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 افزايش 
36 درصدي 

صدور گذرنامه

ناجا  پلي��س گذرنام��ه  رئيس 
از افزايش تعداد ص��دور گذرنامه 
در س��ال گذشته نس��بت به سال 
88 خب��رداد.  به گزارش ايس��نا، 
س��رهنگ محمود صادقي با اعالم 
اي��ن خبر گف��ت: مي��زان صدور 
گذرنام��ه در س��ال 89 از رش��د 
36 درصدي نس��بت به سال 88  

حكايت دارد. 
به گون��ه اي ك��ه س��ال 88، دو 
ميلي��ون و 140 گذرنام��ه صادر 
ش��د كه اين آمار در سال 87، دو 
ميليون و 260 هزار جلد گذرنامه 
بوده است. همچنين ميزان صدور 
گذرنامه در س��ال 88 نس��بت به 
 م��دت مش��ابه س��ال 87 كاهش 

4/5 درصدي داشت.

كالهبرداري هاي 
ميليوني دكتر قالبي 

از جويندگان كار
مرد تبهكار ك��ه از 27 جوينده 
كار كالهب��رداري ك��رده ب��ود ب��ا 
رديابي ه��اي كارآگاه��ان پلي��س 

مازندران به دام افتاد.
م��ا،  خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه 
كارآگاهان پليس آگاهي مازندران 
چن��دي قب��ل از كالهبرداري هاي 

تبهكار چند چهره باخبر شدند.
مالباخت��گان  از  تحقي��ق  در   
مش��خص ش��د، مرد تبه��كار كه 
خ��ود را دكتراي علوم سياس��ي و 
از اف��راد بانف��وذ نهاده��اي دولتي 
معرفي مي نمايد به بهانه استخدام 
تومان  ميليون ها  كار  جوين��دگان 

كالهبرداري كرده است.
ب��ا كمك  مأم��وران  بنابراي��ن 
ش��اكي ها به چهره نگاري از متهم 
عملي��ات  در  را  او  و  پرداخت��ه 
غافلگيرانه اي دس��تگير كردند. در 
بازرس��ي بدني نيز مق��دار زيادي 
هويت��ي  و  تحصيل��ي  م��دارك 
ش��د.  كش��ف  كار  جوين��دگان 
مته��م ديپلم��ه در بازجويي ها به 
كالهب��رداري از 27 ت��ن اعت��راف 

كرده است.

 مسموميت
  14 دانش آموز 

در مدرسه
غذاي مس��موم 14 دانش آموز 
بيمارس��تان   ب��ه  را  مدرس��ه اي 

فرستاد. 
به گزارش خبرنگار ما، مجتبي 
خالدي – مس��ئول مركز هدايت 
عملي��ات بح��ران  اورژان��س – با 
اعالم اين خبر گفت: صبح ديروز 
امدادگ��ران اورژانس شهرس��تان 
ني ريز، از طريق تماس مسئوالن 
يك مدرسه در جريان مسموميت 
گرفتن��د.  ق��رار  دانش آم��وزان 
امدادگ��ران پ��س از حض��ور در 
مدرس��ه، 14 دانش آم��وز را براي 
مداوا به بيمارستان منتقل كردند. 
اين در حالي است كه براي تعيين 
علل مسموميت بايد آزمايش هاي 

الزم صورت گيرد. 

نقش رسانه ها در پيشگيري از جرم
سيدامير مرتضوي

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادستان عمومي و انقالب مشهد

بدون شك اطالع رساني و ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي شهروندان مي تواند در پيشگيري از 
وقوع جرم و كاهش آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي مؤثر باشد. به همين خاطر اصحاب رسانه و 

مطبوعات مي توانند در اين زمينه پيشگام بوده و رسالت خود را به نحو مطلوب انجام دهند. 
در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه معمواًل شهروندان از آمار دقيق جرايم به نحو مقتضي، 
مطلع و حتي به طور منطقه اي از آن آگاه مي ش��وند. برهمين اساس مراقبت ها و صيانت از اموال 
و جان خود و اطرافيان را افزايش مي دهند. حال اگر س��يماي جنايي هر ش��هر براس��اس مناطق 
جرم خيز و اماكن آلوده درست تبيين شود، برنامه ريزي براي برخورد و پيشگيري اصولي و صحيح 
نيز هدفمند خواهد شد. مسئله ناامني و احساس ترس ناشي از پديده مجرمانه از موضوعات شناخته 
ش��ده در جامعه شناسي جنايي است و رش��د بزهكاري بي ترديد يكي از مسائل و معضالت جدي 
اجتماعي اس��ت. بنابراين صفحه حوادث روزنامه هاي كثيراالنتشار كه يكي از صفحات پربيننده و 
جذاب هس��تند، مي توانند القاكننده ناامني، احساس ترس و غيره باشند يا بالعكس مي توانند در 
پيشگيري از وقوع جرم و اطالع رساني نيز مؤثر باشند. بنابراين ضروري است سياست هاي مدرن 
رس��انه اي تعبيه گردد و حدود و ثغور نقش رس��انه ها در كنترل اجتماعي و پيشگيري از جرايم و 
مبارزه با آن مش��خص ش��ود. از طرفي بين رسانه ها بايد قائل به تفكيك شد. بعضي ها مخل نظم 
و امنيت عمومي و اجتماعي مي باش��ند كه بايد با آنها برخورد قانوني ش��ود و از س��وي ديگر به 
الگودهي رس��انه هاي امنيت گستر بايد توجه بيشتر ش��ود و به عبارتي بعضي مطبوعات احساس 
امنيت، اطالع رساني و ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي را افزايش مي دهند. به همين خاطر بايد 
رس��انه ها و مطبوعات با حقوق و تكاليف خود در قانون اساس��ي، قانون مطبوعات، حقوق رسانه ها 
و ابهامات و ضعف هاي قانوني بين مرز بازدارندگي از بزه و تشويق به بزهكاري آشنا شوند و نقاط 
مثبت عملكرد آنها در بحث اطالع رساني و پيشگيري از وقوع جرم تقويت و نكات منفي عملكرد نيز 

پس از بررسي هاي كارشناسان، كاهش يابد. البته اين امر نياز به آسيب شناسي جدي دارد. 
هر چه ارتباط بين قوه قضائيه و اصحاب رسانه و مطبوعات تقويت شود و اخبار بموقع و مناسب 
و دقيق و هدفمند اطالع رس��اني ش��ود، مي تواند مؤثر و مفيد فايده واقع شود و بعضي از رسانه ها 
از اخبار تصنعي يا اخباري كه دليل واقعي براي وجود آن ندارد،  خودداري نمايند. البته در ش��هر 
مقدس مشهد، دادس��راي عمومي و انقالب مشهد در قالب تشكيل شوراي هماهنگي پيشگيري 
از وقوع جرم توانسته 5 كارگروه امنيتي انتظامي، فرهنگي اجتماعي، آموزش و تحقيقات نظري، 
قضايي و از همه مهم تر رسانه و مطبوعات را تشكيل دهد كه رسانه ها و مطبوعات با اطالع كافي 
و وافي از اولويت جرايم آس��يب ها و ناهنجاري ها و جرايم س��ازمان يافته و باندي بموقع و مناسب 
اطالع رس��اني مي نمايند به طوري كه جنبه بازدارندگي آن بر جنبه تشويق به بزهكاري ارجحيت 
داش��ته باشد و هم اصحاب رس��انه و مطبوعات از تكنيك هاي خاص رسانه اي استفاده و جذابيت 

صفحه حوادث را حفظ و طوري عمل مي نمايند كه جنبه جرم زدايي بر جرم زايي غلبه نمايد.

قاچاقچي مواد مخدر به دار آويخته شد
 قاچاقچي محكوم به مرگ در زندان اهواز به دار آويخته شد. 

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان خوزستان، صبح شنبه – 20 فروردين - »كريم، خ« كه به 
اتهام حمل و نگهداري 202 گرم هروئين از سوي شعبه سوم دادگاه انقالب اهواز به اعدام محكوم 

شده بود پس از طي مراحل قانوني و شرعي اجراي حكم، در محوطه زندان اهواز به دار مجازات 
آويخته شد. 

افشارنيا – دادستان عمومي و انقالب اهواز – از اجراي بيش از 40 حكم اعدام در هفت ماه گذشته 
در اين استان خبر داد و گفت: اجراي احكام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئيس قوه 

قضائيه اين احكام به صورت علني اجرا مي شوند. 

هشدار 
پليس

39ميليون برگ جريمه در سال 89
رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي با اشاره به صدور بيش از 39 ميليون برگ جريمه در سال 89 از رشد 15/6 

درصدي جريمه ها خبر داد. سرهنگ عباسعلي موحدي نژاد با بيان اينكه تعداد قبض هاي صادر شده را نبايد با شمار خودروها در نظر 
گرفت، افزود: تعداد رانندگان متخلف در مقايسه با ساير رانندگان، اندك است اما همين تعداد رانندگان متخلف، بخش زيادي از جرايم 

را مرتكب مي شوند.  وي به شمار تخلفات موجود در قانون اشاره كرد و افزود: تعداد تخلفات موجود در قانون فعلي 176 مورد است 
كه امكان كاهش آن در قانون جديد وجود دارد.  موحدي نژاد، مبلغ جرايم وصول شده در سال 89 را سه هزار و 490 ميليارد ريال 

اعالم كرد و افزود: قبوض صادر شده تخلفات رانندگي از طريق شعب بانك ملي و با عابر بانك هاي ملي هم قابل پرداخت است. 
وي هرگونه اعتراض به نوع و ميزان تخلفات از طريق مراكز پليس به اضافه 10 را ممكن دانست و گفت: دارندگان خودرو مي توانند 

براي رسيدگي به كدهاي مورد اعتراض به اين مراكز مراجعه و از طريق سامانه اجرائيات، نحوه بررسي را پيگيري كنند.

به گ��زارش خبرنگار ما، زن ميانس��ال كه مقابل قاضي 
عموزادي رئيس ش��عبه 268 دادگاه خانواده نشس��ته بود 
همزمان با تس��ليم دادخواستش گفت: »7 سال قبل وقتي 
به خاطر اختالف هاي ش��ديد خانوادگي خانه ام را همراه دو 
فرزندم ترك مي كردم تصور نمي كردم شوهرم با زن جواني 
ازدواج كند.« زن ميانس��ال، در حالي كه آهي مي كش��يد 
گفت: دختر 21 ساله اي بودم كه »قادر« به خواستگاري ام 
آمد. آن زمان كمتر كس��ي در روس��تاي ما سواد خواندن و 
نوشتن داشت. اما خواستگارم معلم بود و اين ويژگي براي 
من كه خانواده اي متوس��ط و بي سواد داشتم افتخار بزرگي 
بود. به همين دليل به تفاوت س��ني 37 س��اله مان توجهي 
نك��رده و با مهري��ه 100 هزار تومان به عقد دائم ش��وهرم 
 درآم��دم. اما خيلي زود متوجه ش��دم ش��وهرم قبل از من 
2 بار ازدواج كرده. او همسر اولش را به خاطر نازايي طالق 
داده بود، اما همسر دومش با دو فرزندشان در حوالي مشهد 
زندگ��ي مي كرد. ب��ا اطالع از اين موضوع بش��دت رنجيده 
خاطر شده و تصميم گرفتم از او جدا شوم. اما وقتي متوجه 
شدم باردارم از جدايي پشيمان شدم. با اين حال از همسرم 
قول گرفتم بين من و همسر ديگرش عدالت را رعايت كند. 
بعد هم سعي كردم از س��ر ناچاري موضوع را به فراموشي 
بس��پارم و با ش��رايط كنار بيايم و زندگي كنم. اما افسوس 
كه رفتارهاي س��رد و بي روح و خس��يس بودن شوهرم هر 
روز ش��رايط زندگي را به ما س��خت تر و سخت تر مي كرد. 
ه��ر قدر هم تالش مي كردم بي فايده بود چرا كه همس��رم 

بي خيال بود. 
مدتي از تولد پس��ر اولم نگذش��ته بود كه متوجه شدم 
فرزن��د ديگري در راه دارم، اما تول��د دومين فرزندمان هم 
تأثيري در تغيير رويه زندگي ش��وهرم نداش��ت. به همين 
خاطر چند بار تصميم به جدايي گرفتم اما به دليل زندگي 
در روستا از آنجا كه همه طالق را بد مي دانستند مجبور به 
تحمل شرايط سخت و دشوار بودم تا اينكه سرانجام 7 سال 
قبل كاسه صبرم به سر آمد و به دنبال اختالف هاي شديد 
و درگيري با »قادر« خانه را ترك كردم و همراه بچه هايم به 
تهران آمده و با اندوخته اي كه داشتيم خانه اي اجاره كرديم 
ت��ا هم از محيط س��رد زندگي ام دور باش��م و هم فرزندانم 
بتوانن��د به تحصيل و كار بپردازند. در اين مدت نيز هر چه 
تالش كردم شايد همسرم به زندگي بازگردد بي نتيجه بود. 
البته تا 4 سال از او هيچ خبري نداشتيم حتي شغل و مكان 
زندگي اش را نيز تغيير داد تا نتوانيم به او دسترسي داشته 
باش��يم. تا اينكه 3 س��ال قبل ما را پيدا كرد به س��راغمان 

آم��د. با اينكه دل خوش��ي از 
زندگي مش��ترك و اخالق و 
رفتارش نداشتم اما از آمدنش 
خوشحال شدم. غافل از اينكه 
او براي گرفت��ن اجازه ازدواج 
مجدد ب��ه ديدنم آمده بود. او 
قصد داشت سومين »هوو« را 
وارد زندگي ام كند كه بشدت 
توهين آمي��ز  رفتاره��اي  از 
همس��رم ناراحت ش��دم و با 
اع��الم مخالفت ش��ديد براي 
ازدواج چهارمش او را از خانه 
بيرون انداختم تا اينكه چندي 
قبل متوجه ش��دم او با دختر 
جواني ازدواج كرده اس��ت. با 
ش��نيدن اين خبر احس��اس 
كردم تمام 32 س��ال زحمت 
و تالش هايم برباد رفته است. 
به همين دليل تصميم گرفتم 
از همسرم به خاطر چهارمين 
ازدواجش آن هم بدون اجازه 
شكايت كنم. شوهرم وقتي از 
شكايتم مطلع شد درخواست 

عدم تمكين به دادگاه داد و از من ش��كايت كرد. به همين 
دليل امروز به دادگاه آمده ايم تا تكليف زندگي ام را مشخص 

كنم.«
زن با چش��مان اش��كبار گف��ت: »حاضرم ب��ه زندگي ام 
بازگردم و در كنار همس��رم زندگي كنم به خاطر اينكه در 
اين مدت هر دو پسرم را به سرو سامان رساندم و حاال تنها 
زندگي كردن برايم بس��يار سخت است بنابراين حاضرم با 

همسرم زندگي كنم.«
در اين ميان پيرمرد كه تا آن لحظه سكوت كرده بود به 
قاضي عموزادي گفت: همسر اولم را به خاطر نازايي طالق 
دادم و بع��د از آن با زني كه 9 س��ال از خودم كوچكتر بود 
ازدواج كردم ام��ا از زندگي و نوع رفتارهايش راضي نبودم. 
بنابراين تصميم گرفتم دوباره ازدواج كنم. به همين دليل به 
خواستگاري  »سيما« رفته و او را به عقد دائم خود درآوردم. 
 ام��ا هرگز تصور نمي ك��ردم او نيز زن مورد نظرم نباش��د! 
7 سال قبل هم به دنبال قهر همسرم، تصميم گرفتم تنها 
زندگي كنم، اما نتوانس��تم بيش از 4 سال طاقت بياورم. به 

همين خاطر به س��راغ س��يما رفته و به او گفتم اگر ظرف 
يك هفته ب��ه خانه برنگردد ازدواج خواه��م كرد. اما او كه 
تمام حرف هايم را بهانه مي دانس��ت بي توجه به درخواستم 
به خانه بازنگش��ت و من هم در 77 سالگي با دختر جواني 

ازدواج كردم.
آقاي قاضي با اينكه همس��ر چهارمم بيش از 40 س��ال 
از من كوچكتر اس��ت اما به خوبي دركم مي كند و من او را 
بيشتر از سه همسر قبلي ام دوست دارم. او بيش از آنكه به 
فكر زندگي و پول باش��د به فكر من است و ما براي زندگي 
خ��ود برنامه هايي داريم تا روزهاي متفاوتي را با هم تجربه 
كنيم. حاال هم 3 س��ال اس��ت با او زندگي مي كنم و حتي 
ي��ك بار هم دعوا نكرده ايم و به هيچ عنوان حاضر نيس��تم 
همس��ر س��ومم را به خانه بازگردانم  زيرا از زندگي فعلي ام 
راضي هستم و اگر »سيما« از شرايط ناراضي است مي تواند 
درخواست طالق نمايد. پس از پايان جلسه قاضي دادگاه به 
اين زوج يك هفته مهلت داد تا با هم به توافق برس��ند. در 

غير اين صورت حكم قانوني را صادر خواهد كرد.

چهارمين ازدواج 
جنجالي مرد 80 ساله

 گروه حوادث - مونا خوشخو 
 همسر سوم مرد 80 ساله 

 وقتي از چهارمين 
 ازدواج همسرش 

 باخبر شد به دادگاه 
 خانواده رفت 
 و از شوهرش 
شكايت كرد.

گروه حوادث دزدان سريالي مشتريان بانك ها هنگام فريب آخرين طعمه شان، در دام كارآگاهان 
گرفتار شدند.

به گزارش خبرنگار ما، آخرين روزهاي سال 89 مردي به اداره آگاهي استان فارس رفت و از سرقت 
پول هايش به دست سه مأمور قالبي خبر داد. شاكي گفت: امروز پس از دريافت سه ميليون تومان پول 
از بانك، راهي محل كارم ش��دم اما پس از رس��يدن به محلي خلوت، يك خودروي سمند سفيد با سه 
سرنشين سد راهم شد. آنها كه خود را مأمور پليس معرفي كردند، به بازرسي خودرويم پرداختند اما پس 
از اين كه مورد مشكوكي پيدا نكردند، با عذرخواهي محل را ترك كردند. با اين حال وقتي سوار ماشين 
شدم، دريافتم آنها مأمور قالبي بوده و پول هايم را سرقت كرده اند. پس از اين شكايت، تيمي از مأموران 
پليس آگاهي به تجسس براي شناسايي و دستگيري سارقان پرداختند. همزمان با شروع تحقيقات، چند 
شكايت مشابه ديگر نيز مطرح شد كه حكايت از سريالي بودن سرقت ها داشت. كارآگاهان با چهره نگاري 
از متهمان، عكس و مشخصات شان را در اختيار گشتي هاي پليس قرار دادند. سرهنگ سيروس حيدري، 
رئيس پليس آگاهي اس��تان فارس در اين باره گفت: بررس��ي پرونده ها نشان داد دزدان مأمورنما طعمه 
خود را در بانك شناسايي كرده و پس از تعقيب شان در محلي خلوت، نقشه سرقت را اجرا مي كردند. آنها 
براي اين كه در دام مأموران گرفتار نشوند، در شهرهاي مختلف استان دست به سرقت مي زدند. سرانجام 
مأموران پليس شهرستان پاسارگاد به سه سرنشين پرايد كه خودرويي را متوقف كرده بودند، مشكوك 
شدند. پس از بررسي چهره متهمان، مشخص شد آنها دزدان مأمورنماي تحت تعقيب هستند. بنابراين 
رمضان- 45 ساله-، محمد- 17 ساله- و علي- 18 ساله- در عملياتي ضربتي دستگير شدند كه پس از 
انتقال به اداره آگاهي، به ده ها فقره سرقت در پوشش مأمور پليس اعتراف كردند. هم اكنون تحقيقات 

تخصصي از متهمان در اداره آگاهي ادامه دارد.

پايان سرقت هاي سريالي 
مأموران قالبي

گروه حوادث مرد ش�يطان صفت مأمورنما كه دختر دانش�جو را 
ربوده و تحت آزار و اذيت قرار داده بود، با رديابي هاي پليسي 

دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پرونده از چندي قبل و به 
دنبال طرح شكايت دختر جواني در اداره پنجم پليس آگاهي تهران در 
دستور كار قرار گرفت. قرباني جنايت سياه به كارآگاهان گفت:  دانشجو 
هس��تم و با مادر پيرم زندگي مي كنم. به دليل مش��كالت مالي و براي 
تأمين هزينه هاي زندگي و شهريه دانشگاهم در يك توليدي كار مي كنم. 
ديش��ب پس از دريافت 460 هزار تومان پول از صاحبكارم، راهي خانه 
بودم كه به محض پياده شدن از خودروي مسافربر، مرد جواني به طرفم 
آمد. او كه خود را مأمور معرفي مي كرد، از راننده هم خواست پياده شود. 
بعد هم با صداي بلند و ترسناك پرسيد: شما چه نسبتي با هم داريد؟ 
راننده جوان كه شوكه شده بود، گفت: من راننده مسافربر هستم و اين 
خانم هم مسافر بوده و... پس از اين كه گفته هاي راننده را تأييد كردم، 
مرد مأمورنما او را رها كرد و بالفاصله به بازرسي كيف دستي ام پرداخت. 
او پس از برداشتن پول هايي كه بابت شهريه دانشگاه قرض گرفته بودم، 
مرا با تهديد به داخل كوچه اي خلوت و تاريك كشاند. بعد هم در كمال 
بي رحمي مرا با تهديد چاقو مورد آزار و اذيت قرار داد. دقايقي بعد وقتي 
گريخت، با عجله خودم را به كالنتري رس��اندم. پس از ش��كايت دختر 
جوان، كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي به دستور قاضي سليماني- 
داديار ش��عبه دوم دادس��راي جنايي تهران- تحقيقات گس��ترده براي 
شناسايي متهم را آغاز كردند. پس از چهره نگاري متهم و بررسي آلبوم 
تصاوير مجرمان س��ابقه دار، بالفاصله هويت كاوه- 35 ساله- شناسايي 
 و وي دس��تگير ش��د. رديابي هاي كارآگاهان حاكي از آن بود مرد شرور 
3 سال قبل به اتهام جعل عنوان مأمور دستگير و زنداني بود. اما مدتي 
قبل با سپردن وثيقه، آزاد شده و ديگر برنگشته وقتي خانواده اش دريافتند 
وي بار ديگر مرتكب جرم شده،  او را به زور به زندان برده و تحويل داده 
بودند. بدين ترتيب متهم به دادسراي جنايي تهران منتقل شد. كاوه در 
حالي كه منكر جرم بود، وقتي با دختر جوان روبه رو ش��د، ناچار لب به 
سخن گشود. كارآگاهان نيز در بررسي سوابقش دريافتند وي از سال 79 

به اتهام س��رقت، جعل عنوان مأمور، آزار و اذيت زنان و دختران و قتل 
دس��ت كم 9 فقره سابقه كيفري دارد. بنابراين براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي قرار گرفت. 

گفت وگو با متـهم
 تا چه مقطعي درس خوانده اي؟

ديپلم ردي هستم.
 چند تا خواهر و برادر داري؟

دو تا برادر، دو تا خواهر كه همگي تحصيلكرده و داراي مشاغل مهم هستند.
پس تو چرا خالفكار شدي؟

نمي دانم. فرزند كوچك خانواده هستم. وقتي چند سال قبل پدرم فوت كرد و 
مادرم هم ازدواج مجدد كرد، از زندگي دلسرد شدم. چندي بعد هم در دام اعتياد 

گرفتار شده و براي تأمين هزينه مواد مخدر مجبور به سرقت شدم.
ازدواج كردي؟

نه هر چه به مادر و خواهر و برادرانم گفتم برايم زن بگيريد، توجهي نكردند. 
مي گفتند هيچ كس به آدم بيكار و بيسواد زن نمي دهد.

ماجراي پرونده قتل چيست؟
من مرتكب قتل نشده ام بلكه آن موضوع يك حادثه بود. حدود سه سال قبل 
يك ش��ب دختر جواني را با دو پس��ر سوار بر خودرويي ديدم. وقتي آنها را تحت 
عنوان مأمور متوقف كردم، پس��رها فرار كردند و دخت��ر جوان ناگهان پا به فرار 
گذاشت كه در وسط بزرگراه با خودرويي تصادف كرد و جان باخت. دادگاه هم مرا 

از اتهام قتل تبرئه كرد اما به خاطر جعل عنوان مأمور، سه سال حبس گرفتم. 
از ساير اتهاماتت بگو؟

اولين بار سال 79 به خاطر سرقت كارت تلفن دستگير شدم اما وقتي پس از 
6 ماه زندان آزاد شدم، بار ديگر تصميم گرفتم با جعل عنوان مأمور از افراد پولدار 

اخاذي و سرقت كنم.
پشيمان نيستي؟

چرا؛ باور كنيد پشيمانم. خودم هم نمي دانم چرا اين كارها را انجام دادم. شايد 
به خاطر مصرف ماده مخدر- شيشه- بود و نمي فهميدم چه مي كنم!

گروه حوادث مرد سالخورده كه به خاطر اعتماد نابجا، زن 
جواني را به خانه اش راه داده بود، قرباني سرقت مرگبار 

شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت شش عصر پنجشنبه - پنجم 
اس��فند - دختر جواني با مأموران پلي��س 110 تماس گرفت و 
ب��ا صداي ل��رزان از قتل پدرش خب��ر داد. دقايقي بعد تيمي از 
كارآگاهان پليس جنايي همراه قاض��ي گل محمدي - بازپرس 
جنايي كرج، راهي محل حادثه - محله »عظيميه« - شدند. آنها 
پس از ورود به خانه با پيكر مرد 75 ساله روبه رو شدند كه بر اثر 
اصابت ضربه هاي مهلك به س��رش از پا درآمده بود. همزمان با 
طرح دو فرضيه قتل با انگيزه سرقت و انتقامجويي، تحقيقات در 
اين دو ش��اخه تمركز يافت، اما وقتي مشخص شد مقداري طال 
از خانه سرقت شده، فرضيه قتل با هدف سرقت قوت گرفت. از 
سوي ديگر با توجه به اينكه شواهد نشان مي داد قاتل به راحتي 
وارد خانه ش��ده و قرباني جنايت نيز لباس خانه به تن داش��ته، 
احتمال قتل به دست يك آشنا قوت گرفت. دختر مقتول نيز به 

بازپرس جنايي گفت: »روزهاي فرد از ساعت يك تا شش عصر 
به آموزشگاه مي روم. امروز هم ساعت يك بعد از ظهر پدرم خانه 
بود كه به آموزش��گاه رفتم. ساعت شش برادرم تلفن زد و گفت 
هرچه زنگ خانه را مي زند، جوابي نمي ش��نود. بنابراين با عجله 
خودم را به خانه رس��انده و پس از ورود، در اوج ناباوري با جسد 

پدر روبه رو شديم.«
پس از بررس��ي هاي مقدماتي، جسد براي تعيين علت اصلي 
و زمان مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. سرهنگ حميدرضا 
گل صباحي - رئيس پليس آگاهي استان هاي تهران و البرز - با 
اش��اره به پرونده جنايت گفت: كارآگاه��ان اداره مبارزه با جرايم 
جناي��ي در جريان تحقي��ق از اهالي و عمليات ه��اي اطالعاتي 
دريافتند زني به طور مش��كوك و پنهاني به اين خانه رفت و آمد 
داشته است. با كشف اين سرنخ تجسس ها در اين شاخه عملياتي 
تمركز يافت. كارآگاهان وقتي مطمئن شدند روز حادثه نيز زن 
جوان وارد خانه ش��ده به تحقيق در اين باره پرداختند. در ادامه 
هويت ناهيد - مظنون اصلي - شناس��ايي ش��د و كارآگاهان در 

عملياتي ضربتي او را در خانه اش دستگير كردند.
وي در نخس��تين بازجويي ها منكر هرگونه جرمي ش��د، اما 
پس از مشاهده مدارك و مستندات پليسي لب به اعتراف گشود. 
»مقتول تا چندي قبل دفتر كاري داشت و يكي از دوستان من 
هم كارمندش بود. يك بار كه براي ديدن دوس��تم رفته بودم با 
مقتول آشنا شدم. بعد از جلب اعتمادش و ريختن طرح دوستي، 
چندين بار به خانه اش رفتم. از آنجا كه مي دانستم او با دخترش 
تنها زندگي مي كند و طال و جواهرات زيادي هم دارد، س��رانجام 
نقشه س��رقت از خانه اش را طراحي كردم. اوايل اسفند وقتي با 
مشكل ش��ديد مالي روبه رو ش��دم، در اجراي نقشه ام مصمم تر 
ش��دم. روز حادثه با اطمينان از تنها بودن صاحبخانه به ديدنش 
رفتم. زماني كه در حال استراحت بود، چكشي از كنار جاكفشي 
برداش��تم و چند ضربه به س��رش زدم. وقتي از مرگش مطمئن 
شدم، مقداري طال از خانه اش برداشته و فرار كردم. طالها را نيز 
سه ميليون و 500 هزار تومان فروختم.« متهم در ادامه با انتقال 

به محل جنايت نحوه قتل مرد 75 ساله را بازسازي كرد.

 دسيسه 
 زن ناشناس 

براي قتل

دختر جوان قرباني جنايت سياه
گروه حوادث رئيس پلي�س آگاهي تهران بزرگ 
ب�راي شناس�ايي والدي�ن و خان�واده دو كودك 
خردس�ال كه قرباني جنايت هولناك شده اند از 

مردم كمك خواست. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ عباسعلي محمديان 
با اظهار تأسف از وقوع چنين جنايت كم سابقه اي گفت: 
شامگاه هشتم اسفند 89 دو سرباز وظيفه هنگام عبور 
از بوس��تاني در جنوب ته��ران – زير پل بعثت، تقاطع 
خيابان شهرزاد – با اجساد دو كودك روبه رو شدند كه 

به طرز فجيعي از پا درآمده بودند. در كنار پيكر آنها نيز شيشه شير 
و چند تكه لباس بچگانه به چشم مي خورد. دقايقي بعد با حضور 
مأموران كالنتري 159 بي سيم، قاضي عموزاد – بازپرس كشيك 
ويژه قتل – به همراه تيم ويژه اي از كارآگاهان جنايي پليس آگاهي 
در محل حادثه حضور يافته و به بررسي موضوع پرداختند. دختر 
6 ماهه و پس��ر 4 س��اله هر دو به يك شيوه به قتل رسيده بودند. 
با ش��روع تحقيقات فرضيه هاي پليسي براي كشف راز دو جنايت 
هولناك يكي پس از ديگري مطرح و پيگيري شد. عكس دو قرباني 
هم در منطقه پخش شد و تمام افرادي كه احتمال مي رفت بتوانند 

در شناس��ايي هوي��ت دو كودك اطالعاتي در اختيار پليس قرار دهن��د مورد تحقيق قرار گرفتند. اما با 
گذشت بيش از يك ماه همچنان تحقيقات در اين پرونده به بن بست رسيده است و اميدواريم با اطالعات 
ارزشمند مردم و پيگيري رسانه اي موضوع بتوانيم هر چه زودتر عامالن اين جنايت هولناك را شناسايي 
و دستگير نماييم تا به مجازات برسند. رئيس اداره دهم پليس آگاهي تهران نيز در اين باره به خبرنگار ما 
گفت: سال هاست در بخش جنايي پليس آگاهي مشغول هستم و تاكنون در جريان رسيدگي به صدها 
پرونده قتل بوده ام. اما قتل اين دو كودك خردسال روح و روان مرا بشدت آزرده است. چرا كه به جرأت 
مي گويم اين پرونده اي است كه نه تنها كارآگاهان اداره دهم بلكه اغلب كارآگاهان پليس آگاهي را نيز 
بشدت متأثر نموده و همه در تالش براي كشف اين پرونده هستند. با اين حال هر روز عصر كه خسته 
از كار روزانه به س��وي خانه مي روم به ناچار از محل كشف اجساد كودكان عبور مي كنم و ناخودآگاه به 
محض رسيدن به اين محل تصوير آنها در ذهنم نقش مي بندد و به ياد پرونده مي افتم و اينكه چه كسي با 
اين همه قساوت قلب دست به چنين جنايت هولناكي زده است؟ قاضي اميرآبادي – سرپرست دادسراي 
جنايي تهران – كه به طور شبانه روزي در تالش براي كشف اين پرونده است دستورات قضايي ويژه اي 
در اين باره صادر كرده اس��ت. هم اكنون كارآگاهان در يكي از شاخه هاي عمليات تصميم دارند از طريق 
بررسي كف پاي قربانيان به سرنخ هاي مهمي دست يابند.  سرهنگ محمديان در پايان از مردم خواست 
در صورت شناس��ايي هويت مقتوالن و اطالع از وضعيت خانوادگي آنها موضوع را با ش��ماره تلفن هاي 

51055510 و 51055429 خبر دهند.
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