سه شنبه  5اسفند 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7574

انفجار مین پسر  7ساله را مجروح کرد

اخبار

گــروه حــوادث /انفجار مین بهجــا مانده از زمــان جنگ باعث مصدومشــدن
چوپان هفت ساله در جاده نفت شهرشد.
سرهنگ «محمد محمدی» رئیس پلیس شهرستان قصرشیرین به ایرنا گفت:
پس از اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر وقوع انفجار مین در منطقه
هفت تپان جاده نفت شهر ،تیمی از مأموران انتظامی بخش سومار به منطقه
اعزام شدند .در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد کودک هفت سالهای
بههمراه خانوادهاش که از عشایر کوچ رو هستند هنگام چرای دام روی مین به
جا مانده از جنگ تحمیلی رفته است .در این حادثه کودک از ناحیه پا و دست
چپ مصدوم و به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قصرشیرین منتقل شد.
ایــن در حالی اســت که روز یکشــنبه نیز انفجــار یک قبضه مین بهجــا مانده از
دوران جنــگ تحمیلی در منطقه «تنگاب» از توابع بخش مرکزی شهرســتان
قصرشیرین منجر به مجروحشدن یک جوان ۱۹ساله شد.
جشن پاکسازی ۷۰۰هزار هکتار از زمینهای آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن
سال  ۹۱با حضور مسئوالن برگزار شد اما با وجود این از آن زمان تاکنون چند مورد
انفجــار مینهــای باقی مانده از زمان جنگ تحمیلی در نواحی مرزی این اســتان
مشاهدهوباعثشهید،جانباز،مجروحومعلولشدنافرادشدهاست.

گــروه حــوادث /مرد جوانــی که به اتهام آتش زدن همســرش دســتگیر شــده
در بازجوییهــا مدعــی شــد همســرش ایــن
آتــش را به پا کــرده بود.به گــزارش خبرنگار
حــوادث «ایــران» ،ظهــر سهشــنبه  30دی
مأمــوران کالنتــری  117جوادیــه در جریــان
مرگ زن جوانی در بیمارستان قرار گرفتند.
در تحقیقات به دســتور بازپرس حبیباهلل
صادقی ،مشخص شــد زن  34ساله روز 25
دی بــه خاطــر آتشســوزی خانــهاش بر اثر
سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شده
اما پس از  5روز به کام مرگ رفته است.
 ëëحریقعمدی
تحقیقات از همســایهها نشــان مــیداد که
همســر زن جوان ب ه نام مهوش عامل این
حریــق مرگبــار اســت .یکــی از همســایهها
گفت :صــدای دعــوا و درگیــری زوج جوان
مــدام بــه گــوش میرســید .آن روز هــم
دعوایشــان شــده بــود .از صحبتهــای
آنهــا اینطور متوجه شــدم که دعوا بر ســر
اختالف ملکی است .چند دقیقهای از دعوا گذشته بود که ناگهان در آپارتمان
طبقه ســوم که محل ســکونت آنها بود باز شــد و ســیروس ،همسر مهوش ،در
حالی که دست پسر  7سالهاش را گرفته بود از آپارتمان خارج شد .او به طبقه
همکف رفت و دقایقی بعد با یک ظرف  20لیتری بنزین به خانه برگشــت.او
ادامــه داد :ســیروس بنزین را روی همســرش و داخل خانــه ریخت و فندک را
کشــید .صدای انفجار شدیدی آمد ،انفجاری که باعث شکسته شدن شیشهها
و پرتاب در شــد .بعد از این حادثه ،ســیروس ،خود را به خودرواش رســاند و با
بچهاش از محل متواری شــد.با مشخص شــدن هویت عامل این آتشسوزی
دستور بازداشت سیروس صادر شد و چند روز بعد رد وی در زادگاهش که یکی
از شهرهای استان مرکزی بود شناسایی شد از آنجا که سیروس در آتشسوزی
دچار ســوختگی شــده بود برای درمان به بیمارستان رفته بود تا در آنجا تحت
درمــان قــرار بگیرد ،بدیــن ترتیب بازپرس جنایی دســتور بازداشــت متهم در
بیمارســتان را صادر کرد و پس از بهبودی نســبی مرد جوان که از ناحیه ســر و
صورت دچار سوختگی شده بود ،او به تهران منتقل شد.
 ëëادعایعجیب
مرد جوان در تحقیقات اولیه مدعی شــد که در قتل همســرش نقشی نداشته
اســت .او گفت :همســرم خانهدار بود و مدتی قبل با مرگ پــدرش ارثیهای به
او رســید .با تالش خودم ،این ارثیه را تبدیل به خانهای کردیم که در آن ســاکن
بودیــم .ارثیــه پدری همســرم خیلی کمتر از پــول خانهای بود که در آن ســاکن
بودیم به همین دلیل از همسرم خواستم دو دانگ از خانه را بهنام من بزند.اما
همسرم راضی نمیشد .روز حادثه هم سر همین مسأله باهم دعوایمان شد.
از باک ماشینم مقداری بنزین کشیدم و روی خودم ریختم و به او گفتم خودم
را آتش میزنم .اما او که باور نکرده بود من بنزین روی خودم ریختم ،کبریت
را روشــن کرد و باعث آتشسوزی شد .بعد از آتشسوزی از ترس آنجا را ترک
کرده و بچهام را به خانه یکی از بســتگانم گذاشــتم و برای درمان به شهرستان
خودم رفتم.متهم جوان به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی
تهــران در اختیــار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــد و
تحقیقات در رابطه با این جنایت آتشین ادامه دارد.

مرگ  4کارگر در معدن طالی افغانستان

چهار کارگر معدن طال براثر
فروریختن معدن در استان
بدخشــان در شــمال شرق
افغانستان جان باختند.
بهگزارش خبرگــزاری صدا
وســیما از کابــل« ،عبــداهلل
ناجی نظری» عضو شورای
استانی بدخشان گفت :یک
معدن طــا در شهرســتان
«راغستان» استان بدخشان فرو ریخت که براثر آن چهار کارگراین معدن کشته
و ســه نفر از آنها زخمی شدند.وی افزود :حفاری غیراصولی معادن با ابزارهای
ابتدایی در استان بدخشان همواره باعث تلفات کارگران معدن میشود.
گفته میشــود حدود شصت معدن طال در شهرستان راغستان استان بدخشان
فعال است و هزاران نفر در این معادن مشغول هستند.

قاتلمادرودختر
درایستگاهمـــرگ

کــه به رفتار همســر برادرم شــک کــرده بودم
و وقتــی بــه بــرادرم گفتــم او اهمیتی نــداد و
بههمیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم که همســر
بــرادرم را بهصــورت نامحســوس زیــر نظــر
بگیرم.
از ســویی یکی از دوســتان برادرم بــه خانه او
رفت و آمد زیادی داشــت و احتمال دادم که
با او ارتباط داشته باشد .بههمین خاطر شب
حادثــه وقتــی به مقابــل خانه بــرادرم رفتم،
خــودرو دوســت بــرادرم را دیــدم و احتمــال
دادم که او در خانه باشد .چند ساعت بعد با
کلیدی که داشــتم وارد خانه شدم و با همسر
بــرادرم در حالی مواجه شــدم کــه در کنار دو

عامالن قطع برق شهرری
دستگیر شدند

دخترش خوابیده بود و از دوست برادرم هم
خبری نبود.
او ادامه داد :وقتی دیدم دوست برادرم آنجا
نیســت نظرم عوض شد و تصمیم گرفتم که
با شب بو صحبت کنم .او را بیدار کردم که با
دیدن من شــروع به سر و صدا کرد و من هم
بــا چاقو بــه او و بچههایش حمله کردم .بعد
از آن هم فرار کردم.
بــا تکمیــل تحقیقات و به درخواســت اولیای
دم ،متهم در دادگاه کیفری به دوبار قصاص
محکوم شــد .با تأیید این حکم در دیوانعالی
کشور ،چهارشنبه گذشــته او در زندان رجایی
شهر به دار مجازات آویخته شد.

گــروه حــوادث /دو کارگــر پیمانــکاری اداره
بــرق کــه بــا اســتفاده از کلید در پســتهای
برق را باز کرده و کابلهای مســی را ســرقت
میکردند دستگیر شدند.
ســرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی سرپرســت
پایــگاه نهم پلیس آگاهی گفــت :از چند روز
قبل شــکایتهای متعددی به ما میرســید
مبنــی بــر اینکــه ســیم و کابــل و تجهیــزات
برقــی متعلــق بــه شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق شهرســتان ری ســرقت و همین عامل
باعــث قطعــی بــرق در ســطح شهرســتان
ری و نارضایتــی شــهروندان و خرابــی لوازم
برقــی آنــان شــده بــود ،بنابراین شناســایی
و دســتگیری ســارقان در دســتورکارتیم
عملیاتــی مبــارزه بــا ســرقت اماکــن پایگاه
قرارگرفت.
تصاویــر دوربینهای مشــرف به محلهای
ســرقت نشــان مــیداد درچندیــن فقــره
ســارقان با اســتفاده از یکدســتگاه خودروی
پرایــد پــس از بازکــردن قفل درهای پســت
برق اقدام به سرقت سیم و کابلهای مسی
کردهاند.
سرپرســت پایــگاه نهــم پلیس آگاهــی ابراز
داشــت :در تصاویر بخشــی از شــماره پالک
خودروی سارقان مشخص شد که بالفاصله
بررسیهای کارشناســی آغاز و شماره پالک
خودروی مورد اســتفاده ســارقان مشــخص
شــد .در ادامه مالــک خودرو بــ ه نام محمد
دارای ســابقه کیفری در زمینه سرقت لوازم
و تجهیزات برقی شناسایی شد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :متهم
با هماهنگی مقــام قضایی در یک عملیات

غافلگیرانه دستگیر و در تحقیقات به عمل
آمــده ،ابتــدا منکر هرگونــه جرم بــود ،اما با
توجــه به قرائن و مســتندات موجــود ناگزیر
لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه ســرقتهای
متعــدد از پســتهای اداره بــرق و ســیم و
کابلهای مســی در سطح شهرســتان ری با
همدســتی فــردی ب ه نــام ســیروس اعتراف
کرد.
گــودرزی افــزود :بالفاصلــه مخفیــگاه
ســیروس نیــز در محــدوده جوادیــه تهران
شناســایی و متهــم طی عملیاتی دســتگیر
و در بازرســی از مخفیــگاه وی مقادیــر
زیادی ســیم و کابل مســی مربوط به اداره
بــرق کشــف شــد ،ســیروس در تحقیقــات
به ارتکاب ســرقتهای متعــدد تجهیزات
برقــی و ســیم و کابــل بــه همــراه محمــد
اعتــراف کــرد و در بررســیهای بعــدی
مشخص شد ،سیروس و محمد قبالً کارگر
پیمانکاری شرکت برق بوده و با استفاده از
کلید اقدام به بازکردن در پســتهای برق
یکردهاند.
م 
سرپرســت پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی در
پایــان گفــت :متهمــان بــه فــروش امــوال
مســروقه بــه فــردی بهنــام کیارش اشــاره
کردنــد کــه در عملیاتــی خریــدار امــوال
مســروقه نیز دستگیر شد و درتحقیقات به
خرید سیم و کابل مسی از متهمان اعتراف
کرد و اظهار داشت ،سیم و کابلهای مسی
را قطعه قطعــه میکرده و به ضایعاتیها
میفروختــه اســت .متهمــان در اختیــار
مرجع قضایی قرار گرفتند و خریدار اموال
مسروقه نیز با تودیع وثیقه آزاد شد.

معمای سرقـــت مسلحانه
از خانه مرد ثروتمند

حوادث جهان

همزمــان بــا وقــوع طوفان
استوایی بیش از  ۵۱هزار نفر
از ســاکنان مناطــق جنوبی
فیلیپیــن مجبــور بــه تــرک
خانههای خود شدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری
شــینهوا ،آژانــس مدیریت
بالیا در فیلیپین روز یکشنبه
اعــام کــرد :همزمــان بــا
نزدیک شــدن طوفان اســتوایی  Dujuanبه برخی مناطــق مرکزی و جنوبی این
کشــور از حدود  ۵۱هزار نفر درخواســت شــده تا خانههای خود را ترک کنند و به
مناطــق امن پنــاه ببرند.اداره هواشناســی فیلیپیــن اعالم کرده اســتDujuan :
اولین طوفان در ســالجاری اســت که پیشبینی میشود مناطقی از این کشور را
درنوردد.
هر ساله از ماه ژوئن تا دسامبر طوفانهای گرمسیری به طور منظم در فیلیپین
بــه وقــوع می پیوندد که بهدنبال حوادث مرتبط با آنها صدها نفر جان خود را از
دست میدهند و میلیاردها دالر خسارت به بار میآید.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

گــروه حوادث /مرد میانســالی کــه زن برادر و
دختــر کوچــک او را بــا ضربات چاقــو به قتل
رســانده بــود ،در زنــدان رجایی شــهر بــه دار
مجازات آویخته شد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،بهدنبال
گــزارش قتلــی کــه در ســاعت  21:13هشــت
شــهریور  96از ســوی مأمــوران کالنتــری 152
خانیآبادنو به بازپرس کشیک قتل پایتخت
رسید ،تحقیقات آغاز شد.
دقایقی بعد از اعالم خبر محسن مدیرروستا،
بازپــرس امور جنایــی تهران بههمــراه اکیپ
تشخیص هویت آگاهی و کارشناسان پزشکی
قانونی در محل وقوع قتل حاضر شدند.
زن  29ســالهای بهنــام «شــب بــو» و دختر 4
ســالهاش «آیلیــن» در طبقــه ســوم خانهای
در پاســگاه نعمت آباد به قتل رسیده بودند.
دختــر  11ســاله مقتــول نیــز با ضربــات چاقو
بشــدت مجــروح شــده و در کنــار جســد مادر
و خواهــرش افتــاده بــود .دختــر مجــروح به
بیمارســتان منتقــل شــد و پــس از بهبــودی
عامــل قتــل مــادر و خواهــرش را عمویــش
احمد معرفی کرد.
بــا اطالعاتی که تنها بازمانــده این جنایت به
تیــم جنایی داد ،مأموران به دســتور بازپرس
جنایی وارد عمل شــده و احمد را بازداشــت
کردند.
مــرد میانســال که ابتــدا منکر قتلهــا بود ،در
نهایــت لب بــه اعتــراف گشــود و بهقتل عام
خانوادگــی اعتــراف کــرد و گفــت :مدتی بود
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گروه حوادث /مرد جوانی که متهم است برای انتقام از پدر
دختــر مورد عالقهاش ،خانه وی را مورد ســرقت مســلحانه قرار
داده ،در شعبه  7دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از
سال گذشته با شکایت زنی که مدعی بود ،خانهاش مورد سرقت
مسلحانه قرار گرفته ،آغاز شد .شاکی در توضیح ماجرا گفت :در
خانــه تنها بودم که زنگ در به صــدا درآمد و من با این تصور که
دختر یا همســرم هســتند در را باز کردم اما ناگهان  4مرد نقابدار
با اســلحه وارد خانهام شــدند .از شــدت ترس نمیدانســتم باید
چــکار کنــم .گفتم هر چــه میخواهیــد بردارید و برویــد .آنها هر
وسیلهای را که خواستند برداشتند و متواری شدند.
پــس از شــکایت ایــن زن ،مأمــوران دوربینهــای مداربســته
ساختمانهای اطراف را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند
کــه چنــد روز پیــش از حادثه مــرد جوانی چند ســاعتی بیهدف
مقابل خانه شــاکی نشســته اســت .شــوهر ایــن زن گفــت :وقتی
تصاویر را دیدم مرد جوان را شناختم ،او حمید خواستگار سمج
دخترم بود که با تهدیدهای من دســت از ســر دخترم برداشــت.
حــاال هــم بــه او ظنین هســتم ،فکــر میکنــم قصــد انتقامجویی
داشته است.
در ادامــه حمیــد بازداشــت شــد اما موضوع ســرقت مســلحانه
را انــکار کــرد و گفــت من فقــط آدرس خانه شــاکی را بــه یکی از
دوستانم دادم اما در سرقت نقشی نداشتم.
بعــد از اظهــارات حمید ،متهم دیگــر این پرونده نیز بازداشــت
شــد .هــر چنــد هــردوی آنهــا اتهــام ســرقت را انــکار کردنــد اما

در نهایــت کیفرخواســت علیــه آنهــا صــادر و پرونده آنهــا برای
رسیدگی به شعبه  7دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای این جلسه شاکی گفت :وقتی مردان مسلح به خانهام
حملــهور شــدند خیلی ترســیده بــودم ،اما حمیــد را از روی خط
پیشــانی اش ،شناســایی کردم ،من حتی صدای او را شــناختم و
شــک ندارم یکی از ســارقان نقابدار او بوده است .او ادعا میکرد
عاشــق دخترم اســت و مرتب به خانه ما زنگ میزد ،حتی چند
بار هم به خانهمان آمده بود.
ســپس حمیــد بــه جایــگاه رفــت و گفت :دوســتم مهــدی از من
خواســته بــود تا نشــانی خانــه زوج ثروتمندی را بــه او بدهم .آن
روز هــم مقابــل خانه دختر مــورد عالقهام رفتــم و روی یک پله
نشســتم و خوراکــی خــوردم و بعــد از آن هم رفتم چند ســاعت
بعــد هم آدرس خانه شــاکی را به مهدی دادم ،اما هیچ نقشــی
در سرقت نداشتم.
او درباره ماجرای عاشــقانهاش با دختر شــاکی نیز اظهار کرد :ما
همدیگــر را دوســت داشــتیم اما پدرش مخالفت کــرد و من هم
دیگر اصرار نکردم.
پــس از آن مهــدی بــه جایگاه رفــت و با تأییــد حرفهای حمید
گفــت :قبــول دارم کــه به شــوخی پیشــنهاد ســرقت از خانه مرد
ثروتمنــد را مطرح کردم و نشــانی را گرفتم اما هیچگاه نقشــهام
را عملی نکردم و نمیدانم چه کســی به خانه آنها دســتبرد زده
است .من بیگناهم و بیدلیل بازداشت شدهام.
با پایان اظهارات وکیل متهم ،قضات برای صدور رأی وارد شــور
شدند.

بازداشتپدرکودکآزار

این مرد 2کودکش را مجبوربه مصرف مواد مخدر می کرد

گروه حوادث /پدرمعتاد که فرزندان  3و  9ســاله خود را مجبور به اســتعمال مواد
مخــدر کــرده و از آنها فیلــم گرفته بود به اتهام کودک آزاری از ســوی پلیس فســا
دستگیر شد.
بهگزارش باشــگاه خبرنگاران ،سرهنگ محمدهاشم قسام فرمانده انتظامی فسا
در ایــن باره گفت :پــساز مراجعه زنی جوان به پلیس فتــا و گزارش کودکآزاری
فرزندانــش توســط همســرش و انتشــار فیلــم آن در فضــای مجــازی ،رســیدگی
بــه موضوع بهصــورت ویژه در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قــرار گرفت و در
تحقیقات مشــخص شــد همســر شــاکی اعتیاد دارد و دو فرزند  3و  9ســالهاش را
نیــز به مصرف مواد مخدر مجبور کرده و با تصویربرداری از آنها ،فیلمشــان را در
پیام رسان واتساپ منتشر کرده است.
ســرهنگ قســام افزود :در ادامه ،مأموران پدر کودک آزار را بازداشت کردند و وی
پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد و  2فرزند متهم نیز با دستور مقام قضایی
برای نگهداری ،به اداره بهزیستی تحویل داده شدند.
1

شراکت برای سرقت خودرو
گــروه حوادث /همزمانی ســرقت
یک خــودرو از ســوی دو گروه ســرقت،
نه تنهــا باعث درگیری بین آنها نشــد،
بلکه منجر به تشکیل باند سرقتهای
سریالی خودرو در پایتخت شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
بــا توجه بــه افزایش ســرقت خودرو در
پایتخت بــه تمامی پایگاههــای پلیس
آگاهــی در پایتخــت اعــام شــد کــه
تیمهــای ویــژهای را بــرای شناســایی و
دســتگیری این سارقان تشــکیل دهند.
بدیــن ترتیــب بــا تــاش شــبانه روزی
ســرانجام کارآگاهــان پایــگاه هشــتم
پلیــس آگاهــی موفــق شــدند اعضــای
ایــن بانــد  12نفــره را در اطــراف تهران
شناســایی و همزمــان در عملیاتــی
غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرهنگ علی عزیزخانی ،رئیس پایگاه

هشتم پلیس آگاهی به «ایران » گفت:
اعضــای این بانــد ،اغلــب خودروهای
ایرانــی را که سیســتم دزدگیــر و ایمنی
باالیــی نداشــتند ،بــه ســرقت بــرده یــا
خــودرو را اوراق میکردنــد ،یــا پــس از
ســرقت لــوازم داخــل خــودرو ،آنهــا را
کنــار خیابــان رهــا میکردنــد .اعضای
ایــن باند باالی  50فقره ســرقت در کل
ســطح تهران داشــتند و تعــداد زیادی
از اعضــای ایــن باند افرادی ســابقهدار
هستند.
گفتوگو با سردسته باند
ëëبــا اعضــای ایــن بانــد چطوری آشــنا
شدی؟
چند ماه قبل من و همدســتم به سراغ
یــک خــودرو رفتیــم کــه قفــل فرمــان
و دزدگیــر نداشــت؛ در همیــن موقــع
متوجــه شــدیم دو نفر دیگــر هم قصد

ســرقت همان خــودرو را دارنــد همین
موضوع باعث آشــنایی و دوســتی بین
مــا شــد و از همان شــب من و دوســتم
هم به باند  10نفره آنها اضافه شدیم.
ëëشیوه سرقتهایتان چه بود؟
با ســوئیچ در ماشــین را بــاز میکردیم
و لــوازم داخــل خــودرو را بــه ســرقت
میبردیــم .البته از زمانی که با اعضای
ایــن بانــد آشــنا شــدیم ،خــودرو هــم
سرقت میکردیم.
ëëسوئیچ را از کجا میآوردید؟
یــک ســوئیچ پراید مدل پایین داشــتم
کــه بــا آن در هر خــودروی پرایــد مدل
پایینی را باز میکردیم .اوایل خودروها
را ســرقت میکردیــم و چنــد محله آن
طرفتــر وســایل داخلش را ســرقت و
رهایش میکردیم .اما بعد از آشــنایی
بــا این باند جدید ،خودروهای ســرقتی

را دیگر رها نمیکردیم و آنها را به یکی
از اعضــای باند میدادیم و او خودرو را
اوراق میکرد.
ëëهر ماشین را چقدر میفروختید؟
پرایــد مــدل  80را ســه میلیــون تومان
میفروختیــم .لــوازم داخل خــودرو را
هم خیلی ارزان میفروختیم ،فقط در

حد اینکه خــرج موادمان دربیاید .مثالً
یــک ضبــط  2میلیــون تومانــی را 300
هزار تومان میفروختیم .
ëëچرا سارق شدی؟
ســرقت را از زندان یاد گرفتم به خاطر
دعوا افتادم زندان و آنجا آموزشهای
الزم را دیدم .از زندان که بیرون آمدم،

کســی به یک سابقهدار کار نمیداد و از
طرفی هم به خاطر داغ از دست دادن
همســرم معتــاد شــدم .یکــی دیگــر از
عوامل بدبختیهایم مواد بود.
ëëروزی چند سرقت انجام میدادی؟
معموالً روزی سه تا سرقت میکردیم.
البته یک روزهایی هم هیچی.

