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فرمانده انتظامی شهرســتان ســرایان 
گفت: شــیوه کالهبرداری تحت عنوان 
مسابقه  در  شــهروندان  شــدن  برنده 
رادیویــی با هدایت افراد به دســتگاه 
های خودپرداز، با هوشــیاری ماموران 
سرایان  شهرســتان  انتظامی  فرماندهی 

ناکام ماند.
روز  دوســت  وطن  علی  ســرهنگ 
شــنبه افزود: با آگاه سازی و آموزش 
شــهروندان مبنی بر عــدم اعتماد به 
تماس هــای کالهبرداران و وعده های 
آنان، فــردی در تماس با پلیس آگاهی 
شهرستان ســرایان از شخصی که خود 
را مجری یکی از شــبکه های رادیویی 
معرفی کرده و قصد کالهبرداری داشته 

است، شاکی شد.
وی بیــان کــرد: در این شــیوه فرد 
کالهبــردار برای دریافــت جایزه از 
یک  به  کرده  درخواســت  شــهروند 

انجام  از طریق  و  مراجعــه  خودپرداز 
عملیــات بانکــی یک رســید اعالم 
موجودی قبل و بعــد از واریز گرفته 
شود که وی از ادامه عملیات منصرف 
شده و موضوع را به پلیس اطالع داده 

است.
با  انتظامی ســرایان گفت:  فرمانــده 
اقدامات  انجام  و  ماموران  هوشــیاری 
فنــی، مشــخصات و حســاب فرد 
کالهبردار شناسایی و با هماهنگی انجام 

شده حســاب موصوف مسدود و در 
بررسی ها از سوابق متهم مشخص شد 
نامبرده دارای موارد متعدد کالهبرداری 
با این شیوه و شگرد در سایر استان ها 

بوده است.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات تکمیلی 
در این پرونده اظهار داشت: پلیس بارها 
به شــهروندان تاکید کرده که اگر قرار 
اســت هر گونه وجهی تحت هر عنوان 
به حســاب عابر بانک افــراد واریز یا 
انتقال یابد، الزم نیست به دستگاه های 
با  تنها  بانک مراجعه کنند و  خودپرداز 
ارائه شــماره کارت یا شماره حساب 

واریز وجه نقد امکان پذیر است.
وطن دوست تاکید کرد: شهروندان در 
تماس افراد ناشناس مواظب شگردهای 
متقلبانه آنان باشند و موارد مشکوک را 
از طریق تلفــن 11۰ به پلیس گزارش 

کنند

 پسر جوانی که دختر موردعالقه خود را 
در اقدامی جنون آمیز به آتش کشید و خود 
نیز دچار سوختگی شد، درحال حاضر با 

اتهام قتل روبه روست.
به گزارش ایســنا، »شرق« نوشت: این 
پرونده که پــس از 9 روز درد و عذاب 
دختر جــوان با مــرگ او وارد مرحله 
جدیدی شد، اکنون در دادسرای جنایی 
تهران در حال رسیدگی است و بازپرس 
شــعبه چهارم دادســرای جنایی تهران 
دســتورات الزم درباره ایــن پرونده را 

صادر کرده است.
مــرگ این دختر ۲۸ ســاله عصر روز 
پنجشــنبه به بازپرس غالمی اطالع داده 
و مشخص شد دختر جوان 9 روز روی 
تخت بیمارســتان سوانح و سوختگی با 
مرگ دست وپنجه نرم می کرده تا اینکه در 
نهایت به خاطر شدت آسیب های ناشی از 
ســوختگی 9۰ درصدی جان خود را از 

دست داده است.
در ادامه بررســی ها مشخص شد این 
دختر صبــح روز 1۰ اردیبهشــت در 
محدوده تهرانپارس دچار حادثه شــده 
است. در بررســی های بعدی گزارشی 
در اختیار بازپــرس جنایی قرار گرفت 
که مأمــوران کالنتری 1۲۶ وقوع حادثه 
آتش سوزی را صورت جلسه کرده بودند. 

بر اساس این گزارش، مأموران کالنتری 
1۲۶ تهرانپــارس صبــح روز حادثه از 
آتش ســوزی یک خودروی پژو ۲۰۶ در 
محدوده استحفاظی کالنتری خود مطلع 
شــدند و فهمیدند دو نفر در این حادثه 

مصدوم شده اند.
پس از اطفــای حریــق، دو مصدوم 
از خــودرو بیرون آورده شــدند و در 
اولیه مشخص شد یک مرد  بررسی های 
و یک زن مصدومان این حادثه هســتند. 
این در حالی بود که امدادگران اورژانس 
تهران وضع دختر جوان را بحرانی و وضع 
پسر جوان را نیمه پایدار تشخیص دادند و 
هر دو به بیمارستان سوانح و سوختگی 

تهران منتقل شدند.
مرد جــوان در بازجویی های ابتدایی و 
تحقیقات محلی به عنوان عامل وقوع این 
حادثه تشخیص داده شــد. او در ادامه 
بازجویی ها که پس از مداوای اولیه انجام 
شــد، به این آتش افروزی اعتراف کرد و 
گفت: من به این دختر عالقه مند بودم و 
تصمیم داشتیم با هم ازدواج کنیم. من 3۰ 
ساله هستم و او ۲۸ سال داشت و در یک 
دفتر مشــاور امالک کار می کرد. ما سال 
گذشته با هم آشنا شدیم و در نهایت در 
سال جدید تصمیم به سفر به کشور ترکیه 
گرفتیم تا در آن کشــور سرمایه گذاری 

کنیم. برای همین هرچه دارایی داشتم را 
به پول نقد تبدیل کردم و با خود به ترکیه 
بردم، اما از بدشانسی در آنجا گرفتار یک 
کالهبردار شــدیم و او همه پول ما را از 
چنگمان درآورد. برای همین مجبور شدیم 
به ایران برگردیم و من، چون پول نداشتم 
مدتی در خانه این دختر بودم، ولی بعد 
از مدتی متوجه تغییر رفتار او شدم، برای 
همین به یک پانسیون رفتم. من از اتفاقاتی 
که در چند ماه اخیر بین ما رخ داده بود 
ناراحت بودم، به همین خاطر صبح روز 
حادثه بــه پمپ بنزین رفتم و یک بطری 
بنزین خریدم. بعد هم از ســاعت 7 تا 9 
صبح جلوی خانــه مینا منتظر او بودم و 

وقتی او قصد داشت ســر کار برود، به 
بهانه صحبت ســوار ماشینش شدم. بعد 
از مسافتی مشــاجره ما سر موضوعات 
قبلی شروع شد و آن موقع بود که من از 
کوره در رفتم و بنزین را روی او ریختم 
و فندک را روشن کردم که ناگهان آتش 
زبانه کشید و او آتش گرفت، البته خودم 
هم به بنزین آغشته شــده بودم و آتش 

گرفتم.
بنا بر این گزارش، این متهم که در حال  
حاضر با اتهام قتل روبه روست می گوید 
قصد قتل نداشته و فقط می خواسته مینا را 
بترساند، اما این جمله او در تغییر اتهامش 

تفاوتی ایجاد نمی کند

باالبر ناایمن در یک واحد 
قنادی در رشــت، موجب 

مرگ کودکی 9 ساله شد.
معاون عملیات ســازمان 
گفت:  رشت  نشانی  آتش 
حادثــه محبوس شــدن 
کودکــی به مرکز ســتاد 
فرماندهی 1۲۵ آتش نشانی 
رشــت اطالع داده شــد 
دستگاه  یک  بالفاصله  که 
همراه  به  نجات  خودروی 
به محل  سه آتش نشــان 
شــهدا  خیابان  در  حادثه 

جاده کیژده اعزام شدند.
این  بیان  با  مومنی  شهرام 
که استفاده کودک 9 ساله 
از باالبر نــا ایمن در یک 
قنادی موجب گیر کردن او 
در ال به الی سقف و باالبر 
شده بود، اظهار داشت: در 
دلیل شدت  به  حادثه  این 
جراحات پســر 9 ســاله 

جانش را از دست داد.
معاون آمــوزش ایمنی و 
آتش  ســازمان  پیشگیری 
نشانی رشــن نیز در این 

باره به خبرنگار ایرنا گفت: 
باالبرهــای ناایمن به هیچ 
عنوان از لحاظ ایمنی مورد 
نشانی  آتش  سازمان  تایید 

نیست.
اظهار  موحــدی  حبیب 
واحد  توصیــه  داشــت: 
آتش  ســازمان  پیشگیری 
نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری رشت اینست 
کــه به جای اســتفاده از 
به  که  ناایمن  باالبرهــای 
پی کوچکترین  در  راحتی 

موجبات  توجهــی  بــی  
مصدومیت و یا مرگ افراد 
می شود، از پله های ثابت 
بتونی و یا آهنی اســتفاده 

شود.
وی با بیان این که این نوع 
از باالبر ها برای جابجایی 
کاال مورد استفاده قرار می 
علت  کرد:  تصریح  گیرد، 
ســازمان  مخالفت  اصلی 
نوع  این  با  نشــانی  آتش 
برای  آن  استفاده  ها  باالبر 

انتقال افراد است

حوادث

کالهبرداری با عنوان برنده شدن در مسابقه نافرجام ماند

اعتراف پسر جوان به آتش زدن دختر مورد عالقه اش!

مرگ کودک 9 ساله در رشت به دلیل استفاده از 
باالبر ناایمن

کالهبرداری رمال مجازی از زن جوان
مالباختــه پس از حضور 
در پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در اظهاراتش 
گفت:  کارآگاهــان  بــه 
ســاعت ۲۲:۰۰ مورخــه 
17/ ۰۲/ 139۸  خانم جوانی 
را به عنوان مســافر سوار 
ماشین کردم؛ هنوز چند ده 
نکرده  بیشتر حرکت  متری 
بودم که یک موتورسوار به 
من نزدیک شــد و به بهانه 
پرســیدن آدرس خواهش 
کرد تا توقف کنم و من نیز 
به محض  اما  کردم  توقف 
توقف ماشــین ناگهان این 
شخص چاقو و قمه ای را 
از زیر لبــاس خود خارج 
گلویم  زیــر  آن را  و  کرد 
گذاشت؛ این شخص مرا از 
پشت فرمان بیرون کشید و 
روی صندلی شاگرد راننده 
از خانم مسافر  و  نشــاند 
نیز خواســت که مواظب 
بود  زمان  آن  باشــد؛  من 
که متوجه شدم آنها با هم 
هســتند. مرد جوان پشت 
ماشین  با  و  نشست  فرمان 
کهریزک  بیابان های  به  مرا 
بــرده و در آنجا با وجود 
سرقت تمامی پول ها )بیش 
از ۵۰۰ هزار تومان(، کارت 
عابربانک و گوشــی تلفن 
تا  می خواســتند  همراهم 
ماشین را نیز سرقت کنند؛ 
زمانیکــه متوجه قصد آنها 
شدم،  ماشین  سرقت  برای 
در برابر آنها مقاومت کردم 
که با چاقو مرا از ناحیه ران 
پای چپ زدند و با سرقت 
ماشین از محل دور شدند.

رسیدگی  آغاز  با  همزمان 
به  »ســرقت  پرونده ی  به 
پراید«،  خــودرو  عنــف 
به  دیگری  مشابه  پرونده ی 
پایگاه نهــم پلیس آگاهی 
ارجاع شــد  بزرگ  تهران 
کــه در آن راننده ی یک 
کرده  عنــوان  پارس  پژو 

بود: خانــم جوانی را در 
کنار خیابان به عنوان مسافر 
دربست سوار ماشین کردم؛ 
را  زیادی  مســافت  هنوز 
طی نکرده بودم که متوجه 
یک  توسط  ماشین  تعقیب 
پراید شدم؛ متوجه شدم که 
این خانم  زیاد،  احتمال  به 
نیز مسافر نیست و در واقع 
همدست راننده پراید است. 
سرعت ماشین را زیاد کرده 
تا از دســت راننده پراید 
فرار کنم؛ سرانجام توانستم 
تا خودم را از دست راننده 
پراید نجات دهم؛ زن جوان 
را در شــهرری و قبل از 
پراید  راننده  رسیدن مجدد 
از ماشــین پیاده کرده و به 

سرعت از محل دور شدم.
با توجه به اظهارات راننده 
کارآگاهان  پــارس،  پژو 
پایگاه نهــم پلیس آگاهی 
اطمینان  بــزرگ  تهــران 
پیدا کردند که ســارقین با 
استفاده از خودرو مسروقه 
قصد زورگیری دیگری این 
بــار از راننده یک خودرو 
پژو پارس را داشتند که با 
هوشیاری راننده پژو پارس 
موفق به این کار نشــدند؛ 
لذا مشــخصات دســتور 
توقیف پراید مسروقه همراه 
آن  سرنشینان  دستگیری  با 
پلیس  جامع  سیســتم  در 
ثبــت شــد و در کمتر از 
۴۸ ساعت از زمان سرقت 
به  مسروقه  خودرو  پراید، 
صورت رها شده در منطقه 

باقرشهر کشف شد.
با کشف خودرو  همزمان 
مسروقه در منطقه باقرشهر، 
کارآگاهان پایگاه نهم پلیس 
نگاری  چهــره  با  آگاهی 
و بهــره گیــری از بانک 
اطالعات مجرمین ســابقه 
دار پلیــس آگاهی و دیگر 
اقدامات پلیســی موفق به 
مجرمین  از  یکی  شناسایی 

سابقه دار به عنوان مصطفی 
بررسی  شدند؛  ساله(   ۲7(
داد  نشان  مصطفی  سوابق 
که وی یکــی از مجرمین 
سابقه داری است که پیش 
اتهام سرقت  به  نیز  این  از 
به عنف منزل و مواد مخدر 
بارها دستگیر و روانه زندان 

شده است.
با شناسایی دقیق مصطفی 
اصلی  متهــم  عنــوان  به 
پایگاه  کارآگاهان  پرونده، 
نهم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ با شناسایی مخفیگاه 
در  باقرشهر  منطقه  در  وی 
مورخــه 19/ ۰۲/ 139۸  به 
موفق  و  مراجعه  محل  این 
جوانی  خانم  دستگیری  به 
نام مریم )۲۲ ساله( در  به 
داخل خانه شدند که پس 
از انتقــال به پایــگاه نهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
رانندگان  توسط  بالفاصله 
خودروهــای پراید و پژو 
پارس مورد شناسایی قرار 

گرفت.
با اعتراف صریح به  مریم 
همدســتی با مصطفی در 
سرقت به عنف از رانندگان 
مســافرکش  خودروهای 
جدیداً  داشــت:  عنــوان 
و  آشــنا شده  با مصطفی 
ازدواج  با هــم  تازگی  به 
کردیــم اما هنوز جشــن 
عروســی نگرفتیم؛ پس از 
مصطفی  کوتاهــی  مدت 
پیشنهاد داد که در پوشش 
مسافر اقدام به زورگیری از 
رانندگان مسافرکش کنیم و 
این شیوه و شگرد  نیز  من 

سرقت را از او یاد گرفتم.
اعترافاتش  ادامه  در  مریم 
با اشــاره به دیگر شــیوه 
سرقت  در  شگردشــان  و 
رانندگان  از  عنــف  بــه 
داشت:  عنوان  مسافرکش 
به همــراه مصطفــی، به 
عنوان مسافر دربست سوار 

زمانیکه  می شدیم؛  ماشین 
تقاضــای  راننــدگان  از 
دربست به خارج از شهر را 
می کردیم، چون زن و شوهر 
هیچ  بدون  راننده ها  بودیم 
درخواست  مشکلی  گونه 
ما قبول می کردند. زمانیکه 
از شــهر خارج می شدیم، 
و  چاقو  تهدید  با  مصطفی 
قمه ابتدا پول های راننده ها 
با  ادامه  را می گرفت و در 
زورگیری ماشــین و پیاده 
محل  از  راننده هــا  کردن 
پس  می شــدیم؛  متواری 
در  را  ماشــین ها  فرار،  از 
رها  خیابان  از  گوشــه ای 

کرده و به خانه می آمدیم.
بــا توجه بــه اعترافات 
صریح مریم به همدســتی 
در  )همسرش(  مصطفی  با 
تحت  ســرقت های  انجام 
کارآگاهان  مسافر،  پوشش 
پایگاه نهــم پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ مخفیگاه 
مصطفــی را بــه صورت 
مراقبت  تحت  نامحسوس 
نهایتًا  و  داده  قــرار  خود 
مصطفــی نیــز در همان 
  139۸ /۰۲ /19 مورخــه 
دســتگیر و پس از مواجه 
حضوری با همســرش، به 
ناچار لب به اعتراف گشود 
به سرقت های تحت پوشش 

مسافر اعتراف کرد.
کرم  کارآگاه  ســرهنگ 
پایگاه  رئیس  وند،  یوسف 
نهم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ، با اعــالم این خبر 
اعتــراف صریح  با  گفت: 
متهمیــن به ســرقت های 
تحــت عنوان مســافر و 
مشابه،  پرونده های  بررسی 
نفر از شکات و  تاکنون ۵ 
شناسایی  مورد  مالباختگان 
اقدامات  و  گرفتنــد  قرار 
جهــت شناســایی دیگر 
شکات و مالباختگان ادامه 

دارد.

٥

اولین جلســه محاکمه مرد ۶۰ ساله 
پیر« در شعبه ششم  به »گرگ  معروف 
و  کیفری یک خراسان رضوی  دادگاه 
به ریاست قاضی جواد شاکری برگزار 

شد.
به گزارش گروه اســتان های باشگاه 
خبرنــگاران جوان ، همــه ماجرا به 
خاطر یک »سگ« رخ داد. می خواستم 
یک قالده »سگ« برای نگهبانی از باغ 
بخرم. تا این که »ســگی« را در دست 
با  پسر 11 ساله دیدم. برای خرید آن 
کودک وارد مذاکره شدم، اما آن سگ 
به درد من نمی خورد، بعد از آن سگ 
باز هم سگ  برایم آورد، ولی  دیگری 
به درد بخوری نبود، تا این که سومین 

»سگ قالده دار« را از او خریدم.
 ۶۰ مرد  اظهارات  از  بخشــی  این ها 
ســاله معروف به »گرگ پیر« اســت 
اولین جلسه  در  روز گذشته  که صبح 
محاکمه در دفاع از خود مطرح کرد.

در این جلســه که در شــعبه ششم 
و  کیفری یک خراسان رضوی  دادگاه 
به ریاست قاضی جواد شاکری برگزار 
شــد، ابتدا رئیس دادگاه با توصیه به 
دادگاه،  نظم  رعایــت  برای  حاضران 
اتهامات متهم مبنــی بر یک فقره قتل 
عمــدی، آدم ربایــی و اعمال منافی 
عفت را به وی تفهیــم کرد و گفت: 
دادگاه در دو بخــش علنی و غیرعلنی 
اتهامات »ر-الف« رسیدگی خواهد  به 
کرد چــرا که طبــق قانون جلســه 
منافی عفت  اتهام عمل  به  رســیدگی 
باید به صورت غیرعلنی برگزار شود و 
از سوی دیگر نیز مردم باید در جریان 
اخبار جرایمی قرار بگیرند که موجب 
احساس ناامنی در جامعه می شود واز 
قضایی  دستگاه  قانونی  اقدامات  نتیجه 

درباره این گونه جرایم مطلع شوند.
در ادامه این جلســه رســیدگی که 
هیئــت مستشــاری دادگاه )قاضــی 
خطیبی و قاضی قاســمی طوسی( نیز 
حضور داشــتند، ابتدا معاون دادستان 
قرائت  بــه  رضوی  خراســان  مرکز 
کیفرخواســت صادر شــده از سوی 
دادســرای عمومی و انقالب مشــهد 

پرداخت و گفــت: این پرونده جنایی 
از تاریخ دوازدهم بهمن 1397 زمانی 
در دادسرا تشکیل شــد که مردی از 
دســتگاه قضایی و پلیــس برای پیدا 
کــردن فرزنــد گمشــده اش کمک 

خواست.
تحقیقات  افــزود:  زاده  عابدین  نیره 
پلیــس  جنایــی  اداره  کارآگاهــان 
آگاهی خراســان رضوی که با صدور 
دستورات ویژه قضایی آغاز شده بود، 
ســرنخ های ماجرای گم شدن کودک 
11 ســاله را به سوی مرد ۶۰ ساله ای 
کشاند که به »گرگ پیر« معروف شد.

»قاضی عابدیــن زاده« تصریح کرد: 
این مرد در تاریخ بیست و یکم بهمن 
ماه ســال گذشته با دســتور بازپرس 
نژاد )بازپرس ویژه  اکبر احمدی  علی 
قتل عمد مشــهد( بازداشت شد و در 
نهایــت به قتل مرتضــی )کودک 11 

ساله( اعتراف کرد.
وی گفت: جســد این کــودک میان 
دره ای در جــاده قدیم نیشــابور در 
حالی کشف شــد که کمربند مشکی 

نیز دور گردنش وجود داشت.
خراســان  مرکز  دادســتان  نماینده 
به  اشــاره  پایان ضمن  در  رضــوی 
استشــهادیه 1۸۰ نفــری اهالی محل 
وقوع جــرم از محضر دادگاه تقاضای 
صدور اشــد مجــازات در مألعام را 
»گرگ  به  معروف  مرد  کرد.  ســپس 
پیر« با دســتور قاضی شاکری )رئیس 
دادگاه( در جایگاه متهم قرار گرفت و 
بیان می کرد  به صراحت  که  در حالی 
قتــل را قبول دارم، مدعی شــد من 
کمربنــد آن کودک را از دور کمرش 
باز کردم و به گردن او پیچاندم، ولی 
اتهام  که  این  نکشــیدم! ضمن  را  آن 
آدم ربایــی را هم قبول ندارم چرا که 
کودک خودش سوار خودروی پی کی 
من شد! و از سوی دیگر هم من او را 
بــرای آزار و اذیت به باغ نبردم، بلکه 

می خواستم او را گوشمالی بدهم!
در پی انکار برخی از اتهامات توسط 
متهم و با وجود آن که وی در مراحل 
بازپرســی و تحقیقات دادگاه کیفری، 

بار  بود،  اقرار کــرده  به جرایم خود 
دیگر قاضی جواد شاکری که با تسلط 
اعترافات  اوراق و خطــوط  بر  کامل 
متهم در پرونده، ســخن می گفت: به 
بخشی از اقاریر صریح وی در مراحل 
در  افزود: شما  و  اشاره کرد  دادرسی 
از اظهارات خودتان که در  قســمتی 
پرونده قید شــده اســت، به کشیدن 
هفت دقیقــه ای کمربند به دور گردن 
مقتول اعتراف کرده اید، ضمن این که 
نواری شکل  فشار  نیز  قانونی  پزشکی 
به دور گــردن مقتول را تایید کرده و 

آن را علت مرگ دانسته است.
متهم که ســعی می کــرد با انکار آن 
چه در مراحل تحقیقات و بازســازی 
صحنه جرم بیان کــرده بود، خود را 
از مخمصه ســواالت تخصصی و فنی 
قاضی شــاکری و هیئت مستشــاری 
دادگاه رها کند در تناقض گویی هایی 
آشــکار ادعا می کرد که ســر کودک 
11 ســاله به بلوک  ســیمانی استخر 
باغ خورده اســت چــرا که من او را 
هل دادم و به درون اســتخر خالی از 
آب افتاد، اما به هوش نیامد! من او را 
به باغ بردم تا درباره »ســگ« مذاکره 
کنیــم! ولی هیچ ســگی در باغ نبود! 
در این هنگام قاضی ســوال کرد: اما 
شما گفتید سگی در باغ نبود. پس چه 
چیزی را می خواســتید به کودک 11 
داد:  پاسخ  متهم  بدهید؟  نشــان  ساله 
با این بهانه می خواســتم او را به باغ 
بکشــانم تا گوشمالی اش بدهم! او به 

من فحش داد من هم عصبانی شدم .
 وکیل تســخیری متهم سعی کرد تا 
قتل را به عنوان شبه عمد برای دادگاه 
اثبات کند که در ایــن باره به اخبار 
روزنامه ها نیز اشــاره کــرد و گفت: 
در روزنامه هــا از همان ابتدای ماجرا 
موضوع قتل عمد مطرح شد. همچنین 
علیرضــا رَون زاد معتقد بود که او به 
در  باید  فقط  تســخیری  وکیل  عنوان 
دفاع  متهم  از  قتل عمــد  اتهام  بخش 
کند که مورد پذیــرش رئیس دادگاه 

نگرفت. قرار 
قاضی شــاکری گفت: دادگاه به هیچ 
قرار  تاثیر فضای رسانه ای  وجه تحت 
نمی گیرد وبر اســاس موازین شرعی 
وقانونی به پرونده رســیدگی می کند. 
گزارش ها حاکی است، متهم که برای 
آخرین دفاع در جایــگاه قرار گرفته 
بود، بار دیگر بــه صراحت اتهام قتل 
را پذیرفت، اما مدعی شد من کمربند 
را دور گــردن او انداختم، ولی آن را 

نکشیدم!
شــایان ذکر اســت، در آغاز جلسه 
رســیدگی بــه این پرونــده، پس از 
برای  مجازات  اشــد  تقاضای صدور 
فرزانه  دم،  اولیــای  ســوی  از  متهم 
واحد و امیر افخم الشــعراء به عنوان 
وکالی اولیــای دم ضمن بیان برخی 
جزئیــات پرونده، دفاعیات خود را به 
رئیــس دادگاه ارائه دادند و در پایان 
نیز رســیدگی غیرعلنی به اتهام عمل 

منافی عفت متهم برگزار شد.

محموله گوشی تلفن همراه قاچاق در المرد متوقف شد
فرمانده انتظامی المرد از کشــف 7۶ دســتگاه 
گوشــی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۵ میلیارد 

ریال خبر داد.
به گزارش گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از شــیراز، سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده 
انتظامی المرد اظهار کــرد: ماموران انتظامی این 
شهرستان هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک 

دستگاه پژو ۲۰۶ مظنون و آن را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه ماموران موفق شدند در بازرسی 
از این خودرو تعداد 7۶ دســتگاه گوشی تلفن 
همراه قاچاق کشــف کنند، تصریح کرد: در این 

راستا یک نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی المرد ادامه داد: ارزش ریالی این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان، ۵ میلیارد ریال برآورد شده است

موتورسیکلت قاچاق 1٥0 میلیونی در الرستان توقیف شد
  فرمانده انتظامی الرستان از کشف یک دستگاه 
موتورسیکلت قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، ســرهنگ داوود 
امجدی گفــت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و در پی دریافت گزارش های مردمی 
مبنی بر اینکه شخصی در ســطح شهرستان با 
موتورسیکلت غیر مجاز تردد می کند که موضوع 
بــه صورت ویژه در دســتور کار مأموران قرار 

گرفت.
فرمانده انتظامی الرستان با بیان اینکه مأموران در 

یک عملیات ضربتی موفق به توقیف موتورسیکلت قاچاق شدند، تصریح کرد: در این خصوص راکب نیز دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه بنا به نظر کارشناسان، ارزش ریالی این موتورسیکلت قاچاق، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال برآورد شده، خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

مذاکره مرگبار » گرگ پیر« در باغ مخوف


