
فرمانده ناجا با بيان اينكه خط قرمز نيروي انتظامي و نيروهاي 
مسلح امنيت مردم است، گفت: كساني كه درصدد اخالل در 
نظم و امنيت هس�تند، بدانند در هركجا و در هر گوشه اي از 
كشور قصد برهم زدن امنيت را داشته باشند با پنجه محكم 
نيروي مس�لح و نيروي انتظامي با آنها برخورد خواهد ش�د. 
سردار حسين اشتري، در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه 
گفت: ني��روي انتظامي ب��ا شعار »پلي��س مقتدر، امي��ن مردم« 
برنامه هاي خود را شروع می كند و ان شاءاهلل در كنار مردم و براي 
آرامش، آسايش و امنيت مردم مانند گذشته تا پاي جان ايستاده 
است. فرمانده ناجا ادامه داد: در هر حوزه اي كه امنيت به مخاطره 
بيفتد، نيروي انتظامي اين ظرفيت و توان را دارد كه بايستد و براي 
امنيت مردم فداكاري كند. وي ادامه داد: ما براي برقراري امنيت 
اخالقي، اجتماع��ي، اقتصادي و فضاي مجازي ني��از به همكاري 
دستگاه هاي مختلف داريم. 26 دستگاه براساس مصوبات شواري 
عالي انقالب فرهنگي، مسئول امنيت فرهنگي و اجتماعي در جامعه 
هستند كه متأسفانه برخي دستگاه ها و مسئوالن وظايف خود را 

انجام نمي دهند و نيروي انتظامي به تنهايي در اين صحنه است. 

يكي از مأموران پليس در شهرستان بهبهان با شليک گلوله 
مرد شرور به شهادت رسيد. 

سرهنگ علي قاسم پ��ور، معاون اجتماع��ي فرماندهي انتظامي 
استان خوزستان گفت: استوار يكم جهان شاه بازارنوي از مأموران 
پاسگاه منصوريه ساعت 4 بامداد روز پنج شنبه هنگام گشت زني 
در حوزه استحفاظي ب��ا شليك گلوله از سوي سرنش��ينان يك 

خودروي سواري مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد. 
وی ادامه داد: مأموران پليس در جريان تحقيقات بيش��تر عامل 
حادثه را كه از اشرار محل بود شناسايی كردند. متهم كه از حضور 
پليس با خبر شده بود اقدام به تيراندازی كرد كه با شليك گلوله 

مأموران به هالكت رسيد. 
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 پلیس در امنیت فرهنگی 
و اجتماعی تنها مانده است

مرد جواني كه دو س�ال قبل در بزم ش�بانه هنگام ش�وخي دوس�تش را به قتل 
رسانده بود با رأي قضات دادگاه كيفري يک استان تهران به مرگ محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم اسفند سال 95، مأموران پليس از قتل مرد جواني در 
خيابان مسعوديه باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به پژمان 22 ساله بود كه در 
جريان درگيري با ضربه چاقوي يكي از دوستانش به قتل رسيده بود. با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني، عامل قتل - اسماعيل 25 ساله - بازداشت شد. متهم در بازجويي ها 
لب به اعتراف گشود و در خصوص انگيزه قتل گفت: »شوخي  مي كرديم كه جدي شد، 
از آنجائيكه مست بودم ناخواسته مرتكب قتل شدم. « او بعد از كامل شدن تحقيقات 
در جلسه رسيدگي به پرونده كه در شعبه يازدهم دادگ��اه كيفري يك استان تهران 
برگزار شد، گفت: »من و مقتول با هم بچه محل و دوست بوديم. چند ماه قبل به خاطر 
اختالفي كه پيش آمد قهر كرديم و صحبت نمي كرديم. اين قهر باعث شد دوستانمان 
پادرمياني كنند و ما را آشتي دهند. روز حادثه من و پژمان با هم روبه رو شديم بعد از 
صحبت و رفاقت دوباره قرار شد در خانه ما جشن بگيريم. « متهم ادامه داد: »آن شب 
همه دوستان به خانه مان آمدند و بعد از خوردن مشروب، من و پژمان شروع به شوخي 
و صحبت كرديم. اين شوخي ها آنقدر ادامه پيدا كرد كه منجر به درگيري شد. در آن 
درگيري مقتول شروع به داد و فرياد كرد و از آنجائيكه خانه مان باالي مغازه اي بود كه 
آنجا كار مي كردم از ترس آبرويم از او خواستم ساكت باشد. سپس او را بيرون خانه بردم 
اما مقتول دست بردار نبود و همچنان فحاشي و سر و صدا مي كرد كه ناچار دست به 

چاقو شدم و چند ضربه به او زدم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد آن روز به خاطر خوردن مشروب در حال 
خودم نبودم. از طرفي مقتول هم در محل زندگي و كارم سر و صدا مي كرد من هم به 
خاطر اينكه آبرويم نرود ناخواسته او را كشتم. همه اين درگيري از يك شوخي شروع 
شد و ادامه شوخي ها كار را به اينجا رساند. از اولياي دم درخواست گذشت دارم. « در 

پايان هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع متهم وي را به قصاص محكوم كرد. 

سه س�ارق مس�لح كه با دس�تبرد به ي�ک طالفروش�ي در شهرس�تان اروميه 
3 ميليارد توم�ان طال س�رقت ك�رده بودند پ�س از 15 روز بازداش�ت ش�دند. 
صبح روز دهم شهريورماه امسال بود كه به مأموران پليس اروميه خبر رسيد سارقان 
مسلح پس از دستبرد به يك طالفروشي از محل گريخته اند. همزمان با حضور پليس 
در محل معلوم شد كه مرد طالفروش كه جعفر نام داشت در جريان حمله مسلحانه 
مجروح شد و بع��د از انتقال به بيمارست��ان جانش را از دس��ت داده است. همچنين 
مشخص شد سارقان كه سه مرد نقابدار بودند با سرقت 6 كيلو و 960 گرم طال به ارزش 

30 ميليارد تومان موفق به فرار شده اند. 
يكي از همسايه ها گفت: مرد طالفروش در طبق��ه باالي خانه اش زندگي مي كند. او 
هر شب طالها را داخل يك ساك دستي مي ريخت و با خودش به خانه مي برد و صبح 
روز بعد هم طاله��ا را به مغازه اش باز مي گرداند. او امروز صب��ح مثل هر روز وقتي از 
خانه خارج شد ناگهان سارقان مسلح از پش��ت سر او را هدف قرار دادند و با سرقت 

طالها گريختند. 
بعد از انجام تحقيقات ميداني بررسي هاي پليس نشان داد كه سارقان بعد از ارتكاب 
قتل و سرقت با خودروي سواري پرايد كه پ��الك آن را مخدوش كرده بودند موفق به 
فرار شده اند. بررسي هاي گام به گام پليس در اين باره جريان داشت تا اينكه مأموران 
سرانجام موفق به شناسايي اعضاي باند سرقت مسلحانه شدند و آنها را بازداشت كردند. 
سه سارق مسلح ابتدا گفتند كه در جريان سرقت نقش نداشتند اما در تحقيقات فني به 
ارتكاب قتل و سرقت طالها اعتراف كردند. يكي از آنها گفت: بعد از سرقت طالها را در 
خانه خواهرم پنهان كردم تا در فرصت مناسب طالها را آب كنيم كه بازداشت شديم. 
با نشاني هايي كه متهمان در اختيار پليس گذاشتند مأموران راهي محل شدند و طالها 

را كشف و خودروي پرايد سارقان را هم توقيف كردند. 
سردار سرتيب دوم پاس��دار ناصر اصالني، فرمانده انتظام��ي آذربايجان غربي گفت: 

تحقيقات بيشتر از متهمان در جريان است. 

اعض�اي بدن ي�ک بيمار م�رگ مغ�زي به س�ه نف�ر بيم�ار نيازمند اهدا ش�د. 
سيد مهدي حسيني 45 ساله، اهل روستاي بيجي كالي باب��ل بود كه هفته گذشته 
به دليل فش��ار خون باال دچار مرگ مغزي شد و در بخ��ش  آي سي يوي بيمارستان 
آيت اهلل روحاني اين شهر بستري شد. بعد از آن بود كه ب��ا رضايت خانواده اش كبد و 
دو كليه او براي اهدا به بيماران نيازمند به ته��ران انتقال يافت و به سه بيمار نيازمند 

پيوند داده شد. 

قصاص فرجام شوخي مرگبار 

 سارقان مسلح طالفروشي ارومیه 
دستگیر شدند

 امید 3 بیمار 
به ادامه زندگي

 شهادت مأمور پلیس 
در بهبهان

مرد ميانس�ال در حادثه آتش س�وزي خان�ه اش در خيابان 
مجيديه تهران جان باخت. 

جالل ملكي، سخنگوي آتش نش��اني ته��ران در توضيح حادثه به 
خبرنگار ما گفت: اين حادثه ساع��ت 8:27 صبح روزگذشته اتفاق 
افتاد و لحظاتي بعد از حادثه آتش نشانان از سه ايستگاه خود را به 
محل حادثه كه ساختماني شش طبقه 18واحدي بود، رساندند. وي 
ادامه داد: آتش سوزي در يكي از واحدهاي طبقه دوم اتفاق افتاده بود 
و با توجه به تعطيلي روز جمعه افراد بسياري در ساختمان ميان دود 
گرفتار شده بودند. آتش نشانان بعد از ايمن كردن محل، شروع به مهار 
آتش كردند و بعد از ورود به محل آتش سوزي با پيكر بي جان مردي 
61ساله مواجه شدند و جسد را خارج كردند. آنها همچنين 10 نفر 
از ساكنان را كه در طبقات بااليي گرفتار شده بودند را نجات دادند. 

سخنگوي آتش نشاني گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 

 مرگ مرد میانسال 
در آتش سوزي 

رئيس پليس راهور ناجا سهم كودكان فوت شده در تصادفات 
رانندگي تا سن 1۰ سال را به صورت روزانه، دو كودك اعالم كرد. 
سردار تقي مهري، در همايش جانباختگان حوادث جاده اي گفت: 
در سال 1396 حدود 16000 نفر پس از تصادف جان خود را از 

دست داده اند و حدود 350 هزار نفر نيز مجروح شده اند. 
وي با بيان اينكه روزانه ح��دود 44 نفر فوت و ح��دود 900نفر 
مجروح شده اند، گفت:سهم كودك��ان تا سن 10 سال به صورت 

روزانه دو كودك بوده است. 

 مرگ روزانه 2 كودك 
در سوانح رانندگي

دو م�رد ج�وان داخ�ل چ�اه فاض�الب در شهرس�تان 
بهش�هر دچ�ار گازگرفتگ�ي ش�دند و ج�ان باختن�د. 
اين حادثه عصر روز پنج شنبه اتفاق افتاد و آتش نشانان بعد از حضور 
در محل، پيكر بي جان دو مرد 25 و 30 ساله را از قعر چاه خارج كردند. 
حسين سراج، مديرعامل آتش نشاني بهشهر گفت: يكي از جوانان 
احتماالً براي تعمير چاه يا تعويض كف كش به داخل آن رفته بود و 
براساس اظهارات شاهدان عيني دچار گازگرفتگي شد و نفر دوم براي 

كمك به وي داخل چاه شد كه او هم بر اثر گازگرفتگي خفه شد. 

 مرگ 2 جوان 
در قعر چاه

تحقيق�ات درب�اره ادع�اي م�ردي ك�ه مدع�ي اس�ت 
او و دخت�ر جوان�ش دو س�ال قب�ل از س�وي همس�ر 
ميانس�الش ه�دف اسيدپاش�ي ق�رار گرفته اس�ت از 
س�وي مأم�وران ادام�ه دارد. اي�ن م�رد ب�ا مراجعه به 
دادس�راي ام�ور جناي�ي تهران از همس�رش ش�كايت 
ك�رد و گف�ت ديگ�ر حاضر نيس�ت ب�ا او زندگ�ي كند. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي قبل مردي به دادسراي امور 
جنايي تهران رفت و از همسرش به اتهام اسيدپاشي روي او 

و دختر جوانش شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: من و همسرم تا چند سال قبل 
زندگي خوبي داشتيم و حاص��ل زندگي مان هم يك دختر 
22 ساله و يك پس��ر 18 ساله است. چن��د سالي است كه 
همسرم به من بدبين شده و از آن زم��ان به بعد زندگي ما 
رو به تلخي رفت تا اينكه مرداد س��ال 95 هنگامي كه روي 
كاناپه خواب بودم همس��رم كتري آب جوشي را روي بدنم 
ريخت كه قسمت هاي��ي از بدنم سوخت. پ��س از اين آزار 
و اذيت او ادام��ه داشت و شش ماه بع��د در بهمن ماه همان 
سال همسرم، م��ن و دخترم كه آن زم��ان 20 سال داشت 
مورد اسيدپاشي ق��رار داد. آن روز در خواب و بيداري بودم 
كه ديدم همسرم با ظرف��ي كه داخل آن ماي��ع بود باالي 
سرم ايستاده است. او مق��داري از مايع را روي دست چپم 
ريخت كه فريادهاي »آي سوختم« من به آسمان بلند شد 
و دخترم با سرعت خودش را به اتاق ما رساند كه در جريان 

اين حادثه مقداري هم از مايع اسيدي روي ساق پاي دخترم 
پاشيد و او هم دچار سوختگي ش��د. پس از اين هر دوي ما 
براي درمان ب��ه بيمارستان رفتيم و االن ه��م برگه معاينه 
و نظريه پزشك��ي بيمارستان را درب��اره سوختگي با اسيد 
دارم، اما آن روز به خاطر حفظ آبرويم و پشيماني همسرم 
شكايت نكرديم و قرار شد همس��رم رفتارش را تغيير دهد. 
پس از اين مشاجره ها و درگيري هاي لفظي ما ادامه داشت 
تا اينكه چند روز قبل وقتي براي شستن صورتم به سرويس 
بهداشتي رفتم ناگهان همسرم آيينه سرويس بهداشتي را 
برداشت و به سرم كوبيد. در اين ماجراي اخير پسرم شاهد 
بود و در اداره پليس شكايت مرا تأييد ك��رده است و برگه 

شهادت آن هم در پرونده موجود است. 
وي ادامه داد: دخترم االن در كشور آلمان در حال تحصيل 
اس��ت و از طريق پس��رم در جريان آخري��ن درگيري من و 
مادرش قرار گرفت��ه است و االن هم كه از م��ادرش به اتهام 
اسيدپاشي شكايت ك��رده ام به صورت تلفن��ي و مكاتبه اي 
موضوع اسيدپاشي را تأييد كرده و مدرك آن هم در پرونده ام 
موجود است. شاكي در پايان گفت: پس از اين حادثه او قفل 
در خانه را عوض كرده و مرا به خانه ام راه نمي دهد و االن من 
از رفتار و كارهاي همسرم خسته شده ام به طوريكه تصميم 
گرفتم از او به اتهام اسيدپاش��ي شكايت كنم چون احتمال 

مي دهم او دست به رفتارهاي خطرناك تري بزند. 
پسر اين خانواده هم گفت: پس از حادثه مادرم همراه دايي ام 

و پرستار خانگي مادر بزرگم به خانه ما آمدند و قفل در خانه را 
عوض كردند و من حرف هاي پدرم را تأييد مي كنم. 

پس از طرح اين شكاي��ت زن ميانسال به دست��ور بازپرس 
جنايي براي تحقيق به دادسرا احضار شد. 

وي با انكار اسيدپاشي گفت: من با شوهرم مشكلي نداشتم تا 
اينكه چند سال قبل به رفتارهاي او مشكوك شدم و احتمال 
دادم با زن ديگري ارتب��اط دارد. از آن روز ب��ه بعد ما با هم 
درگيري داشتيم. هر وقت به او اعت��راض مي كردم او مرا به 
شدت كتك مي زد و آخرين بار هم او مرا آنقدر كتك زد كه 
از حال رفتم و هنگام كتك كاري هم پارچه اي داخل دهانم 
گذاشت تا همسايه ها متوجه داد و فرياد من نش��وند. پس از 
اين حادثه من از خانه قهر كردم و به خانه مادرم رفتم و االن 
شوهرم به دروغ از من شكايت كرده تا مرا بترساند و به خانه 
برگرداند. شوهرم دروغ مي گويد چ��ون اگر من اسيدپاشي 
كرده بودم آنها از من شكايت مي كردند و پزشكي قانوني هم 

حادثه را تأييد مي كرد. 
وي درباره حرف هاي پسر و دخترش كه شكايت پدرشان را 
تأييد كرده بودند، گفت: دختر و پسرم از همان ابتدا طرفدار 
پدرشان بودند. چون او به آنها پول مي دهد و امكانات زيادي 
در اختيار آنها قرار مي دهد و اگر آنها از او حمايت نكنند و به 

دروغ شهادت ندهند پول توجيبي شان قطع مي شود.
تحقيقات درب��اره اين شكايت به دست��ور بازپرس پرونده از 

سوي مأموران ادامه دارد. 

شكايت از همسر به اتهام اسیدپاشي 

ت�ازه دام�اد ك�ه ب�راي تهي�ه هزين�ه عروس�ي  اش 
به هم�راه دو نف�ر از دوس�تانش بان�د زورگي�ري در 
پوش�ش مس�افربري تش�كيل داده ب�ود در آخري�ن 
زورگي�ري در كمي�ن مأم�وران گرفت�ار ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز يك شنبه هش��تم مهرماه 
مردي سراسيم��ه به اداره پليس رف��ت و از سه مرد جوان 
كه در پوش��ش مسافرب��ري از او زورگيري ك��رده بودند، 

شكايت كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قب��ل در ميدان آزادي 
منتظر تاكسي بودم تا ب��ه محل كارم ب��روم. لحظاتي بعد 
خودروي پرايدي كه پسر جوان��ي راننده آن بود جلوي من 
توقف كرد. پسر جوان ديگري هم به عنوان مسافر در صندلي 
جلو نش��سته بود به همين سبب پ��س از گفتن مسيرم در 
صندلي عقب نشستم و راننده شروع به حركت كرد. پس از 
طي مسافت كوتاهي پسر جوان ديگري با دستش به راننده 
به صورت مستقيم اشاره كرد و راننده هم خودرواش را نگه 
داشت و پسر جوان كنار من سوار شد. خودرو دوباره به راه 
افتاد كه پس از دقايقي به بهانه ترافيك خيابان، تغيير مسير 
داد. به آنها مشكوك شدم و از راننده خواستم مرا پياده كند 
كه ناگهان پسر جواني كه كنارم بود چاقوي بزرگي به پهلويم 
گذاشت و تهديد كرد حركتي نكنم و من هم از ترس جانم 
تسليم آنها شدم. راننده به طرف خارج از شهر حركت كرد و 
من هم با التماس از آنها خواستم مرا رها كنند، اما فايده اي 
نداشت تا اينكه در مكان خلوتي خودرو متوقف شد و سه پسر 
جوان پس از ضرب و جرح تمامي اموال قيمتي، 500 هزار 
تومان پول نقد و تلفن همراهم را از من به زور گرفتند و بعد 

مرا از خودرو به پايين انداختند و فرار كردند. 
پس از طرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به دستور بازپرس دادسراي وي��ژه سرقت براي شناسايي 

متهمان وارد عمل شدند. 
در حالي كه هنوز يك روز از زورگيري مرد جوان نگذشته 
بود مأموران با شش شكايت مشابه روبه رو شدند كه تمامي 

شاكيان مدعي بودند از حوالي ميدان آزادي براي رفتن به 
مقصد سوار خودروي پرايد سواري شده ان��د و در ادامه از 

سوي سه سرنشين آن مورد زورگيري قرار گرفته اند. 
همچني��ن مأموران دريافتن��د يكي از شاكي��ان موفق به 

يادداشت شماره پالك خودروي زورگيران شده است. 
بدين ترتيب مأموران مالك خودروي پرايد را كه پسر جواني 

به نام شهباز بود شناسايي و دستگير كردند. 
شهباز پ��س از دستگيري ب��ه زورگي��ري از شهروندان با 
همدستي دو نفر از دوستانش ب��ه نام هاي بهنام و سلمان 
اعتراف كرد. وي گفت: دوستم بهنام تازه داماد بود و براي 
تهيه جهيزيه عروسي اش با مش��كل روب��ه رو شده بود كه 
براي من و دوستم سلمان درد دل كرد و ما هم قرار شد با 

زورگيري پول جهيزيه او را فراهم كنيم. 
پس از اعت��راف شهباز، مأم��وران تازه دام��اد و سلمان را 
بازداشت كردند. دو متهم ديگر نيز در بازجويي ها حرف هاي 
سردسته باند را تأييد كردند. چند روز قبل سه متهم براي 
بازجويي ب��ه دادسراي ويژه سرقت منتق��ل شدند و مورد 
بازجويي ق��رار گرفتند و در ادامه براي تحقيقات بيش��تر 

تحويل كارآگاهان پليس آگاهي داده شدند. 
براي خريد جهيزيه عروسي دوس�تمان زورگيري 

مي كرديم 
گفت وگو با سر دسته باند 

خودت را معرفي كن ؟ 
شهباز هستم 25 ساله. 
سابقه داري ؟ 

نه، من و دوستانم هيچ كدام سابقه نداريم. 
قبل از زورگيري به چه كاري مشغول بودي ؟

من با خودروي پرايدم مسافركشي مي كردم و قبل از آن هم 
شاگرد مغازه اي بودم. 

چه ش�د كه تصميم گرفتي و بان�د زورگيري 
تشكيل دادي ؟ 

به خاطر معرفت و لوطي گري كه داشت��م تصميم به اين 

كار گرفتم. 
يعني آدم هاي با معرفت زورگيري مي كنند ؟ 

نه، اما من به خاطر اينكه معرفتم و لوطي گري ام را به دوستم 
نشان بدهم باند زورگيري تشكيل دادم. 

چه معرفتي ؟! 
بهنام دوست صميمي ما بود. چن��د روز قبل از زورگيري 
داخل قهوه خانه همراه سلمان نش��سته بودي��م و قليان 
مي كشيديم كه بهنام پيش ما آمد. آن روز خيلي ناراحت 
بود و وقتي موضوع را پرسيديم، گفت قرار است بعد از ماه 
محرم و صفر مراس��م عروسي اش را برگ��زار كند، اما پول 
تهيه هزينه عروسي اش را ندارد و آبرويش پيش بستگان 
و خانواده همسرش به باد رفته است. واقعيتش اين بود كه 
بهنام سه سال قبل نامزدش را عقد كرد و آن زمان قرار شده 
بود او يك فرش دستبافت براي جهيزيه بخرد اما االن كه 
قيمت گرفته بود حدود 50 ميليون تومان پول خريد فرش 
دستبافت بود كه به همين سبب ناراحت بود. وقتي براي 
ما درد دل كرد من و سلمان به او ق��ول داديم با خودروام 
زورگيري كنيم و پول خريد فرش جهيزيه را فراهم كنيم. 

خوب تهيه كرديد ؟ 
نه، ما آمات��ور بوديم و خيل��ي زود به دام افتادي��م. از روز 
يك شنبه شروع كرديم و عص��ر روز دوشنبه هم دستگير 

شديم. در واقع 24 ساعت زورگيري ما دوام نداشت. 
در اين مدت چقدر گيرتان آمد ؟ 

از شش نفر زورگيري كرديم و يك ميليون و 500 هزار تومان 
پول نقد زورگيري كرديم و تعدادي هم گوشي و لوازم كه 
متوجه شديم مالخر هم روز يك شنبه دستگير شده است و 

لوازم سرقتي روي دست ما ماند. 
چطوري دستگير شديد ؟ 

يكي از شاكيان مشخصات خودروي ما را به مأموران گفته 
بود و مأم��وران آن روز م��ا را زير نظر گرفتن��د و هنگامي 
كه قصد زورگيري از آخرين مساف��ر را داشتيم در كمين 

مأموران گرفتار شديم. 

زورگیری كرديم
براي معرفت و لوطی گری!


