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زن شهرستانی قربانی سرقت طال

گروهحوادث/مرد جنایتکار که برای سرقت طالهای
یــک زن او را بــ ه قتــل رســانده بــود دو هفتــه بعد از
ایــن جنایت دســتگیر شد.جســد ایــن زن دوازدهم
فروردیــن امســال در شهرســتان چنارشــاهی جــان
اســتان فارس پیدا شده بود.ســرهنگ سعید بالش
زر -رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد  -در
ایــن بــاره گفت :به پلیس گزارش شــده بــود که زنی
 ۴۹ســاله در یازدهم اسفند سال گذشته ناپدید شده
اســت .سرانجام جســد این زن در منطقه پل حیات

شهرستان چنارشــاهی جان استان فارس پیدا شد و
کارآگاهانپلیسآگاهیاستانتحقیقاتخودرابرای
شناسایی و دستگیری عامل قتل این زن آغاز کردند
و سرانجام مرد 40سالهای در رابطه با این جنایت در
شــهر دهدشت دستگیر شــد .این قاتل اعتراف کرد:
بــرای ربودن پولها و طالهای مقتول او را خفه کرده
و سپس با خودروی شخصی خود جسد مقتول را به
منطقه تنگ پل حیات شهرســتان چنارشاهی جان
استان فارس حمل کرده و در بیابان انداخته است.

تخلیه چربی ،زن جوان را به کشتن داد

گروه حوادث /عمل جراحی لیپوساکشــن در
مطب یکی از پزشــکان زیبایی زن جوان را به
کام مرگ کشاند.
نیمه شب یکشنبه گذشته مأموران کالنتری
 101تجریش باخبر شدند زن جوانی که برای
انجــام تخلیه چربیهای اضافه خود به یک
مطــب زیبایی و پوســت مراجعه کــرده بود
در این مطب جان ســپرده است .بهگزارش
پلیــس ،مســئول ایــن کلینیــک زیبایــی کــه

مــردی  50ســاله بــود بــه مأمــوران گفــت:
خانمــی  43ســاله بــرای تخلیــه چربیهای
خــود به ایــن کلینیک مراجعه کــرده بود که
اولین بار ساعت یازده صبح این عمل روی
او انجام شد .قرار بود ساعت پنج بعدازظهر
نیــز عمل دیگری انجام شــود .قبل از انجام
عمل اول بــه این زن جوان دو آمپول تزریق
شد و قبل از عمل دوم قصد تزریق آمپول را
داشــتیم که ناگهان عالئم حیاتی این خانم

قطع شــد و فهمیدیم فوت شــده اســت .ما
احتمــال میدهیم این خانم بهدلیل تزریق
دو آمپول تزریق شــده عالئــم حیاتی اش را
از دست داده و مرده است .بهگزارش پلیس
بــا دســتور بازپــرس کشــیک قتــل پایتخت،
تحقیقــات کارآگاهــان ادامــه دارد و پزشــک
معالــج این خانــم نیز پریشــب در کالنتری
بازداشــت بوده اســت و تحقیقات بیشتر در
حال انجام است.

نقشه شوم کارگر رستوران برای مرد دالر فروش

ایران

گــروه حــوادث /کارگــر رســتوران که عاشــق زن
شوهردار شده بود برای رسیدن به وی شوهرش
را به قتل رســاند اما زندگی مخفیانه آنها  4ماه
بیشتر دوام نداشت.به گزارش خبرنگار جنایی
«ایران» ،راز این جنایت اوایل دی سال گذشته
و همزمان با کشــف جســد ســوخته یک مرد از
ســوی یک چوپان در بیابانهای اطراف مشهد
فاش شد.ســگ گلــه که این جســد را پیدا کرده
بود آنقدر پارس کرد تا مرد چوپان را باالی ســر
جســد کشاند و ســپس ماجرا به پلیس گزارش
شد.بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم
راهی محل حادثه شــدند .نخستین بررسیها
نشــان میداد مرد جوان با اصابت جسم نوک
تیز به ســرش کشــته شده و ســپس جسدش را
سوزاندهاند.
ëëشناساییهویتمقتول
کارآگاهان در نخســتین گام به سراغ پرونده
افــراد ناپدیــد شــده رفتنــد .در میــان پروندهها
مشــخصات مرد جوانی به نام هرمز ثبت شده
بــود .زمــان ناپدیــد شــدن هرمز و مشــخصات
ظاهــری وی بــا جســد کشــف شــده همخوانی
داشــت.بالفاصله از خانواده هرمز خواسته شد
برای شناســایی جسد به پزشــکی قانونی بروند
بدین ترتیب هویت جسد فاش شد .بررسیها
بــرای رازگشــایی ایــن جنایــت ادامه داشــت تا
اینکه کارآگاهان متوجه شــدند همسر هرمز به
نــام مینا ،درســت از زمانــی که او ناپدید شــده،
وســایلش را برداشته و خانه را ترک کرده است.

حتــی دو فرزنــد مینــا نیــز از مادرشــان خبــری
نداشــتند .در تحقیقــات میدانــی نیــز معلــوم
شــد که مینا با شــوهرش اختالف شدید داشته
و صــدای درگیــری و جــر و بحث آنها مــدام به
گوش میرســیده اســت.با بهدســت آمدن این
ســرنخها ،احتمال دست داشــتن زن جوان در
قتــل همســرش مطرح شــد .ایــن درحالی بود
کــه کارآگاهان اطالع پیدا کردند کــه زن جوان از
چندی قبل با پســری  24ساله ارتباطی پنهانی
داشــته اســت .همین موضوع مهــر تأییدی بر
دست داشتن مینا در قتل همسرش بود.
ëëدستگیریدرپایتخت
بررســیها برای دســتگیری زن جوان و پسر
 24ساله ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان جنایی
مشــهد ســرنخی از آنهــا در پایتخت بهدســت
آوردنــد .بدیــن ترتیــب ضمــن هماهنگــی بــا
بازپرس شــعبه هشــتم دادســرای امور جنایی
تهران ،آنها موفق شــدند مینا و دوســتش را در
یکیازمحلههایمرکزیپایتختدستگیرکنند.
هرچند شــهرام و مینا ابتدا منکر جنایت بودند
اما در تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس
جنایی درنهایت متهمان به قتل هرمز اعتراف
کردند .از آنجایی که جنایت در محل دیگری رخ
داده بــود ،متهمان با قرار عدم صالحیت روانه
مشهدشدند.
توگو با متهم
گف 
ëëچطوربامیناآشناشدی؟
چنــد ســال قبــل بــود کــه مینــا بــه همــراه

خانوادهاش به یکی از شهرهای شمالی آمد و
آن زمان من در رســتورانی مشغول کار بودم.
آنجا باهم آشــنا شــدیم و دوستی پنهانی مان
آغاز شــد .امــا بعد از مدتی ،همســرش از این
ماجرا باخبر شد و مینا که بسیار ترسیده بود ،از
من خواســت که این رابطه را پایان دهم ،من
هم به ناچار قبول کردم.

ëëپس چهشدکهکار به جنایت رسید؟
وقتــی با مینا در رابطه بودم او همیشــه از
بداخالقیهــای شــوهرش میگفــت .بعد از
اینکه مینا از من خواست به رابطهمان پایان
دهیم من نتوانســتم او را فراموش کنم .این
موضــوع ادامه داشــت تا اینکه دو ســال قبل
در جســت و جــوی اینســتاگرام موفق شــدم

صفحــه مینا را پیدا کنم .از این طریق دوباره
ارتباطمــان برقرار شــد ،مینــا خیلی تعجب
کــرد که من بــه یادش بودم و بــه او گفتم که
نتوانستم عشــقش را در این مدت فراموش
کنم.
بعــد از یــک ســال شــهرم را رها کــردم و
بــه مشــهد رفتــم و در رســتورانی مشــغول
کار شــدم .در تمــام ایــن مــدت مینــا از
بداخالقیهــای شــوهرش میگفــت و مــن
نمیتوانستم این موضوع را تحمل کنم.
ëëچراازهمسرشجدانشد؟
از مینا خواســتم طالق بگیرد اما شوهرش
قبول نمیکرد .به مینا گفتم انتقام اذیتهای
شــوهرت را میگیــرم .مینــا تــا لحظــهای کــه
شــوهرش را به قتل رســاندم باورش نمیشد
که این کار را انجام دهم و از کاری هم که کردم
واقعاً تعجب کرده بود.
ëëچطورهرمزراکشتی؟
هرمــز در کار خریــد و فــروش دالر بــود و
همین مســأله بهانه خوبی بود تا به او نزدیک
شــوم .بــه هرمــز ســفارش دالر دادم و بعد از
مدتــی هم او را به رســتورانی کــه کار میکردم
دعــوت کــردم .بعــد هــم بــه هرمز گفتــم در
اطراف مشــهد عتیقه و زیر خاکــی پیدا کردم.
او را وسوسه کردم که برای یافتن عتیقه با من
همراه شــود و با این بهانــه هرمز را به خارج از
شهر کشاندم .بعد با سنگ ضربهای به او زدم
و جسدش را به آتش کشیدم.

پایان خونین متلک پرانی

گــروه حوادث/ردیابی هــای پلیس برای دســتگیری عامالن
قتل پســر جوان آنها را به کارگاه مبل سازی رساند .به گزارش
خبر
خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  11شب جمعه  23فروردین
مأمــوران کالنتــری  153شــهرک ولیعصــر در تمــاس با بازپرس کشــیک قتل
پایتخت از جنایتی مرموز خبر دادند.
با اعالم این خبر تحقیقات آغاز و در بررســیهای اولیه مشــخص شــد که پســر
جوانی به نام مرتضی از سوی افرادی ناشناس به قتل رسیده است .درحالی که
هیچ رد و سرنخی از عامالن جنایت در دست نبود کارآگاهان جنایی به بازبینی
دوربینهای مداربســته اطراف محل جنایت پرداختند .در بازبینیها مشخص
شد که پسر جوان با دو سرنشین یک موتورسیکلت درگیر شده وضربهای به یکی
از آنها میزند و متواری میشود .اما دومین راکب موتورسیکلت او را دنبال کرده
و با چاقو او را به قتل رســانده اســت .در ادامه تحقیقات هویت موتورســواران به
نامهایعلیرضا( ۲۱ساله)ومحسن( ۲۲ساله)شناساییشد.کارآگاهان در ادامه
تحقیقات اطالع پیدا کردند که آنها پیش از این نیز دارای سابقه نزاع و درگیری
و همچنیــن موادمخدر هســتند کــه بالفاصله پــس از ارتکاب جنایــت از محل
سکونتشان نیز متواری شده بودند.
اقدامــات پلیســی برای شناســایی
مخفیــگاه متهمــان ادامه داشــت
تــا در نهایت مخفیگاه آنها در یک
کارگاه رویــه کوبی مبــل در منطقه
علــی آبــاد قاجــار شناســایی شــد.
سرانجام ساعت  ۲بامداد یکشنبه
 25فروردیــن هــر دو نفــر داخــل
کارگاهمبلدستگیرشدند.
محســن در اعترافات خــود گفت:
در حــال پرســه زنــی بــا موتــور در
شهرک ولیعصر بودیم که مقتول
بــه ما متلــک پرانــد .موتورمــان را
نگه داشــتیم تا علت این کارش را
بپرسیم که ناگهان مقتول با مشت
ضربــهای به صــورت علیرضا زد و
درگیری آغاز شد.
او ادامــه داد :آن شــب مــن راننده
موتور بــودم و علیرضا ترک موتور
نشســته بــود .زمانی کــه مقتول به
صورت علیرضا ضربه زد ،من هم
بــا چاقو ضربهای به ســمت گردن
مقتول پرتاب کردم که چاقو به گردن او اصابت کرد و همانجا روی زمین افتاد.
خیلی ترســیده بــودم؛ با موتور بســرعت از محل فرار کردم .پیــش از این مدتی
بهعنوان کارگر رویه کوبی مبل در یک کارگاه کار میکردم .به علیرضا پیشــنهاد
دادم تا در کارگاه مخفی شویم ،اما پلیس به سراغمان آمد.سرهنگ کارآگاه علی
ولیپــور گودرزی ،معــاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ ،با
اعالم این خبر گفت :با اعتراف هر دو متهم به ارتکاب جنایت ،قرار بازداشــت
موقــت از ســوی بازپــرس جنایی صادر شــد و متهمــان برای انجــام تحقیقات
تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

