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هشدار

تلفن گروه حوادث88761621:

حـــــــوادث

فرار از کابل
با دست های خون آلود

بهترین زمان برای

ت
کالهبرداریکارت بهکار 

به گـــزارش خبرنگار جنایـــی «ایران»،
چندی پیش پلیس اینترپل افغانستان
در نامـــهای به همتای خـــود در ایران،
خواستار دستگیری مرد افغانی به نام
لجاری
«جمعه» شد که  21خرداد سا 
پـــدر زنـــش را در یکـــی از والیتهـــای
افغانستان کشـــته و به ایران فرار کرده
بود .در این گـــزارش محل زندگی این
فرد ساختمان نیمهســـازی در خیابان
فلســـطین اعالم شده بود.با اعالم این
درخواســـت پلیـــس ،بازپرس شـــعبه
ششم دادســـرای امور جنایی پایتخت
دستور بازداشـــت مرد افغان را صادر
کـــرد .همزمان با آغاز تحقیقات پســـر
مقتول نیز به دادســـرای امـــور جنایی
تهـــران رفـــت و بـــه بازپرس محســـن
مدیرروســـتا گفـــت« :مدت هـــا بود که
«جمعـــه» – دامادمان – بـــا خواهرم
مشکل داشـــت .اختالف آنها به حدی
بود کـــه این مـــرد خواهـــرم را رها کرد
و بـــه ایران آمد .او مدتـــی در ایران بود
تا اینکـــه اواخـــر خردادماه دوبـــاره به
شـــهر محل زندگیمان در افغانستان
برگشـــت .او قصـــد داشـــت خانـــهای
را کـــه خواهرم در آن ســـاکن بـــود و با
هـــزار بدبختـــی خریده بـــود تصاحب
کنـــد و خواهـــرم که بـــه تنهایی حریف
شـــوهرش نمیشـــد موضـــوع را بـــا
پدرمـــان درمیان گذاشـــت .روز حادثه

سرقت بزرگ
از مرد ثروتمند با سرنگ آلوده

توصیه های مهم به زلزله زده ها

گروه حوادث /همزمان با استقرار زلزله زدگان غرب کشور در چادرهای امدادی،
سوختگی با وسایل گرمایشی و آبجوش تعداد زیادی را به دردسر انداخته است.
حســـین امیری ،مدیر مرکز آموزشـــی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه گفت:
با گذشـــت نزدیک به دو هفته از زلزله  7.3ریشـــتری در اســـتان کرمانشاه ،مرکز
آموزشـــی درمانـــی امام خمینـــی(ره) کرمانشـــاه همچنان پذیـــرای مصدومان
سوختگی است .تاکنون 11مصدوم زلزله زده در بخش سوختگی بستری هستند
که میزان سوختگی آنها از 7تا 40درصد است.
وی افـــزود :از شـــب اول زلزله تاکنون  25مورد ســـوختگی به مرکز آموزشـــی
درمانـــی امام خمینـــی(ره) مراجعه کردهاند که بیشـــتر آنها براثر ســـوختگی با
آبجوش زیر چادرها و ترکیدن وســـایل گازسوز بوده است .توصیه ما به این افراد
این اســـت که برای پخـــت و پز تا حد ممکن ،محل اجاقها دور از چادر باشـــد و
چنانچه در چادرهای امدادی اســـکان دارند از وســـایل گرمایشی فاقد دودکش،
اســـتفاده نکنند .همچنین در صورت استفاده از فانوس برای روشنایی بهمنظور
جلوگیری از آتشسوزی از آویختن آن خودداری کنند.

جدال مرگبار زن و شوهر
به خاطر یک عکس

ایران

گـــروه حوادث  /دو مرد و یک زن که با زندانی کردن پیرمرد ثروتمندی در خودرویش ،با
ســـرقتی بزرگ از خانه اعیانی او پول کالنی به جیـــب زده بودند ،هرکدام به صد ضربه
شالق تعزیری و شش ماه تا سه سال حبس محکوم شدند.
بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث «ایران» ،رســـیدگی به این پرونده از ســـال  94بهدنبال
شکایت مرد ثروتمندی آغاز شد .او به پلیس گفت :در حال رانندگی بودم که در ترافیک
دو مرد و یک زن ناگهان ســـوار خودرویم شدند و با تهدید سرنگ حامل ویروس ایدز از
من خواســـتند آنها را به خانـــهام ببرم تا بتوانند هر چه میخواهند ســـرقت کنند .حتی
وقتی فهمیدند یکی از دوســـتانم در خانه است از من خواســـتند به بهانهای او را بیرون
بکشـــم تا مزاحمی نداشـــته باشـــند .من هم از ترس جانم هر چه آنها خواستند انجام
دادم ».پس از طرح شـــکایت این مرد ســـالخورده طراحان نقشه سرقت تحت تعقیب
قـــرار گرفتند و همگی دســـتگیر شـــدند .آنها پس از محاکمه در شـــعبه هشـــتم دادگاه
کیفری به صد ضربه شالق تعزیری و شش تا سه سال حبس محکوم شدند .این حکم
با اعتراض متهمان به دیوان عالی ارســـال شـــد اما قضات این دیـــوان اعتراض را وارد
ندانسته و احکام سه متهم را تأیید کردند.

محاکمه ربایندگان دختران مسافر

ایرنا

گـــروه حـــوادث -معصومـــه
مرادپـــور /دو پســـر جـــوان که
دختـــران را بهعنوان مســـافر
سوار خودرویشان کرده و مورد
آزار و اذیـــت قـــرار میدادنـــد
پـــس از یک بـــار محاکمـــه ،با
حکم دیوان عالی کشور ،برای
ایران
تعیین مجازات ســـنگین تری
پای میز محاکمه رفتند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســـیدگی به این پرونده از بهمن ســـال گذشته
و با شـــکایت چند دختر جوان در دســـتور کار پلیس قرار گرفـــت .قربانیان مدعی بودند
در میدان آزادی ســـوار خودروی پراید مسافرکشی با شیشـــه دودی شدهاند و در بزرگراه
آزادگان از ســـوی راننده و سرنشـــین دیگر خودرو مورد آزار قرار گرفتهاند .با دســـتگیری
متهمـــان پرونده و تکمیـــل تحقیقات ،دو متهم به نام «فریدون» و «ســـیامک» دو ماه
قبل در دادگاه کیفری محاکمه شده و قضات هر یک از آنها را به  15سال حبس محکوم
کردند اما این حکم از ســـوی قضات دیوانعالی شکسته شد چون آنها خواستار مجازات
ســـنگین تری بـــرای متهمان بودند .بـــه این ترتیب پرونده بار دیگر به شـــعبه هشـــتم
فرســـتاده شـــد و دو پســـر جوان در برابر قضات شعبه به ریاســـت قاضی اصغرزاده و با
حضور قاضی توکلی مدعی شدند متنبه شده و تقاضای عفو و بخشش کردند .در پایان
این جلسه قضات وارد شور شدند تا با توجه به مدارک موجود در پرونده حکم مناسبی
برای آنها صادر کنند.

ایران

حادثهای در اتاق ام آر آی

گـــروه حـــوادث /وزنـــه دو کیلویی
پای بیماری که در داخل دســـتگاه
عکســـبرداری بیمارســـتان لقمان
الدوله گیر کرده بود ،در تالش سه
ســـاعته آتشنشـــانان بدون هیچ
خسارتی به تجهیزات بیمارستانی
خارج شد.
حمید میرزاقلی ،افســـر آماده
منطقه پنج سازمان آتشنشـــانی تهران گفت« :ساعت  10:30صبح دوم آذر مسئوالن
بیمارســـتان لقمانالدوله در تماس با ســـامانه  125از آتشنشـــانان درخواســـت کمک
کردند .پس از حضور مأموران مشخص شد خدمه بیمارستان ،مرد بیماری را که پایش
شکســـته بود به قصد عکســـبرداری از پای وی به اتاق  MRIمنتقل کردند و بدون توجه
به وزنه دو کیلویی که برای تعادل پای آســـیبدیده این بیمار اســـتفاده شـــده بود ،او را
روی تخت مخصوص دستگاه قرار دادند .این وزنه ناگهان با قدرت تمام به داخل تونل
دســـتگاه  MRIکشیده ،منجر به از کار افتادن آن شده بود .نجاتگران آتشنشانی پس از
ایمنسازی محل ،با تکنیک کار با طناب و قرقرههای متعدد سرانجام موفق شدند وزنه
دو کیلویی را بدون هیچ گونه خسارتی از درون دستگاه بیرون آورند».

تسنیم

گـــروه حوادث /پرونده قهرمان ســـابق تکواندو کـــه در پرونده مرگ عمویش
به خاطر درگیری با دو کارگر شـــهرداری به دادســـرا احضار شده بود ،با اعالم
رضایـــت از دو مـــرد جـــوان و گذشـــت آنها از
شکایتشان ختم به خیر شد.
همچنیـــن «هـــادی ســـاعی» قـــول داد از
خانـــواده عمویـــش نیـــز بـــرای ایـــن دو کارگر
رضایـــت بگیرد .بـــه گزارش خبرنـــگار جنایی
«ایران» ،براساس اســـناد پرونده  12فروردین
ســـال  94عموی هادی ســـاعی با شـــهرداری
تماس گرفته و از اینکه چرا زبالههای باشـــگاه
سوارکاری را نبردهاند گالیه کرده بود .بهدنبال
این تماس دو کارگر شـــهرداری بـــرای انتقال
زبالهها به باشـــگاه ســـوارکاری «ساعی» آمده
امـــا گالیههای آنها به خاطر کار در روز تعطیل
منجر به درگیری با قهرمان سابق تکواندو شد
و در این میان عموی هادی ساعی فوت کرد.
گرچه علت مرگ ســـکته اعالم شـــد اما از
آنجایی که در این درگیری یک مرد میانســـال فوت شده بود از دو کارگر جوان
شـــکایت شد و ازسویی دیگر آن دو کارگر نیز از هادی ساعی به خاطر ضرب و
جرح شکایت کردند و قهرمان ســـابق تکواندوی ایران نیز شکایتی علیه آنها
مطرح کرد.
با گذشت دو سال از این اتفاق ،طرفین به دادسرا احضار شدند تا موضوع
را حل و فصل کنند .دو کارگر شـــهرداری در اظهارات خود به بازپرس جنایی
مدعـــی بودند از زمانی که این اتفاق افتاده دیگر پیمانکارهای شـــهرداری به
آنها کار نمیدهند و مجبور هستند برای گذران زندگیشان مسافرکشی کنند.
اما پس از این اظهارات از شکایت خود علیه «هادی ساعی» گذشت کردند.
هادی ســـاعی نیز گفت :من در مورد اینکه به آنهـــا کار ندهند تا به حال با
هیچ کسی صحبت نکردهام و روز حادثه هم هیچ درگیری بین ما رخ نداد و از
شکایت خود میگذرم .از طرفی بهعنوان میانجی و واسطه با خانواده عمویم
صحبت میکنم تا از آنها در رابطه با پرونده عمویم نیز رضایت بگیرم.

گـــروه حوادث /رازگشـــایی از قتل هولناک دختر جوانی که در یکی از محلههای حاشـــیه
شهرهمدان با ضربات چاقو به قتل رسیده است در دستور کار تیم جنایی قرارگرفت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح دیروز اعضای خانوادهای با پلیس تماس
گرفته و از قتل دخترشـــان بـــا ضربات چاقو خبردادند .با اعالم گـــزارش این جنایت به
پلیـــس ،بازپرس ویژه قتـــل و تیم تحقیق راهی محـــل جنایت -خانه قربانی -شـــدند
وتحقیقـــات برای رازگشـــایی از این جنایت هولناک آغاز شـــد .خانـــواده قربانی ماجرا،
درنخستین تحقیقات به پلیس گفتند پس ازاینکه بارها با تلفنهای دخترجوان تماس
گرفتند و موفق به صحبت نشـــدند ،نگران شـــده وخود را به خانه رســـاندند که با جسد
خونینش روبهروشدند.
سرهنگ پژمان قویمی ،رئیس پلیس شهرستان همدان گفت«:ساعت  9و  15دقیقه
صبـــح دیروز مأموران کالنتری  19فرهنگیان محله اســـام آباد در جریان وقوع قتلی در
خانـــهای قرار گرفتند .تحقیقات مقدماتی نشـــان داد مقتول دختری  34ســـاله و مجرد
است که به نظر میرسید شب قبل در خانه خود کشته شده بود».
هـــر چند گمانه زنیها ،نوک پیکان اتهام قتل را به ســـمت یکـــی از نزدیکان مقتول
نشـــانه رفته اســـت اما ســـرهنگ رضا زارعی ،رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت:
«هنوز پرونده قتل تکمیل نیســـت و نمیتوان بر اســـاس گمانـــه زنیها وفضای مجازی
اظهارنظر کرد .کار پلیس مبنای علمی و کارشناســـی دارد و نمیتوان براساس حدس و
گمان تصمیمگیری و اظهارنظر کرد .ابعاد و زوایای این قتل پنهان نیست و امید میرود
با تحقیق و بررسی کارآگاهان پلیس ،بتوان در کمترین زمان قاتل را دستگیر کرد».

گروه حـــوادث  /مـــرد جوانی که در پرونده ســـقوط همســـرش از طبقـــه چهارم
خانهشان بازداشـــت شـــده ادعا میکند بهخاطر عکس پسزمینه گوشی تلفن
همراه همسرش با او درگیر شده اما در مرگ او نقشی نداشته است.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»؛ عصر  30آبان زن جوانی پس از سقوط از
طبقه چهارم ســـاختمانی مصدوم شد و  24ساعت پس از انتقال به بیمارستان
جان باخت .با مرگ این زن ،موضوع به بازپرس کشیک قتل اعالم و تحقیقات
آغـــاز شـــد .از آنجا که این زن  22ســـاله در آخرین لحظات زندگـــی از درگیری با
همسرش صحبت کرده بود ،بازپرس شـــعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران
دستور بازداشت همسر او را صادر کرد.
صبح روز گذشـــته کیوان ،همســـر این زن بـــرای انجام تحقیقـــات در مقابل
بازپرس ســـجاد منافی آذر قرار گرفت و دخالت در مرگ همســـرش و سقوط او
را انکار کرد .او گفت 6 :ماه قبل با همسرم ازدواج کردم و اختالف خاصی با هم
نداشـــتیم .او قبالً ازدواج کرده بود و از همســـر اولش کودک  6ســـالهای داشت و
عکس او را پسزمینه تلفن همراهش قرار داده بود و مدام نگاهش میکرد .من
از این کار او عصبانی بودم و ســـر همین موضوع دعوایمان شـــد که او ناگهان به
ســـمت پنجره رفت و خودش را به پایین انداخـــت .حتی مادرم که در خانه بود
خواست او را بگیرد اما نتوانست.پس از این اظهارات مرد جوان با قرار بازداشت
موقت روانه بازداشتگاه شد تا تحقیقات در این پرونده و ادعای او کامل شود.

ماجرای آدم ربایی یک میلیون تومانی

گروه حوادث  /مرد حجره دار که برای وصول طلب یک میلیونیاش با همدستی
پســـر خود ،مرد بدهکار را بهزور به حجرهشـــان برده و ضرب و شتم کرده بودند
به اتهام آدم ربایی بازداشـــت شدند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چندی
پیش مرد میانســـالی بهپلیس مراجعه کرد و از ماجرای ربوده شـــدنش توســـط
پدر و پســـری پـــرده برداشـــت .او گفت :حجـــره دار تره بار هســـتم .مدتی پیش
یک میلیـــون تومان پول از همکارم قرض گرفتم ولی به خاطر مشـــکالت مالی
نتوانســـتم این پـــول را برگردانـــم .اما دیروز آن مرد با پســـرش مرا بهزور ســـوار
ماشینشـــان کردند و به حجرهشـــان بردند .در آنجا کتکم زدند و با تهدید از من
خواســـتند که پول را به آنها برگردانم .دســـت آخر با کلی التماس از دستشان
خالص شـــدم».با شکایت این مرد میانسال ،پروندهای در شعبه سوم دادسرای
امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس منافی آذر دستور بازداشت پدر و پسر را
صادر کرد.متهمان پرونده روز گذشته برای انجام تحقیقات به دادسرای جنایی
تهران منتقل شـــدند .اما زمانی که در مقابل بازپـــرس جنایی قرار گرفتند منکر
آدم ربایی شده و در دفاع از خود گفتند :آدم ربایی در کار نبود .آن روز حرفمان
ســـر یک میلیون تومان بدهی شـــاکی بود .وقتی دیدیـــم او تصمیم به پرداخت
این پول ندارد او را ســـوار ماشین کردیم و به حجرهمان بردیم و در رابطه با این
موضوع تنها با او صحبت کردیم.
با توجه بـــه اظهارات پدر و پســـر متهم ،بازپرس جنایی دســـتور تحقیقات و
بررسی بیشتر در این خصوص را صادر کرد.

دیدار خونین دو دوست

ایران

گروه حوادث /ســـقوط پیکان حامل میهمانان یک عروسی به
کانـــال آب در  2کیلومتری جعفرآباد به ســـمت پارس آباد،
 4نفر را به کام مرگ برد.
در این تصادف شـــدید که ساعت یک و 30دقیقه بامداد
دیروز اتفـــاق افتاد خودرو پیکان بهدلیـــل عدم رعایت حق
تقدم با پژویی که در مســـیر اصلی بود ،برخورد کرد و بعد از
تصادف در پل عزیز کندی به داخل کانال آب افتاد که در اثر
این حادثه  4نفراز  6سرنشین این خودرو در آب خفه شدند.
ســـید حجت فتاحـــی ،رئیس پلیـــس راه اســـتان اردبیل
گفت :راننده مرد و سرنشـــین ردیف جلـــو که یک زن بودند
مجروح شـــدند امـــا توانســـتند خـــود را نجـــات بدهند ولی
متأسفانه چهار نفر سرنشین دیگر که پیرمرد و پیرزنی با دو
دختر  7و  10ســـاله بودند بهدلیل خفگی در آب جان خود را
از دست دادند .عدم رعایت حق تقدم راننده پیکان ،رعایت
نکردن سرعت مطمئنه راننده پژو و لغزندگی زمین بهدلیل
بارش ،علت این حادثه تلخ بوده است.

پـــدرم بـــه هواخواهـــی از خواهـــرم با
دامادمان درگیر شـــد«،جمعه» نیز با
قنداق تفنگ ضربهای به سر پدرم زد و
فرار کرد .اما این ضربه باعث مرگ پدر
 70ســـالهام شد .ما از دامادمان شکایت
کردیم امـــا ردی از او نبود تا اینکه بعد از
مدتی از طریق یکی از اقوام باخبر شدیم
که جمعه در تماس تلگرامی به او گفته
که بـــه ایران برگشـــته و در تهران زندگی
میکند .با این اطالعات ،من هم به ایران
آمدمتاتعقیبشکنموفهمیدمدامادمان
در خیابان فلســـطین در یک ســـاختمان
سرایداری میکند».با توجه به درخواست
پلیس بینالملل افغانســـتان و شکایت
پسر مقتول ،تیمی از کارآگاهان اداره دهم
پلیسآگاهیپایتختساعت 12ظهر23
آبان و با هماهنگی بازپـــرس ویژه قتل
پایتخـــت راهـــی خانه نیمهســـازی که
محل کار و اقامت متهم بود شـــدند و
این مرد افغان که در اتاق ســـرایداری
بســـر میبرد بدون اطـــاع از آنچه در
انتظارش بود ،در را بـــه روی مأموران
بـــاز کرد و دســـتگیر شـــد.متهم پس از
دستگیری به دادســـرای جنایی تهران
منتقـــل شـــد امـــا در تحقیقـــات اتهام
قتل پدرزنـــش را نپذیرفـــت.از طرفی
بـــا توجه بـــه اینکـــه جنایت در کشـــور
دیگـــری رخ داده بـــود بازپرس جنایی
دستور اســـترداد متهم به پلیس کشور

افغانســـتان را صـــادر کرد.ایـــن متهم
توگوی کوتاهی ضمن رد
افغان در گف 
اتهاماتش ،به ســـؤاالتی درباره زندگی
فعلی و گذشته اش پاسخ داد.
قتل پدرزنت را قبول داری؟
نه ،مـــن حتی با او درگیر نشـــدم.زمان حادثه نیـــز در کابل بودم و نه در
شهر زادگاهم.
در کابل چه کار میکردی؟
برای ویـــزای کاری ایـــران به آنجارفته بودم که موفق نشـــدم و به ایران
برگشـــتم .من شـــاهد دارم و میتوانم
ادعایـــم را ثابـــت کنم .دی ماه ســـال
 93نیز به ایران آمـــدم و بعد از مدتی
بـــا زنی افغان در تهران ازدواج کردم و
فرزند دارم.
همســـرت که در افغانستان بود ،چه
شد؟
به خاطر اختالفاتی که داشتیم ازهم جدا شـــدیم و از او خبری نداشتم.
بعـــد از ازدواج مجـــددم او را بـــه کل
فراموش کرده بودم.
چطور به ایران آمدی؟
رفت و آمـــدم به ایران غیرقانونیبـــود و مخفیانه از مرز وارد این کشـــور
میشدم.
اما چرا باید خانـــواده مقتول چنین
ادعایی کنند؟
(...-متهم سکوت کرد)

قتل مرموز دختر جوان

پایان مسالمت آمیز
پرونده هادی ساعی

مرگ میهمانان عروسی
درکانالآب

اخبار

گروه حوادث  /مردی که بعد از کشتن پدرزنش در افغانستان ،در ایران زندگی پنهانی داشت ،با درخواست پلیس اینترپل افغانستان
و در عملیات کارآگاهان جنایی کشور دستگیر شد.

ایران

گروه حـــوادث  /آیا میدانید بیشـــترین
جرایم و کالهبرداریهـــا ازطریق کارت
به کارت ،نیمههای شب و طی روزهای
تعطیل انجام میشود؟
یک کارشناس سایبری در مورد نقش قربانیان در تحقق
کالهبرداریهـــای کارت به کارت ،افـــزود :از جمله جرایمی
که طی چند ســـال اخیر رشـــد قابل توجهی داشته و با وجود
هشدارهای دستگاههای پلیسی و قضایی همچنان در کشور
قربانـــی می گیرد کالهبرداریهایی موســـوم به کالهبرداری
کارت به کارت است.
علیرضا طباطبایی با بیان اینکـــه جرمی که بهطور قطع
و یقین فقط بر اثر بیتوجهی قربانی و شـــاید بهتر بتوان گفت
در اثر طمع قربانی رخ میدهد ،گفت :در این نوع کالهبرداری
شـــخص مرتکب طی تماس تلفنی با قربانی و بیان داستانی
خیالی مبنی بر برنده شدن شما در قرعه کشی یا فالن مسابقه
مشـــهور صدا و ســـیما یا خرید عمده از شـــخص قربانیای
که فروشـــنده محصول اســـت به گونـــهای او را اغـــوا میکند
که فرصت فکـــر کردن از قربانی را گرفته و وی را به ســـمت
دستگاه عابربانک میکشاند.
این کارشـــناس حقوق ســـایبری به ایرنا گفت :در مقابل
دســـتگاه عابر بانک اتفاقی که رخ میدهد صدور دستوراتی
از جانب شـــخص کالهبردار مبنی بر زدن دکمههای عددی
عابربانک به بهانه بررسی موجودی یا اخذ آخرین تراکنش
است چرا که شـــخص کالهبردار مدعی واریز وجه جایزه به
حســـاب قربانی اســـت و قربانی بیچاره نیز منکر واریز شدن
این وجه است.
در نهایت آنچه رخ میدهـــد و در نتیجه زدن کلیدهای
عابربانک صـــورت میگیرد تعیین رمز دوم براســـاس نظر
شـــخص کالهبردار برای کارت بانکی قربانی است و پس از
بحث و جدل کالهبردار و قربانی مبنی بر واریز نشـــدن وجه
جایزه شـــخص کالهبردار تماس را قطع کرده و قربانی هم
همچنـــان در آرزوی دریافـــت ایـــن جایزه منتظـــر میماند،
غافل از اینکه شـــخص کالهبردار در این تماس تلفنی ابتدا
شـــماره کارت و مشخصات کارت را از قربانی گرفته و سپس
با کشـــاندن وی به کنار عابر بانک یا مبلغی را از حساب وی
برداشت کرده یا رمز دوم کارت وی را با نظر خود ایجاد کرده
یا تغییر داده است.
هماکنون نوبت شـــخص کالهبردار اســـت کـــه اقدام به
خالی کردن حســـاب قربانی کند این اقدام با سرعتی بسیار
زیاد و اکثراً در نیمه شب یا روزهای تعطیل صورت میگیرد
چرا که در این زمانها شعبات بانکها تعطیل بوده و عمالً
کاری از دســـت قربانی بیچـــاره برنمیآید و صرفـــاً وی باید
شاهد برداشت پول از حساب خود باشد.
شـــخص کالهبـــردار نیز در ایـــن مدت تا ســـقف ممکن
وجه نقد به حســـاب خود یا حساب نزدیکانش واریز کرده و
مابقی وجوه موجود در حســـاب قربانی را به خرید اینترنتی
اختصاص داده است .بررسیها نشان میدهد کالهبرداران
دراینروشالیههایمختلفیرابرایانتقالپولبهحساباصلی
ایجادکردهاندتاپلیسودستگاهقضاییدررسیدنبهمجرماصلی
دچار مشـــکل شـــوند بهعنوان مثال پولی که از حســـاب قربانی
برداشـــت میشود ممکن است حتی در  5یا  6حساب دیگر
وارد شـــده و سپس از آنها به حســـابهای اصلی واریز شود.
در بسیاری از موارد مشاهده شده است که شخص مجرم از
اشخاص ســـابقه دار بوده و در حال حاضر نیز زندانی است
حتی بعضاً دیده شـــده که پس از شناســـایی وی نامبرده به
دادگاه احضـــار و با بیـــان اینکه « وجهی بـــرای بازپرداخت
ندارم» مجدداً به زندان برگشـــت داده شده است و شخص
قربانی نیز هیچ ابزاری برای بازپسگیری پول خود نخواهد
داشت.
در این گونه موارد مهمترین و اصلیترین اقدام قربانی
ســـرعت عمل اســـت که میتواند در صورت انجام بموقع و
صحیح میزان خســـارت را به حداقل ممکن برســـاند .نحوه
طـــرح دعوا و اینکه به چـــه طریقی اقـــدام حقوقی و کیفری
برای بازپسگیری وجه صـــورت گیرد نیز یکی از نکات حائز
اهمیـــت اســـت چرا کـــه آنچه در ایـــن دعوا اهمیـــت دارد و
مطلوب شـــخص قربانی اســـت بازپسگیری وجوه به یغما
رفته خود در کمترین زمان ممکن است.
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گروه حوادث /کارگر جوان کارخانهای در بومهن که در جریان درگیری ،دوستش
را با میله فلزی کشـــته بود ،در دادگاه مدعی شـــد که برای دفاع از خود مرتکب
این جنایت شده است.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســـال گذشته رســـیدگی به پرونده قتل
جوان  22ســـالهای بـــه نام «بنیامیـــن» در کارخانه بومهن در دســـتور کار پلیس
قرار گرفـــت .در تحقیقات مقدماتی مشـــخص شـــد مقتول از دوســـتان یکی
از کارگـــران به نام «یاشـــار» بوده که بـــرای مالقات او به آنجا آمـــده بود .اما
هیـــچ کـــس از سرنوشـــت ایـــن کارگر اطالعی نداشـــت .بـــه ایـــن ترتیب تیم
تحقیق پلیس آگاهی در جســـت و جوهای تخصصی خود موفق شـــد «یاشار»
را شناســـایی و دســـتگیر کند .با تشـــکیل پرونده و تکمیل تحقیقات ،متهم برای
محاکمه به شـــعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محسن زالی و با حضور
دکتر ابراهیم اســـامی فرســـتاده شـــد .در آغاز این جلســـه اولیـــای دم تقاضای
قصاص کردند .ســـپس متهم در جایگاه ایستاد و گفت« :من ومقتول در دوران
راهنمایی و دبیرستان با هم دوست بودیم .در روز حادثه بنیامین به محل کارم
آمـــده بود که دیدم با تهدید چاقو قصـــد دارد مرا مورد آزار و اذیت قرار دهد .به
همین دلیل برای دفاع از خودم او را با یک میله فلزی زدم و از ترس فرار کردم.
جرمـــم را قبول دارم اما باور کنید قصد کشـــتن او را نداشـــتم».پس از اظهارات
متهم قضات وارد شور شدند تا رأی خود را درباره این پرونده صادر کنند.

