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بازداشت چهارمین متهم
پرونده قتل بنیتا
 شــرق :چهارمین متهم پرونده قتــل بنیتا ،دختر
هشــتماهه ،در حالی بازداشت شــد که قرار است
امروز دومین جلسه رســیدگی به این پرونده برگزار
شود .سرپرست دادســرای امور جنایی تهران گفت:
چهارمین متهم پرونده بنیتا که متواری بود ،بازداشت
شد و تحقیقات از او ،در دادسرای امور جنایی تهران
در حال انجام است .محمد شــهریاری از بازداشت
چهارمین متهم پرونده بنیتا خبر داد و گفت» :احمد«
ســومین متهم پرونده بنیتا که پس از حادثه متواری
شده بود ،امروز بازداشت شــد .سرپرست دادسرای
امور جنایی تهــران ادامه داد :متهــم هماکنون به
دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده و تحقیقات
از او بــه خاطر حضور در صحنه ســرقت خودرو و
حضور در تحصیل اموال مسروقه در قیامدشت ،در
دادسرا در حال انجام است.

سارق خودرو به دام افتاد
 پلیس :فرمانده انتظامی شهرستان اسالمشهر از
دستگیری سارق خودرو با ســابقه  ۱۰فقره سرقت
خبر داد .ســرهنگ »ابراهیم حســنآبادی« گفت:
شــب سهشــنبه مأموران کالنتری  ۱۲واوان هنگام
گشتزنی به راننده یک دستگاه خودرو سواری پژو
که در حال پرسهزدن بود ،مشکوک شدند .این مقام
انتظامی بیان کرد :مأموران بالفاصله برای بررســی
بــه راننده دســتور توقف دادند امــا وی به محض
مشــاهده پلیس ،بدون توجه به دســتور ایســت از
محل متواری شد .سرهنگ حسنآبادی اظهار کرد:
مأموران پس از تعقیب و گریز موفق شــدند خودرو
مذکــور را متوقف و راننده آن را دســتگیر کنند .این
مقام انتظامی تصریح کرد :مأموران بعد از استعالم
از مرکز پیام پلیس دریافتند خودرو ســرقتی است و
ساعتی پیش از تهران به سرقت رفته است .وی در
پایان افــزود :متهم در بازجوییهای پلیســی به ۱۰
فقره ســرقت خودرو اعتراف کرد و پس از تشــکیل
پرونــده برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجع
قضائی شد.

کشف  ۱۳۲کیلو تریاک در یزد
 پلیس :رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان
یــزد گفت :مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر در
عملیاتــی ضربتــی  ۱۳۲کیلو تریاک کشــف کردند.
سرهنگ »محمدحسین ستودهنیا« گفت :با توجه به
دریافت خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد انتقال
یک محموله مواد افیونی از یزد به شهرهای شمالی
را دارند ،بررســی موضوع به مأموران اداره عملیات
پلیس مبارزه با مواد مخدر ســپرده شد .وی افزود:
مأمــوران ضمن انجام کار اطالعاتی در یک عملیات
ضربتی و برنامهریزیشده خودرو سواری مربوط به
ســوداگران مرگ را در یزد متوقف کردند .ســتودهنیا
تصریح کرد :در بازرسی از این خودرو  ۱۳۲کیلو تریاک
کشف شد و دو سوداگر مرگ نیز دستگیر و با دستور
مقام قضائی روانه زندان شدند.

انهدام باند سارقان موتورسیکلت
با  ۵۰فقره سرقت
 پلیــس :فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان
وبلوچســتان از انهــدام باند هشــتنفره ســارقان
موتورسیکلت و کشف  ۵۰فقره سرقت در چابهار خبر
داد .ســردار »محمد قنبری« با اعالم این خبر افزود:
در پی وقوع چندین فقره ســرقت موتورسیکلت در
سطح شهرســتان چابهار تیمی از کارآگاهان پلیس
جهت بررســی تخصصی موضوع وارد عمل شدند.
سردار قنبری تصریح کرد :کارآگاهان پلیس با اشراف
اطالعاتی و انجام اقدامات تخصصی هشــت متهم
را در این رابطه شناســایی کردند و پس از تحت نظر
قــراردادن تحرکات آنها ،در دو عملیات جداگانه این
سارقان را دســتگیر کردند .این مقام ارشد انتظامی
اظهــار کرد :اعضای این باند در تحقیقات تخصصی
کارآگاهان پلیس به  ۵۰فقره ســرقت موتورسیکلت
در سطح شهرستان چابهار اعتراف کردند.

دستگیری زورگیران مأمورنما
در میدان شهدا
 رئیس کالنتری  ۱۱۰شهدا از دستگیری سه سارق
زورگیر مأمورنما و کشف یک دستگاه بیسیم دستی
از آنها خبر داد .ســرهنگ اســماعیل افشاریاقدام
گفت :روز سهشــنبه یکی از شــهروندان به کالنتری
مراجعــه و اعالم کرد طال و جواهراتش به وســیله
مأمــوران نظامی بــه ســرقت رفته اســت .وی با
بیان اینکه ارتکاب ســرقت از ســوی فردی نظامی
غیرممکن بود ،تصریح کرد :درهمینراســتا مأموران
با این احتمال کــه این فرد مأمورنما بوده ،به منظور
پیشــگیری از وقوع جرمهاي مشــابه و کشف اموال
مالباخته ،دستگیری ســارقان را در دستور کار خود
قرار دادند .وی با اشــاره به انجام تحقیقات پلیسی،
افــزود :در تحقیقات انجامشــده و پایش اطالعاتی،
مشخص شد که ســارقان زورگیر مأمورنما ،سه نفر
بودند که بــا مانورهای متقلبانه نظامــی ،اقدام به
زورگیری کــرده بودند که با پایشهای صورتگرفته
و هماهنگی با مقام قضائی هر ســه ســارق زورگیر
در مخفیگاهشــان دستگیر شدند .افشاری افزود :در
بازرســی از مخفیگاه آنان یک عدد بیســیم دستی
کشف شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل
مرجع قضائی شدند.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

جزئیات قتل مدیر استودیو به دست خواننده زیرزمینی
شــرق :خواننده زیرزمینی که مدیر یکی از استودیوهای
ضبط صدا را به قتل رســانده است ،مدعی شد بهخاطر
ســرقت تجهیزات ضبط آهنگ دســت به ایــن قتل زده
است .به گزارش خبرنگار ما ،ساعت  ۱۶روز نهم شهریور
و از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰وقوع یک جنایت
به کالنتری  ۱۵۳شهرک ولیعصر اعالم شد.
بــا حضــور مأمــوران در محــل و تأیید خبــر اولیه،
بالفاصله موضوع به قاضی کشــیک ویژه قتل و پلیس
آگاهی تهران بزرگ اعالم شد .با تشکیل پرونده مقدماتی
با موضوع »قتل عمـد« و به دستور بازپرس شعبه سوم
دادســرای ناحیه  ۲۷تهران ،پرونده در اختیار اداره دهم
پلیس آگاهی قرار گرفت .دوســت و شریک کاری مقتول
کــه با ورود به محل جنایت )اســتودیو ضبــط صدا( با
جســد مقتول به نام پوریا۲۴ ،ســاله روبهرو شده بود ،در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :طبق روال هر روز ،ساعت
 ۱۶بــه دفتر کار خودمــان در یک اســتودیو ضبط صدا
مراجعه کردم ،وارد دفتر شدم که ناگهان با جسد پوریا در
داخل اتاق ضبط صدا مواجه شدم.
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ در
بررسی صحنه جنایت اطالع پیدا کردند مقتول به علت
اصابت شــش گلوله شلیکشده از یک اسلحه کمری و
از فاصله نزدیک به قتل رســیده است .در بررسی محل
جنایت نیز مشــخص شــد عامل یا عامالن جنایت بدون
هرگونه فشــار یا تخریــب وارد محل جنایت شــدهاند؛
همچنیــن هیچگونه آثار ضربوجرحی نیز روی جســد
مقتول شناسایی نشد که همگی این دالیل نشان از شلیک
ناگهانی به سوی وی داشت .با آغاز تحقیقات ،کارآگاهان
اداره دهــم پلیس آگاهــی با انجام اقدامات پلیســی و
بررســی صحنه جنایت اطالع پیــدا کردند که مقتول در
ســاعت  ۱۵روز جنایــت ،برای تنظیم قــرارداد با یکی از
خوانندگان زیرزمینی قرار مالقات داشــته است .بنابراین
با شناسایی محل سکونت این شخص بهنام »رضا .س«
۱۸ســاله در منطقه مرتضیگرد ،کارآگاهان به این محل
اعزام و در تحقیقات پلیسی اطالع پیدا کردند که همزمان
بــا تاریخ جنایت ،او به محل ســکونت خــود مراجعتی
نداشته است .تحقیقات پلیســی برای دستگیری »رضا.
س« در دســتور کار کارآگاهــان قرار داشــت تا نهایتا در
ساعت  ۱۱روز دوشنبه او در منطقه مرتضیگرد دستگیر
و در همــان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت با
همدستی یکی از دوستانش بهنام مهدی ۱۸ساله اعتراف
کرد .یک ساعت بعد متهم دیگر در منطقه مرتضیگرد،
دســتگیر و اظهارات دوست خود را تأیید کرد .رضا که با
شلیک شــش گلوله اقدام به کشتن مقتول کرده بود ،در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :بهدلیل عالقه شدیدی که
به خوانندگی داشتم ،از حدود دو سال پیش خوانندگی را

بهعنوان حرفه اصلی خود آغاز کردم .اولین آهنگ خود
ضبط مقتول که
را حدودا دو ســال پیش در اســتودیوی ِ
آن زمان در منطقــه مرتضیگرد بود ،تولید کردم .همین
موضــوع زمینه آشــنایی من با مقتول شــد و پس از آن
چند آهنگ دیگر با همــکاری وی تولید کردم که آخرین
آن مربوط به اســفند سال گذشــته بود .از آن زمان دیگر
اطالعی از مقتول نداشتم تا اینکه حدود سه ماه پیش با
مســافرت به غرب کشور ،یک قبضه اسلحه کمری تهیه
کردم .میدانستم که مقتول سیستم استودیوی مجهزی
در اختیار دارد؛ تصمیم گرفتم تا این تجهیزات را سرقت
کنم .متهم ادامه داد :موضوع را با یکی از دوســتانم به
نام مهدی در میان گذاشــتم و او نیز با من همراه شــد.
ساعت  ۱۵به همراه مهدی و طبق قرار قبلی که با پوریا
گذاشته بودیم ،به دفتر کار جدید وی در شهرک ولیعصر
رفتیم؛ پس از تنظیم قرارداد ،به بهانه تســت صدا وارد
اتاق ضبط صدا شدیم؛ هر سه نفر وارد اتاق ضبط شدیم؛
بدون هیچگونه درگیری فیزیکی با مقتول ،اســلحه را از
زیر لباسم خارج و شلیک کردم .تجهیزات داخل استودیو
را برداشــته و از محل خارج شــدیم .ســرهنگ کارآگاه
حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،با اعــالم این خبر گفت :با توجه به اعتراف
صریح متهم اصلی پرونده و در بازرســی دقیق از محل
ســکونتش در منطقه مرتضیگرد ،کارآگاهان اداره دهم
موفق به کشــف تجهیزات سرقتشــده از محل جنایت

و همچنین یک قبضه اســلحه کمری همراه با تعدادی
فشنگ جنگی شدند .ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،در
پایان این خبر عنــوان کرد :هر دو متهــم پرونده ،با قرار
بازداشت موقت برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.
درحالحاضر پرونده رضا همچنان در دادســرای جنایی
رسیدگی خواهد شد اما پرونده مهدی به خاطر اینکه زیر
 ۱۸سال است ،به دادسرای اطفال می رود.
گفتوگوباخوانندهزیرزمینیمتهمبهقتل
 چرا تصمیم به قتل گرفتی؟
ما تصمیم به ســرقت داشتیم و اصال نمیخواستیم
کســی را بکشیم ،تصمیم داشــتیم اگر پوریا متوجه شد
مهدی با چاقو تهدیدش کند و سرقت را انجام دهیم.
 چرا تصمیم به سرقت گرفتی؟
من پول احتیاج داشــتم ،چون بهخاطر ضبط آلبوم و
آهنگهایم  ۵۰میلیون بدهــکار بودم .با مهدی تصمیم
به سرقت گرفتیم و وقتی فکر کردم که گزینهای مناسب
پیدا کنیم به پوریا رسیدم که در استودیوی او آهنگ ضبط
میکردم.
 پس چرا مرتکب قتل شدی؟
روز قبل از قتل هم برای سرقت به بهانه اینکه مهدی
میخواهد قرارداد ببندد ،به استودیو رفتیم ،اما پوریا گفت
عجله دارد و باید به جایی برود ،به همین دلیل قرار شد
روز قتل به اســتودیو برویم .ســاعت دو بود که به آنجا

رسیدیم .مهدی به بهانه قرارداد سر پوریا را گرم کرد و من
رفتم داخل اســتودیو که سرقت کنم ،اما وسط کار بودم
که دیدم پوریا از راه رســید و من ترسیدم ،خیلی ترسیده
بودم و نمیدانســتم چه میکنم ،فقط میخواستم او را
ســاکت کنم ،پشتسرهم شــلیک کردم تا او روی زمین
افتاد ،بعد هم فرار کردیم.
 اسلحه را از کجا آورده بودی؟
ســه ماه قبل بهخاطر عالقه و هیجانی که نسبت به
اسلحه داشتم ،آن را از مرز به قیمت  ۱۰میلیون خریدم.
 آیــا در تلگــرام و روزنامههــا خبرهــا را دنبال
میکردی؟
نه ،پیگیر نبودم و به کسی نگفته بودم.
 فکر میکردی دستگیر شوی؟
نه ،من فکر نمیکردم دســتگیر شوم ،خیلی احتیاط
کرده بودیم و با خودم گفتم اگر در ســه روز اول دستگیر
شوم که دستگیر شدم ،اگر نه ،دیگر اتفاقی نمیافتد.
 چطور دستگیر شدی؟
برای انجام کاری داشــتم از خانه بیرون میرفتم که
مأمورها آمدند جلو خانه دنبالم و گفتند آقا رضا؟ گفتم
بله ،گفتند ســوار ماشین شــو و به اداره آگاهی رفتم که
آنجا از من بازجویی کردند و اعتراف کردم.
 مقتول و همدستت را از کجا میشناسی؟
همدســتم را که از ســالها قبل میشناسم؛ حدود
پنجسالی میشود .پوریا را هم که کار را با او شروع کرده
بودم و قرار بود اولین آلبومم را با او منتشر کنم.
 آیا تا حاال آهنگی خواندهای؟
چهار تکآهنگ خواندهام ،اما خودم منتشر نکردهام و
قرار بود که  ۱۰تا بشود تا در یک آلبوم منتشر کنم.
 چه مدت بود که خواندن را شــروع کردی و چرا
رپ؟
دو سالی میشد که رپ میخواندم ،عالقه داشتم ،با
پوریا هم که کار میکردم ،خودم شعر را میگفتم و پوریا
تنظیم میکرد و در استودیوی او ضبط میکردیم.
 چند سال داری و چند خواهر و برادر هستید؟
متولد پنجم مرداد  ۷۸هستم .دو برادر بزرگتر و یک
خواهر دوقلو دارم.
 آیا غیر از خوانندگی ،شغلی هم داشتی؟
من خیاط بودم و مهدی تراشکار ،اما بهخاطر بدهی
به فکر یک منبــع درآمد دیگر بودم و موضوع ســرقت
را بــا مهدی مطــرح کردم .این را هــم بگویم که یکبار
خودکشی کردم.
 چرا و چطور خودکشی کردی؟
چهار ماه قبل بود ،بهخاطر شکســت عشــقی ،کلی
قرص ترامادول خوردم ،ولی مرا به بیمارستان بردند .دو
بار ایست قلبی و یکبار هم تشنج کردم.

ﺳﻘﻮط ﻣﺮگﺑﺎر اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ دره در ﻣﺤﻮر ﺗﻬﺮان-ﺟﺎﺟﺮود
شــرق :ســقوط اتوبوس به درهای در مســیر تهــران -جاجرود باعث
کشتهشــدن  ۱۱نفر از مسافران آن شــد و برآورد اولیه پلیس این است
کــه اتوبوس دچار نقص فنی بوده اســت .ســامانه جامــع مدیریت
حوادث و ســوانح حملونقلی کشــور اعالم کرد این تصادف در محور
تهران-جاجرود و محدوده ســعیدآباد روی داده و بر اثر آن دستکم
 ۱۱نفر کشته و  ۲۷نفر مجروح شدند .براساس اعالم این سامانه ،علت
وقــوع این حادثه که بامداد روز گذشــته روی داد ،تخطی از ســرعت
مطمئنه اعالم شده است .در همین حال ،سرهنگ نادر رحمانی ،درباره
واژگونی یک دستگاه اتوبوس اظهار کرد :یک دستگاه اتوبوس ولوو در
جاده تهران-آبعلی واژگون و به دره ســقوط کرد که در پی این حادثه،
 ۱۱نفر فوت و  ۲۶نفر مجروح شدند.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اضافه کرد :این
حادثه ساعت  ۲:۲۵بامداد دیروز در کیلومتر پنج محور تهران-آبعلی
رخ داد .وی افزود :اتوبوس ولوو با  ۳۷مسافر و دو راننده و کمکراننده
از مبدأ کرج به ســمت ساری در حال حرکت بود .این اتوبوس متعلق
به شرکت آریاسفر اســتان البرز بود .سرهنگ رحمانی درباره علت این
حادثه نیز گفت :این مســئله در دســت بررسی اســت .سرهنگ نادر
رحمانی همچنین ضمن تشــریح وضعیت جــوی و ترافیکی راههای
کشور با اشاره به تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری با  ۳۹سرنشین در
جاده قدیم جاجرود گفت :راننده این حادثه زنده اســت و تحقیقات از

وی برای مشخصشدن علت دقیق حادثه در حال انجام است.
ســرهنگ نــادر رحمانی دراینباره گفــت :بامداد دیــروز در اتوبان
پردیس نرســیده به جاجرود -کیلومتر پنج محور تهران  -آبعلی یک
دســتگاه اتوبوس مســافربری حامل  ۳۹مسافر با احتســاب راننده و
کمکراننده آن که از کرج به ســمت ســاری در حرکت بود ،از درهای
بــه ارتفاع تقریبی  ۲۰۰متر ،ســقوط کرد .به گفته ســرهنگ رحمانی،
محور جــاده قدیم جاجرود که این حادثه در آن رخ داد ،درحالحاضر
باز اســت و تردد در آن جریان دارد .سرهنگ رحمانی درباره وضعیت

ترافیکی سایر محورهای کشور نیز اظهار کرد :درحالحاضر ترافیک در
آزادراههــای قزوین-کرج و کرج-تهران وجود دارد و ســایر محورهای
مواصالتی مشکل خاصی ندارند.
وی دربــاره وضعیت جوی راههای کشــور نیز گفــت :در محدوده
ولیآبــاد ،محــور کرج-چالوس مهگرفتگــی همراه بــا کاهش دیده
میشود .همچنین در محورهای انزلی-فومن و رشت-قزوین در استان
گیالن ،رامســر در اســتان مازندران و فیروزکوه در شــرق استان تهران
بارش پراکنده باران را شــاهد هســتیم .همچنین میــزان گزارش داده
است عباس جعفریدولتآبادی ،دادســتان عمومی و انقالب تهران،
در صحنه حادثه ســقوط اتوبوس بــه درهای در جاده جاجرود حاضر
شــد و به بررسی جزئیات این حادثه پرداخته و دستورات قضائی را نیز
دراینباره صادر کرده است.
میــزان گفته اســت :رئیس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس
راهــور اعالم کرده علت اولیه حادثه نقص فنی اتوبوس بوده اســت.
براســاس گزارش روابطعمومی اورژانس کشور تا ساعت  ۸:۳۰دیروز،
تعداد فوتیهای حادثه  ۱۱نفر و تعداد مصدومان  ۲۸نفر است که ۲۶
نفر از آنها به بیمارســتان اعزام شــدند ۱۷ .نفر از افراد اعزامی ،آقا و ۹
نفر خانم هســتند .مصدومان حادثه پس از اقدامات درمانی مناســب
به بیمارستانهای امام حسین)ع( ،شــهدای تجریش ،شهید فیروزگر،
شهید لواسانی و بعثت نیروی هوایی انتقال یافتند.

ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺳﻮﻟﻤﺎز دوﻣﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎرى و اﺧﺘﻼف ﭘﺪر و ﻣﺎدر
شــرق :هنوز مأموران پلیس در حال تحقیق درباره
انگیــزه قتل از ســوی مــردی بودند کــه پنج عضو
خانــوادهاش را کشــت کــه خبر رســید مــردی دو
دخترش را کشت و خودکشی کرد.
سهشنبهشــب زنی هراسان در تماس با پلیس از
مرگ هولناک دو برادرزادهاش در یکی از خیابانهای
تهرانپارس خبر داد .بالفاصله با توجه به حساسیت
موضــوع مأموران کالنتری  ۱۲۶بــه محل اعزام و با
جســد غرق خون دو دختر جوان در وســط ســالن
پذیرایــی خانه روبهرو شــدند .با اعــالم موضوع به
بازپرس ویژه قتل تهران ،او به همراه اکیپ بررســی
صحنه جرم در محل حاضر شدند .بررسیهای اولیه
نشان میداد دو دختر جوان بهعلت اصابت چاقو به
نقاط مختلف بدن از جمله ســینه و پهلو جان خود
را از دســت داده و بیش از دو ســاعت از زمان مرگ
آنها میگذرد .در ادامه بــا تحقیق از عمه مقتوالن،
این زن گفت :ســاعتی قبل برادر ۴۸ســالهام به نام
شهرام با من تماس گرفت و مدعی شد دو دختر ۱۹
و ۲۲سالهاش سوگند و ســولماز را به قتل رسانده و
خودش هم با خوردن قرص برنج خودکشــی کرده
اســت .چون میدانســتم او با همســرش اختالف
دارد و مــادر خانواده  ۵۰روز اســت که خانه را ترک
کــرده ،بالفاصله خودم را به خانه برادرم رســانده و
با کمک همســایهها وارد خانه شدیم .این زن ادامه

داد :وقتی به خانه رســیدیم بــرادرم نیمهجان بود
که او را به بیمارســتان منتقل کردیم و من با جســد
غرق خون دو برادرزادهام روبهرو شــدم .درحالیکه
تحقیقات در محل جنایت ادامه داشــت ،مســئوالن
بیمارستان در تماسی اعالم کردند شهرام جان خود
را از دســت داده اســت .با مرگ پدر خانواده پرونده
ایــن جنایت هولناک وارد مرحله جدیدی شــده و با
دستور بازپرس شعبه هشــتم دادسرای امور جنایی
هر سه جسد برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی
منتقل شدند .مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی تهران
اعالم کرد تحقیقــات کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهی دراینباره آغاز شــده اســت .همچنین گفته
میشود از شهرام دستنوشتهای پیدا شده که علت
قتلعام خانواده و خودکشــی خودش را مشــکالت
مالی و اختالف با همســرش عنوان کرده است .این
در حالی اســت که هفته گذشــته نیز مرد جوانی در
پی اختالف با همســرش و مشکالت مالی ،همسر و
فرزند و پدر و مادرش را به قتل رساند .او نیز ابتدا پدر
و مادرش را به بهانه اینکه قصد دارد ملکی را به نام
آنها کند از شهرستان به تهران کشانده بود و بعد در
دفتر کارش ابتدا پدر و بعد مادرش را به قتل رساند.
خواهرزن مقتول که موضوع را به پلیس گزارش داد
گفتهبود :شوهرخواهرم با خواهرم اختالف داشت و
من این موضوع را میدانستم؛ روز حادثه قرار بود با

خواهــرم بهدنبال مادرم برویم و مادرم را از فرودگاه
امام به خانه برگردانیــم وقتی که با خواهرم تماس
گرفتم جــواب تلفنش را نداد ،بعد بــا خواهرزاده و
شــوهرخواهرم تماس گرفتم آنها هم جواب ندادند
به خانه خواهرم رفتم و با کمک قفلســاز توانستم
در را باز کنم و با جسد خواهرزاده و خواهرم روبهرو

شدم .وقتی مأموران گفتههای این زن را مورد بررسی
قرار دادند جســد شــوهرخواهر او را نیز پیدا کرده و
در بررسی محل شــرکت این مرد اجساد پدر و مادر
او هم کشــف شــد .به گفته نزدیکان ایــن مقتوالن
مشــکالت مالی و بدهکاری دلیل اصلی این قتلها
بوده است.
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انهدام باند جعل کارشناسیهای
خالف واقع در مازندران
 میــزان :حجتاالسالموالمســلمین اســداﷲ
جعفری دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران
از انهدام باند جعل و تهیه کارشناسیهای خالف
واقــع جهت آزادی زندانیان در اســتان خبر داد و
گفت :در این راســتا تاکنون  ۹نفر دستگیر شدهاند
و به تحصیل بیــش از  ۴۰میلیارد ریال از خانواده
زندانیان اقرار کردهاند .این باند متشکل از تعدادی
افراد عامی ،کارشناســان رســمی کانــون و مرکز
مشــاوران ،همچنین کارشناســان قــوه قضائیه و
خبره بوده که با کارشناســیهای خــالف واقع و
جعل دســتور قضائی و اسناد ،نســبت به آزادی
زندانیان اقدام میکردند .وی ادامه داد :با دستور
دادســتانی مرکز استان و هماهنگی دادستانهای
شهرستانهای محل وقوع جرم ،متخلفان در یک
عملیات پیچیده ،به وســیله مأمــوران حفاظت و
اطالعات دادگســتری مازندران بــا همکاری اداره
کل اطالعات اســتان ،دستگیر و به مراجع قضائی
معرفی شدند .حجتاالسالموالمسلمین جعفری
بــا بیان اینکه ســه نفــر از افراد دستگیرشــده از
کارشناســان رســمی و خبره هســتند ،تأکید کرد:
دو کارشــناس دیگر نیز در این رابطه احضار شده
و چنــد نفر از متهمان کــه در این خصوص نقش
داشتهاند تحت تعقیب قضائی قرار دارند.

قاتل مأمور نیروی انتظامی
گلستان بهزودی قصاص میشود
 میزان :قاتــل مأمور نیــروی انتظامی گلســتان
بهزودی قصاص میشــود .حکم قصــاص این فرد
که مهر ســال گذشته مأمور نیروی انتظامی استان را
به شهادت رساند ،پیش از این در دیوان عالی کشور
تأیید شــده بود .رئیس کل دادگستری گلستان اظهار
کرد :حکم قصاص قاتل مأمــور نیروی انتظامی که
در دیوان عالی کشور تأیید شــده بود ،بهزودی اجرا
میشود .هاشمیان گفت :این فرد به اتهام زورگیری،
تیرانــدازی با اســلحه و ایجاد رعب و وحشــت در
بین مردم ،از ســوی مأموران نیــروی انتظامی تحت
تعقیــب بود که در ایــن تعقیب و گریــز پنج مأمور
نیروی انتظامی را زخمی کرد که یکی از این مأموران
به نام گروهبان یکم حسین دیلمکتولی بر اثر شدت
جراحات وارده ،به شــهادت رسید .این مقام قضائی
اضافه کرد :قاتــل و دیگر متهمان که تحت تعقیب
بودنــد همان روز دســتگیر شــدند و پرونــده آنان
برای رســیدگی به شعبه بازپرســی دادسرای آققال
فرســتاده شــد .هاشــمیان ادامه داد :پرونده قاتل
پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواســت ،برای
رســیدگی به شعبه یک کیفری اســتان فرستاده شد
که در این شــعبه ،متهم بــه قصاص نفس محکوم
و پرونــده برای تأیید حکم قصاص بــه دیوان عالی
کشور فرستاده شد .وی همچنین گفت :با تأیید حکم
قصــاص در دیوان عالی کشــور و اســتیذان )اجازه
اجرای حکم قصــاص( رئیس قوه قضائیه ،بهزودی
این حکم اجرا میشود.

دستگیری سارقان
طالفروشی گچساران
 ایســنا :فرمانــده انتظامــی اســتان کهگیلویه
وبویراحمد گفت :در درگیری مسلحانه پلیس و سه
سارق طالفروشــی که مدتی بود فراری بودند ،قاتل
افســر پلیس کشــته شد و دو همدســت دیگر قاتل
مأمور پلیس آگاهی اســتان دســتگیر شدند .سردار
مهدی انصاری در تشریح جزئیات این خبر گفت :در
پی بهشهادترســیدن یکی از کارکنان پلیس آگاهی
استان حین دستگیری یک شرور مسلح فراری در روز
هجدهم شهریورماه سال جاری در یکی از روستاهای
شهرستان گچساران ،پلیس استان عملیات شناسایی
و دســتگیری عوامل این حادثه را آغاز کرد .وی بیان
کرد :بعد از چند روز تحقیق ،ســاعت شــش صبح
سهشــنبه ۲۱ ،شــهریورماه  ۹۶محــل اختفــای این
شــرور فراری و همدستانش در یکی از محالت شهر
دهدشت شناســایی و محاصره شد .این افراد شرور
که همه مســلح بودند ،وقتی خــود را در محاصره
پلیــس دیدنــد ،به ســوی مأموران شــلیک کردند.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویهوبویراحمد اضافه
کرد :در این درگیری مسلحانه »کوروش پورسیامک«
قاتل شهید فرزادیان به هالکت رسید و دو همدست
دیگرش نیز دستگیر شدند.

