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پيامدهاي خطرناك رنگ باختن 
اجراي عدالت

فضاي جامعه براي ب��روز اعمال مجرمانه امن اس��ت. 
افراد بزهكار به خوبي حياط خلوت فعاليت هاي خود و 
فاصله شان را با پليس و دس��تگاه قضا يافته و در همان 
فضا دس��ت به اعمال مجرمانه مي زنن��د. وقتي زمان 
دسترسي به مواد مخدر پنج دقيقه اعالم مي شود، يعني 
فرايندهايي كه مانع از اين دسترسي مي شود، برطرف 
شده و فضا براي دسترسي به مواد فراهم شده است. رد 
پاي مواد مخدر خصوصاً مخدرهاي صنعتي اين روزها 
در بسياري از اعمال مجرمانه ديده مي شود؛ از قتل هاي 
فجيع و روابط نامشروع گرفته تا دله دزدي هاي معمول. 
بنابراين افرادي كه دست به اين دسته از اعمال مجرمانه 

مي زنند از اين فضاي باز نهايت بهره را مي برند. 
اين موضوع درباره جرائم خرد و كالن ديگر هم مصداق 
دارد؛ از آزارهاي كالمي در خيابان ه��ا كه روان زنان و 
دختران را آزار مي دهد گرفته تا جرائم كالن اقتصادي 
كه منجر به تشكيل پرونده هاي فساد اقتصادي مي شود. 
خيلي ها از اين فضاي امن براي آزار دادن كالمي، نگاهي 
و لمس��ي زنان و دختران بهره مي برند و عده اي هم در 
بعد كالن دس��ت به غارت بيت الم��ال مي زنند. زماني 
كه پرونده هاي كالن جرائم اقتصادي ش��كل مي گيرد 
مي توان به اين درك رسيد كه در سايه حاكميت قانون، 
فضاي الزم براي شكل گيري اين پرونده ها فراهم است؛ 
فضاي امن افراد اين پرونده ها در استفاده از رانت هايي 
است كه آنها را به كانون هايي از شخصيت هاي سياسي 
متصل مي كند. مانند آنچه در پرونده بابك زنجاني رقم 
خورد. گاه��ي اين جرائم آنقدر مح��رز رخ مي دهد كه 
نمونه آن را در هيچ جاي ديگر دنيا نمي توان مش��اهده 
كرد. مث��ل كوه خ��واري و درياخواري و س��ربرآوردن 
ش��هرهاي غيرمجاز در محل هايي كه اساساً ساخت و 

ساز در آنجا غيرمجاز است. 
پرسش اساس��ي در اين بين، اين است كه فضا چگونه 
براي اعمال مجرمانه ناامن خواهد ش��د؟ پاس��خ اين 
پرس��ش هر چه باش��د از مجراي برخوردهاي سلبي 
نخواهد گذش��ت. دليل اين امر هم مش��خص اس��ت. 
ش��ديد ترين مجازاتي ك��ه مي تواند متوج��ه يك فرد 
بزهكار شود، س��لب حيات از او يا مجازات اعدام است. 
اين حكم درباره بزهكاران بس��ياري تاكنون اجرا شده 
اس��ت، هم درباره بزهكاران خرد و هم درباره مجرمان 
كالن اقتصادي.  اين فرايندهاي ناپسند زماني محقق 
شده اند كه جايگاه اجراي عدالت در باور مردم كمرنگ 
شد. اطمينان فرد بزهكار از ارتكاب اعمال مجرمانه اي 
مثل تعرض كالمي يا غارت بيت المال در سايه همين 
اطمينان شكل مي گيرد. اگر مرتكب مي دانست كه رفتار 
او پيگرد قانونی را به دنبال داش��ته و عدالت درباره وي 

اجرا خواهد شد، دست به اين عمل مجرمانه نمي زد. 
آسيب ها و فسادهای موجود در گذر زمان شكل گرفته 
و رفع آن نيز نيازمند زمان اس��ت. نبايد فراموش كرد 
كه براي جلب اعتماد عموم��ي پناهي جز قانون وجود 
ندارد و راه تحق��ق عدالت هم از مس��يری جز اجرای 

قانون نمي گذرد.

تصادف زنجيره اي در جاده قديمي
تصادف زنجي�ره اي در محور قديم س�اوه به تهران 
يك كش�ته و هش�ت زخم�ي ب�ه همراه داش�ت. 
اين حادثه روز گذشته بين شش خودرو در اين محور 
اتفاق افتاد كه در جريان آن يك نفر كشته و پنج مرد، 
دو زن و يك كودك مجروح و به بيمارس��تان ش��هيد 
مدرس س��اوه منتقل ش��دند. علت حادثه در دس��ت 

بررسي است. 

گرو  جسد در بيمارستان دانشگاه آزاد براي دريافت پول
 نماينده مردم مشهد: آيا بيمارستان مي تواند با آبروي مردم بازي کند؟

انكار قتل مرد معتاد در کمپ ترك اعتياد

نماين�ده م�ردم مش�هد در مجل�س، جزئي�ات ماج�راي 
تحوي�ل ندادن جس�د بيم�اري ب�ه خان�واده اش را ب�ه دليل 
پرداخ�ت نك�ردن هزينه ه�اي بيمارس�تان توضي�ح داد. 
حجت االسالم نصراله پژمان فر به »ايلنا« گفت: اين موضوع مربوط 
به خانمي است كه به دليل مشكالت مالي در يك كوره پزخانه در 
منطقه اي در اطراف مشهد كار و به تنهايي در   همان محل زندگي 
مي كرد.  وي ادام��ه داد: وقتي ح��ال اين خانم به ه��م مي خورد، 
افرادي كه در آنج��ا بوده اند؛ اورژانس را خب��ر مي كنند و اين فرد 
را به بيمارستان امدادي در مشهد مي برند كه معموالً براي موارد 
اورژانسي به آنجا مراجعه مي شود، ولي اين بيمارستان از پذيرش 
وي خودداري مي كند و مي گويد، بيمار حالش بسيار نامساعد است 
و بايد به بيمارستان ديگري برود.  وي افزود: همراهان بيمار تصميم 
مي گيرند كه وي را به بيمارستان هاشمي نژاد كه معموالً خود فرد 
به آنجا مراجعه مي كرده، ببرند، اما در حالي كه خود بيمار بيهوش 
بوده است، طبق تصميم مس��ئوالن اورژانس به هر دليلي فرد به 
بيمارستان خيريه اي در مشهد كه تحت مديريت دانشگاه آزاد است، 
برده و در آنجا بستري مي شود.   نماينده مردم مشهد ادامه داد: در 
روزهاي بعد تلفني از دختر بيمار به دس��ت مي آيد و طي تماس و 
گفت وگويي كه مسئوالن بيمارستان با اين فرد برقرار مي كنند، وي 

به بيمارستان مي رود و اعالم مي كند كه هم خودش و هم مادرش 
همانطور كه متصديان بيمارس��تان در روز اول در دفتر چه بيمه 
درماني وي ديده اند، تحت پوشش بيمه امداد هستند.  پژمان فر ادامه 
داد: دختر بيمار كه مادرش را در بخش   آي سي يو مي بيند كه هنوز 
در كما است از مسئوالن بيمارستان تقاضا مي كند كه مادرش را به 
بيمارستان دولتي ديگري انتقال دهند، ولي پزشكان بيمارستان با 
اين انتقال موافقت نمي كنند و اعالم مي كنند حال بيمار نامساعد 
است و در صورت جدا كردن دستگاه ها از وي امكان فوت او وجود 

دارد، بنابراين وي را تا ۲۸ روز در بيمارستان نگه مي دارند. 
 وي با بيان اينكه بعد از ۲۸ روز كه بيمار در آي سي يو بوده، دختر 
بيمار مراجعه و مجدداً تقاضا مي كند كه مادرش را به بيمارستان 
دولتي منتقل كنند. مسئوالن بيمارستان در جواب اعالم مي كنند 
كه بايد ۲۸ ميليون تومان هزينه بيمارستان را پرداخت كنيد تا اين 

فرد را مرخص كنيم. 
نماينده مردم مشهد افزود: اين فرد بعد از اعالم اين موضوع براي 
تهيه پول و نامه گرفتن از استانداري و نماينده مجلس و غيره اقدام 
مي كند و تقريباً اين فعاليت ها حدود ۱۵ روز طول مي كشد و اين 
در حالي بوده است كه هزينه هاي بيمارستان در اين مدت كنتور 
مي انداخته اس��ت.  در   نهاي��ت وقتي اين فرد با كم��ك خيريه ها، 

كميته امداد و نهاد هاي ديگر ۱۸ ميليون پ��ول تهيه كرده بود  به 
بيمارستان مي رود و متوجه مي شود مادرش يك هفته است فوت 
كرده  و مسئوالن بيمارس��تان مي گويند كه جسد را نمي دهيم تا 
حدود ۴۰ ميليون تومان هزينه هاي بيمارس��تان را طي اين مدت 
پرداخت كنيد.  در حال حاضر ۱۸ ميلي��ون از حدود ۴۰ ميليون 
تومان هزينه هاي بيمارستان پرداخت شده، ولي به رغم اين مسائل، 
نامه رئيس بيمارس��تان و امضاي وي وجود دارد كه دستور داده تا 
مابقي هزينه ها پرداخت نشود يا س��ندي براي ضمانت پرداخت 
هزينه ها گرو گذاشته نشود، جسد را به خانواده اش تحويل ندهند. 
اين در حالي  است كه خانواده متوفي بسيار نگران آبروي خود است 

و تقاضاي تحويل جنازه را كرده اند. 
وي با بيان اينكه سؤال ما اين است كه متولي درمان در اين كشور چه 
نهادي است و آيا وزارت بهداشت در مورد اين مسئله مسئول نيست، 
گفت: آيا يك بيمارستان مي تواند هر كاري بكند و مجاز است جنازه 

را يك هفته نگه دارد و با آبروي مردم بازي كند. 
وي افزود:  هنوز هم جنازه متوفي به خانواده اش تحويل داده نشده 
است و به رغم پيگيري كه ما از طريق يكي از مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد كرده ايم، بيمارستان اعالم كرده است كه ما حاضر 

به همكاري نيستيم. 

مردي كه متهم اس�ت چهار س�ال قبل پس�ر معتادي را در كمپ 
غيرمجاز به قتل رس�انده ب�ود، ب�راي دومين بار محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ۲3 تيرماه سال 9۰ بود كه مأموران پليس كرج 
از مرگ مشكوك پسري به نام بهداد در يكي از بيماستان هاي شهر با 
خبر و در محل حاضر شدند. بررس��ي هاي اوليه حكايت از اين داشت 
كه بهداد به مصرف مواد مخدر اعتياد داشت و خانواده اش وي را براي 
ترك به كمپ برده بودند كه در آنجا  دچار حادثه شده و بعد از انتقال به 

بيمارستان فوت شده است. 
احمد، مردي كه مدير كمپ بود و بهداد را به بيمارستان منتقل كرده 
بود، اولين فردي بود كه تحقيق ش��د. او در شرح ماجرا گفت چند روز 
قبل خانواده بهداد او را به كمپ منتقل كردند. بهداد وضعيت روحي 
بدي داشت و مخدر شيش��ه مصرف مي كرد. او خيلي پرخاشگر بود و 
هم اتاقي هايش را هم اذيت مي كرد. هر بار به او تذكر مي داديم كه مزاحم 
ديگران نشود، اما فايده نداشت. امروز عباس، يكي از كاركنان به دفتر 
آمد و گفت كه بهداد وسايل داخل اتاق را به هم ريخته و نمي توانند او را 
كنترل كنند. از عباس خواستم بهداد را به حوضچه اي كه داخل حياط 

بود، بيندازد تا تنبيه شود و دست از رفتارش بردارد. حياط كمپ به نهر 
آبي دسترسي داشت كه كنار نهر حوضچه اي ساخته بوديم و بعضي از 
معتادان را داخلش مي انداختيم. آن روز خودم به جلس��ه رفتم. چند 
ساعت بعد وقتي از جلسه برگشتم سراغ بهداد را گرفتم. عباس وقتي 
به سراغش رفت به من خبر داد كه حالش بد شده است. خودم را به او 
رساندم و ديدم بيهوش شده است، به خاطر همين او را به بيمارستان 

منتقل كرديم كه پزشكان بعد از معاينه گفتند فوت شده است. 
در شاخه ديگري از بررسي ها عباس هم بازجويي شد. او گفت من بهداد 
را داخل حوضچه انداختم و او را بستم تا نتواند حركت كند. ساعتي بعد 
وقتي برگشتم ديدم كه تكان نمي خورد. انگار كه داخل آب غرق شده 
بود.  تحقيقات در اين باره با ثبت حرف شاهدان دنبال شد و بازپرس بعد 
از كامل شدن بررس��ي ها عباس را به اتهام قتل عمد مجرم شناخت و 

كيفرخواست عليه او به اتهام قتل عمد صادر شد. 
پرونده روي ميز هيئت قضايي ش��عبه 7۴ دادگاه وقت كيفري استان 
تهران قرار گرفت و اولياي دم گفتند كه درخواست شان قصاص است، اما 
عباس به هيئت قضايي گفت كه قصد كشتن بهداد را نداشته و احتماالً 

داخل حوضچه خوابيده و بعد غرق شده است. هيئت قضات بعد از شور 
قتل را شبه عمد تشخيص داد و عباس به پرداخت ديه و حبس محكوم 
شد. رأي دادگاه با اعتراض اولياي دم در ديوان عالي كشور بررسي شد 
و هيئت قضايي با نقض رأي از پزشكي قانوني درخواست كرد ميزان 
دخالت عوامل فوت بهداد را مش��خص كند. بعد از آن پزشكي قانوني 
اعالم كرد كه ضربه به سر ۵۰ درصد، آب ۴۰ درصد و اعتياد بهداد ۱۰ 
درصد در فوت او مؤثر بوده است. پس از ضميمه شدن گزارش پزشكي 
قانوني روي اوراق پرونده، عباس روز گذشته بار ديگر پاي ميز محاكمه 

قرار گرفت. 
او وقتي مقابل قضات ايستاد بار ديگر اتهام قتل عمد را انكار كرد و گفت: 
روز حادثه بعد از اينكه بهداد را داخل حوضچه انداختم، راهي اتاقم شدم. 
من به سر او ضربه نزدم شايد آن هنگام س��رش به سنگ هاي اطراف 
حوضچه برخورد كرده است. متهم گفت من براي رفتارم شاهد هم دارم. 
روز گذشته به در خانه شاهدان رفتم و از آنها خواستم به دادگاه بيايند 
و آنچه را ديده اند، توضيح دهند، اما هر كدام بهانه اي آوردند و حاضر به 

شهادت نشدند. هيئت قضايي بعد از ختم جلسه وارد شور شدند. 

حسین فصیحي

قس��مت هايي از س��اختمان و اراض��ي 
و متعلق��ات آن ك��ه به طور مس��تقيم يا 
غيرمستقيم مورد اس��تفاده تمام شركا 
است، قسمت  هاي مش��ترك محسوب مي شود 
و نمي توان ح��ق انحصاري براي آنها قائل ش��د. 
بنابراي��ن گذاش��تن مي��ز و صندلي و ه��ر نوع 
وس��يله ديگر و همچنين نگهداري حيوانات در 
قسمت  هاي مشترك ممنوع است. قسمت  هاي 
مشترك متعلق به تمام شركا است، هر چند كه 
در قسمت  هاي اختصاصي واقع شده باشد يا از آن 

قسمت ها عبور كند. 
براس��اس ماده ۴ آيين نامه اجراي��ي قانون تملك 
آپارتمان ها، قسمت  هاي مشترك ساختمان عبارت 
اس��ت از: ۱- زمين زير بنا. ۲- اسكلت ساختمان. 
3- تأسيسات قسمت  هاي مشترك مانند چاه آب 
و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، تابلوهاي 
برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، 
اتاق سرايدار، آسانسور و محل آن، چاه  هاي فاضالب، 
لوله ها از قبيل لوله  هاي فاضالب، آب، برق، تلفن، 
حرارت مرك��زي، تهويه، گاز، نف��ت، هواكش ها و 
غيره. ۴- درها و پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها. 
۵- تأسيس��ات مربوط ب��ه راه پله مانند وس��ايل 
تأمين كننده روشنايي تلفن، شيرهاي آتش نشاني. 
6- بام و تمامي تأسيس��اتي كه براي استفاده همه 
شركا و يا حفظ بنا در آن احداث شده است. 7- نماي 
خارجي ساختمان. ۸- محوطه ساختمان، باغ ها و 
پارك ها كه جنبه استفاده عمومي دارد و در سند 

قسمت اختصاصي ثبت نشده است. 
براساس ماده ۱۴ قانون تملك آپارتمان ها، مدير 
يا مديران مكلف هستند تمام بنا را به عنوان يك 
واحد در مقابل آتش س��وزي بيمه كنند. س��هم 
هر كدام از مالكان به تناس��ب س��طح زير بناي 
اختصاصي آنها به وس��يله مدير تعيين و از شركا 
اخذ و به بيمه گر پرداخت مي شود. در صورت عدم 
اقدام و بروز آتش سوزي، مدير يا مديران مسئول 

جبران خسارت وارده هستند. 

قسمت  هاي مشترك ساختمان 
ي

وق
حق

اه 
شگ

با

به اوباش 
اجازه قدرت نمايي نمي دهيم

دستگيري سارقان طال 
پنج عضو يك ش�بكه كه با دس�تبرد به خانه هاي مردم بندرعباس 
طال و اش�ياي قيمتي را س�رقت مي كردند ب�ه دام پلي�س افتادند. 
مأموران پليس بعد از دريافت شكايت هاي مشابه كه سارقان به خانه هاي 
مردم در محل ناخداي اين شهر دستبرد مي زدند، دست به تحقيق زدند 
و اعضاي اين بان��د را كه پنج نفر بودند، بازداش��ت كردن��د. متهمان در 
بازجويي ها به هفت فقره س��رقت اقرار كردند. از متهمان 6۵ قطعه طال، 
سكه، مدارك و اس��ناد به دس��ت آمد. ارزش طالهاي كشف شده 3۰۰ 

ميليون تومان اعالم شده است. 

آتش زدن عمدي  يك بانك  
خياب�ان  در  بان�ك  ش�عبه  ي�ك  آتش س�وزي  عل�ت 
اس�ت.  ش�ده  اع�الم  عم�دي  هم�دان  س�يناي  بوعل�ي 
اين حادثه ساعت ۱9 روز دوشنبه در خيابان بوعلي سيناي اين شهر اتفاق 
افتاد و آتش نش��انان لحظاتي بعد از حادثه در محل حاضر و بعد از ۱۰۰ 
دقيقه موفق به مهار آتش شدند. مسعود دهباني صابر، مديرعامل سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني همدان گفت: بررسي حكايت از اين دارد كه 

حادثه عمدي ايجاد شده است. 

مرگ خاموش کارگر نوجوان
استفاده از بخاري بدون دودكش، مرگ خاموش كارگر خشكشويي را 

در خيابان سهروردي به همراه داشت. 
صبح ديروز بود كه آتش نشانان ايستگاه ۵3 با تماس همسايه هاي مغازه 
خشكشويي در خيابان سهروردي از ماجرا باخبر شدند. وقتي امدادگران 
در محل حاضر ش��دند، همس��ايه ها گفتند پسري ۱7 س��اله كه كارگر 
خشكشويي است، س��اعت 6 صبح وارد مغازه خشكش��ويي شده و در را 
از داخل قفل كرده اس��ت و به تماس هايش��ان جواب نمي دهد. احتمال 

مي دهند كه برايش اتفاق بدي افتاده باشد. 
آتش نشانان بعد از گشودن در وارد مغازه شده و جسد اين پسر را كه بر اثر 

گازگرفتگي فوت شده بود، كشف كردند. 
استفاده از بخاري بدون دودكش و با شعله زياد و بسته بودن در و پنجره و 

منافذ موجب انتشار گاز منوكسيدكربن شده بود. 

فرمان�ده ناج�ا در واكن�ش ب�ه 
انتش�ار فيلم تعدادي از اوباش 
مازن�دران گفت: اي�ن كليپ ها 
در فضاي خصوص�ي ضبط و در 
فضاي مجازي منتشر شده بود. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��ردار 
حسين اش��تري در حاشيه اولين 
هماي��ش پلي��س، روانشناس��ي 
و مش��اوره ب��ا حض��ور در جم��ع 
خبرنگاران درباره فيلم منتشر شده 
از تعدادي اوباش استان مازندران 
كه در آن اقدام به قدرت نمايي و به 
كار بردن الفاظ ركيك كرده بودند، 
گفت: اي��ن فيلم مربوط به س��ال 
قبل است كه تعدادي از اراذل در 
مكان خصوصي اقدام به ضبط اين 
كليپ ها كرده بودند كه چند روز 
قبل در فضاي مج��ازي به صورت 
گسترده منتشر ش��د. وي با اعالم 
دس��تگيري تعدادي از اين اراذل 
افزود: پ��س از انتش��ار اين كليپ 
بالفاصله مأم��وران پليس با حكم 
قضايي براي دس��تگيري متهمان 
وارد عمل ش��دند كه خوشبختانه 
تعدادي از آنها به سرعت دستگير 
ش��دند و تعدادي ه��م از فرصت 
استفاده كردند و به مكان نامعلومي 
گريختند كه به زودي اين افراد هم 
دستگير و تحويل مقامات قضايي 

مي شوند. 
به گفته فرمانده ناجا هر چند اين 
قدرت نماي��ي و ارت��كاب جرم در 
مألعام نبوده، اما برخورد پليس با 
آنها قاطع خواهد ب��ود. وي اظهار 
داشت: خوشبختانه در سال هاي 
گذش��ته ما كمترين تحرك را از 
س��وي اراذل ش��اهد بوديم و ما از 
مردم درخواس��ت داريم چنانچه 
ش��اهد اين گونه ح��ركات بودند 
بالفاصل��ه از طريق س��امانه ۱۱۰ 
اطالع دهند و مأموران پليس هم 
هرگز اج��ازه قدرت نمايي و ايجاد 
مزاحمت ب��راي ش��هروندان را به 

اوباش نخواهند داد. 
س��ردار حسين اش��تري در ادامه 
در پاسخ به س��ؤال خبرنگار ما در 
خصوص ص��دور ق��رار مجرميت 
به اتهام قتل عمد ب��راي مأموران 
پليس سبزوار كه در تعقيب و گريز 
متهمان فراري منجر به هالكت سه 
متهم شدند، گفت: مقامات قضايي 
هنوز بررسي هاي خود را درباره اين 
پرونده به صورت رسمي به ما اعالم 
نكرده اند، هر چند مأموران پليس 

سبزوار با حكم قضايي در تعقيب 
تعدادي متهم فراري بودند كه پس 
از يك تعقيب و گريز و فرار متهمان 
سرانجام هنگام دستگيري منجر 
به مرگ سه متهم شد كه ان شاءاهلل 
ب��ه زودي ب��ا هم��كاري مقامات 
قضايي موضوع پس از رس��يدگي 

اطالع رساني خواهد شد. 
فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ 
ب��ه س��ؤال ديگ��ري در خصوص 
انتشار فيلم هايي از تخلفات برخي 
مأموران پليس در فضاي مجازي 
گف��ت: اين كليپ ه��اي تصويري 
مربوط به سال هاي قبل است كه 
تصاوير آن دوباره در فضاي مجازي 
منتش��ر ش��د و مأموران متخلف 
همان زمان شناس��ايي شدند و با 
آنها برخورد ش��د و البت��ه ما با هر 
تخلفي چه در داخل ناجا و چه در 

بيرون برخورد مي كنيم. 
وي همچني��ن وضعي��ت امنيت 
مرزهاي كش��ور را بس��يار خوب 
ارزياب��ي ك��رد و درب��اره امنيت 
انتخابات اظه��ار داش��ت: مرزها 
امنيت خوبي دارند و با راه اندازي 
قرار گاه انتخابات��ي و به كار گرفتن 
۲۵۰ هزار مأمور پليس براي تأمين 
امنيت انتخابات، ان شاءاهلل شاهد 
برگزاري انتخاباتي با ش��كوه و در 

كمال آرامش خواهيم بود. 
فرمانده ناجا همچنين درباره نصب 
دوربين در كالنتري ه��ا گفت: بر 
اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 
تمامي كالنتري ه��ا و مراكزي كه 
پليس در حال خدمت رس��اني به 
مردم است، دوربين بايد نصب شود 
كه اميدواريم بودجه آن از س��وي 

دولت محترم تأمين شود. 
سردار حسين اشتري درباره برگزاري 
اين همايش با اش��اره ب��ه تغييرات 
گسترده جرائم و افزايش استرس ها، 
مأموران پليس در حين مأموريت ها 
اظهار داشت: بسياري از آسيب هاي 
رواني از جمله بيماري هاي روان تني 
باعث بازنشستگي زودهنگام همكاران 

ما شده است. 
به گفت��ه وي مش��كالت اخالقي، 
بدحجابي و نزاع هاي خياباني داراي 
ريشه  هاي  رواني است كه در ادامه 
به وقوع جرائم اخالقي منجر خواهد 
شد. به همين دليل بهره برداري از 
دانش روان شناسي در پيشگيري از 
وقوع جرم و همچنين كشف جرائم 

تأثير به سزايي دارد .

دخت�ر دانش�جويي ك�ه ب�راي تفريح با پس�ر 
م�ورد عالق�ه اش كارت عاب�ر بان�ك هم اتاقي 
خود را س�رقت كرده ب�ود، ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي قبل دختر جواني 
سراس��يمه به اداره پليس رفت و از س��رقت كيف 
پ��ول و كارت عاب��رش ش��كايت كرد. ش��اكي در 
توضيح ماجرا گفت: من دانشجوي رشته پزشكي 
يكي از دانشگاه هاي تهران هس��تم. از آنجايي كه 
شهرستاني ام در خوابگاه دانشجويي زندگي مي كنم. 
االن فصل امتحانات ماس��ت و من هم چند روزي 
است سخت مشغول درس خواندن هستم تا اينكه 
شب قبل پيامكي از بانك تلفن همراهم ارسال شد 
كه نشان مي داد ۱۵ ميليون تومان از حسابم برداشت 
شده اس��ت. با ديدن اين پيامك ش��وكه شدم و به 
دنبال كارت عابر بانكم گشتم كه متوجه شدم عالوه 
بر كارت عابرم، كيفم كه ۴۰۰ هزار تومان پول نقد در 
آن بود، گم شده است. سپس به دفتر خوابگاه رفتم و 
موضوع را با مسئول خوابگاه در ميان گذاشتم كه او از 

من خواست  به اداره پليس بيايم و شكايت كنم. 
با طرح اين شكايت پرونده براي رسيدگي به دستور 
داديار دادس��راي ناحيه ش��ش ته��ران در اختيار 
مأموران پلي��س آگاهي قرار گرفت. بررس��ي هاي 
تخصصي مأموران نش��ان داد دختر و پسر جواني 
با كارت عابر ش��اكي از صرافي تعداد زيادي س��كه 
خريداري كرده اند. مأم��وران در تحقيقات بعدي 
دريافتند پس از اين حادثه دختر جواني به نام رها از 
هم خوابگاهي هاي شاكي به صورت مرموزي ناپديد 
شده است. شاكي درباره رها گفت: رها هم اتاقي من 
است. او مدتي است رفتار مرموزي دارد تا اينكه روز 
حادثه وقتي به او گفتم عابر بانكم سرقت شده است، 
از خوابگاه خارج شد و ديگر بازنگشت و االن هم از او 

بي خبرم. همزمان با ادامه تحقيقات، مأموران رها را 
به عنوان مظنون به سرقت تحت تعقيب قرار دادند تا 

اينكه چند روز بعد از حادثه وي را دستگير كردند. 
وي در بازجويي ه��ا ابتدا منكر جرم خود ش��د، اما 
وقتي با داليل روبه رو ش��د به س��رقت كيف و عابر 
بانك دانشجوي پزشكي اعتراف كرد. وي گفت: من 
دانشجوي سال اول دانش��گاه هستم. من با شاكي 
دوس��ت و در خوابگاه هم اتاق هستم. مدتي قبل از 
طريق شبكه اجتماعي تلگرام با پسر جواني به نام 

روزبه آشنا شدم.
 ارتباط تلفني و پيامكي ما ادامه داشت تا اينكه او به 
من پيشنهاد ازدواج داد. او خيلي به من ابراز محبت 
مي كرد به طوري كه به او اطمينان كردم و در خيابان 
قرار مالقات گذاش��تيم. از آن روز به بعد ارتباط ما 
بيشتر شد و روزبه هر روز با زبان بازي خودش را به 
من نزديك تر مي كرد. چند روز قبل از او خواس��تم 
كه با خانواده اش به خواستگاري من بيايد، اما روزبه 
مدعي ش��د كه بيكار اس��ت و پولي براي عروسي 
ندارد. من دلباخته او شده بودم و توان جدايي از او 
را نداشتم تا اينكه يك روز قبل از حادثه به او گفتم 
يكي از هم خوابگاهي هاي من دختر پولداري است و 
پدرش وضع مالي خوبي دارد و كارت عابرش هميشه 
ميليون ها تومان داخلش است. روزبه بعد از شنيدن 
اين حرف مرا وسوسه كرد تا كارت عابر او را سرقت 

كنم و با پول آن خوشگذراني كنيم. 
ابتدا قبول نكردم، اما پس��ر مورد عالق��ه ام به من 
اطمينان داد كه شناسايي نمي شوم و آنقدر اصرار 

كرد تا اينكه قبول كردم.
 روز حادثه شاكي براي امتحان خوابگاه را ترك كرد 
كه من به سراغ كمدش رفتم و كيف و كارت عابرش 
را س��رقت كردم. وي ادامه داد: من رمز كارت عابر 

 عکس خبر

 مرد موتورسوار  عصر روز گذشته 
در تصادف با خودروی پرايد دچار 
حادثه شد. اين حادثه در خيابان 
مطهری، تقاطع ميرزای شيرازی 
اتفاق افتاد. مأمور پليس راهور كه 
در محل حضور داشت سر سانحه 
حاضر شد، اما  حضور امدادگران 
اورژانس ب�رای انتق�ال مصدوم 
حادثه به بيمارستان حدود يك 
ساعت به درازا كشيد. امدادگران 
اورژانس بعد از حض�ور در محل 
مصدوم را در حال�ی كه در هوای 
بسيار سرد در وضعيت دشواری 
قرار داشت به بيمارستان منتقل 

كردند. 
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بانك ش��اكي را مدتي قبل هنگام خريد از مغازه اي به 
خاطرم سپردم و پس از سرقت كارت عابر، رمز آن را در 
اختيار روزبه قرار دادم. بعد از آن ما دو نفري به صرافي 

رفتيم و روزبه با كارت او تعدادي سكه خريد.
 وقتي دوستم سراغ پليس رفت و شكايت كرد، ترسيدم 
و از خوابگاه فرار كردم. پس از اعتراف دختر دانش��جو، 
مأموران خيلي زود روزبه را شناسايي و دستگير كردند.  
تحقيقات از دو متهم از س��وي مأموران پليس آگاهي 

ادامه دارد. 

  برای تفریح  با پسر مورد عالقه 
قتل مرغ فروش

 با چاقوي قصابي 
مرد م�رغ ف�روش با چاق�وي مرد آش�نايي 
ش�د.  كش�ته  و  گرف�ت  ق�رار  ه�دف 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت ۲۱ ش��امگاه 
سه شنبه ششم بهمن ماه، قاضي ايلخاني، بازپرس 
دادسراي جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري ۱۰9 بهارستان از قتل مرد مرغ فروشي 
در مغازه اش با خبر شد. لحظاتي بعد از اعالم اين 
خبر، بازپرس به همراه كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي در محل به تحقيق پرداخت. تيم جنايي 
در نخستين گام با جسد مرد 3۰ ساله اي به نام 
حميد داخل مغازه اش روبه رو شد كه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسيده بود. بررسي هاي اوليه 
حكايت از آن داشت كه حميد ۱۵ دقيقه قبل از 
سوي مرد ۲۰ ساله اي آشنا كه توزيع كننده مرغ 
است در درگيري به قتل رسيده است. تحقيقات 
پليسي نشان داد قاتل از قبل با مقتول اختالف 
مالي داشته كه امروز پس از قتل مرد مرغ فروش 
از محل گريخته است.  شاگرد مغازه مرغ فروشي 
كه شاهد اين حادثه بود، گفت: دقايقي قبل قاتل 
كه شغلش توزيع گوشت مرغ در مغازه هاي مرغ 
فروشي اس��ت به مغازه ما آمد. او ابتدا با صاحب 
مغازه در حال حرف زدن بود كه پس از لحظاتي 
عصباني شد و با حميد درگير شد. وقتي درگيري 
آنها باال گرف��ت، قاتل ناگهان چاق��وي مغازه را 
برداش��ت و ضربه اي به حميد زد و به سرعت از 
محل گريخت. حميد غرق در خون داخل مغازه 
افتاد و من هم بالفاصله موض��وع را به مأموران 
پليس و اورژانس اط��الع دادم، اما وقتي عوامل 

اورژانس رسيدند، صاحبكارم فوت كرده بود. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
جسد مقتول به دستور قاضي ايلخاني براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد. 
كارآگاهان در تالشند تا قاتل فراري را دستگير 

كنند. 

سرقت از هم اتاقی


