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چهارشنبه  5مهر 1391

رخداد

اقدام به خودکشی
در خیابان شریعتی

ف�ارس :زن جوانی که بر بام س��اختمانی س��هطبقه
در تقاطع خیابانهای ش��هید مطهری و شریعتی رفته
و تصمی��م به خودکش��ی گرفته بود بع��د از صحبت با
خانوادهاش از مرگ منصرف ش��د .ای��ن زن صبح دیروز
بر بام ساختمانی سهطبقه در تقاطع خیابانهای شهید
مطهری و ش��ریعتی رفت و با ادع��ای اینکه تصمیم به
خودکشی دارد نیروهای آتشنشانی ،اورژانس و انتظامی
را به محل کش��اند .عدهای از کسانی که در محل حضور
داشتند انگیزه وی را از این کار اختالف با شوهرش اعالم
کردن��د .خانواده این زن به همراه مس��ووالن انتظامی و
آتشنشانی و اورژانس به پشت بام ساختمان رفتند تا او را
از این تصمیم منصرف کنند .آنها به نتیجه رسیدند و زن
جوان خودش را از لبه پشت بام دور کرد .زن جوان پس
از انصراف از خودکشی توسط ماموران انتظامی به همراه
خانوا دهاش به کالنتری محل منتقل شد.

ب دار
رهایی از طنا 

ایس�نا :پرونده متهم قتل عمد پ��س از تحمل پنج
سال حبس و با اعالم رضایت اولیای دم مقتول با صلح و
سازش مختومه شد .علیرضا اکبری معاون قضایی رییس
کل دادگس��تری آذربایجان غربی در امور شوراهای حل
اختالف در اینباره گفت :با تالش مس��تمر و بهرهگیری
از اف��راد متنفذ و اخذ رضای��ت از اولیای دم مقتول ،این
مددجوی محکوم به قصاص به زندگی بازگشت .وی ادامه
داد :پروندههای موضوع جرایم علیه تمامیت جس��مانی
اش��خاص ،در راستای اهداف ش��وراهای حل اختالف و
تحقق صلح و سازش رسیدگی میشوند.

پدرکشی با ضربات مشت و لگد

سارقان اینترنتی به دام افتادند

اعدام قاچاقچی موادمخدر

ش�رق :حکم اعدام مرد قاچاقچ��ی موادمخدر
در س��منان اجرا ش��د .به گ��زارش روابط عمومی
دادگستری کل استان س��منان ،این مجرم به نام
«ح .چ» اهل ایرانش��هر به جرم حمل س��ه کیلو و
 400گرم موادمخدر از نوع کراک به اعدام محکوم
شده بود که این حکم پس از طی تشریفات قانونی
و تایید در دادس��تانی کل کشور و موافقت ریاست
قوهقضاییه ،صبح دیروز در زندان مرکزی س��منان
اجرا ش��د .تقاض��ای عفو این مج��رم در دو مرحله
مطرح و رد شده بود.

شرق :زنی که مردان پولدار را شکار میکرد و با همدستی همسر
و پس��رش اموال آنها را سرقت میکرد در بازجوییهای تخصصی
پلیس راز قتل مردی پرادوسوار را فاش کرد .یکی از ساکنان خیابان
ترکمنستان روز  27ش��هریور وقتی متوجه شد از وانتی که کنار
خیابان پارک ش��ده است بوی تعفن متصاعد میشود قسمت بار
وانت را نگاه کرد و جسمی پتوپیچشده را دید .وقتی او پتو را کنار
زد جنازه مردی جوان نمایان شد .او بالفاصله موضوع را به پلیس
اطالع داد و س��اعتی بعد تیمی از کارآگاهان جنایی و متخصصان
بررسی صحنه جرم در محل حاضر شدند .بررسیهای اولیه فاش
کرد حدود  48ساعت از مرگ این مرد میگذرد .وجود آثار خراش
روی گردن مرد ناش��ناس و همچنین نحوه رها شدن جسد جای
تردیدی باقی نمیگذاشت که این مرد قربانی جنایت شده است.
مردی که جسد را پیدا کرده بود ،گفت« :این وانت از یک روز قبل
همینجا پارک ش��ده بود تا اینکه من امروز به موضوع مشکوک
شدم و جسد را پیدا کردم».جسد درحالی به پزشکی قانونی انتقال
یافت که کارآگاهان فهمیده بودند وانت موردنظر مسروقه است و
در واق��ع ردی از قاتل یا قاتالن وجود ندارد .هنگامی که افس��ران
جنایی تالشهایش��ان را برای شناس��ایی مقتول آغاز کردند پی
شرق :تالش کارآگاهان برای ردیابی دو کیفقاپ ،آنها را به فردی
رساند که بازار زیرزمینی خرید و فروش کارتهای عابربانک راه
انداخت��ه بود .به گزارش خبرنگار ما زن جوان��ی روز  12مرداد
با مراجعه به کالنتری نبرد به ماموران اعالم کرد سرنش��ینان
موتوسیکلت هوندا  125کیفدستی او را که حاوی چهار کارت
عابربانک و رمزهایشان و همچنین مبلغ 500هزار تومان وجه
نقد و اسناد و مدارک شناسایی بود به سرقت بردهاند .این پرونده
به دستور شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه  27تهران ،برای
رس��یدگی تخصصی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار
گرفت و مالباخته نحوه سرقت را برای کارآگاهان اینگونه شرح
داد :س��اعت  21روز  11مرداد در حال تردد با خودرو شخصی
خود در چهارراه ش��اهآبادی بودم .در حالیکه در پش��ت چراغ
قرمز توقف کرده بودم ،دو سرنش��ین موتوسیکلت هوندا 125
قرمزرنگ که پیش از آن متوجه شده بودم مرا تعقیب میکنند
پشت چراغ قرمز در صندوق عقب ماشین را باز کردند و بعد از
سرقت بالفاصله متواری شدند .کارآگاهان با توجه به اینکه در
حس��ابهای عابربانک مالباخته مبلغ دومیلیون و  300تومان
موجود بود و احتمال داشت س��ارقان برای برداشت این مبلغ
اقدام کنند به پیگیری این سرنخ پرداختند و موفق به شناسایی
هویت زنی به نام «آذر» ش��دند که س��ارقان با انتقال مبلغی از
وجوه مسروقه به حساب عابربانک وی ،اقدام به برداشت پول از
آن کرده بودند .آذر وقتی تحت بازجویی قرار گرفت گفت کارت
عابربانکش مدتی قبل مفقود شد اما چون مبلغ قابلتوجهی در
شرق :پسر جوانی که به خاطر قلیان دوستش را به قتل رسانده
بود بعد از چندینبار محاکمه و محکومیت به قصاص با رضایت
اولی��ایدم از مرگ رهایی یافت .به گ��زارش خبرنگار ما ،این
جوان که علی نام دارد و  22خرداد س��ال  89دوس��تش را با
ضربه چاقو به قتل رس��اندهبود ،اولین بار در شعبه  74دادگاه
کیفری اس��تان تهران محاکمه ش��د و قضات اتهامش را قتل
شبهعمد تشخیص دادند و او را به پرداخت دیه محکوم کردند
اما با اعتراض اولیایدم و نقض حکم از سوی دیوانعالی کشور
پرونده به ش��عبه  71فرستاده ش��د .نماینده دادستان در این
جلسه محاکمه گفت :متهم بر سر تصاحب یک قلیان دوستش
مهران را با ضربه چاقو به قتل رساند .این جوان در دو مرحله با
دوستش درگیر شد و در مرحله دوم او را کشت .مادر مقتول
نیز به عنوان تنها ولیدم مقتول گفت :من پس��رم را س��الها
بدون اینکه پدرش باالی س��رش باشد بزرگ کردم و سختی
زیادی کش��یدم .شوهرم وقتی پس��رم نوجوان بود فوت شد و
مهران بدون پدر بزرگ شد حاال من به عنوان تنها ولیدمش
درخواس��ت صدور حکم قصاص را دارم .وقتی نوبت به متهم
رس��ید ،گفت اتهام قتل عمدی را قب��ول ندارد .او گفت« :من
کارگر گلفروش��ی بودم و از چاقو ب��رای قطع کردن خار گلها
اس��تفاده میک��ردم ،آن روز هم به همی��ن دلیل چاقو همراه
ی بودیم و رابطه خوبی با
داش��تم .من و مهران دوس��ت قدیم 
هم داشتیم .گاهی اوقات برای اینکه دور هم باشیم به فضای
سبز میرفتیم و قلیان میکشیدیم .قلیان برای من بود و یک
روز مهران آن را قرض گرفت .قلیان ارزشمند نبود شاید  7یا
8هزار تومان قیمت داشت .بعد از چند روزی به مهران گفتم
قلیان را بیاور گفت آن را پس نمیدهد ،درگیری لفظی بین ما

بردند دو روز قبل زنی جوان مفقود ش��دن ش��وهر 30سالهاش به
نام سیاوش را به پلیس اطالع داده بود .طبق گفته این زن سیاوش
که مردی ثروتمند بود روز حادثه سوار بر خودرو پرادو شخصیاش
خانه را ترک کرده و بعد از آن ناپدید ش��ده و گوشی تلفن همراه
وی نیز خاموش بود .به دلیل شباهت سیاوش با مقتول ،زن جوان
به پزش��کی قانونی فراخوانده شد و بعد از رویت جسد هویت او را
تایید کرد اما گفت نمیداند شوهرش به چه دلیل و با چه انگیزهای
کشته ش��ده است .کارآگاهان که گام اول تحقیقات را با موفقیت
برداش��ته بودند در ادامه س��عی کردند ردی از پرادوی مسروقه به
دست بیاورند .تفحصها در این زمینه همچنان ادامه داشت تا اینکه
خبر رسید مردی مظنون به قتل توسط ماموران گشت کالنتری
تهرانپارس بازداش��ت شده است .این جوان با رفتاری مشکوک در
حال برداش��ت پول از دس��تگاه خودپرداز بود که ماموران به وی
ظنین شدند و بعد از بررسیهای ابتدایی فهمیدند کارت عابربانک
مس��روقه است .وقتی فاش ش��د این کارت به سیاوش تعلق دارد
مظنون در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
او که ابتدا سعی میکرد از پاسخ دادن به سواالت طفره برود فقط
به گفتن این جمله بس��نده کرد که کارت را از یکی از دوستانش

گرفته تا موجودی آن را به حس��اب دیگری منتقل کند .این فرد
بعد از چند جلس��ه بازجویی باالخره گفت« :کارت را ناپدریام به
من داده بود».ماموران بعد از آنکه هویت مرد موردنظر را به دست
آوردند ،فهمیدند او که س��عید نام دارد همراه همس��رش ملیحه
از مردان ثروتمند س��رقت میکنند به همین س��بب این زوج در
عملیاتی غافلگیرکننده بازداشت شدند و بعد از مدتی انکار باالخره
ماج��رای قتل را فاش کردند .ملیحه در اعترافاتش گفت« :من به
همراه ش��وهر و پس��رم و مردی دیگر مردان ثروتمند را شناسایی
میکردیم و با مسموم کردن آنها اموالشان را میدزدیدیم .سیاوش
هم یکی از طعمههای ما بود که در خانهمان به قتل رسید».سعید
نیز به کارآگاهان گفت« :شگرد ما برای اخاذی به این شکل بود که
خودروهای مدل باالیی را که مردان تنها سوار بر آن بودند شناسایی
و تعقیب میکردیم .وقتی راننده اتومبیلش را پارک میکرد شماره
تلفن همس��رم را روی یک ب��رگ کاغذ مینوش��تیم و آن را زیر
برفپاککن ماش��ین میگذاشتیم و از راننده میخواستیم با این
شماره تماس بگیرد .بعد از آن ملیحه در جریان گفتوگوی تلفنی
طعمههایمان را وسوسه میکرد و با او در پارک یا مکانی خلوت قرار
میگذاشت و در این قرار به او خوراکی مسموم میخوراند .در همان

بازار زیرزمینی کارتهای عابربانک

سارقان ،مشتریان اصلی کارتهای مفقودی عابربانک هستند
حسابم نداشتم کارت را ابطال
نک��ردم .کارآگاه��ان در گام
بعدی فهمیدند بخش دیگری
از مبلغ مسروقه نیز به حساب
زنی به نام مژگان واریز ش��ده
است .آنها وقتی برای شناسایی
مژگان اقدام کردند فهمیدند
او و آذر در یک خانه س��کونت
دارند .سپس مشخص شد این
دو مادر و دختر هس��تند .این
موضوع شک پلیس را برانگیخت و ماموران احتمال دادند مادر
و فرزند با دزدان در ارتباط باشند به همین دلیل به تحقیق از
این دو ادامه دادند و متوجه ش��دند برخ�لاف ادعای اولیه آذر
درباره مفقود شدن کارتهای عابربانک ،دایی او-برادر مژگان-
که جوانی 24س��اله به نام امیر اس��ت کارتها را از خانه آن دو
دزدیده و آنها به واس��طه ارتباط خویش��اوندی هیچگونه طرح
ش��کایتی در این خصوص مطرح نکردهاند .در حالیکه پلیس
گام به گام به دزدان حرفهای نزدیکتر میشد معلوم شد امیر

چندی قبل س��وار بر موتور
با ف��ردی تصادف ک��رده و
چون فرد مج��روح رضایت
ن��داده وی در حال حاضر در
زندان است .امیر بعد از انجام
هماهنگیه��ای الزم با مقام
قضایی برای انجام تحقیقات
در اختی��ار پای��گاه شش��م
پلیس آگاه��ی قرار گرفت و
او در اظهارات خود عالوه بر
اعتراف به سرقت عابر بانکهای متعلق به خواهر و خواهرزادهاش
عنوان داشت که عابر بانکها را به جوان 19سالهای به نام محمد
که پاتوقش در میدان خراسان است ،فروخته است .به این ترتیب
محمد به دام افتاد .این جوان به چندین فقره س��رقت به شیوه
کیفقاپی اقرار و دو همدس��ت  22و 23ساله خود را به اسامی
«داوود .خ» و «محم��د .ش» معرفی کرد .او گفت :به واس��طه
آشنایی با این دو متهم و همچنین دیگر مجرمان سابقهدار در
زمینه کیفقاپی ،کارتهای عابر بانک متعلق به افراد مختلف

هن��گام که ملیحه در حال پیش بردن نقش��همان بود من و دیگر
اعضای باند چرخهای ماشین سوژهمان را پنچر میکردیم».این مرد
ادامه داد« :طعمهمان بعد از چند دقیقه بدحال میشد و به خیابان
برمیگش��ت تا سوار ماشینش شود اما وقتی میدید خودرو پنچر
است سعی میکرد هرچه زودتر آن را پنچرگیری کند ولی حین
این کار از حال میرفت و در همان لحظه ما به سرعت او را داخل
خودرواش میانداختیم و به خانهمان در جنوب تهران میبردیم و
تمام اموالش را میدزدیدیم بعد هم وقتی او به هوش میآمد وی
را کنار خیابان رها میکردیم».متهم به س��رقت از پنج مرد به این
ش��یوه اقرار کرد و گفت خودروهای مسروقه را در شرق کشور به
قاچاقچیان فروخته است .او همچنین توضیح داد« :سیاوش آخرین
طعمهمان بود .بعد از اینکه او را به خانهمان رساندیم من برای انجام
کاری از منزل بیرون رفتم .سیاوش زودتر از معمول به هوش آمد.
ملیحه به من تلفن زد و این موضوع را اطالع داد و من هم توصیه
کردم دوباره بیهوشش کند سیاوش چند بار بیهوش شد تا اینکه
جانش را از دست داد .وقتی من به خانه برگشتم جسد را پتوپیچ و
در وانتی مسروقه در خیابان رها کردم ».بنا بر این گزارش تحقیقات
از این زوج همچنان ادامه دارد.
را به آنها میفروختم .سارقان نیز پس از سرقت عابربانک و در
صورت امکان برداشت وجوه نقد ،با مراجعه به من اقدام به خرید
کارت عابربانک میکردند و با استفاده از این کارتها در چندین
نوبت وجوه نقد حس��اب مالباخته را برداش��ت و به کارتهای
جدید منتقل و سپس برداش��ت میکردند .کارآگاهان بعد از
به دست آوردن هویت دو سارق اصلی به بررسی سوابق جرایم
ارتکابی ای��ن دو پرداختند و اطالع پیدا کردند آنها از مجرمان
سابقهدار و حرفهای در زمینه کیفقاپی هستند و هر دو نفرشان
به تازگی از زندان آزاد شدهاند .با شناسایی مخفیگاه متهمان در
منطقه کیانشهر این محل تحت مراقبتهای پلیسی قرار گرفت
و آن دو چند روز قبل دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی
از سوی شاکی پرونده شناسایی شدند و در ادامه به دهها فقره
کیفقاپی بهویژه پشت چراغهای قرمز اعتراف کردند .سرهنگ
محمد اشراقی ،رییس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران با اشاره
به محل فعالیت متهمان در شرق و جنوبشرق تهران بهویژه در
مناطق پیروزی ،نیرویهوایی ،خیابان محالتی و ...گفت :با توجه
به اعترافات صریح متهمان و شناسایی آنها از سوی تعدادی از
مالباختگان ،از تمامی افرادی که در طول چند ماه گذشته و به
شیوه موردنظر توسط سرنشینان موتوسیکلتهای هوندا 125
قرمزرنگ ،پولسار آبی یا مشکیرنگ ،مورد کیفقاپی و سرقت
اموال قرار گرفتهاند ،دعوت میش��ود برای شناسایی متهمان و
طرح شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ
واقع در میدان نبرد مراجعه کنند.

مادر مقتول ،قاتل فرزندش را بخشید

مقتول زد ،متوجه شدم آنچه من به عنوان کمربند دیدم یک
شمشیر بود .من اصال درگیری این دونفر را ندیدم شاید مقتول
با قمه به قاتل حمله کردهباشد اما من این صحنه را ندیدم و
تنها چیزی که دیدم ضربه خوردن مقتول بود .بعد هم متوجه
ش��دم متهم و دوستانش س��وار موتور شدند .یکی از دوستان
متهم که ترک او نشس��تهبود شمشیر را با خود برد .چند نفر
دیگر هم مقتول را با خود بردند .هیات قضات این بار متهم را
به قصاص محکوم کردند و دیوانعالی کشور نیز رای را تایید
کرد .در حالی که پرونده پسرجوان آماده اجرای حکم شدهبود،
او توانست با تالش خانوادهاش رضایت اولیایدم را جلب کند و
به این ترتیب از قصاص رهایی یافت .این جوان روز گذشته در
شعبه  71یکبار دیگر پای میز محاکمه رفت تا این بار به لحاظ
جنبه عمومی جرم محاکمه شود .بعد از اینکه نماینده دادستان
درخواست مجازات متهم را به لحاظ جنبه عمومی جرم کرد،
متهم جوان در جایگاه حاضر ش��د .او یکب��ار دیگر اظهارات
گذشتهاش را تکرار کرد و گفت :من واقعا نمیخواستم این کار
را بکنم ،خیلی از کاری که کردم ناراحت هستم .او جوان خوبی
بود و ما خیلی رفیق بودیم .در زندان توبه و از کارم ابراز ندامت
کردم و از خداوند خواستم من را ببخشد .برای دوستم مرتب
دعا میکنم و نماز میخوانم ،من ش��رمنده اولیایدم هستم و
درخواس��ت دارم از صمیم قلب من را ببخشند .میدانم قلب
یک مادر را شکستهام اما باور کنید نمیخواستم دوستم بمیرد.
حاال هم تصمیم گرفتم فرد مفیدی برای جامعه باشم و قول
میدهم بعد از آزادی از زندان دیگر مرتکب هیچ جرمی نشوم
و سربار جامعه نباش��م .بنا بر این گزارش بعد از پایان جلسه
دادگاه ،هیات قضات برای صدور رای وارد شور شدند.

نجات از چوبهدار

ایجاد شد .گوشی را قطع
کردم .یک ساعتی گذشت
مهران خودش به من تلفن
کرد و گفت به فضای سبز
بیا تا قلیان را بدهم من هم
رفتم .چند نفر از دوستانم
هم با من بودند .من متوجه
نش��دم مهران با خودش
قم ه آوردهاست .وقتی به
آنجا رس��یدم دوباره با من
جروبحث کرد و بعد قمه را از لباس��ش بی��رون آورد و حمله
کرد .او چند ضربه به من زد ،دس��ت و کتفم زخمی شد ،یک
ضربه هم به سرم وارد کرد .من کامال گیجبودم نمیتوانستم
به درس��تی جایی را ببینم ،چاقو را از جیب��م بیرون آوردم تا
مهران را بترسانم اما او دوباره به من حمله کرد و در این لحظه
ضربهای به دس��تش زدم و بعد در حالیکه گیجبودم از محل
دور شدم .دوستانم خواستند مرا دکتر ببرند اما من اصرار کردم
س��راغ مهران بروند و ببینند چه اتفاقی برایش افتاده اس��ت.
هیچکدام از آنها نمیدانستند مهران در چه وضعیتیاست اما
من نگرانش بودم تا اینکه با اصرار دوستانم به بیمارستان رفتم
و س��رم را بخیه زدند و بعد ش��نیدم مهران جانش را از دست

داد .او گفت :برادر مهران
میداند م��ا چقدر با هم
دوس��ت بودیم .ما مرتب
ب��ه خانه ه��م رفتوآمد
داشتیم ،من نمیخواستم
به او لطمهای وارد ش��ود.
متهم در مورد اینکه چاقو
را چه کردهاست ،گفت:
در ماش��ین بودیم که به
دوستم گفتم این چاقوی
نحس را دور بینداز چون ممکن است دوباره دعوا شود ،او هم
چاقو را از ماشین به بیرون البهالی چمنزارها انداخت .ما آن را
گم کردیم و نمیدانیم کجاست .یکی از شاهدان نیز درباره این
حادثه گفت :من هیچکدام از این دو جوان را نمیشناختم البته
میدانستم آنها در فضای سبز جلو خانه من قلیان میکشند.
باره��ا آنها را دیدهبودم ،روز حادثه داش��تند با هم جروبحث
میکردن��د من تصور کردم آنها خیلی با هم رفیق هس��تند و
دعوا نمیکنند وگرنه دخالت میکردم و جلو آنها را میگرفتم.
چند دقیقه بعد صدایی شنیدم مثل کوبیدهشدن کمربند بود
وقتی برگشتم دیدم مقتول چیزی را به شلوارش میکوبد .باز
هم توجهی نکردم وقتی درگیری باال گرفت و متهم ضربهای به
عكس :شرق

ش�رق :دو مرد ک��ه در ماجراهای جداگان��ه اقدام به
س��رقت اینترنتی میکردند دستگیر ش��دند .سرهنگ
موسویحسینی رییس پلیس فتای استان فارس درباره
یکی از این پروندهها گفت :پیرو شکایت فردی مبنی بر
برداشت اینترنتی از حساب وی ،ماموران اقدامات خود در
این زمینه را آغاز کردند و فهمیدند همه برداشتها صرف
خرید اینترنتی شده و متهم از سیستمهای کافینت برای
این خریدها استفاده کرده است .وی افزود :در تحقیقات
مشخص ش��د متهم اقدام به خرید سختافزار کامپیوتر
از چند س��ایت کرده ،که سرانجام متهم که خود مالک
کافینت بود از طریق همین فروش��گاهها شناس��ایی و
دستگیر شد .حسینی اضاف ه کرد :با بازرسی از سیستمهای
این کافینت مشخص شد وی روی آنها نرمافزار جاسوسی
نصب کرده اس��ت و تمام اطالعات مشتریان بهخصوص
اطالع��ات بانکی آنان را در اختی��ار دارد .در همین حال
رییس پلیس فتای استان آذربایجانغربی از دستگیری
جوان دانشجویی که از اعتماد شریک پدرش سوءاستفاده
و اقدام به خرید 30میلیون ریال کارت شارژ تلفن همراه از
وی کرده بود ،خبر داد و گفت :درپی شکایت فردی مبنی
بر اینکه از حس��اب بانکی وی مبلغی حدود 30میلیون
ریال برداشت شده است ماموران تحقیقات خود در این
زمینه را آغاز کردند .وی ادامه داد :در بررسیها مشخص
شد تمامی برداشتها صرف خرید اینترنتی کارت شارژ
تلفن همراه شده و استعالمهای صورتگرفته نیز حاکی
از آن بود که کارت ش��ارژها از کافینتی در شهرس��تان
سردش��ت خریداری شده و در شهرس��تانهای اطراف
مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته است .رییس پلیس
فتای استان آذربایجانغربی با بیان اینکه سرانجام پس از
تحقیقات تخصصی متهم که از دانشجویان بود شناسایی
و دستگیر شد ،گفت :وی پس از رویت ادله پلیس به جرم
خود اعتراف کرد و مدعی شد شاکی شریک پدرش است
که با توجه به اینکه کارت عابربانک وی برای انتقال پول
را در دست داشته اقدام به برداشت از حسابش کرده و در
یکی از کافینتها اقدام به خرید شارژ اینترنتی مجموعا
به مبلغ 30میلیون ریال و فروش آن در میان دانشجویان
کرده است.

تله مرگبار زوج سارق برای مرد ثروتمند

عكس :شرق

ایس�نا :پس��ری پدر 62س��الهاش را با ضربات مشت و
لگد کش��ت .درپی اعالم وقوع درگی��ری منجر به قتل در
یکی از شهرس��تانهای اس��تان گیالن ماموران پلیس در
محل حاضر ش��دند و تحقیقات اولیه خود را در این زمینه
آغاز کردند .پس از حضور ماموران در محل ،مش��خص شد
فرد 28س��الهای ،پس از درگیری با پدر62سالهاش وی را با
ضربات مشت و لگد به قتل رس��انده و متواری شده است.
در ادامه تحقیقات ماموران مشخص شد متهم پس از قتل
پدرش هنگام فرار درحالی که کنترلش را کامال از دست داده
بود ،با پسرعمویش نیز درگیر شده و وی را با ضربات چاقو
مصدوم کرده است .سرانجام ماموران متهم را ساعاتی پس
از جنایت دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند که وی
ضمن پذیرش بزه انتس��ابی هدفش از قتل را به فکر نبودن
پدرش برای ازدواج وی اعالم کرد .متهم پس از دستگیری و
تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا
معرفی و سرانجام با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.

سال دهم     شماره 1636

پنج قاره
عبور مرگبار کامیون از ریل قطار
آسوشیتدپرس :یک نفر بر اثر برخورد کامیون و قطار در
جنوبشرق ایتالیا جان خود را از دست داد و  25نفر مجروح
شدند« .ماکرو مانس��ینی» سخنگوی راهآهن ایتالیا گفت:
راننده کامیون بدون توجه به عالیم هشدار قصد عبور از روی
خط راهآهن را داش��ت که پیش از رسیدن قطار چرخهای
کامیون میان ریل گیر افتاد .راننده کامیون برای بررسیهای
بیشتر روانه بازداشتگاه شده است .در همین حال یک قطار
مسافربری نیز در ژاپن بر اثر رانش زمین از ریل خارج شد
و تعدادی از مسافران مجروح شدند .لوکوموتیوران این قطار
گفت :در زمان وقوع حادثه  700مس��افر داخل قطار بودند
که فقط  10نفر از آنان دچار جراحت شدند.
رودخانهای برای مردن
پلیسخبر :افزایش آمار خودکش��ی در رودخانه هان
در کرهجنوبی باعث نگرانی دولت این کش��ور شده است.
آمار پلیس کرهجنوبی نشان میدهد در پنج سال گذشته
نزدیک به یکهزار نفر در کرهجنوبی تالش میکردند خود
را از روی پل رودخانه هان در س��ئول به پایین بیندازند و
دست به خودکشی بزنند .هماکنون پلیس کرهجنوبی با
نصب دوربینهای مخفی و کنترلی در حاش��یه رودخانه
ه��ان و پلهای احداث��ی روی آن و همچنی��ن افزایش
گش��تزنی نیروهای گشتی سعی دارد تا آمار خودکشی
را کاهش بدهد.

دریچه

افزایش آمار قتل در فرانسه
بیبیس�ی :قتل در فرانس��ه در چند ماه اخیر به میزان
چشمگیری افزایش یافته است و پلیس علت آن را گسترش
موادمخدر و قاچاق انواع خطرناک س�لاحها به این کش��ور
میداند .به عنوان نمونه شهر بندری «مارسی» فرانسه صحنه
قاچاق موادمخدر و سالح و گسترش جنایات سازمانیافته
اس��ت و چالش��ی بزرگ برای نیروهای امنیتی محس��وب
میشود .گسترش قاچاق از کشورهای بالکان و شمال آفریقا
به مارس��ی موجب شده است س�لاحهایی که در جنگها
کاربرد دارند به این ش��هر منتقل شوند و باندهای جنایتکار
گسترش یابند .از سویی هرچند دولت فرانسه تعداد نیروهای
ویژه مقابله با موادمخدر را در دو دهه اخیر دوبرابر اعالم کرده
ولی مارسی اکنون با نسل جدیدی از قاچاقچیان موادمخدر
روبهرو است که سن آنها از  30سال فراتر نمیرود.
مرگ  13کارگر در معدن
ش�ینهوا 13 :کارگر در یکی از معادن زغالس��نگ
چین جانش��ان را از دست دادند .کابل اتاقک محرکی
که این کارگران س��وار بر آن بودن��د و برای انتقال آنان
به زیرزمین استفاده میشد ،پاره شد و این حادثه اتفاق
افتاد .یکی از شاهدان این حادثه گفت 34 :کارگر سوار بر
این اتاقک محرک بودند که در میان راه به دلیل پارگی
کابل آن واژگون ش��د اما تعدادی از کارگران توانستند
خود را نجات بدهند.

سارقان بانک را منفجر کردند

پلیسخبر :سارقان در آلمان ساختمان بانکی را منفجر کردند تا خودپرداز آن را بربایند .این انفجار صبح دوشنبه رخ
داد و پلیس ،زمانی به محل حادثه رسید که سارقان ،پولهای موجود در دستگاه خودپرداز را سرقت کرده بودند .در
جریان این سرقت به هیچ یک از ساکنان ساختمانهای اطراف بانک آسیبی وارد نشد.

نگاه

بحران برای نوجوان ایرانیــافغان
ناصر قاسمزاد

روانشناس و استاد دانشگاه
نوجوان��ی دوره پرمخاطرهایدر زندگی افراد اس��ت و
بس��یاری از بحرانها ،طغیانها و سرکشیها به این دوره
از فرآیند رش��د انسان اختصاص دارد .نوجوانان رفتارهای
منفیگرا ،پرخطر و پرهیجان را بیشتر از افرادی که در سایر
گروههای سنی قرار دارند ،دنبال میکنند و اکثر خانوادهها
به ای��ن امر اذعان دارند که فرزندان نوجوانش��ان فارغ از
جنسیت دارای سرکشیها ،لجبازیها و عدم فرمانپذیری
هستند .در این بین به واسطه مسایل فرهنگی که به پسران
بیشتر اجازه پرخاشگری و رفتارهای خشمگینانه میدهد،
نمود این رفتارها در آنان بیش��تر است .باید فرزندان را در
این دوره سنی حمایت کنیم ،به نحوی که کمترین لطمه
را بخورند و روند رش��د جسمی ،عاطفی و اجتماعی را به
راحتی پشت سر بگذارند .اعمال برخورد قهرآمیز و فیزیکی
و از این دس��ت رفتارها باعث میش��ود نوجوان لجبازی،
عدمسازش و نافرمانی را بیشتر به منصه ظهور برساند .با
این مقدمه به بررسی شرایط پسر 16سالهای میپردازیم
که در 11روزگی ربوده ش��د و در تم��ام این مدت زوجی
افغان را به عنوان والدین خودش میدانس��ت و اکنون که
فهمیده پ��در و مادرش افراد دیگری هس��تند و او دارای
هویت ایرانی اس��ت از پذیرش واقعیت خودداری میکند.
این فرد  16سال از زندگی خود را با پدر و مادر جایگزین
و فرهنگی دیگر گذرانده و اکنون نس��بت به آنها احساس
تعلق میکند ،بنابراین نمیتواند در کوتاهمدت هویت خود
را فراموش کند و والدین و شرایط جدیدش را بپذیرد .زوج
افغان با ربودن ن��وزاد 11روزه خطا کرده اما در عین حال
این پسر را در دوره 16ساله تحت مراقبت خود قرار داده و
او را به عنوان پدر و مادر به فرزندی پذیرفته و تا جایی که
توانس��تهاند از وی حمایت کردهاند .حتی چه بسا به دلیل
مکانیسم دفاعی نداشتن فرزند ،امکانات بیشتری در اختیار
این پسر قرار داده باشند .حال قطع ناگهانی ارتباط با زوج
افغان و روی آوردن به خانوادهای که به تازگی با آنها آشنا
شده است ،این نوجوان را با بحران روبهرو میکند .بحرانی
که به دلیل ویژگیهای س��نین نوجوانی تش��دید و باعث
تحریکپذیری هرچه بیشتر او میشود .در دوره نوجوانی
غدد درونریز باعث سرکشی فرد میشود و شرایطی خاص
را به دنبال دارد .حاالت ویژه نوجوانی با شرایط فعلی برای
این پس��ر چند برابر ش��ده و باعث قضاوت ناسالم ،تحمل
فشار باال و آسیب روحی و عاطفی او میشود تا جایی که
سبب میشود خانواده قبلی را بیشتر دوست داشته باشد.
بنابراین خان��واده واقعی این نوجوان باید به جای هرگونه
تالش ،در یک دوره ش��شماهه تا یکساله صبر کنند تا
او بتواند با ش��رایط تازه تطبیق پیدا کند و اوضاع فعلی را
بپذی��رد .در این بین رفتار با زور و اعمال فش��ار قانونی به
پسر نوجوان میتواند در تطبیقپذیری او حالت بازدارنده
داش��ته باش��د و عدم فرمانپذیری و فرار از خانواده را در
این نوجوان تشدید کند .بنابراین تحت فشار قرار دادن این
پس��ر و برخورد قهری و قضایی با او تاثی��ر منفی دارد .از
سوی دیگر پدر این نوجوان مطرح کرده که تصمیم دارد
برای پسرش همسری انتخاب کند تا او با ازدواج ،به ماندن
در خانواده جدید پایبند ش��ود در حالی که دادن وعده و
وعی��د ازدواج و حمایت مالی حاصلی ن��دارد و این راه نیز
به بنبس��ت میانجامد .ش��اید در برخی قومیتها ازدواج
در س��نین پایین برای نوجوانان جذابیت داشته باشد اما
امروزه با توجه به ش��رایط جامعه ،دوره نوجوانی نمیتواند
سن مناسبی برای ازدواج باشد و چه بسا باعث شکست در
زندگی زناش��ویی شود .با توجه به موارد ذکر شده ،اکنون
صالح در این است که پسر نوجوان ،خانواده واقعی او و زوج
افغان تحت مراقبت و خدمات روانشناختی قرار گیرند تا
پسر را با همدلی و در فضایی مناسب برای تصمیمگیری
درست یاری کنند .این تصمیم شاید به گونهای باشد که
ضمن قبول خانواده جدید ،ارتباط وی با خانواده قبلی نیز
گسستهنشود.

حادثه

انهدام باند  16نفری سارقان مرغ

پلیسخبر :باند 16نفری سارقان مرغداری در اصفهان
متالش��ی و 24هزار قطعه مرغ زنده مسروقه به مالباخته
بازگردانده ش��د .سرهنگ «حسن یاردوس��تی» فرمانده
انتظامی شهرس��تان اصفهان با اعالم ای��ن مطلب افزود:
در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیس��ی  110و
اعالم گزارشی مبنی بر به سرقت رفتن تعداد 24هزار مرغ
زنده از یک مرغداری در حوالی ش��هر اصفهان با توجه به
حساسیت موضوع رسیدگی آن در دستور کار ماموران قرار
گرفت .وی افزود :ماموران بالفاصله به محل اعزام شدند و
صاحب آنجا به آنان اظهار داش��ت افرادی ناشناس با ورود
به مرغداری ضمن بستن دست و پای نگهبانان و ضرب و
شتم آنان اقدام به سرقت 24هزار مرغ زنده کردند و با پنج
دس��تگاه کامیون و پراید و نیسان از محل متواری شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد :ماموران با در دست داشتن
مشخصات سارقان به گش��تزنی پرداختند و در کمتر از
یک س��اعت ،پنج دستگاه کامیون حامل بار مرغ در یکی
از محورهای مواصالتی ش��هر اصفهان توسط خودروهای
گشتی مشاهده ش��د .سرهنگ «یاردوس��تی» ادامه داد:
مام��وران پ��س از تعقیب و گریزی کوت��اه در نهایت پنج
دستگاه کامیون ،یک دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه
خودرو پراید را متوقف و 24هزار مرغ زنده را کشف کردند.
وی عنوان کرد :در این راس��تا راننده خودرو پراید و راننده
و سرنشین خودرو نیسان که سرکردههای این باند بودند
دستگیر شدند و برای تحقیقات بیشتر به کالنتری انتقال
یافتند .رییس پلیس مرکز اس��تان افزود :تمامی مرغهای
مسروقه به صورت صحیح و سالم به مالباخته بازگردانده
ش��دند و  16متهم نیز پس از تش��کیل پرونده ،برای سیر
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

