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5
گـ ـ ــزارش خبـ ــری

استاندار هرمزگان:

کاهش  ۵۰درصدی میزان قاچاق در کشور
طی چهار سال اخیر
گروه حوادث :

استاندار هرمزگان گفت :طی چهار سال اخیر  ۵۰درصد از
میزان قاچاق در کشور کاهش یافته است.

به گزارش مهر ،جاسم جادری در دومین نشست
کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه موفقیت
های حاصل شده در مبارزه با قاچاق نتیجه تالش جمعی
است ،عنوان کرد :براساس سیاست گذاری در دولت
یازدهم قرار بود ،ساالنه  ۱۰درصد از میزان قاچاق کاسته
شود و امروز پس از چهار سال ۵۰ ،درصد از میزان قاچاق
در کشور کاهش یافته که  ۱۰درصد بیش از رقم مقرر شده
است.
وی ادامه داد :میزان قاچاق کاال و ارز از  ۲۵میلیارد دالر
در سال  ۹۲به  ۱۲میلیارد دالر در سال جاری کاهش یافته

که نشان از تالش دسته جمعی دستگاه های مختلف در
راستای مبارزه با قاچاق است.
استاندار هرمزگان با تا کید بر اینکه باید علت های قاچاق
را ریشه یابی کنیم ،افزود :مشکالت معیشتی و بیکاری از
جمله دالیل بروز قاچاق است و مشکالتی از قبیل تحریم،
ناامنی در کشورهای اطراف و نبود تجهیزات کافی در
گمرکات نیز ازدیگر دالیل قاچاق محسوب می شود.
جادری تصریح کرد :کارهای خوبی در عرصه مبارزه با
قاچاق صورت گرفته اما باید برای به صفر رساندن آن
تالش کنیم.
وی گفت :نیاز است در عرصه مبارزه با قاچاق کار فرهنگی
صورت گیرد و به سمت تولید کاالی مرغوب داخلی برویم
و فرهنگ سازی شود تا به جای کاالی خارجی ،مردم از
کاالی داخلی استفاده کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد؛

انتقاد دستگاه های امنیتی از قانون دادرسی کیفری
گروه حوادث :

معاون حقوقی قوه قضائیه از ارسال گزارشات انتقادی
دستگاه های امنیتی به دادگستری ها پیرامون خالءهای
قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت :ابهامات این
قانون رفع می شود.

ذبیح اهلل خدائیان در گفتگو با مهر در خصوص احتمال
تدوین آئین دادرسی ویژه جرائم سیاسی ،اظهارداشت:
قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدتی است که در
دست اصالح قرار دارد و بخش هایی از جمله مربوط به
جرائم سیاسی و امنیتی هم قرار است اصالح شود.
وی افزود :مطمئنا قسمت هایی که مربوط به
جرایم اقتصادی و امنیتی باشد ،سعی بر این است
که قانون و مقرراتی پیش بینی بشود که در جهت
کشف و تعقیب و رسیدگی جرائم بهتر بتوانیم به نتیجه
برسیم.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می گویند
نیاز به قانون جدید وجود ندارد ،اظهارداشت :در حال

حاضر قانون فعلی ایراداتی دارد و متناسب با این مسئله
اصالحاتی را هم باید داشته باشد.
وی از انتقادها به قانون فعلی خبر داد و افزود :از دستگاه
های امنیتی ،اطالعاتی و انتظامی ایراداتی به دادگستری
ها در خصوص این قانون منعکس شده است ودر حال
حاضربه دنبال این هستیم که خالهای قانونی و ابهاماتی
که در قانون هست رفع کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون
فعلی آزمایشی است ،گفت :قانون آئین دادرسی
کیفری در حال حاضر آزمایشی است و برای دائمی شدن
نیاز به مرحله اجرا دارد تا نسبت به اصالح قانون اقدام
شود.
خدائیان تصریح کرد :بسیاری از افراد معتقدند که در
بازرسی ها و بحث قرارهای تامین وبازداشت در ارتباط با
جرائم امنیتی و سیاسی مشکالتی وجود دارد ،با این حال
هنوز مقرره خاصی پیش بینی نشده است و پس از بررسی
ها ،نقطه نظرات اعمال خواهد شد.

عذرا شوهر داشت و دست از سرم بر نمی داشت
خفه اش کردم
گروه حوادث :

یک پسر جوان که زنی میانسال را به قتل رسانده و با
جلب رضایت اولیای دم از قصاص گریخته بود از جنبه
عمومی جرم محا کمه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رکنا ،
رسیدگی به این پرونده از عصر چهاردهم مرداد  91به
دنبال پیدا شدن جنازه کبود یک زن 45ساله به نام
عذرا در خانه اش در خیابان رودکی تهران در دستور کار
ماموران کالنتری  108نواب قرار گرفت.
همسر این زن به پلیس گفت :عذرا مدتی بود به دام مواد
مخدر افتاده بود و رابطه خوبی با من نداشت .من صبح
زود به محل کارم رفتم اما وقتی برگشتم با جنازه همسرم
روبه رو شدم که با پیچیده شدن روسری دور گردنش
خفه شده است.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به همسر قربانی
مظنون شد اما وقتی در بررسی گوشی موبایل عذرا به
رابطه پنهانی وی با یک پسر معتاد به نام اصغر پی برد
وی را بازداشت کرد.
اصغر 20ساله مدتی پیش از این قتل به اتهام سرقت یک
تابلو فرش عتیقه دستگیر و به  9سال زندان محکوم شده
اما با وثیقه از زندان رهایی یافته بود.
اصغر به کشتن زن میانسال اعتراف کرد و گفت :چون

معتاد بودم با عذرا آشنا شدم .گاهی اوقات در غیاب
همسر عذرا به خانه اش می رفتم و با هم مواد می
کشیدیم اما چون 25سال از او کوچکتر بودم از من اخاذی
می کرد .او چند بار تهدیدم کرده بود ماجرای اعتیادم
را به خانواده ام می گوید و ابرویم را می برد و من برای
اینکه آبرویم را نبرد به او پول داده بودم.از اخاذی های
عذرا خسته شده بودم به همین خاطر آخرین بار وقتی
برای مصرف مواد مخدر به خانه شان رفتم او را با روسری
خودش خفه کردم.
با اعتراف پسر معتاد وی پای میز محا کمه ایستاد و به
قصاص محکوم شد .حکم صادره در دیوان عالی کشور
تایید شده بود که وی با پرداخت دیه  30میلیونی توانست
رضایت اولیای دم را جلب کند و به زندگی برگردد .وی روز
دوشنبه از جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری
یک استان تهران به دفاع پرداخت و گفت :از قتل عذرا
پشیمانم و حاال که مواد مخدر را ترک کرده ام فهمیده
ام دست به اشتباه بزرگی زده ام .حاال 4سال است در
زندانم و از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف
قائل شوند .در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد
و اصغر را به  10سال زندان با احتساب روزهای بازداشت
محکوم کرد.

دستگیری شکارچی تصاویر دختران جوان
در فضای مجازی
گروه حوادث :

رئیس پلیس فتای استان سمنان از دستگیری شکارچی
تصاویر دختران جوان در فضای مجازی در این استان خبر
داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوانبه نقل از فارس
،حسین صادقیکاشان ،از شناسایی و دستگیری عامل
هتکحیثیت دختران جوان در فضای مجازی خبر داد
و اظهار داشت :متهم با سوءاستفاده از تصاویر خصوصی
شا کی ،به ایجاد پروفایلهای جعلی در شبکههای
اجتماعی اقدام میکرد.
وی اظهار کرد :در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع
انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت ،اقدامات اولیه
توسط کارشناسان این پلیس در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پلیس فتای استان سمنان افزود :با توجه به
اظهارات شا کی و مستندات و ادلههای جمعآوریشده،
مشخص شد که متهم یا متهمان با هویت ناشناس و با
استفاده از ترفند و شگردهای خاص به برقراری ارتباط
با شا کی اقدام کرده و درنهایت سرقت هویت و تصاویر
خصوصی وی را در دستور کار قرار دادهاند.

صادقیکاشان ادامه داد :در پیگیریهای بهعمل آمده،
مشخص شد که متهم با مطالب و اطالعات سرقتی ،به
ایجاد پروفایل جعلی در یکی از شبکههای پیامرسان
اقدام کرده و با درج مطالب غیراخالقی سعی در افزایش
بازدید از پروفایل مزبور را داشته است.
وی گفت :با اقدامات فنی و ادله جمعآوریشده ،متهم
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد؛ متهم
صراحتا
پس از مواجه شدن با مستندات جمعآوریشده،
ً
به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتای استان سمنان بیان کرد :کاربران
فضای مجازی بهخصوص شبکههای اجتماعی به هیچ
عنوان اطالعات مهم و شخصی خود اعم از عکس ،فیلم،
شماره حساب و  ...را به اشترا ک نگذارند و به هیچ عنوان
به افراد غریبه در این فضا اعتماد نکنند.
صادقیکاشان بیان داشت :کاربران روی لینکهای
ارسالی توسط افراد ناشناس کلیک نکنند و در صورت
سریعا از طریق
مواجهه با موارد مشکوک مراتب را
ً
وبسایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir
بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

آثار خفگی علت مرگ زن جوان را مبهم کرد
گروه حوادث :

علت مرگ زن جوانی که
به دلیل مسمومیت به
بیمارستان منتقل شده بود،
در هالهای از ابهام قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران
پویا؛ چند روز قبل خبر مرگ
مشکوک زن جوانی از سوی
مسئوالن بیمارستان مهدیه
به مأموران کالنتری 159
بیسیم اعالم شد.
دقایقی بعد از اعالم خبر،
مأموران کالنتری برای بررسی ماجرا در بیمارستان حاضر
شدند ،تحقیقات اولیه نشان داد متوفی زن بیست و
هشت سالهای است که دقایقی قبل از مرگ به دلیل
مسمومیت به بیمارستان منتقل شده است.
شواهد حا کی از آن بود که شوهر این زن نیز دچار
مسمومیت و در بیمارستان بستری شده است.
با اعالم مراتب این اتفاق به بازپرس کشیک قتل پایتخت،
قاضی ایلخانی؛ بازپرس امور جنایی تهران دستور انتقال
جسد زن جوان به پزشکی قانونی برای تعیین علت دقیق
مرگ و تحقیقات بیشتر در رابطه با این پرونده را صادر

کرد.
مادر متوفی که در بیمارستان
حضور داشت در اظهاراتش به
مأموران گفت :به منزل دختر
و دامادم در سرآسیاب رفتم
و متوجه شدم که مسموم
سریعا
شدهاند به همین دلیل
ً
آنها را به بیمارستان بردم اما
دخترم جان خودش را از دست
داد.
در ادامه تحقیقات ،مأموران
سراغ همسر متوفی رفتند که
وی در اظهاراتش به آنها گفت :پنج سال قبل با همسرم
ازدواج کردیم و صاحب دو پسر یک و چهارساله هستم،
شب قبل از حادثه بیرون از منزل غذا خوردیم و مسموم
شدیم که مادر زنم ما را به بیمارستان برد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که پزشکی قانونی در
بررسی اولیه جسد متوفی ،مرگ زن جوان بر اثر خفگی
(انسداد شریان تنفسی) را محتمل دانست ،با این وجود
قاضی ایلخانی؛ بازپرس پرونده از کارشناسان پزشکی
قانونی خواست تا علت دقیق مرگ زن جوان را شناسایی
و اعالم کنند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

میــــــــز خبــــر

گروه حوادث:
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا
گفت:افزایش فالوور به بهانه سرقت اطالعات شگرد جدید
مجرمان سایبری در فضای مجازی است.

جریمه میلیاردی برای بزرگترین محموله
قاچاق بندرعباس

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛سرگرد حمید کیانی
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با
اشاره به ترفند افزایش فالوور گفت :مدتی است در فضای
مجازی باب شده و افراد سودجو با استفاده از تبلیغات
جذاب سعی دارند کاربران را با خود همراه کرده و اهداف
مجرمانه خود را عملی نمایند.
سرگرد حمید کیانی از سرقت اطالعات به عنوان یکی از
مهمترین اهداف مجرمانه سودجویان سایبری نام برد
و گفت :یکی از مواردی که حریم خصوصی کاربران در
فضای مجازی را تهدید میکند ،اطالعاتی است که در
پیجها و ا کانتهای خود منتشر کرده اند .اطالعاتی که
ممکن است با استفاده از ترفندهای مختلف و مهندسی
اجتماعی به دست افراد سودجو بیفتد.
وی افزود:جدای از واقعی یا غیر واقعی بودن اعضاء(فیک
ممبرها) باید نسبت به راههای افزایش این اعضا و
فالوورها دقت بیشتری به خرج داد.
سرگرد کیانی تبلیغات جذاب را یکی از مهمترین راههای
موجود برای ترغیب کاربران به انجام خواستههای
مجرمان دانست و گفت :با همین تبلیغات جذاب و
رنگارنگ است که کاربران فریب آنها را خورده و اقدام به
انتشار اطالعات مهم ،نصب نرم افزارهای پیشنهادی و...
نمایند.وی با اشاره به نرمافزارهای طراحی شده در زمینه
افزایش فالوور افزود :در حال حاضر برخی از اپلیکیشنها
برای افزایش فالوور کاربران طراحی شده است به نحوی
که بعد از نصب توسط کاربران و عضویت در کانالها
و گروههای مختلف ،تعداد فالورهای آنان افزایش
چشمگیری پیدا خواهد کرد .در واقع این افراد کسانی
هستند که از همین نرمافزار استفاده کردهاند.
این مقام مسئول به سرقت نام کاربری و رمز عبور برخی
از این اپلیکیشنها اشاره کرد و گفت :روال عادی کار با
این اپلیکیشنهای به این صورت است که بعد از نصب
باید شماره تلفن و یا ایمیل خود را به همراه رمز عبور
صفحات و پیجهای خود را ثبت نمود و از طریق عضویت
در دیگر کانالها ،تعداد فالوورهای خود را افزایش داد.
اما به تازگی مشاهده شده برخی از این نرمافزارها بعد از
دریافت نام کاربری و رمز عبور ،کاربر را به صفحهای جعلی
لینک میدهد.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری از این روش به
عنوان فیشینگ نام برد و تصریحکرد :افراد سودجو با
طراحی صفحاتی جعلی به دنبال سرقت اطالعات کاربران

متهمان بزرگترین محموله قاچاق در بندرعباس به
پرداخت  54میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سید مرتضی مدنی
فدکی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت:این
محموله قاچاق دو کانتینر دوربین مدار بسته بود.
وی افزود:ارزش این محموله  13میلیارد و 500میلیون
تومان بود که ضمن توقیف و صدور حکم تعطیلی
شرکت ،برای یک متهم آن  41میلیارد و دو متهم دیگر
 13میلیارد تومان جریمه شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت :این محموله
با اظهار خالف واقع در پرونده گمرکی ،در دو کانتینر به
جای اجزا و قطعات ،دوربین های کامل مدار بسته را
برای شرکتی در استان اردبیل حمل می کرد.
وی افزود:این محموله در گلوگاه شهید میرزایی کشف
و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال
شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت :متهمان در
موعد رسیدگی مراجعه نکردند و رای غیابی بدوی برای
این پرونده صادر شد.

سرقت اطالعات
شگرد جدید مجرمان سایبری
میباشند .دراین روش هم افراد سودجو با طراحی نرم
افزارهای جعلی به دنبال دستیابی به نام کاربری و رمز
عبور کاربران در شبکههای اجتماعی میباشند.
وی در توصیه به کاربران تا کید کرد :هموطنان عزیز
باید دقت داشته باشند هدف اصلی تبلیغات ،ترغیب
کاربران برای بازدید از سایت ،کانال یا گروه خود میباشد.
بنابراین باید نسبت به تبلیغاتی که اغوا کننده میباشند
کمی حساستر بود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص عدم به اشترا ک
گذاری اطالعات مهم و خصوصی در شبکههای اجتماعی
گفت :در صورت دسترسی افراد سودجو به نام کاربری
و رمز عبور شما ،این امکان وجود دارد که به تمامی
اطالعاتی که شما در صفحات خود منتشر کردهاید
دسترسی داشته باشد .لذا از انتشار و به اشترا ک گذاری
و همچنین نگهداری اطالعات مهم و خصوصی در
شبکههای اجتماعی خودداری نمایید.

توقیف کامیونت حامل
جت اسکی قاچاق در حاجی آباد
یک دستگاه کامیونت حامل دو فروند جت اسکی قاچاق
در شهرستان حاجی آباد توقیف شد.

سرگرد کیانی ادامه داد :عالوه بر دسترسی به اطالعات
قربانی ،دسترسی به اطالعات اعضا و دنبال کنندگان
شبکه اجتماعی وی نیز امکان پذیر میباشد که این
افراد اصوال دوستان و آشنایان قربانی هستند .لذا هر
گونه فعالیت مجرمانه تحت ا کانت شما در این شبکه از
سوی مجرم برای دوستان و آشنایان شما به نام شما ثبت
میگردد و باعث رنجش از شما میشود.
وی تا کید کرد :فعالیت در شبکههای اجتماعی بسیار
حساس است لذا حفظ اطالعات شخصی و خصوصی در
این فضا به مراتب مهمتر و جدی است و کاربران باید در
این خصوص دقت الزم را داشته باشند.
سرگرد کیانی در نهایت از هموطنان درخواست کرد در
صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت
پلیس فتا به آدرس « »Cyberpolice.irبخش مرکز امداد
و فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش مردمی به ما
اطالع دهند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ بیژن بار
ساالری فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد گفت:
ارزش جت اسکی ها یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
است.
وی افزود :در این رابطه یک نفر دستگیرو با تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی
شد.

ضرب و شتم خواننده محبوب هرمزگانی
غالمرضا صنعتگر در بندرعباس مورد ضرب و شتم قرار
گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،درویش نژاد مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت :این حادثه
جلو منزل مادرش رخ داد.
وی افزود :در این درگیری وی از ناحیه پیشانی آسیب
دیده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت:
ا کنون حال عمومی غالمرضا صنعتگر این هنرمند
هرمزگانی ،خوب است و از بیمارستان خلیج فارس
بندرعباس مرخص شده است.
غالمرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ از مهر ماه
سال  ۹۴کنسرتی را در سالن شهید آوینی فرهنگسرای
بهمن برگزار  ،و به جزء خوانندگی ،نوازندگی ،سازهایی
چون پیانو ،گیتار و سازهای پوستی را هم تجربه کرده
است.

اجیر کردن مرد متجاوز به پسران برای اسیدپاشی
گروه حوادث:
پسری که به اتهام آزار و اذیت دو پسر بازداشت شده بود،
گفت :سوار موتور شخصی که شاهین معرفی کرده بود ،شدم
و مقابل مغازه میوهفروش رفتیم ،آنجا از موتور پیاده شدم،
کالهی کشی روی صورتم کشیدم و به داخل مغازه رفتم و اسید
را بر روی صورت میوهفروش ریختم ...

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ خبر وقوع یک فقره
اسیدپاشی در یک میوه فروشی در منطقه یافتآباد به
پلیس  110اعالم شد که به سرعت تیمی از مأموران انتظامی
به محل اعالم خبر اعزام شدند.
با حضور مأموران در محل و بررسی اولیه مشخص شد یک
مرد در حالیکه در صورت نقاب گذاشته بود پس از ورود به
مغازه میوه فروشی در یافتآباد ،مایعی (اسید) را به روی
صورت میوه فروش ریخته و از محل گریخته است.
مصدوم سی ساله این اسیدپاشی که به بیمارستان منتقل
شده بود در اظهاراتش به مأموران گفت :من به فرخ و
برادرش مشکوک هستم و فکر کنم یکی از آن دو این کار
را انجام داده است ،آنها در کار قاچاق مواد مخدر هستند
و چند سال قبل یکی از برادرهای فرخ به جرم قاچاق مواد
مخدر اعدام شد ،فرخ نیز پس از اعدام برادرش فکر کرد
که من و برادرم عامل لو رفتن و اعدام برادرش بودیم و به
همین دلیل از من کینه به دل گرفت.
وی ادامه داد :فرخ سال گذشته یک کیلو هروئین با یک
اسلحه کلت داخل کیف برادرم جاسازی کرد که برادرم
به همین دلیل بازداشت شد و ا کنون در زندان است آنها
ا کنون در حال انتقامگیری از من و برادرم هستند.
پلیس پس از این اظهارات ،سراغ فرخ رفت اما وی منکر
اسیدپاشی شد تا اینکه در ادامه تحقیقات یکی از بچه

محلهای فرخ ،به پلیس گفت :یک روز که با فرخ بودم به
من گفت به شخصی پول داده تا به روی مصدوم اسید
بپاشد.همزمان با پیش رفتن تحقیقات ،فرخ به طراحی
نقشه اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت که دو نفر به نامهای
شاهرخ و شاهین را برای اسیدپاشی بر روی میوهفروش
اجیر کرده است.
پس از اعتراف فرخ ،مأموران شاهرخ را بازداشت کردند و
شاهرخ به اسیدپاشی بر روی مرد میوهفروش اعتراف کرد.
چند روز قبل شاهرخ به شعبه چهارم دادسرای امور
جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش به آرش سیفی؛
بازپرس امور جنایی تهران گفت :دو سال قبل از حادثه
(سال  )92من و دوستم به اتهام آزار و اذیت دو پسر جوان
بازداشت شدیم اما توانستم با گذاشتن سند از زندان آزاد
شوم ،شا کیهای پرونده گفتند در صورتی رضایت میدهند
که به هر یک از آنها مبلغ  5میلیون تومان بدهیم اما پولی
نداشتیم.
شاهرخ نوزده ساله ادامه داد :پس از این جریان یک روز

فرخ نزد من آمد و گفت« :ا گر کاری که میخواهم را انجام
دهی من هم رضایت شا کیان را جلب میکنم و هم پولی به
تو میدهم تا بتوانی یک خانه اجاره کنی» ،فرخ گفت« :من
پول به تو میدهم و بقیه ماجرا و کاری که باید انجام دهی
را شاهین برایت خواهد گفت»
شاهرخ در ادامه اظهاراتش به بازپرس گفت :در ادامه فرخ
و شاهین جریان را توضیح دادند و گفتند باید روی صورت
حتما باید روی صورت آن فرد
یک نفر آب بریزم ،آنها گفتند
ً
آب بریزم و در غیر این صورت از پول خبری نیست تا اینکه
شب حادثه ،شاهین با من در یک پارک قرار گذاشت و با
یک شخص دیگر (یک موتورسوار) دنبال من آمد ،آن شب
کامال توضیح داد و من دو ساعت قبل از
شاهین جریان را
ً
انجام کار متوجه شدم که باید اسیدپاشی کنم.
متهم این پرونده که سیکل دارد ،به بازپرس پرونده گفت:
چون نیاز به پول داشتم حاضر به انجام این کار شدم ،بعد
سوار موتور شخصی که شاهین معرفی کرده بود ،شدم و
مقابل مغازه میوهفروش رفتیم ،آنجا از موتور پیاده شدم،
کالهی کشی روی صورتم کشیدم و به داخل مغازه رفتم،
مایعی که داخل ظرف بود (اسید) را بر روی میوهفروش
ریختم ،سپس بر ترک موتور نشستم و فرار کردم.
شاهرخ افزود :از آن زمان به بعد حتی یک ریال به من پول
ندادند و گفتند چون اسید باالی سر میوهفروش ریخته
شده پولی به من نمیدهند و همه وعهدههای آنها دروغ
بود.
پس از اظهارات شاهرخ ،قاضی سیفی؛ بازپرس امور جنایی
تهران دستور بازداشت متهم را صادر کرد و وی را برای ادامه
تحقیقات در اختیار مأموران اداره آ گاهی قرار داد همچنین
تحقیقات برای بازداشت سایر متهمان پرونده ادامه دارد.

مرگ  67نفر به علت مصرف قرص برنج
علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران در گفتگو
با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت 67 :نفر پارسال
به علت مسموميت با قرص برنج در استان جان خود را از
دست دادند که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال
قبل كه آمار فوتی ها  60نفر بود 12 ،درصد افزایش داشت.

وی افزود :از كل فوتی های مسمومیت با قرص برنج
پارسال در مازندران  35نفر زن و  32نفر مرد بودند.
عباسی گفت :در اين مدت شهرستان های ساری با
 ، 16بابل با  14فوتی به ترتيب بيشترين و شهرهای
رامسر  ،عباس آباد و فریدونکنار هر کدام با یک مورد
کمترین آمار تلفات قرص برنج را به خود اختصاص
دادند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود :بر اساس این
گزارش خرداد با  ، 9بهمن و اسفند اردیبهشت هر کدام
با  7مورد بیشترین فوتی و دی با  3مورد کمترین فوتی
در آن گزارش شده است.
عباسی گفت :سنین  21تا  30سال با  21مورد و سنین
 51تا  60سال با  13مورد بیشترین و سنین  61سال
به باال و کمتر از  16سال هر کدام با  2فوتی ناشی از
مسمومیت با قرص برنج گزارش شده است.

 ۳کشته و زخمی در درگیری طایفهای

دختر دانشجو قربانی اقدام شیطانی  4چوپان
آنها مرا بشدت مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادند و از این
کار خود فیلم گرفتند .دختر دانشجو را نیز مورد آزار و اذیت
قرار دادند سپس کیف پول و تلفن همراهم را دزدیدند و
متواری شدند».
با ثبت این شکایت ،دختر دانشجوی  21ساله به نام
آرزو شناسایی و به کالنتری احضار شد .او با تائید آزار و
اذیت ،ماجرای عجیبی تعریف کرد و گفت« :فرزاد گفته
بود از استادها برایم نمره میگیرد برای همین قبول کردم
با او ارتباط برقرار کنم .آن روز چهار چوپان مرا مورد آزار و
اذیت قرار دادند و فرزاد را هم بشدت مورد ضرب و شتم
قرار دادند .وقتی میخواستند رهایمان کنند به چوپانها
گفتم با این بالیی که سر فرزاد آوردید ،دیگر حاضر نمیشود
برایم از استاد نمره بگیرد .آنها هم گفتند ما فرزاد را مجبور
میکنیم با تو رابطه داشته باشد ،سپس از این صحنه فیلم
میگیریم و آن را در اختیارت میگذاریم تا هر وقت فرزاد زیر
قولش زد ،با تهدید به انتشار فیلم ،بتوانی کارت را پیش
ببری .همین کار را هم انجام دادند سپس مرا با موتور به

گروه حوادث:
دختر دانشجو که به امید گرفتن نمره قبولی ،با کارمند بانفوذ
دانشگاه به خارج از شهر رفته بود ،در دام سیاه چهار چوپان
افتاد و از سوی آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفت .متهمان
کارمند دانشگاه را بشدت مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادند
و از این کار خود فیلم گرفتند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،اواخر
خرداد  ،95مردی به نام فرزاد به ماموران پلیس ورامین
مراجعه کرد و گفت« :من کارمند دانشگاهی در اطراف
تهران هستم .چندی پیش با یکی از دانشجویان دختر
آشنا شدم .او میگفت در امتحانات ضعیف عمل کرده و
نمرههایش کم شده است .به او قول دادم ا گر با من ارتباط
برقرار کند از استادها برایش نمره میگیرم .او هم پذیرفت.
روز حادثه ،دختر دانشجو را سوار ماشین  206کردم و با هم
به بیابانهای اطراف قرچک رفتیم .نا گهان مردی چوپان
به سمت ما آمد و با پشت چاقو ضربهای محکم به سرم زد.
من بیحال شده بودم که سه چوپان دیگر هم سر رسیدند.
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حاشیه جاده برده و رها کردند».
با بررسی اظهارات هر دو شا کی ،دستگیری متهمان
به جریان افتاد و سرانجام سه نفر از آنها در دام پلیس
افتادند .آنها در بازجوییها آزار و اذیت را رد کردند اما به
دلیل کشف فیلم صحنه آزار فرزاد و سایر مدارک موجود،
کیفرخواست با موضوعات تجاوز به عنف ،آدمربایی،
ضرب و شتم و سرقت صادر شد و برای رسیدگی در اختیار
شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت .صبح
دیروز ،در ابتدای جلسه دادگاه ،فرزاد با اعالم رضایت از
متهمان خواستار برگشت اموالش و دریافت دیه ناشی از
ضرب و شتم شد .سپس آرزو در جایگاه ایستاد و گفت:
«من از متهمان گذشت میکنم اما یک نفر هنوز دستگیر
نشده است .او هم مرا آزار داد .من از او شکایت دارم».
در ادامه سه متهم ،آدمربایی و ضرب و شتم را پذیرفتند
اما آزار و اذیت را رد کردند .در پایان دادگاه نیز قضات وارد
شور شدند و ادامه رسیدگی را تا دستگیری متهم فراری به
روزهای آینده موکول کردند.
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افقی
-1معادل فارسی کاتالوگ-مخترع بنام آلمانی ملقب به پدرصنعت
چاپ-2کسی که متمسک به اسالم و درملت ابراهیم موحد باشد-
از مناطق تفریحی تهران-شهری دراستان آذربایجان شرقی-3
مرد زیرک اعرابی-دوباره کاری-دام گستر-4معده حیوانات
علف خوار-چاه وگودال-از کلمات تنبیه و ندا-5بندری کوچک
درهرمزگان-شهری درکرمان-چین خوردگی های زمینی-جانور
وفادار-6حرف نگفتنی-واحدپول مکزیک-نوشتن ونگارش-7
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به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی رضاخانی
دادستان عمومی و انقالب شهرستان ایرانشهر با بیان
اینکه درگیری طایفهای در ایرانشهر دو نفر کشته و یک
مجروح بر جای گذاشت ،گفت :طی چند روز اخیر نیز چهار
نفر از طایفه کدخدایی و شهلیبر قربانی درگیری طایفهای
شده و به قتل رسیدند.

1

حرف گزینش-از حشرات خونخوار-پشت سر-خداوند-8فیلمی از
ایرج طهماسب با بازی فاطمه معتمدآریا وسیروس گرجستانی-9
زمین غیرقابل کشت وزر ع-حرف خطاب به دل-پرچم-هوش
آب رفته-10کشیدگی وامتداد-همراه با قوس می آید-بجاآوردن
نذر-11سودای ناله-اخالل گر-صحنه آرایی نمایش-پلنگ
تازی-12قدر ومرتبه-نحس ونامبارک-زیرک و زرنگ-13سالن
بزرگ قطار-غده تیروئید-سعی وکوشش-14تحت و پایین-بیرون
وظاهر چیزی-سنگ گرانیت-15به رسم یادبود می دهند-از
غذاهای ایرانی.
عمودی

-1اشکال تراشی درامور-ماحصل از پندهای نادرست-2آتش
دوزخ-دفتر حساب-حرف ندا وپرسش-3همان جوشکار است-
مرزبان-طرز عمل و چم وخم کار-4مناسب تر-اثری از اسماعیل
فصیح-5ساز شا کی-آبی که بیهوده برزمین جاری شود-شهری
درآلمان-دوش وشانه-6رایگان-بهره ومنفعت-ایستگاه قطار-7
انجمن وباشگاه فرنگی-گربه صحرایی-منسوب به مزه نمکی-8
فیلمی از اصغرهاشمی با بازی ا کبر عبدی و حمیده خیرآبادی-9
سنگین وپربها-استخوان ران-منطق و فلسفه-10آشیانه
مرغ-تبار وطایفه-فراوانی رزق و روزی-11آخر وانتهای هرچیزی-
وجود دارد-بندرکوچکی درکشور کنگو-اساس و پایه-12نام قدیم
شهر اندیمشک-از رودهای مرزی کشور-13گونه ای از طالق-
مکر و کلک-دگرگونی و شورش-14از بند رسته-می گویند عدد
نحس است-باسواد-15دور واطراف و پیرامون چیزی-نام یکی از
موسیقی های قدیم ایران.
طراح  :مهدی سنگی
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وی اظهار داشت :شب گذشته بر اثر اختالف طایفهای
بین طایفه ستوده و بهادرزهی در شهرستان ایرانشهر،
دو نفر کشته و یک نفر مجروح شد .عامالن این حادثه
با توجه به شرایط منطقه متواری هستند که در صورت
شناسایی و دستگیری قطعا به سزای عمل خود
خواهند رسید.
رضاخانی یادآور شد :طی چند روز اخیر نیز چهار نفر
بر اثر اختالف و درگیری طایفهای میان دو طایفه
کدخدایی و شهلیبر قربانی شدند .با توجه به وفور
درگیریهای طایفهای در سیستان و بلوچستان،
نیاز است علما و ریش سفیدان با جدیت بیشتر وارد
شده و اعضای طایفه خود را به سمت قانون سوق
دهند.
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