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 6سال حبس برای همسرکشی در آلمان
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در گمرک بازرگان

زن صیغه ای شوهرش را در دادگاه کتک زد

گــروه حــوادث /مــرد کامیونــدار که با همدســتی
دو نفر از دوســتانش یک باند زورگیری و ســرقت
تشــکیل داده بــود بعد از دســتگیری مدعی شــد
بهخاطر هیجان و ماجراجویی دســت به ســرقت
میزده است.بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
چنــدی پیش مــرد جوانــی بــه دادســرای جنایی
تهران رفت و از سرنشینان یک خودروی پژو سفید
رنگ شــکایت کرد .شــاکی گفت :از میدان آزادی
ســوار خودروی پژو شــدم تا بــه خانــهام درخارج
از تهــران بروم .هنوز مســافتی طی نشــده بود که
راننده تغییر مســیر داد .ســه سرنشــین خودرو با
تهدید چاقو و شــوکر و قمه پولها و گوشــی تلفن
همراهم را ســرقت کــرده و مرا بیــرون انداختند.
بــا شــکایت مرد جــوان تحقیقــات آغاز شــد و در
نخســتین گام به چهره نگاری ســارقان پرداخت.
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده کارآگاهان با
شکایتهای مشابه دیگری مواجه شدند .در این
شــکایتها مردان پژو ســوار با تهدید چاقو و قمه
از مســافران زورگیری میکردند .بررســیها ادامه
داشــت تا اینکه تیم تحقیق متوجه شد که گوشی
تلفن همراه شاکی پرونده در اختیار صاحب یک
گاوداری در اطراف تهران است.
بدیــن ترتیــب مأموران ســراغ صاحــب گاوداری
رفتــه و در تحقیقات مشــخص شــد که او گوشــی
تلفــن همــراه را از یکی از پســرهایش بهنــام امیر
هدیه گرفته اســت .بــا برمالیی ایــن راز ،بازپرس
رضوانی دستور بازداشــت امیر را صادر کرد .امیر
کــه به همراه دو نفر از برادرانش به دادســرا آمده
بود مدعی شــد که گوشی تلفن همراه را از یکی از

برادرهای ناتنیاش بهنام شــهریار گرفته اســت.
بنابراین بالفاصله دستور بازداشت شهریار صادر
شــد.زمانی که شــهریار در مقابل بازپرس شــعبه
هشــتم دادســرای امور جنایی تهران قرار گرفت،
صــورت گــرد او و شــباهت زیــادی کــه بــه تصویر
چهره نگاری متهم داشت توجه بازپرس جنایی
را جلب کرد.اما شهریار منکر سرقت شد و گفت:
من کامیوندار هســتم و وضــع مالی خیلی خوبی
دارم .اصالً به این پولها نیازی ندارم که به خاطر
آن بخواهم دست به سرقت بزنم.
از ســوی دیگر مأموران گشت پلیس در عوارضی
تهــران – قــم بــه سرنشــینان یــک خــودروی پژو
مشــکوک شــدند و دســتور ایســت دادند امــا پژو
ســواران اقــدام به فــرار کردنــد کــه لحظاتی بعد
در تعقیــب و گریز پلیس دســتگیر شــدند .داخل
خــودرو عــاوه بــر دو متهم ،پســر جوانی بــود که
بشــدت زخمی شده بود .پسر جوان در تحقیقات
گفت :بهعنوان مســافر سوار خودرو شدم اما بعد
از طی مسافتی سرنشینان خودرو با تهدید چاقو از
من خواستند تا پول هایم را به آنها بدهم .اما من
مقاومت کردم و آنها با چاقو به من حمله کردند.
ایــن درحالــی بــود کــه با اســتعالم شــماره پالک
خودروی پژو ،مشخص شد خودرو متعلق به مرد
میانسالی بوده که مدتی قبل فوت کرده است.
سرقت به خاطر هیجان
بدنبــال اظهــارات پســر جــوان تحقیقــات از
سرنشینان خودروی پژو ادامه یافت و یکی از آنها
به زورگیری از مســافر جوان اعتــراف کرد و گفت:
مدتــی قبــل بــا مــرد کامیونــداری بهنام شــهریار

ایران

گروه حــوادث -معصومه مرادپور /مرد جوانی
کــه متهم اســت زن صیغــهای خــود را پس از
ربــودن بــا ضربــات چاقــو زخمی کرده اســت
صبح دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد
که قبل از شــروع جلسه از ســوی این زن مورد
حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.
بهگزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رســیدگی
به ایــن پرونده زمانی کلید خــورد که مأموران
گشــت پلیــس در یکــی از جادههــای فرعــی
بزرگــراه آزادگان پیکر نیمــه جان و خونین زن
جوانــی را پیــدا کردند که بعــد از انتقال وی به
بیمارســتان به طرز معجزهآسایی زند ه ماند.
او مدتــی بعد به اداره پلیس رفــت وادعا کرد
که از سوی مردی بهنام حمید که قصد ربودن
او را داشته است مورد حمله قرار گرفته است.
مأمــوران پلیس خیلی زود حمید را دســتگیر
کردند اما در بازجوییهای اولیه مشخص شد
حمید شوهر صیغهای این زن است.
مریــم دراین ماجرا بهخاطــر ضربههای چاقو
براســاس گزارش پزشــکی قانونی یــک کلیه،
بخشــی از کبد ،بخشــی از روده و معده خود را
از دســت دادهاســت و جراحات ســنگینی نیز
برداشتهاســت .با شکایت مریم کیفرخواست
حمید صادر وبه دادگاه کیفری منتقل شد.
ایــن متهــم در نخســتین جلســه محاکمه که
در شــعبه 11دادگاه کیفری برگزار شــد از اتهام
آدمربایــی تبرئه وبه اتهــام ضرباتی که به این
زن وارد کرده بود مجرم شــناخته شــد و عالوه
بر پرداخت دیه او را به حبس محکوم کردند.
شــاکی پرونده بــه رأی صادره اعتــراض کرد و

پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار
گرفت وبا نقض حکم روبهرو شد.
صبح دیروز این متهم باردیگر در شــعبه دوم
دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی
محسن زالی پای میز محاکمه ایستاد.
در آغاز جلســه شاکی پرونده به طرح شکایت
پرداخــت و وقتی متهم بــرای دفاع ازخودش
پشــت میز محاکمه قــرار گرفت بــا حمله زن
عصبانــی روبهرو شــد طوری که مأمــوران او را
متوقف کردند وجریان رســیدگی به پرونده با
تأخیر برگزار شــد .متهم در ادامه جلســه ادعا
کرد مریم را خیلی دوست داشتم در مدتی که
با هم رابطه داشتیم بیش از  30میلیون تومان
از من پول گرفت هروقت هرچه میخواســت
برایــش میخریــدم .اما هربار با خواســتهاش
مخالفــت میکــردم مــن را اذیــت میکــرد و
کتــک میزد مــن ناراحــت میشــدم اما بعد
برای اینکــه گریه نکند قبــول میکردم چیزی
را که میخواهد بخــرم .روز حادثه هم همین
رفتار را با من کرد.او را ســوار ماشــین کردم و با
هم به راه افتادیم در راه وقتی بحثمان شــد او
فحاشیهایش را شــروع کرد و من را کتک زد.
خــون جلوی چشــمم را گرفته بــود .او را زدم،
من هرگز قصد ربودن اورا نداشــتم او خودش
سوار خودروام شد.
قضات دقایقی پس از شور با یکدیگر بار دیگر
متهــم پرونده را از اتهام آدمربایی تبرئه کرده
وبه اتهام ضربههایی که به زن جوان زده است
اورا مجرم دانستند و بزودی درباره مجازاتش
حکم صادر خواهند کرد.

سرقت های مرد کامیوندار به خاطر هیجان

دوســت شدیم .شهریار با آنکه وضع مالی خوبی
داشــت امــا عالقــه شــدیدی به ســرقت داشــت.
میگفت ســرقت هیجــان دارد و حــس خوبی به
آدم میدهد .طراح نقشــه زورگیری شــهریار بود،
او گفت که هر چه از این ســرقتها پول بهدســت
آوردیم برای من و دوســتم باشد و شهریار در این
ماجرا فقط طراح و ســناریو نویــس بود .خودروی
پــژو را نیز او در اختیار ما قرار داد و شــیوه ســرقت
از مســافران را طراحی کرد .شهریار ،فقط در یکی
از ســرقتها با ما همراه شد.با اعترافات متهمان
کارآگاهــان دوباره به ســراغ شــهریار رفتنــد .مرد
کامیونــدار که این بار از ســوی دو همدســتش نیز
شناســایی شــده بود به ســرقتها اعتــراف کرد و
گفت :وضع مالی خوبی دارم و هیچ احتیاجی به
پول ندارم .اما هیجان باعث شد تا به سرقت فکر
کنم.با اعتراف مرد کامیوندار ،به دســتور بازپرس
شــعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران وی در
اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.

روزی هزار مزاحم تلفنی داریم
خبر

ایران

گمرک ایران با همکاری وزارت اطالعات جمهوری اســامی ایران و مأموران
گمرک بازرگان موفق به شناســایی ،رصد و کشــف  ۱۱۰۰کیلوگرم هروئین شد.
این محموله بزرگترین و مهمترین کشــف سالهای اخیر است که شناسایی و
توقیف شــد .بر اساس این گزارش ،محموله شــامل پنلهای گچی بوده و این
حجم هروئین در میان پنلها جاســازی شده بود.
گمرک ایران در این رابطه اعالم داشت :این کشف بسیار مهم حاصل عزم و
اراده ملــی و نتیجه همکاری بخشهای مختلفی اســت که با مدیریت گمرک
جمهوری اسالمی ایران حاصل شده است.

گــروه حــوادث /دادگاه هامبــورگ
آلمــان مرد ایرانــی را که بــه اتهام قتل
همسرش بازداشت شده بود به  6سال
حبس محکوم کرد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
اوایــل دســامبر  2017مأمــوران پلیــس
آلمــان در جریــان دعــوای زوج ایرانــی
در یکــی از محلههــای شــهر هامبورگ
قــرار گرفتنــد .بهدنبــال اعــام این خبر
مأموران راهی خانه مورد نظر شدند .با

حضــور در خانه آنها با جســد زن جوان
درحالــی که با ضربــات متعدد چاقو به
قتل رســیده بود مواجه شــدند و کودک
ایــن زن نیز در کنار جســد مادرش گریه
میکرد.
در ادامــه بررســیها مشــخص شــد کــه
همسر ایرانی این زن در درگیری او را با
ضربات چاقو به قتل رســانده و متواری
شده است.
تحقیقات نشان میداد متهم فراری از

دین اسالم خارج شده و به دین مسیح
گرایــش پیدا کرده و به زور میخواســته
همسرش را هم مســیحی کند که برسر
همیــن موضــوع او را بــه قتــل رســانده
است .در ادامه تحقیقات پلیسی ،قاتل
هنگام فــرار به یکــی دیگر از شــهرهای
آلمان شناسایی و بازداشت شد.
متهم ایرانی در بازجوییها اعتراف کرد
خــودش مســیحی شــده و میخواســته
همســرش را مســیحی کنــد کــه موفــق

نشــده و ســرانجام در جریان درگیری او
را کشــته است .با اعتراف متهم او روانه
زندان آلمان شد.
متهــم در دادگاه جنایی هامبورگ پای
میــز محاکمه رفت و به  6ســال حبس
به خاطر قتل همســرش محکوم شــد.
ایــن درحالــی اســت کــه خانــواده زن
جــوان در ایران از دامادشــان شــکایت
کــرده و خواهــان محاکمــه او در ایــران
شدهاند.

رئیس اورژانس تهران:

گــروه حوادث  -کامران علمدهی /رئیس اورژانس تهران از تماس روزانه بیش از
یک هزار مزاحم تلفنی با اورژانس خبر داد.
پیمــان صابریان ،در نشســت خبــری که صبح دیــروز در ســاختمان مرکزی این
ســازمان برگــزار شــد ،با بیــان این مطلب گفــت :در هر شــبانه روز بــاالی  ۷هزار
تماس در سامانههای اورژانس ثبت میشود که بهطور میانگین روزانه  ۱۲۰۰نفر
اقدام به تماسهای مزاحمتآمیز با اورژانس تهران میکنند.
وی ضمــن اشــاره بــه افزایش  40درصــدی تماسهای شــهروندان بــا اورژانس
تهــران تصریــح کرد :در بازه یکســاله اخیر میــزان تماسها بــا اورژانس افزایش
محسوســی داشته است که باعث افزایش  35درصدی مأموریتها شده است.
وی در ادامه با ورود به بحث تجهیزات و نیروهای اورژانس خاطرنشــان کرد :در
بحــث تجهیــزات فنی ما هیچ مشــکل و کمبــودی نداریم و تــاش کردهایم تا از
بــه روزترین تجهیزات اســتفاده کنیم .بهطور مثال به تازگــی  ۴۰آمبوالنس که از
مدرنترین خودروهای اورژانسی اروپاست را خریداری کردهایم و از روز سهشنبه
وارد ناوگان عملیاتی میشود .اما با کمبود نیرو مواجه هستیم که اگر بودجه الزم
به ما برسد حتماً این نقیصه را برطرف میکنیم.
صابریان در رابطه با میزان رضایتمندی شــهروندان از اورژانس تهران گفت :در
طول یکســال گذشته میزان رضایتمندی شــهروندان از نیروهای اورژانس بیشتر
شــده و بــر اســاس آمارهــا رضایــت از موتورالنــس  71درصد به صــورت کامل و
 25درصد نســبی بوده اســت در خصوص آمبوالنسها نیــز  83درصد رضایت
کامل را داشــتهایم .وی یکی از مشــکالت چالشبرانگیــز در کار اورژانس را زمان
رســیدن نیروهــای اورژانــس به محل حادثــه دانســت و گفت :برخــی از تماس
گیرندگان وقتی با اندکی تأخیررو به رو میشوند فکر میکنند که نیروی اورژانس
ســهلانگاری کرده اســت در صورتی که نیروهای اورژانســی تمــام تالش خود را
میکننــد تــا حداکثر ظرف  15دقیقــه در اوج ترافیــک به محل حادثه برســانند.
اما باید در نظر داشــت در شــهری مثل تهران با این حجم ترافیک ممکن است
گاهی با تأخیرهای چند دقیقهای به بیماران برسیم .ضمن اینکه برای رسیدن
بــه شــرایط آرمانی در کالنشــهر تهــران نیــاز به خریــد آمبوالنسهای بیشــتری
هستیم در حال حاضر  220آمبوالنس در تهران فعالیت میکند که برای شهری
با جمعیت  14میلیونی کافی نیست.
وی در پایان به موضوع تأمین امنیت نیروهای اورژانســی پرداخت و تأکید کرد:
در بحث امنیت پرسنل هم به سبب اینکه تاکنون با مخاطرات متعددی روبهرو
بودهانــد و مشــکالتی هــم برایشــان به وجــود آمده تــاش کردهایم تا بــا تجهیز
پرسنلمان به بیسیم ،هر لحظه امکان برقراری ارتباط با آنها وجود داشته باشد
و در صورت بروز مشکالت و درگیری برخی از افراد بتوانیم از نیرو حمایت کنیم.

