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w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

دختر ناخلف مادرش را کشت

ایران

گروه حــوادث /بــا گذشــت  10روز از قتل زن
میانســال در خانــهاش ســرانجام دختــر
جــوان وی بــه این جنایت اعتــراف کرد.
بــ ه گــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران»؛
ســاعت  12شــب  6فروردین مرگ زن
میانســالی از ســوی مأمــوران کالنتری
 152خانــی آبــاد نو به بازپرس کشــیک
قتل پایتخت اعالم شــد .بهدنبال اعالم
ایــن خبــر بازپــرس جنایی و تیــم تحقیق
راهی محل شــده و با جســد زن میانســال در
راه پلههــای خانه چهارطبقه مواجه شــدند.آثار

جراحت ناشی از درگیری و آثار خون روی کمد خانه
زن میانسال حکایت از جنایت داشت .این درحالی
بود که همســایهها مدعی بودند صدای درگیری او و
دخترش را ساعت  9شب شنیدهاند.با این سرنخها
دختر جوان بازداشــت شــد .او ابتدا مدعی بود که در
زمــان حادثــه در خانــه حضور نداشــته اســت اما در
برابر مدارک پلیســی به قتل اعتــراف کرد و گفت7 :
سال بود که پدر و مادرم جدا از هم زندگی میکردند
البته طالق نگرفته بودند .خانــهای که در آن زندگی
میکردیم را پدرم بهنام مادرم کرده بود اما قرار شد
که ســه دانــگ آن بهنام من شــود .اما مــادرم از این

 30زن و کودک قربانی سیل
گــروه حــوادث /ســازمان پزشــکی قانونــی
کشــور با انتشار اســامی قربانیان سیل آمار
خــــبر کشــتهها را  70نفــر اعــام کــرد .در میــان
کشــته شــدهها  16کودک و  14زن دیده میشوند .دکتر احمد
شــجاعی ،رئیس ســازمان پزشکی قانونی کشــور به خبرنگار
گــروه حــوادث «ایــران» گفــت :آمــار اعالم شــده مربــوط به
کســانی اســت کــه مــرگ آنهــا محرز شــده اســت .بــه تعبیر
دیگر ســازمان پزشــکی قانونی تا زمانی که جسدی را تحویل
نگیرد و علت فوت کامالً مشــخص نشود آن را در میان آمار
فوتیهای ســیل اخیر کشــور قــرار نمیدهــد .وی در ادامه به
تشــریح آخریــن آمــار تلفــات حوادث ســیل اخیــر پرداخت

کار خودداری میکرد .شــب جنایت هم ســر همین
موضوع با هم بحثمان شد .در یک لحظه عصبانیت
موهای مادرم را گرفتم و او را هل دادم .سر او به کمد
خورد و شــروع به خونریزی کرد .از دستش عصبانی
بــودم برای همین بــدون توجه بــه وضعیت مادرم
خانه را ترک کردم .وقتی برگشتم کسی در را باز نکرد.
با آتشنشانی تماس گرفتم و به کمک مأموران وارد
خانه شــدیم که با جســد مــادرم در راه پلهها مواجه
شــدم.بدین ترتیب دختر جوان به دســتور بازپرس
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد.

جدول کشتههای سیل و حوادث مرتبط با آن

نقشه کارگر رستوران برای دختر پولدار

سرقت  150میلیون تومانی از

خانه مرد تنها

ایران

گــروه حوادث /پســر جــوان وقتــی فهمید عمــوی دوســتش مردی پولــدار و
تنهاست نقشه سرقت از خانه وی را طراحی و اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» 28 ،اســفند ســال گذشته پروندهای با
موضوع سرقت در پوشش مأمور از سوی کالنتری  ۱۰۵سنایی به اداره پنجم
پلیس آگاهی تهران بزرگ فرستاده شد.
مالباخته به کارآگاهان گفت :داخل خانه استراحت میکردم که زنگ در
به صدا درآمد؛ چهار نفر خود را مأمور معرفی کردند آنها مشخصات کامل
مرا میدانســتند ومدعی شــدند کــه من خانــهام را به محل خریــد و فروش
مشــروبات الکلــی تبدیــل کــردهام و آنها میبایســت خانــه را بازرســی کنند؛
بواســطه اطالعات کاملی که آنها از مشــخصات و همچنین شرایط زندگیام
داشــتند اطمینان پیدا کردم که مأمور هســتند ،اما به محــض ورود به داخل
خانه ناگهان به ســمت من حمله ور شــده و با بستن دست و پا و دهانم ،مرا
در یکی از اتاقها محبوس کردند؛ این افراد پس از تخریب گاوصندوق داخل
اتاق ،مبلغ  ۱۵۰میلیون تومان پول نقد داخل گاوصندوق را سرقت کرده و از
خانه خارج شدند؛ یک روز طول کشید تا توانستم دست و پایم را باز کنم ،اما
ســارقین مرا در داخل اتاق محبوس کــرده بودند؛ به همین علت با تخریب
شیشه پنجره از همسایگان درخواست کمک کرده و آنها مرا نجات دادند.
همزمان با آغاز تحقیقات از دوستان و اطرافیان مالباخته ،کارآگاهان اداره
پنجــم پلیس آگاهی با اقدامات میدانی و شناســایی دوربینهای مداربســته
محدوده ســرقت اطالع پیدا کردند که سارقین در زمان سرقت از دو دستگاه
خودروی سواری پژو  ۴۰۵خاکستری و تیبا سفید رنگ استفاده کرده و از محل
متواری شــدند.با شناســایی خودرو کارآگاهان جوانی  ۲۴ساله به نام مهرداد
را دســتگیر کردند .در ادامه مشــخص شــد مهرداد یکی از دوستان برادرزاده
مالباخته است که اطالعات الزم را برای سرقت ،از وی گرفته است.
بــرادرزاده مالباختــه بــا اطــاع از ماجــرای ســرقت خانــه عمویــش بــه
کارآگاهــان گفــت :چندین نوبت به همــراه مهرداد به در خانــه عمویم رفته
بــودم و احتمــاالً آن زمان بــوده که من در خصوص وضعیت مناســب مالی
عمــو و تنها زندگی کردنش با مهرداد صحبت کردم؛ اآلن مدتی اســت که با
مهرداد تماســی نداشــته و از او هیچ خبری ندارم.پس از دســتگیری مهرداد
سه همدستش نیز دستگیر شدند.
سرهنگ کارآگاه احمد نجفی ،معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس
آگاهــی تهران بــزرگ ،با اعالم این خبــر گفت :با اعتراف هــر چهار متهم به
ســرقت و تقسیم پولهای بهدست آمده کارآگاهان اداره پنجم پلیس اقدام
به شناســایی و کشــف پولهــای مســروقه کردند .متهمیــن پرونده نیــز برابر
هماهنگــی با دســتگاه قضایی و برای انجــام تحقیقات تکمیلی و شناســایی
دیگــر جرایم احتمالی در اختیــار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
داده شدند.

استان

نام و نام خانوادگی

سن

محل فوت

حادثه منجر به فوت
(سیل ،رانش)

خ رضوی ()1

مصطفی نورا

7

رودخانه کشفرود

سیالب

خ شمالی ()3

نقی کابوسی

35

بین دو دره روستای
چشمه قربانکوه
گوک سری

سیالب

خوزستان ()1

طالب نیکل

28

بخش مانه روستای
چاقان

سیالب

عباس عبداللهی
جاللآبادی

21

آشخانه روستای کریک

سیالب

حسن اچرشزاده

65

رودخانه کارون

سیالب

سمنان ()1

سیفاهلل ارغوانی

75

سمنان

سیالب

فارس()21

مهدی برامکی

41

شیراز

سیالب

لیال رنجبر

44

شیراز

سیالب

رضا برامکی

11

شیراز

سیالب

نیلوفر گودرزی

49

شیراز

سیالب

مهدی اکبرزاده

استان

لرستان ()15

نام و نام خانوادگی

سن

محل فوت

حادثه منجر به فوت
(سیل ،رانش)

نازمحمد خالدی

41

گمیشان

واژگونی قایق
کمکرسانی

تاجقلی جهانی

57

گمیشان

واژگونی قایق
کمکرسانی

بهزاد ناتاری

27

گمیشان

واژگونی قایق
کمکرسانی

عبادالعظیم نیسانی

26

گمیشان

واژگونی قایق
کمکرسانی

عبدالسلیم صوفیانی

29

گمیشان

واژگونی قایق
کمکرسانی

مراد شیری

25

الیگودرز

سیالب

بیبی زنان شیری

11

الیگودرز

سیالب

ابوالفضل کاظمی

46

الیگودرز

سقوط آوار

ستایش قیاسیسرد

79

دورود

سیالب

6

خرمآباد

سیالب

قربانعلی کردچگنگی

54

خرمآباد

سقوط آوار

سیالب

امیدعلی نصیری یکتا

55

خرمآباد

سیالب

سیالب

منصور حاجیان
ایرانشاهی

55

نورآباد

سیالب

سیالب

سیدحاجیشاه کرمی

71

معموالن

سیالب

4

شیراز

سیالب

محمود حقیقت

49

شیراز

سیالب

یاسین حقیقت

13

شیراز

ساناز کیانی

23

شیراز

خدیجه ابراهیمی

23

شیراز

محسن استوار

43

شیراز

سیالب

محمودرضا ناصری

52

شیراز

سیالب

سپهر زاهدی

3

شیراز

سیالب

کیامرث قاسمی

50

شیراز

سیالب

نورمحمد حسنوند

جواد سبزی چگنی

83

دوره چگنی

سیالب

اهللداد نظری

23

دوره چگنی

سیالب

دوره چگنی

سیالب

بابی دهقانزاده
پرستو مرادپور
نازار مراد شکرالهی

36

کوهدشت

سیالب

روژین امانی

12

الشتر

ریزش پل

مبینا روشن قیاس

36

میاندرود  -داربکال

سیالب

میاندرود  -داربکال

سیالب

کیوان وحدانی

27

سوادکوه شمالی عبور
خطیر کوه

ریزش کوه

فاطمه طاهری برمائی

29

بهشهر

برقگرفتگی داخل
سیالب

هادی هاشمی برما

34

بهشهر

برقگرفتگی داخل
سیالب

حشمتاهلل صباغی

47

بابل  -بابلکنار -
درونکالی غربی

سیالب

فاطمه بسطامی

14

رودخانه خرمآباد مالیر

سیالب

51

رودخانه سرابی
تویسرکان

رانش زمین ناشی
از سیالب

47

روستای میشن مالیر

سقوط آوار

لعیا نریمانی

6

شیراز

سیالب

راحله تیموری

15

شیراز

محمدکریم بردباری

65

شیراز

سیالب

فریده مولودی

58

شیراز

سیالب

زهرا عاقلزاده

55

شیراز

سیالب

حسین احدی

49

شیراز

سیالب

آتنا صدوقی

13

شیراز

سیالب

روحانگیز موری

62

شیراز

سیالب

آدینه بیگم واقفی
نیکوسرشت

74

اتوبان قزوین  -رشت
(منطقه شیرینسو)

ریزش کوه به دنبال
بارش شدید

فاطمه یعقوبی

11

اتوبان قزوین  -رشت
(منطقه شیرینسو)

ریزش کوه به دنبال
بارش شدید

مریم محمدطاهری

قم ()1

اسماعیل خاکفرجی

59

قم  -بخش قاهان

سقوط از پل به
رودخانه و سیالب

کاووس نادی

کرمانشاه()1

بهنام ویسی

40

سرپل ذهاب

سیالب

ک و ب ()2

محمدامین زرینکاله

16

شهرستان باشت

سیالب

میرعسکر حسینیان

50

شهرستان بویراحمد

سیالب

امیرمحمد اسمعیلزاده

5

کالله

رانش زمین ناشی
از سیالب

زینب تیموری

5

مینوشت

رانش زمین ناشی
از سیالب

احمد عبدالحسینی

41

گمیشان

واژگونی قایق
کمکرسانی

گلستان ()8

مازندران ()6

26
12

کوهدشت

سقوط آوار

سیالب

قزوین ()2

ایران

گــروه حــوادث /دوســتی اینســتاگرامی دختــر
ثروتمند با کارگر رستوران بهسرقت گاوصندوق
خانه پدری منتهی شد.
بهگــزارش خبرنگار جنایی «ایــران» ،چندی
قبل مرد میانســالی به پلیــس مراجعه کرد و از
سرقت خانهاش خبر داد .او گفت :شب گذشته
بــه میهمانــی رفته بودیــم و زمانی کــه به خانه
برگشــتیم متوجــه شــدم بیــش از  500میلیــون
تومــان پول و طال کــه داخل گاوصنــدوق بود به
سرقت رفته است.
بهدنبــال این شــکایت تحقیقات آغاز شــد و
در بررســیهای اولیه با توجه به ســالم بودن در
ورودی خانــه و باز شــدن در گاوصندوق با کلید،
این احتمال مطرح شــد که سرقت کار یک آشنا
بوده اســت.با این سرنخ ،تحقیقات ادامه یافت
و کارآگاهان در بررســیهای خود دریافتند شبی
که ســرقت رخ داده اســت ،دختر جوان خانواده
به بهانه رفتن به خانه دوســتش با خانوادهاش
به میهمانی نرفته است.بدین ترتیب کارآگاهان
به ســراغ دختر جوان رفته و بــا ارائه مدارکی که
حکایــت از دســت داشــتن وی در ایــن ســرقت
داشــت تحقیقــات از او را آغــاز کردنــد و چنــد
ساعت بعد وی سرانجام لب به اعتراف گشود.
دختر جوان که بشــدت ناراحت و پشــیمان بود
در تحقیقــات گفــت :مدتی قبل در اینســتاگرام
با پســر جوانی آشــنا شــدم .او مدعی بود که پدر
و مــادرش در خــارج از کشــور زندگــی میکنند و

وضع مالی خوبی دارد .دوستی ما ادامه داشت
تا اینکه پسر جوان بهنام آرش به من ابراز عالقه
کرد .بعد هم به خواستگاریام آمد ،اما پدرم با
این بهانه کــه من باید ادامه تحصیل بدهم و از
طرفی خانواده آرش هم باید برای خواستگاری
بــه ایــران بیایند بــا ایــن ازدواج مخالفــت کرد.
دختــر جــوان ادامــه داد :بــا اینکــه پدرم بــا این
ازدواج مخالفــت کــرده بود امــا آرش همچنان
اصــرار داشــت با مــن ازدواج کنــد .درنهایت به
من پیشــنهاد داد تا با او فرار کنم اما گفت برای
فــرار به پول نیاز داریــم .آرش گفت میتواند به
بهانهای از پدرش پول بگیرد اما از من خواست
از گاوصندوق خانه پدرم سرقت کنم بعد از آن
با پولها فرار کنیم و زندگی جدیدی آغاز کنیم.
اول مخالــف بودم اما آنقدر وسوســهام کرد و از
زندگی رؤیایی و مشــترک برایــم گفت که قبول
کردم .یک شــب به دور از چشم پدرم کلیدهای
گاوصنــدوق را برداشــتم و از رویــش کلید یدک
ســاختم .منتظر فرصتی مناســب برای سرقت
بودم تا اینکه یک شــب خانوادهام به میهمانی
دعــوت شــدند امــا من بــه ایــن بهانه کــه خانه
دوســتم میهمان هســتم با آنها نرفتم .در خانه
مانــدم و لحظاتی بعد آرش بــه خانهمان آمد.
با کمک او پولهای داخل گاوصندوق را سرقت
کــردم و همــه را آرش بــا خودش بــرد .اما از آن
روز بــه بعد هیچ خبــری از آرش ندارم .تلفنش
خامــوش اســت و آدرســی هــم از او نــدارم کــه

بتوانم به سراغش بروم.
ëëدستگیری خواستگار قالبی
بــا اطالعاتی که دختــر جــوان در اختیار تیم
تحقیــق قــرار داد ،مأموران موفق شــدند خیلی
زود آرش را دســتگیر کنند .آرش کــه ابتدا منکر
ســرقت بــود زمانــی که بــا دختــر جــوان مواجه
شــد به ســرقت اعتراف کرد .او گفت :من ساکن
شهرســتان بــودم ،بیکاری باعث شــد تــا به فکر
مهاجــرت بــه تهــران بیفتــم .بــه همیــن دلیل
راهی تهران شدم و در رستورانی بهعنوان کارگر
مشــغول بــهکار شــدم.او ادامــه داد :در همیــن
روزهــا خیلــی اتفاقی در اینســتاگرام بــا فرنوش
آشــنا شــدم .او دختر یک تاجر بود .همان زمان
بــه فکرم رســید که خودم را پســری ثروتمند جا
بزنــم تا اعتماد او را جلب کنــم .مدتی از ماجرا
گذشــت و من پیشــنهاد ازدواج را مطرح کردم.
مطمئن بــودم که پــدر فرنوش بهخواســتگاری
مــن پاســخ منفــی میدهــد و بعــد از آن
میتوانســتم مابقی نقشــهام را اجــرا کنم .بعد
از ســرقت گاوصندوق پــدر فرنــوش ،بالفاصله
راهــی شهرســتان محــل ســکونتم شــدم تــا بــا
پولهــا و طالهــای ســرقتی برای خــودم زندگی
جدیــدی راه بیندازم .چون هیــچ ردی از خودم
به جا نگذاشــته بودم تصــورش را نمیکردم که
بازداشت شــوم.با اعتراف پسر جوان تحقیقات
از او در رابطه با ســرقتهای احتمالی به همین
شیوه و شگرد ادامه دارد.

و گفــت :در  13اســتان کشــور 70 ،نفــر بر اثر ســیل و حوادث
مرتبط با آن ،جان خود را از دســت دادهاند که از این تعداد
 16کــودک و  14زن در میــان قربانیان بودند.اســتان فارس با
 ،21لرستان با  15و گلستان و همدان با  8کشته ،استانهایی
بــا بیشــترین تلفات ناشــی از ســیل و حــوادث مرتبــط با آن
هستند.اســتانهای مازنــدران بــا  ،6خراســان شــمالی با ،3
قزویــن و کهگیلویــه و بویراحمــد هرکــدام بــا  2و خراســان
رضوی ،خوزســتان ،سمنان ،قم و کرمانشــاه نیز هرکدام با 1
کشته ،به ترتیب در رتبههای بعدی استانهای دارای تلفات
قــرار گرفتهاند .جدول کشــتههای ســیل و حــوادث مرتبط با
آن ،به شرح زیر است:

جواد عباسپور

همدان ()7

مهوش سعیدی

42

روستای میشن مالیر

سقوط آوار

سعید نیازی

28

رودخانه ازناوله مالیر

رانش زمین ناشی
از سیالب

آرین خزایی

9

روستای سطزل خزل
نهاوند

رانش زمین ناشی
از سیالب

محمد امیدی

22

روستای شوشاب مالیر

سیالب

علیرضا آروین

58

همدان

برقگرفتگی حین
تخلیه سیالب

