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زورگیری  ۲بسیجی قالبی
از پیرمرد کشاورز
 میــزان :دو زورگیر ســابقهدار که با پوشــیدن
لباس نیروی بســیج از پیرمرد کشاورز در یک جاده
خاکــی زورگیری کردنــد ،به دام افتادند .ســردار
مجید شــجاع ،فرمانده انتظامی خراسان جنوبی،
گفت :پیرمــردی با طرح شــکایتی عنوان کرد که
برای آبیاری زمینهای کشاورزی به خارج از روستا
مراجعه کردم و بعد از اتمام کار در مسیر برگشت
با یک دستگاه موتورســیکلت مواجه شدم که دو
نفر با لباس بســیجی بر آن ســوار بودند و طوری
وانمود کردند که باید بایســتم .ســردار »شجاع«
افــزود :وقتی موتورســیکلت متوقف میشــود،
دو فرد به ظاهر نیروی بســیج به پیرمرد کشــاورز
مراجعــه میکننــد و قصد بازرســی بدنی وی را
داشــتند که در آن لحظه شاکی با درآوردن گوشی
خــود میخواهد از حوزه فعالیــت این دو نفر در
جاده خاکی خلوت و صحت و سقم آن خبر بگیرد
که دو فرد مأمورنما گوشی را از شاکی گرفته و به
او حملهور میشوند و مبلغ دو میلیون ریال را به
زور از وی سرقت میکنند .وی ادامه داد :با ارتکاب
جــرم ،دو مأمورنما از محل متواری میشــوند که
پیرمــرد بالفاصله موضــوع را به پاســگاه حوزه
اطالع میدهد و با طرح مهار مناسب دو مأمورنما
به وســیله مأموران انتظامی دســتگیر میشوند.
ســردار »شــجاع« عنوان کرد :دو متهم  ۴۰و ۵۵
ساله سابقهدار و غیربومی در بازجوییها به جرم
خود اعتراف و هدف از این زورگیری را تأمین هزینه
مــواد مخدر اعالم کردند .گفتنی اســت با تکمیل
پرونده دو متهم با قرار صادره روانه زندان شدند.

کشف  ۲۳کیلوگرم هروئین
در عملیات مشترک پلیس
 میزان :فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف
 ۲۳کیلوگرم هروئیــن از اعضای باند قاچاق مواد
مخدر در عملیاتی مشــترک خبــر داد .روحاالمین
اظهار کرد :چندیقبل مأموران پلیس ســمنان در
جریان فعالیــت باند ترانزیت هروئین در اســتان
سمنان قرار گرفتند .با بررسیهای بیشتر مشخص
شــد این افراد از استانهای شــرقی مواد را وارد
کشــور و از آنجا پس از انتقال به ســمنان ،توزیع
میکنند .وی ادامه داد :با ردیابی اعضای این باند
متوجه شدیم آنها در حال انتقال محموله سنگین
هروئین به ســمت اســتان هســتند .با هماهنگی
انجامشده با مأموران پلیس استان کرمان ،اعضای
این باند شناسایی شدند .فرمانده انتظامی سمنان
با اشــاره به عملیات مشــترک پلیس ســمنان و
کرمان ،تأکید کرد :ســرانجام روز یکشنبه مأموران
چند عضو این باند را ســوار بر خودرو پژو  ۴۰۵در
شــهر رودبار کرمان ،شناســایی و آنها را دستگیر
کردند .در بازرسی از خودرو متهمان  ۲۳کیلوگرم
هروئین کشف و ضبط شد.

دستگیری یکی از متهمان حادثه
تیراندازی در رامیان
 فارس :دادســتان عمومــی و انقــالب رامیان از
شناســایی یکی از متهمان تیراندازی رامیان خبر داد
و گفت :این فرد دســتگیر شده و هماکنون بازداشت
اســت .به گزارش روابطعمومی دادگســتری استان
گلســتان ،جعفر ابراهیمنیا درباره دستگیری عامالن
تیراندازی در شهرســتان رامیان با اعالم دســتگیری
یکــی از عامالن ایــن واقعه ،اظهار کــرد :یکی دیگر
از عامــالن این حادثه نیز شناســایی شــده که فعال
فراری اســت .وی ادامه داد :تحقیقات اولیه حاکی
از این است که این حادثه به دلیل یک تسویهحساب
شــخصی اتفاق افتاده اســت .دادســتان عمومی و
انقالب رامیان با انتقاد از برخی سایتها و کانالهای
خبری درباره بزرگنمایــی خبر این حادثه گفت :این
حادثه برخالف آنچه در برخی رســانهها مطرح شد،
درگیری مسلحانه نبود ،بلکه فقط ضارب سالح گرم
داشــت .ابراهیمنیا افزود :در ایــن حادثه یک نفر بر
اثر برخورد گلوله ســاچمهای زخمی شد که پس از
انتقال به بیمارســتان و اقدامات درمانی ،همان روز
از بیمارســتان مرخص شد و یک نفر دیگر هم که به
علت پرتشــدن از روی موتورسیکلت مصدوم شده
که بهزودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.

 ۱۳کشته و مصدوم در درگیری
مردم روستا بر سر حفر چاه آب
 فارس :اعتراض ســاکنان روستای شهرستانک
از توابــع جغتای به دلیل حفر چاه آب شــرب در
زمینهای این روســتا ســبب درگیری بــا مأموران
نیــروی انتظامی شــد کــه تاکنون یک کشــته و
 ۱۲مصــدوم بر جای گذاشــته اســت .براســاس
پیگیریهای خبرنگار فارس علت اصلی این حادثه
انجام عملیات آبرســانی به روســتاهای مناطق
پایین جغتای بوده است که براساس تصمیمگیری
آب و فاضالب برای حل مشــکالت آب شرب قرار
بود چاه آبرسانی در روســتای شهرستانک انجام
شــود ولی در چند روز اخیر اعتراض ســاکنان این
روســتا را به دنبال داشته اســت .پس از حضور
مأموران آب و فاضالب در روســتای شهرســتانک
برای حفر چاه آب شرب اعتراضات ساکنان روستا
منجر به تیراندازی شــده که مردم با ســالح سرد
به سمت مأموران نیروی انتظامی حمله کردهاند.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

آزار و اذیت کودک ۷ساله توسط ناپدری
کیمیا از سوی پدرش هم مورد ضرب و جرح قرار میگرفته و بههمیندلیل هم از او سلب حضانت شده است
شــرق :راز آزار و اذیت دختربچهای که بارها مــورد تعرض ناپدریاش قرار
گرفتــه اســت ،زمانی برمال شــد که او به دلیل شــدت وخامــت حالش به
بیمارستان منتقل شد.
ایــن دختربچه هفتســاله که کیمیا نــام دارد چند روز قبل به وســیله
مادرش به بیمارستان منتقل شد و پزشکان بعد از معاینه او متوجه شدند او
بارها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.
براســاس گزارشــی که فارس منتشــر کــرده ،کیمیا در بخــش اطفال
بیمارستانی در کرج بستری است و وضعیت روانی خوبی ندارد.
کیمیا از زمانی که خیلی کوچک بوده وضعیت مناسبی نداشته و به دلیل
اعتیاد شدیدی که پدرش داشته ،پس از جدایی پدر و مادر حضانت این بچه
به مادرش سپرده شده است .اما ورود مرد جدید به زندگی این مادر و دختر
یــک بار دیگر کیمیا را در معرض خطر قرار داده و او بارها از ســوی ناپدری
مــورد آزار و اذیت قرار گرفته اســت .مددکار ایــن دختربچه گفت :کیمیای
هفتساله به همراه مادر و مادربزرگش در کرج زندگی میکند ،پس از سلب
حضانت او از پدر واقعی به دلیل اعتیاد شدید ،عدم حمایت مالی و عاطفی
فرزند و همسر ،آزار و اذیت جسمی و ضربوشتم کیمیا و مادرش ،حضانت
کودک به مادرش داده شده و پدر و مادر از هم جدا میشوند.
رقیه موســوی ،مددکار مؤسســه خیریــه مهرآفرین ،ادامــه داد :پس از
گذشــت حدود یک سال ،مادر کیمیا ،برای تأمین مخارج و دیگر حمایتها با
مردی ازدواج کرد که پنج سال از او کوچکتر بود.
موســوی افزود :طبق بررسیهای صورتگرفته مشخص شد بابک عالوه
بر مصرف مواد مخدر )شیشه( ،دارای افکار عجیب و توهمات خاص است.
مادر کیمیا زمانی متوجه این رفتارها میشود که با بابک ازدواج کرده بود.
وی دراینبــاره توضیــح داد :پس از اینکه مادر کیمیا با همســرش عقد
موقت )صیغه( میکند متوجه رفتارهای عجیبی از ســوی بابک میشــود.

یکی از این رفتارهای عجیب قرص خوابی اســت که هر شب به مادر کیمیا
میداده است؛ به این بهانه که خوابی آرامتر داشته باشد .موسوی میافزاید:
طبق گفته کیمیا ۷۰ ،بار ناپدری به وی تجاوز کرده است .مادر از این تجاوزها
بیاطالع بوده و درخواســت دارد به قاضــی بگوییم او )مادر کیمیا( بیگناه
است .وی ادامه داد :از آنجا که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب
هم میخورده ،بابک از این خواب ســنگین و مداوم سوءاستفاده میکرده و
به آزار دختر هفتســاله میپرداخته اســت .آنطور که گزارش شده است،
کیمیا حاضر نیست با کسی صحبت کند و هر بار که کسی به سراغ این دختر
میرود که با او صحبت کند با زبان کودکان میگوید» :قهرم« .اما با موسوی
مددکارش رابطه آرامتری دارد و بــرای او تعریف میکند چه اتفاقی افتاده
است .به گفته مددکار کیمیا ،دخترک معصوم بهراحتی درباره نحوه ارتباط
ناپــدری با خود توضیح میدهد و این نشــان از تکرار ایــن اتفاق و پذیرش
اجباری )بهدلیل ترس از تنبیه فیزیکی به وسیله شلنگ( است.
مادر کیمیا هم مدعی شده از سوی همسرش در خانه زندانی شده ،مورد

ضربوشتم به وسیله شلنگ قرار گرفته و اعالم کرده شوهرش او را وادار به
استفاده از قرصهای محرک و خوابآور میکرده است.
ناپدری متهم به تجاوز پس از بازداشــت و زندانیشدن اعتراف کرده که
شیطانپرست بوده و به دختربچهها عالقه داشته و بهخاطر کیمیا با مادرش
ازدواج کرده اســت .طبق گفته مددکار کیمیا ،مادر کیمیا که دچار مشــکل
عصبی شــدیدی شــده تحت درمان قرار گرفته و کیمیا به بهزیستی سپرده
خواهد شــد .وی میافزاید :بیاطالعی و نداشتن آگاهی از سوی مادر برای
مراقبت از کودک و ندادن آموزش به کودک در مواقع آزار جنســی ،از علل
بروز این اتفاق ناگوار است .ایلنا نیز به نقل از رئیس اورژانس اجتماعی کشور
گزارش داده اســت کودکی در تهران از ســوی پدربزرگش مورد آزار و اذیت
جنسی قرار گرفته است .حسین اسدبیگی ،رئیس اورژانس اجتماعی کشور،
بیــان کرد :گزارش یک مورد تجاوز به یک کودک خردســال که در دروازهغار
اتفاق افتاده ،به ما رسیده است که در حال بررسی موضوع هستیم.
او افزود :طبق گزارشــی که از سوی یک ســازمان مردمنهاد به اورژانس
اجتماعی گزارش شــده ،این کودک از سوی پدربزرگ خود مورد آزار و اذیت
قرار گرفته است.
او در رابطه با انتشــار خبر تجاوز به دختر هفتســاله ســاکن کرج که از
ســوی ناپدری خود  ۷۰بار مورد آزار و اذیت قــرار گرفته و درحالحاضر نیز
در بیمارستان بســتری است ،بیان کرد :با بررسی و دستور قاضی ،این کودک
به بهزیستی سپرده خواهد شد .طبق گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور،
کودکآزاری ازجمله فوریتهای اجتماعی است که آمار ۲۶هزارو  ۵۰۰مورد
را در ســال  ۹۵به نام خود ثبت کرد .از این تعداد دوهزارو  ۷۰۰نفر به مراکز
ثابــت مداخله در بحران مراجعه کردند که بیــش از  ۱۰هزار مورد خدمات
سیار بوده است و ۱۳هزارو  ۷۰۰مورد تماس تلفنی نیز با خط ) ۱۲۳اورژانس
اجتماعی( صورت گرفته است.

شــرق :مردی که در حمایت از پدرزنــش با برادرزنش
درگیر شــده و به ضرب چاقو او را به قتل رسانده است،
ضمن اعتراف به قتل توضیح داد که قصد داشته مقتول
را نصیحت کند .اولین روز سال  ۹۶جسد ناشناس مردی
در یکــی از مســیرهای فرعی جاده جاجرود کشــف و
موضوع به کالنتری  ۱۴۶حکیمیه اعالم شد.
بــا حضــور مأمــوران کالنتــری در محــل و انجام
بررسیهای اولیه مشخص شد جسد متعلق به جوانی
حدودا ۳۵ســاله است که بر اثر اصابت ضربات متعدد
جسم تیز به قســمتهای مختلف شکم ،پا و گردن به
قتل رسیده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »قتل عمـــد«
و به دستور بازپرس شعبه ششــم دادسرای ناحیه ۲۷
تهران ،پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با توجه بــه مجهولالهویهبودن جســد ،تحقیقات
اولیه بر شناسایی هویت جسد کشفشده متمرکز شد و
نهایتا هویت آن به نام »داوود .ن« ) ۳۵ساله( با سابقه
دستگیری مرتبط با جرائم مواد مخدر شناسایی شد.
با شناســایی خانــواده مقتول در منطقــه اتابک –
خیابان شــهید غیاثی ،کارآگاهان به اعضــای خانواده
مقتول مراجعــه و در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا
کردند که آنها هیچگونه طرح شــکایتی مبنیبر فقدان
یکی از اعضای خانواده خود انجام ندادهاند!! زمانی که
تحقیقات درخصوص علت عدم طرح شــکایت فقدان
مقتول از خانوادهاش انجام شد ،آنها در اظهارات خود
عنوان کردند» :داوود بهواســطه مصــرف مواد مخدر
ســابقه غیبتهــای طوالنیمدت را از خانه داشــت و
مــا نیز بههمیندلیل به تصور اینکه او پس از گذشــت

مدتی مجددا به خانه بازمیگــردد ،به پلیس مراجعه
نکردیــم« .تحقیقات پلیســی از محــل زندگی مقتول
و خانوادهاش در دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت تا
نهایتــا کارآگاهان بــا تحقیقات از اهالــی محل زندگی
مقتــول اطالع پیــدا کردند که چندروز پیش از کشــف
جســد مقتول در محدوده جاجرود ،درگیری شــدیدی
مابین او و اعضای خانوادهاش صورت گرفته و از همان
ایام ،مقتول دیگر در محل سکونتش رؤیت نشده است.
تحقیقات در این خصوص در دســتور کار کارآگاهان
قرار داشــت و هرکــدام از اعضــای خانــواده مقتول
اظهاراتی متفاوت درخصــوص علت و انگیزه درگیری
بیان میکردند .در تحقیقات از اعضای خانواده مقتول،
خواهــر وی در صحبتهایش عنوان کرده بود که هیچ

خواهــر مقتول در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت:
مــادرم با مــن تماس گرفــت و گفــت داوود پدرت را
میزند؛ من و شوهرم به نام مهدی ) ۴۲ساله( به منزل
پدرم رفتیم؛ در زمان ورود ،داوود با چاقو پدرم را تهدید
میکرد و با دیدن ما ،به ســمت شــوهرم حملهور شد؛
شــوهرم نیز با چاقویی که روی دیوار دستشــویی قرار
داشت ،او را زد؛ پس از قتل برادرم ،همه ترسیده بودیم؛
جســد را داخل پارچهای گذاشــتیم و با خودرو سواری
که شوهرم از دامادشــان به امانت گرفته بود ،جسد را
به منطقــه جاجرود – قبل از پلیس راه  -در داخل یک
جاده فرعی خاکی منتقل کردیم«.
با توجــه به اعترافات خواهر مقتــول ،کارآگاهان با
مراجعه به محل ســکونت »مهدی« در خیابان شهید
غیاثی ،اقدام به دســتگیری مهدی کردند» .مهدی« در
اظهــارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت شــد ،اما
پس از مواجهه حضوری با همسرش و اطالع از اعتراف
صریح وی ،بهناچار لب به اعتراف گشود و گفت» :برای
نصیحت برادرزنم ،به منزل پدرزنم رفتیم ،اما به محض
ورود به داخل خانه ،داوود با چاقو به من حملهور شد؛
من نیز با چاقویی که از لبه دیوار برداشتم ،او را زدم ...؛
ســپس جنازه را با ]کمک[ همسرم به منطقه جاجرود
انتقال دادیم و در کنار جادهای خاکی رها کردیم«.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معــاون مبارزه با
جرائم جنایــی پلیس آگاهی تهران بــزرگ ،با اعالم
این خبر گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم ،قرار
بازداشــت موقت از ســوی بازپرس محتــرم پرونده
صادر شــد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت.

ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺪر ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ
شرق :پســر جوانی که در یک شلیک ناخواسته باعث قتل پدرش شده
است ،پس از تحقیقات مأموران مجبور به بیان واقعیت شد و جزئیات
را شرح داد.
ســاعت  ۱۷:۳۰مورخ  ۲۵تیرماه ســال جاری یک فقره فوت مشکوک
به کالنتری  ۱۲۴یوســفآباد اعالم شــد .با حضور مأموران در محل و
انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردی حدودا  ۵۰ساله بر اثر اصابت
گلوله ساچمهای شلیکشده از یک تفنگ بادی و اصابت آن به قسمت
حساس سر فوت کرده است.
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع »فوت مشکوک« و به دستور
بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران ،پرونده برای رسیدگی
در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهــان با حضور در محل و تحقیق از پســر مقتول که در زمان
وقــوع حادثه بههمراه پدرش تنها در خانه حضور داشــت ،پرداختند.

پســر متوفا در اظهاراتش به کارآگاهان گفت» :قصد رفتن به مسافرت
را داشتیم؛ پدرم از من خواست تا اسلحه ]بادی[ را برایش بیاورم تا آن
را امتحان کنیم؛ من یک ســاچمه داخل تفنگ بادی گذاشتم و آن را به
پدرم دادم ،اما اســلحه شلیک نکرد؛ پدرم از من درخواست پیچگشتی
کرد تا گیر اسلحه را برطرف کند که ناگهان تفنگ شلیک شد و گلوله به
سر پدرم برخورد کرد؛ بالفاصله پدرم را تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی
دادم و ]همزمان[ موضوع را تلفنی با عمویم در میان گذاشــتم؛ زمانی
کــه اورژانس به محل رســید ،آنها عنوان کردند که پــدرم فوت کرده
است .بررسی صحت اظهارات پسر متوفا در دستور کار کارآگاهان قرار
گرفت و کارآگاهان با توجه به نظریه تیم بررســی صحنه اطمینان پیدا
کردند که شلیک گلوله نمیتوانسته از سوی شخص متوفا انجام شده
باشد .بنابراین بار دیگر تحقیقات از پسر متوفا درخصوص نحوه شلیک
گلوله و مرگ پدرش در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .سرانجام یک

روز بعد پســر مقتــول در اظهاراتی جدید عنوان کــرد» :من و پدرم در
اتاق مشغول صحبت بودیم که پدرم از من خواست تا ]قبل از رفتن به
مسافرت[ تفنگ بادی را برایش بیاورم؛ پدرم در حال کارکردن با گوشی
]تلفن همراهش[ بود که من یک ســاچمه در داخل تفنگ گذاشــتم؛
زمانی که به قصد بســتن ،لوله تفنگ را به ســمت باال کشیدم ،ناگهان
تیر شــلیک شــد و به سر پدرم برخورد کرد؛ بهســرعت باالی سر پدرم
رفتم و دیدم که بهســختی نفس میکشــد...؛ به عمویم زنگ زدم و از
او خواستم خودش را ســریع به خانه ما برساند؛ بعد از چنددقیقه نیز
اورژانس به محل رسید ،اما متأسفانه پدرم فوت کرده بود.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهــران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :متهم پرونده برای صدور
دســتور قضائی به شعبه دوم بازپرسی دادســرای امور جنایی تهران
برده شد.

زن ﺗﻨﻬﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎﯾﺖ
رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ِ
شرق :پرونــده قتل زنی که هفت سال قبل کشته شده
اســت ،در حالی رســیدگی شــد که مأموران تاکنون
نتوانستند راز قتل او را کشف کنند.
به گــزارش خبرنگار ما ،مرداد ســال  ۸۹مأموران
متوجه شــدند زن ۳۶ســالهای به نام الهام گم شده
اســت و به خانه بازنگشــته اســت .در پی این خبر
مأمــوران تحقیقات خود را برای پیداکردن الهام آغاز
کردند .پدر الهام گفت :ما در شهری که کیلومترها با
تهــران فاصله دارد زندگــی میکنیم و دخترم مدتی
اســت به تهران مهاجرت کــرده و بهتنهایی زندگی
میکرد .ما همیشه با هم در تماس بودیم و هر کاری
میکرد ،به ما خبر میداد؛ اما حاال چند روزی است که
تماسهایمان را پاسخ نمیدهد و از او خبر نداریم .در
ادامه تحقیقات مأموران متوجه شدند الهام ۳۶ساله

ســالها پیش درحالیکه فرزنــد چهارمش را باردار
بود ،به دلیل اختالفاتی که با همســرش داشت ،از او
جدا شد و پس از اینکه فرزندانش را به پدر و مادرش
ســپرد ،برای کار به تهــران مهاجرت کــرد .در حین
تحقیقات مأموران جســد زن ۳۶سالهای را که خفه
شــده بود ،در شرق تهران کشــف کردند .آنها پس از
تشخیص هویت متوجه شدند جسد متعلق به الهام
است .مأموران مطمئن شدند که الهام به قتل رسیده
است؛ چراکه پزشکیقانونی در نظریه خود اعالم کرد
قتل الهام دیگرکشــی اســت و نه خودکشی .آنها که
ابتدا به همسر ســابق مقتول مشکوک شده بودند ،از
او بازجویی کردند .این مــرد به مأموران گفت :مدت
زیادی اســت از الهــام خبر ندارم .ما سالهاســت از
یکدیگر جدا شــدهایم و پس از آن دیگر او را ندیدم و

نمیدانم چه بر سر او آمده است .زمانی که الهام به
قتل رسید ،من در خانه پدریام بودم .همسایهها هم
آن روز مــن را در محل دیدهاند .زمانی که کارآگاهان
متوجه شــدند همسر سابق الهام نقشــی در قتل او
نداشــته است ،او را رها کردند و تحقیقات خود را در
این زمینه ادامــه دادند .پلیس در همین حین از چند
فرد دیگر که با الهام در رفتوآمد بودند ،تحقیق کرد؛
امــا آنها نیز از اتفاقی که بــرای زن جوان افتاده بود،
خبر نداشتند .در نتیجه با توجه به گذشت هفت سال
از پیدانشدن قاتل الهام پدر ،مادر و چهار پسر الهام از
دادگاه تقاضای دیه از بیتالمال کردند و بهاینترتیب
پرونده برای رســیدگی در اختیار شعبه هشتم دادگاه
کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضــی اصغرزاده
قرار گرفت .ابتدای جلسه پدر مقتول در جایگاه ویژه

رﺧﺪاد

دستگیری قاتل فراری پس از حدود
 ۲سال در شهرستان چابهار
 فارس :فرمانده انتظامی چابهار از شناسایی
و دســتگیری قاتل فراری پس از حدود دو سال
در عملیات ضربتــی کارآگاهان پلیس خبر داد.
حیدرعلــی کیخامقدم اظهار کــرد :در پی قتل
جوانی ۳۰ساله در تاریخ  ۲۵دیماه سال  ۹۴در
یکی از مناطق شهرســتان چابهار و فراریشدن
قاتل به سمت شهرهای شمالی کشور ،شناسایی
و دســتگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار
کارآگاهــان پلیس آگاهی ایــن فرماندهی قرار
گرفت .وی افزود :تیمی متشــکل از کارآگاهان
پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و
نامحســوس ،محل اختفای قاتل ۳۰ساله را که
پس از گذشت حدود دو سال از ارتکاب جرم به
چابهار آمده بود ،شناسایی و پس از هماهنگی
با مراجع قضائی وی را در یک عملیات ضربتی
و غافلگیرانه دستگیر کردند .این مقام انتظامی
با اشاره به اینکه با بررسی سوابق قاتل مشخص
شــد که وی دارای چندین فقره ســابقه کیفری
است ،بیان کرد :قاتل پس از روبهروشدن با ادله
و مســتندات پلیســی به بزه ارتکابی اعتراف و
علت و انگیزه قتل را اختالفات خانوادگی عنوان
کرد .فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در پایان
خاطرنشــان کرد :نیروی انتظامی با قاطعیت با
برهمزننــدگان نظــم و امنیت که قصــد دارند
منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد میکند.

وقوع قتل در منطقه حصار گرمخان
و دستگیری  ۲متهم

ﻗﺘﻞ ﺟﻮاﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﮐﺘﮏ ﻣﻰزد
ترددی به محدوده کشــف جسد برادرش نداشته است
و گفته بــود که »ما اصال به ســمت جاجرود نرفتهایم
و فقط یکبــار ،آنهم بعد از اتمام مراســم برادرم به
دماوند رفتیم و غروب هم برگشــتیم« .بررســی ادعای
خواهر متهم درخصوص عدم تردد در منطقه جاجرود
در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام اقدامات
ویژه پلیســی ،کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که خواهر
مقتــول در حال کتمــان حقیقــت اســت؛ بنابراین با
هماهنگی بازپرس پرونده ،تحقیقات پلیســی از خواهر
مقتــول در دســتور کارآگاهان قرار گرفت و ســرانجام
وی لب به اعتراف گشــود و به اطالع از قتل برادرش و
همچنین معاونت در انتقال جسد وی به جاده جاجرود
اعتراف کرد.

 27ﺗﯿﺮ 13 1396

ایستاد و پس از شرح ماجرای گمشدن دخترش گفت:
هفت سال است که به دنبال قاتل دخترم هستیم؛ اما
نتوانستیم او را پیدا کنیم .حاال مسئولیت نگهداری از
چهار فرزندی که از او به جا مانده است ،به عهده من
است .الهام فرزندانش را به من سپرد و خودش برای
کار به تهــران مهاجرت کرد .او هر ماه برای آنها پول
میفرستاد؛ اما از زمانی که کشته شد ،من هزینه آنها
را پرداخت میکنم .من نگران آینده این بچهها هستم
و میخواهم پساندازی داشــته باشــند؛ تا روزی که
میمیرم ،نوههایم بیکسی و بیپولی را با هم تحمل
نکنند و برای خودشــان ســرمایهای داشته باشند .با
پایان گفتههای اولیــایدم قضات برای تصمیمگیری
درباره این پرونده وارد شــور شدند و در نهایت حکم
به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر کردند.

 فارس :دادســتان عمومی و انقالب بجنورد
از وقوع قتــل زنی در منطقه حصــار گرمخان
ایــن شهرســتان در اثر ســقوط از پشــتبام و
دســتگیری دو نفر در این زمینه خبر داد .مسلم
محمدیاران ،دادستان بجنورد ،گفت :این حادثه
بعدازظهر روز شنبه در منطقه حصار گرمخان
رخ داده است .وی افزود :در بررسیهای اولیه
مشخص شد که دو نفر با توسل به زور به محل
زندگی این زن وارد شــده و پــس از فرار او به
پشتبام ،در اثر درگیری و مجادله صورتگرفته
وی از پشــتبام سقوط و فوت میکند .به گفته
دادستان بجنورد ،یک روز پس از این حادثه دو
نفر به اتهام مشــارکت در قتل عمدی از طریق
تسبیب در جنایت توأم با تهدید با چاقو دستگیر
و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شــدند .یاران
افزود :متهمان ضمن اقــرار صریح به ورود به
عنف به منزل مقتوله با قصــد برقراری رابطه
نامشــروع و تأیید مجادلــه فیمابین ،موضوع
مداخله در ســقوط و مــرگ مقتولــه را انکار
کردند.

مرگ دختر  ۲۰ساله و مجروحشدن
 ۲مرد جوان با شلیک پلیس
 میزان :تیرانــدازی مأمــوران پلیس آگاهی
تهران به خودرو مشــکوک در میــدان المپیک
باعث مرگ دختر ۲۰ساله و مجروحشدن دو نفر
دیگر شد .صبح دیروز مأموران پلیس آگاهی در
جریان ســرقت یک خودرو  ۴۰۵در غرب تهران
قرار میگیرند .بالفاصله کار شناســایی سارقان
آغاز شده و گشــت این پلیس در حوالی میدان
المپیک خودرو را شناسایی کرده و دستور ایست
میدهــد ،اما پــس از عملیــات تعقیبوگریز،
مأموران مجبور به اســتفاده از ســالح شده که
در جریان تیراندازی مأموران ،یک دختر ۲۰ساله
کشــته و دو مرد مجروح میشــوند .با حضور
نیروهای امدادی و معاینه افراد ،مشــخص شد
دختر ۲۰ســاله به علت شــدت جراحات جان
خود را از دست داده است .همچنین دو مرد که
از ناحیه پا مجروح شــده بودند ،به بیمارستان
حضرت رســول منتقــل شــدند .درحالحاضر
تحقیقــات مأمــوران در این رابطه آغاز شــده
اســت .پلیس تهران هم در مورد حادثه شلیک
بــه خــودرو  ۴۰۵و قتل دختر  ۲۰ســاله در این
حادثه ،اطالعیهای صــادر کرد .در این اطالعیه
آمــده اســت :ســاعت  ۴:۳۰بامداد دیــروز دو
نفر مــرد و یک زن از فردی اقــدام به زورگیری
میکنند؛ پس از تماس فــرد مالباخته با مرکز
فوریتهــای پلیســی  ،۱۱۰بالفاصلــه مأموران
پلیــس در محل حاضر شــده و تحقیقات خود
را در ایــن زمینه آغاز کردند .ســاعتی بعد فرد
مالباخته مجددا به ایســتگاه پلیس مراجعه و
بیان کرد سارقان ضمن تماس ،حاضر به تحویل
مــدارک در قبــال پرداخت وجه نقد شــدهاند.
در ادامــه مأموران بــه محل قرار اعزام شــده
که سارقان با مشــاهده مأموران با یک دستگاه
خودرو متواری میشــوند .مرکز اطالعرســانی
فرماندهی انتظامی تهران بــزرگ در ادامه این
اطالعیــه بیان کرد :عوامــل پلیس تهران بزرگ
پس از تذکر مکرر به راننده و سرنشینان خودرو
برای توقــف ،درنهایت پس از تمرد آنان ،ضمن
رعایت قانون بهکارگیری ســالح به سمت آنان
شــلیک میکنند که بر اثر تیراندازی ،سارق زن
کشــته و همدســتان وی نیز زخمی میشوند.
گفتنی است ،پس از بررسی پلیس مشخص شد
متهمان دارای سابقه کیفری سرقت ،آدمربایی
و تجاوز به عنف بودهاند.

