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حوادث

شنبه  20اسفند 1390

قانون

شرايط و تشريفات طالق
سارا نجيمي

وكيل پايه يك دادگستري

شكايت مرد از همسر معتاد

ايران بازگشته است .افسران جنايي پس از مدتي اطالع پيدا كردند
مهدي روز  18خرداد همان س��ال زماني كه قصد داشت اقدام به
خودكشي كند توسط ماموران كالنتري رازي از مرگ نجات يافته
و در ادامه دستگير شده است .با انتقال مهدي به اداره دهم پليس
آگاهي ،وي به قتل همسر و فرزند دوسالهاش اعتراف و انگيزه خود
را از اي��ن جنايت ،دخالت اعضاي خانواده همس��رش بهويژه مادر
الهام در زندگي خصوصي آنها اعالم كرد .متهم در اظهارات خود
به كارآگاهان توضي��ح داد دخالتهاي مادر الهام زمينه اختالف
بي��ن او و همس��رش را ايجاد كرد بهگونهاي كه پس از گذش��ت
مدت كوتاهي از زمان ازدواج آنها مرتب با هم درگير ميش��دند و

حادثه ها

خود درباره علت بازگش��تش به ايران گفت« :پس از گذشت يك
ماه ،دايما لحظه مرگ همس��ر و پسرم در برابر چشمم بود و طي
اين مدت لحظهاي نتوانس��تم آرام بگيرم در حاليكه هر ش��ب و
ه��ر روز با ديدن صحنه جنايت از خواب بيدار ميش��دم تصميم
گرفتم به تهران بازگردم و در همان محل جنايت به زندگي خودم
پايان بدهم به همين علت چندين بار اقدام به خودكشي كردم اما
هر دفعه زنده ماندم تا اينكه آخرين بار ،زمانيكه قصد خودكشي
داشتم ،يكي از دوستانم متوجه قصد و نيت من شد و موضوع را
به پليس اطالع داد و با حضور ماموران از مرگ نجات پيدا كردم و
پس از آن نيز دستگير شدم .تحقيقات كارآگاهان در اين پرونده
نش��ان داد عالوه بر مادر الهام ،پدر وي كه مردي 50س��اله به نام
رضاس��ت در قيد حيات اس��ت اما حدود  20سال پيش به علت
اختالفاتي كه با همسرش داش��ت از او متاركه كرد و از آن زمان
هي��چ اطالعي از او وجود ن��دارد .تالشهاي كارآگاهان براي پيدا
كردن پدر الهام تا به اين لحظه به نتيجه نرسيده است .سرهنگ
كارآگاه آريا حاجيزاده ،معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي
ته��ران درباره اين پرونده گف��ت« :با توجه به اين نكته كه صدور
هرگون��ه حكم براي متهم اين پرونده نياز به حضور اولياي دم در
دادگاه دارد و تا به اين لحظه هيچگونه اطالعاتي از محل سكونت
پدر مقتول به دست نيامده ،بازپرس پرونده مجوز انتشار تصوير پدر
مقتول را به عنوان وليدم صادر كرده اس��ت به اين ترتيب از پدر
الهام دعوت ميشود به اداره دهم پليس آگاهي تهران يا شعبه سوم
بازپرس��ي دادسراي امور جنايي مراجعه كند .همچنين از تمامي
شهرونداني كه موفق به شناسايي اين شخص شدهاند و اطالعاتي
درخصوص محل س��كونت يا تردد وي دارند درخواست ميشود
اطالعات خود را در اختيار كارآگاهان قرار دهند».

مشاجره ميكردند .متهم در ادامه اعترافات خود درخصوص انگيزه
كشتن فرزند خردسالش نيز به كارآگاهان گفت :در شب درگيري
با همسرم ،در يك لحظه به شدت عصباني شدم و الهام را با دستانم
خفه كردم .بعد از قتل همه چيز را براي خودم پايانيافته ديدم .در
همان شرايط كه از نظر رواني در وضعيت بدي قرار داشتم ناگهان
چشمم به فرزند دوسالهام افتاد كه در حال گريه كردن بود .پيش
خودم فكر كردم پس از من چه كسي او را تربيت و بزرگ خواهد
كرد و از آنجاييكه كسي را در زندگيام نداشتم تا مسووليت بزرگ
كردن عرشيا را بر عهده بگيرد و او فقط ميتوانست با مادر الهام
ي كند ،تصميم گرفتم او را هم بكشم .متهم در ادامه اعترافات
زندگ 

شكارچي كودكان چگونه دختران را ميربود
مجيد ابهري :براي شناسايي انگيزه متهم بايد گذشته وي مورد بررسي قرار گيرد
شرق :شكارچي دختران دانشآموز توسط كارآگاهان پليس
به محلهاي ارتكاب جرم منتقل شد و جزييات آزار دختران
را شرح داد .اين مرد  59ساله از دو سال قبل بعد از خريدن
يك پيكان سفيدرنگ ،دختران دانشآموز را از مقابل مدارس
ميربود و مورد آزار جنس��ي قرار ميداد .او در پي ش��كايت
والدين دختري  9س��اله دستگير شد و پس از آن خانواده 9
كودك ديگر نيز از او شكايت كردند .اين درحالي است كه اين
مرد به  55فقره آزار كودكان مظنون است .اين مرد كه در سه
سالگي ش��اهد طالق والدينش بود و خود در هشت سالگي
مورد تجاوز دو مرد قرار گرفت ،در دور تازه بازجوييها اعتراف
كرده اس��ت قربانيانش را از بين دختران ش��ش تا  10ساله
انتخاب ميكرد ،چرا كه اين كودكان را به راحتي ميتوانست
فريب بدهد و آنها قدرت دفاع از خود را نداش��تند ،متهم در
اينباره گفت« :دو بار سعي كردم پسربچهها را سوار كنم اما
آنها زرنگ بودند و س��وار نشدند براي همين تصميم گرفتم
فقط دختران را بدزدم ».شكارچي دختران دانشآموز با اينكه
به مدرس��ه نرفته است ،تابلوي مدارس دخترانه را به سختي
ميخواند و از اين طريق محله��اي ارتكاب جرم را انتخاب
ميكرد .او در بازجوييها توضي��ح داد« :در نزديكي مدارس
كشيك ميدادم و با ديدن دختران تنها به اين بهانه كه دنبال
مدرس��ه ميگردم و پيدا نميكنم ،آنها را س��وار ميكردم تا

مدرسهش��ان را نشانم بدهند
بعد ب��ه خيابانه��اي فرعي
ميرفتم ».اين مرد ،دختران
را به ساختمانهاي نيمهكاره
ميبرد ي��ا در خ��ودرو مورد
آزار ق��رار م��يداد .در برخي
موارد نيز آنها را به شهركها
و روس��تاهاي اطراف مشهد
منتقل ميكرد .او در يكي از
جرايمش در آستانه دس��تگيري قرار گرفت ،وي در اينباره
توضي��ح داد« :دختربچهاي را مورد آزار قرار دادم و در همين
حين يك چوپان از راه رس��يد از ترس اينكه دس��تگير شوم
دختر را رها و فرار كردم .آن دختر موقع فرار من حال وخيمي
داش��ت ».متهم ب��راي اينكه بتواند نقش��هاش را اجرا كند از
روشهاي مختلفي استفاده ميكرد .او در اين خصوص گفت:
«براي يكي ،دو بچه بس��تني خريدم و آنه��ا را گول زدم ،به
چند نفر هم  200يا  300تومان پول دادم ،بقيه را هم تهديد
ميكردم .همه آنها گريه ميكردند و من ميترساندمشان البته
در چند مورد كه دختران خيلي جيغ كشيدند مجبور شدم
آنها را از ماشين پياده كنم .من به آنها ميگفتم اگر درباره اين
اتفاق حرفي به كسي بزنند ،آنها را ميكشم يا جلوي سگها

مياندازم .به آنها ميگفتم اگر
پ��در و مادرش��ان موضوع را
بفهمند ،آنها را كتك ميزنند.
اين طور آنها را وادار به سكوت
ميكردم و تصورم اين بود كه
هيچ وقت دستگير نميشوم.
اگر ميدانس��تم ممكن است
روزي گرفتار شوم هيچوقت
اين كاره��ا را انجام نميدادم
البته موقع آزار اين دختران اصال از كاري كه ميكردم ناراحت
نبودم و عذاب وجدان نداش��تم ».اين مرد كه طي دو س��ال
گذشته در مشهد جنايتهاي سريالياش را انجام داده است
شش فرزند و  11نوه دارد اما خانوادهاش از كارهاي او بياطالع
بودند و متهم معموال به بهانه س��ر زدن به دوستانش از خانه
بيرون ميآمد .در حال حاضر تحقيقات از اين متهم به دستور
قاضي شعبه  809مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد ادامه
دارد و ش��اكيان پرونده به پزشكي قانوني معرفي شدهاند .در
همين حال مجيد ابهري-رفتارشناس و استاد دانشگاه-درباره
جرايم اين متهم به مهر گفت« :براي شناس��ايي انگيزه اصلي
متهم بايد گذشته او از س��وي كارشناسان مورد بررسي قرار
گيرد .در كالبدشكافي رفتاري اينگونه مجرمان مانند بيجه،

قاتل دوچرخهسوار در آبادان و اين بزهكار يك نكته مشترك
وجود دارد و آن قرار گرفتن در معرض آزار جنس��ي در دوران
طفوليت اس��ت .اين فرآيند منفي رفتاري همراه با انباش��ت
حق��ارت در دوران كودكي به خصوص دوران بلوغ باعث بروز
رفتار سادومازوخيستي ميش��ود ».وي افزود« :اين بزهكاران
از آزار جنس��ي ديگران بهخصوص افراد ضعيف و اطفال لذت
ميبرند .آنها به خاطر داشتن اين ناهنجاري رواني و رفتارهاي
ضد اجتماعي براي جامعه خطرناك محسوب مي شوند و بايد
از اجتماع جدا شوند ».اين كارشناس به نقش والدين كودكان
بزهديده اشاره كرد و افزود :مهمترين نكته قابل توجه در مورد
اطفال مورد آزار قرار گرفته و اين دسته از بزهكاران ،استفاده
از ابزار ترس و تهديد در مورد قربانيان اس��ت .والدين بايد به
گونهاي روابط خود و فرزندان را تنظيم كنند كه آنها مشكالت
خود را ب��دون ترس مطرح كنند .اگر قربانيان اين مرد زودتر
موضوع را مطرح ميكردند قبل از اينكه كودكان ديگر قرباني
شوند ،مرد تبهكار دستگير ميشد .وي خاطرنشان كرد ،قبل از
مجازات اين دسته از بزهكاران بايد روي گذشته آنها روانكاوي
صورت گيرد تا ريشههاي ارتكاب اين جرم شناسايي شودو با
روان��كاوي نقاط تاري��ك روح و رفتار آنها بايد مورد توجه قرار
گيرد .اين افراد نه تنها براي شهروندان خطري جدي محسوب
ميشوند بلكه براي خانواده خود نيز تهديدي واقعي هستند.

اعترافات سارق حرفهاي ،سرنخي عليه باند كالهبرداري
ش�رق :دستگيري يك سارق حرفهاي سرنخهايي را از باندهاي
جع��ل و كالهبرداري در اختيار س��ارقان ق��رار داد .به گزارش
خبرنگار ما چندي قبل مرد 44سالهاي با مراجعه به شعبه يكم
دادياري دادسراي شهيد محالتي طي شكايتي از سرقت گوشي
تلفن همراه و كيف خود به روش زورگيري خبر داد .او درباره نحوه
وق��وع دزدي گفت :ظهر روز  28دي در حال خروج از پاركينگ
منزل بودم .به محض اينكه از خودرو پياده شدم تا در پاركينگ را
ببندم يك نفر به طرف من آمد و در يك اقدام برقآسا و با تهديد
چاقو گوشي تلفن همراه و كيف داخل خودرو را از من زورگيري
كرد و س��وار ترك يك دستگاه موتوسيكلت رنگ روشن شد و
فرار كرد .ش��اكي محتويات كيف بهسرقت رفته را ،دستهچك،
اس��ناد مالكيت ،مدارك هويتي و مبلغي وجه نقد اعالم كرد .به
اين ترتيب شناسايي و دستگيري سارق و همدستش در دستور
كار ماموران پايگاه شش��م پليس آگاه��ي تهران قرار گرفت و با
توجه به اينكه مالباخته نميتوانس��ت از متهم چهرهنگاري يا از

طريق تصاوير مجرمان سابقهدار
س��ارق اموال خود را شناسايي
كند ،كارآگاهان راههاي ديگري
را براي حل اين پرونده انتخاب
كردن��د و با اطالعاتي كه از يك
مجرم س��ابقهدار به نام هادي-
25س��اله -معروف ب��ه «هادي
گش��نه» ب��ه دس��ت آوردن��د،
فهميدند اي��ن فرد س��ابقهدار
آخرين بار در خردادماه به اتهام سرقت موتوسيكلت دستگير اما
چند ماه قبل از زندان آزاد شده و با تغيير مخفيگاهش اقدام به
كيفقاپي و زورگيري از ش��هروندان ميكند .كارآگاهان پس از
جستوجوهاي گسترده موفق شدند مخفيگاه جديد هادي را در
تهرانپارس شناسايي كنند .آنها با مراجعه به اين مكان فهميدند
يك روز قبل اين متهم در تعقيب و گريز پليس��ي متواري شده

است .در بازرسي از اين مخفيگاه
يك جلد سند مالكيت مسروقه
كشف شد كه متعلق به مالباخته
44ساله بود .كارآگاهان با توجه
به مس��تندات جدي��د ،تالش
خود را براي شناس��ايي آخرين
مخفيگاه «هادي» افزودند و روز
دهم ماه جاري پس از شناسايي
مح��ل س��كونت اين ف��رد در
محدوده بازار تهران ،با تحت نظر قرار دادن اين محل ،وي را در
يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند .متهم با توجه به مداركي
كه از مخفيگاه قبلياش كش��ف شده بود و همچنين شناسايي
وي توس��ط چند مالباخته ،اعتراف كرد ك ه همراه همدس��تش
اقدام به كيفقاپي و زورگيري در جنوب شرق تهران ميكردند
و پس از س��رقت ،وجه نقد و طال را بين خود تقسيم و اسناد و

پنج قاره
اعدام قاتل آمريكايي
فرانسپرس :يك آمريكايي روز پنجشنبه به جر م
كش��تن مردي 69س��اله ،در ايالت آريزونا اعدام شد.
از ابتداي س��ال  2012تاكنون اين هش��تمين اعدام
در آمريكاس��ت .طبق اعالم مركز اطالعرساني درباره
مجازات مرگ در آمريكا ،از س��ال  1976كه مجازات
اعدام در ايالت آريزوناي آمريكا ازسرگرفته شد تاكنون
 30نفر در اين ايالت اعدام ش��دهاند .رابرت تووري كه
 47س��ال داشت پس از 20سال انتظار مرگ ،ساعت
11:30صبح روز پنجش��نبه به وقت محلي آمريكا با
تزريق ماده كشنده اعدام شد .وي در سال  ،1991به
جرم قتل مرد 69ساله به مرگ محكوم شد.

تيراندازي خونين در دانشگاه
واحدمركزي خبر :دو نفر بر اثر تيراندازي در دانشگاه
پزشكي پيتسبورگ آمريكا ،كشته شدند .در اين حادثه
كه س��اعت دو بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت محلي
در كلينيك روانپزش��كي وسترن رخ داد ،هفت نفر نيز
زخمي شدند .دانش��گاه پزشكي پيتسبورگ در پيامي
در اينترنت به نقل از پليس اين ش��هر اعالم كرد يكي
از افراد كشتهش��ده خود تيرانداز بود .به گفته شاهدان،
نيروهاي پليس بعد از تيراندازي ،بيماران را به خارج از
مركز روانپزشكي هدايت و شماري از افسران پليس نيز
با سگ منطقه را محاصره كردند .تحقيقات بيشتر درباره
علت حادثه هنوز ادامه دارد.

مرگ  9نفر در آتش
ريانووس�تي 9 :نفر بر اثر آتشسوزي در خانهاي
در شهر پِرم در مركز روسيه كشته شدند .يك مقام
س��ازمان مقابله با ح��وادث غيرمترقبه منطقه ولگا
در اينباره گفت« :اجس��اد پنج پس��ر ،دو دختر و دو
بزرگس��ال در اين خانه يافت ش��د .اين افراد اعضاي
ي��ك خانواده بودند ».او گف��ت احتماال آنها به دليل
مس��موميت ناشي از استنشاق گاز مونوكسيد كربن
ج��ان باختهاند .او اف��زود تحقيق��ات در اين زمينه
ادام ه دارد.

دونده  100ساله
واحد مركزي خبر :مرد صدساله هندي همچنان به دو
ماراتون مشغول است .فوجا سينگ پيرمردصدساله هندي
است كه در انگليس زندگي ميكند .وي مسنترين دونده
ماراتون جهان است .او توانست در مسابقات ماراتون تورنتو
مس��ير دو ماراتون را در مدت هشت ساعت و 25دقيقه و
16ثانيه طي كند كه باتوجه به سن بااليش ركورد خوبي
محس��وب ميش��ود .فوجا س��ينگ تاكيد دارد در شرايط
س�لامت كامل جسمي به سر ميبرد و در نتيجه ميتواند
همچنان به دو ماراتون بپردازد.

م��دارك را به تعدادي از مالخران ميفروختند .اين مالخران نيز
كه خود افراد جاعل و كالهبردار بودند با جعل اس��ناد ،مدارك
هويتي و چكها اقدام به كالهبرداري از شهروندان ميكردند .با
اعترافات هادي كارآگاهان تعداد ديگري از متهمان و همدستان
وي را يكي پس از ديگري شناسايي و دستگير كردند .سرهنگ
محمد اشراقي رييس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران با تاييد
اين خبر گفت :متهم مجرد ،بيكار و داراي اعتياد شديد به ماده
مخدر از نوع شيشه است وانگيزه سرقتهاي خود را در مرحله
اول تامي��ن هزينه اعتي��ادش اعالم كرده اس��ت .وي ادامه داد:
«بازپرس پرونده با انتش��ار بدون پوشش تصوير متهم در جرايد
موافقت كرده اس��ت بنابراين از شهرونداني كه در ماههاي اخير
از آنان به شيوه زورگيري يا كيفقاپي سرقت شده است دعوت
ميش��ود براي پيگيري موضوع يا طرح شكايت به پايگاه ششم
پليس آگاهي تهران واقع در بزرگراه شهيد محالتي -خيابان نبرد
شمالي مراجعه كنند.
دریچه

عکس :روابط عمومی آتشنشانی تهران

فارس :م��ردي در دادگاه خانواده گفت :پنج
سال است كه همس��رم با اعتيادش خانهمان را
مانند جهنم كرده و زندگي مش��تركمان نابود
شده است .اين مرد با مراجعه به دادگاه خانواده
ش��هيد محالتي دادخواس��ت طالق را به قاضي
ش��عبه  250اين مجتمع قضاي��ي ارايه كرد و با
اش��اره به اينكه حدود هش��ت س��ال از زندگي
مش��تركش ميگ��ذرد و دو فرزن��د دارد ،گفت:
همس��رم معتاد است و اين موضوع را پنج سال
تحمل كردم ولي ديگر طاقت ندارم .وي با بيان
اينكه همس��رش حاضر نيست اعتيادش را ترك
كند ،افزود :از اين وضع خس��ته ش��دهام چون
اعتياد همسرم برايش عادت شده و هرگاه مواد
مخدر مصرف نكند ،عصبي و پرخاشگر ميشود.
مرد ادامه داد :اعتياد همسرم خانمانسوز شده
و نه تنها زندگي مش��تركمان بلك��ه آينده دو
فرزندم را نابود كرده اس��ت .نميتوانم اين وضع
را تحمل كنم.
وي با اش��اره ب��ه اينكه دو فرزندش ش��اهد
اعتي��اد مادرش��ان هس��تند ،اف��زود :همس��رم
تنه��ا ب��ه تفريح و رف��اه خود ميانديش��د و به
فك��ر زندگيمان نيس��ت .مرد در پايان جلس��ه
رسيدگي با بيان اينكه تحملش تمام شده است،
اظهارداشت :بايد از همسرم هرچه سريعتر جدا
شوم و با دو فرزندم به زندگي ادامه دهم .قاضي
اين ش��عبه ابتدا مرد را به مصالحه با زن دعوت
و با اصرار مرد ،رس��يدگي به پرونده را به روزي
ديگر با ارايه م��دارك موجود درخصوص اثبات
اعتياد زن موكول كرد.

ش�رق :كارآگاهان جنايي در جستوجوي پدرزني هستند كه به
دست شوهرش كش��ته شده اس��ت .در اين پرونده اگرچه قاتل
بازداشت ش��ده و به جرمش نيز اعتراف كرده است مفقود بودن
پدر مقتول رسيدگي قضايي به پرونده را با مانع مواجه كرده است.
به گزارش خبرنگار ما ساعت  10:23روز  13ارديبهشت سال 87
ماموران كالنتري رازي از طريق مركز فوريتهاي پليس��ي 110
در جريان كش��ف جسد مادر و فرزندي به اسامي الهام (25ساله)
و عرش��يا (دوساله) در طبقه دوم ساختماني مسكوني در خيابان
خطيب ق��رار گرفتند .با انجام بررس��يهاي اوليه علت مرگ هر
دو مقتول خفگي ناش��ي از فش��ار بر ناحيه گردن اعالم شد .با
توجه به شواهد بهدستآمده كه نشان از جنايت داشت ،به دستور
بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران ،پرونده براي انجام
تحقيقات و رسيدگي تخصصي در اختيار ويژه مبارزه با قتل پليس
آگاهي قرار گرفت .كارآگاهان با بازجويي از س��اكنان طبقه اول
س��اختمان محل وقوع جنايت اطالع پيدا كردند پيش از كشف
جسد الهام و فرزند خردسالش ،وي با همسر 30ساله خود به نام
مهدي درگير و مهدي پس از آن از محل جنايت متواري ش��ده
است .به اين ترتيب احتمال وقوع جنايت به دست اين مرد قوت
گرفت و تحقيقات براي دس��تگيري وي آغاز ش��د اما كارآگاهان
اط�لاع پيدا كردند مهدي قبل از اطالع پليس و همس��ايه طبقه
پايين از وقوع جنايت ،در س��اعت پنج بامداد روز حادثه با بليتي
كه از قبل تهيه كرده بود سوار هواپيما شده و ايران را ترك كرده
است .همين موضوع فرضيه جنايت با طرح و نقشه قبلي را مطرح
كرد .در حاليكه نام مهدي در فهرست افراد تحت تعقيب پليس
بينالملل قرار گرفتهبود كارآگاهان پس از گذشت نزديك به يك
ماه اطالع پيدا كردند متهم مجددا و اينبار به صورت غيرقانوني به

متهم به قتل

رخداد

گره پيچيده در پرونده قتل مادر و فرزند

پدر مقتول ،عکسها :شرق

مطابق ماده  1136قانون مدني« ،طالق دهنده
بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد».
«البته فراموش نشود كه طالق دهنده مرد است،
اگ��ر زن نيز با دارا بودن حق طالق اقدام به جدايي
ميكند باز هم اين عمل به نمايندگي مرد صورت
ميگيرد و اين ش��رايط (شوهر) براي اجراي صيغه
طالق است.
مقصود از بالغ در اين ماده قانوني كس��ي است
كه به سن  15سال قمري رسيده باشد .همچنين
مجنون (چه دايمي و چه ادواري) به علت آنكه فاقد
قوه درك و اراده حقوقي است ،نميتواند زن خود را
طالق دهد و استثنائا قانونگدار به ولي يا قيم مجنون
اجازه داده كه نسبت به طالق زوجه اقدام كند.
شرايطمطلقه
براي اجراي صيغه طالق شرايط خاصي براي زن
در نظر گرفته نشده است ،فقط مطابق با مواد 1140
و  1141قانون مدني زن هنگام طالق بايد دو شرط
ذيل را داشته باشد:
 -1زن بايد هنگام طالق پاك باش��د (طالق در
مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست).
 -2باي��د از پايان عادت زنانگي تا هنگام طالق
بين زن و شوهر نزديكي روي نداده باشد.
البته فلسفه اين شرايط معلوم شدن وضعيت زن
از لحاظ بارداري است.
تشريفات طالق
تشريفات طالق به چهار مرحله داوري ،گواهي
عدم امكان سازش ،اجراي صيغه طالق و ثبت طالق
تقسيمميشود.
در حقوق امروز هرگاه ش��وهر بخواهد زن خود
را ط�لاق دهد يا حتي در م��واردي كه قرار بر اين
است كه طالق بهصورت توافقي صورت بگيرد ،پس
از مراجعه به دادگاه ،دادگاه يك نفر از خويشان مرد
و يك نفر از خويش��ان زن را به عن��وان داور براي
اصالح بي��ن زوجين انتخاب خواهد ك��رد .داوران
مطابق با قانون مكلف هس��تند سعي و تالش خود
را براي اصالح ام��ور بين زوجين به كار گيرند ،در
صورتي كه تالش آنان به نتيجه نرسد بايد راي خود
را بر مبناي عدم امكان سازش صادر كنند .در اين
ص��ورت دادگاه براس��اس راي داوران ،گواهي عدم
امكان سازش را صادر خواهد كرد.
پ��س از ص��دور راي داوري ،تنها مرحلهاي كه
باقي ميماند آزمايش بارداري زوجه اس��ت كه بايد
از آزمايشگاه پزشكي قانوني اخذ و تحويل شود .از
آنجا كه وجود يا عدم جنين ممكن است در تصميم
زوجين و دادگاه موثر باش��د يكي از موارد ضروري
براي صدور حكم عدم امكان س��ازش است .نهايتا
پس از طي مراحل ف��وق دادگاه حكم عدم امكان
س��ازش زوجين را صادر ميكن��د .در حكم صادره
وضعي��ت حقوقي مالي زوج (از قبيل :مهريه ،نفقه،
اجرتالمثل و جهيزيه) و همچنين وضعيت فرزندان
(از قبيل ،تعيين اينك��ه كداميك از زوجين طبق
توافق ،مسووليت نگهداري از اطفال را بر عهده دارد
يا ساعات مالقات و )...مشخص خواهد شد.
پ��س از اين مرحله مطابق م��اده  1134قانون
مدني؛ «طالق بايد به صيغه طالق در حضور الاقل
دو نفر مرد عادل كه طالق را بشنوند ،واقع گردد».
پ��س از اينك��ه صيغه طالق واقع ش��د بايد در
دفتر رسمي طالق به ثبت برس��د و مراتب آن در
شناسنامه زن و مرد قيد شود و ثبت نكردن طالق
جرم شناخته شده است.

سال نهم     شماره 1485

آتشسوزي  6ساعته در «دنياي نور»

شرق :شعلههاي آتش كه از مجتمع تجاري دنياي نور زبانه ميكشيد با تالش شش ساعته آتشنشانان خاموش شد.
آتشسوزي از طبقه منفي دو اين مجتمع  10طبقه شروع شد .مدير منطقه سه عمليات سازمان آتشنشاني تهران
در اينباره گفت :اين محل بارها از سوي آتشنشاني مورد بازديد قرار گرفته و تذكرات الزم از سوي كارشناسان
پيشگيري به مديريت اين مجموعه داده شده بود كه متاسفانه هيچ توجهي صورت نگرفته است .او خاطرنشان كرد:
مجتمع تجاري دنياي نور بيمه آتشسوزي نبود و با توجه به گستردگي آتشسوزي خسارت فراوان مالي بر جاي گذاشت.
در اين عمليات شش ساعته ،چهار آتشنشان نيز مجروح شدند.

كارمند بانك
سارق 700ميليوني حساب مشتريان

ايسنا :رييس پليس فتا از دستگيري كارمند يكي
ت ميليارد
از بانكهاي پايتخت به اتهام برداشت هف 
ريالي از حساب مشتريان بانك خبر داد .سرهنگ
ش��كريان گفت :در پي دريافت چندين شكايت از
مشتريان يكي از بانكهاي كشور مبني بر برداشت
غيرمجاز از حساب آنان به مبلغ هفتميليارد ريال،
ماموران جستوجوهاي خود در اين زمينه را آغاز
كردن��د .وي ادامه داد :در بررس��يهاي فني انجام
شده توسط كارشناسان ،متهم شناسايي و مشخص
شد وي يكي از كارمندان بانك است و در بازههاي
زماني مختلف و با توجه به دسترس��ي به حساب
مشتريان وارد اينترنت بانك شده و از حساب آنان
وجه برداش��ت كرده است .ش��كريان با بيان اينكه
متهم پس از دستگيري به جرم خود اعتراف كرده
است ،با هش��دار به مديران موسسات و بانكها از
آنان خواست در انتخاب كارمندان خود بهخصوص
افرادي كه به اطالعات حس��اب شخصي مشتريان
دسترسي كامل دارند ،دقت بيشتري داشته باشند
تا از بروز چنين مشكالتي جلوگيري شود.

دستگيري سارقان
ساختمانهاي نيمهكاره

ش�رق :س��ارقاني كه با تش��كيل ي��ك باند از
ساختمانهاي نيمهكاره در كرج سرقت ميكردند،
توسط پليس دستگير شدند و به  15فقره سرقت
اعتراف كردند .س��رهنگ عبدالرض��ا خيرخواهان،
فرمانده انتظامي كرج با اع�لام اين خبر گفت :در
پي وقوع س��رقت از س��اختمانهاي نيمهكاره در
سطح شهرستان و مراجعه مالباختگان به كالنتري،
موضوع بهطور ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
سرهنگ خيرخواهان افزود :با تحقيقات محسوس
و نامحس��وس مشخص شد سارقان با يك دستگاه
خودرو پيكان نيمههاي شب و اوايل صبح اقدام به
سرقت ميكنند .وي ادامه داد :ساعت شش بامداد
 12اسفندماه ماموران پليس به يك دستگاه خودرو
پيكان در بل��وار امام خميني(ره) مشكيندش��ت
مظنون شدند و بهطور نامحسوس خودرو را تحت
تعقي��ب قرار دادند و س��ارقان را در حالي كه قصد
س��رقت از س��اختمان نيمهكارهاي داش��تند را در
عملياتي ضربتي دس��تگير و ب��ه كالنتري منتقل
كردند .س��رهنگ خيرخواهان اضافه كرد :متهمان
در ادام��ه بازجوييها به بيش از  15فقره س��رقت
از س��اختمانهاي نيمهكاره اعتراف و اذعان كردند
اموال س��رقتي بيشتر ش��امل آهنآالت و مصالح
ساختماني بود .بنا بر اين گزارش ،متهمان دستگير
ش��ده با تشكيل پرونده براي س��ير مراحل قانوني
تحويل مراجع قضايي شدند.

زندان و ديه ،مجازات
قتل مادر و حمله به پدرخوانده

مهر :پسري كه در اقدامي جنونآميز مادرش را
به قتل رس��انده و پدرخواندهاش را نيز تا يك قدمي
مرگ كشانده بود ،پس از محاكمه در دادگاه كيفري
اس��تان تهران به هفت س��ال زندان و پرداخت ديه
محكوم ش��د .در اين حادثه كه سحرگاه جمعه يكم
بهمن سال گذشته در خانهاي واقع در تهرانپارس رخ
داد ،پسر  24سالهاي به نام محمد با ضربههاي كارد
مادرش زهرا 49 -ساله -را به قتل رساند و ناپدرياش
مهدي 50 -ساله -را نيز با هفت ضربه كارد مجروح
ك��رد .خواهر بزرگ محمد ك��ه موضوع را به پليس
اعالم كرده بود ،در جريان تحقيقات گفت :نيمههاي
شب خواب بودم كه با شنيدن صداي فريادهاي مادر
و ناپدريام ،به طرف اتاقش��ان دويدم اما در كمال
ناباوري برادرم را ديدم ك��ه با كاردي خونآلود آنها
را هدف قرار داده اس��ت .محمد پس از دس��تگيري
به دس��تور بازپرس جنايي بازداشت شد و در اختيار
كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت و با
چهرهاي آشفته و پريش��ان در تشريح ماجرا گفت:
چند سال قبل پدر و مادرم جدا شده و من و خواهرم
هم��راه مادرم كه كارمند ب��ود ،زندگي ميكرديم تا
اينكه مادرم با مردي آش��نا شد كه از همسر اولش
چند فرزند داشت .وقتي شنيدم مادرم به عقد موقت
او درآم��ده ،به ش��دت مخالفت كردم .ب��ا اين حال
اعتراضهايم اثري نداش��ت .به همين علت مهدي
هر بار كه به خانه ما ميآمد ،درگيري تازهاي شروع
ميشد .نيمهشب حادثه نيز با هم جروبحثمان شد
و در حالي كه اعصابم به هم ريخته بود ،به آشپزخانه
رفته و كاردي برداش��تم تا مهدي را بزنم .وقتي وارد
اتاق شدم ،به سراغ مهدي رفتم و با كارد چند ضربه
به او زدم .وقتي مادرم سد راهم شد ،او را هم زدم كه
متاسفانه جان سپرد .پس از بازسازي صحنه جنايت
و تكميل تحقيقات پرونده براي محاكمه به ش��عبه
 113دادگاه كيفري اس��تان تهران فرستاده شد .در
جلسه دادگاه اولياي دم مقتول از قصاص برادر خود
گذش��تند .نماينده دادستان نيز با توجه به گذشت
اولياي دم خواس��تار مج��ازات متهم از لحاظ جنبه
عمومي جرم شد .در ادامه نيز پدرخوانده محمد به
اتهام ضرب و جرح عمدي از او ش��كايت كرد .متهم
ب��ه قتل نيز با حض��ور در جايگاه با قبول اتهام خود
گفت :من نميخواستم مادرم را بكشم .شب حادثه
در يك لحظه كنترلم را از دست دادم و اين جنايت
رقم خورد .حاال هم پش��يمانم .قضات دادگاه پس از
آخرين دفاعيات متهم و وكيل مدافعش او را از جنبه
عمومي قتل مادرش به شش سال زندان و به خاطر
ضرب و جرح پدرخواندهاش به يك س��ال حبس و
ديه محكوم كردند.

