
مهندس پولدار كه در زمان بيماري همسرش 
زني را صيغه  كرده بود فكر نمي كرد از سوي 
وي و دو مرد اجير ش�ده به اس�ارت درآيد. 
به گزارش ج��وان، آبان امس��ال ب��ود كه مرد 
60 س��اله اي ب��ه اداره پليس تهران رف��ت و از 
همس��ر صيغه اي خ��ود و دو مرد ناش��ناس به 
اتهام آدم ربايي، اخاذي 350 ميليون توماني و 
حبس غير قانوني شكايت كرد. شاكي در توضيح 
ماجرا گفت: » من مهندس بازنشسته هستم و 
در ش��مال تهران زندگي مي كنم و وضع مالي 

خوبي هم دارم.  
چند س��ال قبل همسرم س��رطان گرفت و در 
يكي از بيمارستان ها تحت درمان قرار گرفت. 
از آنجايي كه درمان او طوالني مدت بود تصميم 
گرفتم با زني ازدواج موقت كنم و به همين خاطر 
در سايت همس��ريابي با زني به نام حميرا آشنا 
شدم. حميرا از همسرش جدا شده بود و همراه 
دختر خردسالش در آپارتماني در بزرگراه نواب 
زندگي مي كرد كه او را ب��راي مدت معلومي با 
مهريه مش��خص صيغه كردم. من از همان روز 
اول با حميرا ش��رط گذاش��ته بودم زماني كه 
همسرم درمان شود ارتباطم را با او قطع مي كنم 

كه قبول كرد. 
به  هرحال چهار سال با او صيغه موقت را تمديد 
كردم تا اينكه همس��رم بيماريش بر طرف شد 
و من تصمي��م گرفتم كه از حميرا جدا ش��وم. 
بنابراي��ن تمامي ح��ق و حقوقي كه ب��ا او قرار 
گذاش��ته بودم پرداخت كردم و از او جدا شدم، 
اما حميرا اصرار داش��ت كه دوباره صيغه نامه 
را تمديد كنم كه قبول نك��ردم، بنابراين وقتي 
فهميد قبول نمي كنم مرا به بهانه اي به خانه اش 

كشاند.« 
   حبس در خانه زن صيغه اي 

وی ادامه داد: »آن روز گفت كه دخترش حالش 
بد است و از من خواست براي او دارو تهيه كنم و 
به خانه اش بروم. دلم براي او سوخت و دارويي كه 
او گفته بود از داروخانه تهيه كردم و به خانه اش 
رفتم اما با دو مرد جوان روبه رو شدم كه دست 

و پايم را با طناب بستند و شكنجه دادند. آنها به 
زور چهار فقره چك به مبلغ 140 ميليون تومان، 
يك فقره سفته به مبلغ 150 ميليون تومان از من 
گرفتند. آنها كارت عابر بانك و رمز آن را به زور 
از من گرفتند و در حالي كه مرا در خانه حبس 
كرده بودند بيرون رفتند و 60 ميليون تومان از 

كارتم به كارت ديگري انتقال دادند.«
وي در پايان گفت: » فك��ر مي كردم پس از اين 

آنها مرا رها مي كنند اما دو مرد جوان مرا برهنه 
كردند و در كنار حميرا از من فيلم س��ياه تهيه 
كردند و تهديد كردند اگر شكايت كنم فيلم مرا 
براي همسرم مي فرس��تند و در فضاي مجازي 
پخش مي كنند. در نهايت آنها پس از سه ساعت 
حبس مرا رها كردند و در اين چند روز هم هر 
روز از من اخاذي مي كردن��د و من هم از ترس 
آبرويم به آنها پول مي دادم تا اينكه آخرين بار از 

من خواستند به حساب آنها 100 ميليون تومان 
واريز كنم كه تصميم گرفتم به اداره پليس بيايم 

و از آنها شكايت كنم.«
   دستگيري متهمان 

بعد از طرح ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
قريب احمد  زاده، بازپرس شعبه سوم دادسراي 
ويژه س��رقت براي بررس��ي در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
حميرا بعد از بازداشت در بازجويي مدعي شد 
كه ش��اكي حق و حق��وق او را پرداخت نكرده 
اس��ت و به همين خاطر دو برادر خالفكار را به 
نام هاي فرزاد و فريبرز اجير كرده تا از ش��اكي 

طلب او را بگيرند. 
وي گفت: »چهار سال صيغه موقت مرد پولدار 
بودم و در اين م��دت او مهري��ه ام را به صورت 
كامل پرداخت نكرد تا اينكه از من جدا شد. از او 
خواستم مهريه ام را پرداخت كند، اما او مرا كتك 
زد به طوري كه در بيمارس��تان بستري شدم و 
حتي طول درمان هم گرفتم و از او شكايت كردم 
اما طلبم را نتوانستم وصول كنم. تصميم گرفتم 
دو برادر خالفكار را اجير كنم و با طرح نقشه اي 

طلبم را از او بگيرم.«
با اعتراف متهم، مأموران دو برادر را بازداش��ت 
كردند. متهم��ان در بازجويي ها ب��ه جرم خود 

اعتراف كردند. 
فريبرز گفت: » مدتي قبل با حميرا آشنا شدم كه 
به من گفت از مردي 250 ميليون تومان طلب 
دارد، اما نمي تواند طلبش را بگيرد. حميرا گفت 
اگر طلب��ش را از مرد پولدار بگيريم دس��تمزد 
خوبي به م��ا مي دهد و ما هم قب��ول كرديم. او 
6 ميليون تومان به من پول داد و قرار بود بقيه را 
هم بعد از وصول به ما پرداخت كند. روز حادثه 
حميرا، شاكي را به بهانه اي به خانه اش كشاند و 
ما هم او را حبس كرديم و از او چك و س��فته و 
دست نوشته گرفتيم و تحويل حميرا داديم و 
بعد هم او را آزاد كرديم اما حميرا ديگر به ما پولي 
نداد. « متهم ديگر هم اعترافات برادرش را تأييد 

كرد. تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

14
88498435سرويس  حوادث

دو ش��نبه 29 دی 1399 | 4 جمادی الثان��ی 1442 || روزنامه جوان |  شماره 6125  

سيلي رئيس بيمارستان 
به صورت  زن بيمار

رئي�س يك�ي از بيمارس�تان هاي خرم آب�اد هن�گام ويزي�ت زن 
بيمار ك�ه از ناراحتي اعص�اب رنج مي ب�رد، وي را با س�يلي هدف قرار 
داد.   نماين�ده شهرس�تان كوهدش�ت از پيگي�ري پرونده خب�ر داد. 
در چند روز گذشته خبري درباره كتك خوردن زن بيمار از سوي رئيس 
بيمارستان اعصاب و روان خرم آباد در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شود. براساس خبر منتشر شده زن جواني كه از بيماري اعصاب و روان 
رنج مي برد بعد از انتقال به بيمارس��تان از س��وي رئيس آن هدف سيلي 
قرار گرفت. يكي از كاركنان بيمارس��تان به خبرنگار ما گفت: »چند روز 
قبل زن 25 ساله اهل شهرستان كوهدش��ت كه از بيماري اعصاب و روان 
رنج مي برد به بيمارستان منتقل و از س��وي رئيس بيمارستان ويزيت و 
به تشخيص وي بستري شد. يك روز بعد از بس��تري شدن بيمار بود كه 
رئيس بيمارستان براي سركشي به بيماران وارد بخش زنان شد. هنگام 
ويزيت، زن بيمار به دليل عارضه بيماري كه در وي متصور بود عصبي شد 
و شروع به پرخاشگري كرد كه رئيس بيمارستان كنترل رفتار خود را از 
دست داده و مقابل چشمان حيرت زده كاركنان شروع به سيلي زدن به 

زن بيمار كرد.«
حجت االسالم محمدرضا مبلغي، نماينده شهرستان كوهدشت در واكنش به 
انتشار خبر به خبرنگار ما گفت: »گزارش حادثه به بنده اعالم شده است و در 
حال پيگيري حقوق زن بيمار هستيم. بايد بررسي شود كه رئيس بيمارستان 
چه كسي اس��ت كه تحمل وي اين قدر كم اس��ت كه بخواهد با بيمار كه از 
بيماری اعصاب روان رنج مي برد اين گونه رفتار نادرستي داشته باشد. آن گونه 
كه همواره اعالم شده فردي كه پزشك يا طبيب است، نه فقط طبيب جسم 
كه بايد طبيب روح هم باشد مخصوصاً كسي كه طبيب اعصاب و روان است. 
بنابراين كسي كه رياست بيمارستان اعصاب و روان است بايد روان آرام داشته 

باشد. « دفتر رئيس بيمارستان به تماس »جوان« پاسخ نداد. 

بازداشت سارقان تحت تعقيب
 در عمليات پليسي

اعض�اي ي�ك ش�بكه س�رقت ك�ه در شهرس�تان ق�م در پوش�ش 
ش�دند.  بازداش�ت  ته�ران  در  مي كردن�د  زورگي�ري  مس�افربر 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه كرم يوسفوند رئيس مركز عمليات پليس 
آگاهي تهران گفت: ساعت يك بامداد21 دي ماه كارآگاهان پليس آگاهي تهران 
هنگام گشت زني در محدوده خيابان ستارخان به راننده و سرنشين خودروي 
سواري پژو 405 مظنون شده و پس از بررسي شماره پالك متوجه شدند كه 
خودرو به دليل زورگيري در پوشش مسافربر از سوي مأموران پليس قم تحت 
تعقيب است، بنابراين به راننده فرمان ايست دادند. راننده اما بدون توجه به 
هشدار پليس با فشار روي پدال گاز وارد بزرگراه شيخ فضل اهلل نوري جنوب شده 
و عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. سارقان براي جلوگيري از ادامه تعقيب 
پليس با تصادف خودروهاي عبوري تالش كردند پليس را متوقف كنند . سارقان 
با ادامه مسير به سمت آزاد راه تهران- كرج حركت كردند. شليك هاي هوايي 
پليس هم نتوانست مانع از ادامه فرار سارقان شود به طوري كه خودروي سارقان 
با ايجاد حركات خطرناك و وحشت راننده هاي عبوري به فرار خود ادامه داد. 
وقتي سارقان پليس را در يك قدمي خود ديدند اين بار خالف جهت خودروها 
به حركتشان ادامه دادند تا اينكه در ترافيك مسير متوقف شدند. توقف خودروي 
سارقان اما پايان فرارشان نشد به طوري كه دو سارق پاي پياده به سمت پارك 

چيتگر فرار كردند اما خيلي زود گرفتار پليس شدند. 
مأموران پليس در بازرسي از خودروي سارقان 930 گرم ترياك، 60 گرم حشيش 
كشف كردند. دو متهم در بازجويي ها به زورگيري از شهروندان در پوشش مسافربر 

اعتراف كردند. تحقيقات بيشتر از دو متهم در جريان است. 

همه در ايجاد چالش هاي اجتماعي 
مسئول هستيم
با بررسي داليلي كه منجر به بروز يك پديده مي شود 
مي توان به چرايي آن پي برد. در مورد بروز آسيب هاي 
اجتماعي و جرائم هم داليل متفاوتي دخيل هستند 
كه با بازكاوي آس��يب ها و جرائم مي توان به چرايي 
وقوع آن پي برد و از اين رهيافت براي پيشگيري از 
بروز دوباره آن جلوگيري كرد. فردي كه دچار آسيب 
اجتماعي شده يا مرتكب جرم مي شود در مسير تربيت 

خود از خانواده تا جامعه با موانعي مواجه بوده كه به دليل نداشتن كسب مهارت هاي 
زندگي خود و ديگران را با دشواري مواجه كرده و آسيب هاي جبران ناپذيري را به 
جامعه تحميل مي كند. اين پرسش همواره مطرح بوده است كه آيا جرم امري ذاتي 
و موروثي است كه از فردي به فرد ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود يا 

اينكه فرد تحت تأثير شرايط محيطي مرتكب جرم مي شود. 
بدون ترديد موضوعات ديني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... تأثير مستقيمي در 
نوع شكل گيري شخصيت افراد دارند به گونه اي كه هر چه افراد جامعه از پشتوانه 
ديني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي باالتري برخوردار باشند، بايد انتظار داشت 
كه ضابطه مند تر و ايده آل تر و مقيد تر به قوانين و اخالقيات باشند و در صورتي كه 
جامعه اي درگير چالش هاي متعدد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشند، شاهد 
رشد جرائم و آسيب ها خواهيم بود. به عنوان مثال در صورت رشد مشكالت فرهنگي 
در جامعه و عدم وجود الگو هاي مناس��ب فرهنگي ش��اهد رشد ناهنجاري هاي 
اجتماعي از جمله بروز و ظه��ور اوباش خواهيم بود و در صورت بروز مش��كالت 
اقتصادي شاهد رشد جرائمي از جمله سرقت خواهيم بود. بنابراين در صورت ايجاد 
خأل هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بايد منتظر رشد فزاينده برخي آسيب ها و 
جرائم باشيم از اين رو براي جلوگيري از اين مهم همه متوليان حوزه هاي مختلف 
بايد به وظايف قانوني خود آنچنان كه بايد عمل نمايند؛ چراكه همه سوار بر يك 
كشتي هستيم كه كم كاري يك مجموعه مي تواند موجبات آسيب جمعي را در پي 
داشته باشد. از اين رو همه مسئول هستيم و همه بايد تالش كنيم كه مانع از رشد 

آسيب ها و جرائم شويم. 
جانشين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ*

گمانه زني درباره كشف جسد
 كوهنورد گمشده كردكويي

جس�د مرد جواني ك�ه احتمال م�ي رود متعلق ب�ه كوهنورد گمش�ده 
كردكويي باش�د از مي�ان خاك بي�رون كش�يده و به پزش�كي قانوني 
منتقل ش�د. مرد 37 س�اله كه معين ش�ريفي نام داش�ت ش�هريورماه 
ب�راي كوهن�وردي خان�ه را ت�رك ك�رد و ديگ�ر پي�دا نش�د. 
عصر روز سه شنبه 25 شهريورماه بود كه اعضاي خانواده مردي به نام معين گم 
شدن او را به پليس شهرستان كردكوي در استان گلستان خبر دادند. آنها به 
مأموران گفتند كه معين هميشه به كوهنوردي مي رفت، اما به طرز مرموزي 
ناپديد شده است. معين صاحب يك مغازه فروش عسل بود و عالقه زيادي به 
كوهنوردي و پياده روي داشت. مأموران پليس در اولين گام خودروي او را در 
محلي كه به جنگل منتهي مي شد كشف كردند. چند شاهد به پليس گفتند كه 
معين را هنگام تعويض لباس كنار خودرو ديده بودند.  با اعالم خبر تيم هاي امداد 
راهي جنگل شدند اما تجسس آنها براي يافتن مرد جوان سرانجامي نداشت. در 
شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس از چند مظنون هم تحقيق كردند اما 

به دليل اينكه مدارك كافي عليه آنها موجود نبود همگي آزاد شدند.  
چهارماه پس از حادثه و در حالي كه تحقيقات با بن بست مواجه شده بود، 
روز گذشته جسد  مردي جوان در مناطق باالدست پارك جنگي كرد كوي 
كش��ف و به پزش��كي قانوني منتقل ش��د. هادي هاش��ميان، رئيس كل 
دادگستري گلستان گفت: روز گذشته خانواده اي كه به جنگل كردكوي 
رفته بودند كفش و گوش��ي تلفن همراهي پيدا ك��رده و به پليس تحويل 
دادند كه بررسي ها نشان داد اين وسايل متعلق به معين شريفي است بعد 
از به دست آمدن اين اطالعات تيم هاي امداد راهي محل مورد نظر شده و 
بعد از جست وجو و حفر زمين جس��د را از خاك خارج و به پزشكي قانوني 

منتقل كردند. 

مدافع حرم به 4 بيمار زندگي بخشيد
اعضاي بدن يكي از مدافعان حرم كه در جريان س�انحه رانندگي به 
مرگ مغزي مبتال شده بود در بيمارستان اهواز به چهار بيمار نيازمند 

زندگي بخشيد. 
دكتر جواد شريعتي، سرپرست مركز اهدای عضو خوزستان گفت: صبح روز 
گذشته اولين پيوند قلب جنوب غرب كشور همزمان با سالروز شهادت حضرت 

زهرا)س( در بيمارستان گلستان اهواز انجام شد. 
وي ادامه داد: محمدعلي طالزاده جوان 24 ساله اهل شهرستان شوشتر در يك 
سانحه رانندگي به مرگ مغزي مبتال شده بود كه با رضايت خانواده اش اعضاي 
بدن وي به بيماران اهدا شد. عمل پيوند قلب، كبد و دو كليه با تالش تيم پيوند 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز انجام ش��د. براساس اين گزارش 
محمدعلي سال ها مدافع حرم بود و چند روز از عقد وي مي گذشت. قلب اين 
مدافع حرم به مرد 36 ساله اهوازي، دو كليه وي به دو مرد 36 و 42 اهوازي و 

كبد او هم به مردي 32 ساله پيوند شد. 

  دردسرهاي زن صيغه اي  براي مهندس پولدار
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سردار حميد هداوند*

زندان و ديه ،  مجازات قتل صاحبخانه پولدار
م�رد ج�وان ك�ه ب�ا همدس�تي پس�ري 
را  پول�دارش  صاحبخان�ه  نوج�وان 
ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د، ب�ه زن�دان 
ش�دند.  محك�وم  دي�ه  پرداخ�ت  و 
ب��ه گ��زارش ج��وان، اسفند س��ال 95 مرد 
ميانس��الي مأم��وران پلي��س شهرس��تان 
بهارس��تان را از ناپديد ش��دن ناگهاني پسر 
22 س��اله اش هوش��نگ باخبر كرد. او گفت: 
پسرم روز گذشته از خانه بيرون رفت و ديگر 
بازنگشت تا اينكه س��اعتي قبل مرد جواني 
تماس گرفت و گفت در ازاي آزادي پس��رم 
300 ميليون توم��ان پ��ول مي خواهد. مرد 
ميانسال ادامه داد: هوشنگ  تازه خانه خريده 
بود و آن را به يكي از دوستانش به نام شهروز 
اجاره داده بود.  صداي مرد آدم ربا خيلي شبيه 
صداي مس��تأجرش بود احتمال مي دهم او 

پسرم را ربوده است. 
با طرح اين شكايت، مأموران تحقيقات خود را 
براي يافتن پسر جوان آغاز كردند تا اينكه در 
روند تحقيقات مشخص شد هوشنگ مدتي 
قبل با مس��تأجرش اختالف شديدي داشته 
است.  بنابراين شهروز به عنوان اولين مظنون 

تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. 
م��رد ج��وان در بازجويي ه��ا ب��ه قت��ل 
صاحبخانه اش با همدستي دوست نوجوانش 
رئوف اعتراف كرد و گفت: چند س��ال قبل با 

هوشنگ  آشنا شدم. او پس��ر پولداري بود به 
همين خاطر وسوسه شدم اموالش را سرقت 
كنم.  اين شد كه با رئوف صحبت كردم و قرار 

شد با هم نقشه سرقت را اجرا كنيم. 
مرد جوان ادامه داد: هوشنگ سگ گرانقيمتي 
داشت.  ابتدا آنرا سرقت كرديم و به خانه يكي 
از دوستانمان برديم.  سپس با او تماس گرفتيم 
و براي تحويل س��گ آدرس خانه دوستمان 

را داديم.  وقتي هوش��نگ  وارد خانه شد به او 
حمله كرديم و دست و پايش را بستيم. متهم 
در خصوص قتل گف��ت: بعد از س��اعتي از او 
خواس��تيم با پدرش تماس بگيرد تا برايمان 
مبلغ 300 ميليون تومان پ��ول واريز كند اما 
هوشنگ مقاومت كرد. از آنجائيكه مواد مصرف 
كرده بوديم حال طبيعي نداش��تيم به همين 
خاطر با او درگير شديم و هر كدام با چاقو چند 

ضربه به او زديم. بعد از چند س��اعت متوجه 
شديم او نفس نمي كشد.  او در خصوص پنهان 
كردن جسد هم گفت: بعد از قتل رئوف تلفن 
همراه و پول هاي مقتول را س��رقت كرد. بعد 
جسد را در خانه يكي از دوستانمان دفن كرديم 
و براي از بين بردن آثار جرم، خانه دوستمان 
را آتش زديم. با اقرارهاي متهم رئوف 1۷ ساله 
كه قصد خروج از كشور را داشت بازداشت شد 
و به مش��اركت در قتل اعتراف ك��رد. با كامل 
شدن تحقيقات پرونده روي ميز هيئت قضايي 
شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران 
قرار گرف��ت و اولياي دم درخواس��ت قصاص 
كردند.  در ادامه دو متهم خالف اظهاراتشان با 
انكار جرم قتل را گردن هم انداختند و گفتند 

ضربه كشنده را به مقتول نزده اند. 
 با انكار جرم  از س��وي متهمان از آنجايي كه 
تحقيقات دادگاه نيز در كشف حقيقت ناكام  
ماند و مدركي عليه آنها به دست نيامد، قضات 
دادگاه هر يك از متهمان را به پرداخت نصف 
ديه و ب��ه اتهام آدم ربايي به 12 س��ال حبس 

محكوم كرد. 
 رئوف نيز به اتهام س��رقت ام��وال مقتول به 
پنج سال نگهداري در كانون اصالح و تربيت 
محكوم ش��د. اين حكم  به ديوان عالي كشور 
فرستاده ش��د تا اينكه از سوي قضات شعبه 

هفتم ديوان عالي مورد تأييد قرار گرفت.  

كشف 2 هزار سالح شكاري تقويت شده 
رئيس پليس امني�ت تهران بزرگ از انهدام باند فروش�ندگان س�الح 
در فضاي مجازي و كشف 2 هزار سالح ش�كاري تقويت شده خبر داد. 
به گزارش جوان، سردار علي ذوالقدري توضيح داد: مأموران مركز عمليات 
پليس امنيت عمومي در اجراي طرح برخورد با مخ��الن امنيت در فضاي 
مجازي از فعاليت باند خريد و فروش اسلحه در فضاي مجازي با خبر شده و 
در اين باره تحقيق كردند. بررسي هاي پليس نشان داد كه اعضاي باند تعداد 
زيادي سالح شكاري تقويت شده تهيه و در مخفيگاهشان پنهان كرده اند كه 
مخفيگاه متهمان حوالي خيابان فردوسي شناسايي شد و همزمان با بازداشت 
چهار عضو باند در بازرسي از مخفيگاه آنان، 2 هزار سالح شكاري تقويت شده 

كشف كردند. اعضاي باند در بازجويي ها به قاچاق سالح اعتراف كردند.

به جوان 
دوباره نگاه كن
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درگذشت ناگهاني 
دبير اجتماعي روزنامه همشهري

علت ف�وت ناگهاني دبي�ر اجتماعي 
روزنامه همش�هري در حال بررسي 

است. 
نيلوفر قديري، مدير مس��ئول روزنامه 
همش��هري عصر روز گذشته به ايسنا 
گفت كه هنوز جزئيات دقيقي درباره 
علت فوت ش��يده اللمي به آنها اعالم 
نش��ده اس��ت. وي ادامه داد: شيده از 
حدود يكسال قبل دبير گروه اجتماعي 
روزنامه بود. هر چند برخي شبكه هاي 
اجتماعي علت فوت وي را گاز گرفتگي اع��الم كردند، اما همكاران وي در 
روزنامه همشهري اين خبر را تأييد نكردند. از جمله گزارش هاي وي، روايتي 
از ترك تحصيل گسترده دختران در روستاهاي خوزستان، شوراهاي شهر و 
چشم انداز پيش رو، پيامدهاي اجتماعي حمل و نقل اينترنتي در خيابان هاي 

تهران، تأثير ماهاي پايتخت بر سبك زندگي مردم بوده است. 


