
تیراندازی مرگبار در رودبارجنوب
 براثر تیراندازی در شهرستان رودبار جنوب کرمان یک نفر کشته و چهارنفر 
زخمی شدند. روز دوشنبه اهالی محله میدان تره بار شهرستان رودبار جنوب با 
صدای شنیدن چندین شلیک سراسیمه به خیابان آمده و با جسد غرق خون مرد 
جوانی روبرو شدند. در حالیکه مرد جوان غرق خون روی زمین افتاده بود، پسر 
جوانی با اس��لحه کالش��ینکف همچنان به تیراندازی ادامه داده و 4 نفر دیگر را 
مج��روح ک��رده و از محل متواری ش��د. ب��ا انتقال چهار مجروح ای��ن حادثه به 
بیمارستان تحقیقات از آنها برای شناسایی و دستگیری عامل تیر اندازی مرگبار 
آغ��از ش��د. یکی از مجروح��ان در بازجویی های اولیه ادعا ک��رد مقتول با قاتل 
اختالف مالی داشته و آنها برای رفع این اختالف در کنار بازار تره بار جمع شده 
بودند که قاتل یکباره اقدام به تیراندازی کرد. با شناسایی هویت قاتل تحقیقات 

برای دستگیری او از سوی کاراگاهان پلیس آگاهی کرمان ادامه دارد. 
طناب دار در انتظار قاتل مرد میوه فروش

عام��ل قتل خونین یک جوان میوه فروش در ورامین که با حکم قضات دادگاه 
کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده است سحرگاه چهارشنبه پای چوبه دار 
می رود. جنایت خونین که عصر شانزدهم آبان سال 89 در حوالی ورامین رخ داد 
جوان 32 س��اله ای به نام داری��وش در جریان نزاع چند جوان قصد میانجیگری و 
جداکردن آنها را از هم داشت که با ضربه چاقوی پسرجوانی به نام اتابک -28 
س��اله-زخمی ش��د و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. اتابک نیز که همان 
موقع دس��تگیر ش��ده بود بالفاصله تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل اعتراف 
ک��رد. عام��ل جنایت پس از محاک��ه در دادگاه کیفری اس��تان تهران به قصاص 
محکوم شد و این حکم به تأیید قضات دیوانعالی کشور نیز رسید. این جوان قرار 

است صبح چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج پای چوبه دار برود. 
حادثه ای تلخ برای مادر و دو کودک 

 ی��ک م��ادر و دو ک��ودک خردس��الش در ریزش س��اختمان 4 طبق��ه که بر اثر 
گودبرداری غیر اصولی فرو ریخت، جان باختند و در همین رابطه گفته می ش��ود 
دادس��تان ورامین دستور بازداشت ش��هردار را صادر کرده است. اجساد سه نفر از 
س��اکنان ساختمان چهارطبقه ای که شامگاه یکشنبه در ورامین براثرگودبرداری 
فروریخته بود توس��ط نیروهای امدادی از زیر آوار درآورده ش��ده است. شامگاه 
یکشنبه، یک ساختمان چهارطبقه در خیابان شهید باهنر ورامین به دلیل گودبرداری 
غیراصولی ساختمان کناری به طور کامل فروریخت که در اثر آن، سه نفر تا کنون 
جان خود را از دست دادند که اجساد آن ها پس از 9 ساعت کشف گردید. این سه 
نفر شامل یک زن، و دو کودک 12 و شش ساله هستند. ریزش ساختمان به داخل 
گودبرداری، عملیات آوار برداری را با مش��کل مواجه کرده بود و ازدحام بیش از 
ح��د جمعی��ت در محل بروز حادثه این عملیات را با تأخیر مواجه کرده بود. عوامل 
س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی به همراه نیروهای جمعیت هالل احمر و 
س��گ های زن��ده ی��اب در مح��ل حاضر و با به��ره گیری از نیروه��ای کمکی از 
شهرستان های پیشوا، قرچک، پاکدشت و تهران عملیات جستجو را انجام می دادند. 

قاتل خاموش بالی جان زن جوان شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ زن 
ج��وان ب��ه دلیل گاز گرفتگی در کنار بخاری خبر داد. س��ید جالل ملکی، درباره 
جزئیات این حادثه گاز گرفتگی گفت: یک مورد حادثه مشکوک به گاز گرفتگی 
به س��امانه 12۵ اطالع داده ش��د و در پی آن ستاد فرماندهی گروه نجات، 9 را به 
مح��ل حادثه واقع در خیابان پیروزی، خیابان ش��کوفه، اعزام ک��رد. وی افزود: با 
حضور نجات گران آتش نشانی در محل حادثه همسایگان اعالم کردند که غیبت 
این زن طوالنی ش��ده و با توجه به اینکه تلفن همراهش در منزل زنگ می خورد 
نگران او شدند و بالفاصله آتش نشانی را در جریان ماجرا قرار داده اند. ملکی با 
اعالم اینکه بالفاصله آتش نشانان وارد محل حادثه شدند گفت: با ورود نجات 
گران آتش نشانی جسم بی حال زنی حدودا 3۵ ساله در کنار بخاری مشاهده شد. 
وی ب��ا بیان اینکه آتش نش��انان این زن را خ��ارج کرده و عالئم حیاتی اش تحت 
بررس��ی گرفت گفت: عالئم ظاهری این زن و همچنین بررس��ی تکنس��ین های 

اورژانس نشان داد که این زن از ساعت ها قبل جان خود را از دست داده است. 
مرگ موتورسوار در بزرگراه یادگار امام

رئی��س مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلی��س راهنمایی و رانندگی تهران از 
تصادف مرگبار موتورس��یکلت و س��واری پژو در بزرگراه یادگار امام خبر داد. 
س��رهنگ محمد رزاقی، در این باره گفت: یک دس��تگاه موتورسیکلت در مسیر 
شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام )ره( در حال حرکت بود که در محدوده خیابان 
فرحزادی با یک دستگاه سواری پژو برخورد کرد. وی با بیان اینکه در پی این حادثه 
عوامل پلیس راهور و دس��تگاه های امدادی در محل حاضر ش��دند، گفت: عوامل 
امدادی عالئم حیاتی این فرد را بررسی کرده و متاسفانه مشخص شد که راکب ۵۵ 
س��اله موتورس��یکلت به دلیل شدت صدمات وارده جان خود را از دست داده ست. 
رزاقی با بیان اینکه راکب موتورسیکلت فاقد کاله ایمنی بود، گفت: علت این حادثه 

از سوی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است. 

گروه حوادث: مردی که به خاطر عدم پرداخت خسارت 
تصادف خودرویش، اقدام به قتل در پاتوق مصرف شیشه 

کرده بود، توسط پلیس آگاهی دستگیر شد.
 س��اعت 30: 12 س��یزدهم دی ماه امس��ال، از طریق مرکز 
فوریت های پلیس��ی 110 وقوع یک فقره فوت مش��کوک در 
بیمارستان امام حسین )ع( به کالنتری 128 تهران نو اعالم شد. 
با حضور ماموران کالنتری در محل و انجام بررسی های اولیه 
مشخص شد جسد متعلق به فردی 3۵ ساله به نام جمشید است 
که بر اثر اصابت به ناحیه سر فوت کرده است. با تشکیل پرونده 

مقدماتی با موضوع قتل عم�د و به دستور بازپرس شعبه 
هشتم دادسرای ناحیه 2۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی 

در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 
با شناسایی محل وقوع جنایت در خیابان دماوند – 
خیابان اشراق، کارآگاهان اداره دهم به محل اعزام و 
در   هم��ان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که این 
محل خانه ای مجردی و اس��تیجاری اس��ت که به 
مکانی برای تردد افراد سابقه دار و معتاد تبدیل شده 

و توسط فردی به نام علی. س اجاره شده است.
 با انتقال علی. س به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، 
وی در اظهارات��ش عنوان کرد که جنایت توس��ط 
یکی از دوستان مقتول به نام هادی )3۵ ساله( انجام 
شده است. علی. س در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: 
مقتول )جمشید( و قاتل )هادی( هر دو نفرشان برای 

مص��رف موادمخدر به خانه من تردد داش��تند؛ روز 
حادثه نیز به واس��طه اختالفی ک��ه از قبل با یکدیگر 

داش��تند، با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده بودند که 
ناگه��ان هادی با اس��لحه کمری همراه��ش، گلوله ای به 

س��مت جمشید ش��لیک کرد و پس از آن نیز به سرعت از 
خانه متواری شد. در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان با 

بررس��ی سوابق مقتول و قاتل اطالع پیدا کردند که هر دو نفر 
آن ها از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت و موادمخدر هستند 

که بار ها دستگیر و روانه زندان شدند.
 بررس��ی س��وابق هادی. ن  نش��ان داد که وی 

دارای یازده فقره س��ابقه دس��تگیری به 
اته��ام ارتکاب جرایم مختلف بوده و 

آخرین بار، در سال 1394 دستگیر 

و روان��ه زندان ش��ده و با تامین قرار وثیق��ه در اویل مهرماه 
139۵ از زندان آزاد ش��ده اس��ت. با شناسایی محل سکونت 
متهم پرونده در منطقه افس��ریه، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی به این محل اعزام و اطالع پیدا کردند که هادی. ن پس 
از ارتکاب جنایت، از محل س��کونتش متواری ش��ده اس��ت. 
تحقیقات جهت دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار 
داش��ت تا نهایتا مخفیگاهش در منطقه فش��افویه شناسایی و 
س�����اعت 12 روز 
 ، یکش����نبه
نوزده��م 
ماه  دی 

دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد؛ هم زمان 
با دس��تگیری متهم، محل اختفای اس��لحه نیز در منزل یکی از 
دوستان متهم در شهر جدید پردیس شناسایی، اسلحه کشف و 
این شخص نیز به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز دستگیر و به 

پلیس آگاهی منتقل شد.
 ه��ادی پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی در خصوص 
انگی��زه جنای��ت به کارآگاهان گفت: ی��ک روز برای مصرف 
شیشه به خانه علی. س رفته بودم. داخل خانه خوابیده بودم که 
جمشید بدون اجازه من اقدام به برداشتن سوئیچ ماشین پیکان 
وانتم کرد و در ادامه با آن تصادف شدیدی کرد؛ خسارت ناشی 
از تصادف به اندازه ای بود که عمال امکان اس��تفاده از ماش��ین 
وجود نداشت. جمشید ابتدا مدعی شد که خسارت ماشین را به 
ص��ورت کامل پرداخت خواهد کرد ام��ا پس از پرداخت تنها 
1/۵میلیون تومان و گذشت مدت کوتاهی از زمان تصادف، 
عنوان کرد که حاضر به پرداخت خس��ارت خودرو نیس��ت و 
همی��ن موضوع زمینه آغاز درگیری ما دو نفر ش��د. هادی در 
خصوص نحوه تهیه س��الح نیز به کارآگاهان گفت: زمانی که 
زن��دان ب��ودم، یک��ی از زندانی��ان هم بند به من گفت��ه بود که 
اسلحه ای را نزد یکی از دوستانش در منطقه حصارک شهرستان 
کرج به امانت گذاشته است؛ چهار روز قبل از ارتکاب جنایت، 
اقدام به تهیه سالح کرده و تصمیم گرفتم تا به هر شکل ممکن 

پول خسارت ماشین را از جمشید بگیرم.
 متهم در خصوص زمان جنایت گفت: یکشنبه، دوازدهم دی 
ماه برای مصرف مواد مخدر به خانه علی رفته بودم که جمشید 
نیز آنجا بود؛ اس��لحه داخل کمرم بود و جمش��ید و علی از آن 
اطالع نداش��تند. پس از مصرف شیش��ه، بار دیگر درخواست 
پرداخت خسارت از سوی جمشید را مطرح کردم و او این بار 
با حالتی طلبکارانه عنوان کرد که پولی پرداخت نخواهد کرد و 
من نیز هیچ کاری نمی توانم انجام بدهم، ناگهان اسلحه را بیرون 
کشیده و گلوله ای به سمت او شلیک کردم. سرهنگ کارآگاه 
حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران، 
ب��ا اعالم این خبر گف��ت: با توجه به اعتراف صریح متهم به 
ارت��کاب جنایت، قرار بازداش��ت موقت صادر و 
متهم جه��ت انجام تحقیق��ات تکمیلی در 
اختی��ار اداره ده��م پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفته است. 

2 دزد حرف�ه ای ک�ه ادب نش�ده بودن�د ب�ا آزادی از زن�دان 
سرقت هایشان را از سر گرفته بودند و دوباره به سلول بازگشتند.

 چندی پیش سرهنگ محسن تقی زاده فرمانده انتظامی آبادان با افزایش 
پرونده های س��رقت خودرو و لوازم داخل خودرو دس��تور داد تا تیمی از 
ماموران کالنتری 13 ش��هری برای دس��تگیری عامل این دزدی  ها وارد 
عمل شوند. ماموران در گام نخست پی بردند که دزدان در آبادان و دیگر 
ش��هرهای استان خوزستان دست به س��رقت خودرو و لوازم داخل خودرو 
زده اند. بدین ترتیب ماموران با گس��ترده بودن این س��رقت ها در چند تیم 
عملیاتی گشت های نامحسوس خود را در سطح شهر آبادان آغاز کردند تا 
اینکه ش��امگاه یکش��نبه 19 دی ماه امس��ال در برابر رفتارهای مرموز 2 
جوان پژو سوار در منطقه بهار قرار گرفتند.ماموران در این مرحله شماره 
با بررسی شماره پالک پژو پارس پی به سرقتی بودن آن بردند و مشخص 
ش��د که خودروی مردان مرموز چندی پیش در ش��هر خرمشهر به سرقت 
رفته است. همین کافی بود تا دستور ایست برای 2 مرد مرموز صادر شود 
اما راننده خودروی سرقتی بدون توجه به دستور پلیس پا روی پدال گاز 

خودرو گذاشت تا تعقیب و گریز پلیسی کلید زده شود.
 راننده جوان سعی داشت با حرکات مارپیچ و سرعت باال از سایه پلیس 
فرارکند که در این مرحله ماموران با استفاده از قانون به کارگیری سالح 
اقدام به ش��لیک چند تیرهوایی کردند. 2 مرد جوان س��عی داشتند هر طور 
ش��ده از دس��ت پلیس فرار کنند اما پس از دقایقی تیم های کمکی پلیس با 
بستن مسیر فرار دزدان در منطقه بهار و ترافیکی که با خودروهای عبوری 
به وجود آمده بود موفق به دستگیری 2 مرد فراری سرقتی شدند. ماموران 
پس از دس��تگیری 2 متهم س��ابقه دار به بازرس��ی داخل خودروی سرقتی 
شان پرداختند و تعداد زیادی وسایل سرقتی داخل خودرو و چاقو و قمه به 
دس��ت آوردند. علیرضا 2۵ س��اله که یکی از دزدان و ش��رورهای آبادان 

اس��ت به ماموران گفت: برای اجرای نقشه مان 
ابتدا خودروی پژویی را س��رقت کردیم و هر 

چند یکبار برای اینکه دس��تمان رو نشود 
پالک ه��ای س��رقتی دیگ��ری را روی 

خودرویمان نصب می کردیم. 
وی اف��زود: وقتی به شیش��ه اعتیاد 
پیدا ک��ردم خان��واده ام چندبار تالش 

کردن��د ت��ا در کمپ ترک 
اعتیاد درمان شوم اما 
بی فایده ب��ود و آنها 
م��را از خان��ه بیرون 

کردن��د ت��ا مجبور به ترک مواد ش��وم ولی این کار باعث ش��د تا اعتیادم 
بیش��تر ش��ود و مجبور ش��دم برای تامین هزینه های اعتیادم دزدی کنم تا 
اینکه دستگیر شدم و در زندان با کریم آشنا شدم و در همان جا سناریوی 
سرقت هایمان را طراحی کردیم. کریم 3۷ ساله نیز گفت: 6 ماه پیش پس 
از آزادی از زندان با یکی از هم س��لولی هایم که علیرضا اس��ت به خاطر 
تامین هزینه های اعتیادمان تصمیم به سرقت گرفتیم. وی افزود: همیشه با 
تخریب شیشه و در خودروها وسایل داخل خودرو سرقت می کردم اما از 
زمانیکه با علیرضا همدس��ت ش��دم چند خودرو نیز س��رقت کردیم و در 

شادگان با قیمت ارزانی می فروختیم.
 وی اف��زود: در بعضی از س��رقت هایمان ابتدا به پاره کردن الس��تیک 
خودروها می کردیم و زمانیکه صاحبان خودرو سرگرم تعویض الستیک 
خودرویش��ان بودند از فرصت اس��تفاده کرده و وس��ایل داخل خودرو را 
درچش��م ب��ه هم زدن��ی می دزدیدم. بنا ب��ه این گ��زارش، متهمان پس از 

اعتراف به سرقت هایشان روانه زندان شدند. 

بازداشت قاتل معتادی که با کلت، رفیقش را کشت

شیشه کشیدیم، دعوا شد، کشتمش!
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خانواده ستایش نیازی به پرداخت تفاضل دیه ندارند
خان�واده س�تایش برای اعدام قاتل دخترش�ان نیازی ب�ه پرداخت فاضل دیه 

)مابه التفاوت دیه زن و مرد( ندارند.
 درحالی که بر اس��اس قوانین جزایی اگر قاتل مرد، و 
مقت��ول یک زن باش��د، خانواده مقت��ول برای قصاص 
قاتل باید تفاوت دیه زن و مرد را به قاتل بپردازند، اما 
در پرونده قتل س��تایش قریش��ی به دلیل محکومیت 
قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک بار 
قصاص به دلیل قتل س��تایش، تنها اعدام اجرا ش��ده و از 
این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی 
ب��ه پرداخت فاضل دیه )مابه التف��اوت دیه زن و مرد( 
ندارند. با توجه به اینکه در این پرونده چند حکم داده 

ش��ده اس��ت طبق ماده 133 قانون مجازات اسالمی مبنی بر اینکه  در تعدد جرائم موجب 
حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را 
از بی��ن بب��رد یا موجب تأخی��ر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم اس��ت و در 
صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء 

می شود مجازات اشد یعنی مجازات اعدام اجرا می شود.
ماده 382 قانون مجازات اسالمی هم اشاره می کند  هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، 
حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف 
دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص 
می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه 
آنها الزم اس��ت  .دکتر فرج اللهی، رئیس ش��عبه س��ی ودوم دیوان عالی کش��ور در این زمینه 
می گوید: دادنامه شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت امیرحسین پورجعفر 
کتم جانی راجع به قتل عمدی و زنای به عنف و جنایت بر میت با لحاظ اصالحاتی بر اساس 

مواد 133 و 382 قانون مجازات اسالمی در شعبه 32 دیوان عالی کشور ابرام شده است. 

7 حوادث طوفان مرگبار در هندوراس
وقوع طوفان ش��دید در هندوراس چه��ار قربانی گرفت و در 
این حادثه 1۵ نفر دیگر ناپدید شده اند. مقامات داخلی هندوراس 
اعالم کردند که طوفان از روز ش��نبه در این منطقه آغاز ش��ده 
اس��ت. یک گردشگر کانادایی در میان مفقودشده های این حادثه 
طبیعی بوده است. 14 نفر دیگر نیز در حالی که سوار بر قایقی با 
3۵ سرنش��ین بودن��د در تاالب��ی در امتداد یک منطقه س��احلی 

گرفتار طوفان شدند و هنوز اثری از آنها یافت نشده است. 
ریزش پل معلق در کلمبیا

فرو ریختن یک پل معلق در شهر  وییاویسینو  در مرکز کلمبیا 
جان 11 نفر را گرفت. بنابر اعالم رس��انه های محلی، این حادثه 
که روز دوش��نبه رخ داده همچنین تعدادی مجروح داش��ته است. 
گزارش ها حاکیس��ت که احتماال س��نگینی بیش از اندازه به دلیل 
جمعیت زیاد روی پل، منجر به ریزش آن ش��ده اس��ت. این پل از 
جاذبه های توریس��تی محلی اس��ت و به دلیل تعطیالت در زمان 
حادث��ه جمعیت زی��ادی از روی آن تردد داش��ته اند. به گزارش 

اسپوتنیک، چند نفر از قربانیان این حادثه کودک بوده اند. 
دستگیری ۶۵۲ مجرم مواد مخدر

دول��ت کامبوج اع��الم کرد: در اولین هفته از ش��روع عملیات 
مبارزه با مواد مخدر 6۵2 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر 
دستگیر شده اند. مقامات کامبوج با اعالم این آمار اظهار داشتند: 
هدف آن است تا با قاچاق مواد مخدر مقابله شود و همچنین مراکز 
ارائ��ه دهنده خدم��ات درمان��ی و حمایتی ب��ه مصرف کنندگان 
موادمخ��در افزایش یابد. به گفته مقامات کامبوجی در هفت روز 
نخست سال جاری مجموع 6۵2 نفر از جمله 3۷1 متهم به قاچاق 
مواد مخدر و 281 مصرف کننده دس��تگیر شده اند. طرح مقابله با 
موادمخدر در این کشور از ماه قبل و در واکنش به گزارش هایی 
مبنی بر افزایش مصرف موادمخدر در کامبوج اجرایی شده است. 
در س��ال 2016، 4191 م��ورد جرم مرتبط با موادمخدر گزارش 
شده که به دستگیری 9802 مجرم و کشف و ضبط بیش از 1۷۵ 

کیلوگرم موادمخدر منجر شده است. 
 درگیری دیگر میان زندانیان برزیلی

ب��ر اثر وق��وع درگیری در یکی از زندان های برزیل دس��ت کم 
چه��ار نفر جان خود را از دس��ت دادند. بنابر اعالم مقامات داخلی 
برزیل در یکی از زندان های ش��هر مانائوس بین زندانیان درگیری 
رخ داد که به کشته شدن چهار نفر منجر شد. گفته شده  سر سه نفر 
از قربانیان از بدن ش��ان جدا شده اس��ت. به گفته مقامات وقوع این 
خشونت ها در نتیجه درگیری میان زندانیان بر سر خرید و فروش 
مواد مخدر اس��ت. روز جمعه نیز به دلیل وقوع درگیری در یکی 

دیگر از زندان های برزیل 33 نفر جان خود را از دست دادند. 
مرد روانی اعضای خانواده اش را کشت

ی��ک مرد روان��ی تمام اعضای خانواده اش را به قتل رس��اند و 
س��پس خودکش��ی ک��رد. پیدا ش��دن بقای��ای س��وخته ۵ نفر در 
خاکس��تر های آتش خانه ای در اورگون آمریکا باعث باز ش��دن 
پرونده قتل و خودکش��ی در اداره پلیس این ایالت ش��د.بر اساس 
گزارش پلیس، پزش��کی قانونی این اداره پلیس اعالم کرده است 
ک��ه جن��ازه این ۵ نفر که 3 نفر از آن ها بچه بوده اند، متعلق به یک 
خانواده اس��ت که در کالبدش��کافی مشخص شده است که 3 بچه 
این خانواده با گلوله به قتل رس��یده اند و زنی که جنازه او کش��ف 
ش��ده اس��ت در اثر خفگی جان خود را از دست داده است.بر اساس 
ای��ن گ��زارش، نیروهای پلیس پس از تأیید هوی��ت این جنازه ها، 
اعالم کردند که مردی هم که جنازه او در خانه سوخته کشف شده 
بود، با برخورد گلوله ای به س��ر خود مرده اس��ت که همین مسئله 

باعث به وجود آمدن نظریه قتل و خودکشی شده است. 

حوادث جهان

حوادث ایران

34 س�اله اس�ت و می گوی�د باالخره بعد از س�ه س�ال 
خواستگاری رفتن، دختری حاضر شده با او ازدواج کند.

 12 س��ابقه س��رقت دارد، اما توبه ک��رده و می خواهد زندگی 
جدیدی را ش��روع کند. رضا در عملیات تعقیب و گریز پلیس��ی 
دستگیر شده، اما می گوید من دزدی را کنار گذاشته ام و به دنبال 
کار جدیدی هستم. در ادامه، گفت وگو با این متهم را می خوانید. 

Rچرا دستگیر شدی؟ 
ماموران ایست دادند و من و دوستم از ترس فرار کردیم. 

Rمگر ایست مامور ترس دارد که فرار کنی؟ 
ما سابقه دار بودیم و مدارک موتورسیکلت هم همراهمان نبود. 
اگ��ر ماموران ما را می گرفتند دو روز طول می کش��ید تا ثابت 
کنیم ما دزد نیس��تیم. رفته بودم میدان ولیعصر برای خودم کاله 
گیس بخرم، چون کچل هس��تم و نامزدم اصرار دارد کاله گیس 

سرم کنم. ماموران به ما که سوار موتور بودیم شک کردند و 
دس��تور ایس��ت دادند من هم از ترس فرار کردم و وقتی در 
اتوب��ان ن��واب تیر هوایی ش��لیک کردند، تس��لیم ش��دیم. 
کاله گیس��م را باد در عملیات تعقیب و گریز برد. هرچه هم 
می گفتم باور نمی کردند. چند کیلومتری از ولیعصر تا نواب 

تعقیبمان کرده بودند. 
Rسابقه داری؟ 

تا دلتان بخواهد سابقه، اما سه سال است که 
دست به سرقت نزدم و می خواهم مثل بچه آدم 

زندگی کنم. 
Rچند فقره سابقه داری؟ 

12 ب��ار ب��ه اتهام س��رقت، خفت گیری و 
موبایل قاپی دس��تگیر شده ام و هر بار بعد از 

چند ماه حبس آزاد ش��دم. آخرین بار سال 91 

بود که به اتهام سرقت 40 گوشی تلفن همراه دستگیر شدم. 
Rسرقت ها را تک نفری انجام می دادی؟ 

ن��ه. ابتدا با یک بان��د از بچه محل های خیابان نواب همکاری 
می کردم. چند بار با آنها سرقت کردم و دستگیر شدم تا این که 
فهمیدم این باند به درد نمی خورد. آنها خیلی ترسو بودند و بعد 
از چند س��رقت دستگیر می شدند. به همین خاطر تصمیم گرفتم 
در زندان با باندهای بهتری آش��نا ش��وم به همین دلیل وارد باند 

حسن فالفل شدم. 
Rچرا حسن فالفل؟ 

او مغازه فالفلی داشت به همین دلیل به او حسن فالفل می گویند. 
او معروف است و سرقت های زیادی انجام داده است. 

Rچقدر از این سرقت ها گیرت آمد؟ 
پول خوبی به جیب زدم. در این مدت توانس��تم 
خ��رج خ��ودم و م��ادرم را دربیاورم. م��ن از راه 
موبایل قاپ��ی ماهی س��ه میلیون درآمد داش��تم و 
زندگی ام می چرخید تا این که با وسوس��ه اعضای 

باند تصمیم به سرقت از خانه ها گرفتیم. 
Rچرا سرقت منزل؟ 

س��رقت تلفن هم��راه پ��ول خوبی 
نداش��ت. ه��ر گوش��ی که س��رقت 
می کردی��م ی��ک س��وم قیم��ت 
می فروختیم اما با س��رقت از یک 
خان��ه ممک��ن بود ت��ا 10 میلیون 

تومان هم به جیب بزنی. 
س�رقت  خانه ه�ا  ک�دام  Rاز 

می کردید؟ 
ما دزدهای قانعی بودیم و بیش��تر در حوالی پیروزی و میدان 
س��پاه س��رقت می کردیم. ریسک س��رقت از خانه های ویالیی 

شمال شهر بسیار باالست. 
Rپس چگونه پول خوب به جیب می زدید؟ 

یک بار در سرقت از یک آپارتمان در محله نبرد توانستیم 1/۵ 
کیلوگرم طال سرقت کنیم. آن خانه بهترین جایی بود که من برای 

سرقت رفتم. از آن سرقت 1۵میلیون تومان به جیب زدم. 
Rخانواده ات می دانستند سرقت می کنی؟ 

س��ال 83 برای اولین بار دس��تگیر ش��دم. بعد از آن خانواده ام 
فهمیدن��د و م��ادرم هم با من قطع رابطه ک��رد. در این مدت تنها 
چند بار مادرم را دیدم. او دوس��ت نداش��ت پس��ر سارق داشته 
باش��د تا این که بعد از آخرین دس��تگیری از این وضعیت خسته 
شدم و از مادرم عذرخواهی کردم و گفتم من را ببخشد. چند ماه 
است که با مادرم آشتی کرده ام و در یک خانه زندگی می کنیم. 

Rپس چرا دوباره دست به سرقت زدی؟ 
م��ن مظنون به س��رقت بودم. من توبه کردم و عقد هس��تم. به 
زودی مراسم ازدواجم نیز برگزار می شود. نگاه به گذشته سیاهم 
نکنید. یک روز ممکن اس��ت تکان بخوری و توبه کنی. من به 
خاطر مادرم و خودم توبه کردم. همس��رم هم می داند دزد بوده ام 
ام��ا توب��ه من را قبول کرد و با هم عق��د کردیم. امیدوارم خدا هم 
توبه مرا بپذیرد. وقتی توبه از دل باش��د دیگر س��رقت نمی کنی. 
توبه زبانی فایده ندارد. گفتنی است بعد از بررسی سوابق متهم و 
با توجه به این که هیچ مال س��رقتی از او به دس��ت نیامد، رضا و 

دوستش از سوی بازپرس دادسرای ویژه سرقت آزاد شدند. 

اعتراف و انگیزه قاتل 2 نوجوان اهوازی
 متهم دس�تگیر ش�ده در خصوص حادثه قتل دو پسر نوجوان در پارک 

جنگلی گمبوعه، قتل اعتراف کرد. 
 دادس��تان حمیدیه گفت: اجس��اد دو نوجوان اهوازی  در پارک جنگلی گمبوعه 
کشف شد و قاتل  این دو نوجوان 12 و 13 ساله، کمتر از 24 ساعت پس از وقوع 
قتل دستگیر شد.علی بیرانوند افزود: متهم به قتل فردی 2۵ ساله و اهل اهواز بود 
که در بازجویی های انجام ش��ده، به قتل این دو نوجوان اعتراف کرد و س��الح قاتل 
نیز که کلت کمری بود، کشف شده است.بیراوند تصریح کرد:  هم اکنون در مرحله 
بازجویی های تخصصی از قاتل این دو نوجوان هس��تیم و صحنه قتل نیز به زودی 
بازسازی خواهد شد.بیرانوند عنوان کرد:  اجساد 2 مقتول جهت انجام بررسی های 
الزم در اختیار پزشک قانونی است و پزشکی قانونی هنوز گزارش خود را اعالم 

نکرده است و انگیزه قاتل باید مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد.
وی ب��ا بی��ان این که نمی توانیم انگیزه قتل را رس��انه ای کنیم، تاکید کرد: قاتل 
فردی 2۵ س��اله اس��ت، در حالی که 2 مقتول دو نوجوان 12 و 13 س��اله هستند. 
خانواده ها و والدین باید به رده س��نی دوس��تان فرزندان خود توجه کنند تا افرادی 
که فقط در رده س��نی فرزاندش��ان هستند با آنها ارتباط دوستی برقرار کنند و در 
غیر این صورت باید بدانند که قطعا در ارتباط های دوستی که افراد اختالف سنی 
زیادی دارند، حتما فرد کوچکتر دچار آسیب های جسمی و اجتماعی خواهد شد و 

جنایت  اخیر نیز یک نمونه از همین موضوع است.

درگیری در ایذه ۵ زخمی برجای گذاشت
در جری�ان یک درگیری که بیان اراذل 
و اوب�اش در این شهرس�تان رخ داد پنج 

نفر زخمی شدند. 
فرماندار ایذه اظهار کرد: این درگیری بین 
تع��دادی از اراذل و اوباش در ش��هر ایذه در 
منطقه گنجشک گیر اتفاق افتاده که منجر به 
مجروح ش��دن پنج نفر ش��ده اس��ت. محسن 
بیرانون��د اف��زود: یک نفر در ای��ن حادثه به 
وسیله شمشیر مجروح شده که در بیمارستان 

تحت عمل جراحی قرار گرفته و س��ایر افراد درگیر در این حادثه، متواری ش��ده 
اند. به گفته وی یکی از این افراد، مجازات حبس داشته که به مرخصی آمده و به 
زن��دان بازنگش��ته اس��ت. بیرانوند همچنین گف��ت: در منطقه دره قی��ال در مرز 
شهرستان های ایذه و مسجدسلیمان یک درگیری بر سر مسائل طایفه ای و ملکی 
نیز رخ داده اس��ت. وی با بیان اینکه این درگیری تلفات نداش��ته است اظهار کرد: 
این پرونده در نیروی انتظامی در دست بررسی است و اطالعات تکمیلی متعاقبا 
اعالم می ش��ود. شهرس��تان ایذه شامل س��ه بخش، 10 دهستان و 2 شهر در شمال 
شرق خوزستان قرار دارد و جمعیت آن طبق سرشماری سال 1390 بیش از 203 

هزار نفر  است. 

قتل پدر و پسر ایرانشهری با شلیک گلول
 فرمان�ده انتظامی ایرانش�هر اظهار داش�ت: کارآگاه�ان پلیس آگاهی 
ایرانش�هر پنجم دی از قتل پدری 45 س�اله و فرزند 23 س�اله اش بر اثر 

اصابت گلوله توسط سرنشینان یک دستگاه پژو 405 با خبر شدند.
 سرهنگ دوستعلی جلیلیان با اشاره به اینکه مقتوالن در هنگام قتل با یک دستگاه 
پراید در خیابان کارگر این شهرستان در حال تردد بودند، افزود: پس از وقوع این قتل 
اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی متهمان آغاز شد. این مقام انتظامی تصریح 
کرد: کارآگاهان پلیس در تحقیقات تخصصی و میدانی، سر نخ هایی از دخالت یک 
فرد س��ابقه دار در این جرم به دس��ت آوردند. سرهنگ جلیلیان افزود: پس از چندین 
روز اقدامات فنی ش��بانه روزی، کاراگاهان پلیس، ش��ب گذشته یکی از ضاربان را 

شناسایی کرده و وی را در منزلی در شهرستان ایرانشهر دستگیر کردند. 
وی با اش��اره به اینکه فرد دس��تگیر شده 42 سال سن دارد، گفت: ماموران پلیس 
در بازرس��ی از محل س��کونت وی یک دس��تگاه پژو 40۵ که تحت تعقیب مراجع 
قضایی تهران بود را کش��ف کردند. فرمانده انتظامی شهرس��تان ایرانشهر در ادامه 
گفت: این متهم حرفه ای در تحقیقات تخصصی کاراگاهان پلیس به ارتکاب این قتل 
ب��ا همکاری دو نفر دیگر اعتراف ک��رد و انگیزه خود از ارتکاب این جرم را دخالت 
این فرد در قتل یکی از بستگانش در بهار سال گذشته عنوان کرد. سرهنگ جلیلیان 
با اشاره به اینکه این متهم به مراجع قضایی معرفی شده خاطر نشان کرد: تالش  های 

گسترده پلیس برای دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد. 

برای تامین اعتیاد دزدی می کردیم توبه کردم و دیگر سرقت نمی کنم

پيشگيري و مقابله با سرقت   
 1- انتخاب مأموران پلیس از میان افرادي كه صال حیت پلیس ش�دن را دارند. 2- تجهیز پلیس به تمام امكانات مدرن و افزایش كارآیي این نیرو از طریق تقویت همه جانبه. 3- مطلع س�اختن مردم از نش�اني و تلفن هاي پلیس براي اطال ع دادن وقوع س�رقت به آنان. 4- س�رعت عمل در تعقیب و شناس�ایي 
سارقان بر اساس اصول موجود علمي. 5- اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندان ها و مراقبت و كنترل آنها توسط مراكز ویژه حمایت از آنان به شیوه مقتضي.6- ایجاد اردوگاه هاي كار براي زندانیان سارق و به كارگیري آنان در امر راهسازي، معدن و... 
7- الزام كارخانجات و مؤسس�ات س�اخت وس�ایل نقلیه داخل كش�ور به اس�تفاده از دیدگاه هاي كارشناس�ي در مورد رعایت نكات ایمني و ضروري براي كاهش زمینه س�رقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل ها، چگونگي حّك ش�ماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگیر و قس�مت هاي مختلف و نحوه سیم كش�ي در 
قسمت هاي محركه. 8- افزایش تعداد گشت هاي شبانه پلیس در مناطق آلوده به سرقت. 9- خودداري از اعطاي مرخصي و آزادي مشروط و عفو به سارقان سابقه دار.10- كنترل شدید سارقان بعد از تحمل مجازات و پایان محكومیت از طریق ایجاد اشتغال براي آنان. 11- ایجاد تكلیف براي دفاتر اسناد 
رس�مي به منظور احراز اصالت خودرو و اس�ناد مالكیت پیش از انتقال رس�مي یا تنظیم وكالت نامه. 12- تال ش در جهت كش�ف خودروهاي به س�رقت رفته و تعویض پال ك هاي قدیمي خودروها از س�وي نیروي انتظامي. 13- اختصاص ش�عب خاصي از دادگاه ها براي رس�یدگي به جرم سرقت توسط قوه قضاییه. 

14- برخورد قاطع قضایي با مالخرها و اوراقچیان متخلفي كه به نحوي با سارقان همكاري دارند. 15- تربیت نیروي مشخص و حرفه اي مبارزه با سرقت از سوي پلیس. 16- تشویق نقدي ماموراني كه در امر پیشگیري و كشف اموال مسروقه موفقیت هاي چشمگیري دارند.


