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حوادث

شنبه  17تیر 1391

سال نهم     شماره 1570

حادثهها

رخداد

قتل پدر معتاد

ايس�نا :فرمانده انتظامي رشت از دستگيري پسر
18س��الهاي خبرداد كه پدر معتادش را كشته است.
سرهنگ محمدحسين واثق كارگرنيا گفت :ماموران
در پي اعالم گزارشي به مركز فوريتهاي پليسي110
مبني بر مرگ مشكوك فردي در خانهاش براي بررسي
موضوع در صحنه حاضر و با بررسي جسد متوفي كه
از ناحيه سر و صورت سياه شده بود متوجه شدند ،فرد
مذکور چند روز پيش از اعالم وقوع به قتل رس��يده
اس��ت .وي ادامه داد :كارآگاهان در تحقيقات اوليه به
فرزند 18ساله متوفي مشكوك شدند و با هماهنگي
مق��ام قضايي او را به مقر انتظامي منتقل كردند .اين
جوان در تحقيقات پليسي پس از تناقضگويي معترف
ش��د از اعتياد پدرش خسته شده بود و روز حادثه بر
سر همين مساله مجادلهاي بين آن دو صورت گرفت
كه در نتيجه پدرش با ضربات مشت او نقش بر زمين
شد و جان باخت.

سرقتهاي شبانه از چاه نفت

دستگيري پسرعموهاي زورگير

ش�رق :پس��رعموهايي كه با تش��كيل باند هفت
نفري سرقت با توسل به تهديد و ارعاب از شهروندان
زورگيري ميكردند ،دس��تگير شدند .ماموران گشت
ي��گان امداد حين گش��تزني در منطق��ه حصارك
كرج ،خ��ودرو پيكاني را مش��اهده كردند كه يكي از
سرنش��ينان آن در حال سر و صدا و كمك خواستن
بود .ماموران با احتمال اينكه دو سرنشين خودرو قصد
زورگيري از نفر سوم را دارند بالفاصله خودرو پيكان را
متوقف كردند و با بررس��ي موضوع دريافتند دو نفر از
سرنشينان خودرو زورگير هستند و با سواركردن فرد
س��وم به عنوان مسافر قصد س��رقت از او را دارند .در
جريان تحقيقات مشخص شد دو متهم با تشكيل باند
فاميلي هفت نفره ،در پوش��ش مسافربر با سواركردن
افراد به عنوان مسافر ،اموال و وجوه نقد آنها را با اعمال
زور و تهديد به س��رقت ميبردند و مالباختگان را در
مكان ديگري از ماشين به بيرون پرتاب ميكردند و از
محل جرم متواري ميشدند .متهمان در اعترافات خود
پنج عضو ديگر اين باند را معرفي كردند كه همگي آنها
شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير شدند .در
بررسي سوابق متهمان كه داراي نسبت برادري و پسر
عمويي با يكديگر هستند مشخص شد دو نفر از آنها
از پيش تحت تعقيب پليس بودند و به اتهام آدمربايي
و ضرب و شتم حكم جلب براي آنها صادر شده بود.

كارمند نمايندگي فروش خودرو
سارق اينترنتي از آب درآمد

ي فروش خودرو به اتهام
ايس�نا :كارمند نمايندگ 
سرقت اطالعات عابربانك يكي از مشتريان و برداشت
غيرمجاز از حساب او دستگير شد .سرهنگ زحمتكش،
رييس پليس فتاي استان كرمانشاه در اينباره گفت:
مام��وران در پي ش��كايت فردي مبني بر برداش��ت
غيرمجاز وجه از حسابش اقدامات خود براي شناسايي
متهمان را آغ��از كردند .رييس پليس فتاي اس��تان
كرمانشاه ادامه داد :بنا بر اظهارات شاكي ،وي چندي
پي��ش براي خريد خودرو به يك��ي از نمايندگيهاي
فروش مراجعه كرده و رمز كارت را در اختيار متصدي
مربوطه قرار داده بود .پس از تحقيقات و اس��تعالمات
صورت گرفته كارب��ر واحد فروش نمايندگي به اتهام
برداشت غيرمجاز شناسايي و دستگير شد .وي با تاكيد
بر اينكه شهروندان و دارندگان كارتهاي اعتباري به
هي��چ عنوان نبايد اطالعات بانكي خ��ود را در اختيار
ديگران قرار دهند ،به آنان هشدار داد :در صورت فاش
شدن رمزهاي بانكي سريع رمز خود را تغيير بدهيد و
از رمزهاي پيشگزيده و تكراري استفاده نكنيد.

قاتل را خدا بايد مجازات كند ،نه انسان
 Á Áقتل چگونه و چرا اتفاق افتاد؟

پدرم در يك نزاع كشته شد .روز  16آبان پارسال بود كه
اين اتفاق افتاد .پدرم براي ميانجيگري رفته بود اما با تفنگ
او را كشتند و فرار كردند .سه ،چهار روز طول كشيد تا قاتل
دستگير شد.
 Á Áچطور شد كه به فكر رضايت افتاديد؟

اول نميخواس��تيم رضايت بدهيم اما ريشسفيدان پيش ما
آمدند و اصرار كردند .آنها گفتند در دعوا آدمهاي زيادي بودند و

معلوم نيست كسي را كه گرفتهاند واقعا قاتل باشد و بهتر است شما
رضايت بدهيد .ما خيلي به اين موضوع فكر و باالخره قبول كرديم.
 Á Áشرطي هم براي اعالم رضايت تعيين كرديد؟

شرطي نگذاشتيم فقط ديه خواستيم كه متهم نصفش را به
حساب واريز كرده و نصف ديگرش هنوز مانده است.

 Á Áبعض�ي اولياي دم براي اعلام رضايت مبالغي كالن و
خيلي بيشتر از ديه قانوني ميخواهند .نظر شما درباره اين
مطالباتچيست؟

 Á Áمراسم اعالم رضايت چطور برگزار شد؟

ايرن�ا 25 :نف��ر در اثر واژگون��ي اتوبوس ايراني
در ش��رق تركيه زخمي ش��دند .اتوبوس ايراني به
شماره پالك  87110 A59به رانندگي «رمضان
طاهريان» صبح چهارشنبه گذشته به دليل بارندگي
و لغزندگي جاده «سيواس -ارزنجان» واژگون شد.
اتوب��وس از آنكارا عازم تهران ب��ود و در اين حادثه
 25مس��افر ايراني زخمي شدند كه حال سه نفر از
آنان وخيم گزارش شده است .مصدومان حادثه به
بيمارستان ارزنجان منتقل شدهاند.

خونبس خيلي سال است كه انجام ميشود اما تا آنجايي
كه من ديدهام هيچكدام مثل اين مراسم نبود .مراسم در مسجد
روس��تا برگزار شد و حدود دو ،سههزار نفر آمده بودند .قاتل با
دستان بسته پيش ما آمد و گفت يا من را االن قصاص كنيد
يا ببخش��يد .ما هم بخشيديم و دستان او را باز كرديم .مراسم
خونبس هميشه اين طور برگزار ميشود.
 Á Áفكر ميكني حاال كه رضايت دادهايد چه مجازاتي براي
قاتل مناسب است؟

اين افراد را خدا بايد مجازات كند اگرنه انس��ان نبايد اين
كار را انجام بدهد.

هشدارهاي پليس
براي مراقبت از كودكان

كارآگاهان با دستگيري متهم براي افشاي انگيزه او تحقيق ميكنند

ايس�نا :معاونت مبارزه با جرايم جنايي پليس
آگاه��ي ناجا با هدف پيش��گيري از جرايم جنايي
توصيهها و هش��دارهايي را به ش��هروندان بهويژه
والدي��ن كودكان داد .پليس آگاهي ناجا با تاكيد بر
اينكه خانوادهها بايد تا حد امكان از تنها گذاش��تن
فرزندان كم سن و سال خود در منزل پرهيز كنند
از آنان خواست به فرزندان خردسال و كودكان خود
آموزش بدهند تا از همراهي افراد غريبه يا سوارشدن
ب��ه خودرو آنان خ��ودداري كنن��د .والدين بايد در
پاركه��ا و اماكن تفريحي مراقب ك��ودكان خود
باشند و مراودت و رفت و آمدهاي آنان را به صورت
مداوم كنترل كنند .بر اين اس��اس شهروندان بايد
به كودكان خ��ود آموزش دهند تا از قبول هرگونه
موادخوراكي خصوصا آبميوه از افراد غريبه اجتناب
كنند .پليس از خانوادهها خواس��ت هرگونه تاخير
در مراجعه فرزندانشان به منزل را سريع با پليس
در ميان بگذارند و از معاش��رت آن��ان با افراد ناباب
جلوگيري كنند چراكه پايان اين نوع از معاشرتها
نتيجهاي جز پشيماني در پي نخواهد داشت .بنا بر
اين هشدارها والدين كودكان بايد از سپردن فرزندان
خود به افرادي كه روي آنان شناخت كامل و كافي
ندارند ،خودداري كنند.

راز دو جنايت در اتاقك  12متري
ش�رق :پليس در تالش است تا انگيزه جواني را كه دو هماتاقي
خود را به قتل رس��انده است فاش كند .اين متهم ادعا ميكند
قتل در پي يك شوخي نامناسب رخ داد اما شواهدي وجود دارد
كه احتمال جنايت با انگيزه سرقت را در اين پرونده مطرح كرده
اس��ت .به گزارش خبرنگار ما كارآگاهان جنايي پليس آگاهي
پايتخ��ت س��اعت  17روز هفدهم ارديبهش��ت از طريق مركز
فوريتهاي پليس��ي  110از وقوع دو قتل ،در اتاقكي 12متري
در زيرزمين ساختماني مسكوني در شهرك غرب باخبر شدند
و وقت��ي به آنجا رفتند فهميدند مقتوالن دو ج��وان  30و 20
ساله به نامهاي افشين و وحيد هستند كه در ناحيه گردن هر
دو آثار خفگي مش��هود اس��ت و روي سرشان نيز جراحاتي به
چش��م ميخورد .بررسيهاي اوليه از درگيري شديد در اتاقك
نشان داشت به گونهاي كه آثار خون روي وسايل ديده ميشد
و اس��باب موجود در قتلگاه كامال به هم ريخته بود .كارآگاهان
بعد از بررس��ي صحنه جرم ب��راي به دس��ت آوردن اطالعات
بيش��تر به تحقيق از صاحبخانه و همچنين دو نفر از بستگان
مقتوالن پرداختند و فهميدند افشين و وحيد با هم فاميل بودند
و از ش��هري ديگر به تهران مهاجرت و دو س��وپرماركت را در
مناطق سعادتآباد و شهران اجاره و اتاقك زيرزمين را نيز براي
استراحت خود رهن كرده بودند .در بازجويي از بستگان مقتوالن
نيز مشخص شد دو نفر از آنها يك روز قبل از كشف اجساد پس
از مراجعه به سوپرماركت افشين در سعادت آباد ،متوجه بسته
بودن مغازه شدند و براي پيگيري علت آن ابتدا با شماره تلفن
همراه «افشين» و سپس با تلفن همراه «وحيد» تماس گرفتند
و به علت اينكه آنها به تلفنهايشان پاسخ ندادند نگران شدند و
روز بعد با مراجعه به محل سكونت دو همشهري اجساد آنان را
يافتند .كارآگاهان در جريان تفحصهاي خود اطالع پيدا كردند
افش��ين از حدود  20روز پيش از طريق انتشار آگهي استخدام
در روزنامهها كارگري س��اده را در مغازه خود مش��غول به كار
كرده بود .با شناس��ايي كارگر 25س��اله به نام محمد مشخص
ش��د وي آخرين بار ،صبح روز كشف اجساد حين خارج شدن
از خانه توسط همس��ايگان طبقات بااليي مشاهده شده است.
اطالع��ات موجود گوياي آن بود كه محم��د در آن روز پس از
مراجعه به س��وپرماركت در مغازه را باز كرده و پس از گذشت
ح��دود 30دقيقه مج��ددا مغازه را تعطيل ك��رده و از آن زمان
ناپديد ش��ده است .افسران جنايي كه به محمد مشكوك شده
بودند با پيگرفتن تحقيقات باخبر شدند افشين چند روز بعد
از استخدام كارگرش نزد صاحبخانه خود رفته و با اعالم اينكه
شرق :كشتيگير متهم به قتل كه بعد از كشتن مردي جوان فرار
كرده بود ،خودش را به پليس تسليم كرد« .بابك-ق» مليپوش
سابق كشتي كه در بازيهاي آسيايي  2010گوانگجو مدال طال
را كسب كرد روز جمعه دو هفته پيش در نزديكي درياچهاي در
حوالي كوه بيس��تون كرمانشاه مرتكب قتل شد .اين متهم روز
حادثه همراه برادرش به ش��كار رفته بود و در مس��ير بازگشت
تصميم گرفت در درياچه ش��نا كند .او در حاليكه عريان شده
بود داخل آب رفت و از آنجا كه در آن محل افراد و خانوادههاي
ديگ��ري نيز حضور داش��تند يكي از آنان به وضعيت پوش��ش
جوان كشتيگير اعتراض كرد و آنها با هم درگير شدند اما اين
كش��مكش دقايقي بعد تمام شد .متهم بعد از كمي شنا ،از آب
بيرون آمد و دوباره س��راغ جوان معترض رفت و با او درگير شد
كه اين بار سالحش را از داخل خودرو برداشت و گلولهاي به او
شليك كرد و پا به فرار گذاشت .كارآگاهان جنايي بعد از اعالم
وقوع اين جنايت تالش خود را براي دستگيري «بابك-ق» آغاز
كردند اما نتوانستند ردي از او به دست بياورند تا اينكه متهم روز
پنجشنبه خودش را تسليم كرد.
يكي از مسووالن هيات كشتي كرمانشاه با تاييد اين خبر به

تمامي اعضاي خانواده محمد در شهرستان زندگي ميكنند و او
در تهران محلي را براي استراحت ندارد ،از وي درخواست كرده
بود در صورت امكان محمد نيز در همان اتاقك زيرزمين ساكن
شود و صاحبخانه افشين نيز با اين خواسته موافقت كرده بود.
كارآگاهان كه دستگيري محمد را در دستور كار خود قرار داده
بودند با مراجعه به سوپرماركت و بازرسي آنجا اطالع پيدا كردند
متهم تمامي اسناد و مدارك شناسايي خود و  8دفترچه حساب
بانكي متعلق به افش��ين را از مغازه به س��رقت برده است .آنان
با مراجعه به ش��عب بانكي كه افش��ين در آنجا حساب داشت،
به تحقيق از كارمندان و همچنين بررسي تصاوير دوربينهاي
مداربسته پرداختند و اطمينان پيدا كردند جواني حدودا 25ساله
و با مشخصات ظاهري محمد ضمن مراجعه به تمامي اين شعب
قصد داشته از حسابهاي متعلق به افشين پول برداشت كند اما
موفق به اين كار نشده است.
كارآگاهان در ادامه رس��يدگي به اين پرونده و با وجود آنكه
هيچگونه اطالعاتي از محل سكونت يا مخفيگاه احتمالي متهم
وجود نداشت ،با شناس��ايي محل سكونت اين جوان در استان
خراس��ان رض��وي ،با اخذ نيابت قضايي به اين اس��تان رفتند و
س��رانجام هفته گذشته او را دستگير و به تهران منتقل كردند.
محم��د هنگامي كه در مقر پليس آگاه��ي تحت بازجويي قرار
گرفت در اظهارات اوليه منكر ارتكاب جنايت شد و ادعا كرد زمان
مراجعه به خانه ،با جنازه متعلق به افشين و وحيد روبهرو شده
و در حاليكه بسيار ترسيده بوده فرار كرده و به شهرستان رفته
است .وي به ماموران گفت :ساعت پنج بامداد روز حادثه پس از
مراجعه به خانه با جسد افشين و وحيد روبهرو شدم و پس از آن
با برداشتن مدارك شناسايي خود از سوپرماركت به شهرستان
بازگشتم و اصال خبر ندارم چه كسي آن دو را كشته است.
ي ب��ر بيگناهياش اصرار داش��ت كه داليل
مته��م در حال 
و مدارك به دس��ت آمده از مخفي��گاه متهم و همچنين محل
جنايت ثابت ميكرد او عامل قتل است .پيراهن خونآلود متهم
از داخل اتاقك محل جنايت پيدا و همچنين مدارك شناسايي
و دفترچه حسابهاي بانكي متعلق به افشين از محل سكونت
متهم در خراسان رضوي كشف شده بود .عالوه بر اين تصاوير به
دس��تآمده از دوربينهاي مداربسته بانكها ترديدي در مجرم
بودن محمد باقي نميگذاشت .اين جوان در نهايت لب به اعتراف
گشود و به كارآگاهان گفت« :حدود ساعت سه بامداد روز حادثه،
پس از بازگش��ت به خان��ه و ورود به اتاقك ديدم وحيد در حال
استراحت است ،اما افشين هنوز بيدار بود .هنوز دقايقي از ورود

دستگيري جاعل
سازنده مهر سازمانهاي نظامي

عکس :شرق

ش�رق :برادران سارق كه با همكاري نگهبان يكي
از چاههاي نفتي جنوب كشور ،اقدام به سرقت شبانه
نفت خ��ام از اين چ��اه و فروش آن به ش��ركتهاي
آسفالتس��ازي ميكردند ،براي بار دوم راهي دادگاه
ش��دند .اعضاي اين باند در سال گذشته نيز به دليل
اين جرم دستگير اما به قيد ضمانت آزاد شده بودند.
ج همدستش��ان با همكاري
اين دو برادر به همراه پن 
يكي از نگهبانان چاههاي نف��ت  30نوبت از اين چاه
سرقت كردند .سركرده اين باند كه «خليل» نام دارد،
با همكاري س��ه برادر و س��ه پسر عموي خود ،باندي
را تش��كيل داده بود .كه به وسيله چند دستگاه تانكر
30هزار ليتري و پمپهاي لجنكش��ي كه روي اين
تانكرها نصب كرده بودند ،ش��بانه به س��راغ چاههاي
ذخي��ره جانبي ميرفتند و با هم��كاري نگهبان اين
چاه ،هر ش��ب حدود 30ه��زار ليتر نفت را پمپاژ و به
انبار خود كه در حاشيه شهر اهواز قرار داشت منتقل
ميكردند .اين سارقان ،نفت را به تانكرهاي عظيم خود
در اي��ن انبار منتقل ميكردند و با مخلوطكردن نفت
خام با روغن س��وختهاي كه از سطح شهر خريداري
ميكردند ،ماده حاصل را به عنوان نفتس��ياه يا نفت
ك��وره به كارخانجات آسفالتس��ازي ميفروختند .با
اع�لام خبرهايي مبني بر س��رقتهاي متعدد از چاه
نفتي در حوالي ش��هر اهواز ،رسيدگي به اين موضوع
در دس��توركار پليس آگاهي خوزستان قرار گرفت و
توانس��تند با كار اطالعاتي و كنترلهاي نامحسوس
خود ،در دو مرحله اقدام به دستگيري متهمان كنند .با
دستگيري متهمان و بازرسي از انبار آنها ،سهدستگاه
تانكر مجهز به دس��تگاه پمپاژ و همچنين تجهيزات
مربوط به ذخيره و تلفيق نفت و روغن سوخته كشف
شد .همچنين در ادامه تحقيقات مشخص شد اين گروه
سال گذشته نيز به دليل سرقتهايي مشابه به دست
ماموران شناس��ايي و دستگير شده بودند و به محض
آزادي موقت ،دست به سرقتهاي جديدي زدند.

شرق :چندي قبل در روس�تاي «دشت زرين» از توابع
شهرس�تان كوهرنگ اس�تان چهارمح�ال و بختياري
مراس�مي برگزار ش�د كه طي آن مردي متهم به قتل
توانست از اولياي دم مقتول رضايت بگيرد .اين مراسم
كه به «خونبس» مش�هور است قدمتي ديرينه دارد و
تاكنون قاتالن زيادي از اين طريق به زندگي بازگشتهاند
و اختالفات طايفهاي و قبيلهاي به پايان رسيده است .در
پرونده اخير مردي به نام «آبرات» به ضرب گلوله كشته
ش�د و پس از آن فرزندان مقتول اعالم گذشت كردند.
پسر بزرگ مقتول در گفتوگو با شرق درباره چگونگي
اعالم گذشت توضيح داده است.

گفتوگو با مردي كه قاتل پدرش را با «خونبس» بخشيد

ما جوانمردي كرديم و پول زياد نخواستيم.

واژگوني اتوبوس ايراني در تركيه

من به اتاقك نگذشته بود كه افشين شروع به شوخي با من كرد
و در حين آن از الفاظ زش��تي استفاده كرد كه باعث عصبانيت
من و درگيري با افشين شد .در همين زمان ،وحيد نيز از خواب
بيدار شد و به طرفداري از افشين پرداخت و هر دو نفر به تهديد
من پرداختند .من در يك لحظه كنترل خودم را از دست دادم و
افشين را با دست به عقب هل دادم كه او زمين خورد .بعد ميلهاي
آهني را كه در اتاقك بود برداشتم و ضربهاي محكم به سر او زدم.
زمانيكه قصد فرار و خروج از داخل اتاقك را داشتم ،وحيد با من
درگير شد كه دو ضربه محكم نيز به سر او زدم .پس از بيهوش
شدن هر دو نفر آنها ،دست و پايشان را بستم و براي اطمينان از
مرگ هر دو نفر گلوي آنها را نيز فشردم و پس از مراجعه به مغازه

نامي تازه در فهرست ورزشكاران مجرم

 16معدنچي ،گرفتار سيل
ش�ينهوا 16 :نفر به دليل جاري شدن سيل در يكي از
معادن زغال سنگ چين داخل معدنگير افتادند .اين حادثه
اواخر روز چهارشنبه گذشته در معدني در استان «هونان»
اتفاق افتاد كه در پي آن  24كارگر توانستند خود را نجات
دهند اما  16نفر ديگر همچنان در معدن ماندهاند .چهار تيم
از نيروهاي امداد پس از وقوع اين حادثه به محل اعزام شدند
اما تاكنون نتوانستهاند اين افراد را نجات بدهند.

فرودگاه «مالپنسا»  600گرم ماده مخدر شيشه را در كفش خود
جاسازي كرده بود اما ماموران امنيتي در حين بازرسي متوجه
اين مواد ش��دند و او را بازداشت كردند« .محمود-ك» ملقب به
سلطان وحشت نيز از ديگر ورزشكاراني است كه جرايم مختلف
را در پرونده خ��ود دارد .او پس از مهاجرت به ژاپن باجگيري از
هموطنانش و قاچاق مواد مخ��در را آغاز كرد و عالوه بر اين به
قتل نيز متهم ش��د .محمود كه تحت تعقيب پليس ژاپن قرار
داشت سال  81به ايران گريخت اما در اينجا با شكايت شاكيان
بازداش��ت شد .سلطان وحش��ت چندي بعد توانست با سپردن
وثيقه نيمميليارد توماني ،ايران را ترك كند اما دادگاه وي را به
صورت غيابي به تحمل  10سال زندان و  74ضربه شالق محكوم
كرد .از محمود خبري نبود تا اينكه وي دو سال قبل با پاسپورت
جعلي شهروندي اروپايي به ايران بازگشت ولي در فرودگاه امام
خميني (ره) بازداشت شد .در همان سال « 89ف .ش» يكي از
مليپوشان سابق دوچرخهسواري كوهستان نيز به دليل حمل
مواد مخدر در فرودگاه امام خميني(ره) دستگير شد و پرونده وي
به جريان افتاد .اكنون بازداشت قهرمان كشتي ،پرونده ديگري را
درخصوص جرايم ورزشكاران به جريان انداخته است.

كشتيگير متهم به قتل ،خودش را تسليم كرد
فارس گفت« :اين كش��تيگير با صحبتهاي مسووالن ورزشي
اس��تان كرمانشاه خودش را تس��ليم نيروي انتظامي كرد».اين
قهرمان گوانگجو تنها ورزشكاري نيست كه به قتل متهم شده
اس��ت؛ پيش از اين در ارديبهشت سال گذشته يكي از «مردان
آهنين» نيز در تهران با شمش��ير س��امورايي جواني را كشت و
گريخت .روز چهارشنبه هفتم ارديبهشت سال گذشته برادران
قرايي با جواني كه مدعي بودند از وي سهميليون تومان طلبكار
هس��تند ،در جنتآباد درگير ش��دند و يكي از آنها طرف مقابل
را به قتل رس��اند و انگش��تان فرد ديگري را نيز كه در درگيري
حضور داش��ت قطع كرد و پا به فرار گذاش��ت .بعد از اين واقعه
پليس برادر و پدر-متهم اصلي -را بازداش��ت كرد تا بلكه متهم
خودش را معرفي كند اما او اين كار را انجام نداد و به س��رعت
از ايران خارج شد و در تمام اين مدت تالشها براي دستگيري
وي بينتيجه مانده است .تاكنون نام چندين ورزشكار ديگر نيز

به عنوان متهمان به ارتكاب جرايم مختلف در روزنامهها مطرح
شده اس��ت« .علي اكبريان» فوتباليس��ت اسبق تيم استقالل
يكي از اين افراد اس��ت كه به اتهام نگه��داري بيش از  40گرم
هرويين به حبس ابد محكوم ش��ده است .براي اين فوتباليست
درخواس��ت اعدام شده بود اما قاضي پرونده در مجازات وي يك
درجه تخفيف قايل شد .به گفته اكبريان او قصد داشت مقداري
داروي ترك اعتياد را از فردي تحويل بگيرد و به شخصي ديگر
برساند اما تحويلدهنده مواد كه سوار بر موتوسيكلت سرقتي بود
ظن پليس را برانگيخت و در شرايطي كه ماموران در تعقيب وي
بودن��د او مواد را در خانه اكبريان ب��ه او تحويل داد و پس از آن
ماموران با بازرسي منزل اين فوتباليست بسته هرويين را كشف
كردند .مهر سال گذشته نيز خبرگزاري مهر به نقل از برخي منابع
خبري خارجي از بازداش��ت يكي از بازيكنان بينالمللي فوتبال
اي��ران در فرودگاه ميالن خبر داد .اي��ن بازيكن هنگام ورود به

پنج قاره
انهدام دو باند قاچاق كودكان
ش�ينهوا :پليس چين در عملياتي گسترده توانست دو
بان��د قاچاق كودكان را منهدم كند .پليس در اين عمليات
توانست  802متهم را دستگير كند و  181كودك را نجات
بدهد .در اين عمليات كه به طور همزمان در  15استان اجرا
شد ،بيش از  10هزار نيروي پليس شركت داشتند .يكي از
افسران پليس اين كشور كه نامي از او فاش نشدهاست ،اظهار
داش��ت :پليس چين در تالش است تا از افزايش روزافزون
قاچاق جلوگيري كند اما قاچاق كودك در برخي مناطق اين
كشور بسيار چشمگير است.

و برداشتن دفترچه حسابهاي بانكي افشين ،متواري شدم».
س��رهنگ آريا حاجيزاده ،معاون مب��ارزه با جرايم جنايي
پليس آگاهي تهران با تاييد اين خبر گفت« :با توجه به اعتراف
صريح متهم درخصوص ارتكاب جنايت ،از سوي بازپرس پرونده
قرار بازداش��ت موقت براي او صادر شده است .از سويي ديگر با
توجه به برخي اظهارات متهم درخصوص اينكه افشين چند روز
قب��ل از جنايت درباره انتقال مبلغي چندده ميليون توماني به
حسابهاي بانكي خود سخن گفته بود ،تحقيقات تكميلي براي
مشخص شدن انگيزه اصلي محمد از ارتكاب جنايت در دستور
كار كارآگاه��ان اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ
قرار گرفته است».

سيل در تركيه قرباني گرفت
فارس :شش نفر در پي بارش شديد باران و وقوع سيل
در شمال شرقي تركيه كشته شدند .تيمهاي امداد و نجات
اجساد يك مادر و دو فرزندش را به همراه دو كودك ديگر
در طبقه زيرزمين يكي از محلههاي شهر ساحلي شمشون
در كنار درياي س��ياه پيدا كردند كه شاهد بارش بارانهاي
شديد بود .برخي ساكنان منطقه نظير نیز جسد يك زن را
زير آوار خانهاش يافتند كه هويت وي مشخص نشده است.
 4كشته در پي سقوط بالگرد
ايرنا :چهار نفر بر اثر سقوط بالگرد در جمهوري ياكوتيا
واقع در منطقه سيبري روسيه كشته شدند .اين بالگرد از
ن��وع « »AS-350بود و به ش��ركت حمل و نقل هوايي
روس��ي «يوت اير» تعلق داشت .بالگرد چهار دقيقه پس
از پرواز از فرودگاه ش��هر «لنسك» در منطقه سيبري از
صفحه رادار محو و ارتباط مخابراتي با آن هم قطع ش��د.
امدادگران الشه بالگرد و اجساد سرنشينان آن را در چهار
كيلومتري شهر «لنسك» يافتند .علت سقوط بالگرد هنوز
اعالم نشده است.

دریچه

زندگي با مارها

ايسنا :دختر هشت سالهاي
در هند دوستانش را فقط از
ميان مارهاي كبري انتخاب
ميكند و تمام روز خود را با
آنها ميگذراند« .كاجول» به
همراه خانوادهاش و شش مار
كه بهترين دوستانش هستند
در ايالت «اوتارپرادش»
زندگي ميكنند .اين دختر كه
در خانواده مارگيرها بزرگ
شده است ،دوست دارد
مانند پدرش اين شغل او را
ادامه دهد و هيچگاه از حضور
اين حيوانات در اطرافش
احساس بدي ندارد .مادر
اين دختر از بازي «كاجول» با
مارها نگران و اميدوار است
او اين عادت را ترك كند.

ش�رق :ريي��س پلي��س آگاه��ي اس��تان
آذربايجانغربي از دستگيري جاعلي خبر داد كه با
جعل مدارك و مهرهاي سازمانهاي دولتي از مردم
كالهبرداري ميكرد .س��رهنگ رس��ول النقيپور
گفت« :ماموران برابر اخبار و اطالعات واصله مبني
بر اينكه شخصي به نام «محمد» در امر جعل اسناد
و مدارك فعاليت دارد رسيدگي به اين مساله را در
دس��تور كار قرار دادند .وي با بيان اينكه تحقيقات
كارآگاهان ب��راي واكاوي زواياي پنهان اين پرونده
ادامه داشت ،گفت :سرانجام ماموران در تحقيقات،
آالت و ادوات متهم از جمله كيس كامپيوتر ،چاپگر،
اس��كن و يك عدد مهر جعلي مرب��وط به يكي از
ارگانهاي نظامي ،تعدادي كارت ملي ،كارت پايان
خدمت جعلي از وي كشف و ضبط كردند .النقيپور
با بيان اينكه كارآگاهان در بررس��يهاي تخصصي
از كيس كامپيوتر مكشوفه ،تعدادي كليشه جعلي
مهرهاي مختلف از جمله سازمانهاي مهم دولتي،
دانش��گاهها و ادارات ديگ��ر از جمل��ه كانون وكال،
استانداري ،دادگستري و ...را كشف و ضبط كردند،
گفت :تعداد زيادي كارت دانش��جويي جعلي نيز
در كيس كامپيوتر اين متهم كش��ف شد .رييس
پلي��س آگاه��ي آذربايجانغربي با بي��ان اينكه با
انجام تحقيقات و مراقبتهاي شبانهروزي سرانجام
متهم شناسايي و دستگير شد ،گفت :اين فرد پس
از مواجه��ه با داليل و مدارك و مس��تندات لب به
اعتراف گشود و به جعل اس��ناد ،مدارك و مهرها
اعتراف كرد .وي افزود :متهم دستگيرشده به همراه
پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد.

آتشسوزي انبار كاال
در شرق تهران

ش�رق :صبح ديروز انب��ار كاالي��ي در خيابان
جشنواره دچار آتشس��وزي شد .به گزارش روابط
عمومي سازمان آتشنشاني تهران ،ستاد فرماندهي
اين س��ازمان با اطالع از آتشس��وزي آتشنشانان
چهار ايس��تگاه را به همراه خودروه��اي نردباندار
كف و دستگاه تنفسي به محل اعزام كرد .براساس
اين گزارش آتشنشانان در كوتاهترين زمان ممكن
موفق شدند شعلههاي آتش را مهار و خاموش كنند.

كشف 14هزار نخ
سيگار خارجي قاچاق

ايسنا :سرپرست پليس اطالعات و امنيت عمومي
اس��تان هرمزگان از كش��ف 14هزار نخ انواع سيگار
خارجي قاچاق از چند واحد صنفي در بندرعباس خبر
داد .سرهنگ بهرام عزيزي در تشريح جزييات اين خبر
گفت :در راس��تاي ارتقاي امنيت اجتماعي ،ماموران
پليس نظارت بر اماكن عمومي اس��تان هرمزگان با
همكاري و حضور نماينده اداره دخانيات استان طرح
برخورد با فروشندگان مواد دخاني قاچاق را در سطح
شهر بندرعباس اجرا كردند .سرپرست پليس اطالعات
و امنيت عمومي استان هرمزگان ادامهداد :در اجراي
اي��ن ط��رح از تعدادي واحده��اي صنفي به صورت
محسوس و غيرمحس��وس بازديد بهعمل آمد كه در
بازرس��ي از چند واحد صنفي 14هزار نخ انواع سيگار
خارجي قاچاق كشف و ضبط شد .پليس هرمزگان،
اظهاركرد :پليس در برخورد با قاچاق كاال و ارز قاطعانه
برخورد خواهد كرد.

