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شورش در زندان کابل

درگیری میان محافظان و زندانیان زندان کابل منجر به مرگ
حوادث جهان  4زندانی و زخمی شــدن  ۲۰پلیس شد۱۳ .نفر از زندانیان هم
آرزو کیهان در این رویداد زخمی شدهاند.
مترجم بهگزارش بیبیسی ،نصرت رحیمی ،سخنگوی وزارت داخله
کشــور افغانســتان گفــت« :درگیــری زمانــی رخ داد کــه پلیس
میخواســت مناطــق مختلــف زنــدان را بازرســی و «آن را از وجــود مــواد مخــدر
پاکسازی کند» که در این جریان چند زندانی به محافظان و پلیس حمله کردند.
در نتیجه این درگیری  ۲۰نفر از نیروهای امنیتی زخمی شدند و در مقابل  ۴نفر از
زندانیان شورشی نیز کشته و  ۱۳نفر دیگرشان زخمی شدند ».زندان پلچرخی در
کابل ،بزرگترین زندان افغانستان است که حدود  10هزار زندانی در آن نگهداری
میشــود .زندانیان ایــن زندان محکومان جرایم مختلف سیاســی ،جنایی و مواد
مخدر هستند .شماری از جنگجویان طالبان نیز در این زندان نگهداری میشوند.

سگ خانگی مأمور مشق شب

مــرد چینــی بــرای آنکــه
دختــرش تکالیــف خــود را
به درستی انجام دهد سگ
خانگیشــان را بهعنــوان
نگهبان و کنترل مشق شب
او مأمور کرد.
بــ ه گزارش وایــرد ،این مرد
که به همراه دخترش در شــهر «گوییانگ» اســتان گایزهــو زندگی میکند از رفتار
او به ســتوه آمده بــود .ب ه گفته این مــرد ،دخترش بموقع تکالیف مدرســهاش را
انجام نمیدهد و به همین دلیل معلمش از وی ناراضی است .او برای حل این
مشــکل از سگ خانگی استفاده کرده تا تمام وقت مراقب دخترش باشد و او نیز
تکالیفش را بموقع انجام دهد.

تنبیه عجیب برای خدمتکار فلیپینی

تصاویــر تنبیــه عجیــب
خدمتکار فیلیپینی توسط
رئیس سعودیاش سوژه
رسانههای اجتماعی شد.
بــه گــزارش وایــرد ،ایــن
زن خدمتــکار کــه مرتکب
اشتباه کوچکی شده بود از
سوی رئیسش مورد تنبیه
قرار گرفت و ســاعتها با
طنــاب بــه درخت بســته
شد.
همــکار ایــن زن با انتشــار
تصاویــر ایــن تنبیــه از
کاربــران فضــای مجــازی
درخواســت کمــک کــرد و
گفته که کارفرمای عصبانیاش همواره رفتاری غیرانسانی با او و دیگر کارکنان
خانه دارد.
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قتل در اتاق 251

گروه حوادث /همزمان با کشــف جسد خونین
زن شهرســتانی در یکــی از اتاقهــای هتلی در
پایتخت ردیابیهای پلیســی برای دســتگیری
همسر فراریاش آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت
 3بعــد از ظهــر سهشــنبه  24اردیبهشــت،
خدمتکار هتل برای نظافت اتاق شــماره 251
بــه آنجا رفــت .اما هر چــه در زد کســی جواب
نــداد .از آنجا که کلید اتاق به مســئول پذیرش

تحویل نشده بود نشان میداد که مسافران در
اتاق هستند .همین مســأله شک زن میانسال
را برانگیخــت .خدمتــکار بالفاصله موضوع را
به مدیریت اطالع داد .طبق فهرست پذیرش
هتــل ،زوج جوانی به نام پــدرام و فرانک چند
روز قبــل از شهرســتان قائنات بــه هتل آمده و
اتاق را اجاره کرد ه بودند.
در ادامه مشخص شد که پدرام روز گذشته
 23اردیبهشت هتل را ترک کرده اما زن جوان

همراه او نبوده اســت .با مشــخص شــدن این
موضــوع و از آنجایــی کــه احتمــال میرفــت
فرانــک در اتــاق باشــد کارکنــان هتــل بــا کلید
یدکــی در را باز کــرده و وارد اتاق شــدند.اما به
محــض ورود بــا جســد خونیــن زن جــوان در
کف اتاق مواجه شــدند.این جنایت بالفاصله
از ســوی مأمــوران کالنتــری  147گلبــرگ بــه
بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت اعــام شــد.
لحظاتــی بعد بازپــرس جنایی بــه همراه تیم

بررســی صحنــه جــرم راهــی طبقــه دوم هتل
در تهرانپارس شــدند.آنها بــا ورود به محل با
جسد زن جوان در حالی که با ضربات متعدد
چاقو به قتل رسیده بود مواجه شدند .چاقویی
کــه جنایــت بــا آن رخ داده بــود در کنار جســد
افتاده بود .این در حالی بود که از زمان جنایت
حدود  24ساعت میگذشت .در نخستین گام
کارآگاهــان به بازبینی دوربینهای مداربســته
هتل پرداختند.

دوربینهای مداربســته ورود زوج جوان به
هتل را نشــان داده و بعد از آن نشان دادند که
پدرام  24ساعت قبل از هتل خارج شده است.
بــا توجــه بــه ســرنخهایی کــه در صحنــه
جنایت بهدست آمد این فرضیه که پدرام 30
ساله -عامل قتل همسرش باشد قوت گرفت.
بدین ترتیب بازپرس جنایی دســتور شناسایی
خانــواده مقتــول و دســتگیری همســرش را
بهعنوان تنها مظنون این جنایت صادر کرد.

ضیافتمرگ برایطلبکار 500میلیونتومانی

گروه حوادث /مرد کالهبردار که نمیخواست
بدهــی  500میلیــون تومانیاش را به دوســت
خود بپردازد وی را به قتل رســاند و جســدش
را در چــاه انداخت .مــرد جنایتکار پس از قتل
میخواســت خواهر و خواهرزاده مقتول را نیز
بکشــد که بــا حضــور بموقع همســایهها ناکام
ماند.حوالی ســاعت چهار بامداد چهارشــنبه
  ۲۵اردیبهشــت  -خبر اسیدپاشــی در محلهچشــمه علی شــهرری به پلیس  ۱۱۰اعالم شد
که بســرعت تیمــی از مأمــوران کالنتــری ۱۳۱
شهر ری به محل اعزام شدند.
مأمــوران کالنتــری بــا حضــور در محــل،
دریافتنــد موضــوع اسیدپاشــی صحــت ندارد
امــا یــک قتــل رخ داده اســت .لحظاتــی بعد،
مأمــوران انتظامــی قاتل را درحالــی که داخل
یــک انباری و پشــت تعــدادی میلگــرد پنهان
شــده بود ،بازداشــت کردند.پس از بازداشــت
قاتل وی به قتل دوســت  47سال هاش اعتراف
کرد و گفت که جسد وی را داخل چاه فاضالب
انداخته است .همچنین مأموران زنی میانسال
و پســر جوانی را که بشدت مجروح شده بودند
در محــل پیدا کردند.قاتل که مردی میانســال
بــود در تشــریح ایــن جنایت گفت :بیــش از ۱۰
ســال با مقتول آشــنایی رفت و آمد خانوادگی
داشــتم و رفاقت ما صمیمی بود .در طی این
ســالها چنــد کار مالی با مقتول انجــام دادم،
تــا اینکه از مدتی قبل بر ســر موضوعات مالی

بــا هم اختالف پیــدا کردیم و من  500میلیون
تومــان بــه او بدهــکار شــدم .ایــن اختالفــات
ادامــهدار شــد .جر و بحــث بین مــن و مقتول
ادامه داشــت تا اینکه شــامگاه  ۲۳اردیبهشت
وی را بــرای حــل و فصل موضوعــات مالی به
خانــهام دعوت کــردم و در پارکینگ آپارتمان
مشــغول صحبت شدیم ،من به او گفته بودم
یــا پولش را پس میدهم یــا در صورت تمایل
او میتوانم وی را برای سرمایهگذاری و کسب
درآمد به دوبی بفرســتم.قاتل اظهار داشــت:
داخــل پارکینگ جر و بحثمان باال گرفت و کار
به فحاشی کشــید تا اینکه مقتول یک چوب از
روی زمین برداشت و دو ضربه به من زد ،من
نیز که آموزش دفاعشخصی دیدهام ،توانستم
او را خلــع ســاح کنــم و چــوب را از دســتش
بگیــرم.در پارکینــگ خانــه مــا چاهــی بــرای
یکسانســازی آب و فاضالب حفاری شده بود
در هنگام درگیری کنترلم را از دســت داده و با
چوب ضربه ســنگینی به صورت مقتول زدم و
او تعادلش را از دســت داد ،آنقــدر از او نفرت
داشــتم کــه میخواســتم بــا طنــاب خفــهاش
کنــم ،امــا جســدش را داخــل چــاه انداختــم.
پــس از قتــل ،بــا خواهــر و خواهــرزادهاش که
پســری  ۲۱ساله بود تماس گرفتم و آنها صبح
چهارشــنبه به خانه ما آمدند ،آنقدر از مقتول
نفــرت پیدا کرده بودم که میخواســتم مابقی
اعضــای خانــوادهاش را نیــز بکشــم ،داخــل

پارکینــگ خواهر و خواهرزاده
مقتــول از ماجرا باخبر شــدند و
خواهرزاده وی با من درگیر شد و از
شدت عصبانیت به من حملهور شد که
او را نیــز مجروح کــردم و داخل چاه انداختم،
ســپس به ســراغ خواهر مقتول رفتم و او را نیز
مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادم ،اما پســرش
کــه در دهانــه چــاه گیر افتــاده بود خــودش را
بیــرون کشــید و بــا داد و فریاد وی همســایهها

باخبــر شــده
و پلیــس از راه
رسید .مقتول ۵۰۰
میلیــون تومــان از مــن
طلب داشــت ،امــا میگفت باید
ســه میلیارد تومــان به وی بدهــم .من هم به
دروغ گفتــم میتوانــم او را بــرای کار به دوبی
بفرستم .اما در واقع منظور از فرستادن وی به
دوبی ،کشتن او بود ،مقتول نیز ماجرای دوبی

را بــا خانــوادهاش در میان گذاشــته بود و یکی
دیگــر از خواهران مقتول برای ســرمایهگذاری
در دوبــی ،خانــه و خــودرواش را زیرقیمــت
فروخته بود.
ســرهنگ موقوفــهای ،جانشــین پلیــس
پیشــگیری پایتخــت با اعــام این خبــر گفت:
در حــال حاضر تحقیقات از متهم این پرونده
ادامه دارد و با دســتور مقــام قضایی متهم در
بازداشت به سر میبرد.

هنرجوی بازیگری از چوبه دار رهایی یافت

گــروه حــوادث :معصومــه مرادپــور/
هنرجوی بازیگری که در جریان درگیری
پیرمردی را با چاقو به قتل رســانده بود
در حالی که یک قدم با چوبه دار فاصله
داشــت با جلــب رضایت اولیــای دم از
قصــاص گریخــت و بــه پرداخــت دیــه
محکــوم شــد .وی صبــح دیــروز از نظر
جنبــه عمومی جــرم پای میــز محاکمه
ایســتاد.به گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونــده از
اواخر سال  90بهدنبال قتل پیرمردی در
خانهاش آغاز شد .مقتول توسط جوانی
 25ساله به نام فرید با ضربات چاقو به
قتل رســیده و قاتل بعد از ارتکاب جرم
خودرو پیرمرد را سرقت کرده بود اما در
نهایــت از طریق ردیابی کارت ســوخت
خودرو شناسایی و دستگیر شد.
متهــم پــس از دســتگیری بــه
درخواســت اولیــای دم بــه قصــاص
محکوم شــد اما حکم صــادره بهخاطر
نقــص در پرونــده از ســوی دیوانعالــی
کشــور تأییــد نشــد و پرونــده دوبــاره به

دادگاه ارجاع شد.
در دادگاه دوم فریــد ضمــن دفاع از
خودش گفــت :من هنرجــوی بازیگری
هستم و مدتی بود که بهدنبال کار بودم
تا اینکه یک روز با مقتول آشــنا شدم ،او
مرا خام حرفهایش کرد و به من وعده
داد که به ســبب آشــنایی بــا کارگردانی
معروف میتواند مرا بهعنوان بازیگر به
او معرفی کند.
روز حادثــه بــا دعــوت او بــه خانــه
مجــردیاش رفتــم که به من مشــروب
داد و دقایقــی بعــد از مــن خواســت تــا
او را ماســاژ دهــم همــان موقــع بــود که
فهمیدم او افکار شــیطانی در ســر دارد.
ســعی داشــتم از خانه خارج شوم که او
بــا چاقو تهدیــد کرد و من هم از ترســم
چاقــو را از مقتول گرفتم و یک ضربه به
گردن پیرمرد زدم.
متهم در حالی که اشــک میریخت
گفــت :بعــد از آنکــه دیــدم آن پیرمــرد
کشــته شــده از ترســم بــه بیــرون از
آپارتمــان دویــدم و خــودرو مقتــول را

سرعت زیاد

عامل واژگونی اتوبوس زائران پاکستانی
گــروه حــوادث /کارشناســان پلیــس راه علــت واژگونــی اتوبــوس حامــل اتباع
پاکســتانی را تخطی از ســرعت مطمئنه اعالم کردند .ســرهنگ نــادر رحمانی
رئیــس مرکــز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور ناجا در تشــریح این خبر
گفــت :حوالــی ســاعت  ۲بامداد چهارشــنبه در محور آرادان  -گرمســار اســتان
ســمنان یک دســتگاه اتوبوس بنز که از مشهد ب ه سمت قم در حال حرکت بود
واژگون شــد .برابر نظر اولیه کارشناســان پلیس راه ،تخطی از ســرعت مطمئنه
علت واژگونی اتوبوس حامل اتباع پاکســتانی است.براساس گزارشی اورژانس
کشــور ،این اتوبوس حامل  42سرنشــین بود که بیشــتر آنها پاکســتانی بودند و
همگی مجروح شدند.

توضیح شرکت برق تبریز درباره آتش سوزی بازار قدیمی

در پی انتشــار خبری با عنوان «مصدومیت  29نفر در حریق بازار تبریز» که در
روز  21اردیبهشــت در صفحه  19حوادث منتشــر شد شــرکت توزیع نیروی برق
تبریــز توضیحی ارســال کرد کــه در متن آن آمده اســت -1:در خصوص منشــأ
آتشســوزی تاکنــون هیچگونــه اظهار نظر رســمی از ســوی مراجــع ذیصالح
صــورت نگرفتــه و بنابــر شــواهد و مدارک موجود در زمان شــروع آتشســوزی
شخصی در محل حضور نداشته و سازمان آتشنشانی تبریز نیز تاکنون درباره
علت اصلی حادثه مطلبی منتشر نکرده است -2.دالیل محکمی در رد ادعای
اتصالی در پســت برق موجود در محل حادثه وجود دارد که در صورت لزوم و
موعد مقتضی به اطالع شهروندان محترم رسانده خواهد شد.
گفتنی اســت در خبر منتشــر شــده علت آتشســوزی بنابر اظهارنظر شاهدان
سانحه – اتصال پست برق – عنوان شده بود که چندین خبرگزاری رسمی هم
به آن اشاره کردهاند.

برداشــتم در یکــی از خیابانهــا آن را
رهــا کــردم و تنها کارت ســوخت خودرو
را برداشــتم و رفتــم و همیــن کارت هم
باعث دستگیریام شد.
پــس از آن قضــات دادگاه دوبــاره
متهــم را بــه قصــاص محکــوم کردند و
حکم هم در شعبه  24دیوانعالی کشور
مهــر تأیید خورد .اما ایــن بار اولیای دم
با گذاشتن دو شرط اعالم کردند حاضر
به گذشــت هســتند؛ ابتــدا متهــم به دو
روانشناس معرفی تا ســامت روانی او
تأیید شــود و در صورت ســامتی  3دیه
کامــل انســان را پرداخــت کنــد .متهــم
جوان این دو شــرط را پذیرفــت و به دو
روانشناس معرفی شد .روانشناسان نیز
پس از معاینات تخصصی اعالم کردند
وی از سالمت روان برخوردار است .بعد
از این اظهارنظر فرید باید شــرط دوم را
اجــرا میکرد اما او توان پرداخت  3دیه
را نداشــت .تــا اینکه با کمــک خیرین و
برگزاری مراسم گلریزان موفق شد یک
دیه کامل انســان را جمع کند و خانواده

مقتول هم با چشــم پوشی از دریافت 2
دیه دیگر ،اعالم گذشت کردند.
بــه ایــن ترتیــب متهــم از قصــاص
رهایــی یافــت و روز گذشــته از جنبــه
عمومــی جــرم در شــعبه  10دادگاه
کیفــری یــک اســتان تهــران به ریاســت
قاضی قربانزاده محاکمه شد.
متهم در این دادگاه هم گفت :وقتی
 7ســاله بــودم پدرم بــا چاقو دایــیام را
بــه قتــل رســانده بود بــه همیــن خاطر
همیشــه از چاقو میترســیدم .پدرم سر
ایــن موضــوع تــا پــای چوبــه دار رفــت.
حتی پدربزرگم طناب دار را به گردنش
انداخــت امــا گریههــای مــن و مــادرم
باعث شــد تا او از خون پســرش بگذرد.
بــاور کنیــد قصدم کشــتن پیرمــرد نبود
وگرنــه از همان ابتــدای درگیری چاقو را
به شــکمش میزدم من فقط خواستم
از خودم دفاع کنم.
در پایــان جلســه قضــات وارد شــور
شــدند تا رأی نهایی را در خصوص این
متهم صادر کنند.

انهدام باند فیشینگ

در خراسان

گــروه حــوادث /رئیــس پلیــس فتــای ناجا از متالشــی شــدن یــک باند
ســازمان یافته فیشــینگ با کالهبــرداری بیش از  ۴۶میلیــارد ریالی خبر
داد.ســردار وحید مجید در تشــریح این خبر اظهار داشــت :بیش از ۱۰۰
فقره پرونده برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان در استان خراسان
رضوى در بازه زمانى  ۲۰روزه تشــکیل شــد و کارشناســان تیم عملیات
ویژه پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند.
کارشناســان پلیس فتای اســتان خراســان رضوى با انجــام تحقیقات و
بررســیهای تخصصــی دریافتنــد بخشــى از وجوه ســرقتى در حســاب
افراد مختلف در سراسر کشور به چرخش درآمده و بخشى دیگر صرف
خریــد شــارژ ،کاال ،ارز دیجیتــال و دیگــر خریدهــاى اینترنتــى در نقــاط
مختلف کشور شده است.
پــس از هماهنگیهــای قضایــی  ۸متهــم جــوان و نوجوان در مشــهد و
 ۲متهــم در تهران و  ۲نفر دیگر در اســتانهاى شــمالى کشــور دســتگیر
شدند؛ متهمان به همراه تجهیزات رایانهاى کشف شده به پلیس فتای
خراسان رضوی انتقال پیدا کردند.
هــر کــدام از اعضــاى باند بــدون اینکه یکدیگــر را از قبل مالقــات کرده
باشــند در فضاى مجازى ،یک گروه ســازمان یافته تشــکیل داده بودند
و با تقســیم مسئولیت ،موجودى حساب قربانیان را خالی کرده و حتى
با سوءاســتفاده از اطالعات حســابهاى بانکى آنها دســت به پولشویى
میزدنــد .ایــن افــراد تاکنــون از  ۲هــزار و  ۱۰۰اطالعــات کارت بانکــى
بهدســت آمده ،بیش از  ۴۶میلیارد ریال برداشــت غیرمجاز در فاصله
زمانى کمتر از  ۳ماه انجام دادهاند که در این رابطه تحقیقات از ســوی
پلیس ادامه دارد.

