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اسیدپاشی

به  2زن در یک پارک

 3کشته درتصادف پژو و جک

گروه حوادث /تصادف مهیب دوخودرو
سـ ــواری در جـ ــاده خـ ــواف  -رشـ ــتخوار
سـ ــه کشـ ــته و  2مجروح بر جا گذاشت.
ایـ ــن حادثـ ــه بعدازظهر پنجشـ ــنبه در
کیلومتر  30جاده خواف به رشـ ــتخوار و
درپی تصادف خودرو سـ ــواری پژو 206
بـ ــا خودرو جـ ــک  S5رخ داد .مجروحان
حادثه نیزتوسط آمبوالنس هالل احمر
بـ ــه بیمارسـ ــتان انتقال یافتنـ ــد .ضمن
اینکـ ــه علـ ــت حادثـ ــه در حال بررسـ ــی
اسـ ــت.به گفتـ ــه کارشـ ــناسها ،جـ ــاده
رشـ ــتخوار به خواف بهدلیل کم عرض
بودن و تردد بسـ ــیار زیاد وسـ ــایل نقلیه
سنگین برای حمل و نقل سنگ معدن
سـ ــنگان خواف ،یکی از پـ ــر حادثهترین
جادههای اسـ ــتان خراسـ ــان رضوی به
شـ ــمار میرود که نیازمنـ ــد توجه جدی
مسئوالن مربوطه است.

مرگ دو کودک در انفجار خانه
قدیمی

گروه حوادث /دختر و پسـ ــر خردسـ ــال
بـ ــر اثـ ــر انفجـ ــار در یک خانـ ــه قدیمی
جان باختنـ ــد وکارشناسـ ــان علت این
انفجـ ــار را نشـ ــت گاز عنـ ــوان کردند.به
گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،ظهر
پنجشنبه  19اسـ ــفند خبرانفجار مرگبار
خانه دو طبقه قدیمـ ــی در محله پنج
تن مشـ ــهد بـ ــه بازپرس کشـ ــیک قتل
اعالم شـ ــد .بررس ـ ـیها نشـ ــان داد زن
صاحب خانه و فرزندش درطبقه اول
و زن همسـ ــایه و فرزنـ ــدش در طبقـ ــه
دوم سـ ــاکن بودند که ناگهان انفجاری
رخ داد و خانـ ــه دو طبقه ویران شـ ــد.بر
اثر ایـ ــن حادثه دو کـ ــودک که دختری
 11سـ ــاله و پسری  3سـ ــاله بودند جان
سپردند و دو زن جوان ساکن ساختمان
قدیمی به بیمارستان منتقل شدند .در
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد
انفجار بر اثر نشت گاز رخ داده است.

دادستان تهران در جلسه با فرماندهان ارشد « ناجا»:

آمار سرقت از شاخصه های امنیت عمومی است

اعتراف سه خواهر وبرادر
به سرقت از  11بانک

معمای قتل سومین فرزند زن جنایتکار

گـــروه حـــوادث /تحقیقات جنایـــی از زن جوانی کـــه در اقدامی
جنونآمیز دو فرزندش را به قتل رســـانده است درحالی ادامه
دارد که کارآگاهان ،با کشـــف ســـرنخهایی احتمال میدهند او
سالها قبل نیز ،فرزند دیگرش را به قتل رسانده باشد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،دراین جنایت که صبح
شـــنبه  23بهمن رخ داد زن جوان ،دختر و پســـر خردسالش را
خفه کرد و بعد هم ســـعی کـــرد به زندگیاش پایـــان دهد .اما
خواهرش سررســـید و با انتقال پیکرنیمه جانش به بیمارستان
ازمرگ نجات یافت.
«ناهیـــد» پس از بهبـــود حالش و در نخســـتین بازجوییها
بـــه بازپـــرس «احمدی نژاد» گفـــت« :میخواســـتم بمیرم اما
نمیدانم چرا زنده ماندهام .من نمیخواستم بچههایم بیپدر،
بزرگ شـــوند .همسر اولم اعتیاد داشت .به همین دلیل مجبور
به جدایی شـــدم و بعد از مدتی با شـــوهر دومـــم ازدواج کردم.
اوایل زندگی خوبی داشـــتیم اما پس از مدتی فرزندان شوهرم
که از همســـر قبلیاش هســـتند وارد زندگیمان شدند و بعد از
آن بدبختی و آوارگی من شروع شد .شوهرم نیز هربار بهانهای
میگرفت و دعـــوا راه میانداخت .او نمیخواســـت دخترم که
ازشوهرقبلیام است ،با ما زندگی کند .بچههایش هم مخالف
ازدواج ما بودند تا اینکه به خواســـت ه شـــان رسیدند .آنها باعث
جدایی پدرشـــان از من شـــدند و او بار دیگر نزد همسر سابقش
برگشـــت و من و دو فرزندم را ترک کـــرد .این مرد فقط برای ما
خانهای اجاره کرد و مهریـــهام را داد .با اینکه خیاطی میکردم
اما نبود سرپرســـتی باالی ســـرمن و دختر و پسرم برایم زجرآور
بود .به همین خاطر نمیخواســـتم دختر و پسرم بیپدر بزرگ
شـــوند و سرنوشتی مثل من پیدا کنند .آن شب تنها به خواهرم
پیـــام دادم تا حاللم کنـــد چرا که خواهر خوبـــی برایش نبودم.
بعد هم طبق نقشـــه پس از خوراندن قـــرص خواب به بچهها

ایران

گـــروه حوادث/دوپســـرجوان درپـــی
ریزش سنگ ازکوه در محور چالوس-
کرج به طرز دلخراشی جان باختند.
به گزارش «ایـــران» بامداد جمعه،
خودروی پراید با دوسرنشین درحوالی
منطقـــه «مجـــار» درحرکت بـــود که
ناگهـــان آوارســـنگ بـــرروی خـــودرو
فرودآمد.بهدنبـــال اعـــام ایـــن حادثه
بـــه پلیـــس راه و راهـــداری ،بالفاصلـــه
تیمهای عملیاتی و امـــدادی خود را به
محل حادثه رساندند.اما پس از بیرون
کشیدن پیکر دو سرنشین جوان خودرو
و انجام معاینات الزم مشـــخص شـــد
هردو براثر شـــدت جراحتهـــای وارده
جانباختهاند.ایندومینحادثهمرگبار
ریزش سنگ از کوه در محور چالوس به
کرج در  2ماه اخیر است که باعث مرگ
راننده و سرنشـــینان خودرو شده است.
دیماه امســـال نیز براثر ریزش ســـنگ
روی یک دستگاه خودرو سواری در این
منطقه 4نفرکشتهشدند.

گـــروه حوادث :معصومه مرادپـــور /دو مرد جوان كـــه در جريان
ربـــودن دختري و تعرض بـــه وي در دادگاه كيفري يك اســـتان
تهـــران به اعدام و  15ســـال حبس محكوم شـــده بودند پس از
جلب رضايت قرباني جنايت سياه ،از اعدام گريختند.
بهگزارش خبرنگار حوادث«ايران» و براساس اوراق پرونده،
ارديبهشت پارسال دختر جواني به يكي از كالنتريهاي پايتخت
رفـــت و به مأمـــوران گفت« :ســـاعتي قبـــل در حالي كـــه براي
رســـيدن به خانه عجله داشتم سوار يك خودروي سواري شدم.
در بيـــن راه دو مرد جوان كه جلو نشســـته بودند با تهديد چاقو
مرا به حوالي دماوند كشـــانده و بدون توجه به التماسهايم به
من تعرض كردند .چند ســـاعت بعد هم در خيابان جشـــنواره
(تهرانپارس) رهايم كردند».
پس از طرح شكايت دختر جوان و با توجه به سرنخهايي كه
در اختيار پليس قرار داده بود ،خودروي شـــيطان صفتان تحت
رديابـــي قرار گرفت تـــا اينكه چند روز بعد ،با شناســـايي خودرو

مورد نظر يكي از آنان دستگير شد و تحت بازجويي قرار گرفت.
او در نخســـتين مراحل بازجويي ادعاي دختر جوان را انكار كرد.
اما پس از معاينات پزشـــكي قانوني ادعاي قرباني ماجرا تأييد
شد.بدينترتيب مرد بازداشت شده ناگزير اتهامش را تأييد كرد
و همدستش را نيز معرفي كرد .هر دو متهم پساز محاكمه در
دادگاه از سوي قضات شـــعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران
به اعدام محكوم شـــدند .اما يكي از متهمان توانســـت با جلب
رضايت شـــاكي از مرگ بگريزد و همدســـت وي نيز پس از چند
ماه با طرح اعاده دادرســـي به ديوانعالي كشور در حالي كه يك
قدم با مرگ فاصله داشـــت توانســـت با جلـــب رضايت دختر
جوان از اعدام رهايي يابد.
اين دو متهم هفته گذشـــته از زندان به دادگاه اعزام شدند تا
از جنبه عمومي جرم محاكمه شـــوند .قضات با توجه به اظهار
ندامت و پشـــيماني هر دو متهم وارد شور شدند و بزودي حكم
خود را صادر خواهند كرد.

ایران

نیمه شب مرگبار
درجاده چالوس

نجات ربايندگان دختری از اعدام

آنها را خفه کردم و رگ دســـتم را هـــم زدم و دیگر هیچ چیزی
بـــه یاد ندارم تا اینکه چشـــم باز کـــردم و دیدم در بیمارســـتان
بستری هســـتم ».در ادامه تحقیقات ،مرد میانسالی که از اقوام
قاتل اســـت ،به دادسرا رفت و به بازپرس جنایی گفت« :ناهید
سالها قبل دختر یک سال و نیمهای داشت که او را هم به قتل
رسانده اســـت».با اطالعاتی که این مرد در اختیار بازپرس قرار
داد ،تحقیقات در این باره آغاز شـــد .بررسیهای مقدماتی هم
نشـــان داد ناهید ســـالها قبل دختری یک ســـال و نیمه داشته
اما سرنوشتش هنوز مشخص نیست .بنابراین بازپرس پرونده
دســـتور داد کارآگاهـــان دربـــاره سرنوشـــت این دختـــر بچه نیز
تحقیقات الزم را انجام دهند.

گروه حوادث /فرمانده انتظامی اســـتان قزوین از دستگیری
اعضای باند دزدان خانوادگی بانکهای کشـــور و کشـــف 11
فقره ســـرقت خبر داد.ســـردار «مهدی محمـــودی» دراین
بـــاره گفت« :امســـال ودر پی وقـــوع ســـرقت از دو بانک در
شهرستان تاکســـتان ،تجســـسهای کارآگاهان پلیس برای
دستگیری سارقان آغاز شد».تا اینکه مأموران چندی قبل با
اطالع از ســـرقتی ناموفق در یکی از استانهای کشوروکشف
ردپای یکی ازمتهمـــان تحت تعقیب ،بالفاصله با دریافت
نیابـــت قضایـــی به شهرســـتان مورد نظـــر اعزام شـــدند.تا
اینکه متهـــم در بازجوییهای فنی ،به ســـرقت از 11بانک با
همدســـتی برادر وخواهرش اعتراف کرد.درادامه رد پای دو
سارق در اســـتانهای آذربایجان شـــرقی و فارس شناسایی
وآنها نیزدر کمتراز  48ســـاعت و در یـــک عملیات ضربتی
غافلگیرانه دستگیر شدند .با دستگیری سه متهم که همگی
دارای چندین ســـابقه کیفری و ســـرقت از بانک بودند و در
بازجوییهای پلیســـی ،آنها به سرقت از بانک در شهرستان
بابلسر-ســـالهای  91و  ،92شهرستان تاکســـتان  -سال -93
اردبیـــل  -ســـال  - 94شهرســـتان تاکســـتان  -ســـال - 95و
اســـام آباد غرب کرمانشاه در سال  95اعتراف کرده وگفتند
درتمامی این سرقتها درمجموع 12میلیارد و  600میلیون
ریال به جیب زدهاند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد :سارقان در سرقت از
بانکهای شهرستان تاکستان -سال  -91کامیاران در سال 93
 بیجار و ایجرود زنجان  -ســـال - 94و عباس آباد مازندران درسال  95نسبت به تخریب و ورود به بانکها اقدام کرده بودند
ولی موفق به سرقت نشدند.سردار محمودی در پایان گفت :با
وجود بازدیدها وهشدارهای مکرر پلیس در خصوص تقویت
سیستم حفاظتی بانکها ،بازهم شاهد قصور در این زمینه از
سویمسئوالنبانکهاهستیموتوصیهمیکنیمکهبههشدارها
و تذکرات پلیس در رفع معایب سیستمهای حفاظتی اهتمام
الزم را داشته باشند.

تبرئه دولت امریکا در پرونده مرگ دختر ایرانی

گـــروه حـــوادث /دادگاه حقوقـــی ویـــژه امـــور
بینالملل تهران پس از  20سال ،دولت امریکا
را درماجـــرای قتل دختر معلـــول ایرانی تبرئه
کرد.بـــه گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســـال
 1996میـــادی ،دختر جوان ایرانی به نام مریم
در«مایا کلینیک» شهر «مینه سوتا»ی امریکا به
طرز مرموزی جان باخت.
مینا پورزند  -مادر مریم  -در این باره گفت:
او در بدو تولد به فلج مغزی مبتال شد .در یازده
ماهگـــی او را بـــرای درمان به ســـوئیس منتقل
کردیم که فاید ه نداشـــت و به ایران برگشـــتیم.
در چهارســـالگیاش بـــود که خبـــر دادند جراح
خوبی از امریکا به یکی از بیمارستانهای تهران
آمـــده اســـت.به همین خاطـــر دختـــرم را نزد
دکترمربوطه بردم و تحت عمـــل جراحی قرار
گرفت .اما به خاطر تزریق زیاد داروی بیهوشی
دچار صرع شـــد و وضعیتش وخیمتر شد .بعد
از  7سالگی مریم بود که او را به امریکا بردم که
بعد از برخی معالجات ،بخشـــی از مشکالتش
حل شـــد و با توجه به آموزشهایـــی که دیدم،

خـــودم به فیزیوتراپی دختـــرم پرداختم .در آن
زمان با پســـر جـــوان امریکایی آشـــنا شـــدم که
وقتی از وضعیت مالی و مشـــکالتم با خبر شد،
با همدســـتی چند نفر دیگر ابتدا سعی کرد مرا
روانـــی جلوه دهد و در ادامه به خانه و خودروی
من آســـیب فراوان وارد کردنـــد .بعد ازآن برای
انجـــام برخـــی کارها به تهـــران برگشـــت ه بودم
که با دریافـــت نامهای از امریـــکا درباره تعیین
وضعیـــت نگهـــداری مریم به امریکا برگشـــتم
اما وقتی به آنجا رســـیدم متوجه سوختگیهای
شـــدید در بخشهایی از بدن دخترم شـــدم .با
توطئههایی که انجام شده بود دادگاه سرپرستی
مریـــم را از مـــن گرفت تا اینکه خبر مـــرگ او را
به من رساندند .سپس جســـد مریم را به ایران
منتقـــل کـــردم و مدتی بعـــد از آن بـــرای پس
گرفتن اموالم و تعیین عامل قتل مریم شکایتی
مطـــرح کردم .کتابی هـــم دربـــاره خاطراتم به
چاپ رســـاندهام که یک جلد از نسخه انگلیسی
آن را برای اوباما رئیسجمهوری ســـابق امریکا
نیز فرستادم.

کشف اجساد زن و مردی در مشهد
گروه حوادث /بهدنبال کشـــف اجســـاد زن و مرد ناشـــناس که طی  12ســـاعت در دو محله مشهد
پیداشـــدند تحقیقـــات جنایی بـــرای کشـــف رازمرگ آنهـــا دردســـتورکارپلیس وبازپـــرس جنایی
قرارگرفت.این درحالی است که نخســـتین بررسیها نشان داد مرد جوان به قتل رسیده اما علت
قطعی مرگ زن میانسال هنوزمعلوم نیست.
به گـــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســـاعت  8:30دقیقه صبح پنجشـــنبه گذشـــته ،مأموران
ازکشـــف جسد مرد ناشناس در بلوار محمدآباد با خبرشـــدند .همزمان با حضور بازپرس کشیک
جنایی وتیم جنایی ،تحقیق دراین باره آغازشـــد .شـــواهد نشان داد جســـد نیم سوخته متعلق به
مرد جوانی اســـت که درمحل دیگری به قتل رسیده وسپس به این محل منتقل شده است.عامل
یا عامالن جنایت نیز با آتش زدن جســـد مرد جوان ســـعی در از بین بردن هویتاش داشتند.این
درحالی بود که فقط قســـمت باال تنه قربانی ســـوخته بود و کفشهای چرم قهوهای و شـــلوار آبی
رنگ و قسمتی از کاپشن چرم قهوهایاش سالم مانده بود.
باتوجـــه بـــه اینکـــه علت اصلی مرگ مشـــخص نبود جســـد به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و
تحقیقات برای روشن شدن هویت مقتول و شناسایی عامل یا عامالن جنایت کلید خورد.
کشف جسد یک زن
حدود  12ســـاعت بعد از کشـــف جســـد مرد جوان ،بازپرس کشیک قتل مشـــهد در جریان پیدا
شدن جسد زنی در بلوارپور طرقی مشهد قرار گرفت .با حضورمأموران و بازپرس جنایی در محل،
تیم جنایی با جســـد زنی درحدود  40ســـال با موهای رنگ شـــده ،مانتوی مشکی و شلوار پلنگی و
روسری گلدار روبهرو شدند .در نخستین بررسیها عالیم ضرب وشتم وجراحت به چشم نخورد.
به همین خاطرجسد وی نیزبرای بررسیهای فنی به پزشکی قانونی انتقال یافت.

خبر

میزان

گـــروه حـــوادث /پلیـــس ماهشـــهر
درتعقیـــب فرد ناشناســـی اســـت که
طی یک هفته به روی دو زن در پارک
پتروشـــیمی این شـــهر اســـید پاشیده
ومتـــواری شـــده اســـت.به گـــزارش
خبرنـــگار حـــوادث «ایـــران» ،هفتـــه
گذشته نخســـتین گزارش اسیدپاشی
به پلیس اعالم شـــد و زن میانســـالی
که از ناحیه پا دچار سوختگی خفیفی
شـــده بود بالفاصلـــه به بیمارســـتان
منتقل شد .این زن به مأموران گفت:
«در حال ورزش در پـــارک بودم که با
هجـــوم اســـیدپاش ناشـــناس روبهرو
شدم .درحالی که او را نمیشناختم و
نمیدانم انگیزهاش چه بود».
با گذشـــت چند روز از این حادثه،
گزارش اسیدپاشـــی دیگری در همان
پـــارک به پلیس اعالم شـــد .مأموران
پس ازحضور درمحل حادثه و ضمن
تحقیق پی بردند فرد ناشـــناس روی
لبـــاس زن میانســـالی کـــه در پـــارک
پتروشیمی مشـــغول پیاده روی بوده
اســـید پاشـــیده و بعـــد هـــم متـــواری
شده اســـت .این زن میانســـال هم به
بیمارســـتان انتقال یافـــت اما باتوجه
به ســـطحی بودن مصدومیت پس از
درمـــان مرخص شـــد.با وقوع دومین
حادثه مشـــابه ،کارآگاهـــان باتوجه به
اینکه هر دو اسیدپاشـــی در یک محل
روی دو زن با شـــرایط ســـنی میانسال
صورت گرفته اســـت احتمال سریالی
بودن این اسیدپاشـــیها توســـط یک
فرد را مطرح کردهاند.ســـرهنگ علی
قاســـمپور معـــاون اجتماعـــی پلیس
خوزســـتان با تأییـــد این خبـــر گفت:
تحقیقات برای دســـتگیری عامل این
اسیدپاشی از سوی کارآگاهان مبارزه با
جرایم جنایی ادامه دارد.
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با شـــکایت مادر مریم ،پرونـــدهای در تهران
تشـــکیل شـــد و مینا خواســـتاردریافت خسارت
سنگین از دولت امریکا شد.با این حال با گذشت
سالها ،جلسه رسیدگی به پرونده بدون حضور
نمایندهای از کشـــور امریکا در شعبه  55دادگاه
حقوقی ویژه اموربینالملل تهران تشکیل شد.
دادگاه اما برای اطمینان از اینکه آیا مریم در آن

کشور به قتل رسیده یا به به دلیل بیماری فوت
شده ،از کارشناس دادگســـتری در امور پزشکی
نیزنظرخواســـت .براســـاس نظریه کارشناس،
مریـــم بـــه علـــت ناتوانی ناشـــی از مشـــکالت
جســـمی ،بیماری صرع و عقبافتادگی ذهنی
در مرکـــز درمانی نگهداری میشـــد و اول اکتبر
ســـال 1996نیزدرهمان مرکز فوت کرد .پزشک
معالـــج هـــم علـــت فـــوت را بیمـــاری صـــرع
تشخیص داده بود .جسد مریم سپس به ایران
منتقل شـــد و بـــدون انتقال به پزشـــکی قانونی
در بهشـــت زهرا(س) دفن شد.به همین خاطر
دالیل کافی بـــرای اثبات مرگ به علت دیگری
وجود نداشت.نظریه کارشناس با اعتراض مادر
مریم به هیأت کارشناسی فرستاده شد .این زن
درشـــکایت خود اعالم کرد که دخترش پیش از
مرگ مورد شـــکنجه قرار گرفته و براثر جراحت
ناشی از آن جان باخته است.
با این حال دادگاه پس ازبررســـیهای الزم،
دولت امریـــکا را از اتهام قتل دخترایرانی تبرئه
کرد.

جنایتکاری که از چوبه دار گریخت

گروه حوادث /مردی که در جریان ســـرقت از گله گوسفندان ،مرد چوپان را به قتل رسانده و
با پرداخت دیه  250میلیون تومانی از اعدام رهایی یافته بود ،در شعبه دوم دادگاه کیفری
تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســـال  89مأموران کالنتری شهریار در جریان قتل
یک چوپان در محل چرای گوســـفندان قرار گرفتند .بررســـیهای اولیه نشان میداد مقتول
پیش از مرگ درگیر شـــده و مهاجمان بیش از یک نفر بودهاند.بنابراین با دســـتور بازپرس
ویژه قتل ،تحقیقات درباره مرگ چوپان جوان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهریار
قرار گرفت .نخســـتین فرضیه قتل به خاطر ســـرقت احشام بود که پس از تحقیقات فراوان
این فرضیه قوت گرفت واعضای باندی  4نفره در این باره دستگیر شدند.
متهمان ابتدا منکر دخالت در این قتل شدند اما سرانجام یکی ازآنها در بازجویی لب به
اعتراف گشـــود و گفت« :آن روز  4نفری سراغ گله مرد چوپان رفته بودیم که ناگهان مقتول
سر رسید .شهرام(یکی از اعضای باند) با دیدن چوپان جوان به طرفش حمله کرد و او را به
قتل رساند».با این اعترافات ،شهرام تحت بازجویی قرار گرفت و اتهام قتل را پذیرفت.پس
ازبازسازی صحنه جنایت ،متهم ردیف اول به اتهام سرقت به عنف و قتل در دادگاه کیفری
یک به اعدام محکوم شد که این رأی به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید.اما عامل جنایت
در یکقدمـــی اعدام بود که با پرداخت  250میلیون تومان و گرفتن رضایت خانواده مقتول
از چوبه دار رهایی یافت .به این ترتیب وی هفته گذشته در شعبه دوم دادگاه کیفری حاضر
شـــد و از جنبه عمومی جرم تحت محاکمه قرار گرفت .قضات نیز پس ازپایان جلسه برای
صدور حکم وارد شور شدند.

گـــروه حـــوادث /دادســـتان تهـــران ،آمار تعـــداد ســـرقتهای مســـلحانه را از
شاخصههای مهم ارزیابی تأمین امنیت و تقویت احساس امنیت در جامعه
برشـــمرد و با تأکید بر اقدامات ضربتی و فوری پلیس در دســـتگیری متهمان
و ســـرعت در تعقیب و محاکمه سارقان مســـلح ،از دادگاهها خواست در این
پروندهها وقت دادرســـی نزدیک تعیین کننـــد .وی همچنین معاونان خود را
مکلف کرد چنین پروندههایی را در محاکـــم بدوی ،تجدیدنظر و دیوان عالی
کشـــور پیگیری کنند .به گزارش «ایران» ازروابط عمومی دادســـرای عمومی و
انقالب تهران ،عباس جعفری دولت آبادی در ســـی و دومین نشست شورای
معاونیـــن دادســـتانی تهران ،با اشـــاره به اقدامات مثبت سرپرســـت ســـابق
دادســـرای ویژه ســـرقت که به تازگی به سرپرســـتی ناحیه یک تهران منصوب
شـــده اســـت ،ازجمله این اقدامات را تشـــکیل چند پرونده سرقت مسلحانه
و صدور کیفرخواســـت بـــه اتهام محاربه برای این ســـارقان دانســـت و افزود:
حضور فعال نماینده دادستان در محکمه به منظور دفاع از کیفرخواست ،در
پذیرش اســـتدالل دادســـرا و صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح به اتهام
محاربه تأثیرگذار بوده اســـت.وی اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت را
اثرگـــذار ارزیابی کرد و با تأکید بر ضرورت الزام دســـتگاههای اجرایی به اتخاذ
راهکارهای پیشگیرانه وضعی از جمله نصب دوربین ،افزود :بارها تأکید شده
اســـت دســـتگاههای مربوطه و بانکها به دوربین مداربسته مجهز شوند ،اما
متأســـفانه بعضاً مورد توجه قرار نمیگیرد و شـــاهد بودیـــم که خودرو حامل
نهصد میلیون تومان پول نقد متعلق به بانک پاسارگاد بدون هیچ محافظی
در حال انتقال وجوه بود که خوشبختانه متهمان این پرونده با تالش بیوقفه
پلیس دستگیر شدند.
ارتباطسرقتباامنیتعمومی
دادســـتان تهران در ادامه به ارتباط آمار سرقت از جرایم با امنیت عمومی
پرداخت و با اعالم آمار ســـرقت بهعنوان یکی از شاخصههای امنیت عمومی
اظهارداشـــت :کاهش شـــمار ســـرقتها ،اطمینان خاطر مردم را در پی دارد.
اطاله دادرســـی یکی از مشکالت دیرینه دســـتگاه قضایی است اما درموضوع
سرقت ،تسریع در رســـیدگی مهم و بازدارنده است.او همچنین از سرپرستان
نواحی دادسرای تهران و دادستانهای شهرستانها خواست در ایام نوروز و در
ماههای اســـفند و فروردین ،محکومان به سرقت را از امتیاز مرخصی محروم
کنند.
لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی توسط دستگاهها
دادســـتان تهران پلیس را مکلف کـــرد با اعالم به دســـتگاههای دولتی در
راستای اتخاذ تدابیر پیشـــگیری وضعی ،موارد استنکاف از اجرای دستور را به
دادســـرا اعالم نماید و در ضرورت این امر اظهارداشـــت :دستگاههای اجرایی
باید بـــرای تأمین امنیت هزینه نمایند و این گونه نباشـــد کـــه هزینه صرفاً به
پلیس و مراجع قضایی تحمیل شود.
جعفری دولـــت آبادی از دیگـــر راهکارهای کاهش آمار ســـرقت را صدور
قرارهای تأمین مناسب برای متهمان به سرقت اعالم کرد و با اشاره به اینکه
صدور قرارهای تأمین نامناســـب ،دسترسی بعدی به سارق را سخت میکند.
در ادامه دادســـتان تهران به بررســـی آمار ناحیه  34دادســـرای تهران که ویژه
سرقت اســـت ،پرداخت و با اعالم آمار سرقتهای شـــهر تهران طی  10ماهه
ســـالجاری ،در مقایسه با آمار مدت مشابه در ســـال گذشته نتیجه گرفت که
میزان سرقت در سالجاری کاهش یافته است.
شرایط محکومیت قاضی به جبران خسارت
دادســـتان تهران به جبران خسارت ناشی از اشـــتباهات قضایی و تحوالت
قانونی و با اشاره به منابع قانونی موضوع شامل اصل 171قانون اساسی ،مواد
 256و  257قانـــون آیین دادرســـی کیفری  1392و مـــاده  30قانون نظارت بر
رفتار قضات و ماده  24آییننامه این قانون ،افزود :اصل  171با لحاظ اشـــتباه
و تقصیر قاضی ،مســـئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را بر دولت
محول کرده و در صورت تحقق تقصیر از ســـوی قاضی ،مســـئولیت شـــخصی
وی بـــه جبران خســـارت را پیشبینی کرده اســـت .همچنین مـــوادی از قانون
آیین دادرســـی کیفری ،مســـئولیت قاضی در بازداشـــت «من غیر» حق افراد
را مـــورد تصریح قـــرار داده و چنانچه پرونده منتهی بـــه صدور حکم برائت یا
منع تعقیب شـــود ،برای فـــرد متضرر این حق را قائل شـــده که با مراجعه به
کمیسیون استانی جبران خسارت ،مطالبه حق کند.
کاهش سرقت به عنف
فرمانـــده نیـــروی انتظامی تهـــران بزرگ نیـــز دراین دیـــدار ،بـــا ارائه آمار
مقایســـهای سرقت در سالجاری و سال گذشـــته گفت :در سال گذشته6900 ،
فقره ســـرقت به عنف رخ داده که در ســـالجاری بـــه  6700فقره کاهش یافته
است.سردار ساجدی نیا آمارسرقت مکشوفه در سالجاری در تهران بزرگ را
 146هزار فقره اعالم کرد که با توجه به آمار ســـال قبل یعنی  162هزار فقره ،از
کاهش برخوردار بوده است.وی با اشاره به اجرای  12طرح دستگیری سارقین
در ســـالجاری ،اظهارکرد :در این طرحها بعضاً یک نفر چندین بار دســـتگیر
شـــده که نشـــان از تکرار جرم از سوی ســـارقان دارد.ســـردارعباس محمدیان
رئیس پلیس آگاهی تهران نیز  70تا  75درصد ســـرقتها را مربوط به گوشی
تلفن همراه اعالم کرد و گفت :با توجه به ردیابیهای صورت گرفته نسبت به
گوشیها ،این آمار در سالجاری کاهش یافته است.
دولـــت آبـــادی در ادامه این جلســـه از معاون اول دادســـرا خواســـت طی
بخشـــنامهای ،نواحی دادسرا و شهرســـتانها را مکلف کند آمار ماهانه سرقت
را به دادستانی اعالم کنند.مصوبه دیگر این جلسه ،تدوین دستورالعمل برای
مبارزه با جرم ســـرقت و تهیه برنامه جامعی در این راســـتا برای اجرا در سال
 1396توســـط یکی از معاونین دادسرا بود.از دیگر مصوبات این جلسه ،تداوم
اجرای طرح جلب محکومان ســـرقت و توجه به مصوبه شورای امنیت کشور
در الـــزام مراکز دولتی ،بانکها و اصناف به نصب دوربینهای مداربســـته در
بانکها و مراکز کسب و کار بود.

قاتل طالفروش یزدی اعدام شد

گـــروه حوادث -یکـــی از دو برادری که
در جریان ســـرقت از جواهرفروشـــی
در یـــزد ،پســـر صاحـــب مغـــازه را به
قتل رســـانده بود ،پـــس ازتأیید حکم
دردیـــوان عالـــی کشـــور ،ســـحرگاه
پنجشنبه در محل وقوع جنایت به دار
مجازات آویخته شد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث
«ایـــران» ،یکشـــنبه  28شـــهریور
امســـال ،دو برادر برای سرقت از یک
طالفروشـــی ،پسر جوان صاحب مغازه را به شکلی هولناک به قتل رساندند
و پس از برداشتن کلیدها ،طال وجواهرات را سرقت کرده وگریختند .با توجه
به حساسیت موضوع ،پرونده بهصورت ویژه در دست بررسی قرار گرفت تا
اینکه هر دو ســـارق با ردیابیهای گسترده پلیسی درهمدان دستگیر شدند.
سپس پرونده هر دو متهم ،در دادگاه انقالب تحت رسیدگی ویژه قرارگرفت
وقاتل به اتهام افساد فی االرض در دست بررسی قرار گرفت.سرانجام عامل
جنایت به اعدام محکوم شـــد .این حکم ساعت  5صبح پنجشنبه  19اسفند
در محل وقوع جنایت و در مالعام به اجرا درآمد.

