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دستگیری قاتل فراری بعد از 29 سال 
در زاهدان

شــهروند| ماموران پلیس آگاهی با انجام کار 
اطالعاتی گســترده، قاتل فراری که پس از ارتکاب 
قتل در استان کرمان به مکانی نامعلوم متواری شده 
بود را دستگیر کردند.در پی وصول خبری مبنی بر 
مخفی شدن قاتل فراری در یکی از محالت زاهدان، 
شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه از سوی 
کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد.کارآگاهان پلیس 
آگاهی پس از انجام کار اطالعاتی، هویت قاتل فراری 
را که در تاریخ 29 مهر  سال 1367 در شهرستان بم 
دست به قتل زده و متواری شده بود و با نام مستعار 
در زاهــدان زندگی می کــرد را به دســت آورده و 
مورد شناســایی قرار دادند. ماموران با هماهنگی 
مقام قضائی، متهــم که مردی 52ســاله بود را در 
مخفیگاهش در حاشیه شهر زاهدان دستگیر کردند. 
در بازجویی های انجام شــده، متهم به جرم خود و 
قتل یکی از دوستانش با ضربات چاقو اعتراف کرد.

اختالفات مالی این جنایت خاموش را رقم زده است. 
متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

دستگیری عامالن به آتش کشیدن دِر 
باشگاه پرسپولیس

شهروند| عامالن به آتش کشیدن »در« باشگاه 
پرسپولیس و روزنامه خبر ورزشی دستگیر شدند. 
دقایقی پس از اعالم خبر به آتش کشیدن درِ ورودی 
باشگاه پرسپولیس تیمی از ماموران پلیس رسیدگی 
به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و دستگیری 
عامالن این اقدام در دستور کار ویژه ماموران پلیس 
پایتخت قرار گرفت.ســاعاتی پس از ایــن اقدام، 
نخستین سرنخ ها توسط ماموران پلیس از عامالن 
این اقدام به دست آمد. ماموران در ادامه تحقیقات 
خود به اطالعات بیشــتری از افــرادی که اقدام به 
آتش کشیدن درِ ورودی باشگاه پرسپولیس و روزنامه 
خبر ورزشی کرده بودند، به دست آورده و سرانجام با 
اخذ مجوز از مقام قضائی عامالن این اقدام را که زن و 
مردی جوان بودند، در مخفیگاهشان دستگیر کرده 
و به مقر پلیس منتقل کردند.این زن و مرد که تصور 
نمی کردند توسط پلیس شناسایی و دستگیر شوند، 
در بازجویی های خود اعالم کردند که به منظور جلب 
توجه و خودنمایی برای یک مجری ضدانقالب فراری 
دست به این کار زده و گمان می کردند که می توانند 
با این کار جلب توجــه کنند اما تصور نمی کردند از 
سوی پلیس دستگیر شوند.در تحقیقات تخصصی 
ماموران مشخص شد که این افراد قصد داشتند در 
ادامه اقدامات خود خودروی مجری مشهور یکی از 
برنامه های ورزشی تلویزیون را نیز به آتش بکشند که 
با اقدام به موقع پلیس از این اقدام آنان جلوگیری شد. 
این زن و مرد جوان حوالی ساعت 20 روز یکشنبه 
دستگیر شدند که همچنان با دستور مقام قضائی 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار دارند. 
رحیمی رئیس پلیس پایتخت با اعالم این خبر گفت: 
همکاران من در پلیس تهران اجازه نخواهند داد که 
عده ای فرصت طلب تحت تأثیر عوامل ضدانقالب 
و فراری، امنیت شــهروندان تهران را تحت الشعاع 
قرار دهنــد. پلیس رصد اطالعاتــی خوبی در این 
زمینه داشته و با هرکس که بخواهد دست به چنین 

اقداماتی بزند، برخورد خواهد کرد.

دستگیری عامل توزیع اسکناس 
جعلی در مهاباد

ایسنا|  عامل توزیع اســکناس جعلی در مهاباد 
دستگیر شد. در پی کســب خبری مبنی بر توزیع 
اسکناس جعلی توسط فردی در سطح شهرستان، 
رســیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس 
آگاهی قرارگرفت.مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی 
و نامحسوس متهم را شناسایی و دستگیر کردند و در 
بازرسی از مخفیگاه وی، 36 قطعه اسکناس جعلی و 
500 هزار ریالی کشف شد. در این راستا، یک متهم 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

دستگیری مرد عروسک به دست با 
250 سرقت

ایسنا| سارق جوانی که با به آغوش گرفتن یک 
عروسک پاندا اقدام به سرقت از بیش از 250 خودرو 
در محدوده دریاچه خلیج فارس کرده بود، دستگیر 
شد. از مدتی قبل شماری از ساکنان اطراف دریاچه 
شهدای خلیج فارس و همچنین برخی از افرادی که 
برای تفریح به این منطقه آمده بودند، با مراجعه به 
کالنتری 181 عوارضی از سرقت محتویات و لوازم 
داخل خودرویشان خبر داده و خواستار رسیدگی 
به این موضوع شدند که بالفاصله تیمی از مأموران 
کالنتری رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود 
قرار داد. تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن 
این ســرقت ادامه داشت، تا این که سرانجام مردی 
جوان به هویت معلوم به عنوان عامل این سرقت ها 
از سوی ماموران شناسایی و در نخستین روز از هفته 
جاری دستگیر و به کالنتری منتقل شد.این فرد در 
کالنتری تحت بازجویی قرارگرفته و معترف شد که 
از حدود سه ماه پیش تاکنون اقدام به سرقت از بیش 
از 250 دستگاه خودروی سواری در محدوده اطراف 
دریاچه شــهدای خلیج فارس و پارکینگ های آن 
کرده است.در ادامه تحقیقات پلیس، عروسک یک 
خرس پاندا در کنار متهم توجه ماموران را به خود 
جلب کرد که با بررسی آن مشخص شد متهم هنگام 
سرقت این خرس را در آغوش گرفته و شاه کلیدها و 
لوازم خود برای بازکردن در خودروهای مختلف را 

درون شکم این عروسک جاساز کرده است.

ذره بين

شــهروند|  فحاشــی دو مرد در بازار تهران حادثه 
خونینی را رقم زد. کارگر یک مغازه پتوفروشــی پس از 
درگیری لفظی و گالویزشدن با مرد جوان او را با ضربات 
چاقو به قتل رســاند و از محل حادثه متواری شد. آغاز 
درگیری این دو بر سر اختالف مالی ناچیزی بوده که در 
روز حادثه منجر به درگیری بین آنها می شود. پلیس به 
دستور بازپرس جنایی پایتخت در تعقیب متهم اصلی 
این پرونده است. ساعت پنج بعدازظهر روز یکشنبه خبر 
یک درگیری منجر به قتل از سوی مأموران کالنتری 113 
بازار به بازپرس کشــیک قتل تهران اعالم شد. بر اساس 
گزارش های اولیه مرد 30ســاله ای به نام »امیر« در پی 
نزاعی در مغازه پتوفروشی در خیابان مصطفی خمینی، 
محدوه بازار سیداسماعیل دچار جراحت شدید شده بود 
که پس از انتقال به بیمارستان سینا به دلیل خونریزی 
جانش را از دست داد. بازپرس امور جنایی تهران پس از 
دریافت این خبر دستور انتقال جسد را به پزشکی قانونی 
صادر کرد. صاحب مغازه محل وقوع نزاع هم از ســوی 
پلیس بازداشت شد که پیش از ظهر دیروز به دادسرای 
جنایی تهران منتقل شد. متهم بازداشت شده به نام کمال 
با 38 سال در اظهاراتش به محسن مدیرروستا، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت گفــت: »من در محــدوده چهارراه 
سیروس بازار سیداســماعیل پتوفروشی دارم و قتل در 
مغازه من اتفاق افتاد. من در جریان همه اتفاقات هستم، 
اما هیچ نقشی در این جنایت نداشتم. من در روز حادثه 
یعنی یکشنبه حدود ساعت یک و نیم ظهر از مغازه خارج 
شدم؛ همراه زنم به دفترخانه ای رفتیم تا سند خودرو را به 
نام او انتقال دهم. قبل از ساعت 3 بود که به مغازه برگشتم. 
چند دقیقه ای از بازگشتم به مغازه نگذشته بود که سعید 
)کارمندم( گفت مقتول )امیر( با تلفن مغازه تماس گرفته 

و با هم درگیری لفظی پیدا کرده اند. سعید به من گفت 
که او چند بار فحاشــی کرده و سعید هم جواب او را داده 
است. سعید دو ماهی بود که پیش من کار می کرد. من 
با امیر اختالف حساب داشتم، البته رقم آن زیاد نبود، با 
وجود این من به او گفتم که این رفتارش اشــتباه بوده و 
او نباید با امیر درگیر می شــده؛ اما سعید مدعی بود که 
امیر به خانواده اش ناسزا گفته و او نیز در جواب شروع به 
فحاشی با امیر کرده است.« این مرد در ادامه اظهاراتش 
به بازپرس گفت: »دقایقی بعد یکی از مشتریانم به مغازه 
آمد و با هم به بالکن مغازه رفتیم و از یکی از کارگرهایم 
خواســتم غذا ســفارش بدهد. پس از این که غذا رسید 
همراه با دوســتم در طبقه باالی مغازه بودیم که ناگهان 
»امیر« وارد مغازه شد و به سمت »سعید« که در وسط 
مغازه ایســتاده بود، رفت. درگیری بین آنها باال گرفت 
و همســایه ها نیز برای جداکردن آنها وارد مغازه شدند، 
وقتی به پایین مغازه آمدم ناگهان »امیر« روی زمین افتاد 
و آن جا بود که متوجه شدم کارگرم او را زده است. همان 
موقع از »سعید« خواســتم که با اورژانس تماس بگیرد. 
همان طور که باالی سر امیر ایستاده بودم، متوجه شدم 
که سعید پس از تماس با اورژانس و در شلوغی مغازه پا به 
فرار گذاشته است.«از سوی دیگر در تحقیقات کارآگاهان 
اداره آگاهی مشخص شــد، کمال صاحب مغازه در این 
حادثه نقشی نداشته است. بررسی های دوربین مدار بسته 
مغازه پتوفروشی نشان داد که کمال در زمان  درگیری در 
طبقه باالی مغازه حضور داشته است. بازپرس هم با توجه 
به شــواهد و مدارک موجود و عدم دخالت این متهم در 
مرگ مقتول، دستور آزادی او را صادر کرد؛ اما تحقیقات 
بیشــتر در تالش برای دستگیری سعید از سوی پلیس 

ادامه دارد. 

ایرنا| 61تن از 521 جانباخته زلزله کرمانشاه بدون 
جواز دفن شده اند. با توجه به بررسی اجساد معاینه شده 
در حادثه زلزلــه و نیز مصدومانی که به دلیل شــدت 
جراحات وارده پس از بســتری در شهرهای مختلف 
کشور فوت شــده بودند، آمار نهایی متوفیان تا زمان 
اعالم گزارش 521تن است که 61تن از جانباختگان، 
متوفیانی هستند که بدون جواز دفن، تدفین شده بودند. 
این 61تن عمدتا مربوط به روستاهای زلزله زده کرمانشاه 
هستند که به دلیل تألمات شدید روحی و شرایط خاص 
منطقه، پیکرهای جانباختگان خود را بدون مجوز دفن 
کردند. مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی 
با اعالم این خبر گفت: از همان ابتــدای وقوع زلزله، از 
اولیای متوفیات حادثه زلزله اخیر درخواست کرده بودیم 
تا برای حفظ حقوق قانونی جانباختگان و بازماندگان، از 
تدفین بدون صدور جواز دفن پزشکی قانونی خودداری 
کنند. پس از حادثه زلزله در استان کرمانشاه، پزشکی 
قانونی بالفاصله در مناطق زلزله زده مستقر شد و برای 
جانباختگان این حادثه جواز دفن صادر شد. وی تأکید 
کرد: به دلیل این که امکان داشــت برخی از خانواده ها 
به علت تألمات روحی و آشــنانبودن با قوانین برخی از 
جانباختگان را دفن کرده باشــند، کمیته ای در استان 

کرمانشاه تشکیل شــد. علی بخشــی ادامه داد: این 
کمیته متشکل از نمایندگان حوزه بهداشت و درمان، 
بخشداری ها، شــوراهای محلی، ثبت احوال، پزشکی 
قانونی و معتمدین محل بوده و نظارت آن هم برعهده 
دادســتان اســت. وی اعالم کرد: با توجه به اطالعات 
موجود و موارد بررسی شده از سوی این کمیته مواردی 
که به دنبال حادثه زلزله فــوت کرده و بدون جواز دفن 
تدفین شده اند، مشخص شد و توسط پزشکی قانونی 
بــرای آنها گواهی فوت صادر شــد. تاکنون ســازمان 
پزشکی قانونی اعالم کرده که شمار جانباختگان این 
زلزله 521 تن است و یک تن از آنها هنوز مجهول الهویه 
است. زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشــتر ساعت 21 و 48 
دقیقه شامگاه یکشنبه )بیســت ویکم آبان ماه( استان 
کرمانشاه و مناطقی از عراق را لرزاند. این زلزله در استان 
کرمانشاه حوالی ازگله در عمق 11کیلومتری زمین روی 
داد. شــدت این زمین لرزه به اندازه ای بود که در بیشتر 
استان ها و برخی کشــورهای منطقه نیز احساس شد. 
براساس آخرین اطالعات اعالم شــده، تاکنون در این 
زمین لرزه بیش از 12 هزار نفر مصدوم شــده اند و این 
زلزله به 7 شهرستان و یک هزار و 950 روستای استان 

کرمانشاه خسارت وارده کرده است. 

شــهروند| مرد جوانی که به اتهــام تجاوز تحت 
تعقیب پلیس پایتخت بود، درســت روز اجرای حکم 
اعدام همدستش، دستگیر شد. او که متهم به تجاوز 
به یک دختر 15ساله است، درحالی که این اتهام را رد 
می کرد، با حکم هیأت قضائی به اعدام محکوم شد. این 
حکم صبح دیروز به تأیید قضات دیوانعالی کشور نیز 

رسید و به زودی این مرد متجاوز نیز مثل همدستش 
اعدام خواهد شد. 

تجاوز در پراید وحشت
این پرونده آبان ماه ســال 92 با شــکایت دختری 
15ساله در پلیس آگاهی گشوده شد. آن روز این دختر 
نوجوان درحالی که بشدت ترسیده بود، درباره جزییات 

ماجرا گفت: »امروز داشتم به خانه مادربزرگم می رفتم. 
در راه چــون تاکســی در خیابان کم بــود، در اتوبان 
یاسینی، زیر پل خاقانی سوار پراید سفیدی شدم که 
دو سرنشین پسر داشت. در ابتدا همه چیز عادی به نظر 
می رسید، اما راننده پس از طی مسافتی ناگهان تغییر 
مسیر داد. وقتی اعتراض کردم، راننده و سرنشین دیگر 
چاقو کشیدند و تهدید به مرگ کردند. سرنشین جلو، 
به صندلی عقب آمد و با چاقــو تهدیدم کرد که فریاد 
نزنم. آنها مرا به جاده قم بردند. شیشه های عقب پراید 
دودی بود و هیچ کس مــا را نمی دید. هرچه التماس 
کردم فایده ای نداشت. سرنشین خودرو مرا مورد تجاوز 
قرار داد و بعــد از او هم راننده به صندلی عقب آمد و او 
هم مرا آزار داد. بعد از این کار نیز مرا در همان جاده رها 
کردند، اما هنگام پیاده شدن از خودرو توانستم پالک 

آن را به  خاطر بسپارم.«
بازداشت نخستین متهم

 با اعالم این شکایت موضوع در دستورکار ماموران 
قرار گرفت و تالش برای شناسایی متهمان آغاز شد. 
این درحالی بود که دختر نوجوان به پزشــکی قانونی 
منتقل شد و کارشناسان پزشــکی قانونی نیز ادعای 
این دختر نوجوان را تأیید کردند. در ادامه، تجسس ها 
برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد. نخستین 
مرحله، ردیابی شــماره پالک خــودرو متهمان بود. 
پلیس در ردیابی شماره پالک پراید سفید، راننده آن 
را شناسایی و در یک عملیات دستگیر کرد. این پسر 
تحت بازجویی قرار گرفت. او که در ابتدا سعی داشت 
جرم خود را انکار کند، در ادامه به تجاوز با همدســتی 
دوســتش اعتراف کرد. او که جوانی سابقه دار بود در 
جریان بازجویی های پلیس، به آدم ربایی و آزار و اذیت 
دختر نوجوان با همدستی دوستش اعتراف کرد. او به 
ماموران پلیس گفت: »مدتی قبل با همدســتم آشنا 
شدم. در کمپ اعتیاد بود که او را دیدم و با هم دوست 
شدیم. او هم مثل من برای ترک اعتیادش آمده بود. ما 
بعد از دوران کمپ ارتباطمان را با یکدیگر ادامه دادیم و 
کار قاچاق مواد مخدر را آغاز کردیم تا این که روز حادثه 
درحالی که مواد مصرف کرده بودیم، دختر نوجوان را 
سوار خودروی مان کردیم. در راه وسوسه شدیم و او را 

مورد آزار و اذیت قرار دادیم.«
دستگیری در روز اعدام همدست

با اعتــراف این متهــم، پرونــده پــس از صدور 
کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شد. این درحالی بود که تالش ها برای 

دستگیری همدست این مرد بی نتیجه ماند و پلیس 
نتوانســت ردی از او به دســت آورد. بنابراین متهم 
دستگیرشده در شعبه 75 دادگاه کیفری سابق استان 
تهران محاکمه شد. پس از برگزاری جلسه محاکمه، 
متهم به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شد. این 
رأی مدتی بعد در دیوانعالی کشور نیز تأیید و سرانجام 
جوان متجاوز مهرماه  سال گذشــته به دار مجازات 
آویخته شد، اما این پایان کار نبود، چرا که پرونده متهم 
فراری همچنان روی میز افسران آگاهی قرار داشت 
و درســت روز اجرای حکم نخستین متهم، ماموران 
به اطالعاتی درباره دومین متهم دست یافتند. متهم 
دوم این پرونده که تصور می کرد با اجرای حکم اعدام 
همدستش دیگر آزاد شده اســت، به خانه پدری اش 
رفت، اما همان روز اجرای حکم، او در خانه پدری اش 

به دام افتاد.
اعدام برای دومین متهم

با دســتگیری او، وی مورد بازجویی قرار گرفت، اما 
جرم خود را انکار کرد و مدعی شد که روز حادثه اصال 
دختر نوجوان را مورد آزار قرار نداده و اصال سوار خودرو 
همدستش نشده اســت. با این حال، پرونده او نیز به 
دادگاه کیفری ارسال شد و به این ترتیب چند روز قبل، 
او برای انجام نخستین جلسه محاکمه به شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد و از سوی 
قاضی بابایی تحت بازجویی قرار گرفت. او که همچنان 
اصرار بر بی گناهی خود داشــت در این جلسه نیز به 
قضات گفت: »من از ماجرای تجاوز به دختر نوجوان 
چیزی نمی دانم. اصال سوار خودرو نشده بودم و کسی 
را مورد آزار قرار ندادم. من و دوستم بر سر معامله مواد 
مخدر با یکدیگر اختالف داشتیم و می دانم که او برای 
انتقام گیری پای من را به این پرونده باز کرده است. در 
این مدت هم فرار نکردم، چــون با خانواده ام اختالف 
داشتم در دماوند زندگی می کردم. حتی وقتی متوجه 
شدم که همدستم بازداشت شده تصور می کردم که به 

اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیرش کرده اند.«
با این حال، دختر نوجوان وقتی در مواجهه حضوری 
با متهم قرار گرفــت، او را از میــان چهار متهم دیگر 
به عنوان سرنشین پراید سفید شناسایی کرد، بنابراین 
با توجه به دالیــل و مدارک قطعی در ایــن پرونده، 
درنهایت هیأت قضائی حکم اعدام این مرد را نیز صادر 
کرد. این حکم صبح دیروز به تأیید هیأت قضائی شعبه 
24 دیوانعالی کشور نیز رسید و به زودی به مرحله اجرا 

درمی آید. 

جنایت در بازار سیداسماعیل

دفن بی جواز 61 جانباخته زلزله کرمانشاه

آژير

قتل 3 عضو یک خانواده در گچساران
جوانی، پدر و 2 برادر خود را در گچساران به قتل 
رساند. یکشنبه  شب گذشته جوان گچسارانی به 
دلیل نامعلوم با ســوارکردن 2 برادر معلول و پدر 
84ساله خود در خودرو شخصی، آنها را به بیرون از 
شهر انتقال داد. این جوان پدر خود را در روستای 
گناوه در 15کیلومتری شهر دوگنبدان با اسلحه 
کمری به قتل رساند و سپس 2 برادر معلول خود را 
به منطقه لیشتر و در محدوده آبشار کیوان کشته 
و در آب انداخته است. این جوان پس از قتل پدر 
و برادران، خود را به نیروی انتظامی معرفی کرده 
اســت. علت و انگیزه وقوع این قتل توسط پلیس 

درحال بررسی است. 

شهادت مامور میدان تیر پادگان شهید 
چمران در کرج

 یکی از ماموران پلیس میدان تیر پادگان شهید 
چمران کرج هنگام آموزش به شــهادت رسید. 
ســرگرد خدابخش رئیســیان درحال خدمت و 
آموزش به ســربازان بود که هنگام تســت مواد 
منفجره )TNT( بر اثر شدت انفجار مجروح شد و 
پس از انتقال به بیمارستان شریعتی ماهدشت به 
شهادت رسید. پیکر این شهید در پادگان آموزشی 
شهید چمران کرج تشییع و به زادگاهش استان 

اصفهان منتقل شد. 

رهایی جوان شیرازی پس از 3 روز 
حبس در برازجان

جوان 28ساله شیرازی که پس از ربوده شدن 
در یکی از تلمبه خانه های کشاورزی در یکی از 
روســتاهای نزدیک برازجان حبس شــده بود، 
نجات یافت.  ســحرگاه 11 آذرمــاه، ماموران از 
ربوده شدن جوان 28ساله شیرازی و انتقال وی 
به مکان نامعلوم در دشتستان مطلع شدند. یک 
تیم ویژه از پلیس آگاهی دشتستان با همکاری 
پاســگاه انتظامی روســتای بنداروز بــا انجام 
بررسی های الزم  و اقدامات پلیسی، محل اختفای 
گروگان را در یکی از تلمبه خانه های کشاورزی 
اطراف روســتای ننیزک برازجان شناســایی 
کردند. مامــوران بالفاصله به محل اختفا رفتند 
و جوان ربوده شده را آزاد کردند. طبق اظهارات 
گروگان، روز هشتم آذرماه چند فرد ناشناس او 
را از شــیراز ربوده و به این تلمبه خانه منتقل و 
حبس کرده اند. پرونده برای روشن شدن زوایای 

حادثه در دست پیگیری است. 
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با تأیید قضات دیوانعالی کشور، حکم اعدام این مرد به زودی اجرا خواهد شد

راننده متجاوز در ایستگاه مرگ
 این متهم  سال گذشته درست روز اجرای حکم همدستش دستگیر شده بود


