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دزدان دالر در اصفهان به دام افتادند

گــروه حوادث /راننــده اتوبــوس که قرار
بــود بســتههای دالر را بــه صاحبــش
برساند به جای پول کاغذ تحویل داد.
ســرهنگ «ســعید ســلیمیان»رئیس
پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی
اســتان اصفهان با بیان ایــن خبر گفت:
چنــدی قبل مردی با مراجعه به پلیس
از ســرقت  765بــرگ اســکناس یکصد
دالری خــود خبــر داد و گفــت :فــردی

ســاکن یکی از شــهرهای شــمالی کشور
قــرار بــود دالرهــا را بــه وســیله اتوبوس
مســافربری بــرای مــن ارســال کنــد ،اما
زمانی که بســته را تحویل گرفتم متوجه
شــدم کــه درون آن بهجــای دالر کاغــذ
قرار داده شده است.پس از این شکایت
بالفاصله راننده اتوبوس دســتگیر شد و
در بازجوییهای فنی پلیســی به سرقت
دالرها با همدستی دو نفر دیگر اعتراف

کــرد .بدیــن ترتیــب بــا دســتگیری دو
همدستش پرونده تشکیل و متهمان به
مراجع قضایی تحویل شــده و با صدور
قــرار قانونــی بــه اتهــام ســرقت روانــه
زندان شدند.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهان
در خاتمــه بــا هشــدار بــه شــهروندان
در خصــوص ایــن گونــه مبــادالت
اظهــار داشــت :اســتفاده از روشهــای

غیرمطمئــن نظیــر اتوبوسهــای بیــن
شــهری برای انجام مبادالت اقتصادی
و همچنیــن انجام معاملــه با افراد غیر
امیــن و متعاقــب آن ســپردن وجوه به
افــراد بیصالحیت باعث بروز اینگونه
اتفاقــات میشــود که در ایــن خصوص
توصیــه میکنیــم مرســوالت خــود را از
طریــق دفاتــر پســتی بــه مقصد ارســال
کنند.

ادعای عجیب مرد سابقه دار او را به زندان فرستاد
گــروه حــوادث -مرجــان همایونــی /مرد
میانسال که مدعی است 16ماه قبل شاهد
مرگ دوســتش در مــرداب انزلی بوده به
اداره آگاهی رفت تــا از این عذاب وجدان
رهایی پیدا کند.بهگزارش خبرنگار جنایی
«ایران» ،چهرهای آفتاب سوخته و موهای
جــو گندمی دارد ،دســتبند بهدســت کنار
دیوار ایســتاده و منتظر نوبت رسیدگی به
پروندهاش است .آخرین روز بهمن با پای
خود به اداره آگاهی رفت و ادعای عجیبی
را مطرح کرد .او از مرگ دوستش خبر داد
اما داســتانی که تعریف کرد بیشــتر شبیه
یک فیلم ســینمایی بود .همین موضوع
باعث شد تا به دستور بازپرس دشتبان از
شعبه دهم دادســرای امور جنایی تهران
بازداشــت شــود .وی مدعی شد دوستش
در شهرستان انزلی داخل مرداب افتاده و
ناپدید شده است بههمین خاطر بازپرس
جنایــی از کارآگاهــان اداره دهــم آگاهــی
پایتخــت خواســت با بررســی و تحقیق از
پلیس انزلی صحت و ســقم این موضوع
را بررسی کنند.
سناریوییشبیهفیلمسینمایی
مــرد  57ســاله در حالــی که روبــهروی
بازپرس جنایی نشســته بــود چنین گفت:
ســال  ،96تــازه از زندان آزاد شــده بودم .نه
پول داشــتم و نه جایی برای زندگی .روزها
دنبال کار میگشــتم و شــبها به ترمینال

جنــوب میرفتــم و در آنجــا میخوابیدم.
یاشارهممثلمنشبهاآنجامیخوابید.
میگفــت بــرای کار از بندرانزلی آمــده اما
موفق نشــده کار پیدا کند .حــدود دو ماهی
باهم دوســت بودیم تــا اینکه به من گفت
برایم در انزلی کار پیدا کرده است.
ëëبهچهجرمیزندانبودی؟
خیانت در امانت .دوستم یک چک 5
میلیون تومانی امانت به من داد ،اما من
چک را به بانک بردم و آن را نقد کردم .او
هم از من شکایت کرد و به  10سال حبس
محکوم شده بودم.
ëëوقتیبهانزلیرفتیدچهشد؟
ظهر یکی از روزهای شــهریور سال 96
بــه همراه یاشــار به بندر انزلــی رفتیم .به
پیشــنهاد یاشــار برای قایقرانی به مرداب
انزلی رفتیم .سوار بر قایق روی آب بودیم
که ســر موضوعی با او درگیری لفظی پیدا
کــردم .او هــم از روی عصبانیت چاقویی
را کــه همراهش بود از جیــب درآورد و به
طــرف من گرفــت .چــون هر دو ایســتاده
بودیــم ناگهــان قایــق زیــر پایمــان تکان
خورد و او تعادلش را از دســت داد و چاقو
به قفسه سینه یاشــار اصابت کرد .دوباره
بلند شــد امــا بازهــم قایق تکان خــورد او
تعادلش را از دســت داد و ایــن بار داخل
مرداب افتاد.
ëëبعدازاینحادثهچهکارکردی؟

فرجام مرگ برای قاتل

رقیب عشقی

گروه حوادث  /پســر عاشق پیشــه که در اقدامی کینه جویانه با انداختن کوکتل
مولوتــوف بــه خانــه رقیب عشــقیاش مرگ  2جــوان را رقم زده بــود با حکم
قضات دادگاه به دو بار قصاص محکوم شد و با تأیید حکم از سوی دیوانعالی
کشور ،در برابر چوبهدار قرار گرفت.
ماجــرای ایــن جنایــت خرداد ســال گذشــته بــا آتشســوزی در یــک خانه
دوطبقــه قدیمــی متروکــه در خیابــان دماونــد تهــران آغــاز شــد و تحقیقــات
پلیــس نشــان داد که جوان  29ســالهای بهنام فرید بهخاطــر اختالف با رقیب
عشــقیاش  -محمد  -خانه وی را به آتش کشــیده که این حریق ســبب جان
باختــن محمد و دوســتش  -حمید – شــده اســت .پــس از آن مأموران پلیس
با سرنخهای به دست آمده فرید به همراه دو همدستش را دستگیر کردند.
دفاعیات متهمان در دادگاه
متهم  -فرید  -هنگام محاکمه در شــعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان
تهران گفت :مدتی بود با دختر جوانی بهنام ســهیال آشــنا شــده بودم و قصد
داشتم تا با او ازدواج کنم تا اینکه متوجه شدم یکی از دوستانم بهنام محمد با
سهیال آشنا شده و با او رابطه دوستانه برقرار کرده است ،بههمین خاطر چند
بار با این جوان در خیابان درگیر شــدم اما او توجهای به حرف هایم نداشــت.
او پسر خالفکاری بود و پس از مرگ پدر و مادرش خانه پدریاش را به پاتوق
معتادان تبدیل کرده بود .حتی  5سال در زندان فشافویه دربند بود و به تازگی
آزاد شده بود .من روز حادثه تصمیم گرفتم برای انتقام از او خانهاش را آتش
بزنــم بــه همین خاطر کوکتل مولوتوف دستســازی درســت کردم و ســاعت
حدود چهار صبح همراه دوســتانم به مقابل خانهاش رفتیم و دســت به این
کار زدیم .اما فکر نمیکردم آتش به داخل خانه نفوذ کند.
در ادامه رسیدگی به این پرونده دوست فرید  -کیارش  25 -ساله به اتهام
معاونت در قتل در مقابل قاضی ایستاد و گفت :روز قبل پس از درگیری فرید
و محمــد ،فریــد را کــه خیلی عصبانی بود بــه خانه بردم تا آرامــش کنم اما او
اصرار داشــت که باید از محمد انتقام بگیرد به همین خاطر از باک موتورش
بنزین کشــید و با آن کوکتل مولوتف درســت کرد و آن را به داخل حیاط خانه
محمد انداخت.پس از دفاعیات متهمان دادگاه وارد شــور شــد و فرید متهم
ردیــف اول را بــه دوبــار قصاص و  3ســال زندان محکوم کــرد و کیارش متهم
ردیــف دوم هم به  2ســال زندان و بهنام متهم ردیف ســوم به یکســال و نیم
زندان محکوم شــدند.هفته گذشــته قضات دیوانعالی کشــور احکام صادره را
تأییــد کردنــد و بدین ترتیــب  -فرید  -متهــم ردیف اول در یــک قدمی چوبه
دار قرار گرفت.

هیچــی فقــط ایســتادم و نگاه کــردم.
منتظــر بــودم جســدش روی آب بیایــد
کــه نیامــد و مــن هــم به شــهر برگشــتم.
حقش بــود ،با حرفــی که زده بــود چطور
میتوانستم او را نجات دهم.
ëëچه حرفــی زده بــود که آنقــدر عصبانی
شدی؟
وقتی تهران بودیم به من گفت برایم
کاری در شــرکت حفاظت از توریستها
در بنــدر انزلی پیدا کرده اســت ،با اینکه
میدانســتم چنین کاری وجود ندارد اما
او اصــرار کرد و من با خودم گفتم شــاید
چنین کاری باشــد و مــن از آن بیخبرم.
اما وقتی به انزلی رســیدیم متوجه شدم
هدفــش ایــن بــوده کــه مــن را بــهکاری
خالف بکشــاند .بههمین خاطر بشــدت
عصبانــی شــدم.بعد از ایــن حادثــه بــه
تهران آمدم .اما عذاب وجدان داشــتم.
نمیتوانســتم از فکر یاشــار بیرون بیایم
بــرای همیــن تصمیــم گرفتم بــه انزلی
برگردم و خودم را معرفی کنم .اما حتی
بــرای این ســفر پول نداشــتم بــه همین
خاطــر تصمیم گرفتم کاری انجام دهم
تا به پول برسم .اما گرفتار شدم و  15ماه
به زندان افتادم.
ëëچرابهزندانافتادی؟
کار چــاق کنــی .روزی مقابــل یکــی از
دادسراها مردی را پیدا کردم که در دادسرا

پرونده داشــت .به دروغ به او گفتم که در
دادسرا آشــنا دارم و میتوانم مشکلت را
برطرف کنم اما حراســت دادســرا خیلی
زود ماجــرا را فهمیــد و دســتگیر شــدم و
قاضی مرا به  15ماه حبس محکوم کرد.
ëëکیاززندانآزادشدی؟
دوشنبه 29بهمن آزاد شدم و سهشنبه
 30بهمن خودم را معرفی کردم.
ëëچهشدکهخودترامعرفیکردی؟
عــذاب وجدان .تمام این  16ماه برایم
کابــوس بــود .لحظهای آرامش نداشــتم.
االن هم کابوس آن لحظه را دارم.
ëëچرا بعد از زندان به ســراغ خانــواده ات
نرفتی؟
ســال هــا قبــل بــه خاطــر اختــاف با
همســرم از او جدا شــدم .ســه دختر دارم
که هر کدام شان االن ازدواج کردهاند ولی
از آنها خبر ندارم .بعد از جدایی همسرم
ازدواج مجــدد کــرد و همیــن مســأله بــه
مــن ضربــه روحــی زیــادی زد .آن زمــان
وضع مالــی خوبی داشــتم و همه اموالم
را به همســر و دخترهایــم دادم .وقتی که
همســرم دوباره ازدواج کرد نابود شــدم و
زندگیام از دستم رفت.
ëëشغلتچهبود؟
قبــل از اینکــه بــه زنــدان بیفتــم ،در
کارهــای رایانــهای بــودم و درآمــد خوبی
داشتم.

 300ساعت خدمات رایگان مجازات شکارچی

شکارچی متخلف حیوانات با حکم دادگاه شهرستان سردشت به تهیه
اقالم و کتابهای زیســت محیطی و ارائه  300ساعت خدمت عمومی
رایگان محکوم شــد.این شــکارچی متخلف پس از شــکار غیرمجاز یک
قالده روباه و یک خرگوش در یکی از استانهای همجوار تصاویر آنها را
در فضای مجازی منتشر کرده بود که تحت تعقیب قرار گرفت و توسط
مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست در سردشت دستگیر شد.
متهم به دســتور قاضی دادگاه شهرســتان سردشت ملزم شد به جای
یکصــد روز حبــس بــه مدت  300ســاعت به طــور رایگان بــه خدمت
عمومی دربیاید.

سوختن در آتش

عشـقی بچگانه
خاطره

محمد رضا کریمی

تکنیسین فوریتهای پزشکی-اصفهان

ســالها از مأموریتــی که در یکی از خانههای اعیانی شــهر داشــتم میگذرد
امــا تلخی آن چنان در ذهنم رخنه کــرده که انگار همین دیروز اتفاق افتاده
است.
آن روز گــزارش مأموریــت در ســه جملــه کوتاه بیان شــد؛ خیابان آبشــار....
سوختگی شدید ....اعزام فوری.
مــن و همــکارم ســوار آمبوالنــس شــدیم و از نزدیکتریــن مســیر خودمان
را بــه آدرس اعالم شــده رســاندیم .خانه شــیک و بزرگی بــود .در حیاط باز
بود و صدای شــیون زن میانســالی که وسط حیاط نشســته بود در کوچه هم
شــنیده میشد .بســرعت وارد خانه شدیم .زن میانســال با دیدن ما صدای
ضجــهاش بــاال رفــت و التماس میکــرد« :کمکــش کنید .آنجاســت »...و با
دست حیاط پشتی خانه را نشان داد.
وقتی به حیاط پشــتی رســیدیم زنی را دیدیم که چادر گلدار رویش انداخته
بودند و صدای نالهاش شــنیده میشــد .در نگاه اول بهنظر میرسید چیزی
را زیر چادرش پنهان کرده است .منقلی گوشه حیاط بود .حدسمان این بود
که او هنگام کار دستش سوخته است .اما وقتی مقابلش نشستیم و چادرش
را کنــار زد ،جــا خوردیم .از ســر تا پایش ســوخته بود و آنقدر ســوختگی حاد
بود که حتی نمیتوانســتیم ســن مصدوم را تشــخیص دهیم .زن میانسالی
کــه مــا را راهنمایی کرده بود به ســمت مــا آمد و در حالی که ســعی میکرد
دهان مصدوم را باز نگه دارد به ما التماس میکرد« :دخترم است .تازه 18
سالش شده .نجاتش بدهید»...
آن حجم ســوختگی نمیتوانســت با منقل ایجاد شــده باشــد چون شــدت
حــرارت بدن آن دختر ،دســتکشهایمان را نیز ســوزانده بــود .اما فرصتی
هم برای ســؤال و جواب نبود و باید مصدوم را هر چه زودتر به بیمارســتان
میرساندیم.
برای نوشــتن شــرح حال بیمار باید ماجرا را میدانســتیم .زن میانســال در
حالی که گریه میکرد ،گفت« :دخترم عاشق پسری شده بود و اصرار داشت
کــه بــا او ازدواج کند .امــا ما با این وصلت مخالف بودیم .آن پســر در شــأن
خانواده ما نبود.
چنــد هفتهای ســر این موضوع درگیــر بودیم تا امروز که دختــرم ظرف پر از
نفــت را آورد و در حالــی کــه مــا را تهدیــد میکرد آن را روی ســرش ریخت.
هرگز فکر نمیکردیم تهدیدش جدی باشــد ،شــاید نمیدانســت چه بالیی
ســر خــودش میآورد .کبریت را کشــید و تا به خودمــان بجنبیم ،آتش همه
بدنش را گرفت»....
مصــدوم را بــه بیمارســتان رســاندیم .خیلی ناراحــت بودم .با خــودم فکر
میکــردم چــرا یــک دختر جوان باید دســت به چنیــن کاری بزند .از شــدت
ناراحتی تا شــب چند بار به بیمارستان زنگ زدم .آخرین بار بود که مسئول
کشیک گفت« :سوختگیاش باالی  90درصد بود .نتوانستیم نجاتش دهیم
و بهخاطر شدت سوختگی ایست قلبی تنفسی کرد»...

