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حوادث

یکشنبه  8مرداد 1391

رخداد

حكم اعدام قاتل زنان
و مردان مسن تاييد شد

حكم اعدام مردي كه متهم است پنج زن و مرد مسن
را با انگيزه سرقت به قتل رسانده است در ديوانعالي كشور
تاييد ش��د .خبرآنالين به نقل از وبالگ موس��ي قرباني
نوشت اين فرد با هدف اخاذي اقدام به بيهوش كردن افراد
زيادي از جمله مردان و پيرزناني كه اكثرا تحت پوشش
كميته امداد امام (ره) بودند ،كرد و پس از مدتي پيگيري
در شمال غرب كشور دستگير شد .او در اعترافاتش گفت:
«يك نفر به من ياد داد كه اگر ميخواهي پولدار شوي با
استفاده از قرص لورازپام كه مصرف زياد آن باعث بيهوشي
ميشود افراد را بيهوش و پول و جواهرات آنان را سرقت
كن و من هم اين نقش��ه را عملی كردم و چون بايد گرد
لورازپ��ام را داخل غذا و خوراكي ميريختم س��راغ افراد
تحت پوش��ش كميته امداد و مستضعف رفتم و به بهانه
كمك كردن به آنها غذا يا ش��ير آغشته به لورازپام را به
آنها دادم و بعد از نيمساعت كه بيهوش ميشدند طال و
جواهرات و پول نقد آنان را سرقت ميكردم ولي بعضي از
افراد كه مريض بودند به هوش نيامدند و فوت شدند ».در
جريان تحقيقات مشخص شد اكثر سرقتهاي انجامشده
 50تا صدهزار تومان و گاهي هم يك انگشتر بوده است.

پسر حين سرقت ،پدرش را كشت

فارس :معاون عمليات مرزباني ناجا گفت :شناوري با
بيش از دو تن موادمخدر توقيف شد .سرهنگ حبيباهلل
مردانپور توضيح داد :پس از انتقال لنج صيادي به اداره
اس��كله بندرجاسك ،دو تن و  44كيلوگرم ترياك كه به
طرز ماهرانهاي جاس��ازي ش��ده بود ،كشف و ضبط شد.
مردانپور با اش��اره به دس��تگيري ناخدا و هشت ملوان
ش��ناور توقيفي گفت :در بازجوييها مش��خص شد اين
شناور پاكستاني و متعلق به فردي به نام «محمد» اهل
پاكس��تان اس��ت كه براي گمراه كردن ماموران از پالك
ثبت چابهار به صورت تقلبي و غيرقانوني استفاده كرده
است .وي افزود :مبدأ حركت متهمان از كشور پاكستان
بندرگوادر به سمت آبهاي ايران براي تحويل موادمخدر
به ش��ناورهاي تندرو و انتقال آن به شهرس��تان ميناب
و بندرعب��اس ب��ود و از آن طريق ني��ز قصد عزيمت به
كشورهاي حوزه خليجفارس را داشتند .معاون عمليات
مرزباني ناجا خاطرنش��ان كرد :از متهمان دستگيرشده
هفت نفر آنان تبعه كشور پاكستان و ساكن بلوچستان
هستند و فقط يك نفر از آنان تابعه ايران است.

سرقت شبانه از ساختمانهاي نيمهكاره

آشنايي با پول ايران
بهانهاي براي كفزني

شرق :دو سارق كه با معرفي خود به عنوان توريست و
به بهانه آشنايي با پول ايران ،اقدام به كفزني از شهروندان
ميكردند ،دستگير شدند .ماموران پليس خرمدره در پي
دريافت گزارشي مبني بر اينكه دو نفر با معرفي خود به
عنوان توريست از شهروندان كفزني ميكنند ،به بررسي
موض��وع پرداختند و ب��ا انجام كار اطالعات��ي دو متهم
را شناس��ايي و دس��تگير كردند .متهمان در بازجوييها
به كفزن��ي اعتراف و اع�لام كردند از ف��ردي در پمپ
سيانجي كفزني كردهاند .در ادامه مالباخته به كالنتري
دعوت شد و گفت در پمپ سيانجي مشغول كار بوده
كه دو نفر به وي مراجعه و تحت عنوان توريست با لهجه
تركيهاي با وي صحبت و اظهار كردند ماشينشان خراب
شده است و ميخواهند به شهر بروند و از وي خواستند
كه مسير شهر را به آنان نشان بدهد .دو توريست قالبي در
ادامه از مالباخته خواستند پولهايش را به آنان نشان دهد
تا با پول ايران آشنا شوند به اين ترتيب متهمان از فرصت
استفاده و شش چك پول 50هزارتوماني را سرقت كردند.

سرقت خودرو با پاشيدن نمك
ش�رق :دو مرد مس��افر با
پاش��يدن نمك به صورت
م��ردي خ��ودرو او را ب��ه
س��رقت بردند .به گزارش
خبرنگار ما مردي س��اعت
يك بامداد روز پنجم تيرماه
ب��ا مراجعه ب��ه كالنتري
حض��رت عبدالعظي��م به
ماموران اعالم كرد خودرو
پرايد مشكي وي توسط دو
نفر س��رقت شده است .مالباخته توضيح داد« :ساعت 22
ديروز دو نفر را به عنوان مس��افر به مقصد قوچهسار سوار
كردم .مسافران بعد از رسيدن به اين منطقه به بهانه اينكه
آدرس دقيق محل مورد نظر خود را فراموش كردهاند از من
خواستند داخل كوچهها بروم تا اينكه در يكي از كوچهها،
سرنش��ين صندلي عقب به صورت و چش��مان من نمك
پاشيد و پس از آن هر دو نفر در حاليكه چاقو و قمه نيز
همراه داشتند ،ضمن ضرب و شتم شديد مرا مجبور كردند
از خودرو پياده شوم ».چند ساعت بعد ماموران كالنتري
13آبان حين گشتزني خودرو مسروقه را كه كنار خيابان
پارك ش��ده بود ،پيدا كردند و با پرسوجو از اهالي محل
فهميدند آنه��ا جواني به نام مهدي را هنگام پارك كردن
خودرو ديدهاند .اين مظنون  35ساله از مجرمان حرفهاي
بود كه س��وابق متعدد زورگيري ،سرقت و موادمخدر در
پروندهاش ثبت ش��ده بود .همزمان با حضور ماموران در
محل كش��ف خودرو ،حس��ن كه به قصد برداشتن پرايد
به آنجا مراجعه كرده بود با مش��اهده مام��وران فرار كرد
ش�رق :س��رايدار مجتمع مسكوني با اس��تفاده از اعتماد
صاحبخانهه��ا به من��ازل آنان دس��تبرد زد و با پولهاي
مسروقه براي خودش خانه خريد.
به گزارش خبرنگار ما ساعت  12روز  22خرداد پرونده
س��رقت از منزلي مس��كوني در كالنتري اوين تشكيل و
معلوم شد در اين دزدي سه فقره چك و يك عدد سينهريز
و گوشواره طال ،جمعا به ارزش تقريبي  12ميليون تومان
به سرقت رفته است.
مالباخت��ه به ماموران گفت« :دو م��اه پيش به منزل
جديد خود در مجتمع 32واحدي واقع در منطقه ولنجك
اسبابكشي كردم .اين مجتمع سرايداري دارد كه از چند
سال پيش در آنجا مشغول به كار است و همه به او اعتماد
دارند .چند روز قبل از دزدي من و همسرم خارج از خانه
بوديم كه دخترم به منزل آمد اما چون كليد در آپارتمان
را همراه نداشت ،با مراجعه به سرايدار از وي خواست براي
باز كردن در با كليدساز تماس بگيرد .سرايدار با طرح اين
موضوع كه در آن ساعت امكان پيدا كردن كليدساز وجود
ندارد ،به دخترم پيشنهاد داد خودش در را باز كند .سرايدار
قفل را شكس��ت و در را باز كرد .فرداي آن شب ،دخترم
براي آوردن كليدس��از از مجتمع خارج شد و در حاليكه
امكان بسته شدن در ورودي خانه وجود نداشت ،از سرايدار
خواست تا زمان بازگشت وي ،مراقب خانه باشد .دخترم

اما پس از تعقيب و گريز
و ش��ليك تي��ر هوايي از
س��وي ماموران ،دستگير
و در بازرسي از منزل وي
اموال و مدارك شناسايي
متعلق به اف��راد مختلف
كشف شد .حسن كه در
اظهارات اوليه خود منكر
س��رقت خودرو بود پس
از انتق��ال ب��ه پايگاه نهم
پليس آگاهي ضمن اعتراف صريح ب��ه زورگيري خودرو
همدس��ت 24س��اله خود به نام احمد را نيز معرفي كرد.
كارآگاهان بعد از شناسايي محل سكونت احمد كه او نيز
از مجرمان س��ابقهدار بود براي دس��تگيري وي دست به
كار ش��دند اما اطالع پيدا كردن��د كه احمد پس از اطالع
از دس��تگيري همدست خود متواري ش��ده است .با اين
وجود ماموران به جستوجو پرداختند و وي را دستگير
كردند .س��رهنگ مرتضي رس��تمي ،رييس پايگاه نهم
پليس آگاهي ته��ران درباره اين پرونده گفت« :در حال
حاضر شناسايي ديگر جرايم ارتكابي متهمان و همچنين
مالباختگاني كه از س��وي اين دو متهم مورد زورگيري،
س��رقت و ...قرار گرفتهاند ،در دستور كار كارآگاهان قرار
دارد و از مالباختگان��ي كه در مناطق جنوب ش��هر تهران
بهوي��ژه 13آبان و ش��هرري به اين ش��يوه مورد س��رقت،
كيف قاپي ،زورگيري ،ضرب و جرح و ...قرار گرفتهاند دعوت
ميش��ود براي شناسايي متهمان و طرح شكايات خود به
پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ مراجعه كنند».

برگزاري جلسه دادگاه وقت رسيدگي تعيين كردند .در
ابتداي محاكمه الله در جايگاه حاضر شد و شكايت خود
را مطرح كرد .او گف��ت :روز حادثه من براي اجاره خانه
بيرون رفته بودم .پسري كه دوستش داشتم همراه من
بود و با هم در ماشين او نشسته بوديم كه دو مرد چوپان
آمدند .آنها با چوب به ما حمله كردند .زورشان زياد بود
و نميتوانس��تيم در برابرشان مقاومت كنيم .پسري كه
همراه من بود خيلي سعي كرد مقابله كند اما نتوانست.
يكي از چوپانان دس��تان او را گرف��ت و ديگري هم من
را كشانكش��ان با خودش برد .آنها با چوب پس��ر جوان
را كتك زدند و به گوش��هاي انداختند .دو مرد چوپان به
م��ن گفتند چرا با آن جوان بودي بايد با ما هم باش��ي.
هرچه گفتم من ميخواهم با او ازدواج كنم رهايم كنيد و
بگذاريد بروم توجهي نكردند .حرفهاي ركيكي ميزدند
و ميگفتند تو در محله بدنام هستي و حق نداري مثل
ي��ك زن معمولي حرف بزني و بايد به خواس��ته ما تن

بدهي .در نهاي��ت دو چوپان من را در بيابانهاي اطراف
پاكدشت مورد آزار قرار دادند و بعد رهايم كردند .الله در
مورد اينكه چرا دو چوپان ادعا ميكنند او زن خوشنامي
نيس��ت ،گفت :من از شوهر اولم به دليل اختالفاتي كه
داشتم جدا ش��دم .به من به چشم يك زن مطلقه نگاه
ميكردند و به همين دليل هم هرچه دوست داشتند در
موردم ميگفتند در حاليكه گفتههاي آنها درست نبود.
سپس دو متهم در جايگاه حاضر شدند .آنها اتهامشان
را رد كردن��د و گفتند هرچه در مرحله بازجوييها گفته
بودند دروغ است .آنها ادعا كردند شاكي با رضايت خودش
با آنها ارتباط برقرار كرد.
بنا بر اين گزارش بعد از پايان دفاعيات دو مرد چوپان
و وكالي آنها هيات قضات شعبه  78وارد شور شدند و با
توجه به اعترافات متهمان در مراحل مختلف رسيدگي،
آنها را به اتهام تجاوز به عنف و آدمربايي مجرم شناختند
و آنها هر كدام به يكبار اعدام و حبس محكوم كردند.

اعتراف به شکنجه؛ انکار قتل
ش�رق :مردان��ي ك��ه متهم
هس��تند پس��ري را سه ماه
ش��كنجه كرده و سپس به
قتل رس��اندهاند ،در جلسه
دادگاه مدعي ش��دند عامل
قتل دختري است كه مقتول
قصد داشت با او رابطه برقرار
كند .به گزارش خبرنگار ما
در ابتداي جلسه رسيدگي به
اين پرونده ،نماينده دادستان
تهران گفت :متهمان دو س��ال قبل جواني به نام احس��ان را
س��ه ماه در خانهاي ش��كنجه كردند و به قتل رساندند بعد
از به قتل رس��يدن اين جوان ،جسد او را مقابل بيمارستاني
رها كردند و متواري ش��دند .با شناسايي عامالن جنايت آنها
ب��ه قتل اعتراف كردند .در ادام��ه اوليايدم در جايگاه حاضر
ش��دند و درخواست صدور حكم قصاص كردند .سپس علي،
متهم رديف اول گفت :س��ه ماه قبل از حادثه من و همس��ر
صيغهاي خودم منيژه ،به خانه يكي از دوستانمان به نام حامد
رفتيم .قرار شد تا پيدا كردن خانه آنجا بمانيم .نازنين دوست
حامد هم آنجا بود .احسان هم با ما زندگي ميكرد .مدتي كه
گذشت ،متوجه شديم احسان با نازنين رابطه دارد البته اين
ادعاي نازنين بود و همين مساله باعث اختالف شده بود .يك
روز كه ما مواد كشيده بوديم با احسان درگير شديم و احسان
را زديم .من و حامد با ضربات چاقو او را زديم و به داخل حمام
انداختيم .در اين مدت خيلي با هم درگير ميش��ديم و سه
ماه اين درگيري ادامه داش��ت .حتي قب��ول دارم روي او آب
جوش ريختم و سوزاندمش اما قبول ندارم قتل كار من بود.

آخرين بار وقتي با احسان
دعوا كرديم و او را به داخل
حمام انداختيم ،چند دقيقه
بعد حامد از دست نازنين
عصبي شد و او را هم داخل
حمام انداخت .نيم ساعت
بع��د ديگر صداي��ي نيامد
و بعد هم نازني��ن در زد و
گفت احس��ان مردهاست.
سپس متهم رديف دوم در
جايگاه حاضر ش��د و همين ادعا را مطرح كرد و گفت زمان
مرگ احسان تنها كس��ي كه در محل حضور داشت نازنين
بود .دو مته��م در حالي چنين ادعاي��ي را مطرح كردند كه
نازنين پيش از اين تبرئه شده بود و در دادگاه حضور نداشت.
سپس منصور ياورزاده وكيل دو متهم در جايگاه حاضر شد.
او گفت :مطابق اوراق پرونده ،احسان بر اثر ضربه مغزي جان
خود را از دس��ت دادهاست .وقتي پرونده را بررسي ميكنيم
به اس��نادي ميرسيم كه نشان ميدهد نازنين دست به اين
قتل زده اس��ت چراكه او لحظاتي بعد از قتل و بيرون آمدن
از حمام ،در دفترچه خاطراتي نوش��ته كه با پايش ضربهاي
به سر احسان زده و سر احسان به كاشيهاي حمام برخورد
كردهاست .او همچنين در جلسه بازپرسي هم به اين موضوع
اشاره كردهاست .وي گفت :من ميپذيرم موكالنم مقتول را
شكنجه كردهاند اما پزشكي قانوني تاييد نكرده كه شكنجهها
باعث مرگ شده است .ضمن اينكه نازنين بارها به قتل اقرار
كرده اس��ت .بعد از پايان جلسه محاكمه ،هيات قضات براي
صدور راي دادگاه وارد شور شدند.

سرايدار سارق با پولهاي مسروقه خانه خريد
پس از گذشت چند ساعت
و پيدا كردن كليدساز قفلها
را تعويض كرد .با گذش��ت
چن��د روز از موض��وع ،در
حاليك��ه هم��راه اعض��اي
خانواده قصد رفتن به مراسم
عروس��ي يكي از بستگان را
داشتيم ،دخترم متوجه شد
سينهريز و گوشواره طاليش
در محل هميشگي نيست.
زماني كه دخت��رم موضوع
ترك خانه براي پيدا كردن كليدس��از را توضيح داد ،من
به سرایدار مجتمع مظنون شدم».
ماموران بعد از شنيدن اين اظهارات سرايدار 29ساله به
نام مهدي را بازداشت كردند و به پايگاه يكم پليس آگاهي
تحويل دادند .متهم در بازجوييها منكر سرقت شد و گفت
از حدود هشت سال پيش در اين مجتمع مشغول به كار
شده اما در طول اين مدت هيچ شكايتي از سوي ساكنان
علي��ه وي صورت نگرفته اس��ت و تمامي اهالي مجتمع

 25ميليون تومان پول نقد به يكي از شهرستانهاي غرب
كش��ور فرستاده و در آنجا آپارتمان خريده است .سرايدار
همچنان مدعي بيگناهي خ��ود بود و عنوان ميكرد اين
پول را از طريق بس��تگان و دوس��تانش تهيه كرده است
اما نتوانس��ت افرادي را كه به وي پول داده بودند معرفي
كند و به اين ترتيب در بنبس��ت قرار گرفت و به تمامي
سرقتهاي منازل مجتمع 32واحدي اعتراف كرد.
متهم گفت :اهالي مجتمع به عل��ت اعتمادي كه در
طول اين چند سال به من پيدا كرده بودند ،در زمان خروج
از مجتمع كليد آپارتمان خود را به من تحويل ميدادند تا
در زمان بازگشت ديگر اعضاي خانوادههايشان ،كليد خانه
را به آنها بدهم .من نيز از همين فرصت استفاده ميكردم
و وجوه نقد ،سكه و جواهرات را ميدزدم .بعضي مواقع هم
وقتي اهالي مجتمع از من براي نظافت منازلشان كمك
ميخواستند سرقتها را انجام ميدادم.
س��رهنگ علي اكبرپ��ور ،رييس پاي��گاه يكم پليس
آگاهي تهران با تاييد اين خبر گفت« :با توجه به اعترافات
صريح متهم درخصوص سرقتهاي زنجيرهاي از مجتمع
32واحدي و طرح شكايات توسط مالباختگان ،قرار قانوني
از س��وي بازپرس پرونده صادر ش��ده و متهم براي انجام
تحقيقات تكميلي در اختيار پاي��گاه يكم پليس آگاهي
تهران قرار گرفته است».

اعتمادي كامل به او دارند.
كارآگاه��ان در ادام��ه
رسيدگي به اين پرونده ،با
مراجعه به محل س��كونت
س��رايدار آنجا را بازرس��ي
كردند ولي مدركي عليه او
به دست نياوردند.
در شرايطي كه نتيجه
تحقيق��ات از بيگناه��ي
س��رايدار حكايت داشت،
كارآگاهان ب��ا پرسوجو از
س��اكنان مجتمع اطالع پيدا كردند در يك سال گذشته
بيش از هش��ت فقره س��رقت منزل در آنجا رخ داده و در
تمامي دزديها اموال باارزش��ي از قبي��ل دالر ،وجه نقد،
سكه طال و جواهرات س��رقت شده است اما هيچكدام از
مالباختگان اقدام به طرح شكايت نكردهاند.
كارآگاهان كه با اطالع از اين س��رقتها بيش از پيش
به مهدي مش��كوك شده بودند تحقيق درباره اين جوان
را ادامه دادند و پي بردند او در يك س��ال گذشته بيش از
عكس :شرق

شرق :سارقاني كه از ساختمانهاي نيمهكاره مصالح
ميدزديدند ،به دام افتادند .س��رهنگ حس��ين باروني
رييس پليس آگاهي بوش��هر با اعالم اين خبر افزود :در
پي وقوع چندين فقره سرقت از ساختمانهاي نيمهكاره،
شناسايي سارق يا سارقان در دستور كار ماموران پليس
قرار گرفت .وي با بيان اينكه ماموران با بررس��ي سوابق
سارقان دريافتند يكي از سارقان به نام «رامين» به تازگي
از زندان آزاد ش��ده است ،گفت :تحقيقات نشان داد اين
فرد پس از ربودن مصالح س��اختماني آن را به فردي به
نام «علي» به عنوان مالخر به فروش رسانده است .باروني
با بيان اينكه با كسب اين اطالعات سرانجام اين فرد به
همراه مالخر در عمليات غافلگيرانه دستگير شد ،گفت:
رامين تاكنون به  10فقره سرقت اعتراف كرده است .وي
در تشريح شيوه و شگرد سارقان گفت :اين فرد با استفاده
از موتوس��يكلت اقدام به شناس��ايي محلهاي سرقت
ميكرد و هنگام ش��ب با استفاده از تاريكي هوا مصالح
ساختماني را به سرقت ميبرد و به مالخر ميفروخت.

ش�رق :دو مرد چوپان كه زني را رب��وده و او را مورد آزار
جنس��ي قرار دادهبودند از س��وي قضات دادگاه كيفري
استان تهران به اعدام محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،زن جواني اوايل س��الجاري
به ماموران پليس پاكدش��ت مراجعه كرد و گفت توسط
دو مرد مورد آزار جنس��ي قرار گرفته است .پرونده براي
بررس��ي ادعاي اين زن ك��ه الله نامدارد ن��زد بازپرس
فرس��تاده و زن جوان به پزش��كي قانوني معرفي ش��د.
متخصصان اين سازمان تاييد كردند الله مورد تجاوز قرار
گرفته است.
ش��اكي در مورد جزييات حادثه گفت :من به همراه
پس��ر مورد عالقهام بيرون رفته بودم ك��ه دو مرد من را
ربودند و مورد آزار جنس��ي قرار دادند .آنها را ميشناسم
و ميدان��م همان حوالي كار ميكنند و فكر ميكنم اگر
ماموران به محل بروند ميتوانند آنها را بازداشت كنند.
ساعاتي بعد ماموران به محل حادثه رفتند و متوجه

شدند مردان متجاوز دو چوپان هستند كه همان حوالي
گوس��فندچراني ميكنند .با شناس��ايي دو ج��وان آنها
بازداش��ت و به دادسرا منتقل ش��دند .سپس از آنجايي
كه تحقيقات با توجه به نوع جرم بايد در دادگاه كيفري
انجام ميگرفت پرونده به شعبه  78دادگاه كيفرياستان
تهران فرستاده شد .دو چوپان در بازجوييها به تجاوز به
زن جوان اعتراف كردند و گفتند :ما او را ميش��ناختيم.
مدتها بود كه در پاكدشت زندگي ميكرد و ميدانستيم
با مردي رابطه دارد .او شهرت خوبي در منطقه نداشت.
آنها در مورد روز حادثه گفتند :روز حادثه سر كارمان
بوديم و داشتيم گوسفندها را براي چرا ميبرديم كه الله
را هم��راه مردي دیدیم .او را از دس��ت مرد جوان بيرون
آوردي��م و به بياباني همان اطراف برديم و در آنجا هر دو
وي را مورد آزار قرار داديم .الله سعي داشت مقاومت كند
اما نتوانست و تسليم ما شد .بعد هم او را رها كرديم كه
برود .با تكميل تحقيقات هيات قضات ش��عبه  78براي

عكس :شرق

توقيف شناور پاكستاني با دو تن
موادمخدر در آبهاي هرمزگان

مجازات اعدام براي دو چوپان به اتهام تعرض به زن مطلقه

عكس :شرق

شرق :پسر جواني حين سرقت پولهاي پدرش او را
با ضربات چاقو به قتل رساند .ماموران كالنتري صالحشهر
بهارستان واقع در استان تهران از طريق مركز فوريتهاي
پليسي  110در جريان وقوع قتلي در منزلي مسكوني قرار
گرفتند و پس از حضور در منزل با جنازه مردي 46ساله
روبهرو ش��دند .در بررسيها مش��خص شد پسر خانواده
به نام «جواد» به شيش��ه اعتياد دارد .كارآگاهان پس از
48ساعت جواد را در مخفيگاهش در رباط كريم دستگير
كردن��د .اين ف��رد در بازجوييها به جرم خ��ود اعتراف
و عنوان كرد با نقش��ه قبلي قصد داش��ت همراه يكي از
دوستانش كه از سارقان حرفهاي است از منزلشان دزدي
كند اما پدرش در زمان سرقت از راه رسيد و ميخواست
با پليس تماس بگيرد كه او به سمت پدرش حملهور شد
و وي را با ضربات چاقو به قتل رساند.
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پنج قاره
اثبات بيگناهي پس از  12سال حبس
شينهوا :بيگناهي مرد برزيلي پس از تحمل بيش از 12سال
حبس به اثبات رسيد و آزاد شد« .والديمير سوبروسا»11 ،سال
و هش��ت ماه پيش به اش��تباه به ارتكاب قتل متهم و به حبس
محكوم ش��د« .والديمير» پ��س از اينكه بيگناهياش به اثبات
رس��يد ،گفت« :به دليل اين اشتباه س��الها از پسرم دور بودم و
نتوانستم از او مراقبت كنم .در مدتي كه در زندان بودم چندين
بار زندانيان دست به شورش زدند و اين احتمال وجود داشت كه
در درگيريها كشته شوم اما توانستم جان سالم به در ببرم ».به
دنبال مشخصش��دن بيگناهي اين مرد ،دادگاه برزيل تصميم
گرفت مبلغ يكميليون دالر به عنوان خسارت به او پرداخت كند.
پيشگيري از تكرار كشتار كلرادو
واحد مركزي خبر :پليس مريلند در آمريكا اعالم كرد از وقوع
تيراندازي نظير آنچه دركلرادو روي داد جلوگيري كرده اس��ت.
پليس مريلند مدعي اس��ت با تحت نظر گرفتن مردي مظنون،
تكرار حادثه كلرادو را خنثي كرده اس��ت .اين فرد در پي تماس
تلفني با همكار سابقش تهديد كرده بود همكاران سابق خود را به
گلوله خواهد بست .پليس مريلند سحرگاه روز جمعه با هجوم به
خانه اين مرد موفق ش د هزاران گلوله فشنگ و 16تفنگ و تپانچه
را ضبط كند .پليس مريلند اضافه كرد اين مرد بازداش��ت نشده
اما در حال حاضر در مركز رواني در آناپليس تحت نظر است تا

مساله سالمت وي مورد ارزيابي قرار گيرد و معلوم شود آيا تهديد
وي جنبه شوخي داشته يا تهديدي جدي بوده است.
دستگيري دو قاچاقچي خارجي در مالزي
فرانسپرس :زني استراليايي و مردي نيجريهاي در پي كشف
موادمخدر در خودرو آنها در كواالالمپور پايتخت مالزي دستگير
شدند .نور رش��د ابراهيم رييس اداره مبارزه با موادمخدر مالزي
اعالم كرد پليس پس از متوقف كردن خودرو اين دو نفر و پيدا
كردن يك كيلوگرم متامفتامين ،آنها را دس��تگير كرد .مجازات
قاچاق موادمخدر در مالزي ،اعدام است و هر فردي كه  50گرم
متامفتامين همراه داش��ته باش��د ،به عنوان قاچاقچي شناخته
ميشود.
ازدواج دو مار پيتون
ايس�نا :بيش از يكهزار نفر از ساكنان روستايي در كامبوج
براي برگزاري مراسم ازدواج دو مار پيتون دورهم جمع شدند تا
خود را از بال حفظ كنند .در اين مراس��م كه بيش از دو س��اعت
طول كشيد تمامي ساكنان روستا حضور داشتند چراكه معتقدند
اين كار موجب خوشبختي و آسايش آنان ميشود .صاحبان اين
دو مار پيتون معتق��د بودند اين دو جانور بايد با يكديگر ازدواج
كنند در غيراين صورت بدشانس��ي در انتظار آنان و مردم روستا
خواهد بود.

دریچه

دوقلوهاي
بههمچسبيده
از هم جدا شدند

فرانسپرس :دوقلوهاي
15ماههاي كه از ناحيه
لگن به هم چسبيده
بودند ،در عمل جراحي
دشوار 24ساعته در
بيمارستاني در مالزي
از هم جدا شدند.
اين دو پسر دوقلوي
مالزيايي كه سه پا
داشتند ،توسط تيم
60نفره پزشكي از جمله
19جراح و متخصص
بيهوشي در بيمارستان
كواالالمپور از يكديگر
جدا شدند .وضعيت
جسمي هر دو كودك
باثبات است و يكي
از آنها بايد يك پاي
مصنوعي دريافت كند.

حادثهها

افتتاححساببراي خيابانخوابها
د كالهبرداران
شگرد جدي 

ايسنا:معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس
آگاهي نيروي انتظامي ضمن تش��ريح شگردهاي
جديد كالهبرداران تلفني گف��ت :در حال حاضر
كالهبرداران اقدام به افتتاح حساب براي معتادان
المكان و خيابانخوابها ميكنند .سرهنگ مهرداد
اميدي گفت :كالهبرداري تلفني از تلفنهاي كارتي
و عموم��ي زندانها آغاز ش��د و اكنون به بيرون از
زندانها هم راه پيدا كرده است و شكايات متعددي
از استانهاي مختلف كشور در مورد اين نوع خاص
از كالهبرداريها دريافت ميش��ود .وي در تشريح
روشهاي متعدد كالهبرداري تلفني گفت :عمدتا
كالهب��رداران با تماس با صاحبان مش��اغل ،اقدام
به خريد كاال يا خدمات ميكنند و س��پس از آنان
ميخواهند براي دريافت مبلغ با كارت بانكي خود
به يكي از دستگاههاي عابربانك مراجعه كنند و در
اين هنگام با استفاده از ناآگاهي فرد و ناآشنايي وي
با روند انجام عمليات در دس��تگاههاي عابربانك از
او كالهبرداري ميكنن��د .معاون مبارزه با جعل و
كالهبرداري پليس آگاهي ناجا گفت :در اين روش
كالهبرداران از صاحبان مشاغل ميخواهند شماره
حساب كالهبردار را وارد كنند و پس از آن با استناد
ب��ه ناآگاهي فرد از او ميخواهند كدي را وارد كند
و اين در حالي اس��ت كه اين كد مبلغ پول است.
برخي كالهبرداران با اين ادعا كه حس��اب شركت
آنان ارزي اس��ت و بايد تاييديه واريزشدن پول به
حساب صاحبان مشاغل از طريق منوي انگليسي
درياف��ت ش��ود ،به بهان��ه راهنماي��ي از مالباخته
ميخواهند گزينه انگليسي را انتخاب كند و سپس
با راهنماييهاي اش��تباهي كه در اين زمينه انجام
ميدهند موجب واريز مبلغ از حساب مالباخته به
حساب خود ميشوند .اين مقام انتظامي خاطرنشان
كرد :كالهبرداران هميشه در حال تغيير روشهاي
خود هستند و ش��هروندان بايد با تيزهوشي مانع
از رس��يدن آنان به اهداف خود ش��وند .در گذشته
فق��ط زندانيان از اين روش اس��تفاده ميكردند و
پول مسروقه به حساب كارت زندانيان يا اقوام آنان
واريز ميشد اما متاسفانه به مرور زمانكالهبرداران
به سمت افتتاح حس��اب با مدارك جعلي رفتند.
معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي
ناج��ا با بيان اينك��ه در حال حاض��ر كالهبرداران
اقدام به افتتاح حس��اب براي معت��ادان المكان و
خيابانخوابه��ا ميكنند ،گف��ت :كالهبرداران با
پرداخت مبالغي براي اين افراد حساب افتتاح و از
اين طريق از حس��اب بانكي اين قشر كالهبرداري
ميكنند .اميدي گفت :بانكها بايد در هنگام افتتاح
حساب به مدارك افراد و بازكنندگان حساب دقت
بيش��تري داشته باشند .وي در ادامه به افرادي كه
ش كارته��اي بانكي خود ميكنند،
اق��دام به فرو 
هشدار داد :افرادي كه كارتهاي خالي از موجودي
خود را به فروش ميگذارند ،بايد آگاه باش��ند كه
تمامي تبعات قانوني استفاده از آن كارت بر عهده
آن��ان اس��ت و در هر جرمي كه به واس��طه كارت
فروخته شده انجام شود ،صاحب كارت نيز به دليل
معاونت در جرم مورد پيگ��رد قرار خواهد گرفت.
اميدي همچنين صاحبان مشاغل را به عنوان يكي
از مخاطبان اصلي اين كالهب��رداران معرفي كرد
و گفت :ش��هروندان بايد بدانند منوي انگليسي در
دس��تگاههاي عابربانك براي افرادي در نظر گرفته
ش��ده كه به زبان فارسي آشنايي ندارند و اين منو
هيچ ارتباطي به نقل و انتق��االت ارزي ندارد .وي
با بيان اينكه پيجويي اينگونه پروندهها به دليل
نوع و وسعت آن سخت است ،گفت :افزايش آگاهي
مردم در اين زمينه ميتواند بسيار موثر و بازدارنده
باشد.

قتل برادرزاده
به دليل تنبلي در كار

مهر :مرد ميانسال كه برادرزاده خود را به دليل
تنبلي با ضربه كارد به قتل رسانده بود به قصاص
محكوم ش��د .ماموران پليس دماوند  13فروردين
سال  89از قتل پسر 17سالهاي به نام محسن باخبر
و پس از حضور در محل با جسد مقتول در حالي
كه با ضربه كارد به قتل رسيده بود روبهرو شدند.
در ادامه تحقيقات مشخص شد ،محسن با عموي
خود زندگ��ي ميكرده و آنه��ا در باغها به عنوان
كارگر كار ميكردند .ماموران پس از بررس��يهاي
مقدماتي شناسايي و دستگيري عموي مقتول به
نام كريم را در دس��تور كار ق��رار دادند و او را يك
ساعت بعد دستگير كردند .متهم در بازجوييهاي
مقدماتي به قتل برادرزاده خود با كارد ميوهخوري
اعتراف كرد .پس از اعتراف متهم و بازسازي صحنه
قتل از س��وي او پرونده با صدور كيفرخواست به
ش��عبه  74دادگاه كيفري استان تهران فرستاده
ش��د .در جلسه دادگاه نماينده دادستان با تشريح
كيفرخواس��ت گفت :با توجه به شناسايي نشدن
اولي��اي دم مقتول دادس��تان براي متهم تقاضاي
قصاص دارد .در ادامه متهم در جايگاه حاضر شد
و گفت :پدر و مادر محس��ن در افغانستان زندگي
ميكنند .برادرزادهام براي كار پيش من آمد اما او
خيلي تنبل بود و هميش��ه از زير كار در ميرفت.
روز حادثه س��راغ من آمد و گفت ميخواهد براي
كار به تهران برود .من ميخواستم جلو او را بگيرم
و نميدانم چه شد که با كارد ميوهخوري ضربهاي
به س��ينهاش زدم .پس از آخرين دفاعيات متهم
و وكيل مدافعش قضات دادگاه وارد ش��ور شده و
كريم را به قصاص محكوم كردند.

