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تارريیخ خبر : يیکشنبه, 30 خردداادد 1389کد خبر : 69320

طنابب دداارر بر گرددنن برقكارر شيیطانن صفت
سرقت ميليوني با طعم فالوده 

40 مجروح در واژگوني اتوبوس مسافران ايراني در تركيه 6 كشته و 

گروه حوادث مرد برقكار كه در جنايتي هولناك زن جواني را مورد آزار و اذيت قرار داده بود، به دار مجازات آويخته

شد. 

12 فروردين امسال به دنبال شكايت يك زن در دستور كار مأموران به گزارش خبرنگار ما، راز اين ماجراي هولناك از 

ك^نتري 17 زاهدان قرار گرفت. 

ها و قطعي برق، با عجله به مغازه الكتريكي نزديكي زده به مأموران گفت: امروز عصر پس از اتصالي سيم زن وحشت

ام آمد، اما وقتي متوجه شد در خانه تنها هستم، با كارد به خانه رفتم. حدود يك ساعت بعد هم برقكار ميانسال به خانه

اش را اجرا كرد. مرد شيطان صفت از هايم، نقشه شيطاني طرفم حمله كرد و ضمن تهديد و بدون توجه به التماس

كند.  صحنه آزار و اذيتم فيلمبرداري كرد و گفت اگر موضوع را به كسي اط^ع دهم، فيلم را در شهر پخش مي

پس از اين شكايت و با توجه به حساسيت موضوع، پرونده براي رسيدگي در اختيار مأموران پليس امنيت عمومي

كرد كه پس از اين ماجرا زاهدان قرار گرفت و آنها در تحقيقات دريافتند «جمشيد» 48 ساله در مغازه الكتريكي كار مي

ديگر به محل كارش نرفته بود. 

ها هاي گسترده، متهم در خانه يكي از بستگانش شناسايي و دستگير شد و در بازجويي با اين وجود پس از تجسس

16 سالگي گرفتار اعتياد و مواد مخدرم به همr دليل از سوي اعضاي ضمن اعتراف به جنايت سياه گفت: از 

ام ع^قهمند شدم اما وقتي نتوانستم با او ازدواج كنم، اين شكست ام. در 22 سالگي به دختر عمه ام طرد شده خانواده

ام مشغول به كار شدم. روز 10 سال قبل نيز به عنوان برقكار در مغازه پسرخاله ام را به انحراف كشيد. از  بزرگ زندگي

حادثه هم وقتي به خانه زن جوان رفتم، دچار وسوسه شده و با تهديد كارد، او را مورد آزار و اذيت قرار دادم. 

هشدار پليس 

سرهنگ محسن عطار- رئيس پليس آگاهي استان سيستان و بلوچستان- با اشاره به اين خبر گفت: پس از دستگيري و

اعتراف جمشيد، پرونده در اختيار قضات دادگاه كيفري استان سيستان و بلوچستان قرار گرفت كه وي پس از محاكمه،

به اعدام محكوم شد. 

در ادامه با اعتراض مرد شيطان صفت به حكم، پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه قضات ديوان عالي هم
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در ادامه با اعتراض مرد شيطان صفت به حكم، پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه قضات ديوان عالي هم

اعدامش را تأييد كردند. 

ها هنگام نياز به حضور افرادي وي در ادامه با هشدار به شهروندان بخصوص زنان و دختران، اظهار داشت: خانواده

كش و افراد تأسيساتي در خانه، بايد ص^حيت اخ^قي آنها را به دقت بررسي كنند. همچنr اگر زن كش، لوله مانند برق

rتنهايي در خانه حضور دارد، توصيه ميشود از افراد مورد اطمينان و نزديك بخواهد تا هنگام مراجعه كارگران يا چن

ها نيز خواست در صورت ارتكاب جرم از سوي فرزندانشان، افرادي، در خانه حاضر شوند.سرهنگ عطار از خانواده

آنان را طرد نكنند بلكه درخصوص رفتار نامطلوب از آنها انتقاد سازنده داشته باشند و در جهت حل مسائل و مشك^ت

هايي نشوند. اقدام كنند تا دچار چنr مسائل و بحران


