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رفع تصرف 15هکتاری اراضی
ملی در اقلید

پایگاه خبــری پلیس :با تالش مأمــوران انتظامی
شهرســتان اقلید15 ،هکتــار از اراضی ملی تصرف
شــده در این شهرســتان به ارزش یــك میلیارد و
300میلیون ریال رفع تصرف شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت :در پی كسب
اخبــاری مبنی بر تصرف گســترده اراضی ملی در
منطقه «سده» شهرستان اقلید ،موضوع به صورت
ویژه در دستور كار مأموران انتظامی شهرستان قرار
گرفت.
ســردار «احمدعلی گودرزی» افزود :با دستور مقام
قضایــی و انجام اقدامات انتظامی در این رابطه ،یك
نفر دستگیر و 15هكتار زمین تصرف شده به منابع
طبیعی بازگردانده شد.
وی با اشــاره به اینكه ارزش ریالــی این زمین یك
میلیارد و 300میلیون ریال برآورد شده است ،گفت:
متهم برای ســیر مراحل قانونــی به مرجع قضایی
معرفی شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس ،تعامل و همكاری
دستگاه قضایی در مقابله با زمینخواران و متجاوزان
به حقوق بیتالمال را بسیار مؤثر دانست و از عموم
شهروندان خواست هرگونه اطالع از تصرف اراضی
ملی توســط افراد ســودجو را برای اقدام قانونی به
فوریتهای پلیسی 110گزارش كنند.

توقیف 46دستگاه وسیله نقلیه
متخلف در شیراز

پایگاه خبری پلیس :فرمانده انتظامی شهرســتان
شــیراز گفت :طی 24ساعت گذشــته46 ،دستگاه
وســیله نقلیه خودرویی و موتوری متخلف توسط
مأموران انتظامی توقیف و به پاركینگ انتقال داده
شده است.
ســرهنگ «یوســف ملكزاده» بیان كرد :مأموران
انتظامــی و یگان امداد شهرســتان شــیراز ،طی
24ساعت گذشته اقدام به اجرای طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی در سطح شهر شیراز كردند.
وی ادامه داد :در این خصوص ،مأموران 46دستگاه
وســیله نقلیه متخلف را توقیف و برای سیر مراحل
قانونی به پاركینگ انتقال دادند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز گفــت :برابر
اســتعالمهای انجام شــده ،هفت دستگاه خودرو و
یك دســتگاه موتورسیكلت مسروقه نیز در بین این
وســائل نقلیه هست كه تحقیقات بیشتر پلیس در
این خصوص ادامه دارد.
ملكزاده افزود :شهروندان میتوانند اخبار و اطالعات
خود درباره فعالیت افــراد مخل نظم و امنیت را از
طریق تلفن  110به پلیس اطالع دهند.

دستگیری 50خردهفروش و متهم
تحت تعقیب در داراب

پایگاه خبری پلیس :فرمانده انتظامی شهرســتان
داراب ،از تشدید فعالیتهای انتظامی و دستگیری
50خردهفروش مواد مخــدر و متهم تحت تعقیب
خبر داد.
ســرهنگ «فرج رســتمی» گفت :طــی چند روز
گذشــته ،فعالیتهای انتظامی در شهرستان داراب
به منظور افزایش احساس امنیت در بین شهروندان
و ایجاد حس ناامنی برای متخلفان و هنجارشكنان
تشدید پیدا كرد.
وی افزود :در همین راســتا مأموران موفق شــدند
50خردهفروش مواد مخدر و متهم تحت تعقیب را
در مخفیگاهشان دستگیر کرده و از محل پاتوق آنان
مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی كشف کنند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان داراب ،دســتگیری
دو ســارق و كشــف دو دســتگاه موتورســیكلت
مســروقه ،توقیف پنج دستگاه خودرو و 20دستگاه
موتورسیكلت متخلف را از دیگر موفقیتهای اجرای
این طرح عنوان كرد.
رســتمی در پایان خاطرنشــان كرد :ارتقاء کیفی
احساس امنیت در بین شهروندان ،مقابله با تهیه و
توزیعکنندگان موادمخدر ،برخورد با سارقان و اراذل
و اوباش در جهت آســایش مــردم ،از اولویتهای
پلیس است.
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حوادث

12روز در خانه مرد کثیف زندانی بودم
وکیــل ملت :اگر زن همســایه صدای نالههای مهســا
20ساله را نمیشــنید ،مشخص نبود چه سرنوشتی در
دام مرد کثیف داشته باشد.
همه صداها مثل مته مغزم را سوراخ میکرد .نمیتوانستم
تحمل کنم .من که خودم میدانستم اشتباه کرده بودم.
نمیدانم چرا دیگران تا این حد اصرار داشتند اشتباهاتم
را به رخم بکشند.
از همــه بدتر نگاههــای پدر بود .نه حرفــی میزد و نه
مالمتی میکرد .فقط نگاه .کمرش خم شــده بود و در
طول این یک هفته ،موهای کنار شقیقهاش هم سفیدتر
شده بود .شاید من این طور تصور میکردم.
هر کاری میکردم تا از دستشان فرار کنم .دوست داشتم
از هر کسی که از گذشــته خبر دارد دور بمانم .من که
زنده بودم ،مگر همین مهم نبود؟ مگر برای یک خانواده
کافی نیســت فرزندشــان از یک اتفاق بد جان سالم به
در ببــرد؟ نمیدانم چرا تا من را میدیدند ،هنوز هم یاد
محمد ،مواد و تباهی میافتند.
همه چیز از دو ســال پیش شروع شد ،زمانی که محمد
را در راه کالس کنکور تا خانه دیدم .او یکی از پســران
معروف محلمان بود که هر دختری دوســت داشت با او
حرف بزند .بین همســن و ســالهای من ،به یک پسر
خوشتیپ و بین مسنترها با عنوان یک پسر که باید از
فرزندان خوب دوری میکرد ،معروف بود.
در راه دیدمش .من را دید .سالم کرد .سالم کردم .حرف
زد .حرف زدم .به همین راحتی با هم آشــنا شدیم .من
آن زمان 18ســالم بود و او 6ســال از من بزرگتر بود.
زمانــی که با او حرف میزدم ،هر روز بیشــتر از قبل به
عاقل بودنش پی میبردم .فکر میکردم همه چیزهایی
که پشــت ســرش میگویند اشتباه اســت .کسی او را
نمیشناسد و به همین دلیل به خودشان اجازه میدهند
درباره او فکرهای بد بکنند.
روز بــه روز عالقهام به محمد بیشــتر میشــد و او هم
اینطور نشــان مــیداد .همه چیز داشــت خوب پیش
میرفت تــا اینکه یک روز با ناراحتی بــه دیدنم آمد و

گفت میخواهد به خواســتگاریام بیاید ،اما از واکنش
خانوادهام میترسد.
حق هم داشــت .من تا آن لحظه بــه ازدواج و واکنش
خانــوادهام فکر نکرده بــودم .پدر من مهنــدس بود و
مادرم هم فوقلیسانس روانشناسی داشت ،اما خانهدار
بــود .خانوادهام عالوه بر تحصیالت ،به اصالت خانوادگی
اهمیت میدادند که محمد هیچ کدام از اینها را نداشت.
مادر محمد ســالها قبل فوت کرده بــود و پدرش هم
معتاد بود .او را پیش پدربزرگش گذاشته بود و از پدرش
هم خبری نبود .محمد حتی شــغل درست حسابی هم
نداشت و هر بار به صورت پارهوقت در جایی کار میکرد.
با تمام این مسائل ،من دوستش داشتم.
به او گفتم تو به خواستگاری بیا ،من خانوادهام را راضی
میکنم .زمانی که خانواده فهمیدند چه کسی میخواهد
به خواســتگاری بیاید ،اول خندیدنــد و همه چیز را به
شوخی گرفتند؛ اما وقتی دیدند من در تصمیمم جدی
هستم ،اوضاع جور دیگری شد .مادرم خواستگارهای به
قول خودش درست و حسابی را دانه دانه برایم میشمرد
و میگفت تو اینها را نخواســتی ،چی در این پسر معتاد
دیدی که پایت را در یک کفش کردی.

وقتی به محمد میگفتند معتاد ،دلم میخواست خانه را
روی ســر همه خراب کنم .به زور اعتصاب غذا و اشک و
گریهزاری و تهدید به خودکشی ،همه را راضی کردم که
به ازدواج من و محمد رضایت دهند .البته این پروســه
حدود یک سال طول کشید .من از درس و مدرسه دست
کشیدم و فقط به محمد فکر میکردم .عروسی کردیم،
اما بیشتر شبیه عزا بود .فقط من و محمد و پدربزرگش
خوشــحال بودیم .خواهر بزرگترم از زور ناراحتی اص ً
ال
به جشــن کوچکی که در خانه پدربزرگ محمد گرفته
شده بود ،نیامد.
پدرم ســر عقد یک خانه به نامم کرد ،همان کاری را که
برای خواهر بزرگترم کرده بود و مادرم هم ماشــینی را
که برایم خریده بود به نامم کرد.
ما با خوشــحالی به خانه بخت ،یعنی خانهای که پدرم
داده بود رفتیم .همه چیز خوب بود .زندگی شــیرینتر
از آن بود که فکرش را میکردم و خوشحال بودم که به
خاطر حرف پدر و مادرم ،محمد را رد نکرده بودم.
از ماه بعد ،محمد دیگر ســر کار نیمهوقت هم نمیرفت
و وقتی میگفتم پول نداریم ،میخندید و میگفت خب
از پدرت پول بگیر.

اوایل فکر میکردم شــوخی میکند؛ اما زمانی فهمیدم
حرفش جدی است که هیچ چیز در خانه برای خوردن
نداشتیم و هیچ چیز برای او اهمیت نداشت .من از مقدار
پساندازی که داشتم برای خانه خرید کردم و در آگهیها
به دنبال کار میگشــتم ،اما او هیچ تالشــی نمیکرد.
اختالفاتمان از همین جا شروع شد .دعوا کردیم و بحث
میکردیم .همه حرف او این بود که خانواده من باید به
ما پول بدهند و من نمیخواســتم از کسی تقاضای پول
کنم .کمکم به من ثابت شد که محمد غیرت کار کردن
نــدارد و به دلیل وضعیت مالی پدرم با من ازدواج کرده
اســت .تلخ بود ،اما واقعیت داشت .دیگر زندگی شیرین
نبود .همهاش دعوا بود و بحث.
من بــاز تحمل کردم ،چون نمیخواســتم به خانوادهام
بگویم به این زودی پشیمان شدم ،اما محمد کاری کرد
که دیگر از تحمل من خارج بود .او یک روز به خانه آمد
و در حالت عادی نبود .میدانستم گاهی مشروبات الکلی
میخورد و حتی به مواد کشیدنش هم شک کرده بودم،
اما هیچ وقــت او را در این حالت ندیده بودم .حالش بد
بود .مدام داد میزد یا میخندید.
از او ترســیده بودم .او هم این را فهمیده بود .با آرامی به
طرفم آمد و گفت باید خانه را به نامش بزنم .حرفی نزدم.
مــن را زد .دوباره حرفش را تکرار کرد .گفتم این کار را
نمیکنــم .باز هم مــن را زد .آنقدر کتکم زد که دیگر
توان تکان خوردن نداشتم.
فردای آن روز ،زمانی که به خودش آمده بود پشیمان از
کارش شد ،اما سر حرفش ایستاده بود .میگفت تا زمانی
که خانه را به نامش نزنم ،حق ندارم پایم را از خانه بیرون
بگــذارم .تلفنها را هم جمع کرده بود .دوازده روز من را
در خانه حبس کرد و کتکم زد .با ته ســیگار تمام بدنم
را سوزاند .فکر میکردم دیگر راه نجاتی ندارم تا این که
یکی از همسایهها صدای گریهام را شنیده و شک کرده
بود و پلیس را خبر کرد .این کابوس خیلی اتفاقی تمام
شــد .خدا کمکم کرد ،وگرنه معلوم نبود به خاطر ندانم
کاریام ،زنده میماندم یا نه.

۲۰سال حبس ،مجازات ربودن زن شوهردار توسط یک دوست خانوادگی

شــرق :دیماه ســال  ٩٣مردی با پلیس  ١١٠تماس
گرفت و از ربودهشدن همسرش از سوی یکی از دوستان
خانوادگیشان خبر داد.
این مرد به مأموران گفت جوانی که از دوستان خانوادگی
ما بود ،به عنوان میهمان به خانهام آمد و گفت همسرت
بایــد از این به بعد با من زندگی کنــد ،بعد هم او را با
خودش برد.
بیژن به مأموران گفت :در خانه نشسته بودیم که ناگهان
محســن زنگ خانه را به صدا در آورد و وارد خانه شد و
با تهدید گفت همسرم پریا باید با او زندگی کند .پس از
شــنیدن این حرف ،با محسن گالویز شدم و با هم دعوا
کردیم که ناگهان محسن به ســمت آشپزخانه دوید و
چاقویی از آنجا برداشــت و زیر گردن دختر خردســالم
گذاشــت و گفــت اگر پریا بــا من نیایــد ،دخترتان را

میکشــم .پریا نمیخواســت با او برود .همه تالش من
این بود که او را از دســت محســن نجــات دهم؛ اما تا
دخترمان را تهدید کرد ،پریا التماسکنان گفت با دخترم
کاری نداشــته باش .دخترم جیغ میزد و گریه میکرد.
ترسیدیم جلوی چشممان به او آسیبی برساند .محسن
تهدید کرد فقط در صورتی دخترتان را رها خواهم کرد
که پریا با من بیاید .دســت پریا را گرفت و کشانکشان
بدون کفش و لباس مناســب به بیرون برد و او را سوار
ماشین شخصی خود کرد.
با توجه بــه گفتههای بیژن و تحقیقــات ،مأموران کار
خود را برای دســتگیری محســن آغاز کردند .مدتی از
ربودهشدن پریا میگذشت ،اما خبری از او نبود .تا اینکه
یــک روز زن جوان با مراجعه به منــزل با پلیس ١١٠
تماس گرفت و از آنها درخواست کمک کرد.

به این ترتیب مأموران در صحنه حاضر شدند و محسن
را که در محل بود بازداشت کردند و در اختیار کارآگاهان
جنایی قرار دادند.
محســن ابتدا منکر آدمربایی شد و روز حادثه را چنین
برای مأموران شرح داد :شش ماه قبل ،پریا برای گارانتی
تلفن همراهش به محل کار من آمد و با هم آشنا شدیم.
پس از مدتی من را با خانواده و همسرش آشنا کرد .حتی
چند بار خانوادگی مســافرت رفتیم و من را برای جشن
سالگرد ازدواجشــان دعوت کردند .پریا با بیژن اختالف
داشــت؛ برای همین آن روز با من تماس گرفت و از من
خواست به منزلشــان بروم تا با بیژن حرف بزنم .وقتی
به آنجا رفتم با بیژن دعوایمان شــد .پریا خواست او را با
خودم ببرم و با پای خودش با من آمد.
اما پریا حرفهای محســن را رد کرد و گفت :درســت
اســت ،ما شــش ماه قبل با یکدیگر آشنا شدیم .بعد از
اینکه محســن متوجه شد چشــم دخترم مشکل دارد،
به بهانه اینکه چشمپزشــک خوبی را میشناسد ،با من
ک بار وکیلی برای کارهای
تماس میگرفت .همچنین ی 
برادرم به او معرفی کردم .این شد که محسن کمکم وارد
خانوادهمان شد .به بهانه سالگرد ازدواجم ما را با خود به
شمال برد .بعد از آن مدام من را تهدید میکرد و آرامش
را از خانــه ما گرفت .خانوادهام را تهدید به قتل میکرد.
تــا اینکه آن روز به منزل ما آمــد و به زور من را همراه
خودش برد و خواست از همسرم جدا شوم و با او زندگی
کنم .حتی همسایهها نیز شاهد هستند که با چه وضعی
من را از خانه بیرون کشــید و بدون روســری و لباس
مناسب داخل ماشــین هل داد .من را در خانه مادرش
زندانی کرد .اجازه نداشتم از خانه خارج شوم تا اینکه به

بهانه آوردن مدارک برای کارهای طالق ،محســن قبول
کرد من را به خانه خودم بیاورد؛ اما در راه تهدید کرد که
اگر دســت از پا خطا کنم ،عکسهایی را که از من دارد،
در شبکههای اجتماعی پخش خواهد کرد تا آبرویم برود.
پس از بازجوییهای بیشتر ،محسن لب به سخن گشود
و به جرم خــود اعتراف کرد و گفت :همان روز اولی که
پریا را دیدم ،از او خوشــم آمد ،اما نمیدانســتم متأهل
است .هر کاری کردم نتوانستم او را فراموش کنم .برای
همیــن تصمیم گرفتم به زور او را مجبور کنم که با من
زندگی کند.
ایــن در حالی بود که مأمــوران در ادامه تحقیقات خود
متوجه شــدند متهم ،فردی ســابقهدار و خشن است و
پیش از این هم به جرم قتل بازداشــت و محکوم شده
ی دم از زندان آزاد
اســت؛ اما با دریافت رضایت از اولیا 
شدهبود.
بهاینترتیب ،با توجه به گفتههای محسن و سایر مدارک
موجــود در پرونده و شــکایت زن جوان و شــوهرش،
کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد .پس از انجام
تشریفات قانونی ،بار دیگر شاکیان در جایگاه قرار گرفتند
و شــکایت خود را طرح کردند .سپس متهم بار دیگر در
جایگاه حاضر شــد و روز حادثه را شرح داد و از شاکیان
درخواست کرد او را ببخشند .در پایان جلسه رسیدگی،
هیئت قضات برای تصمیمگیری درخصوص این پرونده
وارد شور شــدند و محسن را به جرم آدمربایی و تهدید
و ورود بهعنف به ٢٠ســال حبس و ٧٤ضربه شالق و به
خاطر واردکردن صدمه جســمانی به بیژن ،به پرداخت
دیه محکوم کردند.

حقوق

سرورالسادات طباطباییزاده
نفقه اوالد با چه کسی است؟
عرف چنیــن میپندارد که نفقه مختص به
زن اســت و فقط مرد ملزم به پرداخت نفقه
به همسرش است؛ اما چنین تفکری اشتباه
است و باید گفت طبق قانون ایران ،نفقه به
اقارب (خویشاوندان) نیز در شرایطی تعلق
میگیرد و آنها تــا جایی که در قانون مقرر
شــده ،ملزم به انفاق یکدیگراند .حال سوال
این است چه کسی مستحق نفقه است؟ آیا
فقر و غنــا تأثیری در گرفتن نفقه دارد؟ آیا
اوالد نیز میتواند نفقه دریافت کند؟ در این
شماره از مطالب حقوقی ،به بیان پاسخ این
سواالت میپردازیم.
طبق ماده  1197کسی مستحق نفقه است
که ندار بوده و نتواند به وســیله اشتغال به
شــغلی ،وسایل معیشت خود را فراهم کند.
طبق ماده  1198قانون مدنی ،کســی ملزم
به انفاق است که توانایی دادن نفقه را داشته
باشــد ،بدون اینکه از جهــت دادن نفقه در
زندگی و مخارج آن دچار مشکل نشود .حال
فرض کنید شــخصی ندار بوده و به وسیله
شــغلی که پیشــه کرده ،نمیتواند وسایل
معیشــت خود را فراهم کنــد و پدر او نیز
بســیار ثروتمند است .حال سوال اینجاست
که آیا این شخص میتواند از پدرش تقاضای
نفقه کند؟
در پاسخ باید گفت طبق ماده  1199قانون
مدنی ،نفقه اوالدی که ندار است و نمیتواند
به واســطه اشــتغال به شــغلی ،مخارج و
هزینههای زندگی خود را که شامل مسکن،
لباس ،غذا و اثاث خانه به قدر حاجت است
فراهم کند ،به عهده پدر اســت و در صورت
عدم توانایی پــدر در پرداخت نفقه یا فوت
او ،پرداخــت نفقــه بر عهده اجــداد پدری
(پدربزگ)است .حال در صورت نبود پدر یا
اجداد پدری یا عدم توانایی آنها به پرداخت
نفقه ،نفقه اوالد بر عهده مادر اســت .حال
تصور کنید اگر مادر نیــز توانایی پرداخت
نفقه را نداشــته باشــد یا فوت کرده باشد،
در مرحله بعد نزدیکترین شــخص به اوالد
مســئول پرداخت نفقه به او اســت .بدین
معنا که اجداد و جــدات مادری (پدربزرگ
و مادربــزرگ مــادری) و جــدات پــدری
(مادربزرگ پدری) ملزم به انفاق میشــوند.
حــال اگر اجداد و جدات مــادری و جدات
پدری همــه در قید حیات بوده و همچنین
از لحاظ مالی توانایی پرداخت نفقه به اوالد
خود را دارند ،در این صورت آنها باید نفقه را
به حصه مساوی به اوالد بدهند .الزم به ذکر
است که اگر به طور مثال مادربزرگ پدری
نفقه را به اوالد پرداخت کند ،این مسئولیت
از سایر خویشاوندان مذکور که توانایی مالی
داشــته و ملزم به انفاق بودهاند برداشــته
میشــود .اما مادربزرگ پدری میتواند به
سایر خویشاوندان ،همانند پدربزرگ مادری
و مادربــزرگ مــادری در صــورت در قید
حیات بودن و داشتن توانایی پرداخت نفقه،
مراجعه کند و مبلغی را که به اوالد پرداخته،
به نسبت سهم سایرین از آنها دریافت کند.

كشف 66كیلو مواد مخدر
در فارس

راز مرد گرسنه با دست و لباسهای خونآلود در خیابان ولیعصر تهران چه بود؟
ساعت  :24مــرد گرســنه وقتی از پانسیون اخراج شــد ،برای یافتن غذا
دست به قتل مردی تنها زد.
رســیدگی به این پرونده از یکم اردیبهشت سال  94به دنبال دستگیری
مرد جوانی به نام محمد ،از ســوی مأموران کالنتری ســنایی در دستور
کار پلیــس قرار گرفت .مأموران کالنتری در حال گشــتزنی در خیابان
ولیعصر بودند که با محمد که با دســت و لباسهای خونین در حال فرار
بود روبهرو شــدند و وی را بازداشــت کردند .در این بین ،مرد جوانی که
در تعقیــب محمد بود به مأموران گفت :دایــیام ابراهیم در طبقه باالی
آپارتمانمان به تنهایی زندگی میکند .مادرم سر و صدای درگیری از باال
شنید و وقتی من برای سرکشی از خانه بیرون رفتم ،با مرد غریبه روبهرو
شــدم که با دست و لباسهای خونین در حال فرار بود.
بــا اطالعاتی که این مــرد به پلیس داد ،مأموران بــه خانه مورد نظر در
خیابان فرشــید رفتند و با جنازه ابراهیم 70ساله که با ضربههای متعدد
چاقو کشته شده بود روبهرو شدند.
محمــد در بازجوییها گفت :من و یکی از دوســتانم برای پیرمرد تریاک
آورده بودیم؛ اما دوســتم و ابراهیم با هم درگیر شــدند و دوســتم او را

کشــت .در حالی که در بررسیها روشن شد ابراهیم هرگز به مواد مخدر
اعتیاد نداشته اســت .محمد در بن بست اطالعاتی قرار گرفت و به ناچار
به جنایت اعتراف کرد.
وی گفت :شش سال قبل از همسرم جدا شدم و در خانه دوستانم زندگی
میکردم .تا اینکه سه ماه قبل به یک پانسیون در حوالی خیابان ولیعصر
رفتم .من آنجا زندگی میکردم و چون کار درســت و حســابی نداشتم،
سر کمد دوســتانم میرفتم و دست به سرقت میزدم ،تا اینکه مسئوالن
پانســیون به ماجرا پی بردند و من اخراج شدم .شبهایی که در پانسیون
بودم و از پنجره بیرون را نگاه میکردم ،آپارتمانی را شناسایی کرده بودم
که چند طبقه آن خالی از ســکنه بود و میدانستم در طبقه چهارم ،یک
مرد سالخورده به تنهایی زندگی میکند.
وی ادامه داد :بعد از اخراج از پانســیون ،جایی برای خواب نداشــتم .به
همین دلیل مقابل آپارتمانی که آن را شناســایی کرده بودم رفتم و زنگ
زدم و گفتم مأمور گاز هستم .به محض اینکه پیرمرد در را برایم باز کرد،
به طبقه پنجم که خالی بود رفتم و تا فردا ظهر خوابیدم .گرسنه بودم که
به طبقه چهارم رفتم و در را هل دادم که باز شــد .میدانستم پیرمرد در

خانه اســت؛ اما مخفیانه وارد شدم و به دلیل گرسنگی سر یخچال رفتم.
مــن دو روز در حالی در خانه پیرمرد بودم که او متوجه حضورم نشــده
بود .اما آخرین بار برای خوردن غذا به آشــپزخانه رفته بودم که او ســر
رسید و با دیدن من شوکه شد .میخواست فریاد بزند که از ترسم با کارد
آشــپزخانه او را زدم و از آپارتمان خارج شدم؛ اما همان لحظه خواهرزاده
وی که در طبقه پایین ساکن بود ،از خانه بیرون آمد و متوجه ماجرا شد.
محمد ،دیروز در حالی در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران
به ریاســت قاضی محســن زالی و با حضور دو مستشار پای میز محاکمه
ایســتاد که دختر و پسر قربانی برایش حکم قصاص خواستند.
محمد 35ساله اما به سواالت هیئت قضایی پاسخ نداد و گفت :نمیخواهم
درباره قتل حرفی بزنم .من برای قصاص آمادهام و میخواهم به استقبال
مرگ بروم .وی در پاســخ به سوال قاضی درباره ســابقه اعتیادش گفت:
مدتــی بود که مواد مخدری به نام ماش روم مصرف میکردم و به همین
دلیل متوجه رفتارهای خودم نبودم.
در پایان این جلســه ،هیئت قضایی وارد شور شد تا رأی صادر کند.

واژگونی اتوبوسی در تالش
حادثه رانندگی در تالش یک کشته بر جا گذاشت.
به گزارش اخبار اســتانهای خبرگزاری صدا و ســیما ،رئیس پلیس راه گیالن گفت :این حادثه دیروز در
جاده آســتارا  -تالش ،در محدوده شــهر حویق رخ داد که بر اثر برخورد یک اتوبوس با جدول وسط جاده
و واژگونی ،راننده 36ســاله آن بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
سرهنگ محمدپور افزود :به گفته شاهدان عینی ،راننده اتوبوس برای جلوگیری از برخورد با یک رأس دام
از مســیر منحرف و پس از برخورد با جدول جدا کننده ،در باند مخالف راه واژگون شد.
وی گفت :این اتوبوس که ســرویس کارکنان شــرکت چوب و کاغذ چوکا اســت ،هنگام حادثه سرنشین
نداشت.
رئیس پلیس راه گیالن ،بارش باران و لغزنده بودن جاده را علت ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعالم کرد.

جاده تالش  -آســتارا یکی از جادههای اصلی و پرتردد گیالن است.

پایگاه خبری پلیس :رئیس پلیس مبارزه
با مواد مخدر استان ،از كشف 59كیلوگرم
تریاك و هفت كیلوگرم هروئین خبر داد.
ســرهنگ «محمدجعفر توالیــی» گفت:
مأموران پاســگاه «هرمود باغ» شهرستان
الرستان ،هنگام كنترل خودروهای عبوری
در محور بســتك -الرستان ،به یك دستگاه
خودرو پژو  405مظنون و خودرو را متوقف
كردند.
وی ادامــه داد :در بازرســی از این خودرو
59كیلوگرم تریاك كه بــه طرز ماهرانهای
جاسازی شده بود ،كشف و در این خصوص
سه متهم دستگیر شد.
توالیی افزود :مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر استان ،از فعالیت یك باند مواد مخدر
مطلع و مراتب دستگیری اعضای این باند
را در دستور كار خود قرار دادند.
رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر فارس
گفــت :در این راســتا ،مأمــوران با انجام
كارهای اطالعاتی و پلیســی مخفیگاه این
افراد را شناســایی و به محل مورد نظر در
یكی از خیابانهای شیراز اعزام شدند.
وی با بیان اینكه در این خصوص سه متهم
دســتگیر و یك دســتگاه خودرو پژو 206
پارك شــده در منزل توقیف شــد ،افزود:
در بازرســی از این خودرو ،هفت كیلوگرم
هروئین كشف شد.

