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یک کشته حاصل برخورد پژو با
موتورسیکلت

رئیس پلیس راه شمالی استان گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه
کامیون با موتورسیکلت در محور خرمبید ،راکب موتورسیکلت
در دم فوت کرد.
توگو با خبرنگار پایگاه
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقانی در گف 
خبری پلیس گفت :درپی اعالم یک فقره تصادف فوتی در محور
خرمبید ،بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و مشاهده
کردند یک دستگاه کامیون با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد
و بر اثر آن راکب موتورسیکلت در دم فوت شد.
رئیس پلیس راه شمالی استان بیان کرد :کارشناسان پلیس راه
در صحنــه حاضر و علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو
راننده اعالم کردند.
ســرهنگ دهقانی در پایان به رانندگان عزیــز توصیه کرد :از
عجله و شتاب بیمورد در حین رانندگی خودداری و برای حفظ
سالمتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند.

توقیف پژو با 9کیلو هروئین در نیریز

حوادث

سهشنبه>  15آبان> 1397
سال دوم
شماره 561

مرگ دلخراش مادر و فرزند خردسال بهدست پدر

مرد 30ســالهای روز گذشــته همسر و دختر
یک و نیم ســالهاش را به طرز وحشــتناکی در
مشهد با 80ضربه چاقو در حالی به قتل رساند
که پس از کج شــدن تیغه چاقوی آشپزخانه،
چاقــوی دیگــری را بــرای واردآوردن ضربات
مرگبار استفاده کرد!
ساعت 16عصر روز گذشته ،درحالی که قاضی
ویژه قتل عمد ،مشــغول مطالعــه پروندههای
جنایــی بود تا از البهالی اوراق رنگ و رو رفته،
پروندههــای قدیمیســرنخهایی برای ردیابی
عامــل یا عامالن این جنایتها بهدســت آورد،
ناگهان صدای زنگ تلفن ویژه قتل ،سررشــته
افــکارش را برید یکــی از مأمــوران انتظامی
کالنتری طرق مشــهد ،خبر از جنایتی فجیع
داد که دل هر انســانی را بــه درد میآورد .او
از سالخی شــدن زن جوان و دختر یک و نیم
سالهاش سخن گفت که به دست مرد 30ساله
و با ضربات بیشمار چاقو به قتل رسیده بودند
و آن مــرد که پدر خانواده اســت نیز به دلیل
اقدام به خودکشــی با مرگ دست و پنجه نرم
میکند.
درحالــی که قاضی کاظم میرزایی با شــنیدن
این ماجرای تلخ ،دستورات تلفنی ویژهای برای
حفظ صحنه جرم و انتقــال تحت الحفظ مرد
متهم به قتل به مرکز درمانی را صادر میکرد،
بالفاصلــه عازم منطقه طرق شــد و به تحقیق
میدانی درباره این جنایت فجیع پرداخت.
در بررســیهای مقدماتی مشــخص شــد که
رختخواب ایــن زن و مرد که از قبل اختالفات
خانوادگی با یکدیگر داشــتند ،هنوز از شــب
گذشــته جمع نشده اســت و در همین حال

جســد زن 23ساله در حالی کنار بخاری گازی
افتاده بود که بیــش از 80ضربه چاقو بر نقاط
مختلف پیکــرش خودنمایی میکرد .جســد
نازنین زهرا دختر یک و نیم ساله آنها نیز که
آثار بریده شــدن گلویش با تیغ و فرود آمدن
ضربات مهلک چاقــو بر بدن نحیف وی نمایان
بــود در کنار دیوار و فاصلــه حدود یک متری
از مادرش قرار داشت .این صحنه تکان دهنده
زمانی هولناکتر شــد که دو چاقوی خون آلود
و تیغ ریش تراشــی در کنار اجســاد در حالی
پیدا شد که تیغه یکی از چاقوهای آشپزخانه به
خاطر گیرکردن به استخوانهای بدن قربانیان
کج شده بود!
در ادامه تحقیقات دســت نوشــتهای در منزل
محل جنایت کشــف شد که نشان از اختالفات
خانوادگی شدید این زوج داشت .مرد 30ساله

روی تکــه کاغذی که گویا برای ارائه به دادگاه
آماده کرده نوشــته بود ،او (همسرش) خانه را
مرتــب نمیکند ،فحش میدهد ،غذا درســت
نمیکند ،به حرفم گوش نمیدهد و اگر مهمان
بیاید غذا را شــور میکند و ...با به دست آمدن
این دست نوشته ،ضمن اینکه قاضی میرزایی
دستوراتی را برای قسمت تشخیص خط پلیس
آگاهی صادر کرد به بررسی ماجرای اختالفات
خانوادگی ایــن زوج جوان پرداخــت .یکی از
بستگان این زوج گفت :آنها از ابتدای زندگی
با هم مشکل داشــتند و روز حادثه نیز در پی
شکایت زن جوان ،همسرش به دادگاه رفت که
بعد از بازگشــت از دادگاه این حادثه تأسفبار
رخ داد.
بررســیهای دقیق و موشــکافانه قاضی کاظم
میرزایی که چندین ســاعت به طول انجامید،

بیانگر آن بود که حدود ساعت 15روز گذشته،
جــواد -ک (مرد 30ســاله) پیامکــی را برای
خواهرش ارســال کــرد و در آن نوشــت که
من ،همســر و فرزندم را کشــتهام و خودم را
نیز میکشــم! خواهر این مــرد بعد از خواندن
پیامک ،آن را به شــوهرش نشــان داد و از او
خواســت به منزل برادرش بــرود و موضوع را
جویا شود .وقتی شــوهر خواهر جواد به منزل
آنها در منطقه طرق رســید ،در حیاط باز بود!
او بالفاصلــه به درون خانه رفــت و از آن چه
میدید در جا میخکوب شــد .اجساد غرق در
خون بتول-ک (زن 23ســاله) و نازنین زهرای
یک و نیم ســاله کف اتاق افتــاده بود و جواد
نیــز در حالی که با تیــغ رگ گردنش را زده و
در خون خود میغلتید به پشــتی منزل تکیه
زده بود.
او بالفاصله با پلیس تمــاس گرفت و اینگونه
ماجرا بــه نیروهای امــدادی اورژانس و قاضی
ویژه قتل عمد اعالم شد.
بر اســاس این گزارش از آخرین وضعیت مرد
30ساله که در بیمارستان امدادی مشهد تحت
عمل جراحــی قرار گرفته حاکی از آن اســت
کــه متهم به قتل از مــرگ نجات یافته و کادر
درمانی درحال مداوای او هستند.
تحقیقات بیشتر درباره این جنایت وحشتناک
درحالــی ادامــه دارد که با توجــه به اهمیت
موضوع رســیدگی بــه این پرونــده جنایی با
صدور دستوری از سوی ســرهنگ محمدرضا
غالمیثانی (رئیــس اداره جنایی پلیس آگاهی
خراســان رضوی) به ســرگرد حمیدفر (افسر
پرونده) سپرده شد.

سارقین موتورسیکلت زیر ذره بین پلیس
شهرستان فسا

فرمانده انتظامی فســا از دســتگیری 18نفر ســارق و کشف
31دستگاه موتورسیکلت مسروقه در آن شهرستان خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
ســرهنگ فرج رســتمی در گف 
پلیس بیان کرد :در راســتای طرح مبارزه با سرقت ،شناسایی
و دستگیری ســارقان موتورسیکلت در دســتور کار مأموران
انتظامی شهرستان فسا قرار گرفت.
وی افزود :با اقدامات فنی و پلیسی ،طی چند عملیات جداگانه،
تعداد 18نفر ســارق موتورسیکلت که در فسا و شهرستانهای
همجوار اقدام به سرقت میکردند شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی فســا با بیان اینکه در تحقیقات انجام شده،
این سارقان حرفهای به سرقت 31دستگاه موتورسیکلت اعتراف
کردند عنوان داشــت :در بازرســی از مخفیگاه سارقان تعداد
31دستگاه موتورسیکلت کشف و تحویل مالباختگان شد.
ســرهنگ رســتمیبا اشــاره به اینکه تحقیقات برای کشف
سرقتهای مشابه و شناسایی مالخران ادامه دارد به شهروندان
توصیه کرد :با تجهیز وســایط نقلیه به لوازم ایمنی بازدارنده،
رها نکردن موتورســیکلت و خودرو روشن و عدم پارک آن در
مکانهای تاریک ،از سرقت وسایط نقلیه پیشگیری کنند.

دستگیری 10نفر سارق وکشف 25فقره
سرقت در طرح ضربتی پلیس مرودشت

جزییات تازه قتل دختر 5ساله بهدست قاچاقچی مواد
فرمانده انتظامی شهرستان نیریز از توقیف یک دستگاه پژو آر
دی و کشف 9کیلو و 600گرم هروئین خبر داد.
توگو با خبرنگار پایگاه
سرهنگ دوم سید خالد یوسفی در گف 
خبری پلیــس بیان کرد :مأموران انتظامی شهرســتان نیریز
هنگام نظارت و کنترل خودروهــا در محورهای مواصالتی به
یک دستگاه پژو آر دی مظنون و دستور ایست دادند که راننده
خودرو بدون توجه اقدام به فرار کرد.
وی افزود :پس از طی مســافتی تعقیــب و گریز خودرو مورد
نظر توقیف و در بازرســی از صندوق عقب خودرو مقدار ۹کیلو
و۶۰۰گرم هروئین که بهصورت ماهرانهای زیر کپســول ال پی
جی جاسازی شده بود ،کشف شد.
سرهنگ یوسفی با اشــاره به اینکه در این مأموریت یک نفر
سوداگر مرگ دستگیر شــد ،خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی
مبارزه با ســوداگران مرگ را در اولویت کاری خود قرار داده و
اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

نجات چهار کوهنورد از ارتفاعات دراک

با تالش نفسگیر آتشنشانان ،چهار کوهنورد جوان که در وضعیت
خطرناکی در ارتفاعات دراک قرار گرفته بودند نجات یافتند.
به گــزارش روابــط عمومیســازمان آتشنشــانی ،طی تماس
کوهنوردان با ســامانه 125و در خواســت کمک از آتشنشانان،
بالفاصله گروه امداد و نجات کوهســتان مســتقر در ایســتگاه 4
آتشنشانی ســاعت 19:12روز گذشــته خود را به ارتفاعات کوه
دراک ،رساندند.
هادی عیدیپور فرمانده عملیات آتشنشانی که به همراه نیروهای
آتشنشــانی در محل حادثه حضور داشــت گفت :چهار کوهنورد
خانم و آقا با هدف صخرهنوردی خود را به ارتفاعات قله رســانده
و مشــغول صخرهنوردی و کوهنوردی بودند که در وضعیت بسیار
خطرناک و نامتعادلی در ارتفاعات گرفتار شده بود.
وی افزود :این افراد در شــیب بســیار تند ارتفاعات گرفتار شده و
دچار ضعف جسمانی شدید شده بودند که آتشنشانان به سرعت با
40دقیقه پیادهروی و سنگنوردی به محل رسیده و با بهکارگیری
تجهیزات مخصــوص و احداث کارگاه کوهســتان ایــن افراد را
از وضعیت نامتعادل خارج کرده و بهســامت به محل اســتقرار
آتشنشانان در ارتفاعات دراک منتقل کردند.
عیدیپور خاطرنشان کرد :با وجود تجهیزات ویژه نورافشانی ،پهنه
بســیار زیاد کوه و تاریکی هوا ،عملیات جستجو را برای نیروهای
امدادی سخت کرده بود که خوشبختانه آتشنشانان توانستند این
چهار شهروند را به سالمت به محل امن منتقل کنند.

آتشسوزی منزل مسکونی بر اثر
بیاحتیاطی

آتشســوزی منزل مسکونی در ولیعصر قصردشت با حضور به
موقع آتشنشانان مهار و خاموش شد.
به گزارش روابط عمومیســازمان آتشنشانی ،ساعت 11:00
روز گذشــته درپی تماس ساکنین یک ســاختمان مسکونی
با ســامانه 125و اطالعرســانی این حادثه ،ســتاد فرماندهی
آتشنشانی شیراز بیدرنگ آتشنشانان ایستگاه 2را به ولیعصر
قصردشت اعزام کرد.
در زمان رسیدن به محل حادثه مشاهده شد یکی از واحدهای
یک ســاختمان چهار طبقه دچار آتشســوزی شــده و آتش
درحال گسترش و سرایت به دیگر نقاط ساختمان بود.
به علت بیاحتیاطی و انداختن شــی داغ بــر روی مواد قابل
اشتعال و کند سوزی و شعلهوری حریق ،آتشنشانان بالفاصله
درب واحد مسکونی را گشودند و با قطع جریان برق و گاز محل
حادثه و کشیدن یک رشته لوله آبدهی ،عملیات خاموش کردن
شعلههای آتش را آغاز کردند.
آتشنشــانان توانســتند در مدت زمان کوتاهی آتشسوزی را
خامــوش کرده و بــا تخلیه دود و ایمنســازی محل حادثه و
تحویل محل به عوامل انتظامی به مأموریت خود پایان دادند.

پرونده قتل ملیکا ،دختر 5ســاله فالورجانی که به ســبب
ناتوانــی پــدرش در پرداخت هزینه مواد مخدر از ســوی
فروشــنده مواد ربوده و بعد از چند روز بر اثر شکنجه جان
باخته بود صبح یکشنبه بیستم آبان ،در شعبه اول کیفری
یک دادگستری اصفهان رسیدگی خواهد شد.
پرونده قتل ملیکا ،دختر 5ســاله فالورجانی که به ســبب
ناتوانــی پــدرش در پرداخت هزینه مواد مخدر از ســوی
فروشــنده مواد ربوده و بعد از چند روز بر اثر شکنجه جان
باخته بود صبح یکشنبه بیستم آبان ،در شعبه اول کیفری
یک دادگستری اصفهان رسیدگی خواهد شد.
هشتم شهریور امسال بود که یک فروشنده مواد مخدر پسر
10ســاله مرد معتادی را که به وی بدهکار بود ،ربود .وی
فکر میکرد با این کار مرد معتاد حسابش را تسویه میکند
اما با گذشت 5روز وقتی دریافت وی قادر نیست بدهیاش
را بدهد در اقدامیوحشــیانه از پنجره خانه این مرد معتاد
وارد خانه آنها شد و این بار دختران خانواده بهنامهای ملیکا
5ســاله و مریم 18ساله را هم با زور اسلحه ربود و به مدت
23روز این دو خواهر را مورد شــکنجه و تجاوز قرار داد .در
نهایت پنجم مهر ملیکا بر اثر شدت جراحات و دیر رساندن
به مرکز درمانی جانش را از دســت داد .مرد جنایتکار نیز
وقتی از مرگ ملیکا با خبر شــد از مخفیگاهش فرار کرد.

پس از شــکایت خانواده ملیکا ردیابیها برای دســتگیری
متهم آغاز شــد و ســرانجام پلیس آگاهی استان اصفهان
در حالــی که متهم چندبار هم اقدام به تغییر مخفیگاهش
کرده بود ،او و همدســتانش را دستگیر کرد .این در حالی
بود که پدر خانواده پس از ربودن فرزندانش از ســوی مرد
مواد فروش چند بار قصد شــکایت به کالنتری داشت که
هربار با تهدید و ضرب و جرح متهم روبهرو میشد و همین
تهدیدات مانع شــکایت او از متهم میشد .حاال با گذشت
حدود یکماه و نیم از این ماجرا دادگاه رسیدگی به اتهامات
مجرم این پرونده با کیفرخواســت؛ قتل عمد ،آدم ربایی،
کــودک آزاری ،حبس غیرقانونــی و ضرب و جرح عمدی
برگزار خواهد شــد .علی اکبرهادی وکیل شاکیان پرونده
عنوان کرد :این پرونده از همان ابتدا با پیگیری دادســتان
اصفهان و رئیس پلیس آگاهی استان با سرعت به سرانجام
رسید و بالفاصله پس از دستگیری روند رسیدگی به پرونده
آغاز شد و کیفرخواست متهم با موارد متعدد اتهامیصادر
شــد .البته متهم در همه مراحــل بازجویی تالش میکرد
تا مســیر تحقیقات را به انحراف بکشاند اما موارد اتهامی
چون بهصورت مســتند و مســتدل وجود دارد راه گریزی
ندارد .وی در پاسخ به این سؤال که متهم به لحاظ سالمت
روانی مشــکلی دارد یا خیر تصریح کرد :پزشــکی قانونی

ســامت روانی او را در موقع وقــوع جرم تأیید کرد ضمن
اینکه در معاینه روانشناســان به این نکته هم اشاره شده
که او شخصیتی استبدادی همانند صدام(دیکتاتور عراق)
دارد و این حکم نشــان میدهد که متهم مســئول اعمال
و رفتارهایش بوده اســت.هادی در جواب این پرسش که
وضعیت شکایت مریم ،خواهر بزرگتر ملیکا که مدعی است
مورد آزار و اذیت جنسی از سوی متهم قرار گرفته بود ،به
کجا رســیده نیز گفت :این پرونده هم در جریان است اما
بهدلیــل آنکه در پروندههای اینچنینی یا باید متهم چهار
بار به تجاوز اقرار و اعتراف کند یا چهار نفر شهادت بدهند،
پرونده در مرحله تحقیقات بیشتر قرار گرفته است.
چرا که در محل حبس این افراد چهار نفر حضور نداشتهاند
و متهــم هم تالش میکند با انکار ایــن اتهام -۰تجاوز -از
مجازات بگریزد .البته پزشــکی قانونی پس از معاینه مریم
موضوع تجاوز را تأیید کرده اســت .اما باید دید در دادگاه
چه اتفاقی خواهد افتاد.

دزدان کابل های برق در دام پلیس

با دســتگیری یکی از دزدانی که در حال آتش زدن سیم و
کابلهای ســرقتی بودند ،تالش پلیس با صدور دستورات
ویژه قضایی برای دستگیری همدست فراری وی ادامه دارد.
با دســتگیری یکی از دزدانی که در حال آتش زدن سیم و
کابلهای ســرقتی بودند ،تالش پلیس با صدور دستورات
ویژه قضایی برای دستگیری همدست فراری وی ادامه دارد.
معاون دادستان مشهد با تأیید این خبر گفت :عصر یازدهم
آبان ،نیروهای گشــت کالنتری الهیه مشهد هنگام انجام
وظیفه و گشــتزنی در بولوار میثاق ،دوجوان را مشاهده
کردند که در حال ســوزاندن مقدار زیادی کابل در مکانی
خلوت واقع در خیابان میثاق  40بودند.

قاضی سیدهادی شریعت یار افزود :وقتی نیروهای انتظامی
به سوی افراد مظنون به سرقت رفتند ناگهان آنها با دیدن
نیروهای پلیس از محل گریختند .یکی از ســارقان که به
داخل باغ سرایی در همان اطراف متواری شده بود ،پس از
مدتی جست وجو در حالی دستگیر شد که دو کیسه حاوی
30کیلوگرم کابل سوخته را جا گذاشته بودند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد تصریح کرد:
جست وجوها برای یافتن همدست وی که با موتورسیکلت
از محــل گریخته بود ،نتیجهای نداد و متهم 30ســاله که
خود را عبدالله معرفی میکرد برای انجام بازجویی به دایره
تجســس کالنتری انتقال یافت .قاضی شــریعت یار اضافه
کرد :با توجه به این که نگهبان یکی از ســاختمانهای در
حال ســاخت آن منطقه و همچنین کارشناســان شرکت
برق مشهد ،اموال سرقتی را شناسایی کردهاند تحقیقات از
سارق معتاد ادامه دارد .این مقام قضایی با تأکید بر اعترافات
متهم خاطرنشان کرد :فرد دستگیر شده در بازجوییهای

مقدماتی مدعی شد که همدســت موتورسوار او ،در قبال
سوزاندن کابلهای ســرقتی ،قرار بود مقداری مواد مخدر
صنعتی به او بدهد .گزارش خراســان حاکی است :سارق
مذکور که با دســتور ســرهنگ توفیق حاجیزاده(رئیس
کالنتری الهیه مشــهد) و در اجرای دستور قضایی به دایره
تجســس هدایت شده بود گفت :من در خرابههای حاشیه
بزرگراه آسیایی خواب بودم که جوان موتورسوار دنبالم آمد
و مقداری مواد مخدر از نوع شیشــه به من داد و سپس با
یکدیگر به بولوار میثاق آمدیم که دو کیســه کابل آن جا
بود! در حال سوزاندن کابلها بودیم که مأموران رسیدند و
مرا دستگیر کردند.
تحقیقات از این ســارق ســابقهدار و همچنین دستگیری
همدســت وی با دســتور قاضی شــریعت یار ادامه دارد.
شــایان ذکر است به دستور ســرهنگ آقا بیگی (فرمانده
انتظامی مشهد) گروههای ویژه ای در کالنتریها ،مبارزه با
سرقتهای خرد را آغاز کردهاند.

فرمانده انتظامی مرودشــت از اجــرای طرح ضربتی برخورد با
سارقان طی 48ساعت گذشته درآن شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ اســماعیل
زراعتیان با اعالم این خبرگفت :طرح ضربتی برخورد با سارقان
با همــکاری پلیسهای تخصصی و کوپ تابعه در 48ســاعت
گذشــته و با هماهنگی با مراجع قضایی در ســطح شهرستان
اجرا شد.
وی افزود :در این طرح مأموران موفق شــدند10نفر ســارق را
دســتگیر و در بازجویی فنی و تخصصــی از آنها تعداد8فقره
سرقت اماکن خصوصی2 ،فقره سرقت اماکن دولتی ،یک فقره
ســرقت احشام ،یک فقره ســرقت دوچرخه ،یک فقره سرقت
خودرو2 ،فقره ســرقت موتور ســیکلت5 ،فقره سرقت درون
خودرو و 5فقره سرقت منزل کشف شد.
ســرهنگ زراعتیان ادامه داد :همچنین مأموران در این طرح
اموال ســرقتی از قبیل ضبط خودرو ،شــیرآالت ،یک دستگاه
دوچرخه ،یک دستگاه موتور ســیکلت ،چندکیسه برنج و ...را
کشف و به مالباختگان تحویل دادند.
رئیس پلیس شهرستان مرودشت درپایان با اشاره به اینکه در
مجموع در این طرح 10نفر ســارق دستگیر و 25فقره سرقت
کشف شد خاطرنشــان کرد :طرحهای مختلف ارتقای امنیت
اجتماعی و برخــورد قاطع با هنجارشــکنان و مخالن نظم و
امنیت با اقتدار کامل از سوی انتظامی شهرستان اجرا میشود.

کشف 29کیلوگرم تریاک در اتوبوس

رئیــس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر اســتان از توقیف یک
دســتگاه اتوبوس و کشف 29کیلو و 200گرم تریاک در محور
شیراز -سروستان خبر داد.
توگو بــا خبرنگار پایگاه
ســرهنگ عبدالله خســروانی در گف 
خبری پلیس بیان کرد :مأمــوران پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس
مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی دقیق از این خودرو 29کیلو و 200گرم
تریاک که بهصورت ماهرانه ای در زیر صندلی خودرو جاسازی
شده بود کشف شد.
ســرهنگ خســروانی با بیــان اینکه در ایــن خصوص 3نفر
قاچاقچی دســتگیر و تحویل مراجع قضائی شــد ،بار دیگر بر
مبارزه بیامان مأموران نیروی انتظامی اســتان با قاچاقچیان
مواد مخدر تأکید کرد.

واژگونی وانت نیسان با یک کشته
در فارس

قاتل پس از اقرار در دیوانعالی متواری شد!

پســر جوانی که هفت ســال پیــش در جریان
ســرقت انگشــتر مرتکب قتل شــده بود برای
ســومین بار در شــعبه چهارم دادگاه کیفری
استان تهران محاکمه شد.
رســیدگی به پرونده قتل از شــامگاه بیست و
هشتم تیر  91بهدنبال تماس تلفنی با کالنتری
 157کیانشهر درپی جدال چند پسر در بوستان
نارون شــروع شــد .در این نزاع خونین مهدی
22ســاله به کام مرگ فرو رفت .در نخســتین
تحقیقات کارآگاهان دریافتند؛ پسر 26سالهای
بهنام بهزاد و عمویش فاضل 22ساله با مهدی و
برادر وی درگیر شده بودند که دراین درگیری
بهزاد بــا قمه به گردن و دســت مهدی زده و
بههمراه عمویش گریخت.
برادر مهدی بهنام محمد که شــاهد جنایت بود
به پلیــس گفت :چند روز پیش در پارک نارون
قدم میزدم که یک انگشــتر پیدا کردم و آن را
به فاضل نشان دادم .فاضل وقتی فهمید انگشتر
از جنس طالســت دیگر آن را پس نداد .بیست

و هشــتم تیر بر سر همین موضوع با هم درگیر
شدیم .بهزاد که داخل پارک بود با شنیدن سر و
صدای ما ،جلو آمد و از عمویش طرفداری کرد.
همان موقع مهدی هم ســر رســید و به کمک
من آمد .بهزاد با قمهای که در دســت داشت به
برادرم حمله کرد و او را زد.
پلیس با اطالعاتی که بهدســت آورد به ردیابی
دو متهــم فراری پرداخت .اما 13شــبانه روز از
جنایت گذشــته بود که بهزاد با پای خودش به
پلیــس آگاهی رفت و ادعای بیگناهی کرد وی
گفت :آن شــب با شــنیدن هیاهو در پارک به
محــل درگیری رفتم و با بدن نیمه جان مهدی
روبهرو شــدم .بــرادر مهدی هم باالی ســرش
ایستاده بود و گریه میکرد .من هیچ نقشی در
قتل نداشتم .از طریق خانوادهام فهمیدم متهم
به قتل مهدی هستم و بههمین خاطر به اینجا
آمدم تا حقیقت مشخص شود.چهار روز پس از
مطرح شدن این ادعا فاضل هم به اداره آگاهی
پایتخت رفت و از جزئیات درگیری گفت .به این

ترتیب بهزاد به ناچار لب به بیان حقیقت گشود.
وی گفت :از پیدا شدن انگشتر طال خبر داشتم
و بهمحض اینکــه فهمیدم مهدی و برادرش با
عموی کوچکم درگیر شــدهاند بــه خانه پدرم
رفتم .مــن قمهای را کــه در پارکینگ مخفی
کرده بودم به دست گرفتم و چند دقیقه بعد به
پارک نارون برگشتم .مهدی که چوب در دست
داشت به من حمله کرد و برای دفاع از خودم با
قمه به گردنش زدم اما نمیخواستم او را بکشم.
من و فاضل وقتی فهمیدیم مهدی جان سپرده،
وحشــتزده سوار یک موتور شــدیم و از تهران
فرارکردیم .چند روز در شــهرهای شمال غرب
کشور سرگردان بودیم اما بهخاطر عذاب وجدان
به تهران برگشتیم و تسلیم شدیم.
این متهم در شــعبه 71دادگاه کیفری اســتان
تهران پــای میز محاکمه ایســتاد و به قصاص
محکوم شد .حکم صادره در دیوان عالی کشور
تحت بررســی بود که بهزاد درخواســت اعاده
دادرســی را مطرح کرد و خواســتار رسیدگی

دوباره به پروندهاش شــد .با گذشــت 4سال از
جنایت درخواست اعاده دادرسی متهم در دیوان
عالی کشــور پذیرفته شــد اما فاضل  -عموی
متهم -به دیوانعالی کشور رفت وخودش را قاتل
معرفی کرد این اقــرار باعث نقض حکم صادره
شد و متهم بار دیگر درشعبه دهم محاکمه شد
اما چون فاضل متواری شــده بود بدین ترتیب
قضات باردیگر بهزاد را به قصاص محکوم کردند.
اما بازهم دیوانعالی رأی صادره را تأیید نکردند
برای همین صبح دیروز بار دیگر متهم در شعبه
چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی عبداللهی
وبا حضور دو مستشار پای میز محاکمه ایستاد.
در این جلســه اولیای دم باردیگر قصاص عامل
قتل فرزندشــان را از قضات درخواست کردند.
ســپس بهزاد  -متهم -در جایگاه ایستاد و منکر
قتل شد.
پس ازپایان اظهــارات متهم قضات برای صدور
حکم وارد شور شدند.

رئیس پلیس راه شمالی استان گفت :بر اثر واژگونی یک دستگاه
وانت نیسان در محور شیراز -کازرون ،یک نفر کشته شد.
توگو با خبرنگار پایگاه خبری
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی در گف 
پلیس بیان کرد :شــب گذشــته خبری مبنی بر وقوع یک فقره
حادثه رانندگی در محور شیراز -کازرون به مأموران اعالم شد.
وی ادامه داد :بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و مشاهده
کردند یک دستگاه وانت نیسان با 2سرنشین در محور مذکور در
حرکت بوده که واژگون و بر اثر آن سرنشین در دم فوت شد.
این مقام انتظامی عنوان داشــت :کارشناســان تخطی از سرعت
مطمئنه راننده را علت وقوع این حادثه رانندگی اعالم کردهاند.
ســرهنگ دهقانی به رانندگان عزیز توصیه کرد :شهروندان که
قصد ســفرهای طوالنی دارند به چشمهای خسته اعتماد نکنند
ی و هوشیاری راننده
و سرنشــینان خودرو نیز به وضعیت جسم 
توجه داشــته باشــند تا بتوانیم از وقوع چنیــن حوادث مرگبار
جلوگیری کنیم.

