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خارج از مدار

ضرب و جرح
معلول ذهني در امريكا
كالنتري ناحيه س��انديهگوي امريكا با يك
ش��كايت از طرف خانواده جوان��ي مبتال به
نش��انگان داون (مونگوليسم) مواجه شد كه
از س��وي معاون اين كالنتري بهشدت مورد
ضرب و ش��تم قرار گرفته اس��ت .طبق اين
شكواييه كه روز پنجش��نبه  ۱۱ارديبهشت
ارائه ش��د ،جف��ري گاي ،مع��اون كالنتر ،با
اس��پري فلفل و باتوم به جواني  ۲۱ساله به
نام آنتونيو توني مارتينز حمله كرده اس��ت.
معاون كالنتر حي��ن مواجهه با مارتينز كه از
نظر ذهني همانند بچهاي هفتس��اله است،
«يك قوطي اس��پري حاوي فلفل به شدت
سوزشآور را در صورت و چشمان توني خالي
كرد» و بعد او را به زمين خواباند و با باتوم او
را مورد ضرب و جرح ق��رار داد .به گفته اين
خان��واده ،آنتونيو از اين حادثه آس��يبديده
است و ميترسد از خانه بيرون برود.

كشف 11جسد ديگر
از كشتي غرق شده
جس�د  11نف�ر ديگ�ر از قرباني�ان حادثه
كش�تي غرق ش�ده كره جنوبي پيدا شد.

حدود سه هفته پس از غرق شدن اين كشتي،
شمار جانباختگان به  260نفر و ناپديدشدگان
به  42نفر ميرسد كه اغلب آنان دانشآموزان
دبيرستاني بودند .اين كشتي با  476سرنشين
كه بيشتر آنها دانشآموز بودند ،غرق شد .به
گزارش خبرگزاري فرانسه از سئول ،مقامات
كره جنوبي از آن ميترس��ند كه اجس��اد با
جريانهاي آب بسيار قوي به سمت سواحل
كشانده شود .جس��توجوهاي غواصان در
داخل الشه كشتي به سبب جريانهاي شديد
آب ،شرايط نامساعد جوي و آب گلآلودي كه
شفافيت ديد را غيرممكن ميسازد ،به كندي
صورت ميگيرد .غواصان براي پيشروي در
طول داالن تنگ و اتاقهاي مملو از تكههاي
وسايل كش��تي در آبهاي عميق با مشكل
مواجه هستند .ش��ماري از قطعات كشتي و
وس��ايل ش��خصي افراد در مكاني دور از اين
حادثه كشف شده اس��ت كه اين مسئله اين
فكر را به اذهان ميآورد كه ممكن است برخي
از اجساد پيدا نشود.

بازرسي بدني يك االغ!

پليس مبارزه با مواد مخدر در پاكس�تان،
ي�ك خ�ر را بازرس�ي بدن�ي ك�رد.

اين خر كه به يك گاري بس��ته شده بود ،از
خيابان به دفتر آورده شد و سپس با فلزياب
مورد بازرسي بدني قرار گرفت .اين حيوان از
اين بازرسي بدني رو سفيد بيرون آمد ،چون
حامل مواد مخدر نبود.

سرويس حوادث 88498435

سرنوشت قهرمان شمشيربازي و همراهش
هنوز مشخص نيست

پيگير يه�ا ب�راي اطلاع از سرنوش�ت حام�د صداقت�ي و
دوس�تش كه نزديك به ي�ك هفته قبل ب�ه طور مرم�وزي بعد از
كش�ته ش�دن يكي از دوستانش�ان ناپديد ش�دند ،ادام�ه دارد.

به گزارش خبرنگار ما ،سرنوشت قهرمان شمشيربازي با گذشت شش روز
از ربودنش در استان سيستان و بلوچستان همچنان در هالهاي از ابهام
قرار دارد .يك مقام آگاه در پليس استان سيستان و بلوچستان درباره
اين حادثه به خبرنگار ما گفت :به نظر من انگيزه ربودن حامد صداقتي
و دوستش خصومت شخصي نبوده است .وي كه نخواست نامش فاش
شود افزود :بعد از اين حادثه مأموران پليس تحقيقات گستردهاي را براي
شناسايي عامالن اين گروگانگيري انجام دادهاند اما تاكنون هيچ سرنخي
به دست نيامده است .هر چند محمدرضا محسنيثاني ،عضو كميسيون
امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي ميگويد كه اطالعات و سرنخهاي
خوبي از آدم ربايان به دست آمده ،اما خانواده حامد ميگويند هنوز هيچ
اطالعي از سرنوشت فرزندشان ندارند.
نگراني خانواده
يكي از بس��تگان نزديك خانواده حامد صداقتي به خبرنگار ما گفت:
بعد از حادثه هر روز از مسئوالن و مقامات پليسي پيگير سرنوشت حامد
هستيم اما كسي تا كنون به ما خبر خوش��ي نداده است .وي ادامه داد:
روز يك شنبه براي پيگيري سرنوشت حامد به كميسيون امنيت ملي
مجلس شوراي اسالمي رفتم و اعضاي كميسيون اعالم كردند كميتهاي
را مسئول پيگيري حادثه كردهاند و قول دادند تا هرچه زودتر خانواده
حامد را از سرنوشت فرزندشان با خبر كنند.
وي افزود :خوشبختانه مسئوالن مربوط از جمله مأموران پليس استان
سيستان و بلوچستان و فرمانداري آن استان ،وزارت كشور ،كميسيون
امنيت مل��ي و غيره تالش زي��ادي را براي اطالع از سرنوش��ت حامد و
دوستش انجام دادهاند اما تا كنون خبر خوشي به ما نرسيده است .وي

دعواي خونين در خانه تازهساز
مرد مظنوني كه متهم است در جريان مشاجره با
دوستش مرتكب قتل شده دس�تگير شد .متهم
ادعا ميكند برادرش كه در ح�ال حاضر متواري
است مرتكب قتل ش�ده و از انگيزه او خبر ندارد.

ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا ،بام��داد يك ش��نبه 14
ارديبهشت ماه مأموران كالنتري  121سليمانيه از
درگيري خونين حوالي خيابان ميثم با خبر شدند.
وقتي مأموران ب��ه محل حادثه رس��يدند دريافتند
دعوا در خانهاي س��ه طبقه بين دو پس��ر جوان رخ
داده كه در جريان آن يكي از آنها به شدت زخمي و
به بيمارستان منتقل شده است .يكي از همسايهها
گفت :دقايقي قبل صداي فريادهاي پس��ر جواني را
ش��نيديم كه ميگفت مرا با چاقو زدند .وقتي بيرون
آمديم متوجه شديم پسر همس��ايه به نام مصطفي
پس��ر زخمي را كه خون از گردنش جاري بود سوار
ماشين پژو  405خودش و به بيمارستان منتقل كرد.
مرد همسايه گفت :من برادر مصطفي را كه بهروز نام
دارد ،ديدم كه بعد از حادثه با شتاب از خانه خارج شد.
مأموران پليس در جريان بررسيهاي بيشتر متوجه
ش��دند مجروح حادثه بعد از انتقال به بيمارس��تان
امام حسين (ع) فوت شده اس��ت .يكي از كاركنان
بيمارستان گفت :ساعتي قبل مرد جواني با پژو 405
مرد مجروح را در حالي كه از ناحيه گردن زخمي شده
بود به بيمارستان منتقل كرد .بالفاصله مجروح حادثه
به اتاق عمل منتقل ش��د اما به دليل شدت جراحت
فوت شد .وي گفت :بعد از فوت پسرزخمي متوجه
شديم مرد جوان با ماشينش از بيمارستان گريخته
اس��ت .بعد از تأييد خب��ر قتل ،قاضي جمش��يدي،
بازپرس ويژه قت��ل به همراه كارآگاه��ان اداره دهم
پليس آگاهي در محل حاضر ش��دند .بررس��يهاي
بيشتر نش��ان داد كه مقتول كه فرهاد نام داشت از
دوستان دو برادر به نامهاي مصطفي و بهروز بود .بعد

 19كشته در خروج قطار
از ريل در هند

واژگوني خونين مينيبوس

خ�روج قط�ار مس�افربري از ري�ل
در غ�رب هن�د  19كش�ته و بي�ش
از  120زخم�ي ب�ر ج�اي گذاش�ت.

واژگون�ي مينيب�وس كارگ�ران مع�دن
س�راپرده زرن�د در مح�ور راور ـ زرن�د
دو كش�ته و  12زخم�ي ب�ر ج�اي گذاش�ت.

روز گذش��ته بر اثر اين حادثه كه در نزديكي
ايستگاه «روها» در  110كيلومتري جنوب
بمبئي به وقوع پيوس��ت ،چهار واگن از ريل
خارج ش��دند .نيروهاي ام��داد بالفاصله به
محل حادثه اعزام ش��دند و مأم��وران براي
خارج كردن مس��افراني ك��ه در واگن به دام
افتاده بودند مجبور شدند برخي از قطعات را
از يكديگر جداكنند .به گفته پليس ،احتماالً
شمار قربانيان حادثه افزايش خواهد يافت.

 5كشته در سقوط سنگ
سقوط س�نگ روي خانهاي در سيرالئون
پنج عضو خانواده را به كام مرگ كش�اند.

اين حادثه صب��ح ديروز در يك��ي از مناطق
فقيرنشين «فري تاون» پايتخت سيرالئون و
در جريان بروز سيل و رانش زمين اتفاق افتاد.
سيرالئون واقع در غرب آفريقا در آستانه ورود
به فصل بارشهاي شديد ساالنه است .رانش
زمين در اين فصل يكي از خطرات رايج شهر
فريتاون محسوب ميشود كه زيرساختها
و جادههاي آن در وضعيتي نامناسب به سر
ميبرند.

درباره ادعاي مطرح شده از سوي وزارت كشور كه گفته شده بود انگيزه
ربودن حامد و دوستش خصومت شخصي بوده است ،گفت :وقتي اين
موضوع را در رسانهها خوانديم تعجب كرديم و با خودمان گفتيم كه يك
ورزشكار چه خصومت شخصي با ديگران داشته است .به خاطر همين از
مسئوالن خواستيم تا دليل اين خصومت را به ما بگويند اما آنها حرفي
براي گفتن نداشتند.
وي در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ما كه آيا از طرف گروگانگيران با شما
تماس گرفته نش��ده است ،گفت :متأس��فانه گروگانگيران با ما تماسي
نداش��تهاند و تا جايي هم كه اطالع داريم گروگانگيران با مس��ئوالن و
پليس هم تماس نداش��تهاند .همين موضوع ما را بيشتر نگران كرده و
باعث شده تا از علت و انگيزه اين گروگانگيري اطالعي نداشته باشيم.
وي در پايان گفت :مادر و خواهر حامد خيلي نگران هستند و ما همگي
در حالت برزخ قرار داريم و اميدواريم با عنايت خداوند هرچه زودتر خبر
خوشي به ما برسد.

س��روان گنجويي فرمانده پليس راه راور ،سرعت
زياد و ناتواني راننده در كنترل وسيله نقليه ،رعايت
نكردن قوانين رانندگي و عبور از خط ممتد را علت
اصلي حادثه اعالم كرد .وي گفت :بر اثر اين حادثه
دو نفر از كارگران در دم جان باختند و  12نفر ديگر
مجروح و به بيمارستان منتقل شدند كه چهار نفر
از آنان به علت شدت جراحات وارده به بيمارستان
كرمان اعزام شدند.

تصادف اتوبوس مس�افربري
با تريلر نفتكش

اتوب�وس مس�افربري ك�ه از تهران به س�مت
كرم�ان در حرك�ت ب�ود ،بام�داد دي�روز ،در
محور زارچ به ي�زد ،با تريلر حامل نفت س�ياه
برخورد ك�رد و  25مجروح بر جاي گذاش�ت.

فرمانده پليس راه شهرس��تان صدوق استان يزد
گفت :برابر بررس��يها ،راننده اتوب��وس به علت
خواب آلودگي ،قادر به مهار اتوبوس نبود و اتوبوس
در پي اصابت به يك تير برق در كنار جاده از مسير
خارج شد و با يك تريلر حامل نفت سياه برخورد
كرد .سرهنگ احمديان افزود 25 :تن از مسافران
زخمي شدهاند.

كشف سرنخهاي جديد از ربايش شمشيرباز ايراني
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اس�لامي درباره اين حادثه به
خبرگزاري خانه ملت گفت :سرنخها و اطالعات خوبي از حادثه ربايش
قهرمان شمشيربازي كشورمان به دست آمده ،از اين رو منتظرجمعبندي
اين اطالعات و رسيدن به نتيجه مش��خصي در اين رابطه هستيم .عضو
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود :پيگيريها براي
تعيين وضعيت ربوده شدگان ادامه دارد .محسني ثاني گفت :در چند روز
اخير پيگيريهاي گستردهاي براي تعيين وضعيت «حامد صداقتي» و
«مهدي حسيني» انجام و اين حادثه روز يكشنبه در نشست كميسيون
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس نيز بررس��ي شد .محسني ثاني
مس��ئول پيگيري حادثه ربوده شدن قهرمان شمش��يربازي در استان
سيستان و بلوچستان است.
داليل شخصي
در همين حال حسينعلي اميري سخنگوي وزارت كشور به خبرگزاري خانه
ملت گفت :قرائن و شواهد از حادثه ربايش قهرمان شمشيربازي كشورمان در
استان سيستان و بلوچستان نشاندهنده اين است كه موضوع ربايش صداقتي
و حسيني داليل شخصي داشته است .وي افزود :استانداري استان سيستان و
بلوچستان پيگيري ويژهاي را براي آزادي قهرمان شمشيربازي انجام ميدهد و
اين پرونده هماكنون از سوي وزارت كشور در حال بررسي و پيگيري است و اين
وزارتخانه تمام تالش خود را براي آزادي اين فرد انجام ميدهد.
شامگاه چهارشنبه  11ارديبهش��ت ماه حامد صداقتي به همراه دو نفر از
دوستانش به نامهاي مهدي حس��يني و محمد علي غفاري با خودروشان
در محور ايرانش��هر به خاش در حال تردد بودند كه از سوي افراد ناشناس
مسلحي مورد حمله قرار ميگيرند .در جريان اين حادثه محمد علي غفاري
به دليل اصابت گلوله به سر و پايش به قتل ميرسد و دو سرنشين ديگر به
طور مرموزي ناپديد ميشوند.

قتل بر سر يك گوشي تلفن همراه
نزاع خياباني چهار بچهمحل بر س�ر يك گوشي تلفن
همراه در خيابان دامپزشكي ،با قتل يكي از آنها تمام شد.

از انتقال جسد به پزشكي قانوني ،مصطفي به عنوان
مظنون تحت تعقيب قرار گرفت و كارآگاهان موفق
شدند او را در حال رانندگي دستگير كنند .او وقتي
مورد بازجويي قرار گرفت اتهام قت��ل را انكار كرد و
گفت :شب حادثه فرهاد همراه برادرم به خانه ما آمد.
من در طبقه سوم خانه تازهساز مشغول تميز كردن
بودم و بهروز و فرهاد هم طبقه پايين بودند .لحظاتي
بعد صداي درگيري آنها را شنيدم و خودم را به آنها
رساندم .همان لحظه فرهاد را ديدم كه دستش را به
گردنش كه غرق خون شده گرفته است .وقتي علت
را از بهروز سؤال كردم چيزي نگفت و خواست او را به
بيمارستان منتقل كنيم .وقتي فرهاد را به بيمارستان
منتقل كردم ،ب��رادرم از خانه فرار ك��رد و ديگر از او
خبر ندارم .در حالي كه كارآگاهان براي بازداش��ت
متهم اصلي تالش ميكنند ،متهم به دستور قاضي
جمشيدي براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان
جنايي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما ،مأموران كالنت��ري مهرآباد جنوبي
ساعت  ،21چهارم ارديبهشت از يك درگيري منجر به جرح
در خيابان دامپزشكي با خبر شدند .وقتي مأموران به محل
حادثه در خيابان طوس رسيدند ،مشخص شد دو پسر جوان
به نامهاي امين و پيمان  20 -ساله پس از درگيري با دو نفر
ديگر به علت اصابت ضربات چاقو مجروح و به بيمارس��تان
منتقل شدهاند .شاهدان اين درگيري هم به مأموران گفتند:
دو نفر از اراذل سابقهدار خيابان دامپزشكي به نامهاي حسن
و محمود كه در نزاع ش��ركت داش��تند ،چند ضربه چاقو به
امين و پيمان زدند و فرار كردند .چند روز از وقوع اين ماجرا
گذش��ته بود كه مأموران پايگاه پنجم پليس امنيت تهران،
محمود را كه در اين درگيري ش��ركت داشت ،شناسايي و
دستگير كردند .همزمان با دس��تگيري محمود ،مأموران
متوجه شدند پيمان به علت ش��دت ضربات چاقو به ناحيه
سينه و گردنش فوت شده است .با اعالم اين خبر بالفاصله
پرونده جديدي با موضوع قتل عمد تشكيل شد و به دستور
شعبه چهارم بازپرسي دادس��راي امور جنايي محمود 32 -
ساله براي ادامه رس��يدگي به پرونده در اختيار كارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت .محمود در جريان
بازجوييها ابتدا منكر حادثه شد و دوست خود حسن را به
عنوان عامل جنايت معرفي كرد اما در بازجوييهاي بيشتر به
ارتكاب قتل اعتراف كرد .متهم توضيح داد :يكي از دوستانم
به نام حسن به در خانه ما آمده بود .با هم صحبت ميكرديم
كه بر سر موضوعي درگيري لفظي پيدا كرديم و صدايمان
باال رفت .همان موقع امين و پيم��ان كه بچهمحل ما بودند
به ما نزديك ش��دند و اعتراض كردند كه چرا س��روصدا راه
انداختيد .با اعتراض آنها من و حسن دعواي خودمان را تمام
كرديم و با آنها درگير شديم .حسن با امين و من هم با پيمان
(مقتول) درگير شدم .حس��ن چاقويي را از داخل ماشينش
آورد و چند ضربه به امي��ن زد .من هم با عجله به خانه رفتم

به گزارش خبرنگار ما ،بيس��ت و پنجم فروردين امسال مردي به
ش��عبه  102دادگاه كهريزك رفت و با طرح ش��كايتي گفت :مرد
ميانسالي تحت عنوان وكيل دادگستري مرا تهديد كرده كه حكم
جلبم را دارد و اگر  70ميليون تومان بپردازم ،مرا دستگير نميكند.
من هم اين مبلغ را به او دادم اما وقتي به دادسرا رفتم متوجه شدم
كه او يك كالهبردار است .كارآگاهان در بررسي پروندههاي مشابه
دريافتند متهم به نام بابك  43 -ساله داراي پروانه وكالت از وزارت
دادگستري نيست اما با معرفي خودش به عنوان وكيل دادگستري
از چند نفر ديگر هم با موضوع وكالت و كارشناس��ي امور ثبتي در
زمينه امالك كالهبرداري كرده اس��ت .تحقيقات ادامه داشت تا
اينكه كارآگاهان موفق ش��دند متهم را سيام فروردين در منطقه
سردار جنگل شناسايي و دستگير كنند .متهم پس از دستگيري به
دهها مورد وكالت و انجام امور كارشناسي اعتراف كرد و گفت :من
وكيل نيستم و پروانه وكالت هم ندارم اما خودم را وكيل دادگستري
معرفي و با اين شگرد از مردم كالهبرداريهاي ميليوني ميكردم.
سرهنگ حسين زارع ،رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران با اشاره
به دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم گفت :مالباختگاني كه
موفق به شناسايي تصوير اين مرد كالهبردار شدهاند براي پيگيري
شكايات خود به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند .وي
همچنين از شهرونداني كه از ديگر اقدامات مجرمانه متهم خبري
دارند نيز خواست اطالعات خود را در اختيار كارآگاهان پايگاه نهم
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند.

ش�يرخوارگاه
زوج نابين�ا

و يك چاقو با خودم آوردم و با آن چند ضربه به پيمان زدم و
فرار كردم .با توجه به اعترافات محمود ،دستگيري حسن هم
در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و او هم در نزديكي محل
سكونتش در خيابان دامپزشكي ،شناسايي و دستگير شد.
حس��ن پس از انتقال به اداره دهم اظهارات محمود را تأييد
كرد و ب��ه كارآگاهان گفت :چند روز پيش محمود گوش��ي
تلفن همراهم را گرفت اما به بهانههاي مختلف پس نميداد.
روز درگيري براي گرفتن گوشي به در خانه آنها رفتم و گفتم
گوشي را پس بده اما او قبول نميكرد به خاطر همين با هم
درگير شديم .همان موقع دو نفر از بچههاي محل به سمت
ما آمدند و به بهانه اينكه چرا با صداي بلند ناسزا ميگوييم با
ما درگير شدند كه اين اتفاق افتاد.
سرهنگ كارآگاه آريا حاجيزاده معاون مبارزه با جرائم جنايي
پليس آگاهي پايتخت با اشاره به اعتراف صريح هر دو متهم به
مشاركت در نزاع و درگيري منجر به جنايت گفت :متهمان با
قرار بازداشت موقت براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار
اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند.

ميخواستم او را به كمپ منتقل كنم ،حادثه اتفاق افتاد

ش��د .در حالي كه اولي��اي دم براي مرد ميانس��ال
درخواس��ت قصاص كرده بودند ،متهم در جلس��ه
محاكمه اظهارات اوليهاش را تكرار كرد و گفت قصد
كشتن دامادش را نداشته است .هيئت قضايي بعد از
پايان جلسه ،رحمان را به قصاص محكوم كردند .با
اعتراض متهم به رأي دادگاه ،پرونده در ديوان عالي
كشور بررسي و اعتراض متهم پذيرفته شد .با نقض
رأي دادگاه ،پرون��ده به ش��عبه  74دادگاه كيفري
استان تهران فرستاده شد .روز گذشته ،بعد از اينكه
قاضي عبداللهي رسميت جلسه دادگاه را اعالم كرد،
اوليايدم به دادگاه گفتند كه خواستهشان قصاص
است .يكي از اولياي دم گفت :پس��رم بعد از مراسم

وكيل قالب�ي كه متهم اس�ت ب�ا تهدي�د حكم جل�ب جعلي
ميليونها تومان كالهبرداري كرده ،شناسايي و دستگير شد.

گرو گرفتن نوزاد يك زوج نابينا

مردي كه دامادش را به قتل رسانده دوباره محاكمه شد

مردي كه متهم است سه سال قبل دامادش را به قتل
رسانده براي دومين بار پاي ميز محاكمه حاضر شد.
به گزارش خبرنگار ما ،هفتم تيرماه سال 88مأموران
پليس تهران از حادثه مرگ مرد جواني كه در جريان
يك حادثه رانندگي كشته ش��ده بود ،با خبر شدند.
بررس��ي مأموران بعد از حضور در بيمارستان نشان
داد كه منصور عمدا ً با ماش��ين پدرزنش زير گرفته
و كش��ته ش��ده اس��ت ،بنابراين پرونده با موضوع
قتل تشكيل و مرد  53س��اله كه رحمان نام داشت
بازداشت شد .او در بازجوييها اتهام خودش را انكار
كرد و گفت :مدت��ي قبل رحمان به خواس��تگاري
دخترم آمد و او را عقد كرد تا اينكه متوجه ش��دم به
مصرف مواد اعتياد دارد .به خاطر همين با او اختالف
پيدا كرديم و قرار ش��د دخترم را طالق دهد .بعد از
آن به دادگاه خانواده در س��عادتآباد رفتند تا از هم
جدا ش��وند .در حالي كه روند پرونده در جريان بود
منصور به در خانهمان آمد و با هم درگير شديم .بعد
از مشاجره از آنجا رفت و من هم با ماشين او را دنبال
كردم و آينه ماشينم به او برخورد كرد .بعد هم متوجه
شدم كه فوت شده است.
بعد از انجام بازجوييها ،بازپرس ،رحمان را به اتهام
قتل عمد مجرم ش��ناخت و پرونده براي رسيدگي
به ش��عبه  71دادگاه كيفري استان تهران فرستاده

اخاذي ميليوني وكيل قالبي
با حكم جلب جعلي

عقد با خانواده عروس اختالف داشت .متهم قب ً
ال به
ما گفته بود كه جسد پسرمان را تحويل ميدهد ،به
خاطر همين گذشت نميكنيم.
همس��ر مقتول هم به دادگاه گفت :دو سال بود كه
عقد كرده بوديم اما با هم اختالف داشتيم .روز حادثه
منصور تماس گرفت و خواست آشتي كنيم و به سفر
شمال برويم .من هم قبول كردم اما وقتي دنبالم آمد،
پدرم مانع شد و با هم درگير شدند .بعد هم پدرم او را
با ماشين دنبال كرد تا اينكه از حادثه با خبر شدم.
بعد از آن متهم در جايگاه قرار گرفت و اتهام خودش
را انكار كرد .او گفت :من دامادم را زير نگرفتهام .او به
شيشه اعتياد داشت و به خاطر همين با هم اختالف
پيدا كرديم و قرار شد دخترم را طالق دهد .روز حادثه
وقتي به در خانه ما آمد با هم مشاجره كرديم .بعد هم
از محل رفت .من هم با ماشين دنبالش رفتم تا او را
به كمپ منتقل كنم و ترك كند .اما منصور با باتوم به
طرف ماشين حمله و آينه ماشينم به او برخورد كرد
و روي زمين افتاد .من توقف نكردم و به راهم ادامه
دادم تا اينكه خبر دادند او فوت شده است .متهم در
آخرين دفاع گفت :من قصد كشتن منصور را نداشتم
و بعد از حادثه متوجه ش��دم كه او را زير گرفتهام و
حادثه عمدي نبوده است .هيئت قضات بعد از پايان
جلسه وارد شور شدند.

آمن�ه از
ب�ه آنه�ا

دادن ن�وزاد ي�ك
خ�ودداري ميكن�د.

به گزارش ايرنا ،نادر سليماني پدر دختر خردسال كه نگار نام دارد،
گفت :هشت ماه قبل دخترم متولد ش��د و به دليل نداشتن هزينه
درمان ،بيمارستان بچهمان را به شيرخوارگاه تحويل داد و آنها هم
كودكمان را به ما تحويل نميدهند .پ��در نگاركوچولو توضيح داد:
من چند س��ال قبل به دليل بيماري ژنتيكي نابينا ش��دم 11 .سال
قبل با همسرم كه او هم نابينا اس��ت ،ازدواج كردم و بعد از  10سال
خداوند به ما نگار را عطا كرد .همسرم وقتي نگار را حامله بود هنگام
عبور از خيابان به دليل نداشتن درپوش چاه فاضالب ،به داخل چاه
سقوط كرد و بعد از انتقال به بيمارستان بچه زودتر متولد شد و تحت
مراقبت قرار گرفت .وي ادامه داد :از آنجا كه هزينه درمان همسرم
را نداش��تم ،دو خير هزينه را پرداخت كردند اما به خاطر تأخير در
پرداخت هزينه ،بيمارستان نگار را به شيرخوارگاه سپرد .وقتي براي
تحويل گرفتن بچهمان به شيرخوارگاه رفتيم ،آنها به دليل نابينا بودن
ما از دادن بچهمان ممانعت كردند .بعد از آن در دادگاه شكايت خود
را مطرح كرديم و در حالي كه رأي به نفع ما صادر ش��ده ،مسئوالن
شيرخوارگاه همچنان بر خواسته خود اصرار ميكنند.

مشاجره با قتل پايان گرفت
مردي كه متهم اس�ت بع�د از مش�اجره با دوس�تش مرتكب
قت�ل ش�ده ،بازداش�ت ش�د و ب�ه ج�رم خ�ود اق�رار ك�رد.

مأموران پليس برازجان بعد از اط�لاع از حادثه تيراندازي حوالي
كارخانه آرد در محل حاضر و متوجه ش��دند مردي  30ساله بر اثر
اصابت چند گلوله كشته شده است .بعد از انتقال جسد به پزشكي
قانوني ،مأموران دو ساعت بعد از حادثه مرد  20سالهاي را به عنوان
مظنون بازداشت و از او اسلحه كالش��نيكف و  22فشنگ جنگي
كشف كردند .متهم در بازجوييها به جرم خودش اقرار كرد و گفت:
مقتول به من توهين كرد و گفت مرد نااليقي هس��تم .من هم با او
مشاجره كرده و بعد او را با شليك گلوله به قتل رساندم .سردار حيدر
عباسزاده ،فرمانده انتظامي استان بوشهرگفت :تحقيقات بيشتر
از متهم در جريان است.

 7درصد كالهبرداران زن هستند
معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي با بيان اينكه
 7درص�د كالهبرداران در كش�ور را زنان تش�كيل ميدهند،
گفت :زنان بيش�تر در قال�ب خريد و فروش خان�ه و خودرو يا
صندوقهاي قرضالحسنه محلي دست به كالهبرداري ميزنند.

سرهنگ فريدون رهبريان با اشاره به اينكه بر اساس آخرين آمارها
 93درصد كالهبرداران كش��ور را مردان و  7درصد را زنان تشكيل
ميدهند ،به مهر گفت :بررسي پروندهها نشان ميدهد كه زنان بيشتر
در قالب خريد و فروش خانه و خودرو يا صندوقهاي قرضالحسنه
محلي دست به كالهبرداري ميزنند .در مورد اين صندوقها هم به
شهروندان هشدار ميدهم تا در صورتي كه اطالعي از هويت صاحب
صندوق ندارند از سرمايهگذاري در اين صندوقهاي خانگي خودداري
كنند .وي افزود :برخي كالهبرداران هم در تماس با شهروندان مدعي
ميشوند كه برنده جايزه از طريق قرعهكشي شدهاند و بايد براي واريز
وجه ،ش��ماره  16رقمي كارت و رمز دوم را ارسال كنند .اين موضوع
نشان ميدهد اين تماسها كالهبرداري است ،چراكه براي واريز وجه
نيازي به ارسال رمز دوم نيس��ت .وي در مورد نحوه شناسايي تراول
چكهاي جعلي نيز گفت :ممكن است عدهاي اقدام به جعل تراول
چكهاي موجود در بازار كنند كه بهترين حالت براي متوجه شدن
اصلي بودن چك ،تست مركب حرارتي است كه به صورت آرم بانك
مركزي روي چك ثبت شده اس��ت و در اثر اصطكاك انگشت براي
لحظاتي آرم محو و دوباره پديدار ميش��ود .افراد با انجام اين تست
ميتوانند متوجه شوند كه تراول جعلي يا اصلي است.

