب وجدان از همان لحظه به سراغم آمد و بعد تصميم گرفتم به 
اداره پليس بيايم و راز قتل همسرم را بر مال كنم.« همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني براي انجام آزمايش هاي الزم، متهم براي تحقيقات بيشتر 
و روشن شدن زوايايي پنهان حادثه به دستور بازپرس جنايي در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

سرقت خودروهاي مدل باال با جرثقيل 
جرثقي�ل  ب�ا  ك�ه  حرف�ه اي  س�ارق 
س�رقت  را  ب�اال  م�دل  خودروه�اي 
مي ك�رد، ب�ه هم�راه مالخر بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ عبدالرضا محمدي، 
سرپرس��ت س��ركالنتري دوم پليس پيشگيري 
گفت: چند روز قبل شكايت هاي مشابهي درباره 
سرقت خودروهاي مدل باال به مأموران كالنتري 

ش��هرك غرب گزارش شد. بررس��ي هاي پليس 
در اين باره به جريان افتاد و مأموران با بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته متوجه ش��دند كه همه 
خودروها ب��ا جرثقيل س��رقت شده اس��ت. بعد 
از به دس��ت آمدن اين س��رنخ بود ك��ه مأموران 
موفق ش��دند راننده جرثقيل را شناسايي و روز 
گذشته او را بازداش��ت كنند. متهم 32 ساله در 

بازجويي ها به سرقت هاي س��ريالي به اين شيوه 
اعتراف كرد. او گفت از مدتي قبل تصميم گرفتم 
به اين ش��يوه س��رقت كنم. در اين شيوه كسي 
به من مظنون نمي ش��د براي همي��ن در كمال 
آرامش س��وژه هاي مورد نظرم را كه خودروهاي 
مدل باال بود، شناسايي و آن را سرقت مي كردم. 
خودروه��اي س��رقت ش��ده را هم ب��ه مالخري 

كه از قبل مي ش��ناختم، مي فروخت��م تا اينكه 
بازداشت ش��دم. س��رهنگ عبدالرضا محمدي، 
سرپرست س��ركالنتري دوم پليس پيشگيري با 
بيان اينكه متهم تاكنون به ش��ش فقره سرقت 
اعتراف كرده اس��ت، گفت كه همدست وي هم 
بازداشت ش��ده و تحقيقات براي كش��ف جرائم 

بيشتر آنها جريان دارد. 

از دست رفتن امنيت رواني 
در سايه اغتشاشات

افزايش جرائم، همزمان با افروخته شدن آتش اغتشاش ها در كشور يك 
دليل روشن دارد و آن باز ش��دن عرصه براي ارتكاب جرم است. هر جا 
پاي پليس در ميان نباش��د، مجرمان مجال الزم  را براي ارتكاب جرم   
پيدا خواهند كرد. مجال الزم در آشوب هاي صورت گرفته براي ارتكاب 
جرائم فراهم شده و مجرمان با اطمينان از اينكه پليس در مواقع اضطرار 
براي مديريت آشوب ها در خيابان ها به صف مي شوند، نقشه هاي خود 
را عملي مي كنند. مثل دو س��ارقي كه براي مدت��ي خانه هاي خيابان 
پاتريس لومبومبا را خالي مي كردند. مهرماه امسال شكايت هايي كه به 
كالنتري 137 كوي نصر رسيده بود، نشان مي داد همه سرقت ها در اوج 
اغتشاش ها صورت گرفته است، درست زماني كه مأموران پليس براي 
مديريت آشوب ها در خيابان حاضر مي شوند. دو متهم وقتي در جريان 
تحقيقات بعدي پليس بازداشت شدند به اين موضوع اعتراف كردند. 
آنها گفتند وقتي اغتشاش ها شروع شد، ما تصميم به سرقت گرفتيم. 
نقشه مان را طوري طراحي كرده بوديم كه وقتي اغتشاش ها به اوج خود 
مي رسد، به دزدي برويم، چون مي دانستيم مأموران پليس در آن زمان 
مأموريت دارند در خيابان ها حاضر باشند، بنابراين ما هم با خيال راحت 
به دزدي مي رفتيم. رويه اي كه اين دو سارق در پيش گرفته بودند، فقط 
همان دو نفر را شامل نشد، بلكه روشنايي آتش آشوب جمعيت آماري 
سارقان را براي رسيدن به اهدافشان به صف كرد. در كنار حضور ميداني 
پليس و فراهم شدن مجال مناسب براي سرقت، نبود ساكنان خانه ها 
هم فرصتي مناسب در اختيار سارقان قرار داد. در شب هايي كه آتش 
 اغتشاش ها شعله ور مي شود، بسياري از اعضاي خانواده يا كف خيابان ها 
حاضر مي ش��وند يا براي امنيت بيش��تر به خانه بستگانشان مي روند. 
در هر دو صورت ش��مار خانه هاي خالي در اين زمان ه��ا افزايش پيدا 
مي كند و سارقان كه هميشه به دنبال پيدا كردن چنين فرصت هايي 
هستند، نقشه هاي سرقت ش��ان را به راحتي عملي مي كنند. خيلي از 
سارقان اما با آشوبگران همراه مي شود، اما آنها در ميان شعله آتش هاي 
برافروخته شده به دنبال فرصتي براي سرقت هستند. در چنين شرايطي 
به راحتي مي شود شيشه خودروهاي پارك شده را شكست و محتويات 
داخل خودرو را س��رقت كرد و از ميدان آشوب بيرون رفت. بسياري از 
كاالهاي داخل مغازه ها، فروش��گاه ها يا اموال عمومي در سايه همين 
آشوب ها به دست سارقاني كه در آتش آش��وب  به خيابان ها آمده اند، 
غارت مي شود. در س��ايه آش��وب هاي صورت گرفته دو نگراني عمده 
جامعه را فرا گرفته است؛ نگراني درباره از دست رفتن امنيت رواني ناشي 
از آشوب ها و نگراني افزايش جرائم، نگراني كه با دامنه دار شدن آشوب ها 

بر دامنه آن اضافه خواهد شد و دود آن به چشم همه خواهد رفت. 

آرمين بينا 
تحقيقات پليس پايتخت درباره قتل دختربچه 
خردس�ال كه جس�دش داخ�ل يخچ�ال خانه 
كش�ف ش�ده بود با كش�ف دفترچ�ه خاطرات 
پدرخوان�ده مقت�ول وارد مرحله اي تازه ش�د. 
روز شنبه سي ام مهرماه امسال، مأموران كالنتري 
172 شهر ري براي دستگيري مرد مواد فروشي به 
نام كامبيز به خانه او رفتند. بررس��ي هاي مأموران 
در همان ابتدا نشان داد مرد قاچاق فروش با ديدن 
مأموران پلي��س از پنجره خانه فرار كرده اس��ت و 

همسرش هم در خانه نيست. 
مأم��وران پليس كه هم��راه خود س��گ مواد ياب 
برده بودند، در طبقه اول ساختمان مقداري مخدر 
ترياك كشف كردند. در حالي كه بازرسي خانه ادامه 
داشت، سگ مواد ياب مقابل يخچال خانه كه دور آن 
چسب كاري شده بود، شروع به پارس كرد و بدين 
ترتيب مأموران پليس به يخچال مشكوك شدند و 
به خيال اينكه داخل آن مواد جاسازي شده است، 
چس��ب را باز كردند، ام��ا داخل يخچال با جس��د 
دختر خردسالي كه داخل نايلون و پتويي پيچيده 

شده بود، روبه رو شدند. 
   دختر خوانده 

با كشف جسد دختر خردسال پرونده وارد مرحله 
تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي به دستور بازپرس جنايي وارد عمل شدند. 

بررسي هاي ميداني مأموران پليس نشان داد از دو 
ماه قبل زن جوان طالق گرفته اي همراه دختر شش 
ساله اش به نام باران در خانه كامبيز زندگي مي كنند 

و جسد كشف شده هم متعلق به باران است. 
گفته هاي همس��ايه ها ه��م حكايت از آن داش��ت 
باران هميشه براي بازي با بچه هاي ديگر به كوچه 

مي آم��ده، ام��ا از 15 روز قبل داخ��ل كوچه ديده 
نشده اس��ت و اين همان تاريخي بود كه پزش��كي 
قانوني احتمال داد وي بر اثر خفگي و فشار بر عناصر 

حياتي گردن به قتل رسيده است. 
    دست نوشته اي براي باران 

مأموران پلي��س در تحقيق��ات بع��دي دريافتند 
قاچاق فروش س��ابقه دار قرار بوده ب��ه زودي خانه 
اس��تيجاري اش را تخليه كند و صاحب خانه هم از 
وي شكايت كرده است، اما وي به دليل اينكه جسد 
دختر خردسال را نتوانسته از خانه خارج كند، براي 
تخليه خانه امروز و فردا مي كرده است تا در فرصت 
مناسب جسد دختر خوانده اش را به بيرون منتقل و 

در مكان دفن كند. 
كارآگاه��ان جنايي در بازرس��ي از خان��ه متهم با 
دست نوش��ته اي از مادر باران روبه رو شدند كه وي 
در آن نوشته بود » نمي توانم دوري تو را تحمل كنم 
باران « تاريخ دست نوشته هم نش��ان مي داد باران 

حدود 15 روز قبل به قتل رسيده است. 
بدين ترتيب، مأموران پليس مادر باران و كامبيز را 
به عنوان متهمان به قتل تحت تعقيب قرار دادند، 
اما دريافتند آنها پ��س از حادثه به مكان نامعلومي 
گريخته اند.  تالش براي دستگيري دو متهم و بر مال 
شدن راز قتل غم انگيز دختر خردسال ادامه داشت 
تا اينكه صبح روز چهارش��نبه دوم آذر به مأموران 
پليس خبر رس��يد كامبيز همراه م��ادر باران براي 
برداشتن وسيله اي به خانه شان رفته اند. با اعالم اين 
خبر، كارآگاهان جنايي به س��رعت به محل رفتند 
و دو متهم را قبل از فرار دس��تگير و به اداره پليس 

منتقل كردند. 
  دفترچه خاطرات 

مأموران پليس پس از دس��تگيري متهمان داخل 

كيف كامبيز دفترچه خاطرات وي را كشف كردند 
كه در يكي از صفحه ه��اي آن با نوش��ته اي با اين 
مضمون روبه رو ش��دند ك��ه كامبيز نوش��ته بود از 

كشتن باران به شدت پشيمان شده است. 
متهمان در بازجويي هاي ابتدايي قتل باران را منكر 
شدند و اعالم كردند كه خبر ندارند وي چگونه و به 
دست چه كسي به قتل رسيده است، اما در نهايت 
وقتي دو متهم با دست نوش��ته و دفترچه خاطرات 
خود روبه رو ش��دند، ادعاي عجيبي را درباره قتل 

مطرح كردند. 
زن جوان كه در دست نوشته اش از دوري دخترش 
گري��ان و ن��االن ب��ود، در ادعايي به قت��ل اعتراف 
كرد و گفت: » پس از اينكه از ش��وهرم جدا ش��دم، 
همراه دخت��رم در خانه كامبي��ز زندگي مي كردم. 
ب��اران هميش��ه بهان��ه مي گرف��ت و م��ن هم كه 
مشكالت خانوادگي زيادي داش��تم تاب و تحمل 
بهانه گيري هاي باران را نداش��تم و به همين خاطر 
گاهي او را كتك مي زدم. روز حادثه او بهانه گيري 
مي كرد و من هم عصباني شدم و كنترلم را از دست 
دادم و گلوي��ش را فش��ار دادم و نفهميدم دخترم 
را چگونه به قتل رس��اندم. پس از حادثه با كامبيز 
جسد را داخل يخچال جاسازي كرديم تا در فرصت 
مناسب از خانه بيرون ببريم و در مكاني دفن كنيم، 
اما مأموران پليس فرصت را از ما گرفتند و جس��د 

داخل يخچال كشف شد.«
   ادعايي عجيب 

كامبيز كه در دفترچه خاطرات��ش به قتل اعتراف 
كرده بود، قتل را منك��ر ش��د و در ادعايي عجيب 
گفت: » چند روز قبل از حادثه دوستانم به من خبر 
دادند كه مأموران پليس درباره من تحقيق مي كنند 
و آنها متوجه شده اند كه من در خانه ام مواد مخدر 

   فاطمه صبور 
مرد بدگمان كه به اتهام قتل همسرش 
در بازداشت به سر مي برد، در جلسه 
دادگاه ماج�را را ش�رح داد و گف�ت 
از كاري ك�ه كرده پش�يمان اس�ت. 
بهمن ماه سال 99، مردي به اداره پليس 
پاكدشت رفت و به مأموران گفت همسر 
25 ساله اش به نام سارا مفقود شده و از او 
بي خبر است. او در توضيح بيشتر گفت: 
»امروز صبح همسرم براي خريد بيرون 
رفت. بعد از او، من هم به محل كار رفتم. 
بعد از ساعتي هر چه با تلفن همراهش 
تماس گرفتم، پاس��خي نش��نيدم. فكر 
كردم مش��غول كار اس��ت و عصر كه به 
خانه برگشتم، او را مي بينم، ولي بعد از 
تمام شدن كار وقتي به خانه رفتم كسي 
در خانه نبود. همان موقع دوباره با تلفن 
همراه��ش تماس گرفتم، كه پاس��خي 
نش��نيدم. تصميم گرفتم به پليس خبر 

بدهم تا هر چه زودتر سارا پيدا شود.«
با اعالم اين مفقودي، تالش براي يافتن 
آن زن به جريان افتاد كه اين بار شوهر 
آن زن ب��ه نام پي��ام به پلي��س آگاهي 
رفت و دست نوش��ته اي از همسرش به 
كارآگاهان تحويل داد كه نشان مي داد 
آن زن قصد خودكشي داشته است. پيام 
به مأموران گفت: »من و همس��رم پنج 
سال قبل با هم ازدواج كرديم و در اين 
مدت اختالفي نداشتيم. امروز وقتي اين 
دستخط را پيدا كردم، شوكه شدم. سارا 
نوشته بود كه قصد خودكشي دارد. آن 

را به اداره پليس آورده ام شايد سرنخي 
باشد كه به پيدا شدن سارا كمك كند.« 
بعد از تحويل اين نام��ه، كارآگاهان در 
روند تحقيقات خود با توجه به ش��واهد 
و قرائن موجود به شوهر آن زن مظنون 
شدند و وي را مورد تحقيق قرار دادند، 
اما آن مرد اظهارات متناقضي را مطرح 
كرد و س��عي داش��ت به پلي��س بگويد 
از همس��رش بي اطالع اس��ت، اما چند 
روز بعد پرده از حقيقت برداش��ت و به 
قتل همس��رش اعتراف كرد. او در روند 
بازجويي ها مدعي ش��د همسرش را به 
خاطر خيانت كش��ته و جسدش را بعد 
از مثله ك��ردن در بيابان هاي س��منان 
رها كرده اس��ت.  با كشف بقاياي جسد، 
پيام راهي زندان شد و پرونده با صدور 
كيفرخواس��ت ب��ه دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. پرونده بعد 
از تعيين شعبه در وقت رسيدگي روي 
ميز هيئت قضايي ش��عبه دهم دادگاه 
قرار گرفت. با اعالم رس��ميت جلسه از 
سوي قاضي رضايي، اولياي دم به جايگاه 
رفتند و درخواست قصاص كردند.    متهم 
به دستور رياست دادگاه به طرف جايگاه 
رفت و بعد از تفهيم اتهام از سوي رياست 
دادگاه با قبول جرمش در ش��رح ماجرا 
گفت:  »من و همس��رم از همان ابتداي 
زندگي مشترك با هم مشكل داشتيم و 
اين اختالف با به دنيا آمدن دخترمان، 

شديدتر هم شد.«
متهم در ادامه گفت: »همسرم هميشه به 

من بي توجه بود. اين رفتارش باعث شده بود 
به او ش��ك كنم و فكر كنم به من خيانت 
مي كند. چند بار با او صحبت كردم، اما او 
اعتنايي نمي كرد و مي گفت اشتباه مي كنم. 
او اهميتي نمي داد، ولي فكر خيانت همسرم 
يك لحظه هم مرا رها نمي كرد. شب حادثه 
دخترم كه چهار سال داشت، به اتاقش رفت 
و خوابيد. پيش همسرم رفتم و دوباره حرف 
از رفتارهاي او شد كه اين بار با عصبانيت 
جوابم را داد. اين رفت��ار مرا عصباني كرد 
و خون مقابل چش��مانم را گرف��ت. اصاًل 
نفهميدم چطور دس��تانم را دور گردنش 

انداختم و او را خفه كردم.«
متهم درباره مثله كردن جسد همسرش 
نيز گفت: »به خودم آمدم كه فهميدم او 
نفس نمي كشد. نمي دانس��تم با جسد 
چكار كنم. به سرم زد آن را از خانه بيرون 
ببرم، اما توان آن را نداشتم براي همين 
جس��د را مثله كردم و آن را با خودرو ام 
به بيابان هاي اطراف سمنان بردم و رها 
كردم. براي گم��راه كردن پليس خودم 
اعالم مفقودي كردم، س��پس به فكرم 
رسيد نامه اي دس��تنويس بنويسم تا با 
نشاندن آن پليس فكر كند كه همسرم 

خودكشي كرده است.« 
او در آخرين دفاع��ش گفت: »مي دانم 
دير است، اما اش��تباه كردم. از خانواده 
همس��رم ش��رمنده ام و مي خواهم مرا 

ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي 

وارد شور شد. 

راز قتل باران كوچولو
 در دفترچه  خاطرات پدر خوانده

پشيماني ديرهنگام از ارتكاب قتل

مفقودى
 MVM X22-AT بـرگ سـبز خـودروى سـوارى هاچ بـك
به رنگ سـفيد روغنى مـدل 1397 به شـماره پالك ايـران38-

 974و28 و شـماره شاسـى NATFBABW0J1008243  و شـماره 
 موتـور MVMD4G15BAGJ008499 متعلـق بـه آزيتـا افشـار 
با كدملـى 4910668748 مفقود گرديده و از درجه اعتبار سـاقط 
البرز مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز خودرو سـوارى پژو 206 آريان به رنگ سفيد 
روغنى مدل 1390 به شـماره موتـور 15090008855  و 
شماره شاسى NAAP41FD7BJ322175 و شماره پالك  
151ط49 ايران77 به نام ناصر افشارى مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است.  الف ل

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى پژوپارس نقره اى مدل 1384 
به شـماره پالك177د44 ايران69  و شـماره موتور 
12484028208 و شماره شاسى 19307079 مفقود 
گلستان گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خودروى سـوارى پرايد به شماره 
انتظامى ايران15 - 292ن93 به شماره موتور 
 S1412282116901 00554603 و شماره شاسى
تبريز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

نگهداري مي كنم و مي فروشم. 
من مي دانس��تم مرا لو داده اند و ب��ه زودي مأموران 
پليس به خانه ام مي ريزند و مرا دس��تگير مي كنند، 
به همين خاطر تصميم گرفتم همراه مادر باران براي 
مدتي خانه را ترك كنم تا آب ها از آس��ياب بيفتد و 
دوباره به خانه برگردم. من و مادر باران از خانه فرار 

كرديم، اما باران در خانه ماند. 

من احتمال مي ده��م رقيبان قاچاق فروش��م باران 
را به قتل رس��انده اند. چون من مدتي اس��ت با آنها 
اختالف دارم و مطمئن هس��تم آنها مرا به پليس لو 
داده اند. « دو متهم در ادامه براي بازجويي هاي فني 
و برمال ش��دن زوايايي پنهان اين حادثه به دس��تور 
بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 

حسین فصیحي

اعضاي بدن مدافع امنيت 
به بيماران نيازمند اهدا شد

اعضاي بدن يكي از مدافعان امنيت كه در جريان ناآرامي هاي 
كردستان به شهادت رس�يد،  به بيماران نيازمند اهدا شد. 
به گزارش »جوان«، س��رهنگ تورج اردالن از مأموران پليس 
شهرس��تان بانه بود كه پنجم آبان ماه در جريان آش��وب هاي 
صورت گرفته و پرتاب بمب هاي دس��ت ساز و اصابت سنگ از 
سوي اغتشاشگران مجروح و به بيمارستان منتقل شد. بعد از 
آن بود كه تالش هاي پزشكان براي نجات مأمور پليس به جريان 
افتاد، اما تالش ها در اين باره ثمري نداش��ت و او روز گذش��ته 
روي تخت بيمارستان به شهادت رسيد. براساس اين گزارش 
با موافقت خانواده اين مدافع امنيت اعضاي بدنش به 11 بيمار 
نيازمند اهدا شد. از شهيد مدافع امنيت دو فرزند 13 و 18 ساله 

به يادگار مانده است. 


