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 يك��ي از فناوري  هاي��ي ك��ه خدم��ات 
اقتصادي ارائه مي دهد، كارتخوان ها هستند كه 
روزانه ميليون ها نفر در سرتاسر دنيا براي خريد و 
فروش، انجام خدمات بانكي و... از اين دستگاه ها 
اس��تفاده مي كنن��د. ناآگاهي و س��هل انگاري 
كاربران هنگام اس��تفاده از اين دستگاه، موجب 
سوءاستفاده ش��يادان و كالهبرداران مي شود. 
عمده ترين دليل سوءاستفاده از اين دستگاه ها 
عبارتست از اينكه دستگاه كارتخوان به طور كلي 
در اختيار فروشنده اس��ت نه خريدار، به طوري 
كه اين دستگاه بيشتر در داخل گيشه فروشنده 
است، به نوعي كه خريدار اصاًل به آن دسترسي 
ندارد. عالوه ب��ر اين، فروش��ندگان كارت و رمز 
مشتريان را درخواست مي كنند و در صورتي كه 
از ارائه كارت و رمز به فروشنده خودداري شود، 
انگار كه كار غير عادي انجام گرفته و به نوعي براي 
فروشنده،  ايجاد حق شده است، بنابراين كاربران 
براي افزايش امنيت حساب هاي بانكي خود بايد 
از ارائه كارت هاي حسابش��ان به فروش��ندگان 
پرهيز كنند و شخصاً كارت بانكي را در دستگاه 
بكشند و رمز عبور را وارد كنند. همچنين قبل از 
اتمام پردازش و خاتم��ه عمليات بانكي محل را 
ترك نكنند و در صورت ب��روز تراكنش ناموفق، 
رس��يد مربوطه را تا حصول اطمينان از كس��ر 
نش��دن وجه از حس��اب خود نگهداري كنند و 
رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز و كارتخوان 
در محل رها نشود. همچنين افراد بايد در صورت 
مشاهده وضعيت غيرعادي روي محل كشيدن 
كارت مانند چسب خوردن يا وجود شيئي اضافه، 
مراتب را به مسئوالن بانك مورد نظر اطالع دهند 

يا حتماً  پليس فتا را در جريان امر قرار دهند.
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 بازداشت قاتل فراري با اسم مستعار
مردي كه بعد از ارتكاب قتل در شهرستان گرگان به هيرمند 
در استان سيستان و بلوچستان گريخته بود، بازداشت شد. 
سرهنگ ابراهيم مالشاهي، رئيس پليس آگاهي سيستان و 
بلوچستان گفت: در پي وصول خبري مبني بر مخفي شدن 
قاتل فراري در يكي از محالت شهرستان هيرمند، شناسايي 
و دستگيري متهم به صورت ويژه در دس��تور كار مأموران 
پليس آگاهي قرار گرفت. وي افزود: مأموران پليس آگاهي 
متوجه شدند كه متهم با نام مستعار زندگي تازه اي را شروع 
كرده است كه او را بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به 
قتل اعتراف ك��رد و گفت به خاطر اختالف مالي دس��ت به 

قتل زده است. 
 

كشف عتيقه هاي ايلخاني در محمودآباد
فرمانده انتظام�ي مازندران از شناس�ايي و دس�تگيري 
سه قاچاقچي عتيقه و كش�ف بيش از 18 قطعه سكه طال 
مربوط به دوره ايلخاني در شهرستان محمودآباد خبر داد. 
س��ردار س��يد محمود ميرفيضي گفت: در پي شناسايي باند 
سه نفره خريد و فروش اشياي تاريخي و عتيقه در شهرستان 
محمودآباد، موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت و مأموران 
پليس آگاهي با انجام تحقيقات پليس��ي موفق به شناسايي و 
بازداشت اعضاي اين باند ش��دند. وي ادامه داد: در بازرسي از 
مخفيگاه متهمان افراد ۱۷ عدد سكه و يك عدد آويز طال متعلق 
به دوره ايلخانيان كشف شد. بررسي ها نشان داد كه متهمان در 
حفاري هاي غيرمجاز به اين مقدار اشياي عتيقه دست يافته 
بودند كه پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند. 
ارزش عتيقه هاي كشف شده بيش از يك ميليارد تومان اعالم 

شده است. 
 

غرق شدن كشتي مسافربري تلفات نداشت
مدي�ر اداره بن�در و دريانوردي كيش علت غرق ش�دن 
كشتي مسافربري دنا 110 را آبگرفتگي موتورخانه اعالم 
كرد و افزود: اين حادثه تلفات جاني به همراه نداش�ت. 
احمد شهرياري توضيح داد: اين حادثه صبح ديروز به دليل 
آبگرفتگي كشتي در اس��كله روبه روي بندر كيش رخ داده 
و سبب غرق ش��دن كشتي شده اس��ت. وي ادامه داد: پس 
از اعالم كاپيتان كش��تي به برج كنترل؛ نيروهاي س��ازمان 
بنادر و بندرگاه در محل حضور پي��دا كردند و اقدامات الزم 

را انجام دادند. 
شهرياري با بيان اينكه هشت نفر خدمه داخل كشتي بودند 
كه همه نجات يافتند، اظهار كرد: در اين حادثه هيچ تلفات 
جاني نداشتيم و مسافري داخل كشتي نبود و علت حادثه در 

دست بررسي است. 
كشتي مسافر بري دنا با ظرفيت ۱85 تا 220 مسافر در خط 
كيش چارك و بالعكس و همچنين براي برنامه هاي شبانه 

فعاليت مي كرد. 
 

سيستم جامع كنترل و نظارت
 در ارزيابي كالنتري ها تدوين شد

پلي�س  رئي�س 
پيش�گيري ناجا از 
تدوي�ن و تعري�ف 
جام�ع  سيس�تم 
كنترل�ي و نظارتي 
به ن�ام بازبينه براي 
ارزياب�ي كالنتري و 
پاسگاه ها خبر داد. 

به گزارش خبرنگار ما، سردار محمد شرفي گفت: 
در برنامه ريزي ب��راي نظارت س��االنه بر عملكرد 
رده هاي مجموعه پليس پيش��گيري ناجا، نظارت 
تخصص��ي و نظارت س��تادي پيش بين��ي و همه 
موضوعات الزم در اين مورد در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. اين برنامه ريزي ها بدان مفهوم اس��ت كه 
»نقش��ه راه« در اختيار رده ها قرارگرفته تا آنها با 
در اختيار داشتن آن، مسير خود را به درستي طي 
كنند و سازمان را به هدف خود كه خدمتگزاري به 

مردم عزيز است، برسانند. 
وي افزود: براي اينكه بتوان به مقصد نهايي رسيد؛ 
يك سيس��تم و نظام كنترل جامع ب��ه نام بازبينه 
تعريف و تدوين شده اس��ت؛ بازبينه ها؛ فرم هايي 
شامل تعداد زيادي فاكتورهاي گوناگون هستند 
كه به عوامل و ويژگي ه��اي مختلف در مأموريت 
و عملكرد كالنتري ها توجه كرده و به كارشناسان 
و بازرس��ان امكان مي دهد تا وضعيت هر واحد را 
به صورت دقيق و هدفمند بررسي كنند، در واقع 
ارزيابي عملكرد كالنتري و پاسگاه ها؛ يك ديد كلي 
از نقاط ضعف و قوت در اختيار فرماندهان مي گذارد 

و به تصميم گيري بهتر كمك مي كند. 
رئيس پليس پيش��گيري ناجا اضافه كرد: بازبينه؛ 
يك سيس��تم نظارتي و كنترلي اس��ت كه ميزان 
آسيب پذيري س��ازماني را كاهش و رضايت ارباب 

رجوع را افزايش مي دهد. 
وي ادامه داد: همه اين اقدامات به اين منظور است 
كه رش��د و بالندگي س��ازمان و كاركنان را شاهد 
باشيم و »بازبينه  ها« همانند يك ذره بين اين امكان 
را مي دهد كه نقاط ضعفي كه در شرايط عادي قابل 
رؤيت نيست را به وضوح مشاهده كرده يا اينكه با 
مشاهده حركت سازمان متوجه شوند مجموعه در 

مسير اصلي خود قرار دارد يا نه؟!
وي با بيان اينكه اگر سازمان بر اساس همان اصول 
مشخص ش��ده حركت كند، پس مي توان اميدوار 
بود كه در مسير دستيابي به هدف هستيم، تأكيد 
كرد: اگر قصد داريم اين عمل را به نحوي شايسته 
انجام دهيم به »رشته عناصري« نيازمنديم، توجه 
به تمامي اسناد باالدستي به ويژه فرمان هاي صادر 
شده از سوي مقام معظم رهبري، قانون و تكاليفي 
كه برعهده پليس پيش��گيري اس��ت و همچنين 
تدابير هيئت رئيسه نيروي انتظامي و فرمانده ناجا 
كه در طول سال ابالغ مي شود، برخي از عناصر و 

فاكتورهاي مورد نياز است. 
سردار ش��رفي در توضيح كاركرد سيستم جامع 
بازبينه خاطر نش��ان كرد: فعاليت تم��ام افراد به 
صورت دقيق در »بازبينه ها« وارد مي شود و ميزان 
و كيفيت انجام كار، سنجش ش��ده و پس از آن با 
معيارهاي اصلي، مقايسه نهايي مي شود تا درصد 
انحراف از وضعيت اصلي مشخص شود و اگر اين كار 

به دقت انجام شود، نتايج خوبي خواهد داشت. 
 وي با بيان اينكه اين فرآيند در راس��تاي ارزيابي 
عملكرد كالنتري و پاس��گاه ها تدوين شده است، 
اف��زود: كاه��ش هزينه ه��ا و ضايع��ات، پرهيز از 
دوباره كاري، كاهش شكايات مراجعان و افزايش 
اعتبار س��ازماني و روحيه، انگي��زش و ارتقاء توان 
دفاعي و رزم��ي كاركنان و جل��ب رضايت مردم 
در ارائ��ه خدم��ات و رعايت حقوق ش��هروندي از 

مزيت هاي اجراي اين طرح است. 

نجات طلبكار از طناب دار با ديه 520 ميليوني
مردي كه ب�راي زنده كردن طلب�ش، بدهكار خود را 
از بيمارستان ربوده و به قتل رسانده بود با پرداخت 
ديه 520 ميليون تومان�ي از طناب دار فاصله گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، يكم ارديبهش��ت ماه س��ال 89 
مأموران پليس تهران از كش��ف جسد مردي در حاشيه 
ميدان كاج، مقابل بيمارستان مدرس باخبر و راهي محل 
شدند. شواهد نشان مي داد اين مرد در جاي ديگري به 
قتل رس��يده و جنازه اش به حاشيه خيابان منتقل شده 
است. همچنين در بررسي ها مشخص شد جسد متعلق 
به مرد 44 س��اله اي به نام حجت اس��ت كه روز قبل از 
حادثه دو مرد كه خودشان را از دوستان او معرفي كرده 
بودند، وي را از بيمارستان ترخيص كرده اند. بعد از انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، مادر مقتول به مأموران گفت: 
پسرم س��ال ها پيش ورشكسته ش��د، طلبكارها مدام با 
او تماس مي گرفتند. او به چند نفر از دوس��تانش 280 
ميليون تومان بدهكار بود و نمي توانس��ت بدهي اش را 
بپردازد. چند هفته قبل به خاطر بيماري اي كه داش��ت 
در بيمارستان بستري شد تا اينكه متوجه شدم توسط 
دوستانش مرخص شده است و سپس مأموران جسدش 

را پيدا كرده اند. 
در ادامه تحقيقات، مأموران پليس با بررس��ي ليس��ت 
مكالمات تلفني مقتول دريافتند مردي به نام رضا قبل از 
ترخيص بارها با او تماس گرفته است، بنابراين با گذشت 
سه سال از ماجراي قتل، رضا بيست و نهم آبانماه سال 
92 دستگير شد. او به مأموران توضيح داد: من همراه سه 
نفر از دوستانم به نام هاي احسان، سجاد و حامد از حجت 
طلب داشتيم. هر وقت با او تماس مي گرفتيم، بهانه اي 

مي آورد و بدقولي مي كرد. به همين دليل وقتي متوجه 
شديم او در بيمارستان بس��تري است، تصميم گرفتيم 
او را ترخي��ص كنيم و به ويالي يكي از دوس��تانمان در 
جاده چالوس ببريم. من و احسان طبق نقشه با ماشين 
به بيمارس��تان رفتيم و با اصرار مقتول را از بيمارستان 
ترخيص كرديم. قرار بود او را ب��ه ويال ببريم، اما مقتول 
سنگين وزن بود و ما نمي توانس��تيم او را جابه جا كنيم 
و از ماشين بيرون ببريم. اين مش��كل باعث شد دو روز 
با ماشين در خيابان ها بگرديم و در اين مدت هر بار كه 

با حجت براي پرداخت بده��ي اش صحبت مي كرديم، 
او طفره مي رفت. از اين وضعيت خس��ته شده بوديم كه 

عصباني شدم و با شيلنگ او را خفه كردم. 
به دنبال اعتراف هاي متهم، احسان 26 ساله و دو دوستش 
نيز بازداشت شدند، اما در بازجويي ها جرمشان را انكار 
كردند. متهمان در جريان تحقيقات به جرم معاونت در 
آدم ربايي و رضا به جرم مشاركت در قتل و آدم ربايي روانه 
زندان شدند و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري استان 
تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي بعد از درخواست 

قصاص از سوي اولياي دم هيئت قضايي رضا را به اتهام 
قتل به قصاص و به اتهام آدم ربايي به ۱5 س��ال حبس 
و س��اير متهمان را به اتهام آدم ربايي به ۱5سال حبس 
محكوم كرد. اين حكم بعد از تأييد در ديوان عالي كشور 
در آستانه اجرا قرار داشت كه متهم توانست با پرداخت 
ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. بنابراين اين پرونده 
بار ديگر در همان شعبه روي ميز هيئت قضايي به رياست 
قاضي زالي و مستشار اسالمي قرار گرفت. متهم به دستور 
رياست دادگاه در جايگاه قرار گرفت و گفت: قصد كشتن 
نداشتم. مقتول براي پرداخت بدهي اش بهانه مي آورد 
و پولمان را پس نم��ي داد. روز حادث��ه حجت به خاطر 
بيماري اي كه داشت، داخل ماشين را كثيف كرده بود. 
بايد او را از ماش��ين پياده مي كردم تا صندلي ماشين را 
تميز كنم، اما او س��نگين وزن بود و من در ماشين تنها 
بودم و دوستانم سراغ خريد رفته بودند. به همين خاطر 
كالفه شدم و با شيلنگ او را كتك زدم و تهديدش كردم 
كه او را خواهم كشت. در حال مش��اجره بوديم كه رضا 
حالش بد شد و ديدم نفس نمي كشد. از ترس او را جلوي 

بيمارستان از ماشين پياده و فرار كردم. 
متهم در آخرين دفاعش گفت: تا ي��ك قدمي چوبه دار 
بودم كه با پرداخت 520 ميليون تومان توانستم رضايت 
اولياي دم را جلب كنم. همچنين مبلغ بدهي ای راكه از 
مقتول داشتم، نيز بخشيدم. پدر و برادرم با سختي اين 
مبلغ را از دوستان و آشنايان قرض گرفتند تا مرا از زندان 
نجات دهند. چهارسال است كه در زندانم و حاال از دادگاه 
تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شود. در آخر هيئت 

قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

بازداشت قاتل گانگستري در عمليات پليسي
ت�الش كارآگاهان پلي�س تهران براي بازداش�ت 
مردي كه دو م�اه قب�ل دالرفروش�ي را در جريان 
سرقت گانگس�تري در خيابان فردوس�ي به قتل 
رسانده بود، به ثمر نشس�ت و متهم بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ما، ساعت 09:۱5 صبح روز يك شنبه 
ششم فروردين ماه مأموران گشت پليس راهور هنگام 
عبور از خيابان خارك با ديدن خودروي پرايدي كه با دو 
سرنشين به سرعت در حال عبور بود به راننده  اش فرمان 
ايس��ت دادند. راننده اما بدون توجه به هشدار پليس 
به مس��يرش ادامه داد و با چند خودروي پارك ش��ده 
كنار خيابان هم تصادف كرد. مأموران پليس متوجه 
شدند كه سرنشين پرايد با راننده درگير شده است. با 
بلند شدن صداي شليك گلوله از داخل سواري پرايد، 
مأموران احتمال دادند كه سناريوي خونيني در حال 
رقم خورده باشد به خاطر همين مأموران كالنتري ۱29 
جامي را هم از ماجرا با خبر كردند. همزمان با باالگرفتن 
درگيري راننده و سرنشين پرايد، خودرو بعد از تصادف 
با يك سواري پرايد پارك شده كنار خيابان متوقف شد. 
راننده متخلف وقتي از پشت فرمان خارج شد با كشيدن 
اسلحه كمري رهگذران و مأموران پليس راهور را تهديد 
كرد تا از محل دور ش��وند. همزمان رهگذران متوجه 
شدند كه سرنشين پرايد با ش��ليك گلوله هدف قرار 
گرفته و زخمي شده است. آنها در اولين گام مرد مجروح 
را از پرايد خارج كرده و ماجرا را به مأموران پليس خبر 
دادند. مأموران پليس راهور هم موفق شدند مرد مسلح 
را خلع سالح كنند. متهم كه مردي قوي هيكل و حدوداً 
45 س��اله بود ناگهان كاتري از لباس��ش خارج كرد و 
تهديد به خودكشي كرد. مأموران پليس تالش كردند او 
را آرام كنند. متهم در يك لحظه خودش را به خودروي 
پرايدش رساند و اسلحه ديگري از زير صندلي برداشت 
و بار ديگر پليس و رهگذران را تهديد به مرگ كرد. او 

سرانجام پشت فرمان نشست و از محل دور شد.
    انتقال مجروح حادثه به بيمارستان

در شاخه ديگري از بررسي ها مجروح حادثه كه مردي 
53 ساله به نام عليرضا بود و از ناحيه شكم هدف اصابت 

پنج گلوله قرار گرفته بود، به بيمارستان منتقل شد. او 
با جمالتي بريده خ��ودش را دالرفروش معرفي كرد و 
گفت سارق مسلح او را ربوده و قصد سرقت دالرهايش را 
داشت كه با او درگير شد و حادثه اتفاق افتاد. بعد از آن 
بود كه پرونده با موضوع سرقت مسلحانه تشكيل شد 
و تيمي از كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي به دستور 
قاضي شعبه اول دادسراي ناحيه 34 مأمور رسيدگي 

به پرونده شدند.
   ماجرا از زبان مرد دالر فروش

در اولين گام كارآگاهان پليس راهي بيمارستان شده 
و از مرد دالرفروش قبل از انتقال به اتاق عمل تحقيق 
كردند. او گفت: م��ن به صورت س��رپايي در خيابان 
فردوسي دالرفروشي مي كنم. ساعتي قبل يك سواري 
پرايد كنارم توقف كرد. راننده خودش را پليس معرفي 
كرد. بي سيم، دس��تبند و اسلحه به من نش��ان داد و 
خواست كه سوار ش��وم. احتمال دادم كه مأمور باشد 
به خاطر همين سوار شدم. او از من خواست دالرهايم 
را به او بدهم تا آنها را بررسي كند. خواستم كه كارت 
شناسايي اش را نشانم دهد كه اسلحه كشيد و تهديدم 
كرد. مطمئن ش��دم كه پليس قالبي است به خاطر 
همين با او درگير شدم كه گلوله اي شليك كرد كه به 
من اصابت كرد. در حالي كه زخمي شده بودم خودم 
را روي دستي كه اسلحه داش��ت، انداختم. اسلحه از 
دستش رها شد و به زير صندلي افتاد. در حال حركت 
اسلحه ديگري كشيد و چند گلوله ديگر به من شليك 
كرد. اين بار دستم را به فرمان ماشين گرفتم. از شدت 
درد توان نداشتم تا اين كه خودروي پرايد بعد از تصادف 

با چند خودروي ديگر متوقف شد.
   پرونده با موضوع قتل عمد

بعد از ثب��ت حرف هاي مرد دالر ف��روش، كارآگاهان 
شماره پالك خودروي متهم را بررسي كردند و متوجه 
ش��دند كه پالك آن از خودروي ديگري سرقت شده 
است. بررس��ي ها در جريان بود تا اين كه ۱0روز بعد 
از حادثه از بيمارستان خبر رسيد كه مرد دالرفروش 
به علت شدت جراحت فوت شده است. اين بار پرونده 

با موضوع قتل عمد تشكيل ش��د و به دستور قاضي 
ايلخاني، بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور جنايي 
كارآگاهان اداره ده��م   پليس آگاهي ته��ران مأمور 

رسيدگي به پرونده شدند.
   شناسايي سارق مسلح

كارآگاهان در بررسي سرقت هاي مشابه متوجه شدند 
كه اواخر سال گذشته دو سرقت مشابه رقم خورده است. 
در هر دو سرقت سارق مسلح به همين شيوه و سوار بر 
خودروي پرايد اقدام به سرقت از دالرفروش ها كرده 
بود. كارآگاهان در بررسي هاي تخصصي خود سرانجام 
موفق شدند، راننده پرايد را كه مرد 36 ساله اي به نام 
حميدرضا.ر بود شناسايي كنند. دو مرد دالرفروش كه 
به همين شيوه هدف سرقت قرار گرفته بودند با ديدن 
تصوير حميدرضا او را شناسايي كردند. بعد از شناسايي 
شدن حميدرضا كارآگاهان راهي خانه او در كرج شدند، 
اما متوجه شدند كه او بعد از حادثه محل زندگي اش 
را تغيير داده اس��ت. كارآگاهان س��رانجام مخفيگاه 
حميدرضا را در شهر محمديه قزوين شناسايي و ظهر 
روز 2۷ خردادماه محل را محاصره كردند. حميدرضا 
وقتي از حضور پليس باخبر شد، تالش كرد خودش را 
به اسلحه اش برساند كه مأموران پليس مانع شدند. او با 
قدرت بدني كه داشت با پليس درگير شد، اما سرانجام 
بازداشت شد. در بررسي از مخفيگاه متهم يك قبضه 
اسلحه كمري، ش��وكر، گازاش��ك آور و تعداد زيادي 

پالك هاي سرقتي خودرو كشف شد.
متهم در بازجويي هاي اوليه به قتل و سرقت از دو 
دالرفروش اعتراف كرد و گفت: بعد از اين كه خبر 
فوت مرد دالرفروش را در صفحه حوادث خواندم 
از كرج فرار كردم، اما فكرش را هم نمي كردم كه 

دست پليس به من برسد.
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم ، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران ب��زرگ گفت: تحقيقات 
از متهم ب��راي شناس��ايي جرائم ديگ��ر در اداره دهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ در جريان است.

پس�ر جوان�ي ك�ه بع�د از مص�رف مش�روب در 
جريان درگي�ري با مرد همس�ايه، ب�رادر وي را به 
قت�ل رس�انده ب�ود، روز گذش�ته محاكم�ه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سي و يكم خردادماه سال 95، 
مأموران پليس از قتل مرد جواني در يكي از خيابان هاي 
ش��هرري باخبر و راهي محل شدند. جس��د متعلق به 
جوان 30 ساله اي به نام پيام بود كه در يك درگيري با 
چاقو كشته ش��ده بود. برادر مقتول كه در محل حاضر 
بود به مأموران گفت: در خانه استراحت مي كردم كه با 
صداي پسر همسايه به نام مهران به كوچه رفتم. وقتي 
اعتراض كردم، او درحالي كه مست بود ناراحت شد و با 
هم درگير شديم. برادرم براي ميانجيگري وارد درگيري 
ش��د كه مهران با چاقو به او ضربه زد. بعد از توضيحات 
آن مرد، مأموران مهران 25 ساله  را كه به خانه فراركرده 
بود، بازداشت كردند. او با اقرار به جرمش گفت: وقتي 
مقتول حين درگيري رس��يد او را هل دادم و خواستم 
دخالت نكند. نمي دانم چطور چاقو به پهلوي او خورد 
و به قتل رس��يد. بعد از اقرارهاي متهم و كامل ش��دن 
تحقيق��ات اين پرون��ده روز گذش��ته روي ميز هيئت 
قضايي ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
به رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي جلسه 
بعد از قرائت كيفرخواست و درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم مته��م در جايگاه قرار گرفت و گفت: ش��ب 
حادثه مست بودم و حال طبيعي نداشتم. به كوچه رفتم 
تا هوا بخورم كه مرد همسايه به كوچه آمد و با اعتراض 
او با هم درگير شديم. حين درگيري بود كه پيام رسيد. 
او قصد ميانجيگري داشت، اما از عصبانيت درحالي كه 
چاقو در دس��تم بود، او را هل دادم. باور كنيد نمي دانم 
چطور شد كه چاقو به پهلوي او فرو رفت و منجر به قتل 
شد. متهم در ادامه گفت: وقتي مقتول روي زمين افتاد 
از ترس به خانه برگشتم كه س��اعتي بعد مأموران مرا 

دستگير كردند. 
متهم در آخري��ن دفاعش درحالي ك��ه گريه مي كرد، 
گفت: اش��تباه كردم نبايد در آن حالت دست به چاقو 
مي ش��دم. مدت ها بود كه پدرم به اتهام سرقت از باغي 
كه او نگهبانش بود، به زندان افتاده بود. بعد از آن مادرم 
با دستفروشي مخارج من و دو خواهرم را تأمين مي كرد. 
حاال از اولياي دم مي خواهم مرا ببخشند تا بتوانم كمك 

خرج خانواده باشم. 
بعد از آخرين دفاع متهم، هيئت قضايي وارد شور شد. 

 قاتل: 
مست بودم

عمليات نجات براي 2 سقوط آزاد
سقوط خودروي سواري و كاميون حامل ميلگرد به دره در دو حادثه جداگانه آتش نشانان 

را راهي محل كرد. 
در اولين حادثه كه ساعت ۱0:۱3 روز ش��نبه در جاده امامزاده داوود، بعد از پل اول اتفاق افتاد، 
آتش نشانان ايستگاه ۷4 با تماس راننده هاي خودروهاي عبوري خود را به محل حادثه رساندند. 
مجيد شهرمي، رئيس ايستگاه ۷4 در توضيح ماجرا گفت: بررسي ها نشان داد كه خودروی سواري 
پژو 206 در حال حركت در جاده كوهستاني بوده كه از مسير اصلي منحرف شده است و به عمق 
۱00 متري دره حاشيه جاده سقوط مي كند. وقتي امدادگران در محل حاضر شدند، راننده كه 
زني 38 ساله بود، در اتاقك خودرو گرفتار شده بود كه با تجهيزات مخصوص زن جوان را كه دچار 

مصدوميت شديد شده بود، از ميان پاره هاي آهن خارج و به بيمارستان منتقل كردند. 
    سقوط كاميون حامل ميلگرد به دره 60 متري

در جريان دومين حادثه كاميون حامل ميلگرد به دره اي در ورديج در غرب تهران س��قوط كرد. 
وقوع اين حادثه را ساعت ۱9 روز شنبه رانندگان عبوري به آتش نشانان ايستگاه 68 خبر دادند. 
بررسي امدادگران نشان داد كه كاميون حامل بار ميلگرد به علت نامعلومي از مسير خود منحرف 
شده  و به دره 60 متري سقوط كرده است.  علي عبداهلل آبادي، رئيس ايستگاه آتش نشاني گفت: 
آتش نشانان پس از ايمن كردن محل، راننده 3۷ ساله را از اتاق متالشي شده خودرو خارج و به 

بيمارستان منتقل كردند. علت وقوع دو حادثه در دست بررسي است. 

اخاذي از مردان در خانه زن صيغه ای
مرد طالفروش وقتي با دعوت زن مطلقه راهي خانه اش شد، 
نمي دانست دو مرد خشن با ظرف اسيد در انتظار او هستند. 
به گزارش خبرنگار ما، 25 فروردين ماه مرد طالفروشی وارد 
اداره پليس شد و گفت چند روز قبل زني به نام پريس همراه 
دخترش وارد مغازه ام شد و سفارش ساخت يك دستبند داد. 
او شماره تماسش را به من داد و قرار شد كه نمونه ساخته شده 
دستبند را برايش تلگرام كنم. پرديس چندبار ديگر به مغازه ام 
آمد و گفت كه زني مطلقه است كه به تنهايي زندگي مي كند. او 
گفت كه چند ازدواج ناموفق داشته است و از من دعوت كرد تا 
براي آشنايي بيشتر به خانه اش بروم كه قبول كردم. امروز وقتي 
واردخانه ش��دم ناگهان دو مرد غريبه وارد شدند. يكي از آنها 
ظرفي به دست داشت كه گفت داخلش اسيد است. او گفت اگر 
40 ميليون تومان به آنها ندهم، اسيد را به رويم خواهد ريخت. 
آنجا بود كه فهميدم در دام پريس گرفتار شده ام و راه فراري 
هم ندارم. من بيش از يك ميليون تومان در حس��ابم نداشتم 
كه كارتم را به آنها دادم. از شاگرد مغازه ام هم درخواست پول 
كردم كه او هم يك ميليون تومان به حسابم ريخت. خواستم 
2ميليون تومان را بگيرند و رهايم كنند كه قبول نكردند. بعد با 
برادرم تماس گرفتم و درخواست پول كردم كه حرفم را جدي 
نگرفت و گوش��ي را قطع كرد. دو مرد خشن كه از رسيدن به 
پول نااميد شده بودند، كتكم زدند و 50 ميليون تومان سفته و 
برگه اي مشروط به پرداخت 50 ميليون تومان براي موعد 26 
فروردين گرفتند. بعد برهنه ام كردند و از من فيلم گرفتند.آنها 
تهديد كردند اگر پول را پرداخت نكنم يا درباره ماجرا با پليس 
حرف بزنم بايد منتظر منتشر شدن فيلم هايم باشند. بعد از آن 

توانستم از خانه وحشت خارج شوم. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت، تيمي از مأموران پليس آگاهي 

به دستور قاضي منافي آذر بازپرس شعبه سوم دادسراي امور 
جنايي در اين باره تحقيق كردند. كارآگاهان با راهنمايي شاكي 
خانه مورد نظر را كه متعلق به ناپدري پرديس بود، شناسايي 
و دو متهم را بازداش��ت كردند. مأم��وران پليس در پاركينگ 
ساختمان يك خودروي پژو 405 كشف كردند كه مدتي قبل 
از مقابل خانه مردي به نام كامران سرقت شده بود. زن جوان 
روز گذشته به دادس��راي امور جنايي منتقل شد و به قاضي 
منافي آذر گفت كه اتهام آدم ربايي و اخ��اذي را قبول ندارد. 
او توضيح داد: م��رد طالفروش وقتي متوجه ش��د كه مطلقه 
هستم، مدام مزاحم مي شد و درخواست دوستي مي كرد. او در 
نهايت درخواست ازدواج داد و براي آشنايي بيشتر او را به خانه 
ناپدري ام دعوت ك��ردم. آن روز هم در حال حرف زدن بوديم 
كه ناگهان ناپدري ام و دوستش از راه رسيدند و شاكي را كتك 

زدند و يك ميليون تومان از او گرفتند. 
كامران، مالك خودروي سرقت شده هم كه به جلسه دعوت 
شده بود، گفت كه پرديس همسر صيغه اي من بود. او توضيح 
داد: پرديس س��ه ازدواج ناموفق داش��ت و از ه��ر ازدواج هم 
صاحب فرزندي شده اس��ت. كامران گفت: مدتي قبل مردي 
ناش��ناس با من تماس گرفت. آن مرد مدعي شد كه پرديس 
او را به خانه اش كشانده و 20 ميليون تومان از او اخاذي كرده 
است. من از حرف هاي آن مرد متوجه شدم كه اين زن به اين 
شيوه از مردها اخاذي مي كند به خاطر همين او را ترك كردم. 
او درباره سرقت خودرو  هم گفت: من سواري پژو را از پرديس 
به صورت وكالتي خريدم و سند را به نام زدم، اما خودرو مقابل 
خانه ام سرقت شد تا اينكه پليس به من خبر داد آن را در خانه 
پرديس كشف كرده است. به دستور بازپرس تحقيقات بيشتر 

از متهمان در جريان است. 


