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هشدار پلیس برای خرید و فروش های
غیر حضوری در ایام کرونا

اخبار

گروهحوادث/همزمانباشروعایامقرنطینهوتعطیلیمراکزخریدوفروشگاهها
درکشورشاهد افزایشخریدو فروشهای اینترنتیوغیرحضوریهستیم اما در
اینمیانبرایآنکههممشتریانوهمفروشندگاندردامافرادکالهبردارنیفتند
رعایت برخی موارد ایمنی و امنیتی ضروری است.
سرگرد وحید سلطانی پاجی ،معاون اجتماعی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با
بیان نکات مهمی در این زمینه گفت :دراین ایام با توجه به تعطیلی واحدهای
صنفی شاهد آن هستیم که برخی از این واحدها اعالم کردهاند خدماتشان را به
شکل سفارش تلفنی ارائه میکنند و برای این منظور شماره تماسی را نیز اعالم
کرد هاند.
وی با بیان اینکه این روش متفاوت از خریدهای اینترنتی و سفارش از سایتها و
درگاههای آنالین است ،ادامه داد :در این روش مشتریان باید با فروشگاه تماس
گرفتــه و محصول مورد نظر خــود را ســفارش داده و در محل دریافت کنند و از
همین رو نیز الزم است هم فروشندگان و هم خریداران یکسری نکات و موارد
را مدنظــر قراردهنــد .مهمتریــن موضوع ،اطمینان از وجود فروشــگاه اســت و
بههمین دلیل نیز توصیه میشود اگر شهروندان قصد سفارش تلفنی کاالیی را
دارند ،حتماًاز فروشگاههایی این کاال را دریافت کنند که پیشتر به شکل حضوری
از آن خرید کرده و از کیفیت محصوالت آن باخبرند.
ســلطانی ادامــه داد :بــا وجود این تطبیق کیفیــت و اصالت کاال را همــواره باید
بهعنوانیکاصلمدنظرقراردادوبههمیندلیلتوصیهدیگرپلیسایناست
که هنگام دریافت محصول حتماً بسته آن را بازکرده و کاالی دریافتی را از نظر
کیفیت و اصالت با آنچه ســفارش دادهاند مطابقت دهند و ســپس وجه کامل
را پرداخت کنند .وی در ادامه تصریح کرد :الزم اســت شهروندان از بازکردن در
آپارتمانبرایافرادناشناسخودداریکنندوبرایدریافتسفارشخودشانبه
در منزل بروند .با این اقدام از ورود افراد ناشناس به داخل ساختمان جلوگیری
میشود .همچنین در صورتی که افراد مدعی آوردن سفارش دیگر همسایهها
شــده و خواســتار بازکردن در شدند الزم اســت که از این اقدام قبل از هماهنگی
با همسایه مذکور جداً خودداری شود .سلطانی به فروشندگان نیز هشدارهایی
ارائه کرد و گفت :فروشندگان باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان تا قبل از
دریافت وجه ،کاال را به خریدار واگذار نکنند .متأسفانه در مواردی دیده شده که
افراد با نشان دادن رسید جعلی و گواهی انتقال وجه بانکی و ...مدعی واریز وجه
به حساب فروشنده شده اما بعد از مدتی مشخص شده که رسید جعلی بوده
اســت .بههمین دلیل نیز الزم است فروشــندگان حتماً از واریز وجه به حساب
خود از طریق پیامک بانکی یا استعالم از بانک مطمئن شوند.
معاون اجتماعی پلیس پیشــگیری تهران بزرگ درباره محل معامله نیز گفت:
خریــدار و فروشــنده هر دو باید در محلی معمول اقــدام به خرید و فروش کنند،
بنابرایناگرهریکازطرفینبااعالممحلیدورافتادهیاسوتوکوریاحتیساعتی
غیرمعمولبرایمعاملهمواجهشدالزماستیامحلراتغییردادهیاازحضوردر
محل خودداری کنند .وی درباره انجام خرید سفارشی از سوی کودکان نیز گفت:
والدین باید بر کودکان خود نظارت کرده و در صورتی که قصد واگذاری مسئولیت
خرید به کودکان خود را دارند بر رفتار و عملکرد آنان نظارت کنند .ســلطانی در
پایــان به شــهروندان توصیه کــرد که اگر چنانچه خریدشــان اضطراری نیســت،
میتوانند تا زمان بازگشــایی مجدد واحدهای صنفی صبر کرده و ســپس نسبت
به خرید حضوری درمحل نیز اقدام کنند ،یا اینکه خرید خود را از فروشــگاههای
اینترنتی معتبر و دارای مجوز خرید و فروش آنالین انجام دهند.
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گروه حــوادث /زن جــوان که بــه اتهام
قتل شوهرش به پرداخت دیه و حبس
محکوم شــده بــود با نقض ایــن رأی از
ســوی دیــوان عالی کشــور بــار دیگر در
شعبه هم عرض محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
ایــن قتــل در ســال  97رخ داد و پس از
دســتگیری متهم ،وی اعتــراف کرد که
شــوهرش را خفــه کرده اســت چــرا که
اگر او را نمیکشــت به دست وی کشته
میشد.
بــا شــکایت فرزنــدان مقتــول،
کیفرخواســت علیــه ایــن زن صــادر و
پرونــده بــرای رســیدگی بــه شــعبه 4
دادگاه کیفــری اســتان تهران فرســتاده
شــد .امــا در دادگاه دو فرزند مقتول که

فرزنــد خــود بودند از مادرشــان اعالم
گذشت کردند .با این حال دختر بزرگ
مقتــول کــه از همســر اولش بــود برای
نامــادری خــود درخواســت قصــاص
کرد .وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت
گفت :من همســر دوم شــوهرم بودم،
او ســالها قبل با زنــی ازدواج کرده و با
وجود داشــتن یک دختر از او جدا شده
بــود .وقتی من با این مرد ازدواج کردم
خیلــی جــوان بــودم و فاصله ســنی ما
خیلی زیاد بود اما بهدلیل فقر شدیدی
کــه داشــتم مجبــور بــودم ازدواج کنم.
شــوهرم بســیار بداخالق بــود و هر روز
مــرا کتــک مــیزد بــا اینکــه از او راضی
نبــودم اما فکر کردم اگر بچه دار شــوم
اخالقش بهتر میشــود اما بــا اینکه دو

دختــر برایــش بــه دنیــا آوردم نــه تنها
رفتارش بهتر نشد بلکه با بزرگتر شدن
بچههــا او هم بدتر میشــد .روز حادثه
او داشــت بــه دختــرم کــه  9ســاله بــود
ریاضی درس میداد اما چون شوهرم
با عصبانیت حرف میزد و دخترم نیز
از او میترســید نمیتوانست خوب یاد
بگیرد تا اینکه شوهرم عصبانی شد و او
را زد .به او اعتــراض کردم و گفتم حق
ندارد بچه را بزند .اما این بار به سمت
من حمله کرد .با اینکه بارها از او کتک
خورده بودم اما این بار مقاومت کردم
و او به آشپزخانه رفت و چاقو برداشت
وقتــی به مــن حمله کــرد چاقــو را از او
گرفتــم و به عقــب پرتش کــردم وقتی
روی مبــل افتــاد شــالم را دور دهانش

پیچیــدم تــا نتوانــد فریــاد بزنــد آنقدر
فشــار دادم کــه خفــه شــد .بالفاصلــه
اورژانــس را هم خبر کــردم اما او مرده
بود.
بعد از پایان جلســه ،قضــات این زن را

انکار متهم در آتش زدن دختر 13ساله

گروهحوادث/پسرجوان که متهم است دختری
 13ساله را به قتل رسانده صبح دیروز در شعبه
یکمدادگاهکیفریاستانالبرزبهریاستقاضی
قیومیتحتمحاکمهقرارگرفت.
ب ه گزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رســیدگی
به ایــن پرونــده از 12خــرداد ســال  95بهدنبال
آتشســوزی در یــک ســاختمان نیمــه کاره
واقــع در محلــه فرخ آبــاد فردیس کرج شــروع
شد.ســاکنان محــل کــه صــدای نالههــای یک
دختــر را شــنیده بودنــد بــه داخــل ســاختمان
س از مشــاهده این دختــر نوجوان که
رفتند و پ 
در آتش میســوخت با کمک امدادگران مرکز
فوریتهای پزشــکی البرز وی را به بیمارستان
شــهید مدنــی کــرج منتقــل کردند اما شــدت
ســوختگی آنقدر زیــاد بود کــه وی جان باخت.

پساز وقوع این حادثه تیم ویژهای از کارآگاهان
دایرهجناییفردیسکرجتشکیلشدودرادامه
تحقیقات به پسری  17ساله بهنام یاسر ظنین
شــده و او را بازداشــت کردند.یاســر کــه نقــاش
ســاختمان بود به دوســتی با ســتاره  -مقتول-
اعتراف کرد اما گفت او خودسوزی کرده است.
ëëاعترافبهقتل
در حالــی که این پســر نوجوان تحــت بازجویی
قرار داشــت به قتل ســتاره اعتراف کرد و گفت:
من عاشق این دختر بودم اما متوجه شدم او با
پسری افغانستانی دوست شده است به همین
خاطر کینــهاش را به دل گرفتم و شــب حادثه
او را به ســاختمان نیمه کاره کشــاندم بعد هم
دست و پایش را با طناب بستم و شیشه تینر را
روی سر و صورت و بدنش خالی کرده و فندک

را کشــیدم .در حالــی کــه داشــت میســوخت
ســاختمان را ترک کردم اما وقتی از ساختمان
خــارج میشــدم به چنــد نفر رهگــذر گفتم که
دختــری در ایــن ســاختمان خودســوزی کرده
اســت فکر میکردم بموقع نجاتش میدهند،
من نمیخواســتم او بمیرد.بدین ترتیب یاسر
به اتهام قتل عمد بازداشــت شــد .وی یک بار
به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری یک استان
البرز به ریاســت قاضی رنجبر قیومی محاکمه
شــد اما چون بخشــی از مدارک پرونده ناقص
بــود ،رســیدگی دوبــاره بــه تکمیــل تحقیقات
موکولشد.
 ëëدردادگاهچهگذشت؟
سرانجام صبح دیروز رسیدگی به این پرونده
در دادگاه کیفری به ریاست قاضی قیومی و با

به زندان و پرداخت دیه در حق اولیای
دم محکــوم کردند امــا این حکم مورد
اعتــراض دختــر بــزرگ مقتــول قــرار
گرفــت و شــعبه  26دیوان عالی کشــور
نیز بعد از بررســی پرونــده رأی صادره

حضور دو مستشار در شعبه یکم استان البرز
انجام شــد .ســپس اولیــای دم که پــدرو مادر
مقتول بودند در جایگاه ایســتادند و خواستار
قصاص متهــم شــدند .آن گاه یاســر که حاال
پســری  21ســاله شــده بود پای میــز محاکمه
ایستاد و به رئیس دادگاه گفت :من اتهام قتل
را قبول ندارم .ســتاره خودســوزی کرده است.
قاضی پرسید :اما تو اعتراف کردی که دست و
پایش را بســتی و او را آتش زدهای.مادرت نیز
در تشریح شب ماجرا اعالم کرده که تو ساعت
 10شــب در حالی که لباس هایت آغشــته به
تینر بوده سراســیمه به خانه آمدی و موضوع
آتشســوزی ســتاره را مطرح کردی چــرا االن
انکارمیکنی؟
متهــم کــه هیــچ دفاعــی از خــودش نداشــت
سکوت کرد .بدین ترتیب با پایان یافتن دادگاه،
قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

را نقض کرد و پرونده را برای رســیدگی
دوبــاره به شــعبه هم عرض فرســتاد.
متهــم ایــن بــار در شــعبه  7دادگاه
کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه
رفت .این در حالی بود که دختر بزرگ
مقتــول همچنان درخواســت قصاص
کرد.
زن جوان این بــار به قضات گفت :من
خیلی بدبختی کشــیدم به خاطر فقر و
بیپولی مجبور شــدم بــا مردی ازدواج
کنم که همسن پدرم بود و هر روز کتک
میخوردم .میخواســتم جدا شوم اما
نگران آینده بچه هایم بودم چرا که اگر
با پدرشان میماندند هر روز باید کتک
میخوردنــد اگــر هم با مــن میآمدند
کــه جا و مــکان و پــول نداشــتم و آواره
میشدند.قضات به متهم گفتند وقتی
چاقــو را گرفتــی میتوانســتی با پلیس
تمــاس بگیری یا از محل فرار کنی چرا
این کار را نکردی که متهم گفت :در آن
شرایط نمیتوانســتم درست تصمیم
بگیــرم فقط فکــر نجات خــودم و بچه
هایــم بودم کــه از ترس دیــدن صحنه
درگیری ما گریه میکردند.
بعــد از پایــان گفتههــای متهــم و
وکیــل مدافــع او ،هیــأت قضــات برای
تصمیمگیــری در ایــن خصــوص وارد
شور شدند.

شلیک به سرپرست
آموزش و پرورش قرچک

گــروه حوادث/مرد مســلحی صبح دیروز بــا ورود به اداره
آموزش و پرورش شهرســتان قرچک سرپرست این اداره
را هدف شلیک گلوله قرار داد.
بهمنخطیبی،فرماندارشهرستانقرچکدرتشریحاینخبر
به ایرنا ،گفت :پیشاز ظهر دوشنبه فردی با ورود به آموزش و
پرورش قرچک« ،روحاهلل زنجیرانی فراهانی» سرپرست این
اداره را در محل کارش با اسلحه مورد اصابت گلوله قرار داد و
از محل حادثه متواری شد .عوامل انتظامی و امنیتی با اطالع
از ایــن حادثــه بالفاصلــه به محــل مراجعه کرده و با بررســی
مستندات ،ضارب را شناسایی کردند و وی را مورد تعقیب قرار
دادند.
بهگفتهسعیددوستینژاد،دادستانشهرستانقرچکاین
متهم یکی از کارمنــدان آموزش و پــرورش قرچک بوده که
پسازشلیک ۴گلولهمتواریشد.

مرگ 4عضو یک خانواده
در انفجار گاز پیک نیک

گروه حــوادث -مرجــان همایونی /مرد
میانسال و دو پسرش که به همراه یکی
از بستگانشان برای کار و تفریح به باغی
در اطــراف ســاوه رفتــه بودنــد به علت
انفجــار گاز پیک نیک دچار ســوختگی
شدید شده و جان باختند.
بــه گــزارش «ایــران» ،صبح شــنبه اول
آذر مــرگ مــرد جوانــی در بیمارســتان
ســوانح ســوختگی تهــران بــه بازپرس
مصطفــی واحدی اعالم شــد .مــرد ۴۴
ساله به علت شدت سوختگی پس از ۷
روز جدال با مرگ جان خود را از دست
داده بود.
بــا مــرگ مــرد جــوان بازپــرس شــعبه
یازدهــم دادســرای امور جنایــی تهران
دســتور تحقیــق درخصــوص علــت
این آتشســوزی مرگبــار را صــادر کرد.
نخستین بررسیها نشان میداد «رضا
امینــی بیات» از شهرســتان خشــکرود،

زرندیه اســتان مرکزی به تهران منتقل
شــده امــا شــدت ســوختگی بــه قدری
بــود که مــرگ او را رقم زد.امــا این مرد
تنها قربانــی حادثه آتشســوزی نبوده
و دو پســر  ۱۷و  ۲۴ســالهاش و پســر 18
ســاله یکــی از بستگانشــان نیــز دچــار
سوختگی شــده بودند که پس از انتقال
به بیمارســتان طی یک هفته به خاطر
شــدت ســوختگی جان خود را از دست
داده بودند.
ëëتفریحدرباغ
بررســی هــا نشــان مــیداد صبــح روز
جمعه  ۲۳آبان رضا به همراه محمد و
علی دو پسرش و برادرزن محمد بهنام
محمد حســین برای تفریح و کار راهی
باغشان در خشکرود شده بودند.
برادر رضا درخصوص حادثهای که رخ
داده بــه خبرنگار «ایران» گفت :برادرم
کشــاورز و دامدار بود و پسر کوچکش در

ایــن کارهــا او را کمــک میکرد اما پســر
بزرگش محمد کارمند اداره دولتی بود.
مــرد جوان که هنوز در شــوک از دســت
دادن اعضــای خانــوادهاش اســت و
باورش نمیشــود چنیــن حادثه تلخی
رقم خورده باشد ادامه میدهد :برادرم
قبل از مرگش برایم تعریف کرد که روز
حادثه با پســرهایش راهی باغ شدند تا
هم کار کنند و هم تفریح .صبح جمعه
محمــد به برادرزنش زنــگ میزند و از
او میخواهــد نان و پنیر بخــرد و به باغ
بیاید تــا باهم صبحانه بخورند .محمد
حســین نیز بیخبــر از حادثــهای که در
کمینشان بوده راهی باغ میشود.
ëëانفجارگاز
ســاعتی بعد محمــد حســین وارد باغ
میشــود و بــه همراه رضا و دو پســرش
بــه اتــاق میروند تــا صبحانــه بخورند.
بــرادرم کتــری را روی گاز پیــک نیکــی

می گذارد تا چای درســت کند .اما انگار
گاز پیک نیکی نشــتی داشته و با روشن
شــدن کبریت منفجر میشــود .حادثه
در اتاق  ۹متــری رخ میدهد و بهدنبال
ایــن انفجــار آنها به ســمت درخروجی
میروند اما از شــانس بد آنها دستگیره
در افتاده و در قفل شده بود .قفل شدن
در و حبس شــدن آنها در اتاق  ۹متری،
باعث سوختگی شدید آنها میشود.وی
افــزود :صدای انفجار آنقدر شــدید بود
که همه شنیدند و با عجله به سمت باغ
رفتیــم و من با کمک برادر و پســرهایم
بــا دیلــم در اتــاق را کــه قفل شــده بود
بــاز کردیــم و همزمــان بــا اورژانــس و
آتشنشــانی هــم تمــاس گرفتیــم .دو
نفرشــان را خودمــان بــه بیمارســتان
انتقــال دادیم و دو نفر دیگر را اورژانس
به بیمارستان رساند .وضعیت جسمی
آنها به قدری بد بود که همان شــب به
تهران منتقل شدند.
او ادامــه داد :بــرادرزاده کوچکــم علــی
حــدود  ۲۴ســاعت بعــد ،فــوت کــرد.
فــردای آن روز بــرادرش فــوت کــرد و
دوشنبه نیز محمد حسین جان باخت
برادرم بیشتر از آنها دوام آورد اما تصور
میکنم نتوانســت با غم از دست دادن
بچههایــش کنار بیاید و هفــت روز بعد
تسلیم مرگ شد.

اعتراف به قتل خاله بعد از  5سال

گروه حوادث /راز قتل پیرزن روستایی
پس از  5سال با اعترافات خواهرزاده
معتادش فاش شد.
ســرهنگ محمــود خلجــی ،معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
مرکــزی در تشــریح ایــن خبــر گفت:
ســال  94خبــر قتل زنی  67ســاله در
خانــهاش واقع در یکی از روســتاهای
اطراف شــازند به پلیس اعالم شــد.
با آغاز تحقیقــات تخصصی پلیس،
مشــخص شــد طالهــای مقتــول
بــه ســرقت رفتــه و علــت بــروز ایــن
جنایت ،ســرقت زیــورآالت وی بوده

اســت.معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامــی اســتان مرکــزی اظهــار
داشــت :مأمــوران پلیــس آگاهی در
تحقیقــات گســترده ،ســرانجام بــا
دالیــل و مــدارک به دســت آمده به
خواهرزاده مقتول که زنی معتاد بود
ظنین شدند و با دستور مقام قضایی
وی را بــرای انجام بازجویی و تکمیل
تحقیقات به پلیس آگاهی شهرستان
شازند منتقل کردند.متهم در نهایت
لب به اعتراف گشــود و به قتل خاله
خود اعتراف کــرد و گفت :در دیماه
ســال  ۱۳۹۴بــا همدســتی  ۳مرد که

همــه اعتیاد بــه مواد مخدر داشــتند
بــ ه قصــد ســرقت طالهــای خالهام
بــه خانــه وی در یکــی از روســتاهای
اطراف شازند رفتیم ۲ .نفر از سارقان
بهقصد ســرقت به داخل منزل رفته
و مــن و نفــر ســوم در خــارج از منزل
مشــغول نگهبانــی بودیم .ســارقان
پس از ســرقت دســت و پــای مقتول
را بســته و وی را در زیــر پتــو محبوس
کردند.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی
انتظامــی اســتان مرکزی با اشــاره به
فــوت پیــرزن پــس از گذشــت چنــد

ساعت بهدلیل بیماری آسم و حبس
شــدن زیــر پتــو تصریــح کــرد :پساز
اعترافات خواهــرزاده مقتول یکی از
همدســتان وی بالفاصلــه دســتگیر
شــد و دیگر همدســت وی نیز تحت
تعقیب است .یکی دیگر از متهمان
اصلی نیز که در زندان بســر میبرده
بهدلیل بیماری در حبس فوت کرده
اســت .وی افــزود :متهمان دســتگیر
شده پس از تشکیل پرونده به مرجع
قضایــی معرفی شــدند و تحقیقات
برای دســتگیری همدست متهمان
ادامه دارد.

