یکشنبه  1تیر 1399

 29شوال 1441

حوادث

 ۲۳۲۲ابتال و  ۱۱۵فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین وضعیت
بروز بیماری کووید ۱۹-در کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتــر الری گفت :از روز
جمعــه تا دیــروز  ۳۱خرداد  ۱۳۹۹و بر اســاس
معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۳۲۲بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد
که  ۵۹۵مورد بستری شدند.
وی افزود :بــه این ترتیب مجمــوع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۲۰۲هزار و  ۵۸۴نفر رسید.
الری همچنین گفت :متاسفانه در طول دو روز
گذشته ۱۱۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری به ۹
هزار و  ۵۰۷نفر رسید.

وی افزود :خوشــبختانه تاکنــون ۱۶۱هزار و
 ۳۸۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها

ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت ۲۸۴۲ :نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی تاکیــد کــرد :تاکنــون یــک میلیون و
 ۳۹۵هزار و  ۶۷۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.
الری گفت :اســتانهای خوزستان ،خراسان
رضوی ،کرمانشاه ،آذربایجان های شرقی و غربی،
گلستان و کردستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
وی بــر لزوم رعایت موازین بهداشــت فردی
و اجتماعی ،اســتفاده از ماســک و فاصلهگذاری
اجتماعی تاکید کرد.

مرگ مشکوک متهم متواری؛ خودکشی یا قتل؟
پرونده فســاد در میان تعدادی از مقامات سابق
قضایی با درگذشت قاضی سابق غالمرضا منصوری
هر روز بــا ابهامات و ســواالت بیشــتری مواجه
میشــود .در این میان یک سوال از همه بیشتر در
حال مطرح شدن است؛ منصوری خودکشی کرده یا
به قتل رسیده است یا ...؟
به گزارش ایســنا ،روز جمعه  ۳۰خرداد  ،۹۹خبر
مرگ مشکوک قاضی سابق غالمرضا منصوری که
نامش به عنوان یکی از متهمان پرونده اکبر طبری
معاون ســابق اجرایی قوه قضائیــه مطرح بود ،در
هتلی در رومانی منتشر شد .خبری که عدهای را در
شــوک ،برخی را در ترس و بعضی را در تعجب فرو
برد .همین چند روز قبــل بود که منصوری پس از
متهم شــدن به دریافت رشوه  ۵۰۰هزار یورویی و
مفاسد دیگر ،با انتشار فیلمی ،مدعی شده بود با پای
خود به ایران بازخواهد گشــت و ترسی از محاکمه
ندارد .البته این اتفاق نیفتاد و او نه تنها به کشــور
بازنگشــت بلکه به درخواست ایران و توسط پلیس
بینالملل در رومانی دستگیر شد.
با دســتگیری منصوری در رومانی ،دادگاه این
کشــور تا مشــخص شــدن ابعاد پرونده و تکمیل
مســتندات ،وی را از رومانی ممنوعالخروج و ملزم
بــه معرفی هفتگی خود به پلیــس رومانی کرد .در
این میان روز جمعه خبر مرگ مشــکوک منصوری

به علت پرت شدن از ارتفاع در هتل دوک بخارست
منتشر شد .خبری که اطالعات ضد و نقیضی درباره
آن در حال انتشار است.
در همین کمتر از دو روز که از انتشار خبر مرگ
منصوری گذشــته ،چند پرسش مهم از سوی افکار
عمومی در حال مطرح شدن است:
 .۱آیا منصوری خودکشی کرده ،ناخواسته پرتاب
شده یا به قتل رسیده است؟
 .۲اگر منصوری خودکشی کرده باشد این سوال
مطرح میشود که چرا باید چنین شخصی که همین
چند روز پیش با اعتماد به   نفس کامل از بی  گناهی
خود سخن میگفت دست به خودکشی بزند؟
 .۳اگر منصوری به قتل رســیده باشد این سوال
مطرح میشــود که چه کســانی از مرگ او ســود

میبــرده و یا از زنده بودن و ســخن گفتن او زیان
میکردهاند؟
 .۴چه ارتباطی بین طرح نام منصوری در پرونده
طبری و مرگ مشکوک او وجود دارد؟
 .۵منصوری در صورت زنده ماندن چه اطالعاتی
را میتوانست فاش کند؟
 .۶چرا با وجود اینکه دادگاه رومانی به حساسیت
پرونده منصوری واقف بود او را تحت مراقبت ویژه
قرار نــداده بود تا از بروز چنیــن اتفاقی جلوگیری
شود؟
 .۷چرا ایران نتوانســت با فشار بر رومانی ،زودتر
این متهم فراری را به کشور بازگرداند تا ابعاد پرونده
وی و کسانی که با آنان در ارتباط بوده روشن شود
و اینگونه با مرگ او ،بر ابهامات اضافه نشود؟
 .۸پیگیری موضوع مرگ مشــکوک منصوری
بر عهده چه دســتگاههایی خواهد بود و چگونه به
افکار عمومی پاسخ خواهند داد؟
 .۹تکلیف پولهایی که گفته شــده منصوری به
ناحق دریافت کرده چه میشود؟
 .۱۰بــا توجه بــه پیچیده بودن ایــن پرونده و
مواضــع نه چندان دوســتانه رومانــی در قبال آن
نسبت به ایران ،آیا واقعا منصوری از دنیا رفته یا به
نحوی فراری داده شده و با انتشار خبر درگذشت او
تالش شده از اذهان فراموش شود؟

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد

 ۳بازداشتی در پرونده هواپیمای اوکراینی

رئیــس ســازمان قضایــی نیروهای مســلح
گفت :پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی تاکنون
 ۶بازداشــتی داشته اســت که  ۳نفر از آنها با قید
وثیقه آزاد شدهاند.
به گزارش ایســنا به نقل از صدا و سیما ،حجت
االســام بهرامی درباره فلســفه تشکیل سازمان
قضایی نیروهای مســلح گفت :نیروهای مســلح
مســئول ایجاد و حفظ امنیت در جامعه هســتند و
براســاس روایات ،کســی که امنیت نداشته باشد
آسایش هم ندارد.
وی گفت :نیروهای مسلح باید خودشان در قلعه
محکم و امنی که برای مردم ایجاد میکنند از جرم
و خطا مبرا باشــند و به همین علت در اصل ۱۷۲
قانون اساســی به جایگاه سازمان قضایی نیروهای
مسلح اشــاره شــده اســت که باید این سازمان
جرایم نیروهای مســلح را بررســی کند تا امنیت
خدشه دار نشود.
رئیــس ســازمان قضایــی نیروهای مســلح
خاطر نشــان کرد :رســیدگی به جرایم نیروهای
مسلح اعم از ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی ،وزارت
دفــاع و جرایم امنیتی و جرایــم مربوط به وظایف
کارکنان وزارت اطالعات بر عهده سازمان قضایی
نیروهای مسلح است.
بهرامی در پاســخ به سوالی درباره آخرین وضع
رســیدگی به پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی
گفــت :از روز شــنبه بعــد از حادثه کــه رئیس
قوه قضائیه به ما مأموریت رسیدگی به این پرونده
را داد ،بالفاصله ورود کردیم و بازپرس ویژه تعیین
و از محل حادثه بازرسی شد.

وی افــزود :اگرچه چنــد روزی از وقوع حادثه
گذشــته بود اما به محض این که به ما مأموریت
داده شــد در صحنه حاضر شدیم و قطعات هواپیما
را حفظ و جمع آوری کردیم و برای آنها شناسنامه
تعیین و عکسبرداری شد.
وی افــزود :از همــان روز نخســت گروههای
کارشناسی تشکیل شد و جواب بیشتر این گروهها
واصل شــده و گزارش دو گروه باقیمانده است که
به محض اینکه واصل شــود ،پرونده وارد مراحل
جدیدی میشود.
بهرامی با اشــاره به این که حــدود  ۸۰نفر از
خانــواده اولیاء دم به ســازمان قضایــی نیروهای
مســلح مراجعه و طرح دعوا کردهاند ،به رسیدگی
بــدون اغماض به این پرونده اشــاره کرد و گفت:
ســپاه پاسداران هم از همان ابتدا از ما خواست که
رســیدگی قاطع کنیم و مدعی رســیدگی به این
پرونده است و فرمانده کل سپاه هم در نامه نگاری
بــا ما در خصــوص غرامــات و خســارات تاکید
کرده است.

بهرامــی افزود :امــروز جلســهای در معاونت
حقوقی ریاست جمهوری درباره میزان غرامتها و
خســارات برگزار شد و فرمانده کل سپاه هم به جد
این موضوع را پیگیری میکند و از ما خواسته است
هر جا خطایی صورت گرفته است ،رسیدگی شود.
وی گفــت :در این حادثــه اگرچه تا حد زیادی
از خانواده شــهدا دلجویی شــده است اما باید این
دلجوییها بیشتر شود و ما هم تالش خواهیم کرد
حکمی عادالنه صادر کنیم.
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:
تاکنون این پرونده  ۶بازداشــتی داشــته است که
 ۳نفر با قید وثیقه آزاد شــدند و  ۳نفر در بازداشت
هستند و اگر در حین رســیدگی به این پرونده به
قصور و تقصیر متهمان دیگری هم برخوردیم ،آنها
را هم احضار خواهیم کرد.
وی تأکید کرد :قطع ًا در رسیدگی به این پرونده
هیــچ مالحظهای صورت نخواهــد گرفت و البته
مسئوالن هم به دنبال رسیدگی بدون مالحظه در
این پرونده هستند.
بهرامی به تاکیــدات رهبری درباره این پرونده
اشــاره کرد و گفت :ایشان از ما خواستند به جرایم
یا قصور و تقصیر احتمالی در این پرونده رسیدگی
کنیم و در خصوص پیشگیری هم تاکید کردند که
به گونهای عمل شــود تا دیگر شاهد وقوع چنین
اتفاقاتی نباشیم.
وی در پاســخ به ســوالی در خصوص تحقیق
درباره برخی گمانه زنیهایی که اخیراً در مورد این
هواپیما مطرح شده ،گفت :همه مسائل این پرونده،
کارشناسی و بررسی میشود.

با شکایت الیاس قالیباف؛

محمدعلی نجفی به  ۴ماه حبس محکوم شد

وکیــل مدافع محمدعلی نجفــی گفت :موکلم در
پرونده شکایت الیاس قالیباف از او به اتهام افترا به ۴
ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا گودرزی در گفت وگو
با ایســنا درباره پرونده شــکایت الیــاس قالیباف از
موکلــش گفت :شــعبه  ۱۰۵۹دادگاه کارکنان دولت
موکلم را به اتهام افترا به  ۴ماه حبس تعزیری محکوم
کرده و درباره اتهامات دیگر موکلم یعنی نشر اکاذیب
و گزارش خالف واقع حکم برائت صادر کرده است.
وی افــزود :طبــق مــاده  ۶۹۷قانــون مجازات
اســامی «هر کس به وســیله اوراق چاپی یا خطی
یا بــه وســیله درج در روزنامه و جرایــد یا نطق در
مجامــع یــا به هر وســیله دیگر به کســی امری را
صریحا نســبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق
قانون آن امر جرم محســوبشــود و نتواند صحت
آن اســناد را ثابت کند ،جز در مواردی که موجب حد
اســت ،به یک ماه تا یک ســال حبس و تا  ۷۴ضربه
شــاق یا یکی از آنها حســب مورد محکوم خواهد
شد ».این در حالی است که در پرونده اصلی گزارش
شــهرداری خطاب به دادستانی ارســال و مراتب به

شعبه  ۱۵دادســرای کارکنان دولت ارجاع شده است
و هنــوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشــده اســت؛
لــذا جرم افترا هنوز تحقق نیافتــه که بتوان متهم را
محکوم کرد.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود :موضوع دیگر
این اســت که گزارش مربوطه را شهرداری منطقه ۲
خطاب به نجفی به  عنوان شهردار تهران ارسال کرده
و ایشــان طبق قانون آن را خطاب به دادستان تهران
ارسال کرده است .لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده
است اما بخاطر آن مجرم شــناخته شده است .نباید
مسئولین اجرایی احساس کنند به خاطر انجام وظیفه

شان تحت محاکمه قرار خواهند گرفت زیرا این رویه
راه را برای مبارزه علیه جرایم و فســاد اداری مسدود
خواهد کرد.
وی یادآور شــد :طبــق ماده  ۷۲قانــون آیین
دادرســی کیفری "،هرگاه مقامات و اشخاص رسمی
از وقوع یکــی از جرایم غیر قابل گذشــت در حوزه
کاری خود مطلع شــوند ،مکلفند موضوع را فوری به
دادســتان اطالع دهند ".لذا آقای نجفی انجام وظیفه
کرده است.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود :حکم صادره
در تضــاد با قوانین موضوعه اســت و نباید اینگونه
حکمی صادر میشد .در این پرونده برای شهرداری
منطقه  ۲حکم برائت صادر شــده لذا اگر شــهردار
منطقــه  ۲اقدامش صحیح بوده پس آقای نجفی هم
اقدام درستی کرده و باید تبرئه شود.
وی افــزود :طی روزهای آینده بــه حکم صادره
اعتراض می کنیم.
گودرزی درباره پرونده قتل میترا اســتاد نیز گفت:
پرونده به شــعبه  ۴۱دیوان عالی کشــور به ریاست
قاضی رازینی ارجاع شده و در دست بررسی است.
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فارس
مدیرکل پزشکی قانونی فارس اعالم کرد:

فوت  ۱۴۳نفر طی  ۲ماه بر اثر تصادف در فارس

ایســنا :مدیرکل پزشــکی قانونی فارس گفــت :در ماههــای فروردین و
اردیبهشت امسال  ۱۴۳نفر در فارس براثر حوادث رانندگی درون و برونشهری
جان خود را از دست دادهاند.
علیرضا درودچی شنبه  ۳۱خرداد در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه شاهد
کاهش شمار فوت شدگان حوادث رانندگی در  ۲ماه اول امسال نسبت به مدت
مشابه ســال قبل هستیم ،گفت ۲ :ماه اول سال گذشــته تعداد جان باختگان
حوادث رانندگی درون و برونشهری  ۲۰۳نفر بود.
درودچی اضافه کرد :سال گذشته در ماههای فروردین و اردیبهشت ۵۱ ،نفر
براثر حوادث رانندگی درون شهری و  ۱۵۲نفر در حوادث رانندگی برون شهری
جان باختند و امســال در همین بازه زمانی  ۴۷نفر در تصادفات درون شهری و
 ۹۶نفر در تصادفات برون شهری جان خود را از دست دادهاند.
او همچنین از کاهــش  29/۵درصدی حوادث رانندگی درونشــهری طی
 ۲ماه گذشــته خبر داد و گفت :در حوادث رانندگی برون شهری نیز با کاهش
 ۳۷درصدی روبرو بودیم.
مدیرکل پزشــکی قانونی فارس عنوان کرد :در دو ماهه نخست امسال نیز
 ۱۹نفر بر اثر غرق شــدگی در اســتان جان باختند که از این تعداد  ۱۵نفر مرد
و  ۴تن زن بودند.
درودچی خاطرنشــان کرد :در سال  ۹۸تعداد  ۲۹نفر بر اثر غرق شدگی جان
خود را از دست دادند که از این تعداد  ۱۶نفر مرد و  ۱۳نفر زن بودند.

کشف و ضبط  20عدد سکه تاریخی در نیریز

فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس از کشف و ضبط  20عدد
سکه اشکانی ،ایلمایی و متأخر اسالمی در نیریز خبر داد.
بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
اســتان فارس ،ســرهنگ محمدرضا بهمنینژاد اظهار داشت« :مأموران پلیس
اطالعــات و امنیــت عمومی نیریز در حین ایســت و بازرســی و نظارت بر
خودروهای عبوری در محور نیریز به ســیرجان به یک دستگاه خودرو سواری
مشــکوک شــدند .خودرو متوقف و در بازرســی تعداد  20عدد سکه قدیمی
(نقره و مســی مربوط به دورههای اشکانی ،ایلمایی و متأخر اسالمی) کشف و
ضبط و متهم دستگیر شد».
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی اســتان فارس گفت« :برابر ماده 561
هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخیفرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن
آن نیانجامد ،قاچاق محسوب شده و مرتکب ،عالوه بر استرداد اموال به حبس
از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق،
محکوم میشود».

 15ميليارد کاالی مظنون به قاچاق در ممسنی
كشف شد

فرمانده انتظامی اســتان گفت :در بازرسي از  2دستگاه كاميون ،انواع لوازم
يدكي مظنون به قاچاق به ارزش  15ميليارد ريال در ممسني كشف شد.
سردار "رهامبخش حبيبي" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بیان
کرد :ماموران انتظامي شهرستان ممسني در اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال،
حين اجراي ايست بازرسي مقطعی در محورهای مواصالتی ،به  2دستگاه تریلر
حامل بار مشکوک شدند و آنها را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افــزود :ماموران موفق شــدند در بازرســي از آن خودروهــا 3 ،هزار و
 500قطعه انواع لوازم یدکی خودروهای خارجی مظنون به قاچاق و فاقد مجوز
كشف كنند.
فرمانده انتظامي استان فارس با اشاره به اینکه برابر نظر كارشناسان ارزش
اموال مكشــوفه 15 ،میلیارد ريال برآورد شده است ،تصريح كرد :در این راستا
 2نفر متهم دستگیر و براي انجام مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

کشف  45تن برنج خارجي مظنون به قاچاق
در بوانات

جانشــين فرمانده انتظامي اســتان از كشــف  45تن و  960كيلوگرم برنج
خارجي مظنون به قاچاق به ارزش  7میلیارد ريال در شهرستان بوانات خبر داد.
سرهنگ "يوســف ملكزاده" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :ماموران پلیس آگاهی شهرســتان بوانات در اجراي طرح مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،حيــن نظارت بر خودروهــاي عبوري در محورهــاي مواصالتي،
به  2دستگاه تريلر حامل برنج مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرسي از آن خودروها 45 ،تن و  960كيلوگرم برنج
خارجي مظنون به قاچاق و فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکي را کشف کردند.
ســرهنگ "ملــكزاده" با اشــاره به اينكــه کارشناســان ارزش محموله
کشف شده را 7 ،میلیارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در اين زمينه  2نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.
جانشــين فرمانده انتظامي اســتان خاطر نشــان کرد :قاچاق کاال ضربات
جبران ناپذيري به اقتصاد کشــور ميزند که در اين خصوص نيروي انتظامي با
قاطعيت با قاچاقچيان مقابله مي کند.

دستگيري  2سارق و كشف  15فقره سرقت

جانشــين فرمانده انتظامي جهرم از دســتگيري  2سارق و كشف  15فقره
سرقت منزل و احشام در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ "علياصغر محمدپور" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :در پي وقوع چندين فقره سرقت منزل و احشام در اين شهرستان،
موضوع شناسايي و دســتگيري سارقان به صورت ويژه در دستور كار ماموران
قرار گرفت.
وي بــا بيان اينكه ماموران پليس آگاهي با اقدامات فني و تخصصي موفق
شــدند در اين زمينه  2نفر سارق را شناسايي و دستگير كنند ،گفت :متهمان در
بازجويي اوليه به  15فقره سرقت منزل و احشام اقرار كردند.
سرهنگ "محمدپور" با اشــاره به اينكه متهمان براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شــدند ،گفت :شهروندان در صورت مشاهده و شناسايي
افراد مشكوك مراتب را سريعا به مركز فوريتهاي پليسي  110اعالم كنند.

يك كشته و  5مجروح حاصل واژگوني پرايد

رئيس پليس راه شــمالي استان گفت :بر اثر واژگوني سواري پرايد در محور
ايج-ششــده شهرستان اســتهبان ،يك نفر در دم فوت و  5نفر نيز مجروح و
راهي بيمارستان شدند.
سرهنگ "عبدالهاشم دهقاني" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
گفت :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110خبري مبني بر وقوع يك فقره
حادثه رانندگي در محور ايج-ششده شهرستان استهبان به مأموران اعالم شد.
وي ادامــه داد :بالفاصله مأموران به همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل
مورد نظر اعزام شدند و مشاهده کردند يك سواري پرايد با  6سرنشین در محور
مذكور در حركت بوده که واژگون شده است.
رئيس پليس راه شــمالي اســتان با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر در
دم فوت و  5سرنشين ديگر نيز مجروح و راهي بيمارستان شدند ،تصريح كرد:
کارشناســان تخطي از سرعت مطمئنه راننده را علت وقوع اين حادثه رانندگي
اعالم کردند.

كشف  55تن گندم فاقد مجوز در خرمبيد

فرمانده انتظامي خرمبيد گفت :با تالش مأموران اين شهرستان 2 ،كاميون
توقیف و  55تن و  750كيلوگــرم گندم فاقد مجوز به ارزش يك ميليارد و
 400ميليون ريال کشف شد.
ســرهنگ "حميد جوكار" در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران انتظامي ايست و بازرسي شهيد "جنتيفر" اين شهرستان
هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي ،به  2دستگاه
كاميون حامل بار گندم مشكوك شدند و آنها را متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از اين خودروها ،ميــزان  55تن و  750كيلوگرم
گندم فاقد مجوز كشف و در اين خصوص  2نفر دستگير شدند.
ســرهنگ "جوكار" با اعالم این که ارزش گندمهاي مكشوفه برابر نظر
كارشناسان ،يك ميليارد و  400ميليون ريال برآورد شده است ،تصريح كرد:
متهمين با تشكيل پرونده به مرجع قضایي معرفي شدند.

شناسایی قاتل  ۴ساعت پس از قتل

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از شناسايي و دستگيري قاتل
 26ســاله در كمتر از  4ساعت توسط ماموران پليس آگاهي شهرستان فسا
پس از پيدايش جسد سوخته شده مقتول خبر داد.
سرهنگ "كاووس محمدي" در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :در پي وقوع يك فقره قتل و پيدايش جسد سوخته شده مقتول
 23ســاله در كوههاي اطراف يكي از روستاهاي شهرستان فسا ،شناسايي و
دستگيري قاتل در دستور كار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي شهرستان فسا با تحقيقات فني و تخصصي
موفق شدند در كمتر از  4ساعت مخفيگاه قاتل كه پسر عمه مقتول ميباشد
را شناسايي و در يك عمليات موفق وی را دستگير كنند.
معاون اجتماعي پليس فارس با اشــاره به اينكه متهم در بازجويي اوليه
علت و انگيزه قتل را اختالف قبلي با مقتول عنوان كرد ،گفت :قاتل  26ساله
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.
ســرهنگ "محمدي" با بيان اينكه پليس فارس با كساني كه بخواهند
باعث اخالل در نظم و امنيت عمومي شــوند برخورد قاطع و قانوني ميكند،
از شهروندان خواست از هرگونه رفتار خشونت آميز و نزاع و درگيري پرهيز
كنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشيم.

شكارچيان غير مجاز در دام پليس گرفتار شدند

فرمانده انتظامي قيروكارزين از دستگيري  2شكارچي غيرمجاز در مناطق
حفاظت شــده كوههاي اطراف آن شهرســتان و كشــف  2الشه بز كوهي
خبر داد.
ســرهنگ "حميدرضا صالحيفرد" در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران انتظامي شهرستان قيروكارزين هنگام گشت زني در
حوزه اســتحفاظي با اقدامات فني ،مطلع شدند  2نفر به هويت معلوم اقدام به
شــكار حيوانات و جانوران وحشي كرده و با يك دستگاه خودرو پيكان وانت
در حال پیمودن راه مي باشــند موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي قضایي ،ســريعا به محل مورد نظر
اعزام شــدند و خودرو مورد نظر را مشــاهده و پس از طي مسافتي تعقيب و
گريز آن را متوقف كردند.
ســرهنگ "صالحيفرد" با اشاره به دســتگیری  2نفر شكارچي غيرمجاز
در این خصوص ،اظهار داشــت :در بازرسي از آن خودرو ،يك قبضه سالح به
همراه تعدادي فشنگ ،دوربین شکاری و تعداد  2الشه بز كوهي كشف شد.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه متهمين پس از تشــكيل پرونده به مراجع
قضایي معرفي شدند ،گفت :كساني كه به هر طريقي اقدام به شكار حيوانات و
جانوران وحشي كنند طبق قوانين زيست محيطي با آنان برخورد قضایي قاطع
صورت خواهد گرفت و متخلفين به اشد مجازات خواهند رسيد.

قتل هولناک پدر

پســر جوان در اقدامی هولناک با ضربات
شیشه پدرش را در کرج به قتل رساند و گلو،
گوش و انگشتان پدرش را با شیشه برید.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی رکنــا،
ســاعت  4:50ســحرگاه جمعــه  16خرداد
امســال ســر و صــدای درگیــری پســر
جــوان بــا پــدرش در ســاختمانی منطقه
پیش آهنگــی حصارک کرج ســکوت را در
ساختمان شکست و اهالی ساختمان که بارها
شاهد درگیری پسر جوان با پدرش بودند برای
کمک به جلوی در خانه مرد  65ساله به نام مرتضی رفتند .صحنه هولناکی پیش
روی اهالی ســاختمان رقم خورده بود ،پلیس و عوامل اورژانس در محل حاضر
شدند و پسر  45ساله که میثم نام دارد به جرم قتل هولناک پدرش دستگیر شد.
پدر خانواده با ضربات شیشــه به قتل رســیده بود و پسر جوان پس از قتل با
شیشــه اقدام به بریدن گلو ،گوش و انگشت دست پدرش کرده بود و جسد این
پدر غرق خون روی زمین افتاده بود.
مرتضی  65ســاله برای دیدن دخترش به خانه دامادشــان در منطقه ورامین
رفته بود و شــامگاه پنجشنبه با توجه به اینکه پسرش سابقه بیماری روانی دارد
و احتمــال می داد به خاطر نخوردن قرص هایش برای اهالی ســاختمان ایجاد
مزاحمت کند یا با کسی درگیر شود تصمیم به بازگشت به خانه گرفت.
دلشــوره عجیبی بــه دل پدر افتاده بــود و با همــه مخالفت هایی که دختر
مرتضــی داشــت پدر خانــواده تصمیم به بازگشــت به خانه گرفــت و قبل از
خارج شــدن از خانه دامادش به دخترش گفت که اگر خبری از من نشد با پلیس
تماس بگیرید.
گویا پــدر به دلش افتاده بود که این آخرین دیدار با خانواده اش اســت و از
ورامین به سمت کرج حرکت کرد و به خانه اش بازگشت.
تحقیقات پلیســی نشان از آن داشت که پدر خانواده پس از اینکه به خانه  اش
در منطقــه پیش آهنگــی حصارک باز می گــردد با عصبانیت پســرش روبرو
می شــود و میثم که یک بیمار روانی اســت با پدرش درگیر می شــود و در این
صحنه میثم با شکستن شیشه روی میز خشونت خودش را نشان داد و با برداشتن
یک تیکه از شیشــه شکسته شده به سمت پدرش حمله می کند و در ابتدا گلوی
پدرش را با شیشــه می بــرد و پس از قتــل اقدام به بریدن گوش و انگشــت
پدرش می کند.
میثم  45ساله که مدتی در بیمارستان روانی تحت نظر پزشکان بوده و اعتیاد
به مواد مخدر شیشــه دارد در همان صحنه جرم به قتل پدرش با ضربات شیشه
اعتراف کرد.
مامــوران دایره جنایی پلیس آگاهی کــرج در تحقیقات میدانی پی بردند که
میثم مشکالت روانی دارد و بارها با اعضای خانواده اش درگیر شده و مدتی نیز
در بیمارستان روانی تحت نظر قرار داشته است.
بنــا به این گزارش ،بازپرس پرونده پــس از تحقیقات در این پرونده هولناک
دســتور داد تا میثم روانه زندان و پس از آن به بیمارســتان روانی منتقل شود تا
تحت نظر پزشکان قرار گیرد.

