18

حوادث

چهارشنبه  17اسفند 1390

سال نهم     شماره 1483

رخداد

اعدام قاتل در مالءعام

ش�رق :قاتلي كه دختر جواني را در فرديس كرج به
قتل رس��انده بود صبح ديروز در مالءع��ام بهدار آويخته
ش��د .اين متهم به قتل آذر ماه س��ه سال قبل به همراه
همدستش دختري جوان را به عنوان مسافر سوار خودرو
ك��رد و بعد تصميم گرف��ت از او زورگيري كند اما وقتي
با مقاومت اين دختر مواجه ش��د او را به قتل رس��اند و
جس��دش را در خيابان رها ك��رد .اين متهم صبح ديروز
در مح��ل جرم بهدار آويخته ش��د .در زمان اجراي حكم
متهم با خواهش و التماس س��عي داشت رضايت اولياي
دم مقتول را جلب كند اما والدين دختر جوان حاضر به
گذشت نشدند و پدر دختر با زدن چهارپايه از زير متهم
حكم را اجرا كرد.

تصادف ساختگي
شگرد سارقان حرفهاي

شرق :سارقاني كه با تصادف ساختگي اقدام به سرقت
ميكردند دستگير شدند .ماموران پليس رباطكريم در پي
س��رقت دو محموله فرش و يك محموله ميوه در جاده
س��اوه ،به تحقيق در اين خصوص پرداختند و دريافتند
سارقان با ايجاد تصادف ساختگي در محورها و جادههاي
اصلي شهرس��تان رباط كريم اقدام به س��رقت ميكنند.
كارآگاهان با اس��تفاده از تلفن همراه به دس��ت آمده از
سارقان كه در داخل خودروي يكي از مالباختگان برجاي
مانده بود آنها را شناسايي كردند و هر چهار نفر را دستگير
و در بازرسي از محل اختفاي سارقان ،دو محموله سرقتي
فرش و ميوه را كشف كردند.

كالهبرداري از متقاضيان
اعزام بينوبت به حج عمره

شرق :مرد شيادي كه به بهانه اعزام بدون نوبت به حج
عمره ،اقدام به كالهب��رداري 25ميليون ريالي كرده بود
در ورامين دستگير شد .اين پرونده در پي اعالم شكايت
شخصي درخصوص كالهبرداري از وي به جريان افتاد و
ماموران پليس ورامين پي بردند متهم با معرفي خود با
عنوان جعلي با توسل به روشهاي مختلف و به بهانه اعزام
بدون نوبت به حج عمره اقدام به دريافت مبلغ 25ميليون
ريال از شاكي كرده است .ماموران با دريافت مشخصات
ف��ردي متهم ،محل اختفاي او را شناس��ايي كردند .اين
متهم پس از دستگيري به چند فقره كالهبرداري ديگر
نيز اعتراف كرد.

سارق جواهرات كودكان
روانه زندان شد

پليسخب�ر :زن س��ارقي كه ط�لا و جواهرات
كودكان شيرواني را سرقت ميكرد روانه زندان شد.
اين س��ارق حرفهاي كه با اغفال كودكان آنها را به
مكانهاي خلوت ميكشاند و طال و جواهرات آنان را
با قيچي ميبريد ،در بازجوييها به چند فقره سرقت
اعتراف كرد و با صدور قرار تامين ،روانه زندان شد.

انهدام باند راهزني

ش�رق 11 :عضو باند سرقت كه با حمله به رانندگان
كاميونه��اي در حال اس��تراحت ش��مش آلومينيوم و
آهنآالت آنان را به س��رقت ميبردند ،دس��تگير شدند.
سرهنگ ناصر اصالني فرمانده انتظامي ويژه غرب استان
ته��ران با بيان اينك��ه در پي وقوع س��رقتهاي متعدد
محموله خودروهاي سنگين در شهرستان رباطكريم در
طول هفته گذشته رسيدگي به اين موضوع در دستور كار
كارآگاهان قرار گرفت و گفت :ماموران در بررسي اوليه و
تحقيق از ش��اكيان دريافتند كه سارقان در ساعت اوليه
صبح با حمله به رانندگان كاميونهاي در حال استراحت
كه داراي بار آهنآالت و ش��مش آلومينيوم بودند پس از
شكستن شيش ه خودروهاي سنگين ،دست و پاي آنها را
بس��ته و با استفاده از گاز اشكآور رانندگان را به قسمت
عقب تريلي منتقل كرده و پس از سرقت محموله بار آنان
خ��ودرو را به همراه راننده در مناطق نامعلوم رها كرده و
متواري میشدند .اصالني افزود :ماموران پس از بررسي
محلهاي س��رقت و كنترل مناطق تخليه محمولههاي
باري محل تخليه محمولههاي سرقتي را در «منجيلآباد»
شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه دو سارق را دستگير
كردند .فرمانده انتظامي غرب اس��تان تهران توضيح داد:
ماموران پليس آگاهي با كنترل و مراقبت محلهاي تخليه
محمولههاي سرقتشده چهار عضو ديگر باند سارقان را
دس��تگير ك��رده و دو محموله بار س��رقتي آهنآالت و
شمشهاي آلومينيوم را از مخفيگاه آنان كشف و ضبط
كردن��د .وي افزود :در بازجوييهاي پليس محل اختفاي
پنج س��ارق ديگر مورد شناس��ايي قرار گرفت و آنها نيز
به دام افتادند .اصالني با بيان اينكه در بررس��ي س��وابق
سردسته باند ،مشخص شد متهم پس از گذشت  10روز
از آزادياش از زندان با تشكيل باندي از همدستان قبلي
خود اقدام به س��رقت خودروهاي سنگين در محور ساوه
ـ تهران ميكرد ،گفت :اين افراد در بازجوييهاي خود به
 11فقره سرقت محموله خودروهاي سنگين در  20روز
گذشته اعتراف كردند.

پليسخبر :پليس كرمانش��اه سه نفر را به اتهام
س��رقت ش��برنگ جادهها دس��تگير كرد .با توجه
به وقوع س��رقت س��يم و كابل دكلهاي مخابراتي
و عالي��م بازدارن��ده راه و ترابري در س��طح حوزه
استحفاظي پاسگاه «چاالبه» ،ماموران اين پاسگاه
اقدامات اطالعاتي خود را آغاز كردند و س��ه نفر را
كه در حال كندن شبرنگ اداره راه و ترابري بودند
دستگير كردند و در بازرسي از آنها يكسري اهرم و
 200عدد شبرنگ مسروقه را كشف و ضبط كردند.

ش�رق :مردي كه همس��ر عموي خود را به قتل رسانده و
دختر و يكي از همس��ايگان او را با ش��ليك گلوله زخمي
كرده بود ديروز در جلس��ه دادگاه جزييات اين جنايت را
ش��رح داد.ظهر روز  24آذر س��ال  88صداي شليك چند
گلول��ه در خيابان برقان كرج پيچيد و اهالي محل صداي
فريادهاي دختري را ش��نيدند ك��ه در حاليكه به خيابان
آمده بود از مردم درخواس��ت كمك ميك��رد .اين دختر
كه بس��يار مضطرب بود لحظاتي بعد داخل خانهاش دويد
و بعد صداي ش��ليك گلوله باز هم تك��رار و صداي دختر
قطع ش��د .در اين هنگام همسايگان شتابان خود را داخل
خانه موردنظر رساندند و مرد مسلحي را ديدند كه بيهدف
ش��ليك ميكرد .آنها به سوي اين مرد يورش بردند و او را
دستگير كردند سپس در تماس با پليس موضوع را گزارش
دادند و از ماموران كمك خواس��تند .دقايقي بعد ماموران
پليس و آمبوالنسهاي اورژانس به محل حادثه رس��يدند
و امدادگران بعد از معاينه مرد ميانس��الي كه از ناحيه سر
هدف گلوله قرار گرفته بود مرگ او را تاييد و اعالم كردند
دختر ج��وان اگرچه گلوله به جمجم��هاش اصابت كرده
هنوز عاليم حياتي دارد .آنها اين دختر را به همراه يكي از
همسايگان به نام حسن كه از ناحيه دست زخمي شده بود

مرد تيرانداز جزييات قتل عموي همسرش را شرح داد

يك كشته و دو زخمي در بامداد خونين
به بيمارستان بردند .كارآگاهان با آغاز تحقيقات فهميدند
مقتول مرد 66سالهاي به نام فريدون و دختر زخمي فرزند
وي به نام مريم اس��ت و اين دو توس��ط همس��ر برادرزاده
فريدون هدف گلوله قرار گرفتهاند .متهم به قتل 41ساله
كه امير نام دارد در بازجوييها به ارتكاب جنايت اقرار كرد
و به بازس��ازي صحنه قتل پرداخت .اين در حالي بود كه
مريم روي تخت بيمارس��تان روزهاي سختي را سپري و
با مرگ دس��ت و پنجه نرم ميكرد .او بعد از گذش��ت 50
روز از اين حادثه س�لامت نس��بي خود را بازيافت و بعد از
ترخيص از بيمارستان عليه امير شكايت كرد .پرونده پس از
اتمام تحقيقات مقدماتي در اختيار قضات شعبه اول دادگاه
كيفري اس��تان البرز قرار گرفت و آنه��ا صبح ديروز براي
رس��يدگي به اين جنايت تشكيل جلسه دادند .در ابتداي
محاكمه نماينده دادستان با محرز خواندن جرم امير اعالم
كرد خواستار مجازات وي است سپس مريم كه با صندلي
چرخ��دار در دادگاه حضور يافته بود پش��ت تريبون قرار

گرفت و خطاب به هيات قضات گفت« :آن روز صبح من و
پدرم در خانه تنها بوديم كه امير زنگ در را زد و به عنوان
ميهمان وارد شد .بعد از چند دقيقه صحبت روزنامهاي به
من داد و خواست صفحه حوادثش را بخوانم ،بعد خودش به
دستشويي رفت ،وقتي بيرون آمد سالحي را از زير لباسش
بيرون كش��يد و مستقيم به سر پدرم شليك كرد .من كه
خيلي ترسيده بودم دواندوان خودم را به خيابان رساندم و
درخواست كمك كردم ،بعد براي اينكه پدرم را نجات بدهم
داخل خانه برگشتم كه در همين هنگام امير گلولهاي را هم
به سر من شليك كرد و بيهوش شدم .آن زمان نميدانستم
چه اتفاقي براي پدرم افتاده اس��ت و وقتي به هوش آمدم
فهميدم او فوت شده است .من خواستار قصاص امير هستم
و رضاي��ت هم نميدهم .ضمن اينك��ه خودم هم به دليل
گلولهاي كه به سرم شليك شد فلج شدهام و ديگر نميتوانم
راه بروم».در ادامه اين جلسه حسن -مردي كه در جريان
تيراندازي زخمي شده بود -در جايگاه ايستاد و گفت« :آن

روز وقتي صداي فريادهاي مريم را شنيدم براي كمك به
او وارد خانه شدم .من اولين نفري بودم كه متهم را ديدم.
بعد از من بقيه همسايهها هم از راه رسيدند .در لحظهاي كه
وارد خانه فريدون شدم امير را در حاليكه تيراندازي هوايي
ميكردم ،ديدم .او با مش��اهده من سالح را به طرفم نشانه
گرفت و گلولهاي را شليك كرد كه به دستم خورد و زخمي
شدم بعد بقيه مردم به طرفش حمله و او را خلع سالح و
دستگير كردند .بعد از اينكه شكات ماجرا را شرح دادند و
براي امير درخواس��ت مجازات كردند اين مرد ميانسال به
دفاع از خودش پرداخت .او تمامي اتهاماتش را قبول كرد و
گفت« :از وقتي به ماده مخدر شيشه معتاد شده بودم حال
خوبي نداشتم و از طرفي با مشكالت مالي شديدي مواجه
بودم .روز حادثه به بهانه احوالپرس��ي به خانه عمويم رفتم
تا از او مبلغي پول قرض بگيرم .بعد از اينكه پذيرايي انجام
شد ،خواستهام را مطرح كردم اما او گفت حاضر نيست به
من كمك كند .همين مس��اله باعث شد عصباني شوم و
دس��ت به سالح ببرم».بنا بر اين گزارش هيات قضات بعد
از اتمام جلسه محاكمه وارد شور شدند و متهم را به دليل
قتل فريدون به قصاص و همچنين به دليل جراحت مريم و
حسن به پرداخت ديه محكوم كردند.

داماد و پدرزن معتاد به جرمشان اعتراف كردند

اشتباه بزرگ سارقان مسلح عكاسي
ش�رق :داماد و پدرزن وقتي براي سرقت مسلحانه به يك
عكاسي رفتند ،عكس خود را در صحنه جرم جا گذاشتند
و بزرگترين سرنخ را در اختيار پليس قرار دادند.
به گزارش خبرنگار ما ،ماموران كالنتري شهدا ساعت
 18روز  21مه��ر از طريق مركز فوريتهاي پليس��ي در
جريان سرقت مس��لحانه از يك مغازه عكاسي در ميدان
ش��هدا قرار گرفتند .صاحب عكاسي با حضور ماموران در
محل س��رقت گفت« :يك مرد مسن به همراه يك جوان
وارد مغازه ش��دند و ضمن تهديد با اسلحه كمري ،مبلغ
250هزار تومان پول نقد و گوش��ي تلفنهمراه و دوربين
عكاس��ي داخل مغازه را سرقت كردند».با تشكيل پرونده
مقدماتي به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراي ناحيه 27
تهران ،پرونده در اختيار اداره يكم مبارزه با س��رقتهاي
مس��لحانه قرار گرفت .سپس ش��اكي با حضور در پليس
آگاهي به كارآگاهان گفت« :روز حادثه همراه خواهرم در
محل كارمان در مغازه عكاس��ي واق��ع در طبقه دوم يك
مجتمع در ميدان ش��هدا مش��غول به كار بوديم .ساعت
ش�رق :برادر شكاك كه خواهر جوانش را با ضربات چاقو
به قتل رساندهبود در جلسه محاكمه ابراز پشيماني كرد
و گفت تصور ميكرد خواهرش زن خيانتكاري است .به
گزارش خبرنگار ما ،اين جوان كه شهداد نام دارد دو سال
قبل خواهرش سارا را به قتل رساند و صبح ديروز پاي ميز
محاكمه رفت .در ابتداي جلسه محاكمه كه در شعبه 74
دادگاه كيفرياستان تهران برگزار شد نماينده دادستان
در توضيح كيفرخواست گفت :دوم بهمن دو سال قبل به
ماموران خبر دادند جسد زن جواني به نام سارا پيدا شده
است .وقتي جنازه به پزشكي قانوني انتقال يافت ،بررسيها
فاش كرد اين زن بر اثر خفگي جان خود را از دست داده
اس��ت .متخصصان اعالم كردند مقتول با جسمي نرم و
قابل انعطاف كه دور گردنش پيچيدهشده به قتل رسيده
است .ماموران ش��وهر زن 18ساله را مورد بازجويي قرار
دادند اما اين م��رد گفت خبري از علت قتل زنش ندارد
و وقتي جسد او پيدا شد س��ركار بود .نماينده دادستان
ادامه داد :پليس گفتههاي شوهر سارا را مورد بررسي قرار
داد و تحقيقات ثابت كرد واقعيت را گفته اس��ت و زمان
قتل در محل كارش حضور داش��ت .در ادامه بررسيها با
توجه به اينكه لباسهايي كه بر تن سارا بود لباس راحتي
ش�رق :راز قتل پيرزن سالخورده و معلول نيشابوري پس از
گذش��ت دو هفته فاش شد .كارآگاهان پليس آگاهي پس از
اطالع از مرگ مشكوك زن 74سالهاي در يكي از روستاهاي
نيش��ابور ،به محل حادثه رفتند و جسد اين زن را در حالي
كه آثار خونريزي روي صورتش مشهود بود ،مشاهده كردند.
پس از اعالم نظريه پزشكي قانوني مبني بر اينكه علت فوت،

 17:40بع��د از اينك��ه تمام
مش��تريان از مغ��ازه خارج
شدند ،دو نفر كه يكي از آنها
جوان و ديگري مسن بودند
وارد شدند و خواستند عكس
بگيرند .فرد جوان وارد آتليه
شد و من از او عكاسي كردم
و از آتليه خارج شدم تا نام او
را براي چاپ عكس در دفتر
ثبت كنم .در اين هنگام فرد
مسنتر سالح را پشت سرم
گذاش��ت و مرد جوان نيز به
س��مت خواهرم حمله كرد
و م��ا را ب��ه داخل كارگاه بردند و ب��ا تهديد روي صندلي
نش��اندند و دست به سرقت زدند».شاكي ادامه داد« :پس
از گرفتن عكس يكي از سارقان ،حافظه دوربين عكاسي را
خارج كردم تا مراحل چاپ عكس را انجام دهم و سارقان

اوليه بازجويي به سرقت مسلحانه از عكاسي ميدان شهدا
اعتراف و پدر زن 57ساله خود به نام «نعمت» را به عنوان
همدس��ت معرفي كرد و در اعترافات��ش گفت« :پدرزنم
اكنون در خانه در حال اس��تراحت اس��ت ».ماموران نيز
بالفاصله هماهنگيهاي الزم را با مقام قضايي انجام دادند
و با حاضر ش��دن بر بالين نعمت ،وي را نيز دستگير و در
بازرسي از مخفيگاه متهمان دوربين عكاسي و گوشي تلفن
همراه مالباختگان و همچنين يك قبضه سالح كمري را
كشف كردند .مالباخته و خواهرش در ادامه تحقيقات در
پليس آگاهي حاضر شدند و در مواجهه حضوري ،هر دو
متهم را به عنوان سارقان مسلح مورد شناسايي قرار دادند
و متهمان نيز انگيزه خود را از اين دزدي ،اعتياد شديد به
مصرف ماده مخدر شيشه عنوان كردند .سرهنگ عباسعلي
محمدي��ان ،رييس پليس آگاهي تهران با تاييد اين خبر
گفت« :تحقيقات تكميلي از متهمان براي شناسايي ديگر
جرايم ارتكابي آنها در دستور كار اداره يكم پليس آگاهي
قرار گرفته است».

فرام��وش كردن��د حافظ��ه
دوربي��ن را از م��ن بگيرند و
اكن��ون عكس س��ارق را در
اختي��ار دارم».كارآگاهان با
به دست آوردن تصوير يكي
از متهمان به بررس��ي بانك
مجرمان سابقهدار پرداختند
و موف��ق ش��دند اي��ن فرد
30س��اله را ك��ه «س��عيد»
ن��ام دارد ،شناس��ايي كنند.
كارآگاه��ان تحقيقات خود
را براي شناس��ايي مخفيگاه
متهم آغاز كردند و به فاصله
كوتاهي اط�لاع پيدا كردند اين فرد به همراه همس��ر و
پدرزنش در خانهاي در ميدان خراس��ان زندگي ميكند.
با شناسايي مخفيگاه سعيد ،او س��اعت  10روز دهم ماه
جاري هنگام خروج از خانه دستگير شد و در همان مراحل

خيانت كردهباش��د .اين موضوع كابوس زندگي من بود.
از او خواس��تم درباره كارها و رفتارهايش توضيح دهد اما
او خيانت به شوهرش را انكار كرد .ما باهم دعوا كرديم و
خواهرم به من گفت اصال اين مسايل به تو ربطي ندارد.
خيلي حالم بد بود غيرتم اجازه نميداد بنشينم و تماشا
كنم خواهرم به شوهرش خيانت كند .به همين دليل هم
روز حادثه به خانهاش رفتم و دوباره در اينباره از او سوال
كردم .باز هم داشتن رابطه پنهاني را قبول نكرد و ما سر
اين موضوع با هم جروبحث كرديم .ديگر اعصابم خرد شد،
كنترل خودم را از دست دادم و خواهرم را كشتم .بعد به
خانه برگشتم .متهم در ادامه گفت :همان لحظه كه سارا
را به قتل رساندم از كردهام پشيمان شدم اما ديگر كاري
از دستم برنميآمد .خيلي عذاب ميكشم .او خواهرم بود
و من دوستش داشتم .نميدانم چرا اينطور شد .ما رابطه
خوبي باهم داشتيم و من نبايد به او مشكوك ميشدم و
اين رفتارم اشتباه بود .بعد از گفتههاي متهم وكيل مدافع
او در جايگاه حاضر شد و دفاعيات خود را مطرح كرد .در
پايان هيات قضات با توجه به اعالم رضايت اوليايدم براي
صدور راي دادگاه به لحاظ جنبه عمومي جرم وارد شور
شدند و به زودي راي خود را صادر خواهند كرد.

قتل زن 18ساله توسط برادر شكاك
متهم به قتل در دادگاه از كشتن خواهرش ابراز پشيماني كرد
خانهب��ود پليس مطمئن
ش��د اين زن توس��ط يكي
از اعض��اي خان��وادهاش به
قتل رس��يده و جنايت در
خان��ه اتفاق افتادهاس��ت.
بنابراين ش��هداد برادر سارا
مورد بازجويي قرار گرفت.
اي��ن ج��وان ك��ه در ابتدا
سعي داش��ت قتل را انكار
كند زماني كه با س��واالت پيدرپي ماموران روبهرو ش��د
لب به اعتراف گش��ود و گفت خواهرش را كش��ت چون
فكر ميكرد او زن خيانتكاري اس��ت .نماينده دادس��تان
ته��ران ادامهداد :با توجه به مدارك موجود در پرونده ،از
جمله اعترافات متهم ،بازسازي صحنه قتل و ساير قراين
موجود درخواس��ت صدور حكم قانوني در اين پرونده را

دارم .سپس اوليايدم سارا
در جايگاه حاضر ش��دند و
گفتند شكايتي از پسرشان
ندارن��د .پدر مقتول گفت:
س��ارا دخترم كشت ه شده
است .او بيگناه بود و من
اين را ميدانم اما كسي كه
او را كش��ته پسرم است و
نميتوانم مجازاتش كنم.
بنابراين به عنوان وليدم گذشت ميكنم .در ادامه متهم
در جايگاه حاضر ش��د .او گفت :اتهام قتل را قبول دارم و
از كارم خيلي پشيمان هستم اما نميتوانم هيچچيز را به
عقب بازگردانم .او در توضيح آنچه اتفاق افتادهبود ،گفت:
مدتي بود متوجه شدهبودم خواهرم رفتارهاي مشكوك
دارد .او ش��وهر داش��ت و من از اين ميترسيدم كه به او

افشای راز قتل پیرزن معلول
خرد شدن اس��تخوان جمجمه و عوارض ناشي از آن است،
تحقيقات گستردهاي در اين ارتباط انجام شد و در نتيجه دو
مظنون در حاليكه به شهرستان ديگري متواري شده بودند،

پنج قاره
بازداشت  3معلم به دليل آزار پسر 16ساله
فارس :سه معلم مرد دبيرستاني در آمريكا به دليل
سوءاستفاده از يك دانشآموز پسر بازداشت شدند .اين
پسر 16ساله كه با مراجعه به مقامهاي قضايي از آزار
و اذيت خود توسط مربي شنا و معلم زبان اسپانيايي
در دبيرستاني در مركز اينديانا خبر داده بود گفته بود
توسط معلم زبان اسپانيايي به معلم ديگر معرفي شده
است .اين معلمان در ماه اكتبر با قرباني آشنا شدند و
سوءاس��تفاده آنها در ماه نوامبر به اوج خود رسيد .هر
سه معلم به س��وءرفتار با اين پسر 16ساله به كرات
اعتراف كردهاند.

اما بيبضاعتي پدر «جارنا» باعث شد او مورد شكنجه
همس��رش قرار بگيرد .روز يكش��نبه نيز «راجيبال»
مجددا از همس��رش درخواست پول كرد و سپس او
را ب��ه باد كتك گرفت« .جارنا» قصد فرار داش��ت اما
راجيب��ال و خانوادهاش ب��راي جلوگي��ري از فرار او
مقداري اسيد روي بدنش ريختند و قصد داشتند او
را آتش بزنند .فريادهاي «جارنا» همسايهها را مطلع
كرد و آنان «جارنا» را كه به ش��دت آسيب ديده بود
به بيمارس��تان منتقل كردند« .جارنا» كه به شدت
جراحت ديده بود پس از انتقال به بيمارس��تان فوت
شد.

همسركشي با اسيد
ايس�نا :مردي با كمك خان��وادهاش روي صورت
همس��ر خود اسيد پاش��يد و او را كشت .پليس هند
با اعالم اينكه در رابطه با اين اسيدپاش��ي يك نفر را
دستگير كرده اس��ت ،خاطرنشان كرد :جستوجوها
ب��راي يافتن همس��ر اين زن و ديگ��ر خاطيان ادامه
دارد .پلي��س در توضيح علت اين اسيدپاش��ي گفت:
«راجيب��ال» و مقتول به نام جارنا دو س��ال پيش با
يكديگ��ر ازدواج كردند .در طول اين دو س��ال متهم
بارها از همسرش خواست از پدرش پول اخاذي كند

بهمن در افغانستان  37قرباني گرفت
بيبيسي :مقامات افغان ميگويند در اثر بهمن در
واليت بدخشان در شرق افغانستان ،دستكم  37نفر
كشته ش��دهاند .شمس الرحمان شمس ،معاون والي
بدخشان گفت بهمن ،نيمهشب چهاردهم اسفند در
روستاي موس��وم به «جدي» در ولسوالي شكي اين
واليت فرود آمد و تمامي اين روستا را زير برف فرو برد.
مقامات افغان ميگويند ،راههاي منتهي به ولسوالي
شكي صعبالعبور است و رسيدن گروههاي نجات به
آنجا براي كمك به بازماندگان بهمن ،ناممكن است.

به منزل اين زن معلول رفتم .او ناگهان از خواب بيدار شد و
چون مرا ميشناخت بهناچار با يك چكش چندين ضربه به
س��رش وارد كردم و پس از سرقت 200هزار تومان وجه نقد
از محل متواري شدم .متهم بعد از اعتراف به جرمش با قرار
بازداش��ت در اختيار پليس آگاهي قرار گرفت تا تحقيقات از
وي تكميل شود.

شناسايي و دستگير ش��دند .يكي از آنها كه جواني 30ساله
از اهالي همان روس��تاي محل سكونت مقتول است به قتل
اقرار و اعتراف كرد« :حدود س��اعت يك بامداد براي سرقت

مهندسی شهري و پیشگیری از جرم
محمدحسين شاملو

قاضي بازنشسته

ص��رف مجازات قطعا براي پيش��گيري از وقوع
جرم كافي نيس��ت ،البته اعمال مجازات از جهت
ايج��اد ارعاب در مجرمان و نش��ان دادن قاطعيت
دس��تگاه قضاي��ي و عزم راس��خ براي برخ��ورد با
مجرمان ميتواند مفيد باشد تا افراد ديگر در شرايط
مشابه مرتكب جرم نشوند .اما صرف مجازات براي
پيش��گيري از وق��وع جرم كافي نيس��ت و عوامل
مختلف��ي در اين مهم دخال��ت دارند ،مثال افرادي
كه آماج جرم هس��تند ،ميتوانند با تصحيح رفتار
خ��ود مانع از وقوع جرم ش��وند .وقتي فردي قصد
حمل پول دارد ،نحوه حمل پول در پيش��گيري از
وقوع جرم موثر اس��ت؛ تا جايي كه حمل ناصحيح
پ��ول را ميتوان يكي از عوام��ل تحريك مجرم به
ارتكاب جرم دانست .همچنين مهندسی شهري را
ميتوان يكي ديگر از عوامل پيشگيري از وقوع جرم
دانست .زماني كه شهرداري اجازه ساخت و سازهاي
غيراستاندارد و آپارتمانهاي 10واحدي را بدون در
نظر گرفتن پاركينگ در كوچههاي تنگ و باريك
ميدهد ،همين ميتواند دليلي براي درگيري افراد
مثال به خاطر جاي پارك باشد كه در مواردي ديده
ش��ده اينگونه درگيريها با قتل پايان يافته است.
حتي در مورد مهندس��ی ش��هري بايد به كوچك
بودن خانهها توجه كرد كه باعث افسردگي روحي و
رواني افراد جامعه ميشود و ميتواند يكي از عوامل
بروز درگيري يا جرايم باش��د .در نهايت بايد گفت
پيش��گيري از جرم عوامل متعددي دارد كه صرف
مجازات براي اين كار مهم كافي نيست.

حادثهها

اخاذي از كسبه با جعل عنوان

ش�رق :فردي كه با جعل عن��وان كارمند مجمع امور
صنف��ي اقدام به هفت فقره اخاذي به مبلغ س��ه ميليون
و 100هزار ريال از فروشندگان كرده بود ،توسط ماموران
انتظامي دماوند دس��تگير شد .س��رهنگ قدسي فرمانده
انتظام��ي دماوند با اعالم اين خبر گف��ت :در پي دريافت
گزارشي از مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر اينكه
فردي در يكي از رستورانهاي شهر آبعلي با عنوان جعلي
كارمن��د امور صنفي اقدام به اخاذي كرده اس��ت ماموران
بالفاصله به محل اعزام ش��دند .وي ادام��ه داد :ماموران با
بررس��ي موضوع فرد مورد نظر را كه مبلغ  700هزار ريال
از صاحب رس��توران اخاذي كرده بود دستگير كردند .اين
مق��ام انتظامي افزود :طي بازجوييهاي فني بهعمل آمده
مته��م عالوه بر بزه ارتكابي به ش��شفقره اخاذي ديگر از
س��وپرماركتها ،قصابي ،بنگاه امالك ،رس��توران و مغازه
شوفاژ فروشي به مبلغ دو ميليون و  400هزار ريال اعتراف
كرد.

مشتري كافينت
سارق حساب بانكي بود

پليسخبر :مشتري كافينت كه با دسترسي به اطالعات
حساب مشتريان از موجودي آنها سرقت ميكرد ،دستگير
ش��د .ماموران پليس فتاي استان بوش��هر در پي شكايت
فردي مبني بر برداشت غيرمجاز مبلغ 21ميليون ريال از
حساب وي ،تحقيقات خود را در اين رابطه آغاز كردند .در
بررسيهاي اوليه مشخص شد اين مبلغ طي چندين خريد
اينترنتي توسط س��ارقان برداشت شده است .كارشناسان
پليس فتا با رصد سايتهايي كه متهم براي خريد اينترنتي
از آن استفاده ميكرد ،او را شناسايي كردند و مشخص شد
وي داراي سوابق س��وء در جرايم اينترنتي است .ماموران
س��پس طي يك عمليات ضربتي متهم را دستگير كردند.
او ضم��ن اعتراف به چندين فقره كالهبرداري و س��رقت
اينترنتي با همدس��تي دو نفر از دوستانش ،گفت :با رفتن
به كافينتها ،اطالعات حساب مشتريان را سرقت و از اين
طريق به حسابهاي آنان دسترسي پيدا ميكردم .بنا بر اين
گزارش اين متهم در حال حاضر در بازداشت به سر ميبرد.

دزد ناشي به دام افتاد

دریچه

عکس:شاپور شیخی

سرقت شبرنگ جادهها

نگاه

يك ساعت عمليات براي نجات راننده كاميون

شرق :راننده يك كاميون واژگون شده پس از يك ساعت تالش امدادگران نجات يافت .اين كاميون ساعت 1:19
بامداد ديروز در بزرگراه آزادگان ،حد فاصل آزادراه تهران-كرج و بزرگراه لشكري واژگون شد و راننده آن درون اتاق
در هم پيچيده كاميون گرفتارشد .آتشنشانان پس از قطع كردن جريان برق كاميون بعد از مهار كاميون با بهكارگيري
جرثقيل ،راننده را كه پا و قفسه سينهاش آسيب ديده بود با تجهيزات ايمني و نجات پس از يك ساعت عمليات از اتاق
در هم پيچيده خارج كردند.

پليسخبر :رها كردن كيف مسروقه در نزديكي محل
سرقت باعث دستگيري دزد ناشي شد .سرهنگ حسينيفر،
رييس كالنتري نصر در اينباره گفت« :با اعالم سرقت در
يكي از بيمارستانهاي تهران ،ماموران اين كالنتري براي
بررسي موضوع به محل اعزام شدند و تحقيقات خود را براي
دستگيري سارق يا سارقان آغاز كردند ».اين مقام انتظامي
توضيح داد« :مالباخته كه يكي از كاركنان بيمارستان بود در
تشريح موضوع به ماموران پليس گفت هنگامي كه كيفش
را در اتاقش روي ميز گذاشته بود ،براي انجام كاري بيرون
رفت و هنگامي كه به دفتر كارش مراجعه كرد متوجه شد
كيفش به سرقت رفته است ».وي ادامه داد« :تحقيقات از
كاركنان و كساني كه در آن ساعت در محل حضور داشتند
آغاز شد تا اينكه س��اعتي بعد كيف مالباخته در نزديكي
بيمارستان پيدا ش��د و ماموران را به اين نتيجه رساند كه
سارق بايد هنوز در محل حاضر باشد ».سرهنگ حسينيفر
افزود« :با بررس��ي از اموال داخل كيف مشخص شد به جز
تلفن همراه مالباخته بقيه وس��ايل داخل كيف سرجايش
اس��ت ،بر همين اس��اس تحقيقات از اف��راد مظنون ادامه
يافت تا اينكه يكي از آنها با اظهارات ضدونقيض خود شك
ماموران را به يقين بدل كرد و در بازرسي از اموال و وسايل
وي تلفن همراه مسروقه كشف شد ».رييس كالنتري نصر با
اشاره به اين موضوع كه متهم در بازجوييهاي انجام شده در
كالنتري به جرم خود اعتراف كرد ،گفت :اين متهم پس از
تكميل پرونده با شكايت مالباخته راهي دادسرا شد.

