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حوادث

يكشنبه  19تير 1390

قتل تازهعروس به خاطر سوءظن

حادثهها

مرگ دو عابر
در برخورد تريلر با پ 
ل

متهمان پرونده باغ خمينيشهر
مردادماه محاكمه ميشوند

ايمنا :رييس كل دادگس��تري اس��تان اصفهان
گفت :اولي��ن دادگاه متهمان باغ خمينيش��هر با
حضور پنج قاضي اوايل مرداد ماه برگزار ميش��ود.
غالمرض��ا انصاري با بيان اينك��ه تاكنون  ۱۰نفر از
متهمان باغ خمينيشهر دس��تگير شدهاند ،افزود:
در ح��ال حاضر اين متهمان تح��ت بازجويي قرار
دارند .وي با اش��اره به اينكه مسووالن دادگستري
اس��تان اصفهان در حال انجام تحقيقات مقدماتي
هستند ،خاطرنشان كرد :اولين دادگاه متهمان باغ
خمينيشهر با حضور پنج قاضي در دادگاه كيفري
اس��تان ،اوايل مردادماه برگزار ميشود .رييس كل
دادگستري اس��تان اصفهان همچنين در رابطه با
پيگيري فرار متهمان از زندان اصفهان تصريح كرد:
تاكنون هيچ ردي از اين زندانيان پيدا نشده است.

سرقت اطالعات خصوصي
از رايانه زن آرايشگر

شرق :يك مجرم اينترنتي كه با نصب نرمافزاري
روي رايان��ه ش��خصي ي��ك زن ب��ه ايميلهاي
ش��خصي وي دسترس��ي پيدا كرده بود ،دستگير
ش��د .شاكي اين پرونده ،سوم خرداد با مراجعه به
پليس فتاي استان تهران طي شكايتي گفت برخي
از اطالعات شخصي و عكسهاي خانوادگياش كه
در لپتاپش نگهداري ميشد به طريق نامشخصي
براي دوستانش ارسال شده است .اين زن آرايشگر
توضيح داد« :چندي پيش در سفري كه به تركيه
داش��تم چند عكس ش��خصيام را ب��راي يكي از
دوس��تانم كه در كاناداس��ت فرس��تادم اما وقتي
به ايران برگش��تم متوجهش��دم عكسهايم براي
همه كساني كه آدرس پست الكترونيكي آنان در
ايميلم موجود بوده ،ارسال شده است ».كارآگاهان
پ��س از اطالع از اين واقعه با انجام تحقيقات فني
و پرسوجو از دوستان اين زن دريافتند عكسها
و اطالعات او توسط فرد ناشناسي برايشان ايميل
ش��ده اس��ت .تحقيقات در اين رابطه ادامه داشت
تا اينكه كارآگاهان به نصب نرمافزاري روي رايانه
شاكي مش��كوك ش��دند و دريافتند اين نرمافزار
هنگام استفاده از اينترنت هرگونه اطالعاتي را كه
فرد از طريق ايميل منتقل ميكند يا به صندوق
پستي او ارسال ميشود براي شخص ديگري نيز
ميفرستد .زن جوان كه از نصب چنين نرمافزاري
بياط�لاع بود ،وقتي اين موضوع را فهميد ،گفت:
يك��ي از دوس��تانم چند وقت قبل ب��ه من گفت
نرمافزار جديد و جالبي در زمينه آرايشگري دارد
او لپتاپ��م را از من گرفت تا برنامه را برايم نصب
كند و شايد او اين كار را انجام داده باشد .ماموران
در ادامه ،دوس��ت ش��اكي را بازداشت كردند و به
بازجويي از وي پرداختند .او نيز به جرمش اعتراف
كرد و گفت براي آنكه به اين به ش��اكي بفهماند
به اطالعات ش��خصي وي دسترسي دارد اقدام به
نصب چنين نرمافزاري كرد و هيچ انگيزه ديگري
نداشته است .بنابر اين گزارش ،تحقيقات پيرامون
اين پرونده ادامه دارد.

كشف  160بسته موادمخدر
از معده زن  53ساله

ش�رق160 :بس��ته حاوي يك كيلو و  120گرم
ترياك از جس��د يك زن  53س��اله كش��ف شد .به
گزارش روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني ،محمود
مباش��ري  -مديركل حفاظت و اطالعات س��ازمان
پزشكي قانوني كشور  -با اعالم اين خبر گفت :هفته
گذش��ته و پس از دريافت گ��زارش يك مورد مرگ
مشكوك 160 ،بسته مواد مخدر از معده و روده جسد
يك زن كشف ش��د .وي با اشاره به فوت اين زن در
اتوب��وس كرمان ـ يزد اظهار ك��رد :به گفته راننده و
اطرافيان ،اين زن ميانسال در راه رفتن مشكل داشت
به نحوي كه در حين سوار شدن به اتوبوس چند فرد
ناشناس به وي كمك كردند .در طول مسير به سمت
يزد هم با نالههاي پيدرپي توجه مس��افران را جلب
كرد اما قبل از هر نوع كمك براي انتقال به اورژانس
در اتوبوس جان خود را از دست داد.

رخداد
مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي
در نشست راهبرد رسانهاي پليس:

شوهر مقتول به قصاص محكوم شد

شرق :حكم قصاص مردي كه همسر جوانش را به خاطر
سوءظن به قتل رساندهبود از سوي دادگاه كيفري استان
تهران صادر شد.
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا ،اين مرد كه اصغ��ر نام دارد
همس��رش را پنج ماه بعد از ازدواج با ضربه چاقو به قتل
رساند.
شفيعي ،نماينده دادستان در ابتداي جلسه محاكمه
اي��ن متهم كه صبح ديروز در ش��عبه  71دادگاه كيفري
اس��تان تهران برگزار شد در توضيح كيفرخواست گفت:
ماموران پليس  27فروردين س��ال گذشته با خبر شدند
زن 20سالهاي به نام فاطمه در منطقه سلطانآباد كشت ه
ش��ده است .اين دختر توس��ط خانوادهاش به بيمارستان
رسانده شده اما به خاطر شدت جراحات جان باخته بود.
به دستور بازپرس ،جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت و
بررس��يها نشان داد فاطمه به دست شوهرش اصغر و در
خانه پدرياش كشت ه شده است .اصغر كه جواني 27ساله
اس��ت روز حادثه بعد از ورود به خانه پدرزنش و هنگامي
كه همس��رش خواب بود .او را كش��ته اس��ت .متهم در
ي شد به همسرش سوءظن داشته
بازجوييهاي اوليه مدع 
است .او گفته است :همسرم مرتب به همسايه طبقه دوم
ما كه زني پير بود سر ميزد و كارهاي او را انجام ميداد.
من خيلي ناراحت بودم چون فكر ميكردم همسرم به من
خيانت ميكند .روز حادثه همسرم براي اينكه مادرش تنها
نباش��د به طبقه پايين رفت تا كنارش باشد و شب را هم
همانج��ا ماند .من خيلي عصبي بودم .صبح كه از خواب
بيدارشدم به آشپزخانه رفتم و با چاقويي كه برداشتم به
شرق :پنج پسر جوان با استفاده از يك نرمافزار جاسوسي
به حس��ابهاي بانكي دهها ش��هروند دس��تبرد زدند و
پولهاي مسروقه را صرف خريد وسايل ديجيتالي كردند.
به گزارش خبرنگار ما ،چندي قبل دختر دانشجويي
نزد پليس رفت و از دستبرد اينترنتي به حساب بانكياش
خب��ر داد .او ب��ه مام��وران گف��ت :چن��د روز قبل وقتي
ميخواستم از حساب بانكيام پول برداشت كنم متوجه
ش��دم حسابم خالي شده است .چون مطمئن بودم پولي
برنداش��تهام خيلي سريع خودم را به بانك رساندم تا اين
موضوع را بررس��ي كنم اما كارمند بانك گفت :چند روز
قبل خريد اينترنتي انج��ام دادهام .من هيچ وقت بهطور
اينترنتي خري��د نميكنم و فقط چن��د روز قبل از يك
كافينت به صورت اينترنتي در دانشگاه ثبتنام و شهريهام
را پرداخت كرده ب��ودم .وقتي در اينباره از كارمند بانك
راهنمايي خواس��تم ،او گفت :ممكن است كالهبرداران
اينترنتي به حس��ابم دستبرد زده باشند .ماموران پليس
فتا در پي ثبت اين ش��كواييه به دس��تور بازپرس شعبه

متهم در جلسه محاكمه ،عكس :شرق

ايس�نا :مدير ح��وادث و فوريتهاي پزش��كي
مشهد از برخورد يك دستگاه تريلر با پل عابر پياده
و مرگ دو عابر خبر داد .دكتررضا وفايينژاد گفت:
تكنس��ينهاي اورژانس س��اعت  7:30صبح ديروز
از طريق تماس مردم��ي در جريان وقوع حادثهاي
خوني��ن در بلوار صد متري مش��هد قرار گرفتند و
با حضور در صحنه حادثه مشاهده كردند قسمت
بار يك دس��تگاه تريل��ر با پل عابر پي��اده برخورد
كرده اس��ت .وفايينژاد افزود :در اثر برخورد تريلر با
پلهوايي ،دو عابر از باالي پل به پايين پرتاب شدند
و بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.
به گفته وي ،چهار مصدوم اين حادثه نيز توس��ط
امدادگران اورژانس به بيمارستان شهيد هاشمينژاد
منتقلشدند.
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س��راغ همسرم رفتم و او را از خواب بيدار كردم و به قتل
رساندم.
نماينده دادستان تهران ادامه داد :با توجه به گفتههاي
متهم و بازس��ازي صحنه قتل و شواهد موجود در پرونده
و درخواس��ت اوليايدم و با توجه به اينكه پزشكي قانوني
اعالم كرده اس��ت متهم در س�لامت كامل رواني به سر

 5جوان با يك نرمافزار پيشرفته مرتكب شدند

دستبرد به حساب مشتريان كافينت
دوم دادس��راي جرايم رايانهاي تحقيقات وس��يعي را در
اينباره آغاز كردند .بررسي كارشناسان حاكي از آن بود
كه سارقان اينترنتي با در اختيار داشتن رمز دوم حساب
بانكي شاكي اين سرقت را انجام دادهاند .آنان به اين نتيجه
رس��يدند كه به احتمال زياد در جريان ثبتنام اينترنتي
دانشگاه ،اطالعات ش��اكي لو رفته و در اختيار تبهكاران
قرار گرفته اس��ت .به اين ترتيب ،گروهي از كارشناسان
پليس به كافينت موردنظر رفتند و با بررسي نرمافزارهاي
نصبشده در يكي از كامپيوترها از اسرار پشت پرده سرقت
اينترنتي مطلع ش��دند .در اين مرحله فاش شد مسوول
كافينت نرمافزاري را روي سيستمهايش نصب كرده كه
با استفاده از آن يك نسخه از اطالعات تمام كاربراني كه
به آنجا مراجعه ميكنند ،كپي ميش��ود .به اين ترتيب،

طالق به خاطر رفتن به ميهماني

شرق :شركت زني در پارتي
باعث ش��د ش��وهرش پنج
ماه بع��د از ازدواج به دادگاه
خان��واده ب��رود و خواس��تار
جدايي از او شود .به گزارش
خبرن��گار م��ا ،صب��ح روز
گذشته مردي بهنام مهدي
به مجتمع قضاي��ي خانواده
ش��هيد محالت��ي رف��ت تا
همس��رش را طالق بدهد .وي كه فقط پنج ماه از ش��روع
زندگي مشتركش با همس��رش نگار ميگذرد در اينباره
به قاضي ش��عبه  235گفت :همس��رم زن خوبي است اما
چون در ميهمانيهايي كه مطابق ميل من نيست ،شركت
ميكند ديگر حاضر نيستم با او زندگي كنم .وي در تشريح
اي��ن ماجرا گفت :آن زمان كه به خواس��تگاري نگار رفتم
فكر ميكردم از نظر فرهنگي و اعتقادي نسبت به يكديگر
نزديك هس��تيم اما وقتي زندگي مشتركمان شروع شد،
فهميدم درباره او اشتباه ميكردم و انتخابم غلط است .او
بدون اجازه من در ميهمانيها ش��ركت ميكند و من هم
نميتوانم اين وضعيت را تحمل كن��م و به دادگاه آمدهام
تا از او جدا شوم .وي ادامه داد :بارها در اينباره با همسرم
صحبت كردم تا شايد از اين رفتارش دست بردارد اما او به
حرفهايم اعتنايي نميكند .ميهمانيهايي كه او در آنها
شركت ميكند با فرهنگ و اعتقادات خانوادگي من سازگار
نيس��ت و با وجود اينكه پنج ماه از شروع زندگي مشترك
من و نگار ميگذرد ،ميخواهم او را طالق بدهم .مهدي در
ادامه اين جلسه گفت :اين ماجرا باعث شد من به اختالف
فرهنگي عميقي كه با همسرم دارم پي ببرم اما افسوس كه

ميب��رد ،تقاضاي صدور حكم قانون��ي در اين خصوص را
دارم .در ادامه اين جلس��ه ،اولي��ايدم مقتول در جايگاه
حاضر شدند و براي متهم درخواست صدور حكم قصاص
كردند .مادر مقتول گفت :ما براي دامادمان همه كار كرديم
و همه ن��وع امكانات را در اختيارش ق��رار داديم .او خانه
نداشت و براي اينكه سختي نكشد يك طبقه از خانهمان

خيلي دير او را شناختم و حاال
هم مجبورم از او جدا شوم و
مهر جدايي در شناس��نامهام
حك ش��ود .نگار باي��د بداند
از وقتي با م��ن ازدواج كرده،
بايد از نظر اخالقي و اعتقادي
مطابق ميل م��ن رفتار كند
ام��ا او هيچ وقت اين واقعيت
را قبول نك��رد .بارها بهخاطر
ميهمانيهايي كه او رفت ،جلو خانوادهام سرافكنده شدم
اما ديگر نميتوانم اين وضعي��ت را تحمل كنم .به دنبال
اظهارات اين مرد ،نگار حرفهاي او را بهانهاي براي جدايي
اعالم كرد و گفت ،او ميخواهد با زن ديگري ازدواج كند.
وي در اينباره گفت :شوهرم به دنبال بهانهاي براي طالق
چ مشكلي نداريم .روزي كه او
است چرا كه ما با يكديگر هي 
به خواستگاريام آمد به او گفتم اهل معاشرت و رفت و آمد
با دوس��تانم هستم و او هيچ مخالفتي با اين موضوع نكرد
اما حاال چون پاي شخصي ديگري وسط است ،ميخواهد
با اين بهانه من را طالق بدهد .مدتي قبل فهميدم مادر و
خواهر شوهرم دختري را براي ازدواج مجدد مهدي در نظر
گرفتهاند و قرار اس��ت او با دختر ديگ��ري ازدواج كند .آن
زمان به اين موضوع اهميتي ندادم اما حاال كه شوهرم من
را به دادگاه خانواده كشانده ،فهميدم اين ماجرا جدي است.
او بعد از پنج ماه زندگي مش��ترك از من خسته شده و به
فكر ازدواج مجدد افتاده است .ميدانم كه او با اين كارش
زندگ��ي من و خودش را خراب ميكند اما با اين حال اگر
تصميم او جدي است ،حرفي ندارم و از او جدا ميشوم چرا
كه نميخواهم او سختي بكشد.

متهم 23س��اله به نام پويا بازداشت شد .وي كه فهميده
بود دس��تش براي افسران پليس رو شده است در همان
مراحل اوليه اتهامش را پذيرفت و از همدستي چهار نفر
ديگر در اين ماجرا خبر داد .اظهارات جوان دستگيرشده
از وس��عت سرقتهاي او و همدستانش حكايت داشت و
نشان ميداد آنها با اين ترفند به اطالعات دهها نفر ديگر
دسترسي پيدا كرده و به حسابهاي آنها دستبرد زدهاند.
پويا در اينباره گفت :مدتي قبل من و دوس��تانم به يك
نرمافزار جاسوسي دست يافتيم كه با استفاده از آن ،تمام
كارهايي كه توس��ط مراجعهكنندگان به كافينت انجام
ميش��د در حافظه كامپيوتر ذخيره ميشد .اين نرمافزار
آنقدر پيشرفته بود كه اگر آن را روي كامپيوترهاي ديگر
نيز نصب ميكرديم اين قابليت را داش��ت تا اطالعات را

حادثهنويس ،زردنويس نيست

را به او داديم اما او دختر جوان من را به قتل رساند و من
را داغداركرد.
س��پس برادر مقتول كه خواهرش را به بيمارس��تان
رس��انده بود براي اداي توضيح به جايگاه فراخوانده شد.
او گفت :ساعت هفت صبح بود و ما خواب بوديم .يكدفعه
با صداي بازش��دن در بيدارش��دم و ديدم اصغر وارد خانه
شد .چون او گاهي صبح به خانه ميآمد ،مشكوك نشدم
دوباره س��رم را روي بالش گذاشتم كه بخوابم اما ناگهان
ديدم چيزي در دستش ميدرخشد؛ دقيق كه شدم ديدم
چاقوس��ت .بدون اينكه معطل كنم بلند شدم و به سمت
اصغر رفتم .قبل از اينكه من برس��م او خواهرم را كه كنار
مادرم خوابيدهبود بيدار و چاقو را به ش��كمش وارد كرده
بود .من بالفاصله فاطمه را به بيمارس��تان رس��اندم اما او
جان باخته بود.
پس از اظهارات خانواده مقتول ،به دستور قاضي نوراهلل
عزيزمحمدي ،رييس دادگاه متهم در جايگاه حاضر شد.
او در دف��اع از خودش گفت :اتهام قت��ل را قبول دارم اما
اعترفات قبليام درست نيس��ت .مدتها بود كه بيماري
رواني داش��تم و مدتي هم بستري بودم .وقتي حالم بهتر
ش��د و من را ترخيص كردند دكتر داروهاي زيادي برايم
تجويز كرد اما استفاده نكردم .روز به روز حالم بدتر ميشد.
زماني كه حادثه اتفاق افتاد هم من به شدت بدحال بودم
و به همين خاطر همس��رم را كشتم .حاال هم درخواست
بخش��ش دارم .بنابر اي��ن گزارش ،بعد از پايان جلس��ه
محاكمه ،هيات قضات براي صدور راي دادگاه وارد ش��ور
شدند و متهم را به اتفاقآرا به قصاص محكوم كردند.
به صورت خودكار برايم��ان ايميل كند .به اين ترتيب،
مدتي بعد از دس��تيابي به اين نرمافزار من و دوستانم به
حسابهاي بانكي زيادي دستبرد زديم.
ماموران به دنبال رازگش��ايي از اين س��رقت در چهار
عمليات جداگانه ساير اعضاي اين باند سرقت سايبري را
دستگير كردند .متهمان كه همه آنها جوان هستند اتهام
س��رقت اينترنتي را پذيرفتند و مدعي شدند؛ با پولهاي
سرقتي وسايلي مثل لپتاپ ،گوش��ي موبايل ،آيپد و...
خريدهاند و مبلغي از پولهاي مسروقه را نيز در مسافرت و
خوشگذرانيهايشان خرج كردهاند.
يك��ي از متهم��ان در اينباره گفت :من و دوس��تانم
عالقه زيادي به وسايل ديجيتالي داشتيم .به همين دليل
با دس��تبرد به حسابهاي بانكي ،وسايل مورد عالقهمان
را ميخريديم .با ادامه يافتن بازجوييها از متهمان ،آنها
به  11فقره س��رقت اينترنتي اقرار كردند .بر اس��اس اين
گزارش ،هم اكنون متهمان در بازداشت به سر ميبرند و
تحقيقات براي افشاي ساير جرايم احتمالي آنها ادامه دارد.

سرقت خودرو با دستهگل

ش�رق :ف��ردي ك��ه ب��ا
ترفنده��اي مختل��ف
رانندگان را اغفال و خودرو
آنها را به سرقت ميبرد ،در
بازجوييها ش��گردهايش
را ب��راي دزدي ش��رح
داد .با مراجع��ه عدهاي از
شهروندان به پليس آگاهي
كرج و تش��كيل پروندهاي
مبني بر س��رقت خودرو آنها ،رسيدگي به موضوع در دستور
كار اكيپ ويژهاي از ماموران قرار گرفت و با توجه به اظهارات
مالباختگان احتمال اينكه بيشتر سرقتها از سوي يك نفر
صورت گرفته باشد ،قوت گرفت .سپس ماموران مناطقي را
كه سارق بيشترين سرقتهاي خود را در آن محدودهها انجام
داده بود ،تحت كنترل نامحس��وس ق��رار دادند و از آنجا كه
از س��ارق چهرهنگاري شده بود ،سرانجام متهم در حالي كه
س��وار بر يك دستگاه خودرو مسروقه بود شناسايي و پس از
نيم ساعت تعقيب و گريز دستگير شد .متهم به نام آرش در
بازجوييها ضمن اعتراف به جرايم ارتكابي خود ،درباره شگرد
سرقتهايش گفت :س��رقتها را به دو روش انجام ميدادم.
در بعض��ي مواقع با آژانسهاي تاكس��ي تماس ميگرفتم و
مشخصات خودرو مورد نظرم را اعالم ميكردم و ميگفتم به
يك دستگاه پژو  405 ،206و ...نياز دارم .وقتي كه با خودرو
به س��مت آدرس مورد نظر حركت ميكرديم در بين مسير
باب دوستي با راننده را باز و پس از آنكه اعتماد وي را جلب
ميكردم ،راننده را به بهانههاي مختلف مثال خريد بستني،
آب معدني ،روزنامه و ...پياده و در يك فرصت مناسب خودرو
را سرقت ميكردم .متهم ادامه داد :روش ديگر من اين بود كه

روبهروي مراكز خريد و پاساژهاي
مناطق ش��مال شهر خودرو مورد
نظرم را انتخاب ميكردم و سپس
به راننده خودرو ميگفتم خودرو
من نيز مدل خودرو شماس��ت و
قرار بود آن را براي عروسي برادرم
تزيي��ن كنم اما متاس��فانه ديروز
تصادف ك��ردم و تعمير آن چند
روز ط��ول ميكش��د و اگر خودم
را به عروس��ي نرسانم برادرم نسبت به من بدبين ميشود و
فكر ميكند دروغ ميگويم يا عمدا تصادف كردهام .بنابراين
بنده راضي هس��تم با پرداخت  50هزار تومان خودرو ش��ما
را ب��ه مدت ي��ك روز اجاره كنم و خود ش��ما هم ميتوانيد
كل روز را در كنار خودرو باش��يد .متهم گفت :وقتي رضايت
مالك خودرو را جلب ميكردم براي تزيين آن با يكديگر به
سمت گل فروشي حركت ميكرديم و گاهي پيش آمده بود
كه چون فرصت س��رقت خودرو را نداش��تم آن را تزيين نيز
ميكرديم و پس از آن در يك فرصت مناس��ب وقتي مالك
ماشين به بهانههاي مختلف از جمله خريد شيريني ،بستني،
آب معدني و ...پياده ميش��د ،خودرو را به س��رقت ميبردم.
ادامه يافتن تحقيقات از متهم فاش كرد سرقتهاي او فقط به
كرج محدود نميشود ،چرا كه مدارك سرقتي چندين خودرو
متعلق به اس��تان قزوين و شهرستان ساوه نيز از وي كشف
شد .بنابر اين گزارش ،اكنون متهم در بازداشت به سر ميبرد
و بازپرس شعبه  10دادسراي كرج ضمن صدور مجوز چاپ
عكس بدون پوشش متهم از مالباختگان احتمالي خواست
به پليس آگاهي اس��تان تهران واقع در ميدان طالقاني كرج
مراجعه و اعالم شكايت كنند.

پنج قاره
سانحههوايي مرگبار در كنگو
ايس�نا :س��قوط يك بويينگ  727در كنگو دس��تكم
46كش��ته بر جاي گذاشت .اين هواپيما با بيش از 118
سرنش��ين روز جمعه در فرودگاه كيس��انگاني در كنگو
س��قوط كرد و حداقل  46نفر از سرنش��ينان آن كشته
شدند .علت اين حادثه هنوز مشخص نشده است .در ماه
آوريل نيز يك هواپيماي سازمان ملل هنگام تالش براي
فرود آمدن در كينشاسا سقوط كرد كه  32كشته برجاي
گذاش��ت .سال گذشته نيز يك هواپيماي ديگر در غرب
كنگو سقوط كرد كه به كشته شدن  20نفر انجاميد.
اعدام قاچاقچي استراليايي در اندونزي
فرانسپ�رس :دادگاه عال��ي اندون��زي حك��م اعدام يك
قاچاقچي اس��تراليايي را تاييد كرد .اين قاچاقچي تبعه
استراليا كه «سوكوماران» نام دارد در سال  2005به جرم
قاچاق هش��ت كيلوگرم هرويين در اندونزي بازداشت و

كشف  11جسد در مكزيك
آسوشيتدپرس :پليس كشف ،اجساد  10زن و يك مرد
را كه همگي به ضرب گلوله كش��ته ش��دهاند در حومه
مكزيكوسيتي كشف كرد .آنتونيو اوتگا ،سخنگوي پليس
مكزيك در اينباره گفت :يك مرد نيمهجان نيز در كنار
اين اجس��اد پيدا شد كه به بيمارستان انتقال يافت .وي
در ادامه افزود :چشمان و دستان تعدادي از اين قربانيان
بسته شده بود اين جنايات احتماال با قاچاق مواد مخدر
و فعاليت شبكههاي مافيايي قاچاق مواد مخدر در ارتباط
است.

سوءاس��تفاده از  139كودك دستگير شد .رييس پليس
منطقه ساحلي «دوون» در اينباره خاطرنشان كرد :اين
جوان بيكار  19س��اله كه «جيك اورمرود» نام دارد و از
طريق وبس��ايتهاي اينترنتي و پرسهزدن در محدوده
مدارس ،دختربچههاي  11س��اله ي��ا كوچكتر را فريب
ميداد و از آنان سوءاس��تفاده ميك��رد .اين مقام پليس
افزود« :اعمال خالف اخالق اين مرد جوان زماني توسط
ماموران پليس كشف شد كه وي به  16هزار نفر از والدين
كودكان در  14مدرس��ه واقع در ش��هر ساحلي «دوون»
نام ه تهديدآميز ارسال كرد ».بنابر اين گزارش ،جيك به
139مورد اغف��ال كودكان و تجاوز به  9دختربچه متهم
شده اس��ت .او پيش از سوءاس��تفاده از كودكان به آنان
موادمخدر و الكل ميداد.

سوءاستفاده از  139كودك
بي.بي.س�ي :ج��وان  19س��الهاي در انگليس ب��ه اتهام

قاتل خفاشها
ايس�نا :پليس انگلستان در جستوجوي فردي است كه

سپس به اعدام محكوم شد او درخواست استيناف داده بود
اما اين خواسته از سوي مقامات قضايي اندونزي رد شد.

چه��ار خفاش بالغ را كش��ته و  47بچه خفاش را هم در
گوش��ه جاده رها كرده بود تا تلف ش��وند .رييس پليس
منطقه «ويلت ش��اير» دراينباره توضيح داد :روز جمعه
يك��ي از خودروهاي عبوري جعبهاي حاوي  51خفاش و
بچ��ه خفاش را در كناره ج��ادهاي در اين منطقه يافت و
آن را به مركز دامپزشكي انتقال داد .يكي از كارشناسان
مركز دامپزشكي منطقه «ويلت شاير» نيز دراينباره گفت:
داخ��ل جعبه چهار خفاش بالغ م��رده و  47بچه خفاش
بود كه به شدت دچار سوءتغذيه شده بودند .خوشبختانه
اي��ن راننده خفاشها را به موقع به اين مركز منتقل كرد
و پزشكان موفق شدند جان تمامي بچه خفاشها را نجات
دهن��د .او افزود :فرد يا افرادي ك��ه اين اقدام را عليه اين
خفاشها انجام دادهاس��ت حتما بايد دستگير شوند .اين
يك عمل غيرانساني است .تمامي اين بچ ه خفاشها پس
از درمان و بهب��ودي به مناطق جنگلي و غارهاي ناحيه
«ويلت شاير» بازگردانده ميشوند.

مديركل مطبوع��ات و خبرگزاريهاي داخلي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي احساس امنيت را از
حقوق مخاطبان رسانهها برشمرد و خواستار انعكاس
اخبار حادثهاي متناس��ب با ارزشها و اولويتهاي
خبري ش��د .به گزارش روابط عمومي معاونت امور
مطبوعاتي و اطالعرس��اني وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامي ،پدرام پاكآيين كه در نشس��ت راهبرد
رس��انهاي پلي��س و در جمع س��ردبيران و دبيران
گروههاي اجتماعي روزنامهها و خبرگزاريها سخن
ميگفت ،با بيان اين مطلب افزود :حادثهنويسي ،يكي
از دشوارترين شاخههاي روزنامهنگاري است؛ چراكه
نيازمند شجاعت ،رازداري ،تسليمناپذيري و در كنار
آن برخ��ورداري از دانش حقوقي و جرمشناس��ي
است .وي از خبرنگاران صفحات حوادث مطبوعات
ب��ه عنوان مناديان پيش��گيري از جراي��م ياد كرد
و اف��زود :حادثهنويس��ان مطبوعات م��ا زردنويس
نيس��تند ،بلكه رنگ واقعي پديدههاي اجتماعي را
انعكاس داده و با تكيه بر دو عنصر هش��داردهي و
تحليل به افزايش آگاهيهاي عمومي و پيشگيري
از وقوع حوادث تلخ كمك ميكنند .وي با اش��اره
به وجود سه ديدگاه علمي درباره صفحات حوادث
روزنامهها گفت :بر مبناي ديدگاه اول اينگونه اخبار
نظم رواني جامعه را ب��ه هم ميريزند ،قبح اعمال
مجرمانه را از بي��ن ميبرند ،رفتارهاي بزهكارانه را
رواج ميدهند و براي افرادي كه تمايالت تبهكارانه
دارند ،جنبه بدآم��وزي دارند .صاحبان ديدگاه دوم
بر اين باورند كه انعكاس اين قبيل رويدادها به هر
شيوه و با هر كيفيت شناخت بيشتري از وضعيت
جغرافيايي جراي��م ،افزايش يا كاهش وقوع جرم و
عوامل موثر آن به دست ميدهد و بستري مناسب
براي آسيبشناسي اجتماعي فراهم ميآورد؛ عالوه
بر اينكه باعث ميشود مخاطبان آموزش ببينند و
در مقابله با آسيبهاي اجتماعي هوشيار و مراقب
باشند .پاكآيين با يكسويه شمردن هر دو ديدگاه
مذكور افزود :عالوه بر اين دو ديدگاه ،ديدگاه سومي
هم هس��ت كه نحوه تنظيم و شيوه انعكاس اخبار
ح��وادث را در كاركرد اجتماعي آنها تعيينكننده
ميدان��د و معتقد اس��ت ب��ا تاييد بر س��ه عنصر
اطالعرساني ،آسيبشناسي و هشداردهي ميتوان
صفحات حوادث همه مطبوعات حتي مطبوعات زرد
را در مسير آگاهسازي جامعه و پيشگيري وقوع جرم
قرار داد .مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي
با مثب��ت ارزيابيكردن رويكرد برخي از خبرنگاران
حوادث به انعكاس نظرات حقوقدانان ،جامعهشناسان
و روانشناسان پيشنهاد كرد :از آنجايي كه نميتوان
جنبه س��رگرمكنندگي صفحات حوادث را ناديده
گرفت و با توجه به اينكه شايد بخش قابل توجهي
از مخاطبان اين صفح��ات ،انگيزه خواندن مطالب
تحليلي صرف را در قالب ستونهاي مستقل نداشته
باشند ،ميتوان از تحليلهاي كارشناسي در خالل و
متن اخبار حادثهاي سود جست.

درخواست طالق براي پدر شدن

شرق :مردي كه عاشق داشتن فرزند است ،وقتي
فهميد همسرش نابارور است به دادگاه خانواده رفت
تا او را طالق بدهد.
به گزارش خبرنگار ما ،اين مرد كه شكور نام دارد
صبح ديروز به شعبه  240مجتمع قضايي خانواده
شهيد محالتي رفت و گفت ،چون همسرش نازاست
ميخواهد او را طالق بدهد .او در اينباره گفت :چهار
سال از زندگي مشترك من و شهال ميگذرد .او زن
خوبي اس��ت و در اين مدت روزهاي خوش��ي را با
يكديگ��ر گذرانديم اما مدتي قبل وقتي فهميدم او
نازاست و ما نميتوانيم بچهدار شويم روزهاي خوش
زندگيمان به آخر رس��يد .از آن روز به بعد زندگي
برايم تيره و تار شد .حتي فكر اينكه نميتوانم تا آخر
عمر بچهدار شوم هم من را آزار ميدهد .به همين
دليل تصميم گرفتم همسرم را طالق بدهم تا با زن
ديگري ازدواج كنم و صاحب بچه ش��وم .اين مرد
ادامه داد :همسرم زن فهيمي است و ميدانم او هم
با در خواست من موافق است .شهال من را دوست
دارد و راضي نيس��ت تا آخر عمر عذاب بكشم و در
حسرت داشتن فرزند بس��وزم .او احساسات من را
درك ميكند و ميدانم به نظرم احترام ميگذارد.
در ادامه رس��يدگي به اين پرونده ،شهال كه در
دادگاه حضور داش��ت ،اظهارات شوهرش را رد كرد
و گفت :تحت هيچ ش��رايطي به جدايي از او راضي
نيست .ما هيچ مشكلي با يكديگر نداريم و در اين
چهار س��ال زندگي خوبي داشتيم .اما از وقتي كه
مشخص شد من بچهدار نميشوم رفتار شوهرم با
من عوض ش��د و نه تنها ديگر نس��بت به من ابراز
عالقه نيز نميكند ،بلكه از من متنفر است .وي ادامه
داد :چند مرتبه با شكور صحبت كردم و حتي به او
پيشنهاد دادم تا از پرورشگاه كودكي را به فرزندي
قبول كنيم اما او با اين پيش��نهادم مخالف است و
دوست دارد بچه خودش را بزرگ كند .در اين مدت
زندگي برايم سخت شده و كارم گريه و زاري است
اما با اين حال اگر ش��وهرم واقع��ا قصد دارد من را
طالق بده��د من هم مخالفتي ن��دارم و حاضر به
جدايي هستم.
در پايان اين جلسه در حالي كه شكور همچنان
بر خواس��تهاش درخصوص جدايي از همس��رش
پافشاري ميكرد ،قاضي تصميمگيري به اين جلسه
را به وقت ديگري موكول كرد و از ش��كور خواست
درباره اين تصميمش بيشتر فكر كند.

