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   »فورد موستانگ« قاچاقی
در البرز توقیف شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی البــرز از ضبط یک خودروی 
قاچاق فورد موستانگ 3700 سی ســی آمریکایی در البرز 
به نفع دولت و جزای نقدی بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون 
ریالی برای متهم خبر داد. علی اکبر مختاری دراین باره گفت: 
»با توجه به ممنوعیت ترخیص خودروی پالک مناطق آزاد و 
گذر موقت با حجم موتور باالی 2500سی ســی و از آنجایی 
که محلی برای ترخیص قانونی وجود نداشت، یک خودروی 
قاچاق فورد موستانگ 3700 سی ســی آمریکایی در البرز 
ضبط شد.« مختاری اضافه کرد: »متهم این پرونده مطابق 
مقررات قانونی و اصول دادرسی به پرداخت مبلغ 5میلیارد و 
569 میلیون و 856 هزار و 852 ریال به عنوان جزای نقدی و 

ضبط خودرو به نفع دولت محکوم شد.«      

 گلوله سرگردان اهواز
پزشک جوان را زخمی کرد

دوشنبه شب پزشک جوانی در اهواز به دلیل اصابت گلوله 
زخمی شد. این پزشک به طرز عجیبی هدف گلوله ای قرار 
گرفت که به گفته پلیس اهواز ســرگردان بوده است.  فرهاد 
حمزه لویی، مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
جندی شــاپور اهواز دراین باره گفت: »وضع عمومی یکی از 
پزشکان متخصص اطفال اهواز که دوشنبه شب مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته، مساعد اســت و درحال حاضر در یکی از 
بیمارستان های اهواز بستری است.« او اضافه کرد: »این پزشک 
در بالکن منزلش از ناحیه بازو تیر خورد و هیچ ســوءقصدی 
در کار نبوده است.« سرهنگ علی قاسمپور، معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی خوزستان هم دراین باره گفت: »این حادثه 
در اثر اصابت یک تیر هوایی ســرگردان رخ داده و شــلیک 
هدفمندی به ســمت این فرد صورت نگرفته است!« اوایل 
مهرماه هم یک دانشجوی دختر در اهواز بر اثر اصابت گلوله 
سرگردان، در محوطه این دانشگاه، از ناحیه کتف مجروح شد.

یک گرگ بیش از 5 میلیون تومان ضرر زد

گرگی در خرمــدره با ورود به آغل، به 156 گوســفند 
حمله کــرد. در این حادثــه 11 دام درجا تلــف و 4 دام 
دیگر هم زخمی شدند. این گرگ از ســاعت 4 بامداد تا 
7 صبح یکشنبه 22 مهر از باالی دیوار به محل نگهداری 
گوسفندان وارد شــده بود.  این گوسفندان که در حاشیه 
شــهر خرمدره نگهداری می شــدند، از نــژاد »قزل« و 
به طور معمول 2 قلو و ســه قلوزا هستند که کارشناسان 
محیط زیست ارزش تقریبی این تعداد دام را بین 500 تا 
550 میلیون ریال برآورد کردند. گرگ مهاجم با توجه به 
خلوت بودن محل نگهداری این تعداد دام، آسوده خاطر 
به گله زده است. ارتفاع دیوار محل نگهداری دام ها حدود 
2 متر است و گرگ گرسنه از این فرصت برای ورود به این 

محل روباز استفاده می کند.
     

 مرد جوان دیلمی
با چاقو زنش را به قتل رساند

مرد جوانی که همســر جوانش را به قتل رسانده بود، 
درنهایت در بازجویی های پلیس لب به اعتراف گشــود. 
او پیش از این مدعی شــده بود که همسرش در نبود او و 
دخترش به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.  فرمانده 
انتظامي استان بوشهر سردار خلیل واعظی درباره جزییات 
این پرونــده گفت: »2 روز پیش مــردی با پلیس تماس 
گرفت و از مرگ مشکوک همســرش در شهر دیلم خبر 
داد. با حضور عوامل پلیس مشخص شد زنی 28 ساله بر 
اثر ضربات چاقو، شدت جراحات و خونریزی کشته شده که 
عوامل پزشکی زمان فوت را بیش از 24ساعت قبل عنوان 
کردند.« همسر مقتول در اظهارات اولیه اش به پلیس گفت: 
»6روز پیش به همراه دختر 15 ساله ام به مسافرت رفتم  و 
هنگامی که به خانه بازگشتم، با پیکر بی جان و خون آلود 
همسرم مواجه شدم.« انجام تحقیقات میدانی و بررسی 
کارآگاهان پلیس آگاهی دیلم منجر به جمع آوری مدارک 
و مستندات مهمی شــد که چهار نفر مظنون دستگیر 
شدند. درنهایت 48 ســاعت پس از وقوع حادثه همسر 
مقتول با مدارک و مستندات پلیس به عنوان عامل اصلی 
قتل ناچار به اعتراف شــد. به گفته سردار خلیل واعظی 
متهم به قتل انگیزه خود از قتــل را اختالف خانوادگی با 

همسرش عنوان کرده است.

ذرهبین

10
با تالش مأموران انتظامی، عامالن تیراندازی در پارک   کودک ســنندج دستگیر شدند. افرادی 
که شامگاه دوشنبه 23 مهرماه در پارک کودک سنندج، اقدام به تیراندازی هوایی و قدرت نمایی 
با سالح گرم در بین مردم کرده بودند، دستگیر شدند. پس از تیراندازی، بالفاصله تحقیقات برای 
یافتن و انگیزه آنان از این کار در دستور کار آغاز شد، که خوشبختانه با تالش مأموران انتظامی، 
راننده و یکی از سرنشینان خودروی ســواری آردی که تیراندازی کرده بودند، دستگیر و ضارب 

نیز شناسایی شده که به  زودی وی نیز دستگیر می شود.

تیراندازهای وحشت 
در پارک کودک 
دستگیر شدند
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شهروند| به شبح خانه های پایتخت معروف شده است؛ مردی که 
در تاریکی شب، باالی سر ساکنان خانه ظاهر می شد و آن قدر ماهرانه 
دست به سرقت می زد که هیچ  کس متوجه نمی شد. این سارق تک  رو 
نیمه های شب درســت بعد از کشیدن شیشه به خانه های مختلف 
می رفت. تنها یک کارت تلفن برایش کافی بــود، تا در هر خانه ای را 
که می خواست باز کند و بعد از آن وارد می شد. اصال برایش اهمیتی 
نداشت که کسی در خانه است یا نه؛ خاموشی چراغ های خانه نشان 
از خواب بودن ســاکنان آنجا داشت، همین برایش کافی بود. خیلی 
ماهرانه ســرقت هایش را انجام می داد. گوشی می دزدید؛ طال و پول 
پیدا می کرد و حتی سر فرصت گوشی موبایل  را از باالی سر ساکنانی 
که خواب بودند، برمی داشت. طالیشان را از دستشان خارج می کرد 
و متواری می شد. در این مدت هم هیچ  کس از خواب بیدار نمی شد. 
همین باعث شد که سارق حرفه ای به شبح خانه های پایتخت معروف 
شود. او که به تازگی از سوی پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شده 
اســت، در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« ماجرای سرقت هایش را 

توضیح داد:  
 چند  سال داری؟

25 سال.
 چند وقت است که دزدی می کنی؟

سرقت را از 18سالگی شروع کردم. اوایل کیف قاپ بودم. بعد از آن 
هم تصمیم گرفتم از خانه ها سرقت کنم. 

 بار چندم است که دستگیر می شوی؟
بار سوم است. دو بار قبلی هم به اتهام سرقت دستگیر شدم.  

 با چه شگردی سرقت می کردی؟
وارد خانه ها می شدم. معموال نیمه های شب به سرقت می رفتم. 
خانه هایی را که چراغ هایشــان خاموش بود، انتخــاب می کردم و 
وارد می شــدم. بعد از آن هم پول و طال را سرقت می کردم و متواری 

می شدم. 
 خانه های خالی از سکنه؟

من مثل شبح بودم. برایم فرقی نداشت کسی در خانه باشد یا نه. 
وقتی چراغ ها خاموش بود یا کسی در خانه نبود یا اگر هم بود، خواب 

بودند. برای همین به راحتی سرقتم را انجام می دادم.  
 چرا مثل شبح؟

چون هیچ  کس متوجه حضور من در خانه نمی شد. حتی اگر تعداد 
زیادی در آن خانه حضور داشــتند و خواب بودند، باز هم کسی پیدا 
نمی شد. مثل شبح باالی سرشان ظاهر می شدم. سرقت می کردم. 
به دنبال پول و طال می گشتم. حتی موبایلشــان را از باالی سرشان 
برمی داشتم. یکی دو بار هم پیش آمده بود که طال از دستشان خارج 

کردم ولی متوجه حضورم نمی شدند. 
 چرا؟

چون خیلــی در کارم حرفه ای بودم. با اینکه قبل از هر ســرقت 
مواد می کشــیدم و در حال طبیعی خودم نبــودم، کارم را ماهرانه 

انجام می دادم. آن قــدر حرفه ای بودم که هیچ ســر و صدایی به راه 
نمی انداختم. کاری نمی کردم کسی بیدار شود. 

 تا به حال پیش نیامده بود که کسی از خواب بیدار شود 
و تو را ببیند؟

نه اصال. اگر این اتفاق می افتاد، دستگیر می شدم. اگر هم دستگیر 
نمی شدم، قطعا دیگر از ترسم به هیچ خانه ای دستبرد نمی زدم. من 

کارم را بلد بودم. 
 چند وقت است که با این شیوه سرقت می کنی؟

اوایل فقط خانه هایی را که خالی از سکنه بود، شناسایی می کردم 
و وارد می شــدم. ولی وقتی در زندان بودم با این شــیوه آشنا شدم و 
فهمیدم که می شود به خانه هایی که ساکنان در آن حضور دارند هم 
دستبرد زد. برای همین بعد از آزادی این شگرد را در سرقت هایم به کار 
گرفتم. چون به خودم اطمینان داشتم و می دانستم که از پس این کار 

برمی آیم، بدون هیچ استرسی وارد خانه ها می شدم. 
 آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

6 ماه پیش بود.
 چطور وارد خانه ها می شدی؟

با یک کارت تلفن قفل ها را باز می کردم و وارد خانه می شدم. این 
روش را هم در زندان یاد گرفته بودم. 

 به چند خانه دستبرد زدی؟
یادم نمی آید. زمان سرقت  شیشه می کشیدم و توهم می زدم. حال 

طبیعی نداشتم، ولی فکر می کنم از حدود 10 خانه سرقت کردم. 

بازداشت شبح خانه های پایتخت
گفت وگو با سارقی که قبل از هر دزدی مواد می کشید و حال طبیعی نداشت

شهروند| دعوا بر سر مهریه حادثه خونینی را رقم زد. مردی 40ساله 
در یکی از روستاهای تربت حیدریه وقتی دید همسرش مهریه اش 
را به اجرا گذاشته، از شدت عصبانیت با ماشین زن 35ساله اش  را 
زیر گرفت، 3بار از روی او رد شد و پیکر بی جان او را له کرد. این زن 
و مرد به دلیل اختالف شدید قصد داشتند از هم جدا شوند و مقتول 
مهریه اش را به اجرا گذاشته بود. درواقع مهریه این زن  زمین ها و آب 
کشاورزی  همسرش بود. قاضی آنها را به صلح و سازش دعوت کرده 
بود، اما درگیری و اختالفات آنها ادامه پیدا کرد تا اینکه روز یکشنبه 
با باالگرفتن درگیری این زوج، مرد از شدت عصبانیت کنترلش را 
از دست  داد و با ماشین همسرش را زیر گرفت. در این حادثه زن به 
دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد، قاتل هم از سوی پلیس 
دستگیر شــده است، اما با این وجود مســئوالن نیروی انتظامی 
شهرستان تربت حیدریه به دلیل  آن چه ایجاد جو منفی روانی در 
جامعه عنوان کرده اند، از ارایه توضیحات بیشــتر دراین خصوص 

امتناع کردند. 
ماجرای درگیری این زوج  از چند وقت پیش شــروع شده بود. 
هنگامی که ســمیه دیگر تحمل رفتار های همسرش را نداشت. او 

تصمیمش را گرفته بود و قصد داشت هرطور که شده برای همیشه 
به ادامه زندگی مشترکش پایان دهد، حتی وجود دو فرزند نوجوان 
هم نتوانست او را به ادامه زندگی راضی کند. عبدی و سمیه سال های 
پیش با هم ازدواج کرده بودند. ثمره این ازدواج یک دختر 10 ساله 
به نام زهرا و یک پسر 14 ساله به نام مهدی بود. این زوج چند  سال 
پس از ازدواج به نیشابور می روند. قاتل راننده تاکسی بود و در آن 
شهر همراه با خانواده زندگی می کرد.   عبدی مرد 40 ساله از طرف 
پدر هم مقداری آب و ملک در روســتاهای تربت حیدریه داشت. 
درآمد حاصل از کشــاورزی در این زمین ها هم کمک خرج زندگی 
آنها بود. اما درگیری های سمیه با عبدی هر روز بیشتر شد و درنهایت 
هر دو تصمیم گرفتند برای همیشه از هم جدا شوند. اما این میان 
مشکل بزرگی وجود داشــت. مهریه سمیه! سمیه مهریه اش را به 
اجرا گذاشت، همین هم باعث شد تا درگیری های این زوج جدی تر 
از قبل ادامه داشته باشد. این بار دیگر اختالفات آنها  رنگ دیگری به 
خود گرفته بود. سمیه مهریه اش را که مقداری زمین و آب کشاورزی 
بود، طلب می کرد، اما در مقابل عبدی راضی به دادن آنها به مقتول 
نبود.  دعوای سمیه و همسرش بر سر مهریه تا جایی پیش رفت که 

قاضی پرونده دستور صلح و سازش داد. درواقع آنها باید به نحوی 
با هم توافق می کردند تا مهریه ســمیه پرداخت شود و بعد از آن  
هم قاضی حکم طالق را جاری کند. اما مخالفت همســر این زن در 
پرداخت مهریه کار طالق را با مشکل مواجه کرد. درنهایت زمین و آب 
کشاورزی که حق سمیه بود، به او واگذار شد. او مهریه اش را گرفت. 
اما مثل اینکه قرار نبود اختالفات عبدی و ســمیه تمام شود. چند 
ساعت آب کشاورزی که در مهریه سمیه بود، برای بقیه زمین های 
پدری عبدی و کشت و کار خیلی مهم بود. همین هم شد تا عبدی و 
خانواده اش چندبار از سمیه تقاضا کنند تا آب کشاورزی که به عنوان 
مهریه گرفته را به آنها بفروشد، حتی عبدی به او برای خرید سهم 
آب 40 میلیون تومان هم پیشنهاد می کند، اما سمیه راضی به فروش 
نمی شود. این اختالف ادامه پیدا می کند تا اینکه روز یکشنبه این 
دو بر ســر همین موضوع با هم درگیر می شوند و عبدی در اقدامی 
عجیب با ماشین سمیه را زیر می گیرد و چندبار از روی پیکر بی جان 
او رد می شود. همان موقع بود که پلیس مرد 40 ساله را دستگیر کرد. 
حاال دو روز است که عبدی در بازداشت به سر می برد و بررسی تیم 

تحقیق برای افشای جزییات پرونده ادامه دارد.  

ماجرای  پرونده مردی که به خاطر مهریه 3 بار همسرش را با ماشین زیر گرفت 

مهِرآب خون به پا کرد 

دامداری که اسلحه شاه کش می فروخت
شهروند| بازار داغ اسلحه را که دید تصمیم گرفت پولی 
به جیب بزند. دامداری و قاچــاق موادمخدر برایش کافی 
نبود. وقتی دید مشتریان اسلحه به سراغش می آیند، وارد 
این بازار شد. از شهرســتان اسلحه می خرید و در تهران با 
قیمت باالتر به فروش می رساند. او اما ادعا می کند که تمام 
مشــتریان قاتل و خفت گیرش را رد می کرده و اسلحه به 
آنها نمی فروخته؛ تنها کســانی که در کار خرید و فروش 
موادمخدر بودند، می توانســتند از او اسلحه بخرند. جعفر 
50ســاله چند وقتی می شــود که در کار خرید و فروش 
اسلحه اســت و حاال از سوی پلیس دستگیر شده است. او 

درباره سرقت هایش به »شهروند« توضیح داد:  
چند وقت اســت که کار خرید و فروش اسلحه 

می کنی؟
حدودا 5 ماهی می شود که این کار را انجام می دهم. 

چی شد که وارد این کار شدی؟
من دامدار هستم. یکی دو نفر از آشناهایم به سراغ من 
آمدند و گفتند که اگر اسلحه دارم به هر قیمتی هم که باشد 
از من می خرند. من هم تحقیق کردم و دیدم که بازار اسلحه 
داغ است. خیلی به پول احتیاج داشتم، برای همین تصمیم 

به انجام این کار گرفتم. 
اسلحه ها را از کجا تهیه می کردی؟

از شهرســتان های مرزی می خریدم. هرازگاهی به آنجا 
می رفتم و اسلحه را به قیمت 400 هزار تومان می خریدم. 

بعد در تهران به قیمت 800 هزار تومان می فروختم. 
مشتری هایت را از کجا پیدا می کردی؟

معموال به من معرفی می شدند. همیشه هم به کسانی که 
فقط قصد دفاع از خودشان را داشتند، اسلحه می فروختم. 
من مشــتری قاتل و خفت گیر هم داشــتم، اما اسلحه به 
آنها نفروختم. فقط به قاچاقچی موادمخدر و کســانی که 
می دانســتم برای دفاع از خودشان اسلحه می خواستند، 
می فروختم. نمی خواستم کســی با آن اسلحه ها بمیرد یا 
اتفاقی برایش بیفتد. فقط آن را به عنوان وسیله ای برای دفاع 

می خریدم و می فروختم.
تا به حال چند اسلحه فروختی؟

سه بار این کار را انجام دادم. 
خودت هــم در کار خرید و فــروش موادمخدر 

هستی؟
بله. از چند وقت پیش کار قاچاق موادمخدر را هم شروع 

کرده بودم. در همین کار بود که با اسلحه فروشی هم آشنا 
شدم. به واسطه این کار هم مشتریانم را پیدا می کردم. 

شغل اصلی ات چیست؟
من دامدار هستم، ولی درآمدم خوب نبود. برای همین 
وارد کار قاچاق شدم و بعد از آن هم اسلحه خرید و فروش 

کردم. 
چه اسلحه ای می فروختی؟

شاه کش.
چرا؟

چون شــاه کش نسبت به اســلحه های دیگر آسیبش 
کمتر است، بیشتر برای دفاع به کار می رود تا قتل و غارت. 
کســی که بخواهد قتلی انجام دهد، اسلحه دیگری به جز 
شاه کش می خرد. من هم این اسلحه را انتخاب کردم، چون 

نمی خواستم آن را به قاتل بفروشم. 
هم دامدار بودی و هم قاچاقچــی موادمخدر؛ 
درآمدت کافی نبود کــه وارد کار خرید و فروش 

اسلحه شدی؟
درآمد بیشتر برای کار قاچاق هم خوب بود. هر چقدر پول 
بیشتر داشتم در این کار درآمدم هم بیشتر می شد، برای 
همین سراغ این کار رفتم، آن هم به خاطر اینکه مشتریانش 

را داشتم.

شهروند| قاچاقچیانی که با نقاشی ماهرانه روی تریاک قصد خروج آن 
را از کشور داشتند، از سوی پلیس موادمخدر پایتخت بازداشت شدند. 

سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
درباره جزییات این خبر گفت: »با هماهنگی اداره پســت تهران بزرگ و 
حراســت این اداره، متهمی که قصد صادرکردن تریاک به صورت بسته 
پستی و آن هم به شکل پسته را داشت، شناسایی و دستگیر شد. این فرد 
قصد داشت از طریق پست، بسته تریاک را که به صورت پسته طراحی و 
از روکش پسته جهت این امر استفاده شده بود، به کشورهای آمریکایی و 
اروپایی ارسال کند که در همکاری اداره پست با پلیس مبارزه با موادمخدر 
پایتخت از ارسال این بسته موادمخدر به خارج از کشور جلوگیری و متهم 

بالفاصله شناسایی و دستگیر شد.«
وی در ادامه صحبت هایش گفت: »در 48 ســاعت، 160خرده فروش 

موادمخدر شناسایی و دستگیر شــدند. دو باند قاچاقچی موادمخدر که 
اعضای آنها 10 نفر بودند، طی عملیات های جداگانه در پایتخت شناسایی 
و دستگیر شدند که مقدار 230 کیلوگرم انواع موادمخدر از آنها کشف شد.«
سرهنگ بخشنده با بیان اینکه در فضای مجازی 8 باند قاچاقچی توسط 
دایره فتای پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت شناســایی و اعضای آن 
دستگیر شدند، ادامه داد: »در این رابطه 44 قاچاقچی موادمخدر شناسایی 
و دستگیر شدند و مقدار 40 کیلوگرم موادمخدر از آنها کشف شد که اکثر 
مواد مکشوفه ماده مخدر گل بوده است ، همچنین 200مقدار کیلوگرم 
ماده مخدر حشــیش طی عملیات های مختلف در 48 ساعت گذشته 
در شرق کشور کشــف شد. از ابتدای ســال جاری تاکنون مقدار 9 تن و 
600کیلوگرم انواع موادمخدر در کشور طی عملیات های مختلف پلیس 

کشف شد.«

نقاشی پسته روی تریاک 


