
بي احتياطي مادرب�زرگ هنگام رانندگي با س�واري پرايد 
م�رگ او و زخم�ي ش�دن دو ن�وه اش را به همراه داش�ت. 
اين حادثه روز گذشته در محور چترود به زرند در استان كرمان اتفاق 
افتاد و زماني كه مأموران پليس در محل حاضر شدند مشخص شد كه 
راننده كه زني ميانسال بود به علت شدت جراحت جان باخته است 
و دو نوه 6 و 9 ساله اش هم كه زخمي شده بودند كه به بيمارستان 
منتقل شدند.  سرهنگ يوسف نجفي، رئيس پليس راه شمال استان 

كرمان علت حادثه را عدم توجه راننده به جلو اعالم كرد. 

 مرگ مادر بزرگ 
در واژگوني خودرو

نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان چهارمحال 
و بختياري و مازندران 75 ش�يء تاريخي ب�ا قدمت هزاره 
اول پي�ش از مي�اد و عص�ر آهن كش�ف و ضب�ط كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار س��رتيپ دوم امير رحمت اللهي، 
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي كشور در بيان جزئيات اين 
خبر گفت: »چندي قبل يگان حفاظت ميراث فرهنگي چهارمحال 
و بختي��اري در جريان نگهداري تعداد زيادي اش��ياي عتيقه در 
خانه اي در شهركرد قرار گرفتند و براي بررسي موضوع وارد عمل 
شدند.«  وي افزود: »تيم عمليات يگان حفاظت با همكاري عوامل 
انتظامي پس از دستگيري متهم 10 شيء تاريخي مربوط به هزاره 
اول قبل از ميالد، دو قبضه اسلحه ش��كاري، 667 عدد فشنگ و 
مقاديري مواد مخدر از متهم كش��ف و ضبط كردند.« وی گفت: 
»در اقدامي مشابه نيز از سوي يگان حفاظت استان مازندران در 
عملياتي موفق به كشف و ضبط 65 شيء تاريخي مربوط به عصر 
آهن، هخامنشي و ساساني شدند.« افراد دستگيرشده به همراه 
پرونده براي سير مراحل قانوني به مقام قضايي تحويل داده شدند. 

 كشف 75 شيء  تاريخي 
عصر آهن و ساساني

 بازداشت سوداگران مرگ
 با شليك گلوله

دخت�ر 16 س�اله اي ك�ه ب�راي ف�رار از 
ملحفه ه�ا  از  اس�تفاده  ب�ا  خانه ش�ان 
طنابي درس�ت كرده ب�ود از طبق�ه چهارم 
خانه ش�ان س�قوط ك�رد وج�ان باخ�ت. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 8 صبح ديروز 
قاضي منافي آذر، بازپرس ويژه قتل دادس��راي 
امور جنايي ته��ران با تماس تلفن��ي مأموران 
كالنتري 128 تهران نو از مرگ مشكوك دختر 
نوجواني ب��ا خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم 
جنايي در محل حادثه كه ساختمان مسكوني 
پنج طبقه اي در خيابان بالل حبش��ي در شرق 
تهران بود با جسد دختر 16 ساله اي به نام پروانه 
روبه رو شدند كه بررسي ها حكايت از اين داشت 
وي از پنجره اتاقش در طبقه چهارم ساختمان 
به داخل خيابان س��قوط ك��رده و به كام مرگ 
رفته است.  تحقيقات مأموران نشان داد دختر 

16 ساله كه دانش آموز دوره دبيرستان بود مدتي 
قبل با پسر جواني ارتباط دوستانه برقرار مي كند 
تا اينكه پدر و مادرش متوجه موضوع مي شوند. 
پدر اين دختر روز حادثه وقتي متوجه مي شود 
دخترش قرار است پس��ر مورد عالقه اش را در 
خيابان مالقات كند وي را داخل اتاقش حبس 
مي كند، اما دختر نوجوان كه اصرار به مالقات با 
دوستش دارد براي فرار از خانه تعدادي ملحفه 
و پارچه را به هم گره زده تا از اين طريق طنابي 
درس��ت كند و از پنجره اتاقش با آن به بيرون 
فرار كند. وي پس از درس��ت كردن اين طناب 
از پنجره اتاق��ش آويزان مي ش��ود و با گرفتن 
طناب قصد پايي��ن آمدن دارد ك��ه ناگهان به 
پايين سقوط و فوت مي كند.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد دختر نوجوان 
براي انجام آزمايش هاي الزم به دستور قاضي 

منافي آذر به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

 مرگ غم انگيز دختر نوجوان 
هنگام فرار از خانه

رئي�س پلي�س مب�ارزه با م�واد مخ�در ته�ران ب�زرگ، 
از كش�ف 5۰ كيلوگ�رم ان�واع موادمخ�در حش�يش و 
تري�اك در تعقيب و گري�ز با س�وداگران مرگ خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما،  سرهنگ محمد بخشنده توضيح داد: ساعت 
5 صبح روز گذشته مأموران پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
در محدوده بهشت زهرا به يك خودروي پژو ۴05 مشكوك شده و 
به راننده فرمان ايست دادند، اما راننده با افزايش سرعت به سمت 
آزاد راه تهران-  قم متواري شد. با آغاز تعقيب و گريز، مأموران پليس 
با تجهيزات هشداري به راننده فرمان ايست دادند اما او بدون توجه به 
دستور پليس به مسيرش ادامه داد. همزمان مأموران با به كار گيري 
قانون استفاده از سالح اقدام به شليك تير هوايي كردند و در حالي 
كه به تعقيب خودروي متهم ادامه مي دادند يك خودروی سواري 
تيگو به خودروي پليس نزديك شد تا مانع ادامه مأموريت پليس 
شود كه در اين زمان با اقدام سريع مأموران، الستيك هاي خودروي 
تيگو مورد هدف قرار گرفت و اين خودرو در محدوده آزاد راه متوقف 
شد.  سرهنگ بخشنده گفت: در ادامه تعقيب و گريز با خودروي پژو 
۴05، الستيك هاي عقب اين خودرو نيز با شليك گلوله مورد هدف 
قرار گرفت كه راننده با توجه به سرعت زياد خودرو و عدم توانايي در 
كنترل خودرو با گاردريل كنار مسير برخورد كرده و متوقف مي شود.  
وي با اشاره به دستگيري سرنشينان هر دو دستگاه خودروي تيگو 
و پژو ۴05 گفت: مأموران پليس پس از دستگيري سرنشينان هر 
دو دستگاه خودرو در بازرسي از خودروي پژو ۴05 موفق به كشف 

28 كيلوگرم حشيش و 20 كيلوگرم ترياك شدند.

6۰ كارگر كه در حادثه آتش سوزي مجتمع تجاري 
رزمال تهران گرفتار شده بودند با اطفاي حريق 

نجات يافتند. 
حادثه آتش سوزي در اين مجتمع 25 طبقه در بزرگراه 
شهيد خرازي، ساعت 12 روز گذش��ته اتفاق افتاد و 
لحظاتي بعد از آن آتش نش��انان از چهار ايستگاه در 
محل حاضر شدند. مهدي داوري، مدير عامل سازمان 
آتش نشاني در توضيح ماجرا گفت: در جريان حادثه، 
آتش سوزي در طبقه همكف و از يك موتور ژنراتور آغاز 
و به دو ژنراتور ديگر و سپس به سقف هاي كاذب طبقه 
اول و دوم و بخش هايي از نماي ساختمان سرايت كرده 

بود. همزمان با حضور آتش نش��انان آنها به سرعت به 
چند گروه تقسيم شدند و عمليات مهار آتش را آغاز 
كردند و همزمان گروهي ديگر نيز براي نجات بيش 
از 60نفر از كارگران كه در راهروها در ميان دود ناشي 
از آتش س��وزي محبوس ش��ده بودند، اقدام كردند و 
همگي را با اس��تفاده نردبان و راه پله ها به محل امن 
منتقل كردند. وي گفت: آتش نش��انان بعد از تالش 
موفق به مهار آتش شدند. مديرعامل آتش نشاني گفت: 
سه كارگر در جريان حادثه دچار سوختگي سطحي 
شده بودند كه به بيمارستان منتقل شدند. وي گفت: 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

مهار آتش   در مجتمع تجاري رزمال
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 نجات از طناب دار 
با مراسم قسامه

مردي كه به اتهام قتل مادر س�الخورده اش بازداش�ت ش�ده 
بود با انجام مراس�م قس�امه موفق ب�ه نجات از قصاص ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، دي  س��ال 95، مردي مأم��وران پليس را از 
مرگ مشكوك مادرش باخبر كرد و گفت:»براي خريد بيرون رفته 
بودم اما وقتي برگشتم ديدم مادرم روي زمين افتاده است. هر چه 
صدايش كردم جوابي نشنيدم. جلوتر رفتم و تكانش دادم متوجه 

شدم نفس نمي كشد.« 
با توضيحات مرد ج��وان، مأموران به آدرس من��زل مادر آن مرد 
رفتند و با انتقال جس��د زن 95 س��اله به نام خديجه به پزش��كي 
قانوني دريافتند زن سالخورده در حاليكه آثار ضرب و جرح روي 
بدنش نمايان بود بر اثر ضربه مغزي فوت كرده است.  به اين ترتيب 
تحقيقات، با موضوع قتل عمد آغاز ش��د و فرزن��دان مقتول مورد 
تحقيق قرار گرفتند تا اينكه يكي از دخت��ران مقتول به مأموران 
گفت: »برادرم بعد از طالق همس��رش با م��ادرم زندگي مي كرد. 
نگهداري از مادرم به خاطر كهولت سن مشكل بود به همين دليل 

آنها بارها با هم درگير ش��ده بودند و از آنجائيكه مادرم ناتوان بود 
و نمي توانس��ت از خودش دفاع كند احتم��ال مي دهيم قتل كار 
برادرمان باشد.« بعد از اين توضيحات، پسر ۴1 ساله مقتول به نام 
محمود بازداشت شد. او در بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت از 
قتل مادرش خبر ندارد.  با انكارهاي متهم اما بنا به گواهي دختران 
مقتول برادر آنها روانه زندان ش��د و پرونده به شعبه ششم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده اولياي دم براي برادرشان درخواست قصاص كردند. سپس 

متهم بار ديگر با انكار جرمش از خودش دفاع كرد. در آخر هيئت 
قضايي پرونده را لوث تشخيص داد و حكم به برگزاري مراسم قسامه 
داد.  بنابراين پرونده صبح ديروز بار ديگر روي ميز هيئت قضايي 
همان شعبه به رياست قاضي شقاقي قرار گرفت. با اعالم رسميت 
جلسه نماينده دادستان كيفر خواست را قرائت كرد. سپس متهم 
در جايگاه قرار گرفت و 50 بار قس��م خورد در قتل مادرش نقشي 
نداشته است. بعد از اجراي مراسم خواهران وي نيز اعالم گذشت 

كردند. به اين ترتيب متهم به زودي آزاد خواهد شد. 

پس�ران آتش اف�روز ك�ه ب�ا آت�ش زدن ش�هروندان در فضاه�اي س�بز 
اق�دام ب�ه تفري�ح مي كردن�د تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرفتن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذش��ته كليپ كوتاهي به سرعت در فضاي مجازي 
منتشر شد كه سه پس��ر جوان اقدام به مستندس��ازي از آتش زدن شهرونداني 
كردند كه مشغول استراحت در فضاهاي سبز بودند. براساس فيلم منتشر شده 
به نظر مي رسد كه زمان وقوع حادثه نيمه هاي تابس��تان باشد؛ چراكه عامالن 
حادثه و كساني كه از سوي آنها هدف قرار گرفته اند همگي لباس تابستانه به تن 
دارند. قربانيان حادثه زير درختان پارك ها در سايه مشغول استراحت هستند كه 
يكي از متهمان روي آنها ماده آتشين ريخته و سپس با روشن كردن فندك فرار 
مي كند. فرد دوم هم با گوشي تلفن همراهش مشغول مستند سازي از وقوع حادثه 
هولناك است. همچنين به نظر مي رسد فضاي سبز موجود در پارك هاي بزرگ در 
جنوب تهران باشد. در همگي صحنه هاي حادثه عامل حادثه مردي جوان است 
كه فيلم بردار او را مهدي صدا مي زند و فرد ديگري هم آنها را همراهي مي كند. در 
آخرين صحنه مهدي بعد از آتش زدن آخرين قرباني خودش را به همدستش كه با 
موتور كنار بزرگراه در انتظار اوست مي رساند و با هم از محل دور مي شوند. هچنين 
به نظر مي رسد كه همه حوادث در يك روز اتفاق افتاده باشد؛ چراكه زمان وقوع 
حادثه نيمه روز است و در همه حوادث لباسي هم كه مهدي در همه صحنه ها به 
تن دارد با هم تفاوتي نداشته است.  به دنبال انتشار فيلم، مركز اطالع رساني پليس 
تهران بزرگ هم اعالم كرد كه تيم ويژه اي براي شناسايي متهمان تشكيل شده 
است. اين مركز از شهرونداني كه از متهم خبر دارند درخواست كرد اطالعات خود 

را به مركز فوريت هاي پليس گزارش كنند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: از ابتداي سال 
جاري تاكنون در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش�ته جرائم در فضاي مج�ازي 71 درصد 
رش�د داش�ته اس�ت كه نگران كننده است. 
وي با تأكيد ب�ر پيچيدگي جرائ�م در فضاي 
مجازي افزود: مردم نخستين افرادي هستند 
كه مي توانند با هوش�ياري در فضاي مجازي 
مان�ع از كاهبرداري افراد س�ودجو ش�وند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار سرتيپ »حسين 
اشتري« فرمانده ناجا صبح ديروز در حاشيه نشست سراسري رؤساي پليس فتاي 
سراسر كشور در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: جرائم سايبري نسبت به سال 
گذشته رشد 71 درصدي داشته است. يكي از موضوعاتي كه با زندگي مردم عجين 
شده، فضاي مجازي است و همه مردم به شكلي با آن سروكار دارند؛ لذا پليس بايد 
با برنامه، امنيت اين فضا را برقرار كند.  سردار اشتري با اعالم پيچيدگي جرائم در 
فضاي مجازي افزود: مردم نخستين افرادي هستند كه مي توانند با هوشياري و 
آگاهي در فضاي مجازي مانع از كالهبرداري به افراد سودجو شوند و به همين 
سبب آگاهي و اطالع رساني به مردم يكي از مهمترين دغدغه هاي پليس براي 
پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده افراد كالهبردار در اين فضا است.  سردار اشتري 
با بيان اينكه پليس فتا در 1۴6 نقطه از كشور اس��تقرار دارد، گفت : ان شاء اهلل تا 
پايان امسال تعداد مراكز پليس فتا بيشتر خواهد شد و ما در نظر داريم در تمامي 
شهرهاي با بيش از 150 هزار جمعيت حتماً مراكز پليس فتا را داير كنيم كه اين 
امر در سال آينده محقق خواهد شد.  وي در ادامه  آمار كالهبرداري هاي تلفني 
و اينترنتي و برداشت غير مجاز از حس��اب ها را نگران كننده دانست و گفت : در 
همين راستا تمهيداتي را در نظر گرفتيم كه با پيگيري پليس و دستورالعمل هايي، 

استفاده از رمزهاي يك بار مصرف به بانك ها ابالغ شده است. 
مي دهد  41 درصد جرائم سايبري در تلگرام رخ 

رئيس پليس فتاي ناجا هم در حاش��يه همايش 
نشست سراسري رؤساي پليس فتا كشور با بيان 
اينكه از ابتداي سال تاكنون ۴1 هزار جرم در فضاي 
مجازي گزارش شده است و پيش بيني ما اين است 
كه تا پايان سال اين مقدار به 58 تا 59 هزار فقره 
برس��د، گفت: ۴1 درصد از جرائم در حوزه تلگرام، 
2۴ درصد در اينستاگرام اس��ت و خوشبختانه به 
دليل فيلترينگ تلگرام درصد وقوع جرائم در اين 
بخش از فضاي مجازي كاهش پيدا كرده اس��ت. 
همچنين 35 ميليون نفر از هاتگرام و طالگرام اس��تفاده مي كنند كه موضوعات 
مجرمانه در آنجا قرار دارد.  وي گفت: بيش��ترين جرائم در فضاي مجازي برداشت 
غيرمجاز است. در همين زمينه هماهنگي هايي با دادستاني و بانك مركزي صورت 
گرفته است تا بانك ها رمزهاي يكبار مصرف را در اختيار كاربران قرار دهند.  رئيس 
پليس فتاي ناجا ادامه داد: ۴00 ميليون كارت بانكي در كشور وجود دارد و هر ايراني 
بالغ بر پنج الي شش كارت در اختيار داشته و از تسهيالت آنها استفاده مي كند. امنيت 
اين كارت هاي بانكي يكي از مباحث جدي است كه چه در ساختار كارت و چه در رمز 
بايد در نظر گرفته شود.  رئيس پليس فتاي ناجا با بيان اينكه با هماهنگي هاي صورت 
گرفته 32 بانك بايد رمز يك بار مصرف براي شهروندان تهيه كنند و در اختيار آنان 
قرار دهند، گفت: بانك ها در اين زمينه اطالع رساني هاي الزم را انجام داده اند و مردم 
براي اينكه بتوانند رمز يك بار مصرف را دريافت كنند بايد به بانك مراجعه كرده و 
سيستم الزم را فعال كنند و در صورتي كه بانك اين تسهيالت را در اختيار مشتريان 
قرار ندهد اگر خس��ارتي براي كاربران حادث شود بانك بايد پاسخگو باشد.  وي با 
بيان اينكه پس از استفاده از رمزهاي يك بار مصرف در حوزه بانكداري الكترونيك 
در مرحله بعد به سراغ  اي تي ام ها خواهيم رفت، گفت: پس از آن سعي مي كنيم از 
رمزهاي يك بار مصرف براي پوزهاي خريد نيز استفاده شود.  وي با اشاره به كسب و 
كارهاي جديد يا استارتاپ ها گفت: استارتاپ ها رشد 3هزار و 200 درصدي داشتند 
و اگرچه ما اين استارتاپ ها را حمايت مي كنيم اما قانون مشخصي در خصوص آنها 
وجود ندارد و به همه اين كسب و كارهاي جديد در فضاي مجازي تأكيد مي كنيم كه 

بايد اطالعات كاربرانشان را در داخل كشور ثبت كنند نه در كشورهاي بيگانه. 
سردار هاديانفر با بيان اينكه امنيت در فضاي مجازي يك محصول نيست بلكه 
يك فرآيند نسبي است، گفت: ۴2 هزار هميار پليس فتا در حال حاضر به پليس 
فتا كمك مي كنند، همچنين به 210 هزار دانش آم��وز آموزش هايي در حوزه 

فضاي مجازي ارائه شده است.

 پسران آتش افروز 
تحت تعقيب پليس

فرمانده نيروي انتظامي:

افراد زيادي هس�تند كه براي فرار از مش�كات 
زندگي يا تفري�ح و س�رگرمي يا تجويز نس�خه 
دوس�تان براي الغري و زندگي پر تحرك و ش�اد 
به مواد مخدر شيش�ه پن�اه مي برند. اي�ن افراد 
اگر چه در ابت�داي مصرف زندگي سرخوش�ي را 
تجربه مي كنن�د اما زمان�ي كه به شيش�ه آلوده 
مي ش�وند نه تنها ديگ�ر از سرخوش�ي و تحرك 
خبري نيست بلكه زندگي ش�ان سرشار از توهم 
و بدبيني و بيماري هاي رواني مي شود و در نهايت 
هم زندگي شان به حادثه هولناكي رقم مي خورد 
مثل مردي كه در توهم ناش�ي از مصرف شيش�ه 
مدعي اس�ت پدرش به خوابش مي آم�ده و او را 
در عالم رؤيا كتك مي زده است و به خاطر همين 
او را به قتل رس�انده و جسدش را سوزانده است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 2 بامداد روز دوشنبه 
دوازدهم آذر ماه قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 123 نياوران از كشف جس��د سوخته مرد 
سالخورده در آتش س��وزي خانه اش با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
شد.  تيم جنايي در محل حادثه كه ساختمان وياليي 
دو طبقه قديمي بود با جس��د مرد 60 ساله اي به نام 
صمد روي مبل داخل پذيرايي طبقه دوم روبه رو شدند 
كه به شدت س��وخته بود. مأموران دريافتند ساعتي 
قبل همسايه ها موضوع آتش س��وزي خانه مرد فوت 
شده را به آتش نش��اني اطالع داده كه پس از اطفاي 
حريق مأموران با جسد صاحبخانه روبه رو مي شوند. 

بررسي ها نش��ان داد صمد كه مدتي قبل همسرش 
به خارج از كشور رفته است همراه پسر جوانش به نام 
فيروز در خانه اش زندگي مي كرده كه پس از حادثه 
فيروز به طرز مرموزي ناپديد ش��ده است.  از آنجايي 
كه احتمال مي رفت آتش سوزي عمدي است جسد 
براي معاينات الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد كه 
پزشكي قانوني اعالم كرد صمد قبل از آتش سوزي با 

اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده است. 
با اعالم نظريه پزش��كي قانوني پرون��ده وارد مرحله 
تازه اي شد و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي 
شناس��ايي عامل يا عامالن حادثه تحقيقات خود را 
آغاز كردن��د.  تحقيقات مأموران نش��ان داد مقتول 
با پسرش كه معتاد به شيشه اس��ت باهم اختالفات 
زيادي دارند به طوريكه هر چن��د وقت يك بار با هم 
درگيري داش��ته اند. بدين ترتيب مأموران فيروز را 
به عنوان مظنون حادثه تحت تعقي��ب قرار دادند تا 
اينكه 5:30 عصر روز سه شنبه وي را در حالي كه به 

خانه شان برگشته بود شناسايي و بازداشت كردند. 
صبح ديروز متهم ب��راي تحقيق به دادس��راي امور 
جنايي تهران منتقل ش��د. وي مقاب��ل قاضي مدير 
روس��تا به قتل پدرش اعتراف كرد. همچنين متهم 
براي بررسي س��المت روحي و رواني اش به پزشكي 
قانوني معرفي ش��د.  س��رهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ، با اع��الم اين خبر گف��ت: متهم براي 
تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟

فيروز هستم 30 ساله.
به چه كاري مشغولي؟

من قباًل لوله كشي س��اختمان كار مي كردم كه 
مدتي بعد در رستوراني ش��روع به كار كردم اما 

اخراج شدم و بيكار بودم. 
معتادي ؟ 

به قيافه ام مي خورد كه معتاد باشم. 
گفته شده كه شيشه مصرف مي كني ؟ 

)سكوت مي كند.( 
با پدرت تنها زندگي مي كردي ؟ 

بله، 10 سال قبل مادرم با پدرم اختالف پيدا كرد و 
از هم جدا شدند. يك خواهر دارم كه ازدواج كرد و 

پس از آن من و پدرم با هم زندگي مي كرديم. 

با پدرت اختاف داشتي ؟ 
بله، اختالف داشتم به همين دليل از او جدا شدم 
و شش ماهي تنها زندگي مي كردم تا اينكه اصرار 

كرد و دوباره به خانه مان برگشتم. 
چه اختافي با پدرت داشتي ؟ 

چند سالي بود كه خواب هاي آشفته مي ديدم و 
خيلي اذيت مي شدم. هر ش��ب مردي به خوابم 
مي آمد و مرا كتك مي زد. او مي گفت كه من بايد او 
را پيدا كنم اما نشاني از او نداشتم تا اينكه فهميدم 
آن مرد پدرم است كه پس از جدا شدن از مادرم 

هر شب به خوابم مي آيد و مرا اذيت مي كند. 
به همين خاطر او را به قتل رساندي ؟ 
بله، من از قبل تصميم گرفتم پدرم را با اسلحه 
بكشم اما اسلحه نداش��تم و مجبور شدم او را با 

چكش به قتل برسانم. 
در مورد حادثه توضيح بده ؟ 

آن شب با پدرم مش��اجره كردم و به طبقه اول 
آمدم. پس از آن به پمپ بنزين رفتم و مقداري 
بنزين خريدم و به خانه برگشتم. تكه اي سنگ 
برداشتم و به طبقه باال رفتم كه ديدم پدرم در 
حال تماشاي تلويزيون است. از پشت سر چند 
ضربه اي با س��نگ به س��رش زدم كه خونين و 
بي حال ش��د و در ادامه با چكش��ي كه در خانه 
داشتيم چند ضربه به سرش زدم و در پايان هم 

خانه را با بنزين آتش زدم. 
چرا آتش زدي ؟ 

مي خواستم پليس فكر كند كه بر اثر آتش سوزي 
فوت كرده است. 

بعد كجا رفتي ؟ 
بعد بيرون رفتم كه دوباره تصميم گرفتم به خانه 
برگردم و آتش را خاموش كنم كه ديدم پليس 

جلوي در خانه ما است و ترسيدم و فرار كردم. 
پشيمان نيستي ؟

نه، من حتي قصد داش��تم پس از قتل پدرم به 
سراغ عمويم بروم و او را هم به قتل برسانم و بعد 

هم به زندگي خودم پايان بدهم. 
چرا عمو ؟ 

به او گفته بودم براي من كار پيدا كند كه گوش 
نمي داد. 

چرا به خانه برگشتي ؟ 
به خانه مان آمدم كه ببينم پدرم چه شده است 

كه مأموران مرا دستگير كردند. 

 اعتراف پسر شيشه اي
يكي از سرقت هاي ش��ايع در تهران س��رقت خودرو است.  به قتل آتشين پدر

تبهكاران براي ارتكاب هر جرمي نيازمند وسيله نقليه هستند 
و از آنجايي كه امكان شناسايي متهمان از طريق شناسايي 
خودرو باالست آنان براي انجام مقاصدشان اقدام به سرقت 
خودرو مي كنند. بررسي هاي پليس حكايت از اين دارد كه 
بيشتر خودروهاي سرقت شده در تهران مربوط به خودروهاي 
ساخت داخل يعني پرايد و خودروهاي پژو است. مهم ترين 
عامل سرقت خودروهاي توليد داخل را مي توان پايين بودن 
ضريب ايمني اعمال شده از سوي كارخانه هاي سازنده عنوان 
كرد و همچنين ضعف شديد ضريب امنيتي قفل خودروها از 
يك سو و زياد بودن تعداد خودروها از سوي ديگر مزيد بر علت 
شده است كه سبب كاهش نيافتن سرقت خودرو شده است. 
همچنين استدالل هايي همچون از رده خارج شدن توليد 
بعضي خودرو ها يا طراحي قفل ه��اي ايمني براي توليدات 
آينده از سوي كارخانه هاي سازنده نيز در پايين نيامدن آمار 
وقوع سرقت خودرو نقش داشته است. سرقت به عنوان يكي 
از مسائل اجتماعي نه تنها متأثر از جنبه هاي مختلف حيات 
بشري است بلكه بر آنها تأثير گذار خواهد بود. اين امر يكي 
از معضالت جامعه است كه به ويژه در شهر تهران به صورت 
جدي تر مطرح است.  بسياري از اين سرقت ها موجب مرگ 
و مجروح شدن زيادي شده و مش��كالت عديده اجتماعي ، 
رواني و اقتصادي را به وجود آورده اس��ت. طبق اطالعات به 
دست آمده سرقت لوازم  خودرو به عنوان يكي از اولويت هاي 
مهم در بحث جرائم اجتماعي در اين كالن شهر مطرح و قابل 
بحث است كه نيازمند تحقيق و كار عملي براي رفع آن است. 
بنابر شواهد و مدارك تحقيق در اين زمينه ضروري به نظر 
مي رسد و با توجه به آنكه سرقت لوازم خودرو از مسائلي است 
كه معموالً  ذهن و وقت مس��ئوالن امنيتي و سياس��ي شهر 

تهران را به خود مشغول كرده است. 
سهل الوصول بودن و امكان تبديل لوازم سرقتي به پول در 
كوتاه ترين زمان ممكن  ارتكاب جرم را به عنوان شايع ترين 
جرائم در ش��هر تهران مطرح كرد و موجب ش��ده سرقت 
خودرو و لوازم محتويات داخل خودرو به صورت صدر نشين 
تمامي بزه هاي موجود در شهر تهران جايگاه نخستين خود 

را در پنج اولويت جرائم شهر تهران حفظ كرده است.
* معاونت اجتماعي فاتب_ اداره برآورد اجتماعي 

 سرقت خودروها
از ضعف قفل خودروسازان است

    یادداشت

ليا حيدري*

 جرائم سايبري
 71 درصد رشد داشته است

بيشترين جرائم در فضاي مجازي برداشت غيرمجاز است


