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قاتل بنیتا:

مرا اعدام کنید!

جلســه صلــح و ســازش بــرای جلــب رضایــت پــدر و مــادر
بنیتــای  ۸ماهــه درحالــی برگــزار شــد کــه پــدر متهــم ردیــف
اول پرونــده بــرای پرداخــت دیــه بـه هــر مبلغــی کــه خانــواده
مقتــول بخواهنــد اعــام آمادگــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا« ،ایــران» نوشــت :صبــح  ۲۱خــرداد پــدر و
مــادر بنیتــا بــه دادســرای جنایــی تهــران رفتــه و در نخســتین
جلســه ای کــه بــرای صلــح و ســازش در دادســرا برگــزار

نخســتین جلســه صلــح وســازش شــرکت کننــد .بــه غیــر از
پــدر و مــادر بنیتــا ،پــدر متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده نیــز
حضــور داشــت .مــرد میانســال بــا ابــراز ناراحتــی از اتفاقــی
کــه بــرای بنیتــا رخ داده اســت ،گفــت :حاضــرم دیــه ای کــه
خانــواده بنیتــا مــی خواهنــد را پرداخــت کنــم تــا آنهــا رضایــت
دهنــد و پســرم از قصــاص نجــات یابــد.
در ایــن جلســه پــدر و مــادر بنیتــا ســکوت کــرده و هیــچ

شــد ،شــرکت کردنــد .دختــر  ۸ماهــه ایــن زوج  ۲۹تیــر ســال
گذشــته در حالــی کــه داخــل خــودروی پرایدشــان جلــوی در
خانــه تنهــا رهــا شــده بــود از ســوی ســارقان خــودرو ربــوده
شــد امــا  ۶روز بعــد ســارق خــودرو دســتگیر شــد و بــا اعتــراف
وی جســد بچــه در حالــی کــه از فــرط گرســنگی و تشــنگی
و گرمــا جــان باختــه بــود داخــل خــودرو کشــف شــد .متهــم
مدعــی شــد از وجــود بچــه داخــل خــودرو خبــر نداشــته امــا
وقتــی متوجــه حضــور او شــد خــودرو را کنــار خیابــان رهــا
کــرده و گریخت ـه اســت.
در ایــن پرونــده دو مــرد جــوان دیگــر کــه همدســت متهــم
ردیــف اول بودنــد نیــز بازداشــت شــدند .پرونــده ایــن جنایــت
بــه صــورت ویــژه مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و بــا تکمیــل
تحقیقــات ،ســه متهــم پــای میــز محاکمــه رفتنــد .متهــم
ردیــف اول محکــوم بــه قصــاص شــد و دو نفــر دیگــر بــه
زنــدان محکــوم شــدند.
حــاال پــدر و مــادر بنیتــا کــه خواســتار قصــاص در مــأ عــام
شــده بودنــد در دادســرای جنایــی تهــران حاضــر شــدند تــا در

حرفــی بــه زبــان نیاوردنــد امــا پــدر مــرد اعدامــی همچنــان
خواســتار عفــو پســرش بــود و از خانــواده بنیتــا خواســت تــا
هــر مبلغــی کــه بــه عنــوان دیــه مــی خواهنــد از وی طلــب
کننــد امــا پســرش را اعــدام نکننــد.
بــه دنبــال ایــن جلســه صلــح و ســازش ،مــرد اعدامــی نیــز بــه
دادســرای جنایــی تهــران منتقــل شــد .او گفــت :مــرا اعــدام
کنیــد .مــن الیــق بخشــیدن نیســتم .مــن عامــل قتــل یــک
کــودک بیگنــاه بــودم و نمیتوانــم بــا عــذاب وجــدان کنــار
بیایــم .از شــما میخواهــم کــه مــرا اعــدام کنیــد و از خانــواده
اولیــای دم هــم میخواهــم کــه رضایــت ندهنــد تــا شــاید از
عــذاب وجــدان رهــا شــوم.
از ســوی دیگــر طبــق مــاده  ۴۲۸قانــون مجــازات اســامی،
چنانچــه قتــل فجیــع باشــد یــا حساســیت عمومــی را
جریحــهدار کنــد یــا اولیــای دم توانایــی پرداخــت تفاضــل
دیــه را نداشــته باشــند ،بــا تشــخیص دادســتان و بــا تأییــد
رئیــس قــوه قضائیــه تفاضــل دیــه بــرای قصــاص از
بیتالمــال پرداخــت میشــود .باتوجــه بــه اینکــه پرونــده

فارس

بنیتــا نیــز چنیــن شــرایطی داشــت تفاضــل دیــه از بیتالمــال
پرداخــت شــده و پرونــده ایــن جنایــت بــرای اجــرای حکــم در
دادســرای امــور جنایــی اســت.
محاکمه دوباره دومین متهم پرونده
محاکمــه متهــم ردیــف دوم در قتــل بنیتــا کوچولــو بــار دیگــر
در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری برگــزار شــد.
مهــدی کــه پیــش از ایــن در شــعبه نهــم دادگاه کیفــری بــه
۱۳ســال زنــدان ،شــاق و تبعیــد بــه شــهر ایــذه محکوم شــده
بــود حکمــش مــورد تأییــد قضــات دیوانعالــی کشــور قــرار
نگرفــت و صبــح دیــروز در حالــی کــه بــا قــرار وثیقــه آزاد
بــود در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران بــه
ریاســت قاضــی محمدباقــر قربانــزاده محاکمــه شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه متهــم ضمــن ارائــه توضیحاتــی در
خصــوص روز حادثــه بــه قاضــی گفــت :مــن و «محمــد» –
متهــم ردیــف اول  -پــس از آنکــه بــه قصــد خریــد مــواد
مخــدر ،راهــی تهــران شــدیم ،در خیابانهــا میگشــتیم تــا
در فرصتــی مناســب بــه ســراغ فروشــنده مــواد برویــم .بعــد
از لحظاتــی کــه پرســه میزدیــم بــه یــک بــاره خــودروی
پرایــدی کــه روشــن کنــار خیابــان رهــا شــده بــود نظــر
«محمــد» را جلــب کــرد و بــه ســمت آن دویــد و بســرعت
ســوار آن شــد .مــن شــاهد ماجــرا بــودم و واکنشهــا و
بیتابیهــای پــدر و مــادر بنیتــا را میدیــدم .همــان موقــع
بــود کــه متوجــه حضــور بنیتــا در داخــل خــودرو شــدم .بــه
همیــن خاطــر وقتــی «محمــد» از محــل دور شــد بــا او تماس
گرفتــم و از او خواســتم تــا بچــه را بــه یــک آژانــس تحویــل
بدهــد .مــن خــودم هــم همــان شــب ماجــرا را بــرای دوســت
دیگــرم «مســعود» تعریــف کــردم کــه «مســعود» چنــد روز
بعــد پلیــس را در جریــان ماجــرا قــرار داد و جنــازه بنیتــا در
خــودرو پیــدا شــد.
وی در ادامــه افــزود :اص ـ ً
ا قــرار نبــود «محمــد» دســت بــه
ســرقت خــودرو بزنــد .خــودرو روشــن و بــدون سرنشــین او را
وسوســه کــرد .او از امــوال ســرقتی هیــچ چیــزی غیــر از یــک
بنــد ســبز کیــف بــه مــن نــداد .مــن وضعیــت خانــواده بنیتــا را
درک میکنــم چراکــه خــودم پــدر دو فرزنــد هســتم .آن روز
بدتریــن روز زندگـیام بــود .هیــچ وقــت فکــر نمیکــردم کاری
کــه محمــد کــرده موجــب کشــته شــدن یــک بچــه بیگنــاه
شــود .بهخاطــر اعتیــادی کــه داشــتم جــرأت نکــردم خــودم
ماجــرا را بــه پلیــس اطــاع دهــم .امــا میدانــم اگــر زودتــر
پلیــس را باخبــر میکــردم ،شــاید دختربچــه زنــده میمانــد.
متهــم در ادامــه ضمــن اشــاره بــه وضعیــت کنونــی اش،
خاطرنشــان کــرد :بعــد از دســتگیری مــواد را کنــار گذاشــتم و
مدتــی اســت رفتگــر شــهرداری هســتم .بــاور کنیــد مــن در
ســرقت و ربــودن بچــه هیــچ دخالتــی نداشــتم.
پــس از پایــان دفاعیــات ایــن متهــم ،هیــأت قضایــی بــرای
صــدور حکــم وارد شــور شــدند.

سقوط نوجوان در قنات مسکن مهر ابرکوه
نوجــوان  10ســاله ســاکن در شــهرک مســکن مهــر شــهر
ابرکــوه هنــگام بــازی بــا دوســتان خــود ناگهــان بــه داخــل
یکــی از قناتهــای مســکن مهــر شــهر ابرکــوه ســقوط
کــرد و دچــار ســانحه شــد.
قنــات مذکــور کــه دقیقــ ًا در پشــت دیــوار بیمارســتان
خاتماالنبیــاء ایــن شــهر واقــع شــده ،تنهــا بــا چنــد
عــدد مفتــول آهنــی احاطــه شــده کــه بههیــچعنــوان
حصــار ایمــن و قابــل قبولــی نبــوده اســت .البتــه اهالــی
شــهرکهای والیــت و مســکن مهــر ،بارهــا بــا مراجعــه

دیــروز و ســقوط یــک نوجــوان در قنــات نیســت ،تصریــح
میکنــد :از  10ســال قبــل تاکنــون در مراحــل مختلــف
عمرانــی نیــز ایــن تهدیــد وجــود داشــته اســت بــه عنــوان
نمونــه قبــ ً
خــودروی یکــی از پیمانــکاران زیرســازی بــه
ا
ِ
دورن یکــی از ایــن قناتهــا ســقوط کــرده یــا در هنــگام
ســاخت ایــن واحدهــای مســکونی یــک کارگــر ســاختمانی
هنــگام شــب در ایــن قنــات افتــاده بــود.
بیپاســخ مانــدن مکاتبــات  10ســاله بــرای
ســاماندهی قنــوات

بــه مســئوالن و نهادهــای مختلــف ،درخواســت ســاماندهی
ایــن قناتهــا را داشــته بودنــد ولــی تاکنــون اقــدام مؤثــری
صــورت نگرفتــه بــود.
زنــگ خطــر وجــود  54چــاه قنــات در یــک
منطقــه مســکونی
«ســید حبیــب زارعــی» مدیــر عامــل اتحادیــه مســکن
مهــر کــه پیــش از ایــن پیگیریهــا و مکاتبــات بســیاری
پیرامــون ســاماندهی قناتهــای مســکن مهــر انجــام داده
اســت ،در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار میکنــد:
در ایــن منطقــه  54حلقــه چــاه در قالــب ســه رشــته قنــات
وجــود دارد کــه یــک تهدیــد جدیــد بــرای اهالــی و ســاکنان
محســوب میشــود و هــر لحظــه ممکــن اســت حادثــه
تلخــی را بــرای آنــان رقــم بزنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن تهدیــد مربــوط بــه امــروز و

زارعــی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه معضــل مذکــور در مراحــل
مختلــف ساختوســاز منجــر بــه حادثــه شــده اســت ،ادامــه
میدهــد :البتــه همــواره طــی  10ســال گذشــته ،بارهــا از
ســوی اتحادیــه مســکن مهــر و قبــل از وقــوع ایــن حــوادث،
بــه صــورت شــفاهی و مکتــوب بــه مســئوالن در مــورد
خطــرات ایــن چاههــا هشــدار دادهایــم.
وی اضافــه میکنــد :حتــی در ایــن رابطــه بــا دادســتان
وقــت کــه مدعیالعمــوم هــم اســت ،جهــت دفــاع از حقــوق
شــهروندی ســاکنین منطقــه مکاتبــه کردیــم ولــی متأســفانه
تاکنــون از ســوی دســتگاههای مربوطــه هیچگونــه اقــدام
عاجلــی صــورت نگرفتــه اســت.
مدیــر عامــل اتحادیــه مســکن مهــر ابرکــوه در ایــن بــاره
خاطرنشــان میکنــد :شــاید بتــوان علــت عــدم ســاماندهی
بــه موقــع قنــوات را دستبهدســت شــدن ایــن مســئله در

 ۴شاکی جدید در پرونده ناظم
متخلف مدرسه پسرانه

امنیـت رفتنـد و شکایتشـان را ثبـت کردنـد.
وی در ادامـه افـزود :قـرار اسـت صبـح یکشـنبه آینـده
همـه خانوادههـای دانشآمـوزان جلـوی مدرسـه تجمـع
کننـد تـا مشـخص شـود کـه دسـتگاه قضایـی و وزارت
آموزشوپـرورش چـه برنامـهای بـرای ادامـه فعالیـت این
مدرسـه در نظـر خواهنـد گرفـت.
نماینـده شـاکیان مدرسـه در پایان گفـت :ما تنهـا بهدنبال
تنبیـه و محکوم شـدن ناظـم مدرسـه نیسـتیم و امیدواریم
کـه وزارت آموزشوپـرورش در خصـوص مدرسـه مذکـور
و شـیوه مدیریـت آن نیـز تدابیـر درسـتی بیندیشـد چراکه
فقـط فرزنـدان مـا در ایـن مدرسـه نیسـتند و اگـر قـرار
اسـت فعالیـت این مدرسـه ادامـه پیـدا کند بایـد وضعیت

والدیـن  ۴دانشآمـوز دیگـر مدرسـه معین برای شـکایت
از ناظـم متخلـف مدرسـه بـه پلیـس امنیـت مراجعـه
کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،پـدر یکـی از دانشآمـوزان شـاکی به
«ایـران» گفـت :صبـح دیـروز سهشـنبه ۴ ،خانـواده دیگـر
کـه تاکنـون شکایتشـان را از ناظـم متخلـف و مسـئوالن
مدرسـه بـه طـور رسـمی مطـرح نکـرده بودنـد بـه پلیس

بیــن دســتگاههای اجرایــی مختلــف همچــون اداره آب
منطق ـهای ،میــراث فرهنگــی ،شــهرداری ،راه و شهرســازی،
بنیــاد مســکن و غیــره عنــوان کــرد کــه هــر کــدام ابعــاد
خاصــی از موضــوع را مدنظــر قــرار میدهنــد.
قنــوات مســکن مهــر ابرکــوه ،مالــک خصوصــی
دارد
زارعــی یــادآور میشــود :در مجمــوع براســاس دســتورالعمل
طــرح ساختوســاز مســکن مهــر کــه در آن وظایــف
کلیــه دســتگاههای اجرایــی مشــخص شــده ،صراحتــ ًا بــه
ایــن نکتــه اشــاره شــده کــه راه و شهرســازی موظــف
اســت زمیــن بالمعــارض و بــدون مشــکل را همچــون
شهرســتانهای دیگــر اســتان بــرای ســاخت مســکن مهــر
واگــذار کنــد.
وی عنــوان میکنیــد :متاســفانه نــهتنهــا زمینهــای واگــذار
شــده در ایــن منطقــه از شــهر بالمعــارض نبــوده بلکــه
قنــوات موجــود نیــز دارای مالــک خصوصــی هســتند کــه
آنــان نیــز مطالبــه حــقو حقــوق قانونــی خــود را دارنــد.
وی یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی در ایــن رابطــه را ایــن
میدانــد کــه اداره راه و شهرســازی جهــت پرداخــت حــقو
حقــوق مالــک یــا مالــکان قنــوات ،قیمــت حریــم را محاســبه
کــرده و از ایــن مبلــغ نیمــی را بــه مالــکان و نیــم دیگــر
را بــه شــهرداری جهــت انجــام اقدامــات مناســب بــرای
مقاومســازی و ســاماندهی پرداخــت کنــد.
چــه کســی پاســخگوی حــوادث احتمالــی
بزرگتــر اســت؟
زارعــی بــه یکــی دیگــر از معضــات ناشــی از وجــود ایــن
قنــوات نیــز اشــاره و اضافــه میکنــد :بــا توجــه بــه گــرم
شــدن هــوا و تخلیــه زبالــه در محــل قناتهــا ،متأســفانه
شــاهد شــیوع بیمــاری ،تکثیــر پشــه و آلودگــی در منطقــه که
 5شــهرک شــامل شــهرکهای آزادگان ،والیــت ،بســیجیان،
مهــر و فرهنگیــان در آن واقــع شــده اســت ،هســتیم.وی
تأکیــد میکنــد :مســئوالن دســتگاههای اجرایــی مربوطــه
بایــد از خــود ســؤال کننــد کــه اگــر ســقوط ایــن نوجــوان
منجــر بــه مــرگ یــا نقــص عضــو وی میشــد ،چــه کســی
پاســخگو بــود و چــرا همیشــه بایــد اتفاقــی رخ دهــد تــا
بــرای مشــکالت فکــری اندیشــیده شــود؟
مدیــر عامــل اتحادیــه مســکن مهــر در پایــان نیــز عنــوان
میکنــد :ایــن حادثــه تنهــا تلنگــری بــه مســئوالن بــود تــا
ســریع ًا بــرای حــل ایــن مشــکل فکــری اندیشــیده شــود ،در
غیــر ایــن صــورت هــر لحظــه ممکــن اســت دوبــاره شــاهد
چنیــن حــوادث تلخــی باشــیم.
مدیریـت آن تغییـر یابد تا سـایر دانشآموزان چـه در حال
حاضـر و چـه در آینـده از امنیـت کافـی برخوردار باشـند.

توقيف محموله قاچاق يك ميليارد و
 950ميليوني در الرستان
فرمانـده انتظامـي الرسـتان از توقيف دو دسـتگاه اتوبوس و كشـف
انـواع كاالي قاچـاق بـه ارزش يك ميليـارد و  950ميليـون ريال در
آن شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "حسـين ديندارلـو" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،گفـت :در راسـتاي مبـارزه بـا قاچـاق کاال و برخورد
قاطـع بـا قاچاقچيـان ،مامـوران انتظامـي شهرسـتان الرسـتان در
حيـن كنتـرل خودروهـاي عبـوري در محورهـاي مواصالتـي ،بـه دو
دسـتگاه اتوبـوس حامـل كاالي قاچـاق مشـكوك و آن هـا را براي
بررسـي بيشـتر متوقـف كردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان الرسـتان تصريـح كرد :در بازرسـي
از خودروهـاي متوقـف شـده 2 ،هـزار و  624ثوپ پوشـاك 80،عدد
كاله ورزشـي و  240بسـته تنباكـو قاچـاق و فاقـد مـدارك قانونـي
كشـف شد.
سـرهنگ ديندارلـو با اشـاره به دسـتگيري دو نفر قاچاقچـي كاال در
ايـن رابطـه و معرفي آنهـا به مراجـع قضائي ،عنوان داشـت :ارزش
محموله هاي قاچاق كشـف شـده ،يـك ميليـارد و  950ميليون ريال
برآورد شـده است.
ايـن مقـام انتظامـي در پايـان ضمـن قدردانـي از همـکاري خـوب
مـردم بـا پليـس در انجـام ماموريـت هـا ،خاطرنشـان کـرد:
شـهروندان در صـورت برخـورد بـا قاچاقچيـان و مخلان نظـم و
امنيـت اقتصـادي ،مراتب را سـريعا از طريـق تلفـن  110به پليس
اطلاع دهند.

دستگيري سارقان حرفه اي
و كشف  17فقره سرقت در شيراز
فرمانـده انتظامـي شـيراز گفت :با دسـتگيري  2سـارق پـرده از راز
 17فقره سـرقت در آن شهرسـتان برداشـته شـد.
سـرهنگ "دالور القاصـي مهـر" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفت :در پـي وقوع چند فقـره سـرقت درون خودرو

9
و سـرقت بـه عنـف در شهرسـتان شـيراز ،شناسـايي و دسـتگيري
عوامـل سـرقت در دسـتور كار مامـوران قـرار گرفت.
وي ادامـه داد :تیـم ویـژه ای از مامـوران پلیـس شـیراز بـا انجـام
اقدامـات اطالعاتـي 2 ،نفـر سـارق كـه اعضاي يـك بانـد بودند را
دسـتگير و بـه كالنتـري منتقـل كردند.
سـرهنگ القاصـي مهر افزود :متهمـان در بازجويي فنـي و تحصصي
در كالنتـري پـس از مواجه شـدن با ادلـه و مسـتندات پليس به 17
فقـره سـرقت درون خـودرو و سـرقت بـه عنف وجـه نقد در شـيراز
اقـرار كردند.
فرمانـده انتظامـي شـيراز بـا بيـان اينكه کلیـه صحنه های سـرقت
بازسـازي و مالباختـگان نيز شناسـايي شـده اند ،خاطرنشـان كرد:
پيشـگيري از جرائـم نيازمنـد عـزم همگاني اسـت و از شـهروندان
درخواسـت مـي شـود هرگونـه مـوارد مشـكوك را از طريـق مركـز
فوريتهـاي پليسـي  110اطلاع دهند.

فوت يك نفر و مجروحيت 6نفر در
تصادف  4خودرو در رستم
رئيس پليس راه شـمالي اسـتان گفت :بـر اثر برخورد يك دسـتگاه
موتورسـيكلت بـا  3دسـتگاه خودرو سـواري در محور گچسـاران-
رسـتم  ،يـك نفر كشـته و  6نفر مجروح شـدند.
سـرهنگ "احمـد احمـدي" در گفت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :در پي اعلام يك فقـره تصادف فوتـي در محور
گچساران-رسـتم ،بالفاصلـه مأمـوران بـه محـل مـورد نظـر اعزام
و مشـاهده کردنـد يـك دسـتگاه موتورسـيكلت بـا  2سرنشـين بـا
دو دسـتگاه پرايـد بـا  6سرنشـين و يـك دسـتگاه سـمند بـا يـك
سرنشـين برخـورد و بـر اثـر آن يكـي از سرنشـينان خـودرو پرايد
در دم فـوت و  6نفـر از سرنشـينان ديگرخـودرو ها و موتورسـيكلت
مجـروح و بـه بيمارسـتان منتقل شـدند.
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان اظهار كرد :كارشناسـان پليس راه
در صحنـه حاضـر و علـت وقوع ايـن حادثـه را موكول بـه تحقيقات
بعدي اعلام كردند.
سـرهنگ احمـدي بـا بيـان اينكـه پليـس بـا همـه تـوان خـود
در جـاده هـاي اسـتان حضـور دارد تـا شـزايظ بـراي سـفري
امـن فراهـم شـود ،از شـهروندان خواسـت بـا دقـت و حوصلـه
بيشـتري رانندگـي كننـد تـا شـاهد حـوادث ايـن چنين دلخراشـي
نباشيم.

تجاوز به پسر  16ساله به بهانه جابه جایی فرش توسط
 2پسر همسایه

رکنــا 2 :جــوان شیشــه ای در توهمــات افیونــی پســر نوجوانــی را بــه
بهانــه جابجایــی فــرش داخــل خلوتگاهشــان کشــانده و دســت بــه
اقدامــی ســیاه زدنــد.
چنــدی پیــش؛ پســر  16ســاله ای همــراه پــدرش پــای در دادســرای
امــور جنایــی تهــران گذاشــت و زمانیکــه پیــش روی بازپــرس مدیــر
روســتا در شــعبه ششــم قــرار گرفــت از ماجــرای گرفتــار شــدن در دام
 2جــوان شــیطان صفــت خبــر داد.
ایــن پســر کــه هنــوز از تــرس بــه ســختی حــرف مــی زدنــد بــه
بازپــرس پرونــده گفــت :عصــر دیــروز پــس از تعطیلــی مدرســه بــه
ســمت خانــه مــان مــی رفتــم کــه پســر جوانــی جلــوی راهــم را
گرفــت و خواســت تــا بــرای جابجایــی فــرش خانــه شــان کمکــش
کنــم وقتــی وارد خانــه شــدم پســر جــوان چاقویــی روی پهلویــم
گذاشــت و خواســت تــا آرام باشــم.
وی افــزود :ابتــدا در برابــر خواســته شــیطانی اش مقاومــت کــردم امــا
او بــا چاقــو ضرباتــی روی پهلویــم زد و پــس از آن نقشــه شــیطانی اش
را در حالــی کــه التماســش مــی کــردم اجــرا کــرد و پــس از آن جــوان
دیگــری کــه در خانــه بــود بــه ســراغم آمــد و وی نیــز بــا تهدیــد مــرا
مــورد آزار و اذیــت قــرار داد.
بدیــن ترتیــب تیمــی از مامــوران پلیــس آگاهــی تهــران بــه دســتور
بازپــرس مدیــر روســتا بــرای ردیابی  2جوان شــیطان صفــت وارد عمل
شــدند و در همــان تحقیقــات ابتدایــی مشــخص شــد کــه خانــه ای
کــه پســر نوجــوان هــدف آزار و اذیــت قــرار گرفتــه اســت خانــه
 2بــرادر مجــرد اســت کــه کارگــر خدماتــی ترمینــال مســافر بــری
هســتند.
 2بــرادر پــس از دســتگیری اددعــا کردنــد کــه روز حادثــه در خانــه
نبودنــد امــا یکــی از دوستانشــان بــه نــام ناصــر بــرای اســتراحت در
خانــه مــا بــود و شــاید ایــن اتفاقــات از ســوی وی صــورت گرفتــه
باشــد.
همیــن کافــی بــود تــا ناصــر در عملیــات غافلگیرانــه پلیــس دســتگیر
شــود و وقتــی در برابــر پســر جــوان قــرار گرفــت بــه ناچــار لــب بــه

اتومبیل گرانقیمت تابوت پدر
نیجریهای شد!
مــردی اهــل نیجریــه بــا نــام آزوبویکــه ،پــدرش را در اتومبیــل
جدیــد و گرانقیمتــش بــه جــای تابــوت دفــن کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،پســر ثروتمنــد تصمیــم گرفــت کــه بــرای
ایــن کار ماشــین جدیــد بــی ام دبلیــو بــه قیمــت  ۶۶هــزار پونــد
بخــرد.
او بــه پــدرش قــول داده بــود کــه ماشــین «پرســرعتی» را بــه او
هدیــه دهــد امــا تــا پیــش از مــرگ پــدرش موفــق بــه ایــن کار
نشــد .بــرای همیــن تصمیــم گرفــت کــه بــا روش غیرمعمولــی ایــن
هدیــه را بــه پــدرش تقدیــم کنــد.
عــکاس مراســم خاکســپاری بــه شــهرت باالیــی دســت یافــت
و خیلــی زود عکــس در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر گردیــد.
بســیاری از کاربــران بــرای اولیــن بــار دیدنــد کــه چطــور بــه جــای
تابــوت ،ماشــین گرانقیمتــی بــا جســد مــرده بــه خــاک مــی رود.
بــه گــزارش اســپوتنیک ،بــه نوشــته روزنامــه دیلــی میــل در عیــن
حــال برخــی کاربــران از اتــاف پــول هــا بــرای مراســم خــاک
ســپاری شــاکی بودنــد .بــه عقیــده آنهــا ایــن پــول هــا
می توانست در راه بهتری خرج شود.

اقدام عجیب یک نظامی برای
بازنشستگی
مــرد میانســال کــه بــرای دریافــت حکــم بازنشســتگی پیــش از
موعــد خــودش را بــه دیوانگــی زده بــود کار دســت خــودش داد .او
در اقدامــی عجیــب پســر بچــه همســایه را دزدیــد امــا بــه جــرم
آدمربایــی بــا پنــج ســال حبــس قضــات شــعبه پنجــم دادگاه
کیفــری رو بــه رو شــد.
بهگــزارش ایســنا« ،ایــران» نوشــت :رســیدگی بــه ایــن پرونــده
بهدنبــال شــکایت یــک مــرد جــوان آغــاز شــد.
وی گفــت :مــرد میانســالی کــه نظامــی اســت در همســایگی مــا
زندگــی میکنــد .او رفتارهــای عجیبــی دارد و گاهــی اوقــات در
پلههــا داد و فریــاد راه میانــدازد .یــک روز پســر  ۷ســالهام
در حالــی کــه گریــه میکــرد بــه خانهمــان آمــد و گفــت مــرد
همســایه وی را بــهزور بهخانــهاش بــرده اســت.
بــه دنبــال شــکایت ایــن مــرد ،پســر خردســال بــه پزشــکی
قانونــی معرفــی شــد امــا آثــاری از آزار و اذیــت گــزارش نشــد.
مــرد میانســال بازداشــت شــد و آزار پســر خردســال را انــکار کــرد.
وی دیــروز در شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران
بــه ریاســت قاضــی بابایــی و بــا حضــور قاضــی ســاجدی مستشــار
دادگاه پــای میــز محاکمــه ایســتاد و گفــت :نظامــی هســتم و از
شــغلم خســته شــده بــودم بههمیــن خاطــر چنــد بــار درخواســت

اعتــراف گشــود و همدســتش پوریــا را لــو داد.
وی افــزود:روز حادثــه بــا پوریــا شیشــه کشــیدیم و تصمیــم گرفتیــم
پســر جوانــی را هــدف نیــت خــود قــرار دهیــم کــه پوریــا از خانــه
بیــرون رفــت و پــس از دقایقــی پســر نوجوانــی را بــه خانــه کشــاند
و ابتــدا خــودش دســت بــه کار شــد و ســپس مــن بــه ســراغ پســر
نوجــوان رفتــم.

در ادامــه تحقیقــات پوریــا از ســوی مامــوران دســتگیر شــد و ادعــا
کــرد کــه شــب قبــل از ایــن ماجــرا بــا خانــواده اش اختــاف پیــدا
کــرده بــود و بــرای اســتراحت بــه خانــه  2بــرادر رفتــه بــود کــه ناصــر
گوشــی موبایلــش را دزدیــد و صبــح پــس از کشــیدن شیشــه مــرا
مجبــور بــه کشــیدن مــواد کــرد و زمانیکــه درحالــت عــادی نبــودم
از مــن خواســت تــا بــرای گرفتــن گوشــی موبایلــش پســر جوانــی
را بــه خانــه بکشــانم تــو او را هــدف آزار و اذیتــش قــرار دهــد کــه
مــن نیــز مجبــور شــدم پســر مدرســه ای را بــه بهانــه جابجــا کــردن
فــرش هــای داخــل خانــه پســرنوجوان را در اختیــار ناصــر قــرار دادم و
پــس از آن خودم نیز وسوســه شــدم تا دســت بــه آن کار شــیطانی زدم.
در حالیکــه پوریــا ســعی داشــت همــه اتفاقــات را گــردن ناصــر بینــدازد
در تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد کــه طــراح و عامــل اصلــی ایــن
ماجــرا پوریــا اســت.
بازنشســتگی پیــش از موعــد دادم امــا قبــول نکردنــد .بههمیــن
خاطــر تصمیــم گرفتــم خــودم را بــه دیوانگــی بزنــم .مــن بههمیــن
خاطــر دو نفــر از بچههــای همســایهمان را دزدیــدم و بــه خانــه
آوردم امــا هیــچ یــک از آنهــا را آزار نــدادم .میخواســتم کاری کنــم
تــا همســایهها شــهادت دهنــد مــن دیوانــه هســتم و بتوانــم از کار
کــردن خــاص شــوم.
پـس از پایــان اظهــارات متهــم ،قضــات وارد شــور شــده و او را بــه
اتهــام آدمربایــی بــه پنــج ســال زنــدان محکــوم کردنــد.

پیرزن  71ساله در یکی از روستاهای
کردکوی به قتل رسید
ایرنــا  -فرمانــدار کردکــوی در غــرب گلســتان بــا تاییــد قتــل
پیــرزن  71ســاله ســاکن یکــی از روســتاهای غربــی ایــن
شهرســتان ،گفــت :تحقیقــات در ایــن خصــوص توســط نیــروی
انتظامــی در دســت انجــام اســت اســت.
ابراهیــم قدمنــان عصــر ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایرنــا بــدون اشــاره بــه جزئیــات بیشــتری در خصــوص ایــن حادثه
اظهــار کــرد :تحقیقــات پلیــس در حــال انجــام اســت و بــا کســب
اطالعــات جدیــد در مــورد علــت ایــن حادثــه اطــاع رســانی
خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی؛ ارائــه جزئیــات بیشــتر ممکــن اســت در رونــد
تحقیقــات و بــه ســرانجام رســیدن ســرنخ هــای موجــود خللــی
ایجــاد کنــد.
وی افزود که پلیس پیگیری این پرونده را آغاز کرده است.
شــبکه هــای اجتماعــی کردکــوی اعــام کــرده انــد کــه متوفــی در
روســتای مفیــد آبــاد کردکــوی ســاکن بــوده و پــس از ایــن حادثــه
مقادیــری طــا و جــه نقــد نیــز از منــزل او مفقــود یــا بــه ســرقت
رفتــه اســت.

نجات  ۴۱مهاجر گرفتار در آبهای لیبی
نیــروی دریایــی آمریــکا سرنشــینان یــک قایــق چوبــی را کــه در
آبهــای لیبــی گرفتــار شــد ه بودنــد ،نجــات داد.
بــه گــزارش ایســنا ،گفتــه شــده نیــروی دریایــی آمریــکا بــا کمــک
بــه مهاجــران گرفتــار در آبهــای لیبــی توانســتند  ۴۱نفــر از آنــان
را نجــات دهنــد .همچنیــن اجســاد  ۱۲مهاجــر را بــه خشــکی
منتقــل کننــد.
نیــروی دریایــی آمریــکا طــی تماســی بــا موسســه خیریــه آلمانــی
 ،Sea Watchحادثــه غــرق شــدن قایــق حامــل مهاجــران را
اطــاع داد و از آنــان درخواســت کمــک کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،طبــق اعــام ایــن موسســه
خیریــه مشــخص نیســت پیــش از غــرق شــدن قایــق چنــد نفــر
سرنشــین آن بودهانــد.

