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گروه حوادث ـ دادستان عمومي 
تشديد  خواستار  تهران  انقالب  و 
ناموسي  قتل هاي  عامالن  مجازات 
قانون  ماده 630  اصالح  يا  و حذف 

مجازات اسالمي شد.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، عب��اس جعف��ري 
پنجمي��ن  در  دي��روز  دولت آب��ادي، 
كاه��ش  حقوق��ي  تدابي��ر  هم انديش��ي 
خش��ونت ك��ه در محل س��ازمان دف��اع از 
قرباني��ان خش��ونت برگزار ش��د، ب��ا بيان 
اين مطلب گفت: راه حل پايان يا كاهش 
قتل هاي ناموسي در كشور الزاماً قضايي 
نيست، بلكه بيشتر ريشه فرهنگي دارد. 

ب��ا اين وجود دس��تگاه قضايي مي توان��د تغييراتي در قواني��ن ايجاد كند. 
هرچند نمي توانيم اين موضوع را توجيه كنيم كه دستگاه قضايي در اين 
زمين��ه وظيفه اي ندارد. ما باي��د علما را وارد اين ح��وزه كنيم، مطبوعات 
و رسانه ها نيز بدون جوس��ازي وارد شوند، جامعه شناسان و روانشناسان 
ني��ز باي��د در اين خص��وص نقش مهم خ��ود را ايف��ا كنند.وي ب��ا تأكيد بر 
س��رمايه گذاري در ح��وزه فرهنگ��ي كش��ور ب��راي از بين ب��ردن قتل هاي 
ناموسي، خواستار تش��ديد مجازات عامالن اين قبيل قتل ها شد و اظهار 
ك��رد: در ص��ورت رضاي��ت اولي��اي دم، اگر قاضي خيلي ش��جاع باش��د، 
حداكثر 10 س��ال حبس براي قاتل تعيين مي ش��ود. البته نبايد فراموش 
كرد كه قتل هاي ناموس��ي ويژه ايران نيس��ت، بلكه در كشورهايي مانند 

هند، آلمان و تركيه نيز شاهد چنين مواردي هستيم.
دادستان تهران در ادامه گفت: در مواردي از جمله ماده 630 قانون 
مجازات اس��المي انگيزه ناموسي از علل توجيه كننده جرم به شمار آمده 
كه حذف يا اصالح اين ماده ضروري اس��ت. البته صرف نظر از قصاص به 
عن��وان مجازات اصل��ي جرم قتل عمد، الزم اس��ت در م��واردي كه به هر 
دلي��ل قصاص اجرا نمي ش��ود، در تعيي��ن مجازات هاي تعزيري، تش��ديد 

مجازات قتل هاي مبتني بر جنسيت مد نظر قرار گيرد.
جعف��ري دولت آبادي ب��ه انواع قتل ه��ا از جمله قتل هاي ناموس��ي، 
قتل هاي ناش��ي از اختالالت شخصيتي و همسركشي اشاره كرد و گفت: 
قتل در زمره مهمترين جرايم خش��ن است كه در آن هم نفرت وجود دارد 

و هم موجب جريحه دار شدن جامعه و خانواده مي شود.
دادس��تان ته��ران ك��ه پيش از اين س��ه س��ال رئيس كل دادگس��تري 
اس��تان خوزس��تان بوده، اضافه كرد: قتل هاي ناموس��ي در چند اس��تان 
مطرح اس��ت واين قتل ها ناش��ي از س��وءظن هاي اثبات نش��ده اي است و 
در اين جوامع همين كه مردان س��وءظن نسبت به خواهر، همسر، دختر 
و يا س��اير نزديكان خ��ود بيابند براي ارتكاب آنها به قتل كافيس��ت و نياز 
به اثبات و ش��هود ندارد.وي اضافه كرد: در قتل هاي ناموس��ي قاتل خود 
را برخالف س��اير قتل ها به صورت محترمان��ه معرفي مي كند و اولياي دم 
نيز درخواس��ت تعقيب قات��ل را ندارند. معموالً كس��ب رضايت اولياي دم 
نيز چند ماه بيش��تر طول نمي كشد.دادس��تان تهران ب��ا تأكيد بر اين كه 
در قتل هاي ناموسي قاتل خود را بحق مي داند گفت: متأسفانه سياست 
قضايي ما در حوزه قتل هاي ناموس��ي بش��دت متف��اوت و حتي متناقض 
اس��ت و بس��تگي به ديدگاه قاضي دارد كه بس��ياري از موارد در كشاكش 
رس��يدگي قاتل آزاد مي شود و يا اين كه در كميسيون هاي عفو مورد عفو 
قرار مي گيرد.وي تصريح كرد: زماني كه در خوزس��تان فعاليت مي كردم 
ب��ه هيچ قاتل ناموس��ي عفو نمي دادم اما متأس��فانه فرهن��گ و ديدگاهي 
وجود داشت كه حتي برخي اوقات خود قضات زنگ مي زدند و خواستار 

عفو قاتل مي شدند.
جعفري دول��ت آبادي تصريح كرد: اين قتل ها ريش��ه تفكراتي دارند 
و قات��ل فك��ر مي كن��د با عمل خ��ود جامع��ه را از گناه عاري مي س��ازد و تا 
زماني كه اين فرهنگ نس��بت به زنان تغيير نكند قتل هاي ناموسي ادامه 
دارد. اين مقام قضايي، پليس و دستگاه قضايي را در برخورد با قتل هاي 
ناموس��ي نات��وان دانس��ت و گفت: علت اي��ن ناتواني آن اس��ت كه انگيزه 
قتل هاي ناموس��ي به مس��ائل فرهنگي برمي گردد.وي بر سرمايه گذاري 
در حوزه فرهنگي كشور براي از بين بردن قتل هاي ناموسي تأكيد كرد و 

گفت: آنجا كه سنت ها پررنگ است اين قتل ها نيز بيشتر است.
دادس��تان عموم��ي و انق��الب ته��ران اظه��ار داش��ت: در پ��ي كاهش 
قتل هاي مبتني بر جنس��يت هس��تيم ت��ا اجازه ندهي��م در حكومت ديني 
چنين اتفاقاتي بيفتد.دادس��تان تهران ضمن اش��اره به آمار قتل هاي سه 
س��ال اخي��ر تهران گف��ت: در س��ال 1385 از 202 فقره قت��ل، 56 نفر از 
مقت��والن زن و در س��ال 1386 از 149 فقره قت��ل 35 نفر از قربانيان زن 
بوده ان��د.در س��ال 1387 از 103 فق��ره قتل، 46 قرباني زن و در ش��ش 
ماهه اول س��ال 88 ني��ز از 103 فقره قتل، 28 قربان��ي زن بوده اند.پس 
در مجموع اگر بخواهيم ميانگين س��ه س��اله آمار قتل ه��اي تهران را بيان 
كني��م، در مي يابي��م از مجموع 627 فقره قت��ل، 462 مورد - 74 درصد 
م��ردان - و 165 مورد - 26 درصد - قربانيان را زنان تش��كيل داده اند.

دادس��تان ته��ران كه درب��اره قت��ل مبتني بر جنس��يت س��خن مي گفت، 
درباره »همس��ر كشي« از سوي مردان نيز گفت: زنان قرباني در وقوع اين 
گون��ه قتل ها بي تأثير نيس��تند، زيرا معموالً اين قتل ه��ا در خانواده هايي 
رخ مي ده��د كه به ش��يوه هاي حل اخت��الف به صورت مس��المت آميز تن 
نمي دهن��د.در اي��ن دس��ته از قتل ه��ا، مردس��االري ش��ديدي در م��ردان 
ديده مي ش��ود و فس��اد اخالقي از جمل��ه انگيزه هاي قاتل اس��ت. در اين 
قتل ه��ا برخالف قتل هاي ناموس��ي، قاتل به فس��اد اخالقي همس��رش، 
س��وء ظن ندارد بلكه ايمان دارد.دادس��تان تهران اعتي��اد و الكل را نيز از 
ديگر انگيزه هاي »همسركش��ي« بيان كرد و گف��ت: در اين قتل ها، مرد از 
همس��رش مي خواه��د به دليل اعتي��اد و الكلي ب��ودن وي، تن به خفت و 
خواري دهد كه سرنوش��تش همچون همسرش شود و اگر مقاومت كند، 
كش��ته مي شود.جعفري دولت  آبادي، خش��م هاي آني و ناگهاني مردان 
را از ديگ��ر عل��ل وق��وع همسركش��ي بيان ك��رد.وي همچنين مش��كالت 
اقتص��ادي را نيز در وقوع همسركش��ي مؤثر دانس��ت و تصري��ح كرد: اين 

مسئله قابل توجيه نيست.
دادس��تان تهران درباره قتل هاي ناش��ي از اختالالت ش��خصيتي نيز 
گف��ت: در اين موارد، قاتل به دليل اختالالت ش��خصيتي همچون نفرت 
از زنان، دس��ت به اين گونه قتل ها مي زند.وي ب��ر ضرورت اصالح برخي 
قواني��ن و مق��ررات تأكيد كرد اما در عين حال خواس��تار س��رمايه گذاري 

فرهنگي در كشور براي كاهش قتل هاي مبتني بر جنسيت شد.

دادستان تهران :

مجازات 
قتل هاي ناموسي 
بايد تشديد شود

گروه حوادث  ـ با گذشت شش ماه از دستگيري قاتل سريالي زنان در قزوين و افشاي 6 جنايت، تحقيقات 
قضايي-  پليسي در رابطه با احتمال وقوع سه قتل ديگر از سوي وي ادامه دارد. 

ب��ه گزارش خبرن��گار ما، قاضي »بهمن طاهرخاني« - رئي��س كل دادگاه هاي عمومي و انقالب شهرس��تان قزوين – ديروز 
با تش��ريح آخرين وضعيت پرونده قاتل س��ريالي قزوين با اش��اره به اين موض��وع افزود: پرونده هم اكن��ون در مرحله تحقيقات 
تكميلي اس��ت و 90 درصد هم پيش��رفت داشته است. متهم تاكنون به شش فقره قتل اعتراف كرده اما سه مورد قتل مشكوك 
نيز وجود دارد كه در اين باره هم از »مهين« - عامل جنايت ها – تحقيق مي شود. قاضي طاهرخاني ادامه داد: البته متهم منكر 
ارتكاب اين س��ه قتل اس��ت اما با توجه به اين كه دادس��را درباره اين تعداد قتل به قطعيت نرس��يده تحقيقات تكميلي همچنان 
ادامه دارد. وي تأكيد كرد: بزودي و پس از رفع ابهام ها، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان قزوين فرستاده 
مي ش��ود. »مهين«، 35 س��اله متهم است پنج زن و مرد صاحبخانه اش را از سال 85 تا ارديبهشت 88 در قزوين به قتل رسانده 
اس��ت. زن جوان پس از دس��تگيري در بازجويي ها اظهار داش��ت: به خاطر مش��كالت مالي و با انگيزه سرقت مرتكب قتل شده 
اس��ت. او پس از طرح دوس��تي با طعمه هايش، آنها را سوار خودروي »رنو« كرده و در فرصتي مناسب، آنها را با آبميوه مسموم 

بيهوش مي كرد. پس از خفه كردن قربانيان و سرقت طالهايشان نيز فرار مي كرد. 

ردپاي قاتل سريالي قزوين در 

3 جنايت ديگر 
به دنبال اعترافات  زن جنايتكار به 6 قتل بررسي مي شود

تبهكار هزار چهره 
در كمين زنان و دختران

خارجي  تبعه  را  خود  كه  چهره  هزار  مرد  ـ  حوادث   گروه 
زنان عالقه مند سفر  و  دختران  از شناسايي  و پس  كرده  معرفي 
رديابي هاي  با  بود،  كرده  كالهبرداري  تومان  ميليون ها  خارج،  به 
قبل  ماه  يك  حدود  ما،  خبرنگار  گزارش  به  شد.  دستگير  پليسي 
مرد  از  تهران  امنيت  پليس  يكم  پايگاه  به  مراجعه  با  جواني  زن 
به مأموران گفت:  اتهام كالهبرداري شكايت كرد.وي  به  شيادي 
كه  جواني  مرد  با  اتفاقي  به طور  تجريش  ميدان  در  قبل  ماه  »دو 
معرفي   - كانادايي  و جراح  پزشك   - اسپيدمان«  »آراس  را  خود 
مي كرد، آشنا شدم. مرد تبهكار مي گفت:  به تازگي به ايران آمده و 
در يك هتل آپارتمان در حوالي نياوران اقامت دارد. من كه عالقه 
فكر  كه  درحالي  داشتم،  كشور  از  خارج  در  زندگي  به  شديدي 
پيشنهاد دوستي اش  با  را زده، وقتي  مي كردم شانس در خانه ام 
بار  چندين  بنابراين  كردم.  قبول  خوشحالي  با  شدم،  روبه رو 
همراه يكي از دوستانم به محل اقامتش رفتيم و مكالمه تلفني هم 
داشتيم. دوستي مان روز به روز عميق تر مي شد كه چند روز قبل او 
هراسان و پريشان با تلفن همراهم تماس گرفت و گفت: سارقان 
موتورسوار كيف دستي اش را با 10 هزار دالر سرقت كرده اند، بعد 
هم از من پنج ميليون تومان قرض خواست. من هم كه در همان 
ايام ماشينم را فروخته بودم، به اميد اين كه مرد رؤياهايم بزودي 
اما  پرداختم،  او  به  را  آرزوهايم مي رساند، چشم بسته پول  به  مرا 
او تماس گرفتم، جوابي نشنيدم.  با  از پرداخت پول، هرچه  پس 
بود  حالي  در  اين  گرفتم.  به شكايت  تصميم  اين كه سرانجام  تا 
با شروع تحقيقات پليسي،  از تشكيل پرونده و همزمان  كه پس 
چند شكايت مشابه ديگر نيز از مرد تبهكار مطرح شد.در يكي از 
موارد صاحب يك فروشگاه رايانه در خيابان وليعصر به مأموران 
گفت: يك ماه قبل تبهكار كه خود را تبعه كانادا معرفي مي كرد، 
با چرب زباني 33 دستگاه رايانه دستي خريد و يك فقره چك نيز 
پرداخت. من كه از فروش پرسودم خوشحال بودم، وقتي به بانك 
رفتم و متوجه شدم چك مسروقه است، شوكه شدم.مأموران كه 
با كمك مالباختگان چهره متهم را شناسايي كرده بودند، گام به 
گام به تعقيب مرد تبهكار پرداختند تا اين كه او را همراه زن جواني 
در حوالي ميدان تجريش به دام انداختند.متهم نيز در بازجويي ها 
را  خانه  خانوادگي،  دليل مشكالت  به  قبل همسرم  گفت: مدت ها 
و  ناراحتي  از شدت  داد.  من هم   و دادخواست طالق  ترك كرد 
براي حفظ زندگي ام، خواستم هرطور شده، پولدار شوم و نقشه 
فريب زنان و دختران پولدار و مغازه داران را اجرا كردم.سرهنگ 
قاسم لويي، فرمانده پايگاه يكم پليس امنيت تهران با اعالم اين 
خبر گفت: مرد هزار چهره در حال حاضر با دستور قاضي روستا 
است. بازداشت  در  يك  ناحيه  دادسراي  هشتم  شعبه  بازپرس 

قاضي پرونده نيز با درخواست چاپ عكس بدون پوشش متهم، از 
مردم و مالباختگان خواسته در صورت شناسايي مرد تبهكار، براي 
شكايت به شعبه هشتم دادسراي ناحيه يك - الهيه - يا پايگاه 

يكم پليس امنيت واقع در خيابان دربند مراجعه كنند.

گروه حوادثـ  برخورد دو دستگاه اتوبوس 
آذري  سه راه  قزوين-  خيابان  محدوده  در 
تهران، هفت مصدوم بر جا گذاشت.در اين 
حادثه كه ساعت پنج و 46 دقيقه صبح ديروز 
رخ داد، چهار زن و سه مرد مجروح از سوي 
امدادگران اورژانس به بيمارستان هاي لقمان 
حكيم، فياض بخش و امام خميني)ره( انتقال 

داده شدند.

تصادف  صبحگاهي 
2  اتوبوس در تهران

خاطر  به  كه  معتاد  مرد  ـ  حوادث   گروه 
نقشه اي  طرح  با  را  دوستش  شديد  سوءظن 
نيز  خواب  در  بود،  رسانده  قتل  به  خواب  در 

دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 10 ش��ب هشتم 
مهر، خب��ر قتل م��ردي در روس��تاي »قلع��ه خواجه« 
ورامي��ن ب��ه پلي��س رس��يد. كارآگاه��ان و بازپ��رس 
جناي��ي ورامي��ن پس از حض��ور در مح��ل جنايت در 
نخس��تين تحقيقات پي بردند قرباني 48 س��اله رضا 
نام داش��ته كه با ضربه ه��اي كارد در  اتاقكي حوالي 
منطقه موتور آب از پا درآمده اس��ت. در همين حال 
نحوه اصابت ضربه ها و شواهد موجود حكايت از آن 
داش��ت كه عامل جنايت با مقتول آش��نا بوده است. 
پ��س از بررس��ي هاي مقدمات��ي، جس��د به پزش��كي 
قانوني منتقل شد و گروهي از كارآگاهان به تحقيق 
براي افش��اي راز جنايت ادامه دادن��د. آنها از اهالي 
محل ش��نيدند كه مقتول ظه��ر روز حادثه تلفني در 
حال صحبت با فرد ناشناس��ي ب��وده كه پس از قطع 
تلفن، مغازه اش را هراس��ان بس��ته و رفت��ه  بود. پس 

از آن هم هيچ كس او را نديده اس��ت. با كش��ف اين 
سرنخ، تماس هاي تلفني مرد مغازه دار تحت بررسي 
قرار گرفت و مش��خص ش��د او آخرين بار با فردي به 
نام »مجيد« صحبت كرده اس��ت. زماني كه مأموران 
براي دستگيري مظنون ش��ماره يك راهي خانه اش 
ش��دند پي بردند او چن��د ماه قبل خان��ه اش را تغيير 

داده و هيچ كس نشاني او را ندارد.
تيم جنايي وقت��ي دريافتند »مجي��د« يك فرزند 
معل��ول دارد احتم��ال دادن��د از طريق بهزيس��تي به 
س��رنخي دس��ت يابند. بدي��ن ترتي��ب كارآگاهان با 
كمك مس��ئوالن مركز مربوطه نشاني جديد »مجيد« 
را به دس��ت آوردند. سرانجام متهم سحرگاه 27 مهر 
در خواب عميق دس��تگير ش��د. او كه پ��س از انتقال 
به اداره آگاهي منكر هرگونه آشنايي با مقتول شده 
بود در ادامه لب به اعتراف گش��ود و گفت: »دو سال 
قبل با مقتول آش��نا ش��دم و در اين مدت رفت و آمد 
خانوادگي داش��تيم. به خاطر اين كه ب��ه مواد مخدر 
اعتياد ش��ديد دارم گاهي همس��رم را ب��راي دريافت 
پول ب��ه مغازه »رضا« مي فرس��تادم اما پ��س از مدتي 
ب��ه رفتار او و همس��رم مش��كوك ش��دم. در حالي كه 
س��وءظن بش��دت آزارم م��ي داد دنبال راه��ي براي 
پاي��ان دادن ب��ه اي��ن وضعيت ب��ودم. ابت��دا تصميم 
گرفت��م همس��رم را بكش��م اما به خاط��ر عالقه اي كه 
به او داشتم منصرف ش��دم.روز حادثه با رضا تماس 
گرفته و به بهان��ه پرداخت بدهي ام با او قرار مالقات 
گذاش��تم. وقتي به اتاقش در منطقه موتور آب رفتم 
ب��ه مح��ض ورود او را در خ��واب ديدم. هم��ان موقع 
به طرف��ش حمله كردم و... متهم پ��س از اعتراف به 
جناي��ت و بازس��ازي صحنه قتل با ق��رار قانوني روانه 

زندان شد. 

ماجراي قتل و 
دستگيري در خواب!

گروه حوادث – راز مرد تبهكار كه خود 
بود در  قتل معرفي كرده  به  را وكيل متهم 

جلسه بازجويي فاش شد.
به گ��زارش خبرنگار جنايي م��ا، صبح ديروز 
بازپرس ش��عبه هفتم دادس��راي جنايي س��رگرم 
رس��يدگي ب��ه پرون��ده قتل ب��ود كه م��رد جواني 
خ��ود را وكي��ل مته��م معرف��ي ك��رد. بازپرس كه 
در جري��ان برگ��زاري جلس��ه ب��ه م��رد ج��وان – 
وكي��ل متهم به قتل – مش��كوك ش��ده ب��ود از او 
پروان��ه وكالت خواس��ت. م��رد جوان ه��م پس از 
جس��ت وجوي كيفش ضمن عذرخواهي گفت: 
»متأس��فانه پروانه همراه ندارم.«سپس قاضي از 
وي خواس��ت خ��ود را به طور كام��ل معرفي كند 
و درب��اره عضويتش در كان��ون وكال توضيح دهد 
اما م��رد جوان وقتي نتوانس��ت پاس��خ درس��تي 
ارائه دهد، گفت عضو كانون وكال نيس��ت.بدين 
ترتي��ب قاضي از او خواس��ت مدارك شناس��ايي 
خ��ود را نش��ان ده��د ك��ه اين ب��ار وكي��ل قالبي 
ي��ك كارت خبرن��گاري مرب��وط ب��ه ي��ك ش��بكه 
آلماني روي ميز گذاش��ت و گفت:  »راستش من 
خبرن��گارم!«در حالي كه ش��ك بازپ��رس جنايي 
به يقين تبديل ش��ده بود دس��تور بازرسي بدني 
و كيف دس��تي وي را ص��ادر كرد. بدي��ن ترتيب 
اوراق و م��دارك جعلي متع��دد مربوط به ارگان  و 
دس��تگاه هاي مختلف دولتي كشف شد. شواهد 
نش��ان مي داد م��رد جوان ب��ا چس��باندن عكس 
خ��ود روي كارت ه��ا براي خ��ود م��دارك جعلي 
تهيه كرده اس��ت.متهم پس از بازداش��ت خود را 
»عبدالوهاب« - 26 ساله – معرفي كرد و گفت: 
كارت خبرن��گاري و معرفي نامه را به طور اتفاقي 
پيدا كردم. پ��س از جعل نيز خودم را خبرنگار يا 

كارمند ارگان هاي دولتي معرفي مي كردم.
- چرا به دادسراي جنايي آمدي؟

شنيده بودم وكال و خبرنگاران زيادي به اين 
حوزه قضايي مي آيند مي خواس��تم با استفاده از 
اين عناوين و فريب مردم پولي به دس��ت بياورم 
كه...  . در حال حاضر مرد شياد در اداره آگاهي 

تحت بازجويي است.

شيادي 
در لباس وكيل جنايي

گروه حوادث ـ قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران 4 مرد را به خاطر نصب غيراستاندارد 
و مهار نكردن تابلوي تبليغاتي يك شركت تجاري كه به مرگ يك عابر 50 ساله انجاميد، به 

پرداخت ديه محكوم كردند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ما، چندي قبل پس��ر جوان��ي با مراجعه ب��ه ش��عبه 101 دادگاه قرچ��ك از صاحب 
ي��ك فروش��گاه ل��وازم خانگي به علت رعايت نك��ردن اصول ايمن��ي در نصب تابلوي تبليغاتي ش��كايت كرد و 
گف��ت: چن��د روز پيش پدر 50 س��اله ام عليرضا  ب��راي خريد از خانه خارج ش��د اما هنگام حرك��ت در پياده رو 
تابل��وي تبليغاتي يك فروش��گاه روي پدرم س��قوط كرد.دقايقي بع��د امدادگران اورژانس او را به بيمارس��تان 
منتقل كردند اما متأس��فانه پدرم روز بعد بر اثر ضربه مغزي و شكس��تگي جمجمه جان سپرد.دادرس پرونده 
با دريافت اين ش��كايت دس��تور تحقيق از اهالي محل و كس��به درباره نحوه س��قوط و بررس��ي جزئيات حادثه 
را صادر كرد و صاحب فروش��گاه نيز به دادس��را فراخوانده ش��د. مرد جوان در اين باره گفت: تابلوي ش��ركت 
تجاري طي قراردادي دو س��اله بر س��ر در فروشگاه نصب شده بود اما پس از مدتي به دليل اينكه قصد فروش 
گوش��ي هاي تلفن همراه را داش��تم، با مدير ش��ركت تجاري تماس گرفته و از آنها خواستم تابلوي كوچكتري 
نصب كنند تا بتوانم تابلوي تبليغ فروش گوش��ي تلفن همراه را نيز نصب كنم. س��ازنده تابلو و يك جوش��كار 
براي بريدن و كوچكتر كردن تابلو به فروش��گاهم آمدند. پس از بريدن و جداكردن ش��اخه ها به علت تاريك 
ش��دن هوا ادامه كار به روز بعد موكول ش��د و آنها تابلو را روي پش��ت بام مغازه رها كرده و رفتند اما با روش��ن 
ش��دن هوا، باد ش��ديد تابل��و را به پائين انداخت كه متأس��فانه منجر ب��ه مرگ يك رهگذر ش��د.قاضي پرونده 
با ش��نيدن اظهارات صاحب فروش��گاه از كارش��ناس اداره كار خواست به بررس��ي فني حادثه بپردازد. نظريه 
كارشناس��ي حاكي از آن بود كه شركت تجاري خارجي براي تبليغات، ساخت و نصب تابلوي سردر مغازه ها 
را به صورت رايگان انجام مي دهد. از س��وي ديگر مش��خص شد برش نامناس��ب پايه هاي فلزي، سبك شدن 
تابلو پس از تخليه اجزاي داخلي، و وزش باد عامل سقوط تابلو از پشت بام بوده است. اين در حالي است كه 
تابلو مي بايستي پس از تاريكي هوا مهار و متصل مي شد و تابلو به صورت افقي روي شيب بام قرار مي گرفت.

بدين ترتيب با ارجاع پرونده به هيأت 7 نفره كارشناسان رسمي دادگستري مرد آهنگر 50 درصد، اعزام كننده 
آهنگ��ر، نماينده ش��ركت تجاري 30 درصد، مالك فروش��گاه 15 و مديريت ش��ركت تج��اري 5 درصد مقصر 

شناخته شدند كه قاضي دادگاه آنها را به ميزان جرمشان محكوم به پرداخت ديه كرد.
به گزارش خبرنگار ما، با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه 42 دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاده 

ش��د كه هيأت قضايي دادگاه مجازات هر 4 متهم را تأييد كرد.

تابلوي تبليغاتي 
جان مردي را گرفت

دانش��مند 74 س��اله ك��ره اي كه ب��ا ادعاي شبيه س��ازي 
انس��ان، س��ر و صداي زيادي در دنيا به پا كرده بود، به جرم 
ميليونها دالر كالهبرداري محاكمه مي ش��ود.دكتر »هوانگ 
وو س��وك« س��ال 2003 ميالدي ادع��ا كرد براي نخس��تين 
ب��ار در دني��ا، جني��ن انس��ان را شبيه س��ازي كرده اس��ت اما 
به تازگ��ي تحقيقاتش جعلي از آب درآم��د و او ژانويه 2006 
از دانش��گاه س��ئول - پايتخت كره جنوبي - اخراج ش��د.اما 
اين پايان رس��وايي هاي دانش��مند جنجالي نبود و دادستان 
كل كره جنوبي، كيفرخواس��تي عليه دكت��ر »هوانگ« و پنج 
نف��ر از اعض��اي گ��روه تحقيقاتي اش ب��ه ج��رم ميليونها دالر 
كالهب��رداري تنظي��م كرد.اي��ن م��رد ك��ه س��ال 1935 در 
روس��تاي »بونيوي« اس��تان »چانگم��ن« به دنيا آم��د پله هاي 
پيش��رفت را يكي يكي پيمود و وقتي 49 س��اله ش��د دكتراي 
تريوژنول��وژي - دان��ش ش��ناخت توليد مثل و تكثي��ر حيوان - 
گرف��ت. او 10 س��ال پي��ش ي��ك رأس گاو را همانندس��ازي 
ك��رد و س��ال 2002 مي��الدي موفق ب��ه شبيه س��ازي خوك 
ش��د.دكتر »هوان��گ« براي نخس��تين بار در دنيا، س��گ را نيز 
همانندس��ازي و آگوس��ت 2005 به جهاني��ان معرفي كرد.

بدي��ن ترتيب ن��ام او با وجود رس��وايي هايش در تاريخ دانش 
پزش��كي جاودانه ش��د. ب��ا اين حال دانش��مند س��الخورده و 

همكاران��ش به جرم سوءاس��تفاده مال��ي از 44 ميليون دالر 
بودج��ه دولتي و خصوص��ي كه براي پيش��برد پژوهش گروه 
مورد نظر پرداخت ش��ده بود تحت پيگرد قانون قرار گرفتند.

دكتر »هوانگ« كه يك قهرمان ملي بود جايزه »ابر دانش��مند 
كره جنوبي« را هم به دس��ت آورد و ادعايش، اميدها را براي 
درمان بيماري هايي همچون س��رطان و پاركينسون افزايش 
داد.ژانوي��ه 2006 ام��ا اين رؤيا رنگ باخ��ت و حاال كه جرم 
او به اثبات رس��يده، عالوه بر جريمه سنگين نقدي، 3 تا 10  

سال زنداني خواهد شد.

دانشمند كالهبردار
تلويزيون اتريش، از نجات 52 كودك 
در  فساد  باندهاي  چنگ  از  نوجوان  و 

امريكا خبر داد.
 36 در  دوشنبه  روز  از  عمليات  اين 
ايالت امريكا شروع شده و به مدت سه 
نيز در  نفر  تاكنون 700  دارد،  ادامه  روز 
شده  شده اند.گفته  بازداشت  اين باره 
زير  دختران  باند  اين  قربانيان  بيشتر 
دختر  آنها  ميان  در  كه  هستند  18 سال 
مي خورد.يكي  به چشم  نيز  ساله اي   10
اعالم  امريكا  فدرال  پليس  مسئوالن  از 
يك  پائين  سنين  در  روسپيگري  كرده: 
مي رود. به شمار  كشور  در  بزرگ  مشكل 

اين عمليات سه روزه نيز بخشي از برنامه 
با روسپيگري  مبارزه  براي  امريكا  دولت 
اين كشور  در  جنايت  و  پائين  در سنين 
است كه از سال 2003 ميالدي تاكنون 
بنابر  كه  است  حالي  در  دارد.اين  ادامه 
 900 تنها  مدت،  اين  طي  پليس  اعالم 
كودك و نوجوان از خيابانها جمع و 510 

نفر نيز در اين باره محاكمه شده اند.

نجات ده ها كودك
 از مراكز فساد امريكا

دنياي حادثه


