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قاتل ستايش در مأل عام اعدام نميشود
ن سال گذشته گزارشي مبني بر وقوع قتل يك
برنا| غالمحسين اسماعيلي؛ رييس دادگستري استان تهران گفت :قاتل ستايش روز  ۲۷مهر ماه اعدام ميشود.حكم قاتل در مألعام اجرا نميشود ۲۳ .فروردي 
دختربچه ۶ساله افغانستاني در روستاي خيرآباد ورامين تحويل مراجع قضايي شد .گزارش حاكي از آن بود كه ستايش براي خريد بستني از منزل خارج شده و ديگر به خانه بازنگشته است .در تحقيقات اوليه
مشخص شد كه پسر ۱۷ساله همسايه ستايش را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده است.

سرخط خبرها

دستگيري قاتل مرد  70ساله

ميزان| فرمانده انتظامي شهرس��تان خاش از دس��تگيري
قاتلي كه مرد  70س��الهاي را كش��ته بود ،خبر داد .سرهنگ
احمد ثمرهحسيني؛ فرمانده انتظامي شهرستان خاش گفت:
روز سهشنبه در پي قتل مسلحانه مردي در يكي از روستاهاي
شهرس��تان خاش و متواري ش��دن قاتل از محل وقوع جرم،
دستگيري قاتل يا قاتالن احتمالي به صورت ويژه در دستور
كار كارآگاهان پلي��س آگاهي اين فرمانده��ي قرار گرفت.
با تحقيقات و بررس��يهاي انجام شده و اش��راف اطالعاتي
مخفيگاه قاتل كه مردي  ۴۰ساله بود شناسايي و با هماهنگي
مق��ام قضايي اين متهم در عمليات��ي غافلگيرانه در منزلش
دستگيرشد.سرهنگثمرهحسينيبااشارهبهانگيزهشخصي
در ارتكاب قتل افزود :متهم پس از تشكيل پرونده مقدماتي به
منظور سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

 ۳۰درصد جرايم كشور
در تهران رخ ميدهد

مهر| سردار محمدرضا مقيمي؛ رييس پليس آگاهي
گفت ۳۰ :درصد از كل جرايم كشور در كالنشهر تهران
رخ ميده��د .س��ردار محمدرضا مقيمي در نشس��ت
امني��ت عمومي و مقابله با جرم س��رقت گفت :ناتواني
پلي��س و قضات در برخورد با س��ارقان موجب كاهش
اقتدار پليس و مش��اركت مردم ميشود و متعاقب آن
شاهد افزايش جرم و تعداد پروندهها خواهيم بود كه به
حجم كار قضات و پليس ميافزايد .وي گفت :از س��ال
 ۷۵تا  ۸۶ميزان وقوع جرايم به صورت خطي بوده است،
اما از سال  ۸۷به بعد سير صعودي جرايم را داشتهايم،
به اين ترتيب كه ما هر س��ال  ۲۵تا  ۳۰درصد افزايش
وقوع جرايم را داشتيم و در سال  ۹۳توانستيم اين رشد
را كنترل كنيم .سردار مقيمي گفت :حدود  ۳۰درصد
كل جرايم كشور در تهران رخ ميدهد و ما در سه سال
اخير در بحث سرقت روند كاهشي داشتيم ،اما در شش
ماه گذش��ته با افزايش وقوع س��رقت مواج��ه بودهايم.
رييس پليس آگاهي ناجا با اش��اره ب��ه اينكه تحركات
اراذل و اوباش منجر به وقوع جرايم مهم ش��ده اس��ت،
گفت :با افزايش جرايم خرد ناش��ي از اعتياد مواجهيم؛
به اين ترتيب كه  ۷۳درصد سرقتهاي خرد را معتادان
مرتكب شدهاند و در همين خصوص عدم جمعآوري و
نگهداري معتادان و رهاسازي فوري آنها مشكل زا شده
است .سردار مقيمي گفت :درخواست ما از قوه قضاييه
اين است كه در راهاندازي و استقرار پليس گمرك ما را
ياري كند و همچنين با كاركن��ان نيروي انتظامي كه
برخي اوق��ات در عمليات درگير ميش��وند معاضدت
قضايي داشته باشند .از مسووالن قضايي انتظار داريم با
خريداران اموال مسروقه (مالخران) برخورد جدي كنند.

خبر روز

مربي بهداشت جان دانش آموز را
نجات داد

آنا| دانشآموز چهارده س��اله كه دچار ايست قلبي تنفسي
شده بود توسط مربي بهداشت خدمات احيا را دريافت و سپس
توس��ط اورژانس به بيمارستان منتقل شد .وحيد شادينيا؛
مس��وول روابط عمومي اورژانس اس��تان آذربايجان شرقي
گفت :ظهر ديروز حادثهاي مبني بر ايس��ت قلبي -تنفسي
دانشآم��وزي (دختر) در يكي از مدارس ب��ه مركز اورژانس
اعالم شد .زماني كه نيروهاي امدادي در محل حادثه حاضر
شدند ،احياي پايه براي اين دانشآموز توسط مربي بهداشت
شروع شده بود و تا رس��يدن اورژانس ادامه داشت و اقدامات
احياي پيشرفته توسط اورژانس موتوري انجام شد .شادينيا
با بيان اينكه مصدوم در نهايت توس��ط نيروهاي امدادي به
بيمارستان منتقل شد ،خاطرنشان كرد :اقدام حياتي و باارزش
مربي بهداشت در احياي پايه اين دانشآموز قابل تقدير است.

برق ۵۶ ،تهراني را خشك كرد

برنا| ۵۶نفرطي ۵ماهسالجاريدراثربرقگرفتگيجانخود
را از دست دادهاند .مسعود قادي پاشا؛ مديركل پزشكي قانوني
استان تهران در ارتباط با آمار فوتيهاي ناشي از برقگرفتگي
گفت 56 :نفر در  5ماه س��ال جاري در اثر برقگرفتگي جان
خود را در تهران از دست دادهاند .اين رقم در مقايسه با مدت
مشابه سال گذشته كه تعداد فوتشدگان در اثر برق گرفتگي
 39مورد اعالم شده بود43 ،درصد افزايش يافته است .از كل
فوتيها در اثر برق گرفتگي در  5ماهه ابتداي امسال 55نفر
مرد و يك مورد زن بوده اس��ت؛ همچنين در مردادماه سال
جاري 13مورد فوتي برق گرفتگي به مراكز پزش��كي قانوني
استان تهران ارجاع شده است.

خبر

دستگيري عوامل آتش زدن
مسجد و تخريب شيشه
بانكهاي تهران

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري
عوامل آتش زدن مس��جد و تخريب شيشه
بانكهاي تهران خبر داد .س��ردار حسين رحيمي ،فرمانده
انتظامي تهران بزرگ با اش��اره به اقداماتي كه اخيرا در چند
نقطه به منظور تخريب شيشههاي تعدادي از بانكها رخ داده
بود ،گفت :اين افراد كه تحت اغوا و تاثير يك شبكه ماهوارهاي
دس��ت به اين گون��ه اقدام��ات زده بودند به ص��ورت كامل
شناسايي و همگي دستگير شدند .رييس پليس پايتخت در
خصوص اتفاقي كه دو شب گذش��ته در مقابل درب يكي از
مس��اجد نيز رخ داده بود ،گفت :اين افراد كه تحت تاثير اين
ش��بكه ماهوارهاي دست به اين اقدام زده بودند ،شناسايي و
دستگير ش��دند .گفته ميشود طي روزهاي اخير عدهاي به
تحريك يكي از مجريان طنز كش��ور كه چندسالي است به
خارج از كشور فرار كرده است ،دست به تخريب شيشه چند
بانك زده و دو شب گذش��ته نيز با شكستن درب شيشهاي
يك مسجد ،بخشي از ورودي مسجد را به آتش كشيدند.

گزارش

بجنورد چگونه در  24ساعت دو حادثه را تجربه كرد

اسيدپاشي پدر و پسر و سوزاندن يك زن

متالشي شدن  3باند بزرگ تهيه و توزيع مواد مخدر

همچنين سردار حس��ين رحيمي؛ فرمانده انتظامي تهران
بزرگ در حاشيه طرح شناسايي و دستگيري توزيعكنندگان
و خردهفروش��ان مواد مخدر نيز گفت :در ط��رح برخورد با
قاچاقچيان ،موادفروش��ان و معتادان متجاهر كه در ميدان
ش��وش ،مولوي و در محدوده ش��هرداري منطقه  ۱۲انجام
شده اس��ت ،پليس توانس��ت باند بزرگ مصرف موادمخدر
را شناسايي كند .از اين س��ه باند  ۸۷۰كيلوگرم موادمخدر
ك��ه عمده آنها هرويين بوده كش��ف و  ۸نف��ر از اعضاي باند
دستگير شدند .فرمانده انتظامي تهران بزرگ بيان كرد :در
اجراي اين طرح  ۲۵۵تن از خرده فروش��ان مواد مخدر كه
وظيفه توزيع موادمخدر را برعهده داش��تند و حلقه بعدي
پس از عمدهفروشان محسوب ميشدند نيز پس از شناسايي
دستگير شدند .س��ردار رحيمي با اشاره به جمعآوري ۸۲۰
معتاد متجاهر در اين طرح گفت :ماموريت پليس برخورد و
جمعآوري معتادان متجاهري است كه چهره شهر را خراب
كردهان��د .وي افزود :اين معتادان تحويل بازپروري ش��ده و
اميدواريم وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي نيز جديتر به
اين موضوعات رسيدگي كنند چراكه خردهفروشان معضل
اصلي مردم اين منطقه هستند .سردار رحيمي درخصوص
فضا در كمپها با بيان اينكه براساس آخرين اخبار دريافتي
كمپ تهران حدود  ۱۰تا  ۱۵ه��زار نفر ظرفيت دارد ،گفت:
اين معتادان كه جمعآوري ش��دهاند سوار بر اتوبوس شده و
تحويل مراكز بهزيستي ميش��وند .فرمانده انتظامي تهران
ب��زرگ با بيان اينك��ه مردم اين منطقه نس��بت به وضعيت
معت��ادان متجاهر گاليه بس��يار دارند ،گفت :ب��ه مردم اين
منطقه اعالم ميكنم كه تيمه��اي ضربتي پليس كوچه به
كوچ��ه و منطقه ب��ه منطقه اين فضاها را پوش��ش بدهند و
اجراي اين طرح را رها نكنند چراكه مردم برخورد با معتادان
كه زمينهساز سرقتهاي خرد هستند ،را مطالبه ميكنند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ درخصوص غيبت دستگاههاي
متولي در اجراي اين طرح گفت :ما مس��وول و مامور انجام
وظايف خود هس��تيم و پلي��س با قدرت و به طور مس��تمر
وظايف و ماموريتهاي خود را انج��ام ميدهد و اميدواريم
ساير دستگاهها ظرفيتهاي خود را باالتر ببرند چرا كه مردم
خواهان برخورد با وضعيت موجود هستند.

 ۵مصدوم حاصل تصادف
دو پرايد در اتوبان تهران -كرج

ايس�نا| بر اثر تص��ادف دو پراي��د در اتوبان
تهران -كرج ،پنج نفر مصدوم شدند .سخنگوي
س��ازمان آتشنش��اني تهران گفت :اين حادثه ساعت 6:24
صبح ديروز در مس��ير غرب به ش��رق اتوبان ته��ران -كرج،
مقابل خروجي بزرگراه ش��هيدحكيم اتف��اق افتاد .در محل
حادثه مشاهده شد دو دستگاه خودروي پرايد مجموعا با پنج
سرنش��ين با هم برخورد كردهاند؛ بر اثر اي��ن حادثه ترافيك
سنگيني در محل ايجاد شده و تردد را بسيار سخت كرده بود
همچنين قبل از رسيدن آتشنشانان سه نفر از سرنشينان اين
خودروها (سه مرد) كه دچار آسيبديدگي جزيي شده بودند،
از خودروها خارج شدند اما دو نفر ديگر (رانندگان دو خودرو)
داخل خودروهايشان محبوس بودند .جالل ملكي ادامه داد:
آتشنش��انان پس از دقايقي موفق شدند هر دو راننده كه 32
و  62سال سن داش��تند را از داخل خودروها خارج كنند ،در
نهايت هر پنج مص��دوم اين حادثه به عوامل اورژانس تحويل
داده ش��دند ،خودروها با كمك عوامل پليس راهور به حاشيه
بزرگراه منتقل و معبر بازگشايي شد و در ساعت  6:59عمليات
به پايان رسيد.

اعتماد
مردي روي زني بنزين ريخت و او را س��وزاند،
پس��ر و پدري بر روي همديگر اسيدپاش��ي
كردند .اين دو حادثه ديروز در شهر بجنورد اتفاق افتاد .علت
اسيدپاشي ميان پدر و پسر اختالفهاي خانوادگي عنوان شده
و علت سوزاندن زن به دست مرد هنوز مشخص نشده است.
سرهنگ علي پاكدل؛ فرمانده انتظامي شهرستان بجنورد در
گفتوگو با ايلنا گفت :درگيري منجر به اسيدپاشي اين پدر و
پسر حوالي 19مهر به نيروي انتظامي اطالع داده شد .بعد از

حضور پليس در محل و بررس��يهاي اوليه معلوم شد پسري
 24ساله كه مدتها با پدرش بر سر مسائل مختلف درگير بود
به محل كار پدرش مراجعه كرده است .آنها مدتي را سر مسائل
مورد اختالفشان با هم جر و بحث كردند اما اين جرو بحث بعد
از مدتي به اسيدپاشي ميان آن دو منجر شد .پدر داخل محل
كارش اسيد داشته و روي پسرش اقدام به اسيدپاشي ميكند.
در حالي كه گردن پسر دچار آسيب شده بود درگيري همچنان
ادامه داش��ت؛ تا آنجا كه پسر نيز بر روي پدر اسيد ميپاشد و
پدر از ناحيه چشم آسيب ميبيند .بعد از تماس همسايهها با
اورژانس ،نيروهاي اورژانس از راه رسيدند و پدر و پسر مصدوم

را به بيمارس��تان منتقل كردند تا تح��ت درمان قرار بگيرند.
فرمانده انتظامي شهرس��تان بجنورد درب��اره پيگيريهاي
پليس ميگويد« :اقدامات درماني براي مصدومان انجام و در
اين خصوص پرونده نيز تشكيل شده است» .
مردي كه زن را آتش زد ،متواري است

بجنورد دي��روز حادثه ديگ��ري را نيز تجربه ك��رد .فرمانده
انتظامي اين شهرس��تان از آتش زدن زني توس��ط يك مرد
خبر داد .ديروز مردي به داليل نامعلوم روي زني جوان بنزين
ريخت��ه و اقدام به آتش زدن او كرده اس��ت .مردم خيلي زود
اين زن را به مراكز درماني بجن��ورد منتقل كردهاند .اين زن

به علت شدت سوختگيها به يكي از بيمارستانهاي مشهد
اعزام ش��د .مردي ك��ه متهم به آت��ش زدن زن بود از صحنه
حادثه فرار كرد .ماموران پليس او را شناسايي كردند و در پي
دستگيري او هستند .فرمانده انتظامي بجنورد درباره علت
اين آتشسوزي گفت :حادثه در حال پيگيري است اما هنوز
علت اين آتشسوزي مشخص نشده است.
خشونتهاي فيزيكي نشانه اعتراض است

مجيدابهري،آسيبشناسورفتارشناسدربارهخشونتهاي
اينچنيني كه در يك روز در شهري مانند بجنورد اتفاق افتاد
در گفتوگو با «اعتماد» گفت :خشم به عنوان واكنش رفتاري
انس��ان در مقابل كنشهايي است كه نسبت به آنها معترض
است .در صورتي كه خشم همراه با عكسالعملهاي فيزيكي
باشد و از مرز پرخاش��گري گفتاري عبور كند ما شاهد وقوع
چنين حوادثي هستيم .ضرب و جرح ،استفاده از سالح سرد
و گرم ،اسيدپاش��ي و آتش زدن در ليست حوادثي است كه
در آن فرد از آس��تانه تحملش خارج ميشود و اقدام به ضربه
زدن به ديگري يا ديگران ميكند .از نگاه رفتارشناسي عوامل
محيطي كه منجر به خشم ميشوند عبارتند از پايين آمدن
سطح نشاط اجتماعي ،فاصله گرفتن از ارزشهاي معنوي و
اخالقي ،فشارها و مشكالت اقتصادي ،آلودگيهاي تنفسي و
صوتي ،بيكاري ،اعتياد و مشكالت عاطفي .اينها اساسيترين
داليل س��ازنده بروز خش��م هستند .اين آس��يب شناس در
تحليل آنچه در وقوع خشونت بيشتر ديده ميشود ،افزود :باال
رفتن درجه خش��ونت در جامعه يكي از چالشهاي اساسي
مقابل روي نهادهاي متولي اس��ت .از س��وي ديگر باال رفتن
خشونتهاي اجتماعي چه آنها كه در بستر خانوادگي اتفاق
ميافت��د و چه آنها كه در جمعهاي دوس��تانه يا كاري اتفاق
ميافتد موجب بروز واكنشهايي هنگام خش��م ميشود كه
انسان را به تفكر و اندوه وادار ميكند .ابهري درباره زياد شدن
پروندههاي ناشي از خش��ونت اجتماعي در مراجع قضايي و
پزشكي قانوني توضيح داد« :زياد ش��دن تعداد مراجعان به
پزش��كي قانوني و مراجع قضايي به علت درگيريهايي كه
ه��ر روز در جامعه رخ ميدهد بيانگر اين واقعيت اس��ت كه
خش��ونت به عنوان يك رفتار نهادينه در جامع��ه روز به روز
زياد ميش��ود .البته بيكاري ،گراني و تبعيضهاي اجتماعي
در پررنگ كردن خشونت بيتاثير نيستند .با توجه به بيشتر
شدن شكاف طبقاتي و رشد تبعيضهاي اجتماعي ،نوجوانان
و جوانان به سمت خشونت گرايش پيدا ميكنند و خرابكاري
اجتماعي (ونداليس��م) ،ترك تحصيل و فرار از خانه ناشي از
حضور رفتارهاي ياد شده است».

قتل

قتل زن جوان در قلعه گنج كرمان

ايرنا| س��جاد افش��ارمنش؛ دادس��تان عموم��ي و انقالب
شهرستان قلعهگنج در استان كرمان از وقوع يك فقره قتل به
علت اختالفات خانوادگي در اين شهرستان خبر داد و گفت:
ناتواني در كنترل خش��م بعد از درگيري ميان زن و ش��وهر
جوان ،منجر به قتل زن شد .سجاد افشارمنش با بيان اينكه

ناتواني در كنترل خش��م يكي از عوام��ل مهم در بروز جرايم
خشن است ،افزود :پس از كسب گزارشي مبني بر وقوع يك
نزاع خانوادگي در منزلي مسكوني در روستاي سرتك اوليا از
توابع شهرستان قلعه گنج ،بالفاصله بازپرس پرونده به همراه
كارآگاهان پليس آگاهي شهرس��تان در محل حادثه حاضر

خبر آخر

جدول

ش��دند .پس از تحقيقات اوليه ميدان��ي در محل وقوع جرم
مشخص ش��د ،به دليل نزاع خانوادگي بين يك زن و شوهر،
خانم خانه به ن��ام (ف  -چ) بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو
و خونريزي شديد به قتل رسيده است .قاتل پس از ارتكاب
جنايت اقدام به خود زني و وارد كردن ضربات چاقو به سمت

خود ميكند كه بالفاصله ،با دخالت پدر وي و ساير همسايگان
چاقو از دست وي خارج و اين زن و شوهر به بيمارستان منتقل
ميشوند .دادستان قلعه گنج با بيان اينكه متهم فاقد سابقه
كيفري اس��ت ،افزود :متهم نيز با قرار بازداشت موقت روانه
زندان شده است.

حمله به آرايشگاه زنانه
در تبريز

مهر|  4مرد به يك آرايش��گاه زنانه در تبريز
حمله كردند و طال و جواه��رات حاضران در
آرايشگاه به سرقت رفت .شامگاه سهشنبه چهار مرد در حالي
كه قمه در دست داش��تند به يك آرايشگاه زنانه در شهرك
ارمتبريز حمله كردند .اين اوباش بعد از ديدن ترس و وحشت
حاضران در آرايشگاه ،آنها را تهديد كردند و طال و جواهرات
بانوان حاضر در آرايشگاه را دزديدند .آنها بعداز اين سرقت پا
به فرار گذاشتند و تحقيقات پليس در اين خصوص ادامه دارد.

سودوكو

اعالم شمارههاي جديد
براي اهداي جسد

ايسنا| در پي اعالم س��ازمان پزشكي قانوني
كش��ور مبني بر اهداي جس��د براي استفاده
در مراكز آموزشي و دانشگاهي س��ازمان واحد فرآوري بافت
و پيوند نسوج شمارههاي جديد براي كسب اطالعات بيشتر
در اين زمينه اعالم شد .بر اساس اعالم روابط عمومي پزشكي
قانوني ،افراد پس از اعالم آمادگي از طريق تماس تلفني و ثبت
مشخصات،برايثبترضايتمحضريبهيكيازدفترخانههاي
مشخص شده از سوي سازمان معرفي ميشوند و رضايتنامه
خود را به ش��كل محضري به ثبت ميرس��انند .همچنين در
شهر تهران دو محضر براي معرفي عالقهمندان اهداي جسد
مشخص شده است و از آنجاكه تمامهزينههاي اين اقدام توسط
سازمان پزشكي قانوني كش��ور پرداخت ميشود ،متقاضيان
اهداي جسد بايد به يكي از اين دو محضر مراجعه كنند.
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