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متهم اسیدپاشی اصفهان هنوز دستگیر نشده
وق��وع 380 مورد اسیدپاش��ی در 
سال جاری از مسائلی بود که فرمانده 
ناجا در حاش��یه همایش ملی پلیس و 
ارتقای س��امت اداری با خبرنگاران 

مطرح کرد.
به گزارش ایس��نا، سردار اسماعیل 
احم��دی مقدم درب��اره برگزاری این 
همایش خاطر نش��ان کرد: کار و وظیفه ناجا مبارزه با جرم اس��ت که البته با 
توجه به گستردگی و پیچیدگی جرایم و نیز گستردگی نیروی انتظامی انجام 
این کار با سادگی قابل انجام نیست.احمدی مقدم در خصوص سرانجام پرونده 
اسیدپاشی در اصفهان با بیان اینکه متهم این حادثه هنوز دستگیر نشده، خاطر 
نش��ان کرد: حادثه اصفهان نیز به دلیل طرح آن در رس��انه ها مطرح شد. ما در 
شش ماهه امسال 380 مورد اسیدپاشی داشتیم.احمدی مقدم در توضیح بیشتر 
این تعداد اسیدپاش��ی گفت: در این آمار عاوه بر افراد، اسیدپاش��ی بر روی 
خودروها و اشیا نیز لحاظ شده. اقداماتی که برخی از روی حسادت، کینه و... 
انجام می دهند که اغلب متخلفان نیز دستگیر می شوند.وی با بیان اینکه تمام 
این حوادث خطرناک نیست خاطر نشان کرد: برخی نیز روی خودروها روغن 
ترمز، جوهر نمک و... می پاشند.فرمانده نیروی انتظامی درباره چرایی عدم 
انتشار تصویر چهره نگاری شده از عامل اسیدپاشی در رسانه ها نیز گفت: در 
این خصوص قاضی باید نظر بدهد و شاید تصویر چهره نگاری به حدی نبوده 

که در رسانه ها منتشر شود اما به هر حال مرجع انتشار آن ناجا نیست.
صاحبخانه، دزد را در انباری زندانی کرد

سارقی حین دزدی از انبار خانه ای توسط مالک در انباری حبس شد 
و به دام افتاد.

 سروان مجتبی سهرابی منش، رییس کانتری سیدخندان گفت: یکی 
از ش��هروندان ساکن مجیدیه شمالی ضمن تماس با مرکز فوریت های 
پلیس��ی110 اعام کرد انباری خانه اش مورد دستبرد قرار گرفته و او 
توانسته سارق را در انباری حبس کند.وی افزود: تیمی از ماموران برای 
بررسی موضوع به محل اعزام شدند اما زمانی که رسیدند متوجه شدند 
سارق موفق شده از انباری خارج شود و با مالک که سعی داشت جلوی 
او را بگیرد درگیر شده است.سروان سهرابی منش عنوان کرد: ماموران 
وارد عمل شدند و سارق را دستگیر کردند. رییس کانتری سیدخندان 
تصریح کرد:متهم پس از بازداشت به همراه شاکی به کانتری منتقل شد 

و به سرقت از انبار منازل شهروندان ساکن این محدوده اعتراف کرد.
قتل جوان 20 ساله توسط مرد خشمگین

جانش��ین فرماندهی انتظامی 
خوزس��تان از دس��تگیری قاتل 
ایامی در شهرستان اندیمشک 
که قصد خ��روج غیر قانونی از 

کشور را داشت خبر داد.
س��رهنگ محم��د صالحی، 
اظهار داش��ت: فردی در استان 
ای��ام در تاری��خ 18 آب��ان ماه 
امسال در یک نزاع فرد جوان 20 ساله ای را به قتل رسانده و به سمت 
خوزس��تان متواری می شود و نیروی انتظامی استان ایام به نیروی 
انتظامی خوزستان خبر متواری شدن فرد قاتل به سمت خوزستان را 
می دهند.وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با اکیپ انتظامی در محل 
پلیس راه اندیمشک � خرم آباد مستقر می شوند و  دیروز خودروی 
قاتل که یک دستگاه ماکسیما بوده را متوقف کرده و قاتل را دستگیر 
می کنند. جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: قاتل پس 
از انتق��ال ب��ه پلیس آگاهی به قتل اعتراف ک��رده و علت آن را عدم 
توانایی و مهارت حل مسئله و کنترل خشم بیان می کند. وی هدف از 
حرکت به سمت خوزستان را ورود به شهرهای جنوبی و خروج غیر 
قانونی از کشور اعام کرد. با هماهنگی مراجع قضایی قاتل به نیروی 

انتظامی ایام تحویل داده شد.
جنایتکار شیراز اعدام شد

سارق مسلحی که در حین سرقت های مسلحانه متعدد خود مرتکب 
قتل شده بود امروز چهارشنبه به دار مجازات آویخته شد.

 معاون دادستان عمومی و انقاب شیراز با بیان اینکه معدوم مجید 
– غ به اتهام محاربه از طریق سرقتهای مسلحانه متعدد و تشکیل باند 
سرقت، زمینه ناامنی را فراهم ساخته بود، پس از دستگیری، جرم وی 
در خصوص قتل یک نفر و جرح عمدی دو نفر با اسلحه گرم، چندین 
فقره آدم ربایی، جعل عنوان و حمل و نگهداری و استفاده غیرمجاز از 
ساح جنگی، شوکر، اسپری و دستبند محرز شد.قاضی کورش زارعی 
افزود: این مجرم س��ابقه دار چند فقره آدم ربایی وس��رقت مس��لحانه 
اتومبیل، سرقت مسلحانه از طافروشی و قتل صاحب طافروشی را 
در پرونده خود داشت که پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقاب 
اسامی شیراز به اتهام محاربه و افساد فی االرض به مجازات اعدام 
در ماء عام محکوم شد.وی افزود: حکم این مجرم سابقه دار همچنین 
در ش��عبه 16 دیوان عالی کش��ور تأیید و پس از صدور مجوز اجراء 
توسط ریاست معظم قوه قضاییه صبح دیروز در محل ارتکاب جرم و 
در ماء عام به دار مجازات آویخته شد.  سرپرست دادسرای انقاب 
شیراز با بیان اینکه اجرای این احکام درس عبرتی برای مخان نظم و 
امنیت عمومی خواهد بود خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با افرادی که 
امنیت جامعه را دستمایه اهداف شوم خود قرار می دهند برخورد قاطع 
و جدی خواهد داشت و امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی 
اس��ت.قاضی زارعی هشدار داد: افرادی که با اقدامات مجرمانه خود 
متعرض جان و مال و نوامیس مردم می شوند با برخورد شدید و قاطع 
دس��تگاه قضایی و انتظامی رو به رو خواهند ش��د و س��رانجام چنین 

اقدامات مجرمانه ای اجرای حدود الهی خواهد بود.
جعل اسکناس برای معامله عتیقه

پلیس آگاهی استان گیان از 
شناسایی و دستگیری جاعان و 
کاهبرداران سابقه دار در رشت 

خبر داد.
س��رهنگ ف��اح کریمی در 
تشریح این خبر گفت: ماموران 
پلی��س آگاه��ی در پی گزارش 
واصل��ه ماموری��ن انتظام��ی 
شهرس��تان رش��ت و خبر دریافتی از طریق سامانه مرکز فوریتهای 
پلیسی 110 مطلع شدند که یک دستگاه اتومبیل به رانندگی مردی 
به هویت معلوم و همراهی فرد دیگر در مسیر شهر لشت نشا در حال 
حرکت و به لحاظ سوء سابقه نامبردگان، به اتومبیل مشکوک  شدند 
که خودرو توقیف و در حین تفتیش از اتومبیل اس��کناس جعلی ده 
هزار تومانی و پنج هزار تومانی و چک پول پنجاه هزار تومانی به 

ارزش 268۷0000 ریال کشف و ضبط گردید.
وی اف��زود: به دنبال آن با هماهنگ��ی قضایی بافاصله از منازل 
متهمین بازرس��ی انجام و از منزل مس��کونی متهم اول لوازمات و 
ابزار جرم جعل ش��امل س��ه دس��تگاه پرینتر رنگی - تعداد زیادی 
بس��ته های کاغذ – یک دستگاه کیس و یک دستگاه اسکنر کشف 
ش��د که کلیه متهمان با انجام تحقیقات و بازجویی اظهار داش��تند با 
تهیه اسکناس جعلی قصد معامله عتیقه را داشته اند که در دام پلیس 
گرفتار ش��دند. رئیس پلیس آگاهی اس��تان گیان خاطر نشان کرد: 
متهمان سابقه دار به تازگی از زندان آزاد شده بودند که در ادامه از 

سوی مقام قضایی با قرار وثیقه روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه 
از دس�تگیری فردی که اق�دام به آتش 
زدن من�زل یکی از دوس�تان خود کرده 

بود خبر داد.
س��رهنگ مرزبانی در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی 
وصول یک فقره پرونده از طریق کانتری 
26 آزادگان با موضوعیت آتش س��وزی 
پرونده جهت رس��یدگی به اداره مبارزه با 

جرائم جنایی ارجاع گردید.
س��رهنگ مرزبانی افزود: در تحقیقات 
انجام ش��ده از ش��اکی وی اظهار داش��ت 

منزلش توسط افرادی نا شناس مورد آتش 
سوزی قرار گرفته که با بررسی دقیق محل 
وق��وع حادث��ه توس��ط کارآگاهان پلیس 
آگاهی مشخص گردید فردی از همسایگان 
ش��اکی در درب منزل خود دارای دوربین 
مدار بس��ته می باش��د.وی ادامه داد: پس 
ازهماهنگی ه��ای الزم تصاوی��ر دوربین 
مورد بازبینی قرار گرفت که شاکی پس از 
دی��دن تصاوی��ر، یکی از نف��رات را مورد 
شناسایی قرار داده و اظهار داشت آن فرد با 
پسرم اختاف داشته که به احتمال زیاد وی 
در آت��ش س��وزی منزل بنده نقش داش��ته 

است.رئیس پلیس آگاهی استان درادامه 
عنوان داشت: با اطاعات به دست آمده 
و مش��خص ش��دن هوی��ت، عامل آتش 
سوزی دستگیری وی با جدیت در دستور 
کار قرار گرفت.سرهنگ مرزبانی بیان 
داش��ت: در هنگام رسیدگی پرونده و با 

بهره گیری از بانک های اطاعاتی اطاع 
حاصل گردید متهم به اتهام دیگری دستگیر 
شده اس��ت لذا پس از هماهنگی های الزم 
مته��م به اداره مبارزه ب��ا جرائم جنایی در 
خص��وص موضوع  انتقال و از وی تحقیق 
شد که ابتدا منکر موضوع بوده اما پس از 

مش��اهده مس��تندات موج��ود و ب��ه ویژه 
تصاویر اخذ ش��ده لب به اعتراف گشوده و 
اقرار کرد به علت اختافی که با پسر شاکی 
داش��ته اس��ت با همراهی شخص دیگری با 
هوی��ت معل��وم اقدام به آت��ش زدن منزل 

شاکی نموده است.

رسیدگی به پرونده مردی که همسرش 
را خفه کرده بود توس�ط بازپرسان ویژه 

قتل انجام شد. 
والدین زنی 33ساله به نام پوران چندروز 
پیش وقتی با دخترشان تماس گرفتند و او به 
تلفن جواب نداد نگران شدند. آنها سپس با 
داماد خود به نام محس��ن تماس گرفتند، اما 
تلفن همراه او نیز خاموش بود. خانواده پوران 
به خانه دخترشان رفتند و وقتی کسی در را 
رویش��ان باز نک��رد، یکی از شیش��ه ها را 
شکس��تند و داخل رفتن��د. آنها با صحنه ای 
غیرمنتظره مواجه شدند و جنازه دختر خود را 
مش��اهده کردند.  کارآگاهان جنایی پلیس 
آگاهی اس��تان خراسان رضوی وقتی از این 
ماجرا باخبر ش��دند، به محل حادثه رفتند و 
تحقیق��ات خ��ود را آغاز کردند. نش��انه ها 

حکایت از آن داشت که مرگ پوران طبیعی 
نیست، بلکه او به احتمال زیاد خفه شده است. 
متخصص کش��یک پزش��کی قانونی وقتی 
جسد را معاینه کرد، همین نظر را داد و اعام 
کرد زن جوان بر اثر فش��ار بر عناصر حیاتی 
گردن و انس��داد مجاری تنفسی، جان باخته 
است. ماموران در گام بعدی به بررسی خانه 
پرداختند. هیچ س��رقتی انجام نش��ده بود و 
نشانه ای که بر حضور غریبه در منزل داللت 
داشته باشد به دست نیامد. از طرفی محسن 
نیز ناپدید شده و تلفن همراه او خاموش بود. 
مجموعه این شواهد سبب شد شوهر مقتول 
در مظان اتهام قرار بگیرد. در این میان خانواده 
پوران توضیحاتی درباره زندگی خصوصی 
دخترش��ان دادن��د و گفتند: مقت��ول به دلیل 
اختافاتی که با شوهر اولش داشت از او جدا 

شد و یک س��ال قبل با محسن ازدواج کرد. 
محسن به موادمخدر صنعتی اعتیاد داشت، اما 
چندماهی بود که مواد را ترک کرده بود. اما 
خیلی به ندرت از خانه بیرون می رفت و شغل 
مناسبی هم نداشت.  کارآگاهان بعد از شنیدن 
این اظهارات احتم��ال دادند جنایت به دلیل 
اختافات خانوادگی رخ داده اس��ت، اما هیچ 
ردپایی از متهم نبود. به این ترتیب جسد به 
پزشکی قانونی منتقل شد تا تحقیقات ادامه 
یابد. یک روز بعد در حالی که محل جنایت 
تحت نظر بود، فردی مخفیانه وارد خانه شد. 
مام��وران که احتمال می دادند این مرد همان 
مته��م تحت تعقیب باش��د، او را غافلگیر و 
بازداش��ت کردند.  محس��ن بعد از انتقال به 
پلی��س آگاهی در بازجویی ه��ا به اتهامش 
اعتراف کرد و گفت: من و پوران اختافاتی 

با هم داشتیم. روز حادثه نیز جروبحث کردیم 
و من که به شدت عصبانی شده بودم دستانم 
را دور گلویش انداختم و آنقدر فشار دادم که 
از حال رفت. وقتی متوجه شدم پوران فوت 
ش��ده است، ترس��یدم و از خانه فرار کردم. 
یک روز را آواره بودم تا اینکه تصمیم گرفتم 
به منزل برگردم و اوضاع را بررسی کنم اما 
ب��ه دام افت��ادم. متهم بعد از ثبت اعترافاتش 
روانه بازداشتگاه شد و پرونده او در اختیار 

بازپرس ویژه قتل قرار گرفت.

سرکالنتر سوم پلیس پایتخت از دستگیری مردی که 
ب�ا دادن وعده ه�ای دروغین ازدواج اق�دام به اخاذی از 

دختران می کرد خبر داد.
سرهنگ شهریار پشتام در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
گفت: چندی پیش سه دختر جوان به کانتری 103 گاندی 
مراجعه و در شکایتی اعام کردند که مردی به نام ب آنان 

را اغف��ال کرده و به بهان��ه ازدواج از آنان کاهبرداری و 
سرقت کرده است.وی با بیان اینکه متهم با خودروی لوکس 
در خیابان ها پرسه زده و به دختران پیشنهاد ازدواج می داد 
گفت: با توجه به حساسیت موضوع و امکان ارتکاب جرایم 
دیگ��ر از س��وی این فرد تیمی از مام��وران کانتری 103 
گاندی بررسی موضوع را به شکل ویژه در دستور کار خود 
ق��رار داده و با انجام تحقیقات چهره به چهره اقدامات خود 
برای شناس��ایی متهم را آغاز کردند.سرکانتر سوم پلیس 
ته��ران ب��زرگ با بیان اینکه در بررس��ی های انجام ش��ده 
مشخص شد که این فرد با نام های مستعار و به همراه یک 
خودروی لوکس در خیابان های شمال تهران تردد می کرد 

افزود: متهم با اغفال دختران جوان و پیشنهاد ازدواج به آنان 
اق��دام به کاهبرداری مالی و س��رقت اموال با ارزش این 
دختران نظیر تلفن همراه و... می کرد.پش��تام با بیان اینکه 
مدتی بعد با ادامه تحقیقات از سوی ماموران مشخص شد 
که متهم با یکی از دختران در محدوده پارک س��اعی قرار 
ماقات گذاشته و به وی پیشنهاد ازدواج داده است که در 
همین راستا بافاصله تیمی عملیاتی به محل اعزام و متهم 
را دس��تگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.سرکانتر سوم 
پلیس تهران گفت: خودروی این فرد نیز توقیف شده و به 
پارکینگ انتقال داده شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا منتقل شد.

مرد ۴۰س�اله اي که در س�ال ۹۱ همسرش را در اطراف 
میدان سعدآباد مشهد کشته و جسد او را دفن کرده بود، 
در آخرین دفاعیات خود در حالي ارتکاب جنایت را انکار 
کرد که در بازسازي صحنه حادثه، جزئیات قتل همسرش 

را در حضور مقام قضایي تشریح کرده بود.
 بیست و هشتم آبان سال ۹1 اعضاي خانواده اي در مشهد 
از مفقود شدن زن 3۹ساله اي خبر دادند تا این که مدتي بعد، 
کارآگاهان پلیس آگاهي خراس��ان رضوي در پیگیري این 
پرونده به همسر زن جوان مظنون شدند و این مرد به دستور 
قاض��ي ش��عبه 802 دادس��راي عمومي و انقاب مش��هد، 
بازداشت ش��د.کارآگاهان در ادامه تحقیقات به سرنخ هایي 
دست یافتند که نشان مي داد، مرد ۴0ساله قطعه زمیني در 

منطقه جاغرق مشهد دارد، بنابراین زمین مذکور بررسي شد 
و در همین حال خاک هاي نرم زیر تانکر آب داخل زمین توجه 
کارآگاهان را به خود جلب کرد. با کندن بخش��ي از خاک، 
ناگهان جسد زن جوان نمایان شد و بدین ترتیب، همسر وي 
ب��ه اتهام ارتکاب قتل عمدي مورد بازجویي قرار گرفت.او 
در برابر دوربین قوه قضاییه به تشریح جزئیات قتل همسرش 
پرداخت و گفت: از چند ماه قبل با همسرم به دلیل برخي مسائل 
خانوادگ��ي اختاف پیدا کردم که در این مدت چند بار قهر 
کرد و تمایلي به ادامه زندگي با من نداش��ت تا این که یک 
روز صبح س��وار خودروي رونیز ش��دم و در اطراف منزل 
مادرش در اطراف میدان س��عدآباد کمین کردم. مي دانستم 
که او ساعت ۷صبح از منزل بیرون مي آید تا به سر کارش 
برود. آن روز وقتي از منزل خارج ش��د، او را صدا کردم تا 
کمي با هم صحبت کنیم. همین طور که بي هدف در خیابان هاي 
فرعي حرکت مي کردم از او خواستم سر زندگي اش باز گردد 
ولي او گفت دیگر حاضر نیست با من زندگي کند. من هم که 
عصباني شده بودم، در جاي خلوتي خودرو را متوقف کردم 

و با فشار دادن گلویش او را خفه کردم سپس جسد را به منطقه 
جاغ��رق ب��ردم و در زمیني که اطراف آن محصور بود، دفن 
کردم.پس از اعترافات صریح متهم، فرد دیگري نیز در این 
پرونده دستگیر شد چرا که متهم مدعي بود آن مرد موجب 
متاش��ي شدن زندگي اش شده اس��ت. این گزارش حاکي 
است، با وجود آن که متهم این پرونده جنایي در همه مراحل 
رس��یدگي قضای��ي به صراحت ارتکاب قت��ل را پذیرفته و 
جزئیات جنایت را نیز در حضور مقام قضایي بازسازي کرده 
بود، اما در آخرین دفاعیات خود، ارتکاب قتل را انکار کرد 
و در حضور قاضي سبحاني )قاضي شعبه 802 مجتمع قضایي 
شهیدقدوسي( مدعي شد که او همسرش را نکشته است. در 
عین حال با توجه به اسناد و مدارک محکمه پسند و محتویات 
پرونده و همچنین اعترافات صریح وي در مراحل بازجویي، 
مق��ام قضایي قرار مجرمی��ت وي را صادر ک��رد. بنابراین 
گزارش، همچنین کیفرخواست این پرونده از سوي نماینده 
دادستان به اتهام ارتکاب قتل عمدي زن مسلمان صادر شده 

است و متهم به زودي پاي میز محاکمه خواهد نشست.

تص�ادف رانندگ�ی، نزاعی خونی�ن را میان 
سرنشینان دو خودرو رقم زد.

کارآگاه��ان جنایی در پی ارج��اع پرونده ای از 
دادسرای امور جنایی تهران، مبنی بر متواری شدن 
فردی متهم به قتل، از رامس��ر به تهران دستگیری 
متهم را در دستور کار خود قرار دادند. آنها اطاع 
پیدا کردند روز چهارم دی سال گذشته نزاعی میان 

سرنش��ینان دو خودرو سواری رخ داد و در جریان 
آن فردی 2۴ساله به نام بهامین بر اثر اصابت جسم 
تیز به پهلو به قتل رسید و قاتل نیز پس از ارتکاب 
جنایت، همراه همراهان خود از محل متواری ش��د.

کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی تهران، بعد از اطاع 
از هویت دقیق متهم اصلی که جوانی 2۹ساله به نام 
مرتضی اس��ت، فهمیدند او همراه همسرش به نام 
افس��ر- که زمان حادثه نیز در محل حضور داشت 
- در خانه ای در خیابان 1۷ش��هریور تهران مخفی 
ش��د ه اند. آنها بعد از اطاع از این موضوع ساعت 
13روز دوشنبه به آنجا رفتند و مرتضی و همسرش 
را دس��تگیر کردند.مرتضی که طی مدت زندگی 
مخفیان��ه، با همدس��تی تعدادی از س��ارقان داخل 

خودرو دست به دزدی می زد، پس از انتقال به اداره 
دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران به ارتکاب جنایت 
اعتراف کرد و به کارآگاهان گفت: روز حادثه همراه 
همس��رم، یکی از همس��ایگان خود به نام یاس��ر و 
همسرش رویا، با خودرو پژو متعلق به آنها بیرون 
رفتیم و با پرایدی که س��ه سرنش��ین مرد داشت، 
تص��ادف کردیم. به علت تصادف، درگیری لفظی 
میان رویا و سرنش��ینان خودرو پراید درگرفت و 
همین موضوع باعث شد با آن سه نفر درگیر شویم 
اما پس از دقایقی و با توجه به ترافیک ایجادشده در 
خیابان، هرکدام سوار ماشین خود شدیم و درگیری 
پایان پیدا کرد. متهم ادامه داد: راننده پراید با حرکات 
نمایشی راه ما را مسدود کرد. در این میان رویا نیز 

دایما من و یاسر را تحریک می کرد و می گفت باید 
آنها را ادب می کردیم اما عرضه این کار را نداریم. 
همین موضوع باعث تحریک من ش��د و از یاس��ر 
خواس��تم ماش��ین را متوق��ف کند. س��پس داس 
کشاورزی را که زیر صندلی راننده بود برداشتم و 
ضربه ای به پهلوی یکی از سرنش��ینان پراید زدم؛ 
پس از آن هر چهارنفر به س��رعت سوار ماشین، از 
محل دور شدیم.سرهنگ آریا حاجی زاده، معاون 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران، با تایید 
این خبر گفت: با اعتراف صریح متهم اصلی پرونده 
و همسرش به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت 
توس��ط مقام قضایی صادر شد و با توجه به وقوع 
جنایت در شهرستان رامسر، هر دو متهم برای انجام 
تحقیقات بیش��تر و تکمیل پرونده در اختیار پلیس 

آگاهی رامسر قرار گرفتند.

آتش زدن خانه دوست قدیمی به دلیل اختالف

خفه کردن همسر به دلیل اختالفات خانوادگی

اخاذی از دختران با خودروی لوکس و وعده ازدواج

انکارقتــل درآخرین دفاع!

 قتل بعد از تصادف

افزایش HIV در افراد ۱۲ تا ۲۴ سال
تغییرات در الگوی مصرف مواد مخدر و رفتارهای جنسی در سال های اخیر آمار 
مبتایان به بیماری ایدز را هم دگرگون کرده است. به طوری که ابتا به این بیماری 
به دلیل اعتیاد تزریقی به سمت ابتا بیشتر از راه ارتباط جنسی شیفت پیدا کرده است. 
اما اثر تغییرات اجتماعی بر سن مبتایان نیز در آمار مشخص است. روز گذشته 
دبیر علمی سمینار پنجمین سمینار سراسری ایدز با بیان اینکه 35 میلیون نفر در جهان 
به ایدز مبتا هستند، گفت: بررسی 30 ساله پس از اپیدمیHIV نشان می دهد که 
موارد ابتا در پنج س��ال اخیر در محدوده س��نی 12 تا 2۴ سال در حال افزایش بوده 
اس��ت.به گزارش فارس، مسعود مردانی در اولین گردهمایی بین المللی و پنجمین 
سمینار سراسری ایدز که دیروز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 83 تاکنون هر دو سال یک بار سمینار 
سراسری ایدز را با وجود محدودیت هایی که وجود دارد برگزار می کند و این کار 

را تا وقتی مشکل HIV در کشور برطرف شود، ادامه خواهد داد.
وی با بیان خاصه اپیدمی HIV در جهان تا اوایل 201۴ گفت: HIV در 10 
سال اخیر تغییرات گسترده ای پیدا کرده است و گاهی فکر می کنیم که برگزاری 
 HIV س��مینار به صورت دو س��االنه کم باشد. از دو سال پیش تاکنون وضعیت
تغییرات زیادی کرده است.دبیر علمی پنجمین سمینار سراسری ایدز ادامه داد: در 
حال حاضر 35 میلیون نفر در 
جهان با HIV دس��ت و پنجه 
نرم می کنن��د که از این تعداد 
زنان 16 میلیون نفر را تشکیل 
 3/  2 همچنی��ن  می دهن��د. 
میلی��ون نف��ر از اف��راد مبتا 
کودکان زیر 15 سال هستند. 
همچنین 55 /1 میلیون نفر از 
افراد مبتا در س��ال 2013 بر 
اثر این بیماری فوت کرده اند.
تحقیق��ات  مرک��ز  اس��تاد 
بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بررسی 
30 ساله پس از اپیدمی HIV نشان می دهد که موارد ابتا در پنج سال اخیر در 
محدوده سنی 12 تا 2۴ سال در حال افزایش بوده است.وی ادامه داد: از حدود 28 
هزار نفر مبتا به HIV در ایران پنج هزار نفر فوت کرده اند و حدود 23 هزار نفر 
نیز در قید حیاتند.مردانی اذعان داشت: بسیاری از افراد جرات آزمایش HIV را 
ندارند و این نگرش به دلیل قبح آن است. همچنین با توجه به کاهش سن ابتا به 
HIV در کش��ور الزم اس��ت آموزش الزم در این زمینه داده ش��ود.وی افزود: 
خوش��بختانه 6۷ درص��د زنان باردار در کش��ورهای جهان س��وم ب��ه داروهای 
کنترل کننده این بیماری دسترس��ی پیدا کرده اند تا جنین آنها گرفتار این بیماری 
 HIV نشود و دسترسی به دارو توسط این افراد انقابی در تاریخ 30 ساله اپیدمی
محسوب می شود.مردانی گفت: HIV مثبت در ایران با یک دارو درمان می شود 
و خوشبختانه برای واردات این دارو مشکلی وجود ندارد. در سال های گذشته نیز 
با وجود مشکاتی که در وارد کردن داروهای مورد نیاز در این زمینه داشتیم اما 
دست از تاش بر نداشتیم.دبیر علمی سمینار پنجمین سمینار سراسری ایدز، اظهار 
داش��ت: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمس��یری دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هید بهشتی همه ساله سمینار ایدز را به صورت کشوری برگزار می کرد اما با 
تاش دولت تدبیر و امید از شش ماه گذشته جهت گرفتن مجوز بین المللی با دفتر 
ریاس��ت جمهوری مکاتبه کردیم و توانس��تیم این گردهمایی را در سال جاری به 
صورت بین المللی برگزار کنیم.وی خاطرنشان کرد: 210 مقاله به دبیرخانه کنگره 
ارس��ال ش��ده است که از این تعداد 6۹ مقاله در قالب پوستر و 16 مقاله نیز برای 
س��خنرانی شفاهی انتخاب ش��ده است.همچنین در این س��مینار رییس اداره ایدز 
وزارت بهداشت گفت: بیمارانی که از مواد محرک و روان گردان استفاده می کنند 
پتانسیل زیادی برای رفتارهای پرخطر و محافظت نشده جنسی دارند که آنها را 
در معرض ابتا به HIV قرار می دهد.عباس صداقت افزود: بر اساس گزارش های 
دفتر برنامه زن و کودک و برنامه ایدز سازمان ملل تعداد مبتایان به HIV مثبت 
تا پایان 2013، 35 میلیون نفر برآورد ش��ده اس��ت.وی افزود: آمار نشان می دهد 
ک��ه رون��د بروز موارد مبتایان جدید رو به کاهش اس��ت و خوش��بختانه روند 
مرگ ومیر مبتایان نیز سیر نزولی پیدا کرده اما این وضعیت مربوط به تمام نقاط 
جهان نیس��ت.رییس اداره ایدز وزارت بهداش��ت تصریح کرد: با نگاهی به آمار 
کش��ورها مش��اهده می کنیم که مردم جهان نسبت به این بیماری حساس شده اند.

وی افزود: هرچند آمار ابتا به HIV در برخی از کشورها با کاهش روبه رو شده 
است اما این آمار در برخی از کشورها نیز روند صعودی دارد. کشورهای اروپای 
شرقی، آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی دو مشکل عمده در این زمینه دارد که 
یکی از آنها به عدم زیرساخت مشخص برای نظام مراقبت HIV مربوط می شود.
رییس اداره ایدز وزارت بهداش��ت گفت: ایران جزو معدود کش��ورهایی است که 
در زمینه جمع آوری اطاعات از زندان ها درخصوص ابتا به HIV موفق بوده 
است. ما هر دو سال یک بار رفتارهای پرخطر را به عنوان شاخص های پیش آگهی 
در زمینه ابتا بررسی می کنیم که یکی از این شاخص ها مصرف کنندگان تزریقی 
مواد مخدر، الگوی تزریق و روابط جنسی آنهاست.وی ادامه داد: حدود 28 هزار 
نفر در ایران به HIV مثبت مبتا هستند که از این تعداد پنج هزار نفر فوت شده اند 
و 23 هزار نفر نیز زنده هستند. همچنین در خوشبینانه ترین حالت حدود 50 هزار 
نف��ر از وضعی��ت ابتای خود به HIV اطاع ندارند که چنانچه با افراد دیگر در 
تماس باشند نیز در سال های آتی با رشد فزاینده آمار مبتایان مواجه خواهیم بود.

صداقت ادامه داد: تخمین زده می شود تا 2015 آمار مبتایان به HIV به 123 
هزار نفر برسد.وی اذعان داشت: متاسفانه دسترسی به مبتایان آسان نیست زیرا 
آنها در الیه هایی از جامعه حضور دارند که دس��ت ما به آنها نمی رس��د بنابراین 
باید برنامه ها و مداخات خود را تغییر دهیم.رییس اداره ایدز وزارت بهداش��ت 
 HIV رو به افزایش بوده است و موارد ابتای HIV گفت: سهم ابتای زنان به
از سال 80 تا ۹0 از ۴ به 22 درصد رسیده است. در این زمینه از ابتدای سال جاری 
برنامه تشخیصی سریع را آغاز کرده ایم.وی با اشاره به سهم بندی الگوی انتقال 
HIV در کشور گفت: 56 درصد موارد ابتا از طریق تزریق غیرایمن بوده است. 
3۴ درصد به روابط جنسی محافظت نشده اختصاص دارد و 10 درصد نیز مربوط 
به همجنس بازان اس��ت.وی تصریح کرد: بررس��ی ها نشان می دهد حساس  کردن 
جامعه نس��بت به پرهیز از رفتارهای پرخطر جنس��ی با استفاده از امکانات محلی 
 HIV در مناطق اس��تانی و ملی در س��طح کشور در زمینه پیشگیری از ابتا به
موثر خواهد بود. همچنین اجرای برنامه گروه های همسان در حوزه دانشجویان و 
جوانان می تواند در کاهش ابتا به این بیماری موثر باشد.وی افزود: توجه بیشتر 
ب��ه برنامه HIV در گروه ه��ای در معرض خطر و توصیه ارایه دهندگان خدمت 
ب��رای بررس��ی HIV در مراجعه کنن��دگان بیماری ه��ای عفونی و مش��ارکت 
بخش های دولتی و خصوصی سهم موثری در کاهش ابتا به این بیماری دارد.وی 
خاطرنشان کرد: مواد روانگردان عاوه بر اینکه الگوی اعتیاد را تغییر داده نقش 
موثری نیز در ابتا به HIV داشته است. کسانی که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت 
می کنند باید بدانند که بیمارانی که از مواد محرک و روانگردان استفاده می کنند 
پتانسیل زیادی برای رفتارهای پرخطر و محافظت نشده جنسی دارند که آنها را 

در معرض ابتا به HIV قرار می دهد.

مرد جنایتکاری که پس از قتل همسرش دچار بیماری 
اعصاب و روان شده بود در یک درگیری پدرش را کشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ برابر اعام پلیس آگاهی 
شهرس��تان میاندوآب از وقوع قتل فردی به هویت معلوم 
اط��اع حاصل ش��د و کارآگاهان جنایی ب��ه همراه اکیپ 
بررس��ی صحنه جرم به محل اعزام شدند.با توجه به اینکه 
جسد مقتول پس از درگیری به بیمارستان انتقال و وی در 

طول مس��یر فوت و به سردخانه منتقل شده بود لذا صحنه 
درگیری به طور دقیق و کار شناس��ی بررس��ی و از بالش 
آغش��ته به خون نمونه برداری و مس��تند سازی گردید.در 
تحقیق��ات از اعض��ای خانواده مقتول )همس��ر و فرزندان( 
همگی اعام داشتند قاتل )پسر مقتول( می باشد که در سال 
138۹ مرتک��ب قتل عمدی همس��رش گردی��ده بود اما از 
طریق مقامات قضائی با توجه به بیماری اعصاب و روان از 

زندان آزاد شده و در حال حاضر نیز مبتا به بیماری اعصاب 
و روان می باشد که در چند روز اخیر با مراجعه به منزل با 
پدرش به جهت عدم کار و منبع درآمد درگیری لفظی داشته 
و شب گذشته نیز مقتول که در حال مصرف مواد مخدر از 
نوع تریاک با استفاده از پیک نیک با پدرش درگیر می شود 
و در حالی که سایر اعضای خانواده در اتاق دیگر و یکی از 
فرزندان پسر در آشپزخانه در حال صرف شام بوده قاتل با 
اس��تفاده از فرصت پیک نیک را برداش��ته و بر سر پدرش 
کوبی��ده و مقتول به صورت بیهوش ب��رروی بالش افتاد.

مقتول بافاصله توس��ط فرزندش به بیمارستان انتقال داده 
شد اما به علت شدت جراحت وارده فوت می نماید و قاتل 
با همکاری اعضا خانواده دس��تگیر و در بازجویی به عمل 
آمده از قاتل دارای سابقه به قتل همسرش اعتراف و اعام 
می کند؛ به جهت اینکه پدرم به بنده و مادرم ناسزا می گفت 
و مدام با مادرم بحث داش��ت و ش��ب گذشته نیز قصد زدن 
پیک نیک بر سر بنده را داشت که در حین درگیری پیک 

نیک را از دست وی گرفته و سه بار بر سرش کوبیدم که 
بیهوش بر روی بالش افتاد، اتهام قتل عمدی پدرم را قبول 
دارم از کرده خود پشیمان هستم.در ادامه از اولیا دم مقتول 
تحقیق��ات به صورت انفرادی صورت گرفت که همگی از 
متهم اعام شکایت و تقاضای رسیدگی را داشتند، و پس 
از انجام تحقیقات تکمیلی قاتل به مرجع قضایی معرفی و با 

صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان گردید.

 قاتل روانی به پدرش هم رحم نکرد؛

مرد جنایتکار پس از قتل همسرش دیوانه شد

 مواد روان گردان عامل
 برخی قتل های خانوادگی است

رییس پلیس آگاهی ناجا گفت: یکس�ری از قتل های 
خانوادگی بر اثر مصرف مواد روان گردان و توهم ناشی از 

مصرف آن اتفاق می افتد.
سردار محمدرضا مقیمی افزود: معتادان در سرقت های خرد 
تاثیرگذار هس��تند، به همین منظور اگر مراکز نگهداری و 
درمان معتادان توسعه یابد و تعداد بیشتری از این معتادان در 
آنجا نگهداری و درمان شوند، بطور قطع خواهیم توانست 
سرقت های خرد را کاهش دهیم.وی با اشاره به مصرف مواد 
روان گ��ردان و ارتب��اط آن با قتل ه��ا گفت: برخی قتل های 
خانوادگی به خاطر مصرف مواد روان گردان است، این مواد 
باعث ایجاد توهم در فرد شده که در نهایت دست به قتل یکی 
از اعضای خانواده می زند، در این راستا باید اقدامات فرهنگی 

و آموزش های الزم در حد وسیع انجام شود.


