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سودجویی در سایتها
و کانالهای جعلی

گروهحوادث/رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس
فتا گفت :با توسعه شبکههای اجتماعی و راهاندازی
گروههایحمایتیدرزمانانتخاباتشاهدایجادصفحاتی
بهنامبرخیازکاندیداهاوافرادمعروفوشناختهشدهدرفضایمجازیهستیم
که دربرخی موارد این صفحات متعلق به این افراد نیست و فقط به نام آنها
درستشدهوفعالیتمیکنند.
سرگرد حمید کیانی افزود :برخی از مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این
موضوع و ایجاد صفحات جعلی به نام برخی از نامزدهای انتخاباتی و مقامات
دولتی ،به دنبال عملی کردن اهداف مجرمانهشان هستند؛ اهدافی که با جعل
هویتافرادمعروفومطرحاجتماعیامکانپذیراست.
وی افزود :کاربران و هموطنان باید مراقب فعالیت این افراد باشند و در
عضویت یا فعالیت و تبلیغات پیرامون صفحات جعلی نامزدها و مقامات
دولتیوحکومتیوچهرههایمعروفموردعالقهخودوفراخوانهایانتخاباتی،
بیشترینمراقبتراداشتهباشندتادرداممجرمانسایبریگرفتارنشوند.
کیانی با اشاره به جعلی بودن برخی از این صفحات گفت :افرادی که در
فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل نامزدهای انتخاباتی و
نمایندگانمجلسوغیره،بدوناطالعآنهاودریافتمجوزهایمربوطه،سایت
یا کانال درست میکنند با طرح شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده
موردپیگردقانونیقرارخواهندگرفت.
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتای ناجا در ادامه به برخی از
کالهبرداریها اشاره کرد و گفت :انگیزه اصلی این افراد ،تخریب چهرههای
معروف بوده و سعی دارند با انتشار مطالب کذب فضای انتخاباتی را علیه
کاندیدایموردنظرمتشنجکنند.
ویکسبمنافعمالیرایکیدیگر از اهداف افرادسودجوبرشمردودرتوصیه
بهکاربرانفضایمجازیگفت:هموطنانازواریزپولنقدبهتقاضایسایتهای
جعلی فوق در فضای مجازی تحت هر عنوانی خودداری کرده و هرگز عکس و
مطالبشخصیومحرمانهخودرابرایاینصفحاتارسالنکنند.
وی بهترین راه اطالعرسانی و کسب اطالعات در مورد نامزدهای انتخاباتی
را رسانههای معتبر دانست و گفت :رسانهها در این میان میتوانند نقش بسیار
مؤثری در اطالعرسانی نامزدهای انتخاباتی و صفحات اصلی آنها در فضای
مجازیوشبکههایاجتماعیداشتهباشند.
کیانی،توصیهایهمبهستادهایانتخاباتیکردوگفت«:ستادهایانتخاباتی
در صورت نیاز به ایجاد کانالها و گروههای تبلیغاتی برای کاندیدای مورد نظر،
الزم است بعد از دریافت مجوزهای الزم ازمراجع مربوطه ،در زمان تعیین شده
اقدامبهتبلیغکنند».

سال بیستوسوم شماره  6477یکشنبه 3اردیبهشت ماه 1396

انگیزه مرموز در قتل وکیل جوان

گروه حوادث :ایران واشقانی فراهانی  /مادر وکیل
جوان که در توطئهای شوم به قتل رسیده است،
منکر آشنایی پسرش با عامل جنایت شد .این
درحالی است که متهم به قتل در بازجوییها
اعتراف کرده وکیل جوان را به اتهام حضور در
پرونده طالقاش کشته است.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،در این
جنایت که  18فروردین در کرج رخ داد ،وکیل
 38سالهای به نام رضا ساسانی ،توسط مرد 35
سالهای ربوده شد و به شکل هولناکی به قتل رسید.
درحالی که تحقیقات برای شناسایی ردی از وکیل
گمشده ادامه داشت ،مردی در تماس با خانواده
رضا ،پرده از راز جنایت برداشت.عامل  35ساله
جنایت ،پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و
گفت :رضا ،وکیل من در پرونده طالقم بود .اما
متأسفانه کمکاری کرد و من همه چیز را پس از
طالق باختم ،به همین خاطر به فکر انتقام افتادم.
با مقتول از بچگی در یک محل زندگی میکردیم
و با هم دوستی دیرینه و خانوادگی داشتیم .روز
حادثه به بهانهای سوار ماشیناش شدم .وقتی در
بین راه گفت که سردرد دارد من که از قبل قرص
تهیه کرده و به دنبال فرصت مناسبی بودم ،آن
را به او خوراندم که پس از مدتی هوشیاریاش را
از دست داد و در همان وضعیت خفهاش کردم.
پس از اینکه جسدش را در حوالی فرودگاه پیام
دفن کردم کارت بانکیاش را برداشته و  6میلیون
تومان از حسابش به حساب خودم واریز کردم.
بعد هم ماشینش را همانجا رها کردم و رفتم.مرد
تحصیلکرده در بازجوییها و در حضور بازپرس
ابراهیم مرادی اعتراف کرد که در قتل همدستی

داشته که او نیز دستگیر شد .متهم به قتل در
بازجوییها گفت« :وکیلم به نفع من کار نمیکرد
و از دستش عصبانی بودم ،به همین خاطر او را
کشتم».مادر قربانی جنایت نیز با طرح شکایت
در دادسرای جنایی کرج خواستار مجازات عامالن
قتل فرزندش شد و درحالی که اشک میریخت
به بازپرس گفت« :پسرم «رضا ساسانی» 38
ساله و مجرد بود و با من و برادر کوچکترش
زندگی میکرد .او پس از مرگ پدرش احساس
ت زیادی در قبال ما داشت و به همین
مسئولی 
خاطر از هرگونه حاشیه دوری میکرد .متأسفانه
چند سال پیش «رضا» مبتال به سرطان شد و از
سال  80تحت شیمی درمانی قرار گرفت .پسرم
روزهای سختی را پشت سر گذاشت و پس از هفت
عمل جراحی پی در پی ،پزشکان در زانویش پروتز
کار گذاشتند و او با امید به آینده ،زندگی تازهای را
آغاز کرد .خدا بار دیگر فرزندم را به من بخشیده
بود و مطمئن بودم «رضا» پاسخ مهربانیهایش
را گرفته است .اما نمیدانستم دستهای بیرحم

 3نفر در برخورد  2خودرو کشته شدند

ایران

زهره صفاری

زن 97ساله انگلیسی با 166فرزند ،نوه و نتیجه

مادربزرگ انگلیسی با داشتن  12فرزند 154 ،نوه ،نتیجه و ندیده پرجمعیتترین خانواده انگلیسی را دور خود جمع کرده است.
«مارگارت»  97ساله که ساکن شهرمنچستر انگلیس است چند سال قبل شوهرش را از دست داده است .او که سه سال تا رسیدن
به  100سالگی فاصله دارد تنها زندگی میکند و عاشق دورهمیهای خانوادگی است.بزرگترین نوه او  52ساله و کوچکترین
ندیدهاش  7ماهه است .این زن یکی از هواداران پر و پا قرص تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس است ،همزمان با پخش
بازیهای این تیم ،پسرانش را به خانه دعوت میکند .این پیرزن میگوید ،امیدوار است سالم و سرحال بماند و بتواند شادی
خانوادهاش را ببیند وجشن  100سالگیاش را درکنار آنها برگزار کند.

نیم
نگاه

نویــد ســراج ،عضــو هیــأت مدیــره کانــون
وکالی دادگســتری البــرز نیــز در اینبــاره
گفــت :قتــل رضــا ساســانی – وکیــل
دادگســتری – در کــرج موجبــات تشــویش
و دل نگرانــی جامعــه وکالــت و وکالی
دادگســتری را بــه همــراه داشــته و بهنظــر
میرســد در صــورت عــدم موضعگیــری
مناســب از ســوی متولیــان امــر ،صالبــت
و اقتــدار ایــن نهــاد در دفــاع از حقــوق
شــهروندان بــه مخاطــره خواهــد افتــاد.
وی اظهــار داشــت :انتظــار عمومــی نهــاد وکالــت از دســتگاه قضایــی و بویژه
دادســتانی بــه عنــوان متولیــان انضبــاط اجتماعــی ،اعــام موضــع شــفاف
و قانونــی بــرای برخــورد بــا متعارضیــن بــه حریــم وکالــت اســت .چــرا کــه
اگــر امنیــت واقعــی و بــدون دغدغــه ایــن نهــاد در دفــاع از حقــوق مــردم
فراهــم نگــردد ،اجــرای عدالــت قضایــی در جامعــه بــه مخاطــره افتــاده و چه
بســا ایــن حرمتشــکنی تــاوان ســنگینی را بــرای ارکان نظــم و امنیــت در
جامعــه بــه دنبــال خواهــد داشــت.
بــه گفتــه ایــن وکیــل دادگســتری ،اگــر موقعیــت وکال در موضــع دفــاع از
شــهروندان بــه واســطه فقــدان امنیــت متزلــزل گــردد ،بــه طــور قطــع فرآینــد
دادرســی عادالنــه نیــز مختــل خواهــد شــد .مســلم اســت حضــور وکال طــی
مراحــل دادرســی بــه دالیــل قانونــی از جملــه مــواد احصــاء شــده در قانــون
آییــن دادرســی کیفــری (مصــوب  1392بــا اصالحــات بعــدی  )1394در
بســیاری از دعــاوی مهــم و حســاس الزامــی اســت و بــدون حضــور وکیــل
امــکان ادامــه رونــد دادرســی فراهــم نبــوده و نیســت .حــال اگــر وکال نتواننــد
بــا اطمینــان خاطــر بــه امــر دفــاع بپردازنــد ،بــه یقیــن یــا از قبــول وکالــت
در ایــن گونــه دعــاوی خــودداری خواهنــد کــرد و یــا در امــر دفــاع بســیار
شــکننده و نامطمئــن خواهنــد بــود کــه در هــر دو حــال ،آســیب آن نخســت
بــه شــهروندان و دوم بــه دســتگاه قضایــی خواهــد رســید .هرچنــد واضــح و
روشــن اســت از ابتــدا تا فرجــام ایــن پرونده براســاس قانــون ،یکــی از وکال در
اجــرای مقــررات قانونــی مکلــف بــه همراهــی و دفــاع وکالتــی اعــم از تعیینــی
یــا تســخیری از عامــل جنایــت اســت.

دو نفر از سرنشينان يك خودروي پژو پارس در
برخورد تريلي با خودرويشان مصدوم شدند
كه تحت درمان قرار گرفتند.رئيس پليس راهور
شهرستان دماوند گفت :يكي از مشكالت اصلي
در مسير تهران به فيروزكوه در محدوده اين بلوار
و جاده هراز در محدوده شهر رودهن فقدان
جاده كمربندي مناسب جهت تردد خودروهاي
سنگين است.اين امر موجب شده تا گاهي شاهد
اين گونه تصادفها در منطقه باشيم كه الزم
است مسئوالن منطقه بويژه اداره راه و شهرسازي

چارهايبينديشند.سرگردعبدالملكيخاطرنشان
كرد :برخي خودروها به دليل آشنايي با مسير يا
داشتن تجربه كافي در اين شرايط اقدام به كنترل
خودرو ميکنند و قبل از ورود به شهر در صورت نياز
وسيله خود را نگه ميدارند تا شاهد خسارتهاي
جاني و مالي نباشيم ولي برخي از موارد اين گونه
نيست.وي از رانندگان وسايل سنگين در اين مسير
خواست تا به عالئم راهنمايي و رانندگي بيشتر
توجه كنند و از سالمت فني خودروي خود مطمئن
شوند.

پلیس انگلیس درتعقیب

اسیدپاش فراری

دیلی میل

پلیس انگلیس با انتشار تصاویری از تنها مظنون پرونده
اسیدپاشی در یکی از باشگاههای شبانه لندن ،برای
دستگیری متهم فراری از مردم کمک خواست.
به گزارش سخنگوی پلیس و براساس تصاویر ضبط
شده دوربینهای مداربسته« ،آرتور کولینز»  25ساله،
چند شب قبل وارد باشگاه شبانه شد وبه سوی نامزد 22
سالهاش وچندین نفر دیگر اسید پاشید .به دنبال این اقدام
هولناک نامزد پسرجوان و  17نفر دیگر به دلیل سوختگی
راهی بیمارستان شدند.با توجه به اینکه جوان اسیدپاش
متواری شده است ،پلیس برای دستگیری او ،تصاویرش را
دراختیار رسانهها قرارداده و در بیانیهای از مردم خواسته
درصورت دیدن این متهم به هیچ عنوان با او درگیر نشده
وفقط موضوع را به پلیس گزارش دهند.

مرگ قهرمان در سانحه رانندگی

دونده قهرمان «جاماییکا»یی و نایب قهرمان المپیک
پکن در تصادف مرگبار موتورسیکلت کشته شد«.جرمین
میسون»  34ساله که تنها راکب موتورسیکلت بود ،در
این حادثه که در جنوب غربی پایتخت جاماییکا اتفاق
افتاد ،جان خود را از دست داد.به گزارش پلیس ،این
ورزشکار به دلیل ناتوانی در کنترل موتورسیکلت ،دچار
سانحه شده و جان باخته است.

تنبیه وحشیانه برای ادب کردن فرزند

زن جوان امریکایی که پسر  9سالهاش را به خاطر انجام ندادن تکالیف مدرسهاش با اتوی
داغ سوزانده بود ،به اتهام کودک آزاری پای میز محاکمه رفت.
به گزارش پلیس فلوریدا« ،تامچا جین»  32ساله که پس از افشای راز هولناک
شکنجههایش دستگیر شده بود 2 ،کودک دیگر هم دارد.او دردفاع ازخود مدعی شده به
طورتصادفی پسرش را با اتو سوزانده است .با وجود این ،قاضی پرونده او را مجرم شناخت
اما با وجودی که دادستان خواستار  20هزار دالر وثیقه برای آزادی این زن شد ،پس از تفهیم
اتهام و گرفتن تعهد از او تا جلسه دادگاه آزادش کرد.
این زن همچنین با حکم قاضی تا زمان دادگاه حق مالقات با فرزندانش را ندارد و هر
سه فرزند خردسال او تحت سرپرستی سازمان حمایت از کودکان بیسرپرست هستند.

هجنشت اعدام

جالی در امریکا

آساهی

 19دانشآموز که سوار برسرویس مدرسه درراه بازگشت به خانه
بودند ،درتصادف مهیب مینی بوس و تریلی ،زنده زنده درآتش
سوختند.
در این حادثه که عصرجمعه به وقت محلی در شهر «پرتوریا» -
پایتخت آفریقای جنوبی – و در جاده ارتباطی بین دو شهر رخ داد،
مینی بوس حامل دانشآموزان و تریلی ،به شکل هولناکی تصادف
کردند که خودروی حامل دانشآموزان آتش گرفت و در حاشیه جاده
واژگون شد.
به دنبال این حادثه هولناک ،سرنشینان خودروهای عبوری با
دیدن مینی بوس شعله ور ،به کمک حادثه دیدگان شتافته و سعی
کردند با کپسولهای آتشنشانی همراه شان ،آتش را مهار کنند.
دقایقی بعد نیز تیمهای آتشنشانی و اورژانس درمحل حادثه
حضور یافته وعملیات اطفای حریق کلید خورد .اما پس ازخاموش
شدن شعلهها ،آتشنشانها پیکر سوخته  19دانشآموز و راننده را
از داخل مینی بوس بیرون کشیدند.چند دانشآموز هم که بشدت
سوخته بودند به بیمارستان انتقال یافتند که حال برخی ازآنها وخیم
است .هنوز علت اصلی این تصادف اعالم نشده است.

گروهحوادث/يكدستگاهتريلي«هوو»بعدازظهر
جمعه به دليل نقص فني سيستم ترمز ،هنگام
حركت در سراشيبي بلوار اصلي شهر دماوند ،در
جاده تهران -فيروزكوه بيآنكه راننده بتواند آن را
متوقف كند با چند خودرو سواري در حال حركت
يا متوقف در كنار خيابان برخورد كرد.
تريلي پس از در هم كوبيدن يازده خودرو
سرانجام متوقف شد.اين در حالي بود كه
خوشبختانه سرنشينان اغلب خودروها به طور
معجزهآسا از حادثه شوم گريخته بودند ولي تنها

میرر

 19دانش آموز در آتش سوختند

مردی که هیچ انگیزهای برای قتل ندارد ،به زندگی
پسر جوانم پایان میدهد.وی با ناراحتی ادامه
داد :ظهر روز جمعه  18فروردین «رضا» به همراه
خواهرش به منطقه کردان رفتند و عصر هم
به خانه برگشت .پس از فوت دامادمان «رضا»
دائم به خانه خواهرش آمد و رفت داشت و به
کارهایش رسیدگی میکرد .حدود ساعت هفت
و نیم بعدازظهر از خانه بیرون رفت تا کمی قدم
بزند .اما وقتی پس از چند ساعت برنگشت با
تلفن همراهش تماس گرفتم که خاموش بود.
چون دیروقت بود ،به خانه دخترم زنگ نزدم و
احتمال دادم شب را آنجا میماند .اما صبح روز
بعد که دخترم برای احوالپرسی تماس گرفت
متوجه شدم از «رضا» بیخبر است .پس از اعالم
شکایت ،مأموران پلیس با ردیابی تلفن همراهش
اعالم کردند حدود ساعت هشت شب قبل تلفن
همراهش در نزدیکی خانهمان خاموش شده
است.او با طرح شکایت از متهم و همدستش
گفت :آنها مدعی آشنایی دیرینه و قدیمي با پسرم
شدهاند .درحالی که من و فرزندانم هیچوقت
آن دو را ندیدهایم و هیچ رابطه آشنایی نداریم.
هرچند انگیزه جنایت هنوز نامشخص است اما به
نظر میرسد برداشت پول از حساب پسرم پس از
قتل ،تنها انگیزه قتل است .عامل جنایت مدعی
شده در پرونده جدایی و طالق همسر سابقش،
پسرم به نفع او کار نکرده است .درحالی که پس
از تحقیق و پرس و جو متوجه شدیم اظهارات
وی سراسر دروغ و بیاساس است .بنابراین انتظار
مجازات قانونی و قصاص نفس عامالن قتل
فرزندم را دارم.

وکالی دادگستری نگرانند

در جاده دماوند تريلي ترمز بريده  11خودرو را در هم كوبيد

گروهحوادث/برخورد خودروی تیبا و پراید در محور فرعی داودآباد به اراک سه
کشتهویکمجروحبرجاگذاشت.
سرهنگ کهریزی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت:
ساعت 30دقیقهبامدادروزشنبهبرخوردیکدستگاهخودرویتیباویکدستگاه
پراید در تقاطع روستای ویسمه ،اتفاق افتاد که براثر این سانحه رانندگان هر دو
خودرو و سرنشین خودروی پراید به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان
سپردند و یکی از سرنشینان خودروی تیبا مجروح و به بیمارستان منتقل شد.وی
علت این حادثه را انحراف به چپ خودروی تیبا اعالم کرد.

حوادث
جهان

حــــوادث

تلفن گروه حوادث88761621 :

iran-newspaper

قاتل امریکایی  12سال پس از لغو حکم اعدام در ایالت
«آرکانزاس» امریکا ،با تزریق سم اعدام شد.به گزارش منابع
خبری ،این حکم بعدازظهر جمعه به وقت محلی اجرا شد و
مرد  51ساله که «لدل لی» نام داشت ،به اتهام قتل دختر جوانی
محکوم به اعدام شده بود که 11دقیقه پس ازتزریق سم جان
داد.براساس آخرین گزارشها ،گفته شده یکی از داروهای مورد
استفاده در این اعدام ،تا نیمه شب جمعه تاریخ اعتبارداشت
به همین خاطر مسئوالن زندان ،حکم را زودتر اجرا کردند .این
زندانی در آخرین لحظات حاضر به دریافت مهلت نشد و بدون
هیچ مقاومتی اعدام شد.پیش از این قرار بود به دلیل انقضای
یکی از داروهای اعدام ،طی  11روز  8نفر با تزریق سم به مجازات
مرگ برسند که پیش از «لدل لی» مجازات سه تن از محکومان با
حکمدادگاهبهتعویقافتاد.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از واشنگتن اعالم کرد:
«باوجود انتقادات در امریکا ،ایالت آرکانزاس شاهد نخستین
اعدام بعد از یک دهه بود .با وجود اینکه فعاالن حقوق بشر
در امریکا و جهان فقط به اعدامهای انجام شده در کشورهای
دیگر حساس هستند ،دادستان آرکانزاس گفت که باوجود
انتقادات از طرح مناقشه برانگیر اعدام زندانیان در امریکا ،این
دادستانی نخستین مورد اعدام را دیشب به اجرا گذاشته است.
لسلی راتلج بعد از این اعدام با صدور بیانیهای اعالم کرد:

دستگیری دزد گرسنه

«بعد از آنکه دادگاه عالی امریکا درخواست توقف  11ساعته
اعدام «لدل لی»  51ساله را نپذیرفت ،این مجرم از طریق
تزریق سه داروی مرگبار اعدام شد.به گفته وی ،قراربود مجرم
دو روز قبل اعدام شود که حکم موقت تعلیق اعدام جمعه
شب به پایان رسید و در نهایت دادگاه عالی امریکا و دادگاه
ایالتی این کشور بعد از تجزیه و تحلیل موضوع ،تأیید کردند
که از اعدام به عنوان یک طرح موقت برای کاهش جرایم بهره
ببرند.براساس این گزارش ،اعدام صورت گرفته در آرکانزاس
بعد از مورد سال  ،2005نخستین اعدام در امریکاست که
انتقادات همیشگی علیه این سبک اعمال مجازات را برنتافت
و سرانجام عملی شد .براساس این گزارش قرار است تا پایان
ماه آوریل ،سه مجرم دیگر نیز به شیوه مشابه در این ایالت
اعدام شوند و طی  11روز مجموع آنها به  8نفر خواهد رسید.
البته درامریکا تنشهای قانونی برسر کمبود داروهای کشنده
برای اجرای حکم اعدام وجود دارد چرا که ممنوعیت فروش
این داروها توسط شرکتهای بزرگ دارویی ،اجرای روند
اعدامها در چندین ایالت امریکا را به تعویق انداخته است.
با وجود این ،مجازات اعدام در امریکا پس از اعالم حمایت
جدید رأی دهندگان در همه پرسی سال  2016که در سه ایالت
این کشور برگزارشد از سر گرفته شد ،این در حالی است که
اعدام در امریکا به صورت بسیار خشن انجام میشود».

دزد خونسرد که برای یافتن جای خواب و غذا به خانهای درشهر «کلرادو»ی امریکا
رفته بود ،وقتی دختر نوجوان خانواده را دید دستهایش را باال برد و از او کمک
خواست.بهگزارشپلیسمنطقه«،متیوکیت»یکیازبیخانمانهایمنطقهبودکه
پس از ساعتها کمین مقابل یک خانه با تصور اینکه کسی آنجا نیست وارد آنجا شد
و سراغ کیک و غذاهای روی میز رفت .اما وقتی مشغول خوردن شد در کمال ناباوری
فهمید دختر نوجوانی روی کاناپه شوک زده نگاهش میکند .این سارق که از واکنش
دختر نوجوان ترسیده بود ،بسرعت دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد و از دختر
نوجوان کمک خواست .دخترک که حسابی از سر و وضع دانهام هراسان شده بود ،با
فریادهای پی در پی درخواست کمک کرد ومرد جوان با رسیدن همسایگان مجبور به
فرارشد.اماپلیسخیلیسریعاورادستگیرکرد«.متیو»بهاتهامسرقتوایجادرعبو
وحشت در زندان به سر میبرد و بزودی محاکمه خواهد شد.

