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مردی با چشمان حادثهساز

راهی برای نجات مردم جزیره
در
حاشیه

محمد بلوری /روزنامه نگار

سهراب دانشــجوی رشته پزشکی بهعنوان سرپرســت درمانگاه مرادآباد همراه با
سهیال دختری که معلم مدرسه این آبادی است ،به دیدن استاد ارغنون در محل
اقامتش آمدهاند تا درباره فاجعه شیوع ویروس هاری از او کمک بخواهند...
٭٭٭
خانم معلم گفت :شیوع ویروس هاری در این آبادی فاجعه بار شده است .از یک
طــرف تعداد حیوانات مبتال به بیماری هاری افزایش پیدا میکند و از طرف دیگر
انســانهای بیشــتری به این ویروس مرگبار مبتال میشــوند .هــر روز در این آبادی
با صحنههای هولناکی روبه رو هســتیم و شــبها این ســگها و دیگر جانوران هار
هستند که برای پیدا کردن طعمهای به کوچهها هجوم میآورند و حتی برای بیرون
کشیدن مردهها از توی قبرها خاک قبرستان را زیر و رو میکنند و روزها هم شاهدیم
که بیماران مبتال به هاری در اوج بحران بیماری از خانهها به کوچه و بازار میزنند و
بهوضع دله رهآوری در برابر دیدگان وحشتزده مردم جان میدهند.
سگها و گربههای اهلی هم که در خانهها نگهداری میشوند در حمله حیوانات
وحشــی و ولگرد زخم برداشــتهاند و به بیماری هاری مبتال شــدهاند که خطرناک
هستند و سبب سرایت ویروس هاری در میان اعضای خانوادهها میشوند.
ن وضع بحرانی هیچکس خود را مســئول نجات جان مردم آبادی نمیداند.
با ای 
در حالی که باید تمامی ساکنان آبادی با تزریق واکسن ضد هاری از مرگ دردناک
نجات پیدا کنند وگرنه هیچکس ازچنین مرضی در امان نخواهد بود.
جــوان دانشــجو در تأیید ســخنان خانــم معلم گفت :اســتاد ،متأســفانه حاکم به
جای اینکه هر چه زودتر برای تزریق واکســن ضد هاری اقدام کند ،شــیوع هاری را
سزای مردم گناهکار میداند و بهخانوادهها توصیه میکند برای نجات بیماران به
دعانویسان مراجعه کنند در حالی که باید تزریق واکسن ضدهاری تا آخرین نفر در
سراسر آبادی انجام شود وگرنه انسانی در این آبادی زنده نخواهد ماند.
ارغنون پرسید :پس چرا تزریق واکسن ضدهاری را شروع نمیکنید؟
دانشجوی جوان گفت :دعانویسها برای گرمی بازارشان واکسن ضد هاری را نوعی
تزریق شــیطانی عنوان میکنند و به مردم تلقین میکنند که چنین تزریقی نوعی
مایهکوبی است که روح شیطانی با آن به جسم و جان آنها نفوذ پیدا میکند .همین
شــایعه پراکنی اســت که سبب میشــود رمالها و دعانویسها با نوشــتن دعا یا از
طریق رمل و اسطرالب درآمد هنگفتی به چنگ بیاورند.
اســتاد فکــری کــرد و گفت :این ترفنــد کالهبرداری رمالهــا را میشــود از بین برد.
حاضرم با پیران و ریش سفیدان آبادی گفتوگو کنم تا به کمک هم بتوانیم توطئه
رمالهــا و دعانویــس هــا را نقش بر آب کنیم و به خانوادهها هشــدار بدهیم که راه
نجات آنها از مرگ فقط مایه کوبی است .خانوادهها که باید به شما بیش از رمالها
و دعانویسها اعتماد داشته باشند .ما ریش سفیدها هم که در میان خانوادهها ارج
و قربی داریم در این راه به کمک شما خواهیم آمد.
دانشــجوی جوان گفت :در این باره مطمئن هســتم اســتاد اما مشــکل اینجاســت
واکسن ضدهاری به اندازه کافی نداریم.
ارغنون گفت :از پایتخت تقاضا خواهیم کرد واکســن ضدهاری برای نجات مردم
این آبادی بفرســتند.خانم معلم جواب داد این راه هم بســته اســت اســتاد .هیچ
ارتباطی با شهرنشینان نداریم .هیچ کشتی یا لنجی به اینجا رفت و آمد ندارد و در
بیخبری کامل با مردم بیرون از جزیره هستیم.
استاد با تعجب پرسید :در جزیره وسیلهای نداریم که برای درخواست کمک به آن
سوی دریا بفرستیم؟ سهراب گفت :با یک قایق هم نمیشود برای تقاضای کمک
کسانی را به پایتخت فرستاد ،یک شبانهروز باید در سفر دریایی بود .فقط یک کشتی
یا حداقل یک نفر را باید راهی این سفر کرد.
ارغنون به فکر ماند و آنگاه پرسید :معموالً رفت و آمد کشتیها و لنجها بین جزیره
و شهرهای مختلف چه مدتی برقرار بود که کاال و مسافر حمل میکردند.
جوان دانشجو گفت :ما هم حیرت زدهایم فکر میکنیم زلزلهای یا واقع ه هولناک
و مرگباری در آن ســوی آبها برای مردم شــهرها پیش آمده که این رفت و آمدها
قطع شــده؟ وگرنه بیســابقه اســت! ســهراب گفت :خدا کند چنین فاجعهای رخ
نداده باشد وگرنه ما مردم جزیره نشین سرنوشت هولناکی خواهیم داشت .گویی
مــا در ایــن جزیره گرفتار آمدهایم اســتاد .ارغنــون به فکر ماند و در نگاهش ســایه
پرابهامی نشست ،هراسان از اندیشهای خوفناک گفت.
اگر موادغذایی یا آب سالم برای نوشیدن به مردم آبادی نرسد...؟سهراب گفت :امسال که به خاطر خشکسالی چند ماه گذشته محصول کشاورزی و
درخت قابل توجهی نداشتهایم.
با نگاهی رو به آسمان ،نی نی چشمانش را زیر تاقی ابروانش گرداند و گفت :مگر
خداوند به دادمان برسد!
دانشــجوی جوان گفت :امیدوارم انسانهای آن ســوی دریاها فراموشمان نکرده
باشــند .فاجعه بعد از فاجعه !...فکری به خاطرمان رســید استاد که خدمت شما
رسیدیم .استاد با نگاهی به انتظار گفت :خب!
ســهراب گفت :به فکرمان رســید چند نفر داوطلب این ســفر دریایی شوند و خبر
بیاورند که چه بر ســر مردم شــهرهای آن سوی دریاها آمده .در ضمن هر طور هم
که هست برای نجات مردم جزیره از ویروس هاری به فکر تهیه واکسن ضدهاری
باشیم .شاید از گرسنگی جان به در ببریم اما ویروس هاری تا آخرین نفر از ساکنان
این جزیره را خواهد کشت .پس باید به فکر تهیه واکسن ضدهاری بود.
استاد ارغنون پرسید :اما چگونه؟ با یک قایق هم که نمیشود این راه دراز دریایی را
تا رسیدن به ساحل در آن سوی دریاها طی کرد!
دانشجوی جوان جواب داد :شنیدهایم از زمان جنگ یک لنج قراضه و زنگ زده در
گوشــه انبار یکی از ماهیگیران عمده باقی مانده که شاید بشود تعمیرش کرد و به
دریا کشاندش .شنیدهایم این صیاد از دوستان قدیمی ماست .سفارش کنید برای
مدتی در اختیارمان بگذارد تا پس از تعمیر اساسی با آن به سفر دریایی برویم.

خبر

تصادف زنجیرهای در بزرگراه
به خاطر ضایعات مرغ

گروه حوادث /ریختن ضایعات
مــرغ و گوشــت از یــک دســتگاه
وانــت بــه داخــل بزرگــراه امــام
علــی(ع) باعث لغزنده شــدن
زمیــن و برخــورد  12خــودرو بــا
یکدیگرشد.
ســرهنگ رازقــی ،رئیــس مرکز
کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور
فاتب در تشریح این خبر گفت:
با اعالم این تصــادف به پلیس
بالفاصله تیمهای نزدیک و کارشناســان منطقه  ۲۰پلیس راهور فاتب در محل
حادثه حاضر شدند و در حالی که ترافیک سنگینی رخ داده بود ضمن کنترل بار
ترافیکی محل و ایمنســازی محدوده تصادف ابتدا  ۱۲خودرو را کنار کشــیدند تا
خودروهایی که مدتی بود پشت این تصادف از حرکت بازایستاده بودند ،به مسیر
خود ادامه دهند و کارشناسان به بررسی علت این حادثه پرداختند.
رازقــی گفــت :حمــل این نــوع مواد بــا وانت و نیســانها ممنــوع اســت و باید با
کامیونتهای مخصوص یخچالدار انجام شــود چرا که ضایعات مرغ و گوشــت
فاسد شدنی است و بوی نامطبوع دارد و همچنین ریختن این مواد در راه باعث
بروز حوادث ناگوار مانند تصادف زنجیرهای خودروها میشود.
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قتل شوهر بداخالق
بعد از طالق
گــروه حــوادث  /زن میانســال کــه
پــس از کشــتن و مثله کردن همســر
سابقش ،به اتهام قتل عمد دستگیر
شــد طبــق رأی پزشــکان ســازمان
پزشکی قانونی بهلحاظ روانی سالم
تشــخیص داده شــد و بــزودی در
دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز
محاکمه خواهد ایستاد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
رسیدگی به این پرونده از سال  96و با
گزارش یک راننده تاکسی که مدعی
بــود زنی را با جســدی مثله شــده به
منطقــهای در خــارج از شــهر تهران
رسانده است ،آغاز شد.
راننده تاکســی در توضیحات بیشــتر
به مأموران گفت :ساعاتی پیش زنی
میانســال که بســته بزرگــی بههمراه
داشت خودروی من را دربستی کرایه
کرد و باهم به خارج از شهر رفتیم اما
هنگامی که به مقصد رســید و قصد
داشــت بســته را از ماشین خارج کند
متوجه شــدم که داخل بســته جسد
مثلــه شــدهای قــرار دارد و مــن هــم
موضوع را به پلیس گزارش دادم.
پــساز اظهــارات راننــده تاکســی
مأموران به نشــانی مــورد نظر رفتند
و زن میانســالی بــا نــام محبوبــه را
بازداشــت کردنــد و در همــان ابتــدا
مشــخص شــد که جســد مربــوط به
همســر ســابقش بــوده اســت و در

همــان بازجوییهای اولیه بــه قتل او
اعتراف کرد و گفت :بیست سال پیش
بــه خاطر اعتیــاد ابراهیــم از هم جدا
شدیم و در همه این سالها دخترمان
پیش پدرش زندگی میکرد .همســر
ســابقم وقتی مــواد مصــرف میکرد
رفتارهایش خشــونتآمیز میشــد و
حتی اجــازه نمــیداد من دختــرم را
ببینــم و همیــن مســأله باعث شــده
بــود از او متنفــر شــوم .مدتها طول
کشــید تا موفق شــدم ابراهیم را قانع
کنم که دختــرم را ببینم .پساز اینکه
دخترم بزرگتر شد او هم مدام به من
میگفتکهازرفتارهایخشونتآمیز
پــدرش عــذاب میکشــد و ناراحــت

اســت .بعــد از مدتــی بــرای اینکــه
دخترم اذیت نشــود یک روز در میان
به خانه آنها میرفتم و کارهایشان را
انجــام میدادم و ابراهیــم هم از این
کار مــن اســتقبال کرد و پیشــنهاد داد
تــا مدتــی در آنجــا زندگی کنــم و من
هم قبول کردم .امــا او دوباره کارهای
گذشتهاش را شروع کرد و من را مورد
ضــرب و شــتم قــرار داد و مــن هم با
توجــه بــه رنج ســالهایی که کشــیده
بــودم بــه یکبــاره عصبانی شــدم و با
چاقــو او را زدم که کشــته شــد .بعد از
آن خیلی احســاس پشــیمانی کردم
اما دیگر فایدهای نداشــت و تصمیم
گرفتم با مثله کردن جســدش او را از

خانه خارج کنم که راننده تاکسی پس
از اطــاع از این ماجرا مرا به پلیس لو
داد.
پــساز اظهــارات محبوبــه ،بازپرس
متهــم را به پزشــکی قانونی معرفی
کرد تا ســامت روانی او مورد بررسی
قــرار گیــرد کــه متخصصــان بعــد از
بررســی اعالم کردند او دچار اختالل
شــخصیت مــرزی اســت و متهم در
زمان ارتکاب به جرم مسئول اعمال
خود نبوده است.
نظر پزشــکی قانونی مورد اعتراض
اولیــای دم قــرار گرفــت و پرونــده
بــه کمیســیون ســه نفــره و  5نفــره
پزشــکی قانونــی رفــت و هــر دو

کمیســیون روانــی بــودن متهــم را
تأییــد کردند کــه بازهــم اولیای دم
به آن اعتراض کردند و درخواســت
تشــکیل کمیســیون  7نفره پزشکی
را دادنــد کــه در ایــن کمیســیون
بیمــاری متهم در حد جنون و رافع
مســئولیت کیفــری تشــخیص داده
نشــد .بــا توجــه بــه نقــض نظــر دو
کمیسیون قبلی وکیل متهم بهنظر
کمیسیون اعتراض کرد و کمیسیون
 9نفره تشــکیل شــد ،که ایــن بار نیز
آنها محبوبه را مســئول اعمال خود
تشــخیص دادنــد و گفتنــد بیماری
روانی او بعــد از ارتکاب جرم ایجاد
شــده اســت .به ایــن ترتیــب دختر
مقتــول برای مــادرش درخواســت
قصاص کــرد و کیفرخواســت علیه
متهم صادر شد.
دختر متهم در خصوص درخواست
قصاص مادرش گفت :من خواهان
حکم قصاص هستم .هر چند پدرم
مرد بداخالقی بود اما او من را بزرگ
کرده بود مــادرم میدانســت چقدر
دوستش دارم.
بــا توجــه بــه اینکــه کیفرخواســت
علیــه متهــم صــادر و پرونــده بــرای
رسیدگی به شــعبه  10دادگاه کیفری
اســتان تهــران ارســال شــده ،وکیــل
متهــم درخواســت کــرد بــا توجه به
وخامــت حــال موکلــش او بــا ســند
آزاد شــود تا بتواند هم روند درمان را
پیگیری کند هم شــرایطی برای اخذ
رضایت اولیای دم فراهم شــود .این
درخواســت روی میز قضات شــعبه
 10قرار گرفت و بزودی مورد بررســی
قــرار خواهد گرفت و وقت رســیدگی
هــم بــرای پرونــده متهــم تعییــن
خواهد شد.

اسیدپاشی

گــروه حــوادث  /پســر جــوان وقتی
از ســوی یکــی از اراذل محــل مــورد
تعرض قرار گرفت برای انتقام اقدام
بــه اسیدپاشــی کرد اما خــودش نیز تا
یک قدمی مرگ پیش رفت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،ســاعت  ۱۲شــب  ۶مــرداد
گزارش اسیدپاشی در خیابان وحدت
اســامی بــه بازپــرس کشــیک قتــل
پایتخــت اعــام شــد .بةدنبــال اعالم
این خبر تیم تحقیق وارد عمل شــده
و بــا حضور در محل با بدن نیمهجان
پســر جوانی روبهرو شــدند که بشدت
کتــک خــورده بــود و در چنــد متــری
او نیــز پســر جــوان دیگری افتــاده بود
کــه از ناحیــه چشــم و صــورت دچــار
ســوختگی با اسید شــده بود .سیاوش
 قربانــی اسیدپاشــی  -و پســر جــوانبه بیمارســتان منتقل شــدند و تحت
درمــان قــرار گرفتنــد .پســر جــوان که
با اســید ســوخته بــود پیمــان را عامل
اسیدپاشی معرفی کرد بنابراین وقتی
پیمان حالش بهبود پیدا کرد از ســوی
پلیس تحت بازجویی قرار گرفت.
پیمــان در تحقیقــات اولیــه بــه
اسیدپاشــی بــا انگیــزه انتقامجویــی
اعتــراف کــرد و مدعــی شــد ســیاوش
مدتــی قبــل بــه او تعــرض کــرده بود

به خاطر سرقت  2سکه طال

جسدم را میسوزاند .من وقتی ده ساله
بودم نیز از ســوی یک پســر جوان مورد
تعرض قرار گرفتم و همیشــه کینه او را
در دل داشتم اما آن زمان چون کوچک
بودم نمیتوانســتم انتقــام بگیرم این
عقــده در دلم مانده بــود تا اینکه وقتی
ســیاوش مرا آزار داد تصمیم گرفتم با
اســید از او انتقــام بگیرم .وقتی اســید را
روی سیاوش ریختم دوستانش که آنجا

بودنــد آنقدر مرا کتک زدند که داشــتم
یمردم.
م 
بــا اعتــراف بــه اسیدپاشــی ،متهم
جــوان بــه دســتور بازپــرس ساســان
غالمی از شــعبه سوم دادســرای امور
جنایــی در اختیــار کارآگاهــان اداره
شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار
داده شــد تا اظهــارات او در خصوص
ادعای تعرض بررسی شود.

کالهبرداری  5میلیاردی با فرو ش خودروهای چپی

گروه حوادث /سه مرد شــیاد که خودروهای تصادفی را
بازســازی کرده و با قیمت خودروی سالم میفروختند
در حالــی دســتگیر شــدند کــه بــا ایــن روش  5میلیارد
تومان از مردم کالهبرداری کردهاند.
به گــزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،اوایــل خرداد
پروندهای با موضــوع کالهبرداری در دادســرای ناحیه
 18تهران تشکیل شد و به دستور مرجع قضایی پرونده
برای کشــف و دســتگیری متهمان در اختیار کارآگاهان
پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار گرفت.
شــاکی با حضور در پایگاه هشــتم گفت :ششــم خرداد
مــاه به قصــد خریــد یــک دســتگاه اپتیما بــه ارزش 8
میلیــارد ریــال به بررســی ســایتهای خریــد و فروش
پرداختــم که به یک آگهــی برخورد کردم و بــا توجه به
وضعیت تعریف شــده از خودرو قیمت آن را مناسب
دیدم و با مالک خودرو تماس گرفته و قرار گذاشــتم تا

گــروه حــوادث /کارگــر یکــی از
شــرکتهای بنــدر ماهشــهر بهدلیــل
گرمازدگــی هنــگام کار جــان خــود را از
دست داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما
مرکــز خوزســتان ،محســن بیرانونــد
فرماندار بندر ماهشــهر گفــت :ابراهیم
عــربزاده ســی و پنــج ســاله از کارگران
شــرکتهای پیمانکاری شــرکت تهران
جنوب (تأسیسات مخازن و ذخیرهسازی
بندرماهشــهر) روز سهشــنبه بــر اثــر
گرمازدگی جان خود را از دست داد.
بیرانونــد بــا انتقــاد از بیتوجهــی
مسئوالن این شــرکت نسبت به تأمین
نکــردن امکانــات کمکهــای اولیــه
در محــل کار کارگــران ،خاطرنشــان
کرد :پیــش از این نیز از شــرکت تهران
جنوب برای نداشتن امکانات درمانی
و کمکهــای اولیــه از ســوی مســئوالن
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان
شــکایت شــده بــود ،اما بــا وجــود این
مســئوالن شــرکت نســبت بــه ایــن
موضوع بیتوجه بودند.
فرماندار ماهشــهر خاطرنشــان کرد:
کارگران این شــرکت در ایامی که اســتان
بیشترین دمای هوا را پشت سر میگذارد
و کمیته بحران استان به کاهش ساعت
کاری تأکیــد کــرده بودند ،اما  ۱۲ســاعت
در روز را در محــل کار بــا تحمــل گرمای
طاقــت فرســا حضــور پیــدا کردهانــد که
بدون شک با اهمالکاران نسبت به این
مسأله برخورد خواهد شد.

جنایت

برای انتقام از پسر معتاد
به همین خاطر دســت بــه انتقام زده
است.
پیمــان گفــت :عمــهام یــک خانه
قدیمــی دارد کــه زیرزمیــن آن را بــه
مردی معروف به عمو شــاهرخ اجاره
داده بــود .ایــن مــرد آنجــا را تبدیــل
به البراتوار ســاخت شیشــه کــرده بود
و مــاده مخــدر تولیــد میکــرد تــا بــه
مشتریانش بفروشد .من هم به خانه
عمــهام رفــت و آمد زیادی داشــتم و
هــر ازگاهی هم بــه زیرزمین میرفتم
تا عمو شاهرخ را ببینم.
مرد بدی نبود به درد دلهای من
گــوش میکرد .من بچــه طالقم و پدر
و مــادرم ســالها قبــل از یکدیگر جدا
شــدهاند .گاهی پیش مادرم میروم و
گاهی پدرم .البته عمهام را هم خیلی
دوســت دارم و مــدام بــه دیدنــش
میرفتم.
در پاتــوق عمــو شــاهرخ بــود که با
ســیاوش (قربانــی اسیدپاشــی) آشــنا
شــدم .من در همیــن زیرزمین معتاد
شــدم .او هــم بــرای مصــرف مــواد
بــه پاتــوق میآمد کــه یک روز نقشــه
شومش را اجرا کرد.
او بــه مــن تجــاوز و تهدیــدم کــرد
کــه اگــر راز این ماجــرا را فاش کنــم و یا
پیش کســی حرفی بزنم مرا میکشد و

مرگ
کارگرجوان
درگرمایجنوب

در محــل خــودرو را بازدید کنم و در صورتــی که ایرادی
نداشت آن را بخرم.
شــاکی در ادامه گفت ،بــه آدرس مالک خــودرو واقع در
یافت آباد مراجعــه کردم و پس از حضــور در محل چند
نفر دیگر هم بودند که خود را خریدار و کارشــناس خودرو
معرفــی کردند .آنها از محاســن خــودرو و اینکه قیمتش
بسیار مناسب است و بیشتر از این قیمتها ارزش دارد
میگفتند و اعتماد من را جلــب کردند و درنهایت وقتی
خواستمخودرورابهکارشناسرنگنشاندهمبالفاصله
یــک نفر از آنهــا که مدعی بود ،کارشــناس رنگ اســت و
لبــاس مخصوص به تن داشــت ،پس از بررســی خودرو
اعالم کرد خودرو کامالً سالم و بیرنگ است و در نهایت
با این ترفندها من را فریب داده و با مراجعه به دفترخانه
ســند خودرو را به من انتقــال دادند و کل مبلــغ خودرو را
تمام وکمــال دریافت کردند اما پس از گذشــت چند روز

گروهحوادث /کشف سرنخهایی در صحنه قتل زن 82ساله از ردپای میهمانی
آشنا در این جنایت خبر میدهد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت  11شب سهشنبه  7مرداد ،کشف
جسد زنی  82ساله در حمام خانهاش به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم
بررسی صحنه جرم اعالم شد.
به دنبال این خبر ،بازپرس رحیم دشــتبان و تیم تحقیق راهی محل جنایت
شدند که طبقه دوم ساختمانی در منطقه نارمک بود .با ورود به خانه آنها با
جسد پیرزن داخل حمام در حالی مواجه شدند که با روسری قهوهای رنگش
خفه شده بود.
متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود دو ساعت قبل از کشف جسد
اعالم کردند.از آنجا که درهای ورودی خانه سالم بود و هیچ نشانی از ورود به
زور دیده نمیشد این فرضیه برای تیم جنایی قوت گرفت که عامل یا عامالن
این جنایت با پیرزن آشــنا بوده و بهعنوان میهمان وارد خانه شــدهاند .اما در
ادامه بهم ریختگی وســایل خانه و ســرقت دو ســکه طال از کمد پیرزن نشــان
میداد که قتل با انگیزه سرقت رخ داده است.
دختر مقتول که موضوع کشــف جســد مادرش را به پلیس اعالم کرده بود در
تحقیقات گفت :مثل هر شب با خانه مادرم تماس گرفتم تا حالش را بپرسم
اما تلفن را جواب نداد چون جایی برای رفتن نداشــت و میدانســتم از خانه
بیرون نمیرود نگران شدم .فوراًبه خانه مادرم رفتم و با کلید یدکی که داشتم
وارد خانه شدم .با دیدن خانه که بهم ریخته بود نگرانیام بیشتر شد ،هر چه
مادرم را صدا زدم از او خبری نبود تا اینکه با گشتن یک به یک اتاقها در نهایت
جســد مــادرم را داخل حمام پیدا کردم.در ادامه تحقیقات نیز همســایهها از
شنیدن صدای درگیری در خانه پیرزن خبر دادند و گفتند که صدای داد و فریاد
از داخل آپارتمان پیرزن شنیدند اما ناگهان صدا قطع شد و انگار کسی از خانه
خارج شد.
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت ،جسد پیرزن به
پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته
اطراف محل حادثه ،تحقیق در رابطه با شناسایی افرادی که احتماالًبا پیرزن و
خانوادهاش اختالف داشتند و درنهایت شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن
قتل پیرزن را آغاز کردند.

از خریــد خودرو متوجه شــدم خودرو چپی بــوده و کامالً
دورش رنگ شده و ارزش خودرو 100میلیون تومان کمتر
ازقیمتپرداختیمنمیباشد.ویبیانداشت:باثبت
اظهارات شاکی دستگیری متهمان بهطور ویژه در دستور
کار تیم مبارزه با جعل و کالهبــرداری پایگاه قرار گرفت و
پــس از انجام تحقیقات اولیه و بــا توجه به اینکه احتمال
کالهبرداریمشــابهدیگریمتصوربودپسازجمعبندی
ســرنخهای موجود با هماهنگی بازپرس پرونده نوزدهم
تیــر مــاه پاتــوق کالهبــرداران واقــع در دهکــده المپیک
محاصره شــد و هر سه متهم بهنامهای سینا ،وحید و امیر
در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند .دو دستگاه خودرو
النترا و پرشــیا نیز که کامالً تصادفی بود اما متهمان هر دو
را بهعنــوان خودرو بیرنگ در ســایت آگهی کرده بودند
کشفوتوقیفشد.
ســرهنگ عزیــز خانــی رئیــس پایــگاه هشــتم پلیــس

آگاهــی در ایــن بــاره گفت :متهمــان پــس از انتقال به
پلیــس آگاهــی در بازجویــی انجام شــده به بیــش از 5
فقره کالهبرداری به این شــیوه و شــگرد اعتراف کرده و
اظهار داشــتند خودروهای چپی و تصادفی را با قیمت
خیلــی پاییــن خریــداری و بــا بازســازی و ســرپا کردن
خودرو در ســایتهای خرید و فروش آگهی میکردیم
و بــا حیله و فریــب بهعنوان خــودروی ســالم و در حد
نــو میفروختیــم و تاکنون بیــش از  50میلیــارد ریال از
این راه به جیب زدهایم.بــا تالش کارآگاهان همه مال
باختــگان شناســایی شــدند و متهمــان با قــرار صادره
برای دســتگیری سایر همدستان و کشــف زوایای پنهان
پرونــده در اختیار این یگان هســتند .شــهروندانی که با
این شیوه و شگرد تاکنون از آنها کالهبرداری شده برای
طرح شــکایت و پیگیری قانونی به پایگاه هشتم پلیس
آگاهی مراجعه کنند.

