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دامادعصبــــانی
گروه حوادث /مرد جوانی که به خاطر اختالف
خانوادگــی مادرزنــش را بــا ضربــات چاقــو به
قتل رسانده و پدرزن ،خواهرزن و همسرش را
مجروح کرده بود ،بازداشت شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رسیدگی به این پرونده از ساعت  9:15شامگاه
چهارشــنبه با تماس دختر جوانــی که مدعی
بود شــوهرخواهرش با حمله بــه خانوادهاش
جنایتــی را رقــم زده اســت ،آغــاز شــد .وی در
توضیــح ماجرا بــه مأمــوران گفــت :لحظاتی
پیش شــوهرخواهرم در حالی کــه چاقویی در
دســت داشــت ،وارد خانهمــان شــد و بــه من،
پــدر و مــادرم و خواهــرم حملــه کــرد و پس از
مجروح کردن ما متواری شد .مادرم در همان
دقایــق اولیه فــوت کرد و پدرم هم به ســختی
نفس میکشــد.بهدنبال این تماس ،موضوع
به بازپرس محمدحســین زارعی گزارش شــد
و دقایقــی بعــد بازپرس جنایی و تیم بررســی
صحنــه جــرم بــه محــل جنایــت در خیابــان
الغدیر اعزام شدند.
ëëداماد عصبانی
مرد میانسال که بشــدت مجروح شده بود
به بیمارســتان منتقل شــد و همســرش که در
صحنه فوت شده بود به دستور بازپرس جنایی
به پزشکی قانونی منتقل شد .دو دختر مقتول
نیز تحــت درمان قرار گرفتند ،یکــی از آنها که
همسر قاتل بود در تحقیقات گفت :مدتی بود
که همســرم جعفر به من مشکوک شده بود و
مدام بهانهگیری میکرد .میگفت تو با فردی
در ارتباطــی در حالی که مــن از ترس او جرأت
نداشتم حتی گوشی تلفن همراهم را بردارم.
این اختالفها ادامه داشت تا اینکه یک هفته
قبل از جنایت قهر کردم و به خانه پدرم آمدم.
در این مدت هم با شوهرم در تماس بودم اما
بیشتر صحبتهای ما بحث و دعوا بود تا اینکه
ســاعت 8ونیم شب چهارشنبه برای صحبت
دوبــاره با من به خانه پدرم آمد ،اما نمیدانم
چه شد که یک دفعه عصبانی شد و با چاقو به
جان من و خانوادهام افتاد.
ëëمعرفی به پلیس
با فرار مرد 22ســاله دســتور بازداشــت او از
سوی بازپرس صادر شد .از آنجایی که احتمال
میرفــت متهم فــراری به ســراغ محل کارش
برود ،فوراً از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس

آگاهــی پایتخــت با صاحبــکار جعفــر تماس
گرفتــه شــد .کارآگاهــان بــه صاحبــکار جعفر
آموزشهــای الزم را داده و از او خواســتند در
صــورت حضــور متهــم جــوان ،موضــوع را به
آنها خبر دهد و از ســویی بــا صحبت از جعفر
بخواهد تا خود را معرفی کند.
لحظاتــی بعــد از ایــن تمــاس ،همانطور
کــه تیــم جنایــی احتمــال مــیداد ،جعفــر به
محــل کار خــود مراجعت کرد و صاحبــکار او،
صحبتهای الزم را با متهم جوان کرد .بعد از
این صحبتها ،مرد جوان به کالنتری نزدیک
محل کارش رفت و خودش را معرفی کرد.
بــا معرفــی متهــم جــوان ،تحقیقــات از او
آغــاز شــد و وی گفت :مدتی بود بــه رفتارهای
همسرم مشکوک شــده بودم .گرچه هر بار به

او تذکر میدادم اما او زیر بار نمیرفت .همین
مسأله باعث اختالفات و درگیریهای ما شده
بود تا اینکه یک هفته قبل از قتل ،همســرم به
صورت قهر خانه را ترک کرد و به منزل پدرش
رفــت .با ایــن تصور که اشــتباه میکنــم برای
آشــتی و برگرداندن همســرم بــه خانه پدرش
رفتــم ،امــا دوبــاره بحثمان شــد و پــدر و مادر
همســرم شــروع به دفــاع از او کردنــد .همین
موضوع مرا عصبانی کرد و باعث شــد دست
به چاقو شــوم .حــاال هم از اتفاقی کــه رخ داده
ناراحتم و عذاب وجدان دارم.
به دســتور بازپرس شــعبه یکم دادســرای
امــور جنایــی پایتخــت ،متهــم دراختیــار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت
و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

طالفروشورشکسته

همدستسارقانخانههایاعیانی
گروه حوادث /مرد طالفروش که مدعی اســت
به خاطر همسرش ورشکسته شده ،برای انتقام از
او همدست سارقان شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی
بــه این پرونــده با گــزارش تاجــر میانســالی مبنی
بــر ســرقت از خانــهاش آغاز شــد .وی در تشــریح
ماجــرا به مأموران گفــت :در ایام نــوروز به همراه
خانوادهام به ســفر رفته بودیم و پس از بازگشــت،
متوجــه بههــم ریختگی خانه شــدیم و با بررســی
بیشــتر دیدیــم کــه از خانهمــان  2تابلوفــرش کــه
طرحهــای منظــره سفارشــی و خاصــی داشــتند،
سکه ،طال و مقادیری درهم سرقت شده است .هر
کــدام از تابلوفرشهــا که به ســفارش خودم بافته
شده بود ،حدوداً 500میلیون تومان ارزش داشت.
بــا ایــن شــکایت ،تحقیقات پلیســی آغاز شــد و در
ادامــه کارآگاهان با شــکایتهای مشــابهی مواجه
شــدند .شــکایتهایی کــه بــا تخریــب در ورودی و
سرقت وسایل با ارزش و کم حجم توسط سارقان
از خانههای شــمال شــهر اتفاق افتاده بود و نشان
میداد ســرقتها توســط یک باند حرفهای انجام
شده است.
آگهی فروش فرش نفیس
در حالــی که تحقیقات برای شناســایی اعضای
بانــد ســرقت از خانههــای اعیانــی شــمال تهــران
ادامــه داشــت ،تاجر مالباخته در تمــاس با پلیس
گفت :ســرنخی از ســارقان پیــدا کــردهام .از زمانی
کــه خانهام ســرقت شــده ،برادرم وقــت زیادی در
ســایتهای فــروش اینترنتــی میگــذارد تــا شــاید
ســارقان تابلوفرشها را برای فــروش آگهی کنند.
امروز برادرم در حال جســتوجو در این سایتها
بــود که بــا آگهــی فــروش تابلوفرشهایــم مواجه
شــد که آن را با قیمت 80هزار تومان برای فروش
آگهی کردهاند.
بهدنبــال ایــن اطالعــات ،آموزشهــای الزم
بــرای ارتباط با فروشــنده به مرد تاجــر و برادرش
داده شــد .بدین ترتیب با هماهنگیهای پلیســی،

کامران علمدهی
خبرنگار

ماجــرا از یــک درد دل شــروع شــد .درد
دلــی میان دو رفیــق کــه از کالس پنجم
دبســتان همکالســی ،دوســت و بــرادر
شــدند .خــرداد ســال  91در حالــی که 20
ســال از روزهــای کودکــی و آغاز دوســتی
آنهــا گذشــته ،در شــبی کــه کیــوان تولــد
ســالروز  32ســالگی اش را جشــن گرفته
بــود پس از رفتــن میهمانها با ساســان
رفیق ســالهای دورش تنها شــد .بازهم
از خاطــرات کودکــی و نوجوانــی و دوران
ســربازی گفتند و شــنیدند تا اینکه کیوان
حرفــی تــازه را شــروع کــرد« ،میدونــی
ساســان من چند وقتیه کــه با دختری به
نام هستی آشنا شدم و احساس میکنم
که میتونه خوشبختم کنه .در موردش با
مادرم حرف زدم و قراره چند ماهه دیگه
بــه اتفاق پدر و مادرم به خواســتگاریش
بریم».
ساسان که به ظاهر خیلی خوشحال شده
بــود ،گفت :چه خبر خوبی باالخر ه داری
سر عقل میایی و میخوای آدم بشی.
کیــوان باخنــده پریــد وســط حرفــش و
گفــت :وقتی من ازدواج کنم مســئولیت
توهم زیاد میشه چون برادرمی و عموی
بچههاممیشی.
ساســان هم بــا ســر حرفهای کیــوان را
تأییــد کــرد و تــا پاســی از شــب گفتنــد و
خندیدند...
چنــد روز بعد کیوان با دوســتش تماس
گرفت و گفت :من و هستی میخواستیم
فردا شب با هم به رستوران برویم آنقدر
از تــو تعریف کــردم و گفتــم کــه از برادر
بــه مــن نزدیک تــری کــه هســتی از من

تحقیقات درباره

مرگ مشکوک

جوان ایرانی
در چین

عالی .شما که با کیوان مثل برادرید پس
چرا شغلتان اینقدر با هم متفاوت است
شــما متخصص رایانه و او ســراغ شغل
مانتوفروشیرفته؟
ساسان گفت :من خیلی تالش کردم که
کیــوان را راضی کنم تــا وارد حیطه کاری
من شود حتی بهش پیشنهاد دادم باهم
شــرکت بزنیــم ،اما وقتی دیــدم تمایلی
ندارد خودم شــرکت زدم .االنم درآمدم
چند برابر کیوان است.
هســتی :چقــدر خــوب اتفاقــاً لپتاپــم
هــم مشــکل دارد اما به خاطــر عکس و
فیلمهایی که در حافظهاش ذخیره شده
نمیتونســتم آن را بــه هرجایــی بدهم.
امکانش هســت یک روز آن را به شرکت
شما بیارم تا برام درستش کنید؟
ساســان :حتمــاً ،فقــط موضــوع تعمیر
لپتاپ رو به کیوان نگید .شــاید دوست
نداشته باشه شما به دفتر ما بیایید.
هستی :از نظر من که مشکلی نیست اما
اگه شما دوست ندارید نمیگم.
فــردای آن روز هســتی بــا یــک جعبــه
شکالت به دفتر ساسان رفت.

مــرد مالباختــه با ســارقان قرار مالقات گذاشــت.
فروشــنده در محــل قرار ،توســط پلیس دســتگیر
شــد .جالل متهم بازداشت شده ،در تحقیقات به
ســرقت از خانههای اعیانی با همدســتی سه مرد
دیگــر اعتراف کــرد و بدین ترتیب 3همدســت او
نیز شناســایی و دســتگیر شــدند .تحقیقــات برای
شناســایی ســایر جرایــم احتمالــی اعضــای بانــد
ادامه دارد.
گفتوگو با طالفروش
ëëچــه شــد کــه تصمیــم بــه ســرقت گرفتــی؟ من
طالفروشــی داشــتم و وضــع مالیام خــوب بود و
هیچگاه فکــر نمیکردم روزی خالفکار شــوم ،اما
همســرم زندگــیام را نابــود کــرد .او علــت تمــام
بدبختیهایــم اســت .بــا عشــق و عالقــه ازدواج
کردیــم .از آن ازدواجهایــی کــه هرکســی میدید
حســودی میکــرد .تــا اینکــه ســوگل ،همســرم در
التاری شــرکت کــرد و از بخــت بد من برنده شــد
و پایــش را در یــک کفــش کــرد که به امریــکا برود
و بعــد از آن برایــم دعوتنامه بفرســتد .من اینجا
کار و زندگی داشــتم ،چطور میتوانستم به دیاری
بروم که حتی زبانش را هم بلد نبودم .اصرارهای
همســرم و عالقهای که به او داشــتم ،باعث شد تا
درنهایت قبول کنم و خانه ،طالفروشی و ماشینم
را فروختــم و تبدیــل بــه دالر کردم و به همســرم
دادم و او را راهــی کــردم و بعــد از آن چنــد بــار

گــروهحوادث /بهدنبال مرگ مشــکوک مرد جوان در
چین و شکایت خانواده او ،تحقیقات برای رازگشایی از
علت مرگ و شناسایی متهمان احتمالی این پرونده
آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،تحقیقات
در خصــوص ایــن پرونده چند روز پیــش با مراجعه و
درخواســت رسیدگی از ســوی خانواده مرد جوانی که
دی ماه سال گذشته در کشور چین به قتل رسیده بود،
در دستور کار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

همین مالقات و تعمیر لپتاپ بهانهای
شد تا ساسان خود را به این دختر نزدیک
کند و یک روز به خودش آمد و احســاس
کرد عاشق هستی شده است.
ســاعت از نیمه شــب گذشــته بود که به
هستی پیام داد .وقتی مطمئن شد بیدار
است گوشی را برداشت و تماس گرفت:
چنــد وقته میخوام یــه چیزی بهت بگم
اما نمیدونم چه جوری مطرحش کنم.
هســتی که کنجکاو شــده بــود ،گفت :هر
چی هست بگو میشنوم.
ساســان :مــن مدتیــه کــه ازت خوشــم
اومــده و مــی خواســتم اگــه تــو موافــق
باشــی بــا خانــوادهام صحبت کنــم تا به
خواستگاریتبیاییم.
هستی :اما من قراره با کیوان ازدواج کنم.
شما دوست های صمیمی هستید مثل
برادر.
ساسان :می دونم اگه اون بفهمه خیلی
ناراحــت میشــه امــا آدمهــا فقــط یکبار
میتونن عاشــق بشــن .مطمئنم کیوان
اینرو درک میکنه.
حرفهــای آن شــب گرچه بــا مقاومت

مــادر مــرد جــوان در توضیح ماجرا بــه بازپرس
ساســان غالمــی ،بازپــرس جنایــی پایتخــت گفت:
پســرم و همســرش ســاکن یکــی از شــهرهای چین
بودنــد و از زمانی کــه به چین رفت با تأســیس یک
شــرکت تجاری مشغول به کار شد البته او با افرادی
مشــکل مالــی پیــدا کــرده بــود .آن طــور کــه من در
جریــان قــرار گرفتــم شــب حادثــه یکی از دوســتان
ایرانی پســرم در تماســی از او خواســته تا برای حل
مشــکل مالــی کــه داشــته بــه محلــی بــرود کــه وی

گــروه حــوادث /در پــی برخورد
عمــدی خــودروی یکــی از
قاچاقچیــان بــا مأمــور پلیــس
در منطقــه امیدیــه خوزســتان
ســروان مســلم تقــیزاده بــه
شهادت رسید.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،ســرهنگ علیرضــا
میر رضایــی فرمانــده انتظامی
امیدیــه در تشــریح ایــن خبر گفــت :در راســتای مبارزه بــا قاچاق
کاال و ارز ،مأمــوران انتظامــی پاســگاه آســیاب شهرســتان امیدیه
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودروی ســواری
شوتی حامل کاالی قاچاق مشکوک شدند و پس از دستور ایست،
راننــده بــدون توجه به دســتور پلیس و ب ه عمد با ســروان مســلم
تقیزاده به شــدت برخورد کرد و وی بهدلیل شــدت جراحات به
درجه رفیع شهادت نائل آمد.
گفتنــی اســت در ایــن عملیــات ،مأمــوران پلیس ضمــن توقیف
خودرو ،فرد قاچاقچی را دستگیر و تحویل مرجع قضایی دادند.

کشف هزار و پانصد تن

تماس داشتیم و بعد هم برای همیشه ارتباطش
را قطع کرد.
ëëشــما چکار کردید؟ آن زمان مدام خودم را گول
مــیزدم کــه حتمــاً مشــکلی برایش پیــش آمده
وگرنــه حتمــاً بــا من تمــاس میگرفــت ،ولی آب
پاکــی را زمانی روی دســتم ریخت کــه فهمیدم او
در دیــار بیگانــه وکیل گرفته و بــدون آنکه متوجه
شــوم از من جدا شده است .آن موقع بود که کینه
سوگل را به دل گرفته و تصمیم به انتقام گرفتم.
ëëانتقام گرفتی؟ به جــای اینکه از او انتقام بگیرم
از خــودم گرفتــم .دســتیابی به ســوگل غیرممکن
بــود و مــن در جســتوجوی راهــی بــرای گرفتــن
انتقام از همســر ســابقم بودم .از طرفی با فروش
طالفروشــی و طالهایــی کــه خیلــی از آنهــا امانی
بــود ،طلبکارهــا بــه ســراغم آمدنــد .مــن در راه
انتقــام بــا چندین خالفکار آشــنا شــدم و آنها هم
به من پیشــنهاد دادند بــرای پرداخت بدهیام با
آنها همراه شــوم ؛ همین نیز ســبب شد دست به
سرقت بزنم .اوایل حس ترس و حقارت داشتم؛
همیــن نیز حس تــرس کم کم از بیــن میرود اما
حقارت لحظهای رهایم نکرد.
ëëنقش تو در ســرقتها چه بود؟ به غیــر از اینکه
در ســرقتها شــرکت میکــردم از آنجایــی کــه
تحصیلکــرده بودم و از طرفــی روابط عمومیام
خــوب بــود ،کار فروش وســایل ســرقتی برعهده
من بود.

آتش خشمی که بعد از  10سال شعله ور ماند
خواســت تا تو را هــم دعوت کنیم تا با تو
آشنا شود.
ساسان هم پذیرفت و آنها قرار گذاشتند
در یکــی از رســتورانهای شــمالی شــهر
همدیگرراببینند.
ساعت  10شب جمع  3نفره در رستوران
دور یک میز نشستند و کیوان با آب و تاب
از ماجــرای دوســتی شــان گفــت و اینکه
بیــش از دو دهه مثــل دو بــرادر کنار هم
بودهاند .بعد از ســاعتی خوش و بش هر
 3نفر عکسی یادگاری گرفتند و ساسان از
کیوان و هستی خداحافظی کرد و رفت.
فــردای آن روز ساســان بــه کیــوان زنــگ
زد و از او خواســت تــا عکــس یــادگاری را
برای او هم بفرســتد که کیوان عنوان کرد
عکسها در گوشی هستی است میگویم
برایت ارسال کند.
ســاعت  10شــب بــود کــه از شــمارهای
ناشــناس با تلفن همراه ساسان تماس
گرفته شد .ساسان وقتی تلفنش را جواب
داد متوجه شد که پشت خط نامزد کیوان
است .گفت میخواسته بپرسد که از چه
طریقــی میتوانــد عکسهــا را برایــش
بفرســتد اما همین تماس آغازی بود بر
پایان رؤیاهای کیوان!
ساسانبعدازتشکرگفت:عکسهارابرایم
ایمیل کنیــد .امــا دختر جوان مدعی شــد
گوشی تلفن همراهش مشکل پیدا کرده و
فعالًامکانارسالبرایشوجودندارد.
ساسان هم گفت :اگر میدانستم گوشی
تلفــن همراهتان خراب اســت دیشــب
برایتــان درســت میکردم چــون من در
تعمیــرات تلفــن همــراه و رایانــه کمــی
تخصص دارم.
دختــر جــوان بــا خوشــحالی گفــت :چه

اخبار

آشتیمرگبـــار

شهادت مأمور پلیس در ایستگاه بازرسی

متزلزل هستی همراه بود اما کم کم این
مقاومــت در هم شکســت و ارتباطی که
نباید بین آنها شکل گرفت.
 3هفتــه بعــد یــک روز کــه تلفــن دختر
جوان دســت کیوان بود پیامی از ساسان
دریافت کرد .پســر جوان با خواندن پیام
دنیا روی سرش خراب شد .دستهایش
میلرزید و عرق ســردی روی پیشانیش
نشســت اما ســکوت کــرد .بعــد از رفتن
هســتی بیمعطلی به شــرکت ساســان
رفت.
تمــاس گرفت و خیلی ســرد به ساســان
گفت بیــا تــو پارکینــگ کارت دارم .چند
دقیقــه بعد ساســان که حس کــرده بود
اتفاقــی افتاده با رنگی پریده به پارکینگ
آمد .همین که رســید ســام کرد و کیوان
آب دهانــی بهصــورت ساســان انداخت
و ســیلی محکمــی بــه او زد .ساســان که
تقریبــاً متوجه علــت عصبانیــت کیوان
شــده بود در ابتدا تالش کــرد تا خودش
را بیخبر نشان دهد اما وقتی دید کیوان
قصد جانش را کرده باهم گالویز شدند.
ساسان احساس کرد که هر لحظه ممکن
اســت آخرین نفسهایش را بکشــد اما
بــه یکباره چشــمش به گالــن بنزینی که
در کنــار پارکینگ بود افتاد .بالفاصله آن
را برداشــت و بــه روی کیــوان ریخت .در
ابتــدا او را تهدید کرد که آتشــت میزنم
امــا کیــوان کــه خــودش از درون آتــش
گرفته بود هیچ چیز را نمیشنید تا اینکه
ساســان در یــک لحظــه چشــمهایش را
بست و فندکش را روشن کرد و در کسری
از ثانیه کیوان شعله ور شد.
چند دقیقه بعد همسایهها به پارکینگ
آمدند و آتش را خاموش کردند اما کیوان

موافقــت نکرده اما تماسهای مکرر آن فرد باعث
شــده تــا پســرم موافقــت کنــد ،از آن به بعــد دیگر
خبــری از او نشــد و همــان فــرد تماسگیرنــده با ما
تمــاس گرفــت و عنــوان کرد که حال پســر شــما بد
شده و او را به بیمارستان بردهاند.
او در ادامه افزود :من که در کشور چین بودم خودم
را به بیمارستان رساندم که ساعاتی بعد اعالم کردند
پســرم فــوت کرده اســت .در معاینات صــورت گرفته
پزشکی قانونی اعالم شد که آثار ضربه به سر و ضربه

دیگر اعتراضی نمیکرد و حاال با مرگش
همه آتشها را به جان ساسان انداخت
و رفت.
نیم ســاعت نگذشــته بود که اورژانس و
پلیــس وارد پایان دوئل عشــقی کیوان و
ساسان شدند و متهم بازداشت شد.
او در همــان بازجوییهــای اولیه به قتل
اعتــراف کــرد و پــس از بازســازی صحنه
قتل و پایان تحقیقــات به دادگاه کیفری
یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دادگاه ،پدر و مادر کیوان
درخواســت قصــاص کردنــد و ساســان
هــم تالش کرد تا قضــات را قانع کند که
عمــدی در کارش نبــوده و در یک لحظه
و از ترس جانش دســت بــه این جنایت
زده است.
در پایان جلســه قضات شــعبه ساســان
را بــه قصاص محکــوم کردنــد و پرونده
به اجرای احکام فرســتاده شــد و در این
میان خانواده ساسان بارها تالش کردند
تا رضایت اولیای دم کیوان را جلب کنند
اما موفق نشــدند و ساســان بارهــا تا پای
چوبه دار رفت و برگشــت .هربار خانواده
ساسان وقت میگرفتند تا شاید خانواده
مقتول قدری سرد شوند و جان پسرشان
را نجات دهند.
ایــن پرونــده پــس از نزدیک به  10ســال
دوبــاره بــا درخواســت خانــواده مقتــول
بــه دادگاه کیفــری رفــت و وکیــل متهم
از قضــات شــعبه دوم دادگاه کیفــری
خواســت تــا مهلــت  3ماهــهای را برای
گرفتــن رضایت در نظر بگیرند تا شــاید
بــرای آخرین بار خانــواده متهم بتوانند
شعلههای خشم خانواده مقتول را پس
از  10سال خاموش کنند.

مغزی مشــهود اســت .پــس از آن جنــازه را بــه ایران
منتقل و خاکســپاری کردیــم .در بازبینی دوربینهای
مداربســته شــرکت ،مشــخص شــد ابتدا فــردی که با
پسرم مشکل مالی داشته از شرکت خارج شده و پس
از آن هم دوســتش دفتر را ترک کرده است .من از هر
دو نفری که در محل قرار حاضر بودند شکایت دارم و
خواهان رسیدگی به این پرونده هستم.
با شــکایت خانــواده مرد جــوان ،تحقیقــات برای
رازگشایی از مرگ مشکوک مرد جوان آغاز شد.

کاالی اساسی احتکار شده

گروه حوادث  /سخنگوی فرماندهیکل انتظامی کشور از کشف بیش
از یکهــزار و  ۴۴۵تــن انواع کاالی اساســی احتکارشــده در آخرهفته
گذشــته خبر داد و گفت :در این عملیات  ۲۵۷متهم بازداشت و ۵۵
واحد صنفی متخلف نیز پلمب شدند.
به گزارش تســنیم ،ســردار مهدی حاجیان با اشــاره بــه اقدامات
پلیــس در مقابلــه بــا محتکــران اظهــار کــرد :در راســتای مبــارزه
بــا قاچــاق کاال و احتــکار و جلوگیــری از اخــال در نظــام تولیــد و
عرضــه کاالهای اساســی و معیشــتمحور ،بهدســتور فرماندهی
کل انتظامــی کشــور ،قــرارگاه عملیاتی «امین» در سراســر کشــور
راهاندازی شده است.
ســخنگوی فرماندهــیکل انتظامی کشــور افــزود :با اقــدام عملیاتی
همکاران ما در سراســر کشــور بیش از  757تن گنــدم و آرد 301 ،تن
روغن خوراکی 151 ،تن ماکارونی 136 ،تن برنج و  100تن نهادههای
دامــی مجموعــاً بــهارزش یکهــزار و  194میلیارد ریال کشــف شــده
است.
وی تصریح کــرد :مطمئناً با هماهنگیهای بهعملآمده با دســتگاه
قضایی و ســازمان تعزیرات ،مجازاتهای ســنگینی بــرای این قبیل
افراد درنظر گرفته شده است.

مرگ  2کودک در انفجارگاز

گروه حوادث  /نشــت گاز و انفجار خانه مسکونی منجر به مرگ 2
کودک در روستای دهنوسفلی شهرکرد شد.
به گزارش فارس ،شــهباز اکبری فرماندار شهرســتان کوهرنگ در
این باره گفت :بامداد روز جمعه بهدلیل نشــت گاز در یک منزل
مســکونی فرســوده در روســتای دهنو سفلی شهرســتان کوهرنگ
انفجاری رخ داد که این انفجار باعث فرو ریختن سقف این منزل
شــد و متأســفانه  ۲کودک هشــت و چهار ســال ه فوت و پدر و مادر
آنها زخمی شدند.
وی افزود :پس از این حادثه بالفاصله نیروهای امدادی در محل
حاضر شدند و مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

پایان خونین مهمانی شبانه

گروه حوادث  /پســر جوانی که در یــک نزاع گروهی با کلت کمری
فردی را به قتل رسانده بود ،بزودی محاکمه میشود.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رســیدگی به ایــن پرونده از
چهاردهم اردیبهشت سالجاری با گزارش یک درگیری منجر به
قتل در یکی از مناطق استان البرز آغاز شد.
بهدنبــال آن مأمــوران کالنتــری بــه محــل اعزام شــدند و پس از
تحقیقــات اولیه مشــخص شــد که درگیــری میان چند جــوان که
بــه ظاهر باهــم دوســت بودنــد رخ داده و در جریان آن پســر 26
ســالهای به نام سعید با اصابت گلوله به ناحیه کمرش به شدت
مجروح شده است.
در ادامه سعید به بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحت
وارده ،فــوت کــرد و بــه ایــن ترتیب بازپرس کشــیک قتــل پس از
حضور در صحنه درگیری و بررســی موضوع ،دستور انتقال جسد
مقتول را به پزشکی قانونی صادر کرد.
تحقیقات مأموران آگاهی نشان میداد درگیری زمانی رخ داده
که طرفهای نزاع پس از شرب خمر و در حالی که مست بودند
از یک میهمانی به خیابان آمدند و باهم درگیر شــدند و در این
درگیری هم پســر جوانی به نام خســرو  35ســاله با کلت کمری
به ســعید شــلیک کرده و بعد از آن هم از صحنه متواری شــده
است.با اطالعات بهدست آمده ،خسرو شناسایی و دستگیر شد
و در بازجویی اینگونه به تشــریح ماجرای درگیری پرداخت :من
و ســعید در میهمانی درگیری لفظی پیــدا کردیم و چون حالت
عادی نداشــتیم به خیابان آمدیم و من برای ترســاندن ســعید
با اســلحهام گلولهای شــلیک کردم که متأســفانه به کمر سعید
خورد.
وی در ایــن بــاره کــه اســلحه را از کجــا آورده نیز گفت :اســلحه را
مدتــی پیش از فردی به قیمت  7میلیــون تومان خریداری کرده
بودم.با اعترافات و تکمیل تحقیقات ،متهم به زندان منتقل شد
تا در اســرع وقت به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری یک اســتان
البرز محاکمه شود.
نگاه کارشناس
 ëëبوجارزاده /مشاور و مددکار مرکز مشاوره غرب استان تهران
درگیریهای مســتانه که بهدنبال مصرف مشــروبات الکی شــکل
میگیــرد از جملــه آثار زیانبار ایــن نوع نوشــیدنیهای خطرناک
محســوب میشــود اگرچــه قوانین ســختی بــرای مصــرف آن در
قانــون و در هنجارهــای اجتماعــی درنظر گرفته شــده اما به نظر
میرسد هیچکدام چندان کارساز نیست.
در بســیاری از بزمهــای خیابانــی افــراد مرتکــب جنایتهــای
جبرانناپذیــر میشــوند چراکــه مشــروبات الکلی قــدرت اختیار
را از فــرد میربایــد .البتــه در برخی از مواقع هــم متهمانی که در
انتظــار حکــم قاضی هســتند ،با ایــن حربه کــه در حالت طبیعی
نبودهانــد و اختیاری در قتل نداشــتهاند بهدنبال فــرار از مجازات
قانون هســتند؛ این درحالی اســت که شرایط هریک از متهمان با
هم متفاوت اســت و باتوجه به تحقیقات و شــواهد و اســنادی که
کشــف خواهد شد متهم در نهایت با اشــکال شدیدی از مجازات
روبهرو خواهد شد.

