
14
88498435سرويس  حوادث

پنج شنبه  24 بهمن 1398 | 18جمادي الثاني 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5866  

تمرد از قانون با چشمان بسته باز
جامعه به نابساماني هاي بس��ياري مبتال اس��ت و تالش براي رفع آن 
هم تا زماني كه قانون از س��وي همگان پذيرفته نشود امكان نخواهد 
داش��ت. خيلي وقت ها تمرد از قانون از اتفاق هاي پيش دستي جامعه 
شروع مي ش��ود و به اليه هاي ديگر هم سرايت مي كند. مثاًل فردي كه 
صندوقچه اي ميوه خريده و به خانه مي برد، متوجه مي ش��ود كه بين 
ميوه هاي روي��ي و آن چه در ته صندوق موجود اس��ت تفاوتي فاحش 
وج��ود دارد، در حالي كه براي هم��ه آن نرخي ثاب��ت پرداخت كرده 
است. خريداراني كه براي خريد به بازار مي روند براي خريد يك كاالي 
واحد، با نرخ هاي متفاوت در فروشگاه هاي مختلف مواجه مي شوند و 
فروش��ندگان، كاالي خود را به هر نرخ كه بخواهند ب��ه خريدار قالب 
مي كنند، بدون اينكه آب از آب تكان بخ��ورد. اين گونه فريبكاري در 
فروش كاال، گستره اي عمومي دارد و سال هاست كه بيشتر مشاغل را 
شامل مي ش��ود. اين رويه ناصواب آن قدر در بدنه جامعه رسوخ كرده  
است كه ش��ايد خيلي از مرتكبان آن متوجه زش��تي كاري كه انجام 
مي دهند، نيستند و به صرف اينكه بيشتر فروشندگان دست به اين كار 
مي زنند آن را براي خود امري مباح مي دانند. وضعيت در ساختارهاي 
اداري هم به همين وخامت اس��ت و افراد بنا به معضلي كه دارند بايد 
نرخ هاي متفاوتي پرداخت كنند. از زيرميزي گرفتن پزشكان گرفته تا 
مجوزهاي ساخت و ساز كه صدور آن  فقط با معجزه اي به نام پول امكان 
پذير مي ش��ود و نس��بت به روابطي كه افراد دارند نرخ هاي آن تفاوت 
مي كند. معضل نرخ خودرو اين روزها بحث خيلي از افراد جامعه را شامل 
مي شود كه چگونه كارخانه هاي توليد داخل كاالي بي كيفيت خود را به 
رقم هاي نجومي به افراد قالب مي كنند و نسبت به پيامدهاي مرگباري 
هم كه توليداتشان به دنبال دارد به كسي پاسخگو نيستند؟ موضوعات 
اشاره شده كه پيش چشم همگان درحال بروز است مايه نگراني عمومي 
هم بوده و هست. سال هاس��ت كه مردم از استحاله بودن دستگاه هاي 

نظارتي گاليه داشته و دارند. 
 باور ش��كل گرفته اين است كه عمده مس��تخدمين اين دستگاه ها با 
گرفتن زيرميزي چشم خود را به تخلف هاي صورت گرفته مي بندند از 
همين روست كه دستگاه نظارتي به جاي اينكه در قامت مجري قانون 
عمل كند از جايگاه خود به عنوان محلي براي تأمين ارتزاق بيشتر نگاه 
مي كند و اين گونه است كه حلقه هاي بروز تخلف و شكل گيري فساد 
يك به يك كامل ش��ده و به ش��كل گيري پرونده هاي كالن اقتصادي 
منجر مي شود و از مجراي آن نام هاي بزرگي از دولت مردان را هم بر سر 
زبان ها مي اندازد. باز گرديم به سطور بااليي كه همه اين اتفاق ها پيش 
چشم هاي سازمان ها و ساختارهاي نظارتي در حال رقم خوردن است. 
شايد اين ضرب المثل ژاپني وصف حال ما هم باشد كه به خاطر ميخي 
نعلي افتاد، به خاطر نعلي اسبي افتاد، به خاطر اسبي سواري افتاد، به 
خاطر سواري جنگي شكست خورد و همه اين ها به خاطر كسي بود كه 

ميخ را خوب نكوبيده بود. 
 
 

خريد ايمن با عمل به توصيه هاي پليس
 خريد آنالين كاال يكي از با ارزش ترين خدماتي اس��ت كه روي اينترنت 
ارائه مي ش��ود. خريد آنالين از طريق فضاي مجازي مزاياي بس��ياري را 
به دنبال دارد. اما در عين حال كالهبرداران فضاي مجازي و س��ارقان با 
استفاده از عدم اطالع يا كم دقتي خريداران و مشتريان آن را با تهديدات 
و آسيب هايي مواجه ساخته اند، كاربران در صورت رعايت نكات ايمني و 
توجه به هشدارهاي پليسي مي توانند از يك خريد امن به خصوص در ايام 

پايان سال لذت ببرند. 
با توجه به اينكه كالهبرداران سايبري همواره سعي دارند از هر فرصت و 
مناسبتي سوءاستفاده كرده و با اغفال و تحريك هموطنان اهداف مجرمانه 
و سودجويانه خود را عملي كنند، بنابراين با توجه به نزديك شدن به سال 
جديد هموطنان براي خريد آنالين برخي محصوالت اقدام به پرداخت 
وجوه نقدي از طريق درگاه هاي بانكي مي كنند كه متأسفانه برخي مجرمان 
سايبري با طراحي صفحات جعلي قصد سوءاستفاده از اطالعات كاربران و 

كالهبرداري از آنها را دارند. 
اولين نكته براي حقيقي و سالم بودن خدمات  يك فروشگاه الكترونيك ، اين 
است كه كاال هاي مجاز ارائه مي كند، بنابراين فروشگاه هايي كه كاالهاي 
غير مجاز به فروش مي رسانند ، به احتمال بسيار باال ، به قصد كالهبر داري 
به وجود آمده ان��د، بنابراين ش��هروندان در هنگام تصميم ب��ه خريد از 
فروشگاه هاي الكترونيكي ، از تجربه  دوستان و آشنايان نزديك در خصوص 
خريدهاي آنالين استفاده كرده و از فروشگاه هايي كه سابقه ارائه خدمات 

مطلوب دارند ، خريد كنند. 
در بعضي از مواقع كالهبرداران با جعل صفحات درگاه پرداخت الكترونيكي 
بانك ها، شما را به صفحاتي هدايت مي كنند كه ظاهري مشابه آدرس بانك 
اصلي دارند ، در صورت عدم دقت خري��دار و ورود اطالعات كارت بانكي 
خود شامل ش��ماره  كارت ، رمز عبور ، cvv2 و تاريخ انقضاي كارت ، اين 
 اطالعات براي مجرم ارسال شده و عمالً امكان هر گونه اقدامي را با حساب 

و موجودي قرباني دارند. 
متأسفانه برخي از مجرمان س��ايبري با راه اندازي كانال ها و صفحاتي در 
شبكه هاي اجتماعي به بهانه هاي مختلف مانند تخفيفات ارزان قيمت 
ممكن است مبالغ هنگفتي از كاربران كالهبرداري كنند. لذا كاربران بايد 
توجه كنند شبكه هاي اجتماعي محلي براي تبادل اطالعات شخصي و 
مالي نيست و كاربران شبكه هاي اجتماعي براي حفظ امنيت اطالعات 
خود به هيچ عنوان براي خريد سال نوی خود به اين شبكه ها اعتماد نكرده 
و قبل از مشاهده و دريافت كاال، از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان 

پيش پرداخت يا بيعانه خودداري كنند. 
قبل از خريد آنالين زماني را براي ش��ناخت فروشگاهي كه قصد خريد 
آنالين از آن را داريد صرف كنيد و صالحيت و قانوني بودن آنرا بررس��ي 
كنيد. مهمترين عامل اعتبار يك فروشگاه اينترنتي داشتن نماد اعتماد 
الكترونيكي است. وجود نماد اعتماد الكترونيك در هر سايتي نشان مي دهد 
كه اين سايت از نظر حقوقي مورد ارزيابي قرار گرفته است و در صورت بروز 
هرگونه مشكل مي توان به صورت قانوني اقدام كرد و اقدامات پيجويي را 
انجام داد. فروشگاه هاي اينترنتي در صورت هرگونه تخلف، از داشتن اينماد 
محروم شده و شاكي مي تواند حقوق ضايع شده خود را از طريق راه هاي 

قانوني بازيابي كند. 
شهروندان با پوياسازي رمزهاي دوم كارت هاي بانكي مانع سوءاستفاده  
از اطالعات كارت يا حمالت فيشينگ شوند و دارندگان كارت هاي بانكي 
مي توانند به جاي اس��تفاده از يك رمز دوم ثابت )ايستا(، در هر بار خريد 
اينترنتي يا پرداخت هاي نيازمند رمز دوم، از رمزهاي متفاوتي )پويا( كه 
بانك در اختيارشان قرار مي دهد، اس��تفاده كنند، اين رمزها طول عمر 
محدودي داشته و يك بار مصرف هستند به اين معنا كه صرفاً براي يك 
تراكنش قابل بهره برداري هستند.  ش��هروندان بايد به اين نكته توجه 
كنند كه براي هرگونه خريد اينترنتي به خصوص ايام پايان س��ال در 
زمان وارد كردن اطالعات حساب بانكي خود از اصالت سايت مورد نظر، 
اطمينان حاصل كنند، سيس��تم پرداخت الكترونيكي همه بانك ها از 
ssl و روش هاي مطمئن رمز نگاري استفاده مي كند، دقت كنيد كه در 
نوار آدرس كنار آدرس اينترنتي صفحه پرداخت بانك نماد يك قفل يا 
عبارت: //: https درج شده باشد. در غير اين صورت صفحه جعلي است 

و قصد سرقت بردن اطالعات كارت بانكي شما را دارد . 
* رئيس پليس فتا استان سمنان

مرگ خاموش 2 كوهنورد
 در ارتفاعات عظيميه

دو كوهنورد در ارتفاعات عظيميه كرج دچار گاز گرفتگي شده 
و جان باختند. 

به گزارش جوان، سرهنگ سيد مجيد فيض جعفري، معاون هماهنگ 
كننده استان البرز گفت: مأموران كالنتري 14 رسالت كرج بعد از اطالع 
از وقوع حادثه در محل حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد سه نفر از 
كوهنوردان به كوه هاي عظيميه كرج رفته بودند كه در كوالك گرفتار 
شده و ناچار به زدن چادر و استقرار در كوهستان مي شوند.  كوهنوردان 
براي گرم نگه داشتن چادر خود مقداري ذغال روشن كرده بودند كه به 
دليل استنشاق گاز ذغال دونفر از آنها فوت و يك نفر مسموم مي شود.  
سرهنگ فيض جعفري ادامه داد: با حضور امدادگران هالل احمر فرد 

مصدوم به مراكز درماني منتقل شد.

فوت گل فروش در چادر مسافرتي
گل فروش ميانس�ال كه براي گرم كردن چادر مسافرتي از گاز 
پيك نيك استفاده كرده بود دچار گاز گرفتگي شد و جان باخت. 
به گزارش جوان، مأموران كالنتري 11 مركزي هشتگرد روز گذشته 
از مرگ مشكوك مردي 53 ساله در بيمارستان امام جعفر صادق  )ع( 
شهرهشتگرد، با خبر شده و در محل حاضر شدند. يكي از بستگان 
متوفي گفت: س��اعتي قبل به محل كار اين مرد كه از بستگان من 
است رفتم. او كنار يكي از خيابان ها بساط گلفروشي داشت و چادري 
مسافرتي هم كنار خيابان برپا كرده بود و به علت سردي هوا داخل آن 
استراحت مي كرد. وقتي داخل چادر شدم، ديدم كه كنار گاز پيك نيك 
روي زمين افتاده كه به اورژانس خبر دادم. امدادگران بعد از حضور در 
محل گفتند كه دچار گاز گرفتگي شده كه او را به بيمارستان منتقل 

كرديم و پزشكان براي نجات وي تالش كردند اما وي فوت شد. 

حادثه مرگبار برای    فرزند 
دادستان بوشهر

جسد فرزند دادستان بوشهر روز گذشته در خانه اش كشف شد. 
به گزارش ايسنا، ساعت 2۰ شامگاه سه شنبه 22 بهمن ماه مأموران 
پليس شهرستان بوشهر از مرگ مشكوك جواني 21 ساله در خانه اش 
با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد جوان 21 ساله كه 
يك قبضه اسلحه شكاري كنار جسدش قرار داشت فرزند دادستان 

بوشهر است كه جسد به پزشكي قانوني منتقل شد.

م�رد ميانس�الي ك�ه همس�ر س�ابقش را در مالق�ات ب�ا 
فرزن�دش ب�ه قت�ل رس�انده بود، ب�ه قص�اص محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، متهم پرونده امين نام دارد. او 42 س��اله اس��ت و 
چهار سال قبل به اتهام قتل همسر سابقش به نام ناهيد دستگير شد. 
متهم بعد از ارتكاب جرم، با پليس تماس گرفت سپس مورد تحقيق 
قرار گرفت تا اينكه بعد از اقرار به جرمش روانه زندان شد. پرونده بعد از 
كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست در دادسرا، به شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در نوبت رسيدگي قرار 
گرفت. هفته گذشته مرد ميانسال در همان شعبه به رياست قاضي 
زالي محاكمه شد. بعد از اعالم رسميت جلسه، پدر و مادر مقتول 
براي متهم درخواست قصاص كردند اما از طرف فرزند صغير مقتول 
درخواست ديه را مطرح كردند. در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: »من و همسرم زندگي خوبي داشتيم و صاحب يك دختر و 
پسر بوديم. مدتي گذشت تا اينكه با هم اختالف پيدا كرديم و كار به 
چند بار درگيري كشيد. در آخرين درگيري ناهيد، دخترم را دعوا كرد 
به همين خاطر او را كتك زدم. همين باعث شد ناهيد از من شكايت 
كند. از آنجائيكه انتظار شكايت او را نداشتم وقتي به كالنتري رفتم از 
عصبانيت او و مأمور همراهش را كتك زدم. به خاطر اين درگيري به 
زندان محكوم شدم تا اينكه روزي ناهيد به مالقاتم آمد و براي رضايت 
حق طالق خواست. او قول داد از من جدا نمي شود به همين خاطر 
قبول كردم و از زندان آزاد شدم اما شش ماه بعد ناهيد طالق گرفت. 
او گفت طالق مصلحتي اس��ت و براي معافيت پسرمان از سربازي 
خوب است. « متهم در ادامه گفت: »در اين مدت ناهيد هرازگاهي به 
ديدن من و فرزندانم مي آمد تا اينكه در آخرين مالقات گفت قصد 
ازدواج دارد. از شنيد اين حرف شوكه شدم چون قول داده بود با كسي 
ازدواج نمي كند. اين شد كه عصباني شدم و با هم درگيري شديم. در 
آن درگيري فرزندم را سرگرم تماشاي تلويزيون كردم سپس مقتول 

را با شالي كه سرش بود خفه كردم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »همسر سابقم با فريب حق طالق 

گرفت و با فريب از من جدا شد. به همين خاطر او را كشتم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و با درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم او را به مرگ محكوم كرد. به اين ترتيب متهم با تأييد اين 
حكم در ديوان عالي كشور در صورتيكه نتواند رضايت اولياي دم را 

جلب كند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت. 

وضعي�ت امداد رس�اني در مناط�ق ش�مالي 
تحت س�يطره برف همچنان بحراني اس�ت. 
تا لحظ�ه تنظيم خبر هش�ت نف�ر در جريان 
حوادث مربوط به ب�ارش برف ج�ان باخته و 
147 نفر هم در مراكز درماني پذيرش شده اند. 
مردم اس�تان گيالن به خصوص شرق استان 
با قطع�ي ب�رق ، آب و تلفن مواجه هس�تند. 
روز گذشته همچنين زلزله اي 4/5ريشتري 
استان گيالن را لرزاند و باعث وحشت بيشتر 
مردم شد. براس�اس اعالم سايت لرزه نگاري 
كش�ور اين زلزله در س�اعت14:23 در عمق 
1۸ كيلومتري زمين در مركز احمدسرگوراب 
ش�فت اتفاق افتاد. زلزله عالوه بر رش�ت، در 
رودب�ار، الهيج�ان و لنگ�رود نيز احس�اس 
ش�ده اما خس�ارتي گزارش نش�ده اس�ت.

 در شهرس��تان تالش در اس��تان گيالن انتشار 
فيلم��ي از فرماندار اين ش��هر در ش��بكه هاي 
اجتماعي خشم شديد كاربران را به همراه داشته 
است.  در حالي كه اهالي اين شهر در بحران به سر 
مي برند، آقاي فرماندار در حالي كه در جاي گرم و 
نرم مشغول تماشاي مسابقه فوتبال پرسپوليس 
و الدحيل قطر بود با اشاره به جلسه دو روز قبل 
خود گفت: »باران و برف در طبيعت بحران نيست 
و از بركت  و نعمت هاي خداوند است به شرطي 
كه مديريت صحيح و پيشگيري هاي زودهنگام 

صورت پذيرد!«
بعد از انتشار اين فيلم، سيف اهلل مسرور، بازرس 
كل اس��تان گيالن با اش��اره به اينكه ارزيابي 
مثبتي از عملكرد مدي��ران در پي بارش برف 
ديده نش��د، گفت: »به عنوان مسئول نظارتي 
از ش��رايط موجود گله مند هس��تم و به نظرم 
اگر س��تاد بحران هم تشكيل نمي شد، تفاوتي 
در شرايط موجود ايجاد نمي شد. لذا عملكرد 
مدي��ران ارزيابي و علل مش��كالت بررس��ي 
می شود  و به اطالع مسئوالن، مردم و اصحاب 

رسانه خواهد رسيد.«
   ۸ كشته و 147 مصدوم   

مجتب��ي خالدي، س��خنگوي اورژانس كش��ور 
با اش��اره به مرگ هش��ت نفر و مصدوم ش��دن 
147 ش��هروند  بر اثر برف و كوالك در 15 استان 
كش��ور گفت: از هش��ت نفر فوتي، هفت نفر در 

استان گيالن )پنج نفر بر اثر ريزش بهمن و دونفر 
س��قوط از ارتفاع( و يك نفر هم در شهر خلخال  
فوت شده اس��ت. از 147 مصدوم نيز 93 نفر در 
گيالن، 43 نفر در آذربايجان شرقي، هفت نفر در 
اردبيل، س��ه نفر در آذربايجان غربي و سه نفر در 

زنجان بوده است.«
   انتقال زنان  باردار  

پيرحسين كوليوند، رئيس س��ازمان اورژانس 
كشور نيز روز گذش��ته از امدادرساني و انتقال 
زنان باردار در چند ش��هر از مناط��ق برف گير 
خبر داد و گفت: »عمليات امدادرساني و انتقال 
زنان باردار توسط خودروهاي عملياتي اعزامي 
به مناطق برف  گير، س��خت گذر و صعب العبور 
كوهس��تاني در چهار اس��تان گي��الن)9۰ زن 
ب��اردار(، آذربايجان ش��رقي)12 زن ب��اردار(، 
اصفهان)سه زن باردار( و اردبيل )سه زن باردار( 

انجام شده اس��ت.  همچنين 9۸ مجروح متأثر 
از ح��وادث ج��وي و اقليمي به مراك��ز درماني 
و بيمارس��تان اع��زام ش��دند كه از اين ش��مار 
۸۶ مجروح در گيالن، شش مجروح در اردبيل، 
سه مجروح در آذربايجان غربي، يك مجروح در 
آذربايجان ش��رقي و يك مجروح در مازندران 

بوده اند.«
   نجات نوزاد يك ماهه 

بارش ش��ديد برف در روس��تاي مزگده شفت و 
مس��دود بودن راه ارتباطي و قطعي برق موجب 
گرفتار شدن يك زوج همراه نوزاد  يك ماهه شان 
شده بود كه با كمك بسيجيان حوزه نصير محله و 

مزگده اين خانواده از حادثه نجات پيدا كردند. 
   در محورهای كوهستانی 

مرتضي سليمي، رئيس س��ازمان امداد و نجات  
درب��اره گزارش امدادرس��اني در ك��والك برف 

چند روز گذشته گفت: »به 2۰هزارو71۶ نفر در 
14۰ محور كوهستاني 21 استان متأثر از برف و 
كوالك امدادرساني صورت گرفت و 1۰۰ نفر نيز 

به مناطق امن منتقل شدند.«
وي با بيان انتقال 24 نفر به مراكز درماني گفت: 
»براي 5هزارو44۰ نفر اسكان اضطراري و ۸۰9 
دس��تگاه خودرو از برف و كوالك رهاس��ازي 
ش��ده اند. همچنين 4227تخت��ه پتو، 13۸۸ 
بسته غذايي، 1947 كيلوگرم خرما، 12524 
قرص نان، ۶11۰ بط��ري آب معدني، 72۶5 
بسته بيس��كوييت، 37۰4 قوطي انواع كنسرو  

بين افراد درگير در برف توزيع شده است.«
   مسافران سرگردان

محمد باقر هنربر، مدي��ركل مديريت بحران 
استانداري آذربايجان ش��رقي  نيز با اشاره به 
بس��ته بودن برخي از راه هاي اس��تان گفت: 
» 12۰۰ نفر از مس��افران در روستاي آق كند 
ميانه، 25۰ نفر در ش��هر ميان��ه، 5۰۰ نفر در 
سراب، 2۰۰ نفر در بس��تان آباد، 1۰۰ نفر در 
قره چم��ن، 15۰ نفر در هش��ترود و 2۸5 نفر 
نيز در پايگاه هاي امداد ج��اده اي هالل احمر 
اس��كان يافتند. همچنين24 دستگاه اتوبوس 
در محور سرچم- اردبيل گرفتار برف و كوالك 
شده بودند كه مسافران شان در اماكن در نظر 

گرفته شده اسكان داده شدند.«
   مشكل قطعی برق

جمشيد طالبي، مديرعامل شركت توزيع برق 
گيالن  با اش��اره به قطع برق 1۶5هزار خانوار 
گيالني گف��ت: »از يك ميلي��ون و 4۶7هزار 
مشترك گيالني در حال حاضر، برق 1۶5هزار 
مشترك قطع اس��ت. اغلب قطعي برق استان 
مربوط به ش��رق گيالن اس��ت. « وي يكي از 
داليل اصلي تأخير در قطع شدن برق را بسته 
بودن راه ها عنوان ك��رد و گفت: »همكاران ما 
در تالش هستند مناطق را شناسايي و نسبت 
به وصل برق  اقدام كنند. با تالش شهرداري و 
سرعت بخشي نسبت به راه گشايي  راه ها، كار 
وصل برق سرعت بيشتري خواهد يافت. « وي 
در پايان گفت: »زمان برقراري برق خاموشي ها 
مشخص نيست. تالش همكاران در اين زمينه 

ادامه دارد.«

فرار  راننده مسافر گمشده امريكا
پرونده زن دو تابعيتي كه از يكس�ال قبل به 
طرز مرموزي ناپديد شده با تحت تعقيب قرار 
گرفتن رانن�ده اش وارد مرحله تازه اي ش�د. 
به گزارش جوان، دی ماه سال قبل بود كه مردي 
سراس��يمه به اداره پليس رف��ت و گفت خواهر 
5۰ ساله اش به نام آتوسا به طرز مرموزي گمشده 
است.  ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: خواهرم 
مقيم كشور امريكا بود اما سالي يكبار براي ديدن 
پدر و مادرم به ايران مي آم��د و پس از چند روز 
دوباره پيش ش��وهرش در امريكا بر مي گشت. 
چند س��ال قبل پدر و مادرم بيمار شدند، آتوسا 
آنها را براي درمان به امريكا برد و در نهايت پس 
از بهبودي دوباره به ايران برگشتند تا اينكه مدتي 
قبل پدر و مادرم فوت كردند و ارثيه زيادي براي 
من و دو خواهرم به جا گذاشتند. پس از اين رفت 
و آمد آتوسا به ايران كمتر شد تا اينكه شوهرش 
در امريكا فوت كرد و در آنجا تنها شد اما باز هم 

ترجيح داد در امريكا زندگي كند. 
وي ادام��ه داد: آذرماه امس��ال خواه��رم با من 
تماس گرفت و گفت قرار است به ايران بيايد و 
از  امالك  پدري مان بازديد كند و درباره تقسيم 
ارثيه با من و خواهر ديگرم كه او در تهران زندگي 

مي كند، صحبت كند. آتوس��ا چن��د روز قبل از 
امريكا به ايران آمد و در اي��ن مدت مهمان من 

و خواهرم بود. 
آتوس��ا هر روز دنبال كارهاي مرب��وط به اموال 
پ��درم ب��ود و در اين چن��د روز هم ب��ه كمپي 
رفت آمد داش��ت كه م��كان آن كم��پ يكي از 
خانه ه��اي پدري ام ب��ود كه ب��ه صاحب كمپ 
اج��اره داده بودي��م. از آنجايي ك��ه او تهران را 
خوب نمي شناخت از طريق يكي از دوستانم با 
مردي به نام فرزاد آشنا شديم كه با خودرواش 
مسافركشي مي كرد و از او خواستم در اين مدت 
راننده خواهرم باشد و او هم قبول كرد.  وي ادامه 
داد: آتوس��ا معموالً دالر ها، پول و طالهايش را 
داخل كوله پشتي نگهداري مي كرد و هميشه آن 
را با خودش مي ب��رد و روز حادثه هم كه از خانه 
خارج شد كوله پشتي اش همراهش بود و ديگر 
به خانه بازنگش��ت. در حالي كه خيلي نگرانش 
بوديم به مراكز درمان��ي و حتي كالنتري ها هم 
سر زديم اما خبري از آتوسا پيدا نكرديم و االن 
احتمال مي دهي��م براي او اتف��اق ناگواري رخ 
داده باش��د و به همين خاطر از مأموران پليس 

درخواست كمك داريم. 

   رس�يدگي ب�ه پرون�ده زن گمش�ده در 
دادسراي جنايي 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي واحدي، 
بازپرس شعبه يازدهم دادسراي امور جنايي تهران 
براي بررسي در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
بدين ترتيب مأموران پليس تحقيق��ات خود را 
درباره گمش��دن زن دو تابعيتي آغ��از كردند كه 
دريافتن��د وي روز حادثه براي بررس��ي مدارك 
اجاره اي خانه پ��دري اش براي رفت��ن به كمپ 
ترك اعتياد از خانه بيرون رفته و ديگر بازنگشته 
است. در ادامه مأموران از فرزاد راننده زن گمشده 
تحقيق كردند كه وي در ادعايي گفت: مدتي بود 
به عنوان راننده زن گمشده را به مقصد مي رساندم 
تا اينكه روز حادثه وقتي س��وار خودروام ش��د از 
من خواست او را به خيابان نارمك ببرم. وقتي به 
چهارراه تلفنخانه رسيديم به من گفت كه توقف 
كنم و بعد از خودروام پياده شد و بعد از آن ديگر از 
او خبري ندارم. آن روز وقتي او را به مقصد رساندم 
به من گفت كه خودش با تاكسي تلفني به خانه بر 

مي گردد و من هم به خانه ام برگشتم. 
مأموران در ادامه تحقيقات هيچ ردي از زن گمشده 

پيدا نكردند اما به چند مرد مظنون شدند و آنها را 
بازداشت كردند و مورد تحقيق قرار دادند. بررسي ها 
و تحقيق ه��ا از مظنونان نش��ان داد هيچ كدام از 
آنها در گمشدن زن ميانس��ال دست نداشته اند، 
بنابراين همه آنه��ا را آزاد كردن��د.  در حالي كه 
يكسال از گمشدن زن تنها گذشته بود مأموران در 
بررسي هاي تخصصي به سرنخ هايي رسيدند كه 
حكايت از اين داشت آتوسا روز حادثه فقط با فرزاد 
ديده شده است و ادعايي كه او گفته است آتوسا را 

در چهارراه تلفنخانه پياده كرده ، دروغ است.
 بنابراين مأموران به فرزاد مظنون شدند و راهي 
خانه اش شدند كه وي را دستگير كنند اما دريافتند 
متهم پس از حادثه به طرز مرموزي ناپديد شده 
اس��ت.  از آنجايي كه احتمال مي رفت فرزاد پس 
از حادثه به خارج از كش��ور گريخته باشد، قاضي 
واحدي، بازپرس پرونده ضم��ن ممنوع الخروج 
كردن متهم به مأموران پليس اينترپل دستور داد 
چنانچه متهم در اين مدت از كش��ور خارج شده 
است وي را شناس��ايي كنند و براي تحقيقات به 

كشور بازگردانند. 
تحقيقات درباره اين حادثه از س��وي كارآگاهان 

پليس آگاهي پايتخت ادامه دارد. 

8 كشته   و 147 مصدوم برفی!
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قصاص
 مجازات قتل همسر

 سقوط   آسانسور 
جان مرد ميانسال را گرفت

مرد ميانسالي در ساختماني مسكوني در غرب تهران براثر سقوط آسانسور به كام مرگ رفت. 
به گزارش جوان، ساعت 13:3۰ روز دوش��نبه 21 بهمن ماه مأموران كالنتري 1۸1 وردآورد با تماس 

تلفني شهروندي از مرگ مشكوك مرد ميانسالي با خبر و راهي محل شدند.
 مأموران در محل حادثه كه ساختمان مسكوني بود با جسد مرد 51 ساله اي به نام ايوب روبه رو شدند كه 
حكايت از اين داشت در اثر سقوط از آسانسور به كام مرگ رفته است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني تيمي از مأموران پليس به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران تحقيقات خود 

را درباره اين حادثه آغاز كردند. 


