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زن ج�وان معت�ادي ك�ه ب�ا همدس�تي دو زن همس�ايه اش بان�د 
س�رقت از مانت�و فروش�ي ها را تش�كيل داده ب�ود ب�ه دام افت�اد. 
به گزاش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده همزمان با شكايت مرد مغازه داري 
درباره س��رقت تعدادي مانت��و از مغازه اش در ش��رق تهران از س��وي مأموران 

كالنتري 128 تهران نو آغاز شد. 
ش��اكي گفت: مغازه مانتو فروش��ي در حوالي خيابان نيروي هوايي دارم. امروز 
تعدادي مش��تري به مغازه ام مراجعه كردند كه بعداً متوجه ش��دم تعدادي از 
مانتوهاي مغازه ام سرقت شده اس��ت. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت مأموران با چند شكايت مشابه روبه رو شدند كه همگي حكايت از 
اين داشت سارقان كه سه زن جوان هستند فروشگاه هايي را در حوالي تهران نو 
و نيروي هوايي كه فاقد گيت كنترلي و تجهيزات ايمني اس��ت براي س��رقت 

انتخاب مي كنند. 
بررسي دوربين هاي مداربسته و تحقيقات ميداني نشان داد سه سارق به بهانه 
خريد مانتو وارد مغازه ها مي ش��وند و دو نفر از آنها فروش��نده را سرگرم كرده و 
سردسته باند كه زن درشت اندامي حدوداً 43 ساله است در فرصت مناسب چند 

مانتو سرقت و زير چادرش پنهان مي كند و از فروشگاه خارج مي شود. 
مأموران در گام بعدي با بررسي آلبوم متهمان سابقه دار سردسته باند را كه چند 
سابقه سرقت در پرونده اش ثبت شده بود شناسايي كردند. مأموران همچنين 
دريافتند زن جوان مدتي قبل به جرم سرقت از فروش��گاه روانه زندان شده اما 
اخيراً آزاد شده و با دو زن ديگر اقدام به تشكيل باند سرقت از مانتو فروشي هاي 
شرق تهران كرده اس��ت. بنابراين مأموران مخفيگاه متهم را شناسايي و وي را 

دستگير كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرم خود اعتراف كرد و گفت: من مطلقه و معتاد به مواد 
مخدر هستم. وقتي از زندان آزاد  شدم با دو زن همسايه كه 34 و 39 ساله هستند 
اين باند را تشكيل دادم. همسايه ها هم مثل من مطلقه و معتاد بودند كه به همين 

دليل قبول كردند با من سرقت كنند. 
وي ادامه داد: ما معموالً هر دو روز يك بار عصر ها به دو فروشگاه شلوغ در شرق 
تهران كه ضعف هاي امنيتي پيش��گيرانه سرقت داش��تند، مي رفتيم و سرقت 
مي كرديم و روزهاي پنج ش��نبه و جمعه هم كه ش��لوغ تر بود به چند فروشگاه 
دستبرد مي زديم . همدستانم حواس فروش��ندگان را پرت مي كردند و من هم 
از فرصت استفاده مي كردم و پنج  تا شش  مانتو سرقت مي كردم و از مغازه خارج 

مي شدم و همدستانم نيز دقايقي بعد از فروشگاه خارج مي شدند. 
پس از سرقت هر مانتو را به قيمت 80 تا 90 هزار تومان به مالخري مي فروختيم 

و با پول آن شيشه و هرويين مي خريديم و مصرف مي كرديم. 
سرهنگ رس��ول بهرامي، رئيس كالنتري 128 تهران نو با اعالم اين خبر گفت: 
متهم با قرار قانوني روانه زندان ش��د و تالش براي دستگيري همدستان متهم 

ادامه دارد. 
 

ته�ران  ش�مال  در  خان�ه اش  پش�ت بام  از  پزش�كي  م�رد 
باخ�ت.  ج�ان  و  ش�د  پ�رت  پايي�ن  ب�ه  مرم�وزي  ط�رز  ب�ه 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 10:35  صبح روز پنج شنبه دهم آبان ماه مأموران 
كالنتري ش��هرك غرب با تماس زني از س��قوط مرگبار مرد ميانسالي با خبر و 
راهي محل ش��دند.  مأموران در محل حادثه كه آپارتمان مسكوني در يكي از 
خيابان هاي شهرك غرب بود با جسد مرد 67 ساله اي روبه رو شدند كه به طرز 
مرموزي از پشت بام خانه اش به پايين پرت شده بود. همسر مرد فوت شده گفت: 
من و همسرم هر دو پزشك هستيم. دقايقي قبل از حادثه او براي هواخوري به 
پشت بام رفت كه ناگهان صداي هولناكي به گوشم رسيد. وقتي به بيرون نگاه 
كردم، ديدم شوهرم به پايين پرتاب ش��ده و جان باخته است. همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد پزشك ميانسال براي انجام آزمايش هاي الزم 

به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

پنج�ره  شيش�ه  ك�ردن  تميي�ز  هن�گام  14 س�اله اي  دخت�ر 
خانه ش�ان از طبق�ه چه�ارم ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 13:11  بعد از ظهر روز پنج ش��نبه دهم آبان ماه 
مأموران كالنتري فلسطين با تماس شهروندي از سقوط مرگبار دختر نوجواني 
با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران در محل حادثه با جسد دختر 14 ساله اي 
روبه رو شدند كه از پنجره خانه شان در طبقه چهارم ساختمان مسكوني به پايين 
سقوط كرده و به كام مرگ رفته است. بررسي ها حكايت از اين داشت دختر فوت 
شده در حال تمييز كردن شيشه پنجره خانه شان بوده كه پايش سر خورده و به 

پايين سقوط كرده است. 

سارق مانتوهاي شرق پايتخت 
به دام افتاد 

  مرگ مشكوك پزشك 
بررسي مي شود 

 مرگ دلخراش
 دختر 14 ساله 

سازمان بهداش��ت جهاني اعتياد 
به بازي هاي رايانه اي را در دس��ته 
مشكالت سالمت روان سال 2018 
عنوان كرده است. بي شك اين نوع 
بازي ها بر جس��م و ذه��ن افراد به 
ويژه كودكان و نوجوانان تأثير گذار 

است. 
 ام��روزه بازي ه��اي رايانه اي يكي 
از محبوب تري��ن بازي ه��ا بي��ن 
نوجوانان اس��ت كه بخش اعظمي 
از س��رگرمي هاي امروزي آنان را 

شامل مي شود. 
بر اس��اس يك گزارش بين المللي در جهان 65 درصد از خانواده ها 
يكي از اعضاي نوجوان شان به طور ميانگين حداقل سه ساعت در 

هفته به بازي هاي رايانه اي مشغول هستند. 
تحليل هاي صورت گرفته نش��ان مي دهد ارتباط مستقيمي بين 
اعتياد به بازي هاي اكشن رايانه اي و ارتكاب رفتارهاي خشونت آميز 
وجود دارد. اين نوع اعتي��اد تأثيرات قابل توجه��ي در رفتارهاي 
نوجوان در خانواده، مدرس��ه و محيط هاي اجتماعي مي گذارد و 
وي را اس��ير توهمات واهي مي كند كه منتج ب��ه توليد هيجانات 
كاذب مي كند كه روح ماجراجويي و رفتارهاي پرخاشگرانه را در 

وي مي پروراند. 
نظريه همنشيني افتراقي كه از نظريات مهم در علم جرم شناسي 
اس��ت بر اين نكته تأكيد دارد كه افراد تأثير بسياري از همنشيني 
با يكديگر به نسبت مدت زماني كه در كنارهم هستند، مي گيرند. 
امروزه نظ��ر به اينكه خانواده ها به مانند س��ابق همنش��يني هاي 
خانوادگي ندارند و فضاي مجازي جايگزين آن شده و محتواهاي 
آن همنشين اعضاي خانواده ها شده است بحث همنشيني افتراقي 

مجازي را مي توان مطرح كرد. 
بازي هاي رايان��ه اي نيز يكي از اين همنش��يني ها ب��ا كودكان و 
نوجوانان شده است كه خطرات بسياري را بدنبال دارد كه مهمترين 
آن اختالالت ناشي از آن است )game disording( كه در جهان 

تهديدي براي سالمت افراد به ويژه نوجوانان محسوب مي شود. 
زماني كه در بعضي خانواده ها زمان گفت و گو ها بين يكديگر و نيز 
زمان حضور والدين باالخص پ��دران در محيط خانه كاهش يافته 
است فرزندان گرايش بيش��تري به دنياي مجازي پيدا كرده اند و 
همنشيني با آن را برگزيده اند و قطعاً از آن تأثير پذير خواهند شد. 
نظارت و كنترل بيش��تر بر فرزندان، جايگزيني تفريحات سالم و 
ورزش و همراه ب��ودن با آنان و دورك��ردن فرصت هاي جرم قطعاً 
از مؤلفه هايي است كه خشونت ورزي متأثر از اعتياد به بازي هاي 

رايانه اي را از آنان دور خواهد كرد. 

پس�ر جوان�ي در ش�مال ته�ران ب�ا تأثي�ر از بازي ه�اي 
رايان�ه اي چن�د ش�هروند را از بالك�ن خانه ش�ان ه�دف 
گلول�ه تفن�گ س�اچمه اي ق�رار داد و زخم�ي ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج شنبه 10 آبان ماه مأموران كالنتري 163 
ولنجك با تماس شهروندي از زخمي شدن سه عابر پياده با شليك تفنگ 
ساچمه اي با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد سه شهروند در 
حال عبور از خيابان بوده اند كه با اصابت گلوله هاي تفنگ ساچمه اي از 

ناحيه سر و دست زخمي شده اند. 
مأموران در بررس��ي فني و ميداني دريافتند نوجواني 15 ساله از 
بالكن طبقه هفت يك برج مسكوني با يك تفنگ ساچمه اي اقدام به 

تيراندازي به سمت عابران كرده است. 
 تحقيقات بعدي پليس��ي حكايت از اين داش��ت اين نوجوان تك 
فرزند بوده و پدر و مادرش ش��اغل و به ناچار س��اعاتي از روز را به 
تنهايي سپري مي كند و بنا بر اظهاراتش، عالقه زيادي به بازي هاي 
رايانه اي دارد و روزانه چهارس��اعت مش��غول بازي هاي رايانه اي 
خشن و جنگي است و تمايل داش��ته در واقعيت موضوع بازي ها 
را اجرا كند و با همين انگيزه با اس��لحه پدرش به س��مت عابران 

تيراندازي كرده است. 
سرهنگ محمدباقر قدم زاده، رئيس كالنتري 163 ولنجك با بيان 
اينكه پرونده پس از تكميل، براي سير مراحل قانوني تحويل مقام 
محترم قضايي خواهد شد، گفت: والدين مسئول رفتار كودكان و 
نوجوانان خود هستند و توصيه مي شود با كنترل و مديريت آنان 
از نهادينه شدن خشونت در آنان پيشگيري كنند و حتي االمكان 
فرزندان خود را تنها نگذارند و اش��ياء خطرناك را از دسترس آنان 

دور كنند. 

شليك به عابران به سبك 
بازي هاي رايانه اي 

یادداشت 

دو  هولن�اك  حادث�ه اي  در  ك�ه  بوكس�وري  م�رد 
دخت�ر جوان�ش و پ�در زن و م�ادر زن�ش را ب�ه قت�ل 
رس�انده ب�ود، آخري�ن جزئي�ات ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم كه مرد 47 ساله اي به نام كمال است 
نيمه شب سه شنبه 24 مهر ماه امس��ال به خاطر اينكه همسرش از 
خانه قهر كرده بود در اقدامي هولناك دو دختر 19 و 17 ساله اش و 
پدر زن و مادر زن 79 و 70 ساله اش را به قتل رساند. پس از اين حادثه 
اولياي دم براي قاتل درخواست قصاص دادند و پزشكي قانوني هم 
صحت روحي و رواني متهم را هنگام حادثه تأييد كرد. متهم صبح 
ديروز براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و با 

اظهار پشيماني به جرم خود اقرار كرد. 
گفت وگو با متهم 

روي صندلي نشسته است. گاهي سرش را پايين مي گيرد و گاهي هم 
به در و ديوار خيره مي شود. وقتي درباره حادثه از او سؤال مي كني 
اشك از چشمانش جاري مي شود و گريه امانش نمي دهد. به گفته 
خودش دخترانش را خيلي دوست داشته و از كشتن آنها پشيمان 

است، اما با گريه مي گويد كه پشيماني فايده اي ندارد. 
با همسرت اختالف داشتي ؟ 

بله اختالف داشتم. 
چرا طالق ندادي ؟ 

او چهار سال قبل به خاطر اختالف خانوادگي كه داشتيم از من جدا 
شد اما دقيقاً چهار روز بعد داخل پاركي با من قرار گذاشت و گفت 
طاقت دوري دخترانش را ندارد و دوباره رجوع كرد و با هم ش��روع 

به زندگي كرديم. 
شما همسرت را كتك مي زدي ؟ 

من همسرم را دوست داش��تم اما درگيري هم داشتيم و گاهي هم 
او مرا كتك مي زد. چون او ورزش كنگ فو مي رفت و مي توانست از 

خودش دفاع كند. 
چه شد كه از خانه قهر كرد و رفت ؟ 

دقيق نمي دانم، اما هفت روز قبل از حادث��ه او همراه دخترم براي 
شركت در جلس��ه اولياي مربيان به مدرس��ه رفت. وقتي دخترم 
برگش��ت تنها بود و گفت مادرش به خانه مادر بزرگش رفته است. 

20 يا 30 بار با او تماس گرفتم اما جواب نداد تا جايي كه دخترم گفت 
بي خيال باش��م و ديگر با مادرش تماس نگيرم. بعد از اين به خانه 
مادرش رفتم اما آنجا نبود كه بعداً فهميدم به خانه برادرش در كرج 
رفته است، اما مادر و پدرش به من نگفتند. دوست داشتم او به خانه 
برگردد و براي اينكه او را برگردانم حدود 3 هزار پيام به گوشي اش 

فرستادم اما همسرم جوابي نداد. 
چرا مرتكب قتل شدي ؟ 

حرف هاي مادر زنم مرا عصباني كرد. 
چه گفت ؟

آن شب قصد داشتم به ش��مال بروم به همين خاطر دخترم براي 
اينكه تنها نباش��ند از مادر بزرگ و پدر بزرگش خواست پيش آنها 
بياين��د. وقتي به خانه ما آمدند از مادر زنم س��ؤال كردم همس��رم 
كجاس��ت كه جواب بدي داد و مرا عصباني كرد و احس��اس كردم 
به آخر خط رسيده ام كه تصميم گرفتم به زندگي خودم و اعضاي 
خانواده ام پايان بدهم. از طرفي هم آن شب 40 عدد قرص خورده 
بودم كه حالم خيلي بد بود و تصميم گرفتم آنها را مس��موم كنم و 
همگي بميريم. من خودم از ش��ير موز آلوده خوردم اما بدن من به 
قرص ها عادت داشت. وقتي هم مرتكب قتل شدم بيش از 300 عدد 
قرص خوردم و رگ دستم را با چاقو زدم تا به زندگي ام پايان بدهم 
كه برادرم زنگ خانه ام را زد و مرا منصرف ك��رد و بعد هم با هم به 

اداره پليس رفتيم. 
االن چه حسي داري ؟

به خاطر قتل دخترانم خيلي پشيمانم. 

آخرين جزئيات قتل 4 عضو يك خانواده 

سرهنگ كيوان ظهيري
رئيس پليس پيشگيري 
تهران بزرگ
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  خشونت نوجوانان  
و بازي هاي رايانه اي

م�رد جوان�ي كه مته�م اس�ت همس�رش را از 
داخ�ل كامي�ون ب�ه بي�رون پ�رت ك�رده و به 
قتل رس�انده اس�ت در دادگاه ادع�ا كرد »من 
همس�رم را نكش�تم، او خودكش�ي ك�رد.« 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پرونده از 
24 خرداد س��ال 94 همزمان با شكايت خانواده اي 
از دامادش��ان به اتهام قتل دخترش��ان از س��وي 
كارآگاهان جنايي شهرس��تان پاكدشت آغاز شد. 
نخس��تين بررسي ها نش��ان داد آن روز زن جواني 
به نام پ��ري از داخل خودروي خاور ش��وهرش به 
طرز مرموزي در حوالي مي��دان پارچين به داخل 
خيابان پرت ش��ده و به كام مرگ رفته اس��ت. در 
حالي كه ش��وهر زن جوان مدعي بود همس��رش 
خودش را از ماش��ين به بيرون پرت و خودكش��ي 
كرده است، خانواده زن جوان از دامادشان به اتهام 

قتل شكايت كردند. 
 مادر پ��ري گف��ت: شش س��ال قب��ل بهن��ام به 
خواستگاري دخترم آمد و با هم ازدواج كردند. آنها 
زندگي خوبي نداشتند و هميشه با هم درگير بودند. 
روز حادثه پ��ري خانه ما بود كه ش��وهرش او را به 
شدت كتك زد و بعد هم به زور او را سوار خودرواش 
كرد و همراه پسر پنج ساله اش به نام ايمان از خانه ما 
رفتند. چند ساعت بعد تماس گرفت و گفت دخترم 
خودكش��ي كرده و در بيمارس��تان بستري است. 
وقتي بر بالين دخترم حاضر شدم او در كما بود، اما 
من يقين دارم كه او دخترم را به قتل رسانده چون 
نوه ام ايمان به من گفت كه پ��درش، مادرش را به 

شدت داخل خودرو كتك زده است. 
بدين ترتيب بهنام به اتهام قتل همسرش بازداشت 
ش��د و قاضي پرونده پ��س از تحقيق��ات تكميلي 
كيفرخواس��ت متهم را صادر كرد و پرونده را براي 
رسيدگي به ش��عبه 10 دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاد. 
صبح ديروز متهم براي محاكمه به شعبه 10 دادگاه 
كيف��ري منتقل ش��د. در ابتداي جلس��ه نماينده 
دادس��تان پس از خواندن كيفرخواس��ت خواهان 
صدور حكم قانوني براي متهم ش��د. در ادامه پدر 
و مادر مقتول براي دامادش��ان درخواست قصاص 
كردند و گفتند حاضرند تفاضل ديه او را پرداخت 

كنند. 
مادر مقتول گفت: بهنام مرد عصباني بود و هميشه 

دخترم را كتك مي زد. روز حادثه قرار بود آنها شام 
خانه ما باش��ند تا اينكه دخترم به خاطر موضوعي 
عصباني شد و سيلي به صورت پسرش زد. پس از 
اين بهنام به طرف دخترم حمله كرد و او را كتك زد 
و بعد هم به زور دست او را گرفت و به داخل ماشين 
برد و گفت امشب تكليف دخترم را روشن مي كند. 
به دنبال آنها رفتم و سعي كردم او را منصرف كنم 
و براي شام بمانند اما او دخترم و نوه ام را با خودش 
برد. نيمه هاي ش��ب با من تم��اس گرفت و گفت 
دخترم خودش را از ماشين به بيرون پرت كرده و 
در بيمارستان بستري است. به او گفتم كار خودت 
را كردي و او هم در جواب من گفت بله اگر مي تواني 
ثابت كن. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن 
اس��ت پري خودكشي كرده باش��د، گفت: دخترم 
خيلي معتقد بود و هميشه به آينده خوشبين بود 
به همين دليل امكان ندارد او خودكشي كرده باشد. 
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري كه چرا پري 
از شوهرش جدا نشد، گفت: ما در خانواده مان رسم 

جدايي نداريم و به طالق فكر نمي كنيم. 
در ادامه وكي��ل اولياي دم نيز گف��ت: طبق نظريه 
پزشكي قانوني شكستگي هاي عميقي در قسمت 
چپ بدن پري وجود داش��ته اس��ت در صورتي او 
هنگام سوار بر خودرو قسمت چپ بدنش به سمت 
شوهرش بوده است كه حكايت از اين دارد از سوي 
ش��وهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته اس��ت. 
همچنين پسر مقتول هم در تحقيقات پليسي گفته 
است كه شاهد درگيري پدر و مادرش بوده است به 

همين سبب براي متهم درخواست قصاص دارم. 
س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و باانكار قتل 
همسرش گفت: من همسرم را نكشتم او خودكشي 
كرد. ما با هم اخت��الف داش��تيم و روز حادثه هم 
مشاجره كرديم اما مشاجره ما خيلي طول نكشيد 
و او ساكت شد. ما در راه صبحانه خريديم و در حال 
حركت بودم كه او س��رش را به در تكيه داده بود. 
وقتي در ميدان پيچي��دم ناگهان زنم خودش را از 
ماشين به بيرون پرت كرد به طوريكه من متوجه 
نش��دم چطور در را باز كرد. وي ادام��ه داد: من با 
برادر همسرم اختالف داش��تم چون او هميشه در 
زندگي ما دخالت مي كرد. در ادامه وكالي مدافع 
متهم از وي دفاع كردند و در پايان هم قضات براي 

تصميم گيري در اين خصوص وارد شور شدند. 

همسرم را نكشتم ، خودكشي كرد 


