سال بیست و پنجم شماره 7021
چهارشنبه 22اسفند 1397
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دو مــرد که با یک خودروی ســواری مقداری گوشــت االغ حمل
میکردنــد در یکــی از روســتاهای بندرعبــاس توســط مأموران
پلیــس دســتگیر شدند.ســرهنگ اســماعیل مشــایخ فرمانــده
انتظامی بندرعباس در این باره به ایرنا گفت :هر دو سرنشــین
خودروی سواری (پراید) بازداشت شدند و تحقیقات از آنان در
حال انجام اســت .گوشــت کشف شــده نیز چند ران و تکههایی
از بدن یک االغ بود و یکی از افراد بازداشــت شــده مدعی است
این محموله برای مصرف انسانی نبوده است.مأموران سرگرم
تحقیق هستند تا بدانند بقیه تکههای گوشت االغ کشتار شده به
کجا انتقال یافته است.
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سارق شبرو در بجنورد هنگام سرقت خودرویی در خیابان با مأموران پلیس روبهرو شد و
با پاره آجر و سنگ یکی از آنان را مصدوم کرد.در پایان این درگیری مأمور مصدوم و دزد را
که با اصابت گلوله زخمی شده بود به بیمارستان رساندند و هر دو را بستری کردند.فرمانده
انتظامی شهرســتان بجنورد درباره این واقعه گفت :مأموران که شــبانه در حال گشت زنی
بودند دزد را دیدند که در حال سرقت یک خودرو نیسان بود به او فرمان ایست دادند اما پا
به فرار گذاشت که پس از ایست سوم اقدام به تیراندازی هوایی کردند .سارق برای فرار اقدام
به پرتاب ســنگ و پاره آجر به ســمت پلیس کرد که یکی از آنان زخمی شد .سپس مأموران
شروع به تیراندازی کردند و سارق خودرو با اصابت گلوله به پایش زمینگیر شد .این سارق
 28ساله و مأمور مجروح هر دو به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری هستند.

حمل گوشت االغ با پراید
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دزد و پلیس در تعقیب شبانه یکدیگر را مجروح کردند
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گــروه حوادث /شــوهر عصبانــی وقتی دید همســرش
مدام با گوشــی تلفن همراهش ســرگرم است وی را با
ضربههای کارد آشپزخانه به قتل رساند.
عبدالمجیــد کرمــی  -رئیس پلیس آگاهی اســتان
هرمزگان -در تشــریح این خبر گفت :چند رو ز قبل در
پــی اعالم مرکــز فوریتهای پلیســی  110مبنی بر قتل
زنی  25ساله در یکی از محالت بندرعباس ،بالفاصله
اکیپی از مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی به همراه
بازپرس ویژه قتل به محل اعزام شــدند.مأموران پس
از حضور در محل جسد زن جوان را که لباس راحتی به
تن داشت داخل یکی از اتاقها پیدا کردند در حالی که
از ناحیه شکم و قفسه سینه دچار آسیبدیدگی شدید
شده و یک قبضه چاقوی آشپزخانه آغشته به خون نیز
در کنار وی افتاده بود.
رئیــس پلیــس آگاهی هرمــزگان ابــراز داشــت :در

1

2

5

6

اجرای دســتور مقام قضایی جســد برای کالبدشکافی
و تعییــن علت تامه فوت به پزشــکی قانونی منتقل و
تحقیقات اطالعاتی و عملیاتی کارآگاهان اداره مبارزه
با جرائم جنایی پلیس آگاهی در راســتای شناســایی و
دستگیری عامل وقوع جنایت آغاز شد.
بــا تحقیقــات اولیــه از اعضــای خانــواده مقتــول
مشــخص شــد کــه بیــن او و همســرش «مجتبــی»
اختالفــات شــدیدی وجــود داشــته و مقتــول قبالً طی
چندین مرحله از ســوی شــوهرش مورد ضرب و جرح
واقع شــده بود .بدین ترتیــب از آنجا که مجتبی نیز به
طرز مشــکوکی ناپدید شــده بود احتمــال ارتکاب قتل
از ســوی وی قوت گرفت.کرمی تصریــح کرد :مأموران
اداره مبــارزه بــا جرائــم جنایــی بــا اقدامــات گســترده
اطالعاتــی و بهرهگیــری از شــیوههای پلیســی متهــم
را کــه قصــد داشــت بــا یکــی از دوســتان خود بــه یکی

از روســتاهای اطــراف متــواری شــود در یــک عملیات
غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی بالفاصلــه تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و در
حالی که به قتل همسرش اعتراف کرد در تشریح این
جنایت گفت :شــب حادثه در خانه نشســته بودیم که
متوجه شدم همسرم مدام با تلفن همراهش سرگرم
اســت چند بار به او تذکر دادم و خواستم گوشی را کنار
بگــذارد امــا توجهــی نکرد .بــه همین دلیــل عصبانی
شدم و درگیری لفظی پیدا کردیم .همسرم به صورت
من چنگ انداخت که کنترل خود را از دست دادم ،به
ســمت آشــپزخانه رفتم و چاقویی را از کمد برداشته و
چندین ضربه به سینه و شکم او زده و از محل متواری
شــدم.کرمی خاطر نشان کرد :قاتل دستگیر شده پس
از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع
قضائیی معرفی و روانه زندان شد.

قتـل همسر به خاطر تلفن همـراه
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در میــان افــراد ناپدید شــده را در دســتور کاری خود
قــرار داد.بدین ترتیــب بود که در میان افــراد ناپدید
شــده بــه مشــخصات یک مــرد بــازاری رســیدند که
از یــک هفته قبل خبــر ناپدید شــدنش در آگاهی به

آسان
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گروه حوادث :حســین خانی /همزمان با کشف پیکر
نیــم ســوخته یــک مــرد در اعمــاق منطقــه جنگلی
بلیران دشت ســر آمل راز ناپدید شدن یک هفتهای
مرد پرده فروش فاش شد.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،عصــر روز یکشــنبه یکــی از
ساکنان منطقه که برای تفریح به جنگلهای اطراف
شهرســتان آمل رفته بود با دیدن جسد سوخته یک
مرد وحشتزده با پلیس  110تماس گرفت.
دقایقــی بعد از این تماس تلفنی بود که تیمی از
کارآگاهان اداره آگاهی شهرســتان آمــل که از طریق
مرکــز فوریتهای پلیســی  110در جریــان ماجرا قرار
گرفتــه بودند بســرعت خــود را به منطقــه مورد نظر
رســاندند.در نخســتین مرحله از بررسیهای پلیس
مشــخص شــد که قربانی حادثه توســط فرد یا افراد
ناشناســی بــه ایــن نقطــه منتقــل و ســپس بــه آتش
کشــیده شــده اســت.در حالی که هیچ مدرک هویتی
همراه جســد نبود بازپرس جنایی دســتور انتقال آن
به پزشــکی قانونــی را برای شناســایی هویتش صادر
کــرد .از ســوی دیگر پلیــس جنایی آمل نیز تجســس

ثبت رســیده بود از آنجا که مشخصات وی با قربانی
حادثه شــباهت زیادی داشــت بالفاصلــه از خانواده
مــرد پــرده فروش خواســتند تــا برای تعییــن هویت
جسد پیدا شده به پزشکی قانونی مراجعه کنند .آنها
نیز بــه محض مشــاهده جســد دریافتنــد وی همان
مرتضــی – مــرد گمشــده – اســت .پس از شناســایی
هویت جســد به دســتور بازپرس ویژه قتل دادسرای
عمومی و انقالب شهرســتان آمــل تحقیقات جنایی
ادامــه یافت.پیچیدگــی ایــن پرونده هنگامی بیشــتر
شد که پزشکان قانونی پس از بررسیهای تخصصی
و کاووشهــای علمــی روی جســد اعــام کردنــد که
قربانــی حادثه بــا اصابت ضربــات کارد از پا درآمده
و ســپس او را آتش زدهاند.در ادامه همین بررسیها
بود که پلیس متوجه شــد مرد جوان یکی از کاســبان
خوشــنام در بــازار آمــل و در میــان همکارانــش
بــوده اســت.با توجه بــه اطالعــات بهدســت آمده و
ســرنخهایی که پلیس در محل جنایت کشــف کرده
اســت ،تجسسها برای ردیابی عامل یا عامالن قتل
ادامه دارد.

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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کشف جسد سوخته مرد بازاری در جنگل

جــــدول
سـودوکو

قرصهایی برای زیبایی
چنــد مــرد و زن ایــن قرصهــا را در قالــب
قرصهای چاقی و الغری به مردم میفروختند.
آمفی متامین ،بیدو متادون و یونجه و سبوس و
دگزا دارد.یکی از متهمان میگوید :دگزا خاصیت
آبآوری زیر پوســت دارد و فرد احســاس چاقی
میکنــد .هــر بســته  10تایــی را  5هزار تومــان به
مردم میدادند و بعد از گذشــت  20روز بدن باد
و فرد احساس چاقی میکرد.قرصهای الغری
هم خاصیتی داشــت که باعث دفــع مواد بدن
میشــد .الغــری هم ماننــد چاقی یــک قیمت
داشت .چون متادون داخل این قرصها وجود
داشــت باعث اعتیاد میشــد .متهم در پوشش
عطــاری قرصها را بــه فروش میرســاند که با
اطالعــات مردمی و افزایش مســمومیتها در
محــدوده کالنتری  149امامزاده حســن ،پلیس
وارد عمل شد و عامل فروش قرصهای چاقی
و الغری اعتیاد آور را دستگیر کرد.
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 770مــرد و زن متهمانــی هســتند که بــه اتهام
ارتــکاب جرایــم خشــن و خــاص در طــرح رعد
پلیس پایتخت دســتگیر شــدهاند .مجرمانی که
برخــی بارهــا به زنــدان افتادهانــد و برخی دیگر
نخستین بار است که به دام میافتند .از فروش
قرصهای الغــری و چاقی تقلبی گرفته تا کیف
قاپــی با پــا در پرونده شــان به چشــم میخورد.
ســردار حســین رحیمــی  -فرمانــده انتظامــی
تهــران بزرگ -با اشــاره به کشــف  214خودرو و
موتورســیکلت و  9هــزار و  767اقالم ســرقتی از
این متهمــان ارزش اموال مکشــوفه را بالغ بر 9
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 310 :نفر از این
افراد ســابقهدار هســتند .در این طــرح  8قبضه
ســاح گــرم 197 ،ســاح ســرد 901 ،هــزار مــواد
محترقه خطرســاز و آسیبزا و  460کیلو اکلیل و
ســرنج کشف شــد .همچنین  18نفر در رابطه با
مواد محترقه غیرمجاز بازداشــت شدند.رئیس
پلیس پایتخــت تصریح کرد :تــا این لحظه 58
نفــر از توزیــع کنندگان مــواد محترقه خطرســاز
در شــهر تهران بازداشــت شــده و تعداد زیادی
از مراکز توزیع این اقالم نیز پلمب شــده اســت.
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خبرنگار

گــروه حوادث :معصومه مرادپور /مرد جوان که 12
ســال پیش در جریان اختــاف مالی ،بــرادرش را
بــا ضربه چاقو به قتل رســانده و بــه پرداخت دیه
و  10ســال زندان محکوم شــده بود ،صبح دیروز با
درخواست اعسار از قضات دادگاه تقاضا کرد مبلغ
دیه را بهصورت قســطی پرداخــت کند.به گزارش
خبرنگار حــوادث «ایران» ،ماجرا 12ســال پیش با
درگیــری دو بــرادر در یــک باغ واقــع در یافت آباد
تهران شــروع شــد ،در این درگیری یکی از برادران
بــه نام جواد با ضربه چاقــو مرتکب قتل برادرش
شد.این متهم به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری
محاکمــه شــد و باتوجه بــه رضایت اولیــای دم به
پرداخت دیه و 10سال حبس از نظر جنبه عمومی
محکــوم شــد تــا اینکــه در جلســه دیــروز دادگاه
درخواســت اعســار کرد.جواد40ســاله که دیروز در
شــعبه دوم دادگاه کیفری تهران محاکمه میشد
به دادرســان دادگاه گفت باتوجه به اینکه هیچ تــوان مالی برای پرداخت دیه
نــدارد او را آزاد کننــد تا کار کند و به صورت قســطی دیه را بپردازد.پســر مقتول
نیز درباره درخواســت عمویش گفت :اگر عمویم پس از آزادی از زندان بر ســر
حرفــش بماند و اقســاط را پرداخــت کند با آزادیاش مشــکلی نداریم .متهم
بــه قتل نیز دربــاره اتهامش گفت 14میلیون به برادرم قــرض داده بودم اما او
قصــد پس دادن بدهیاش را نداشــت بــه خاطر همین باهم درگیر شــدیم او
چاقو درآورد و من چاقو را از دستش گرفتم و در کشاکش درگیری نمیدانم چه
اتفاقی افتاد که چاقو به شکمش خورد.
من میتوانم حدود 15میلیون تومان برای پیش پرداخت تهیه کنم و مابقی
دیه را قسطی بپردازم .در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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رحیمی با اشــاره به کشــف حدود  500کیلوگرم
انــواع مواد مخدر در این مرحلــه از طرح رعد از
جمــعآوری  1200معتاد متجاهر نیــز خبر داد و
افزود :جمعآوری معتادان متجاهر و بازداشت
خردهفروشــان با جدیت در تهران بزرگ دنبال
میشــود.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان
اینکــه تهــران در وقوع جرائم رتبه ســیام را در
بین اســتانهای کشــور دارد ،گفــت :در رابطه با
دســتگیری مجرمان و کشــف جرائــم در تهران
بــزرگ افزایــش  12درصــدی را شــاهد بودیم و
طرح رعد در ســال  98با جدیت و حساســیت و
رفع معایب ادامه خواهد داشت.
سرقت با پا
بــا یک شــال و کاله ســر و صــورت و گردنش را
پوشــانده اســت .تا به حال دوبار بازداشــت شــده،
ســری اول به خاطر ســرقت کیف با پــا و این بار به
اتهامسرقتلوازمداخلخودروبایکمیلهآهنی.
ëëفکــر ســرقت کیف بــا پا چطــوری بــه ذهنت
خطــور کرد؟مــن هنرمنــدم ،تابلوهای نقاشــی
زیادی کشــیدهام و در کنــار کارهای هنری نجاری
هم میکنم .زمانی کــه داخل مغازه بیکار بودم
و بــه رفت و آمد مردم نــگاه میکردم ،میدیدم
بعضی از خانمها کیفشان را مثل سبد به دست
میگیرنــد و از دستشــان آویــزان اســت .چــون

ورزشکار هم هستم همان زمان ایدهای به ذهنم
خطــور کرد.ســوار موتورســیکلت میشــدم و در
خیابانها پرســه میزدم .با دیدن خانمهایی که
کیفشــان از دستشان آویزان اســت به سراغشان
رفتــه و پایــم را داخــل بنــد کیــف میکــردم و در
عــرض چنــد لحظه کیــف را بــا پا میکشــیدم و
بــا خــودم میبــردم .مــدارک داخل کیــف را به
صندوق صدقات میانداختم و پول و اشــیای با
ارزش را هم برمی داشتم.
ëëچه شــد کــه شــیوه ســرقت هایــت را عوض
کردی؟بــه خاطــر کیــف قاپــی هایــم بــه زندان
افتــادم و یــک ســال و دو مــاه را در آنجا ســپری
کــردم .بعد از آزادی از زنــدان که  6ماه قبل بود
تصمیــم گرفتــم ســرقت لــوازم داخل خــودرو
انجــام دهم .تخصصم خودروی پژو بود .با یک
میلــه آهنی در را باز میکردم و وســایل با ارزش
داخل ماشین را به سرقت میبردم.
ëëهــر چنــد وقــت یکبــار ســرقتها را انجــام
یدادی؟بســتگی بــه پولــی داشــت کــه گیــرم
م 
میآمد .اگر کفاف یک هفتهام را میداد هفتهای
یکبار اگر پول بیشــتری بود خوب زمان بیشتری
هم طول میکشــید تا ســراغ ســرقت بروم .این
ســری تــازه از ســرقت آمــده بــودم و همراهم 6
گوشی و  7ضبط خودرو بود که دستگیر شدم.

شرط بندی برای سفر
دو دختــر و یــک پســر ،در بــزم شــبانه شــان
شرطی بستند که باعث شد نقشه سرقت خودرو
آن هم از نوع  206را اجرا کنند .دختر  23ساله از
شرطشان میگوید.
ëëبرای چی بازداشت شدی؟من و دوستم سوار
خودروی  206شــدیم و به بهانــه خرید از راننده
خواســتیم تــا خــودرو را در کنار خیابــان متوقف
کند .زمانی که راننده برای خرید ماشین را ترک
کرد من پشــت فرمان نشســتم و خواستم آن را
ســرقت کنم که خیلی زود متوجه شد و با کمک
مردم من و دوستم به دام افتادیم.
ëëانگیــزه تان برای این کار چه بود؟من آرایشــگر
هســتم و وضع مالی خوبی دارم .چند شب قبل
با نامزد دوســتم داخل مهمانی بودیم که شرط
بندی کردیم .قرار شد در طی یک هفته هر کسی
بیشــتر خودروی  206ســرقت کند برنده باشــد و
بازنــده هزینه ســفر عید را بــه یکی از کشــورهای
خارجی پرداخت کند.
ëëو شــما اآلن برنــده شــدید؟نه .اتفاقــاً نامــزد
خواهرم هم همان روز و همزمان با ما خودروی
 206را ســرقت کــرد .البتــه مدل ســرقت او فرق
داشــت ،او در خیابــان پرســه مــیزد و بــا دیدن
خــودروی روشــنی کــه ســوئیچ روی آن اســت،

پسر مقتول به آزادی عمویش رضایت داد
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ماشــین را ســرقت میکند .البته نامزد خواهرم
هم پس از دســتگیری ما و با برمال شدن راز این
شرط بندی دستگیر شد.
سرقت پرستار قالبی
فکــر همه جــا را کرده بودند ،قــرار بود تحت
پوشــش پرستار خانگی از مرد تاجر سرقت کنند
امــا نقشــهای که از یک هفته قبل کشــیده بودند
نقش بر آب شد.
ëëچه شــد که تصمیــم به ســرقت گرفتی؟پدرم
بیمار اســت و برای هزینه درمانــش نیاز به پول
داشتم.
ëëچطــور مرد تاجر را شناســایی کردی؟دوســت
خواهــرم پرســتار ایــن مــرد تاجــر بــود .متوجــه
شــدم کــه وی برای عمــل دختــرش  12میلیون
تومان پول نقد میخواهد به خانه بیاورد .باهم
تصمیم گرفتیم که  12میلیون تومان را ســرقت
کنیــم .دوســتم گفتــه بــود کــه دیگــر نمیتواند
کارهــای مــرد تاجــر را انجــام دهــد قرار بــود که
پرســتار جدیدی بگیرند .من هم با همین بهانه
تماس گرفتم و بعــد ازگرفتن آدرس وارد خانه
آنها شــدم .زمانی که نوه مرد تاجر مشــغول کار
بود دستمالی که آغشــته به ماده بیهوشی بود
را روی دهانــش گذاشــتم اما او مقاومــت کرد و
درنهایــت هم دســتمال را از روی صورتش کنار
زد .فکــر کنم که ماده بیهوشــی تأثیر نگذاشــته
بود .بعــد هم با پلیس تماس گرفتنــد و به دام
افتادیم.
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از کیف قاپی تا فروش قرص الغری با

پرداخت دیه قسطی برای قتل شبه عمد

گروه حوادث /مرد جوانی که هشــت سال پیش باتزریق
موادمخدر به دوســتش باعث مرگ او شــده بود پس از
اخبار
محاکمــه بــه اتهام قتل شــبه عمد به پنج ســال حبس
وپرداخــت دیــه محکوم شــد .این متهم صبــح دیروز از قضات خواســت
دیهاش را به صورت قسطی پرداخت کند.در سال  89در پاتوق مخصوص
معتادانــی که برای تزریق مواد جمع میشــدند حمید 28ســاله با تزریق
به دوســتش باعث مرگ او شــده بود.این متهم پس از محکوم شــدن به
حبــس و پرداخــت دیه صبح دیروز از زندان به شــعبه دوم دادگاه کیفری
منتقل شد و از قضات دادگاه خواست باتوجه به اینکه توانایی مالی برای
پرداخــت دیــه را بــه صورت
یک جــا نــدارد اورا آزاد کنند
تــا به صــورت قســطی دیه را
به اولیــای دم پرداخت کند.
قضات درپایان جلســه برای
تصمیمگیــری دربــاره ایــن
زندانی وارد شور شدند.
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