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 بوكسور جنايتكار 
محاكمه مي شود

مرد بوكسوري كه در جنايتي هولناك دو دختر جوانش 
و پدر زن و م�ادر زنش را به قتل رس�انده ب�ود به زودي 
در دادگاه كيف�ري اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ش��امگاه سه ش��نبه 25 
آبان ماه امسال رخ داد و قاتل كه مرد جوان بوكسوري است، 
همراه برادر بزرگش به كالنتري ۱۳2 نبرد رفت و به قتل دو 
دختر جوانش و پدر و مادر زنش اعتراف كرد.  مأموران پس 
از ش��نيدن حرف هاي متهم راهي محل حادثه شدند و در 
طبقه اول ساختمان مسكوني با جسد دو دختر ۱۹ و ۱۷ ساله 
روي تختخواب در اتاق خواب شان و با جسد مرد و زن ۷۹ و 
۷۰ ساله اي داخل پذيرايي روبه رو شدند كه همگي با اصابت 
چاقو به قتل رس��يده بودند.  با اعالم اين خبر بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه به تحقيق پرداختند.   
برادر متهم به مأموران گفت: همسر برادرم كه مهين نام دارد 
هفته قبل با شوهرش درگير شد و قهر كرد و به خانه برادرش 
در كرج رفت. ساعتي قبل برادر مهين با من تماس گرفت و 
گفت: پدر و مادرش براي ديدن نوه هايشان به خانه برادرم 
رفته اند، اما هر چقدر با آنها تماس مي گيرد نه پدر و مادرش 
جواب مي دهند و نه دختران برادرم. او نگ��ران بود و از من 
خواست به خانه برادرم بروم و خبري از آنها بگيرم. پس از اين 
من با برادرم، كمال تماس گرفتم كه او به من گفت: دو دختر 
و مادر زن و پدر زنش را به قتل رسانده است. در حالي كه از 
حرف هاي او شوكه شده بودم به سرعت به طرف خانه آنها 
راه افتادم كه در خيابان پيروزي برادرم را ديدم. او حرفهايش 
را تكرار كرد و من هم او را ب��ه كالنتري بردم تا آنجا اعتراف 
كند.  نخستين بررسي ها نشان داد مادر دو دختر يك هفته 
قبل پس از درگيري با شوهرش از خانه قهر كرده و به خانه 
برادرش در كرج رفته اس��ت. همچنين مشخص شد مهين 
هفته قبل با خودروي  ام وي ام خودش از بيرون وارد پاركينگ 
خانه شان مي شود، اما فراموش مي كند كه شيشه هاي خودرو 
را باال ببرد و وقتي شوهرش متوجه پايين بودن شيشه هاي 
خودرو مي شود به خاطر همين موضوع با او درگير مي شود 
و همس��رش را كتك مي زند كه در ادامه همسرش از خانه 
قهر مي كند و به خانه برادرش مي رود.  مأم��وران در ادامه 
بررس��ي هاي محل حادثه چاقوي دسته زرد رنگ بزرگي را 
پيدا كردند كه قاتل با آن دس��ت به جنايت زده بود.   متهم 
كه مرد 4۷ ساله اي است در بازجويي ها به چهار قتل اعتراف 
كرد. وي گفت: شغلم خريد و فروش موتورسيكلت است و 
در كنار آن 25 سال اس��ت بوكس حرفه اي كار مي كنم.  دو 
دختر داشتم كه دختر بزرگم دانشجوي رشته حقوق بود و 
ديگري هم دانش آموز بود. از چهار سال قبل با هم اختالف 
خانوادگي داريم.  قصد داشتم همسرم را به قتل برسانم، اما 
او به خانه برادرش رفته بود و از آنجاي��ي كه با برادرش هم 
اختالف داشتم به خانه او نرفتم و در نهايت تصميم گرفتم 
دخترانم و پدر و مادر او را به قتل برسانم. چون هميشه فكر 
مي كردم پدر و مخصوصاً مادر همسرم باعث اختالف بيشتر 
من و همسرم مي شوند.   هفته قبل همسرم قهر كرد و به خانه 
برادرش رفت. شب حادثه متوجه ش��دم مادر زن و پدر زنم 
براي ديدن نوه هايشان به خانه من آمده اند. ساعت ۱۰ شب 
چند كيلو موز و چند بطري ش��ير خري��دم و به خانه رفتم. 
براي آنها شير موز درس��ت كردم و بعد مقدار زيادي داروي 
خواب آور داخل ليوان شير موز هاي آنها ريختم و به آنها دادم. 
دو دخترم در حال درس خواندن بودند و پدر و مادر زنم نيز 
تلويزيون تماشا مي كردند. من هم در حال تماشاي تلويزيون 
بودم كه متوجه شدم دو دخترم خواب آلود شدند و در نهايت 
به اتاق خوابشان رفتند و خوابيدند. مادر زن و پدر زنم كم كم 
خوابشان گرفت و در رختخوابي كه داخل پذيرايي براي آنها 
پهن كرده بودم، خوابيدند كه ساعتي بعد چاقوي بزرگي از 

آشپزخانه برداشتم و به سراغ آنها رفتم و...
همزمان با ادامه تحقيقات متهم اظهار پشيماني كرد و ادعا 
كرد كه در توهم قرص هاي روان گرداني كه آن روز مصرف 
كرده بود دست به اين جنايت هولناك زده است.  در نهايت 
پس از درخواست قصاص اولياي دم براي متهم بازپرس پرونده 
كيفرخواست عامل اين جنايت را صادر كرد و متهم به زودي 

در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 

اعتياد يك آس��يب اجتماعي ويرانگر و خانمان سوز اس��ت و هر قشري از جامعه كه 
خواسته يا ناخواس��ته با آن دست به گريبان ش��ود، نتيجه اي جز نابودي ارزش هاي 
انساني و اخالقي نخواهد داشت. اين پديده شوم با چنان سرعتي گسترش يافته كه 
امروزه نه تنها مردان بلكه زنان و حتي كودكان را نيز به گرداب خود كش��يده است؛ 
اما مسئله تأس��ف بار در زمينه اعتياد همه گير در جوامع، گرفتاري و گرايش زنان در 
دام اعتياد اس��ت؛ چراكه پيامدهاي آن براي زنان در هر جامعه اي بسيار هولناك و 
جبران ناپذيرتر از مردان است و در يك كالم زنان اولين قربانيان آسيب ها و انحرافات 
اجتماعي اند؛ هر كجا سوء مصرف مواد مخدر وجود داشته باش��د زنان همواره جزو 
قربانيان اول آن هستند، چون عالوه بر آلودگي مستقيم، بيشترين آسيب هاي ناشي از 

اعتياد پدر، برادر، همسر، فرزند و حتي دوست و همكار نيز متوجه آن هاست. 
  بررسي قبح اجتماعي اعتياد زنان 

مواد مخدر يا هر موادي كه فرد ب��ه آن خو پيدا كرده و به راحتي در دس��ترس قرار 
مي گيرد در واقع قبح اجتماعي خود را از دست داده است، به اعتقاد برخي سيگار، جزء 
مواد مخدر محسوب نمي شود، اين در حاليست كه در تعريف سازمان جهاني بهداشت، 
س��يگار به عنوان يكي از مجموعه هاي اعتياد به مواد مخدر آمده است؛ چراكه افراد 
سيگاري بيشتر از سايرين در معرض اعتياد به مواد مخدر قرار دارند.  متأسفانه امروز 
در محافلي از جامعه و حتي در خودروهايي كه در خيابان مي بينيم به وضوح شاهد 
استعمال سيگار در بين زنان و حتي دختران هستيم كه آن را نوعي كالس اجتماعي 
تلقي مي كنند، اما روي ديگر سكه، آمار تلخي اس��ت كه نشان مي دهد ۹5 درصد از 
معتادان قبل از اعتياد، سابقه مصرف سيگار داشته اند و اين آمارها حاكي از افزايش 
مصرف سيگار در بين نوجوانان، دانشجويان جوان و متأسفانه زنان ايراني در سال هاي 

اخير است كه در بين اين آمار، زنان و دختران نيز رقم قابل توجهي دارند. 
  علل گرايش زنان به مواد مخدر 

زنان نيمي از جمعيت جامعه ما را تشكيل مي دهند به عبارتي زنان نخستين قرباني 
بسياري از آس��يب ها و انحرافات اجتماعي اند. در اين ميان اعتياد يكي از مهم ترين 
آسيب هايي اس��ت كه در كمين زنان و دختران بوده و هر زني كه گرفتار اين پديده 
شوم مي شود دير يا زود با متالشي شدن اساس خانواده مواجه خواهد شد؛ لذا اعتياد 
زنان رابطه كاماًل مستقيمي با از هم گسيختگي بنيان خانواده دارد. در اين خصوص 
شوهران معتاد يكي از مهم ترين علل اعتياد زنان است؛ چراكه آنها براي داشتن هم 
صحبت در حين استعمال مواد مخدر همسر خود را به مواد مخدر آلوده مي كنند و 
اين روند تا جايي ادامه مي يابد كه اغلب براي تهيه مواد مخدر آنان را وادار به گدايي، 
فروش مواد مخدر و حتي خودفروشي مي كنند.  طبق تحقيقات تعداد قابل توجهي 
از زنان بعد از طالق نسبت به آينده نااميد بوده و احساس اضطراب، دلتنگي و اندوه 
مي كنند و در اغلب خانواده هاي طالق، فرزندان به ويژه دختران، از منزل و مدرسه 
فرار مي كنند و جذب باندهاي انحراف مي شوند و به ارتكاب جرائم مختلف از جمله 
اعتياد تن مي دهند.  طالق و جدايي از همسر چنين اثرات سوء و ناگواري را بر زوجين 
به ويژه زنان برجاي مي گذارد كه اگر نبود شغل و احساس امنيت و عوامل فرهنگي 
نگاه متفاوت به زن مطلقه را نيز به آن اضافه كنيم موارد مهمي از علل گرايش زنان 
به اعتياد را مي توان در اين عوامل جس��ت وجو كرد، همچنين گفته مي شود سابقه 
تعدي جنسي و فيزيكي در زنان مي تواند زمينه س��از گرايش به مصرف مواد مخدر 
در بين زنان باشد. مطابق اين پژوهش ها زناني كه مورد تعدي جسمي و جنسي قرار 

گرفته اند، چهار برابر زنان ديگر به سوي اعتياد كشيده شده اند. 
  پيامدهاي اعتياد زنان 

اعتياد زنان، معضلي چند وجهي است كه از جنبه هاي مختلف مي توان آن را بررسي 
كرد. پيامدهاي فردي شامل: ابتال به بيماري هاي جسمي و رواني، احتمال ابتال به 
سكته قلبي، سكته مغزي، سرطان لثه و سرطان دهانه رحم با مصرف سيگار و مواد 
مخدر در زنان افزايش مي يابد. همچنين استعمال مواد مخدر منجر به عوارض  سوء 
در دوران حاملگي و يائسگي زود هنگام، ناباروري  يا باروري ديرهنگام، مرگ و مير 
پيش از زايمان، سقط جنين، تولد نارس نوزاد، تولد نوزاد با وزن كم و مشكالت رشدي 
و رفتاري كودكان مي شود.  پيامدهاي خانوادگي شامل: كاهش فرصت ازدواج، طرد 
از خانواده، عدم ايفاي نقش جسمي و رواني مادري، ايجاد نسل معتاد، عدم نظارت 
بر رفتار فرزندان، احتمال ابتالي افراد خانواده از جمله همسر و فرزندان به بيماري 
ايدز و هپاتيت و پيامدهاي اجتماعي شامل ارتكاب انواع جرائم اموال و اخالق مانند 
روسپيگري و خودفروش��ي و در نتيجه مبتال به بيماري هاي جنسي نظير سوزاك، 
سيفليس و ايدز مي شوند.  كم ترين عارضه اجتماعي اعتياد در زنان متالشي شدن 
خانواده است؛ بر اساس آمار جهاني، اعتياد در زنان، عوارض خطرناك تري نسبت به 
مردان ايجاد مي كند. مرگ در اثر مصرف مواد مخدر نيز در زنان و دختران سريع تر 
رخ مي دهد. به خصوص مصرف بيش از حد، خودكشي و تصادفات ناشي از آثار مصرف 
برخي مواد مخدر علت اصلي مرگ و مير در زنان معتاد است. همچنين به دليل اينكه 
اعتياد در زنان زمينه ساز ساير انحرافات است، استفاده تزريقي از مواد مخدر و وجود 
سرنگ هاي مشترك و رابطه جنسي پرخطر در اين زنان خطر ابتالي آنان را به ايدز، 

هپاتيت و ساير بيماري هاي مقاربتي افزايش مي دهد. 
  پيشگيري از اعتياد زنان

پيش��گيري از اعتياد، به مراتب از درمان معتادان آسان تر اس��ت. از جمله ابزارهاي 
پيشگيري از اعتياد زنان، شناخت آنان نسبت به اثرات و پيامدهاي سوء مواد مخدر 
است كه آنان را به دام خود كشانده و حيات و زندگي شان را نابود مي كند. از آنجا كه 
اغلب دختران و زنان معتاد، چنين وضعيتي را براي زندگي خود تصور نمي كردند و 
به طور ناخواسته در دام آن گرفتار شده اند، ضروري است كه آموزش هاي الزم در اين 
خصوص از طريق دستگاه هاي آموزش��ي و فرهنگي به عموم زنان ارائه شود.  سخن 
پاياني اينكه بايد بدانيم با سكوت و عدم انتشار آمار جامعه زنان معتاد بيش از پيش به 
اين آسيب اجتماعي و اين پديده خانمان سوز دامن مي زنيم در حالي كه با ارائه آمارهاي 
دقيق ضمن اطالع رساني از عواقب و پيامدها هولناك آن مي توان برنامه هاي مديريت 
محور با اولويت آموزش، فرهنگ س��ازي و حتي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله اي را 
تدوين و در ابعاد مختلف جامعه از خانه تا مدرسه و دانشگاه و حتي محيط هاي كاري 
بسط داد. باشد كه تالش هاي تك تك ارگان هاي اجتماعي و فرهنگي راه بلندي به 

سمت ريشه كني اعتياد از جوامع بشري به ويژه در بين زنان عفيف ايراني باشد.

بررسي پيامدهاي اعتياد در زنان
وقتي كه آتش به جان خانه مي افتد

نرگس رشيد

فرمان�ده ناجا با بي�ان اينك�ه پلي�س در طرح ن�وروزي 
س�ال 98 از س�امانه هاي هوش�مند براي كنترل جاده ها 
اس�تفاده مي كند، گفت: از نيروهاي پليس خواس�ته ايم 
تا در اعمال قانون ب�ا اغماض با رانن�دگان برخورد كنند. 
سردار حسين اشتري در رزمايش بزرگ ترافيكي و خدمات سفر 
نوروز ۹8 گفت: قرارگاه نوروزي پليس از 25 اسفندماه شروع و تا 

۱۷ فروردين سال ۹8 ادامه دارد. 
ژوي با اشاره به افزايش قربانيان سوانح جاده اي گفت: 85 درصد 
تصادفات به دليل سبقت غيرمجاز، س��رعت غيرمجاز، توجه 
نكردن به جلو و خواب آلودگي رانندگان بوده اس��ت كه نشان 
مي دهد توجه به اين مس��ائل از س��وي رانندگان مي تواند در 
كاهش تلفات جاده اي مؤثر باشد.  وي ادامه داد: پليس امسال 
به سامانه هاي هوشمند متصل شده اس��ت و اكثر خودروهاي 
پليس با سامانه هوشمند ارتباط دارند و اين امر مي تواند كمك 
مؤثري به امنيت بيشتر مسافران داشته باشد امروز پليس در 
طول مسير مي تواند با دست افزارهايي كه تحويل شان مي شود 
به بانك اطالعاتي دسترسي پيدا كرده و در ميدان اعمال قانون 
مي كند، البته ما به نيروهاي مان توصي��ه كرده ايم كه تا جاي 

امكان رعايت حال رانندگان و سرنش��ينان خودروها را داشته 
باش��ند و در اعمال قانون با اغماض رفتار كنند تا سفرخوشي 

براي مردم داشته باشيم. 
ترخيص خودروهاي توقيفي

رئيس پلي��س راهنماي��ي و رانندگ��ي ناجا هم اع��الم كرد: 
خودروهايي كه به دلي��ل ارتكاب تخلف��ات رانندگي توقيف 
شده اند با پرداخت جريمه از پاركينگ ترخيص خواهند شد.  

س��يد كمال هاديانفر در حاش��يه اين رزمايش به خبرنگاران 
گفت: بر اساس ابالغيه اي كه از سوي پليس صورت گرفته است، 
خودروه��اي داراي بي��ش از يك ميلي��ون توم��ان جريمه از 
28 اسفند تا ۱۷ فروردين ماه به خاطر باال بودن جريمه توقيف 
نخواهند شد.  وي درباره ي خودروهايي كه در حال حاضر در 
پاركينگ توقيف هستند و امكان ترخيصشان نيست، گفت: 
خودروهايي كه به دليل ارت��كاب تخلف راهنمايي و رانندگي 
توقيف شدند در صورتي كه مالكانشان تا 25 اسفند ماه نسبت 
به پرداخت جريمه اق��دام كنند اين خودروه��ا نيز ترخيص 
مي شوند، البته به شرط آنكه فاقد دستور قضايي باشند. رئيس 
پليس راهور ناجا درباره  ارس��ال پيامك تخلفات حادثه س��از 
براي مالكان خودروها نيز گفت: به زودي اين پيامك به شكل 
لحظه اي براي رانندگان ارسال خواهد شد كه مي تواند ضمن 
پيشگيري از حوادث رانندگي از انباشت جرايم و ايجاد بدهي 
معوق و ناشي از جرايم رانندگي براي رانندگان نيز جلوگيري 
كند.  هاديانفر اولويت پليس راهنمايي و رانندگي در سال آينده 
را كاهش تصادفات، مديريت الكترونيكي و هوشمند حوادث 

رانندگي و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اعالم كرد.

استفاده از سامانه هاي هوشمند در طرح نوروزي پليس

مردي كه به خاطر شكس�ت در ازدواج با 
دختر مورد عالقه اش چهار آدم ربا را براي 
اجراي يك سناريوی آدم ربايي اجير كرده 
بود به همراه همدس�تانش بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رخوردگي در روابط 
احساسي و نرس��يدن به خواسته هاي عاطفي 
براي بعضي افراد تبدي��ل به كينه و عقده هاي 
روان��ي مي ش��ود ك��ه در نهاي��ت ف��رد براي 
انتقام گيري دس��ت به جرم جناي��ت مي زند. 
مردي كه دو س��ال قبل خان��واده دختر مورد 
عالقه اش به خواس��تگاري او ج��واب رد داده 
بودند براي انتقام گيري، دختر دوس��اله عشق 
قديمي اش را ربود، اما خيلي زود گرفتار ش��د.  
رسيدگي به اين پرونده از ساعت ۱6 عصر روز 
دوشنبه 2۰ اسفندماه با شكايت زن جواني از دو 
زن و سه مرد به اتهام ربودن دختر دو ساله اش از 
سوي مأموران پليس تهران آغاز شد.  با اعالم اين 
خبر به سرعت تيمي از مأموران كالنتري ۱6۰ 
خزانه در مح��ل حادثه ك��ه آپارتماني حوالي 
خيابان خزانه بود، حاضر ش��دند. بررس��ي ها 
حكايت از اين داشت لحظاتي قبل دو زن جوان 
به بهانه شس��تن كودك خردسالشان به خانه 
شاكي رفته و پس از ربودن دختر دوساله شاكي 
با خودروي پژويي كه داخل آن سه مرد منتظر 
آنها بودند از محل گريخته اند.   زن جوان گفت: 
دقايقي قبل زنگ خانه ام نواخته ش��د. دو زن 
كه حدوداً 22 و ۳۰ ساله به نظر مي رسيدند و 
يكي شان دختر يك و نيم ساله اي بغل داشت، 
پشت در خانه ام بودند. يكي از آنها گفت بچه اش 

به خاطر اينكه خراب كاري كرده بي تابي مي كند 
و از من اجازه خواست دختر دوساله اش را داخل 
سرويس بهداشتي خانه ام بشويد كه قبول كردم 
و آنها را به خان��ه ام راه دادم. در حالي كه دختر 
دو ساله ام داخل پذيرايي در حال بازي بود آنها 
وارد خانه ام شدند. پس از اين به طرف سرويس 
بهداشتي رفتم و در سرويس را باز كردم كه در 
همين لحظه يكي از آنها دخترم را بغل كرد و به 
سرعت از خانه ام بيرون رفت و پشت سر آن هم 
زني كه بچه بغلش بود از خانه ام فرار كرد. پشت 
سر آنها با داد و فرياد از خانه ام بيرون رفتم كه دو 
زن كنار خيابان سوار خودروي پژويي شدند كه 
سه مرد جوان داخل خودرو منتظرشان بودند و 
راننده به سرعت حركت كرد و گريختند.  پس 
از طرح شكايت با توجه به حساسيت موضوع 
تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي به 
دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران براي 

شناسايي آدم ربايان وارد عمل شدند. 
ردپاي خواس�تگار قديم�ي در ربودن 

دختر 2 ساله 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت شاكي به اداره پليس رفت و گفت يكي 
از آدم ربايان كه صدايش آش��نا بوده، تلفني 
براي آزادي دختر خردس��الش درخواس��ت 

4۰ ميليون تومان پول كرده است. 
زن جوان گفت: س��اعتي قبل مردي با تلفن 
همراهم تماس گرفت. او گف��ت كه دخترم 
در اختيار او است و بايد براي آزادي دخترم 
4۰ ميليون تومان به شماره حسابي كه اعالم 

مي كند واريز كنم وگرنه امكان دارد هر اتفاقي 
براي دخترم رخ دهد. صداي او خيلي آش��نا 
بود و پس از اينكه تلفن را قطع كرد صداي او 
را شناختم. او مرد جواني به نام كيوان است 
و خواس��تگار قبلي ام بود كه خانواده ام به او 
جواب رد دادند و االن احتمال مي دهم او به 

خاطر كينه قديمي  دخترم را ربوده است. 
با بدس��ت آم��دن اي��ن س��رنخ كارآگاهان 
تحقيقات گسترده اي براي شناسايي كيوان 
آغاز كردند تا اينكه سه شنبه شب مخفيگاه او 
را در اسالمشهر شناسايي كردند. مأموران در 
اقدامي غافلگيرانه متهم را همراه دو مرد و دو 
زن ديگر در مخفيگاهشان دستگير كردند و 
دختر دو ساله ربوده شده را پس از 24 ساعت 
به آغ��وش خان��واده اش بازگرداندند.  صبح 
ديروز پنج متهم براي تحقيقات به دادسراي 

امور جنايي منتقل شدند. 
اعتراف خواس�تگار كينه جو به ربودن 

دختر 2 ساله 
كي��وان در بازجويي ها با اعت��راف به جرمش 
گفت: من در كار خريد و فروش زمين فعاليت 
مي كنم و وضع مالي ام خوب است. چند سالي 
بود با خانواده شاكي رفت و آمد داشتم تا اينكه 
به دخترشان عالقه پيدا كردم. من قصد داشتم 
با او ازدواج كنم و به همين خاطر از دخترشان 
خواس��تگاري كردم. آنها جواب درس��تي به 
من نمي دادند و در همين مدت آشنايي هم 
مبلغ زيادي به آنها قرض دادم. در نهايت چند 
سال قبل براي آخرين بار همراه خانواده ام به 

خواستگاري او رفتم، اما خانواده اش آب پاكي 
را روي دس��تم ريختند و جواب رد دادند. در 
حالي كه از اين خانواده كين��ه به دل گرفته 
بودم درخواست كردم بدهي ش��ان را به من 
پرداخت كنند، اما آنها مدعي شدند كه بدهي 
به من ندارند. اين كينه قديمي همراه من بود 
و هيچ وقت مرا رها نمي كرد تا اينكه چند روز 
قبل تصميم گرفتم از آنها انتقام بگيرم. من دو 
زن و دو مرد را به مبلغ ۱5 ميليون تومان اجير 
كردم تا دختر عشق قديمي ام را بدزدند و آنها 
هم انجام دادند. پس از اين با ش��اكي تماس 
گرفتم و گفتم در صورتي كه 4۰ميليون تومان 
بدهي شان را به من بدهند دخترش را تحويل 

مي دهم كه دستگير شديم. 
طراح آدم ربا مرا فريب داد 

يكي از زنان متهم به كودك ربايي گفت: مدتي 
قبل از ش��وهرم طالق گرفتم و همراه دختر 
يك و نيم ساله ام زندگي مي كنم. چندي قبل 
در مهماني با كيوان آش��نا شدم. او گفت كه 
همسرش از او طالق گرفته و اجازه نمي دهد 
دختر دو س��اله اش را ببيند. كيوان گفت كه 
االن شش ماه است كه دخترش را نديده است 
و از من و دوستم خواست كه بچه او را از خانه 
مادرش با اين ش��يوه بدزديم و به او تحويل 
بدهيم. او مرا فريب داد و به دروغ گفت دختر 
دو ساله فرزندش است.  متهمان ديگر هم در 
بازجويي ها به جرم خود اقرار كردند.  متهمان 
براي ادامه تحقيق��ات در اختيار كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفتند. 

  تهيه فهرس��ت دقيقي از لوازم منزل و نگه��داري آن در 
محلي مناسب

  پرهيز از نگهداري پول نقد و اشياي قيمتي در خانه
  نصب حفاظ مقاوم روي ديوارها و پنجره ها

  قفل كردن تمامي درها و پنجره ها از جمله در تراس و پشت بام 
  پرهيز از اعالم برنامه سفر نزد افراد ناشناس و غيرمطمئن
  از بين بردن عالئمي كه نشان دهنده  خالي بودن منزل است. 
  پرهيز از قرار دادن كليد در دسترس افراد ناشناس و غير مطمئن

  نصب قفل ايمني روي تمامي درهاي ورودي و خروجي 
به داخل منزل

  ايمن كردن پنجره هاي زيرزمين و پنجره هايي كه هم سطح 
با زمين هستند. 

  نصب پرده روي پنجره هاي زيرزمين و پاركينگ براي قابل 
روئيت نبودن داخل

  حساس بودن نسبت به اتومبيل ها و موتورسيكلت هاي متوقف شده 
در اطراف منزل و تماس با پليس در صورت مشاهده موارد مشكوك 

  تحت پوشش بيمه قرار دادن منزل و لوازم آن
  هرس كردن درخت ها و درختچه هايي كه يك دزد مي تواند 

بين آنها مخفي شود. 
  پرهيز از پنهان كردن كليدهاي يدكي در خارج از منزل

    آموزش همگاني معاونت اجتماعي فاتب

توصيه هاي پليس قبل از رفتن به سفر نوروزي

در  مجل�س  نماين�دگان  از  يك�ي 
جري�ان ارتباط پنهاني ب�ا زني مطلقه 
به ش�الق، تبعي�د و دو س�ال انفصال 
از خدم�ت محك�وم ش�د. ش�اكي 
پرونده كه زني 28س�اله ب�ود دي ماه 
امس�ال قب�ل از تش�كيل جلس�ه 
دادگاه ب�ه زندگي خ�ودش پايان داد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، اي��ن پرونده از 
يكس��ال قبل و همزمان با طرح شكايت 
از سوي زن 28 ساله دادگاه كيفري يك 
استان تهران مطرح ش��د.  شاكي مدعي 
ش��د كه نماينده مجلس او را در شركت 

خصوصي اش مورد آزار قرار داده است.
 با طرح ش��كايت نماينده مجلس مورد 
تحقيق قرار گرفت و اتهامش را انكار كرد. 
او گفت محلي كه ش��اكي مدعي اس��ت 
در آن م��ورد تعرض ق��رار گرفته متعلق 

وي نيست. به 
 در حالي كه ش��اكي به پزش��كي قانوني 
معرفي شده بود، تحقيقات بيشتر در اين 
باره جريان داشت تا اينكه با انتشار خبر، 
شاكي به دادگاه خبر داد از سوي افرادي 
ناشناس تهديد شده است كه بايد شكايت 

را پس بگيرد. 
در حالي كه پرونده در نوبت رس��يدگي 
قرار داش��ت اين بار خبر رسيد كه شاكي 
با مرگ خودخواسته به زندگي اش پايان 

داده است.
  براساس اين گزارش پرونده اما از سوي 
قضات دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
به صورت غيرعلني رسيدگي شد. هيئت 
قضات بعد از شور، نماينده را به ۹۹ ضربه 
شالق، دو سال تبعيد و دو سال انفصال از 

خدمت محكوم كردند. 

 نماينده هوسران به شالق
 تبعيد و انفصال از خدمت محكوم شد

يك�ي از اعض�اي بان�د مخ�وف ياك�وزا كه 
به اتهام قت�ل در ژاپن محاكم�ه و به قصاص 
محكوم ش�ده بود ب�ار ديگر محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، دي ماه س��ال۹4 ، زن 
ميانسالي پليس تهران را از قتل پسرش ميثم 
در شهر ناگويا ژاپن باخبر كرد. بعد از اعالم خبر 
مشخص شد كه ميثم در حمله شبانه از سوي 
۹ مرد مسلح ايراني زخمي شده و بعد از انتقال به 
بيمارستان فوت كرده است. همچنين مشخص 
شد پليس شهر ناگويا توانسته است هشت  نفر از 
متهمان را بازداشت كند، اما يكي از آنها به نام 

رامين ۳۱ ساله متواري شده بود.  
به اين ترتيب تحقيقات براي دستگيري متهم 

فراري در دستور كار قرار گرفت تا اينكه مرداد   
ماه س��ال ۹6پليس ايران توانس��ت متهم را در 
حاليكه با پاسپورت جعلي به ايران آمده بود و در 
يكي از شهرهاي شمالي زندگي مخفيانه داشت ، 
بازداش��ت كند. متهم در همان بازجويي هاي 
اوليه گفت: »س��الها پيش به ژاپن رفتم و عضو 
يك باند خريد و فروش مواد مخدر شدم. ميثم 
هم از اعضاي بان��د بود به همي��ن دليل با هم 
آشنا شديم و بعد از مدتي او سيم كارتي را كه 
خريداران مواد مخدر با آن تماس مي گرفتند را 
به مبلغ 4ميليارد تومان به ما فروخت اما بعد از 
چند روز فهميديم او سرمان را كاله گذاشته و 
خودش شماره جديدش را به مشتريانش داده 

است.« متهم در خصوص قتل گفت: »بعد از اين 
ماجرا از ميثم خواستيم پولمان را برگرداند، اما 
قبول نكرد. همين باعث درگيری شد. آن شب 
با هشت نفر از دوستانم سر قرار رفتيم، اما ميثم 
قصد فرار داشت كه سد راهش شديم. او همانجا 
دست به اسلحه برد و ما هم با چاقو و قمه به او 
حمله كرديم. در آن درگيري شمشير داشتم و 
يك ضربه به او زدم اما مطمئن نيستم اين ضربه 
كشنده بوده باشد.« در حاليكه هشت متهم ديگر 
در ژاپن محاكمه و به زندان محكوم شده بودند، 
مرد جوان با اعالم نظريه پزشكي قانوني مبني 
بر اينكه مقتول با س��الح برنده سنگين كشته 
شده است روانه زندان شد و پرونده به شعبه دوم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  
متهم در اولين جلس��ه محاكمه با درخواست 
قصاص از سوي اولياي دم و مدارك موجود در 

پرونده به قصاص محكوم شد.
 قضات ديوان عالي كشور اما بعد از بررسي حكم 
دادگاه رأي را به علت ضرورت تحقيقات بيشتر 
نقض و به همان ش��عبه ارجاع دادن��د. به اين 
ترتيب متهم بار ديگر پاي ميز محاكمه ايستاد و 
جرمش را انكار كرد و گفت: »احتمال دارد قتل 
كار همدستانم باشد، اما آنها در ژاپن هستند و 
طبق قوانين آنجا محاكمه و بعد از دوران حبس 
آزاد مي شوند اما من همچنان بالتكليفم.« در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

عضو باند ياكوزا  به ميز محاكمه بازگشت

 نقشه ربودن دختربچه 2 ساله 
در دست خواستگار قديمي


