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نجفی بار دیگر

به قتل عمد محکوم شد

گروهحوادث/محمد علی نجفی که یک بار دیگر به اتهام
قتل عمدی میترا استاد  -همسر دومش  -از سوی قضات
اخــــــبار
دادگاه کیفری مجرم شناخته شد به  6سال حبس محکوم
شد .به گزارش «ایران» ،این حکم که روز سهشنبه از سوی قاضی محمد محمدی
کشــکولی رئیس شــعبه نهم دادگاه کیفری اســتان تهران صادر شــده بود پس از
انشای حکم اعالم شد .براساس این حکم ،نجفی به اتهام قتل عمدی میترا استاد
از جنبه عمومی جرم به  6سال حبس محکوم شد و قضات به اتهام حمل سالح
غیرمجاز نیز برای وی یکسال و  3ماه حبس در نظر گرفتهاند .این در حالی است
که دو تن از قضات شعبه براین رأی نظر موافق داشتند اما یکی دیگر از قضات بر
 3ســال حبس رأی داده بود اما چون رأی وی در اقلیت قرار گرفت نظر دو قاضی
به عنوان رأی اکثریت به عنوان حکم قطعی اعالم شد .پس از ابالغ این حکم به
نجفی وی در ظرف مدت مقرر حق اعتراض خواهد داشت.
این در حالی است که گودرزی  -وکیل نجفی  -ضمن تأیید صدور حکم گفت:
حکم صادر شــده اما هنوز به ما ابالغ نشــده اســت .هر چند قضــات دادگاه وی را
متهم به قتل عمد شناختهاند اما تشخیص و ادله ما برغیرعمدی بودن قتل است.

مدیر فراری تاالر «مانگه شه و» دستگیر شد

کالهبرداریهای میلیونی سرگرد قالبی

گروه حــوادث  /ســرگرد قالبــی پلیس
راهــور کــه بــه بهانه فــروش خــودروی
ســهمیهای ،اســتخدام در ســتاد
ترخیــص ،کم کردن جریمه و دریافت
گواهینامه بیــش از  150میلیون تومان
کالهبــرداری کــرده از ســوی پلیــس
دستگیرشد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،ســرهنگ کارآگاه احمد نجفی
 معــاون مبــارزه با ســرقتهای خاصپلیــس آگاهــی پایتخــت  -درخصوص
جزئیــات این پرونده گفت 24 :شــهریور
ســالجاری مأموران دژبان ناجا در یکی
از خیابانهای جنوب تهران متوجه فردی شدند که لباس کارکنان راهور را با درجه
سرگردی بر تن داشت و از شهروندان جریمه نقدی میگرفت .همین مسأله باعث
شــد از او تقاضای مدارک شناســایی کنند که او به ســبب نداشتن مدارک شناسایی
دســتگیر شــد.متهم هنــگام انتقال به کالنتــری موفق به فرار شــد امــا خودروی
ســواریاش بــه کالنتــری  179خلیــج انتقال پیدا کــرد و مأمــوران در بازرســی از
خودروی متهم تعداد زیادی گواهینامه افراد مختلف کشــف شد که با دعوت از
آنان مشــخص شد این رانندگان وجوه مختلفی را به متهم پرداخت کردهاند تا
کار آنها را در پلیس راهور انجام دهد.
در تحقیقات بعدی هم مشــخص شد که متهم پیشتر با عناوین مجرمانه
سرقت مسلحانه ،غصب عناوین و کالهبرداری دستگیر شده بود که با هماهنگی
قضایــی تیمــی از کارآگاهان اداره پنجم برای دســتگیری متهم به مخفیگاه وی
اعزام شدند .مرد شیاد در بازجوییها گفت :با پوشش افسر راهور در تهران و قم
خود را رئیس ستاد ترخیص یا کارشناس ایرانخودرو از راهور یا سرگرد شاغل در
پلیس راهور معرفی میکردم و به بهانههایی چون فروش خودروی سهمیهای،
استخدام در ستاد ترخیص ،کم کردن جریمه و دریافت گواهینامه ،جواز ساخت
منــزل و ...از مــردم مبالــغ زیــادی پول گرفتــهام .متهــم در ادامــه اظهاراتش به
مأموران گفت :با وجود زن و  3فرزند ،چند ماه پیش تحت عنوان ســرگرد راهور
با خانم جوانی ازدواج کردم و از باجناق ،خواهر زن و همســایهها و هر کســی که
احساس میکردم میتوانم پولی بگیرم مبالغی را کالهبرداری کردهام.
گفتنی اســت تاکنون  10نفر از شــاکیان متهم را شناســایی کردند و مشــخص
شد وی حدود  150میلیون تومان از آنها کالهبرداری کرده است .متهم با دستور
بازپرس شعبه  7دادسرای ناحیه  34روانه زندان شد.

محکومیت پسر چوپان

به خاطر ربودن دختر اینستاگرامی

گــروه حوادث  /پســر چوپان که دختر معروف اینســتاگرامی را ربــوده بود با حکم
قضات به  198ضربه شــاق 2 ،ســال تبعید و انجام خدمات شــهرداری محکوم
شــد .ایــن دختر جــوان فروردین ســالجاری به مأمــوران پلیس گــزارش داد از
ســوی جوانی ربود ه شده است .او گفت :من چند صفحه تبلیغاتی پر مخاطب
در اینســتاگرام دارم .بیشــتر اوقات هم در ســفرهای خارجی هستم .چن د وقت
قبل جوانی به من پیام داد و گفت برای یک کار تبلیغاتی میخواهد با من کار
کند و درخواســت همکاری داد .او به من گفت یک شــرکت بزرگ لبنیات دارد.
عکسی هم در صفحهاش کنار یک ماشین بسیار گرانقیمت گذاشتهبود .ما با
هم قرار گذاشتیم تا حضوری درباره مسائل کاری صحبت کنیم و با هم قرارداد
ببندیم .او من را به مهرشــهر کرج دعوت کرد .وقتی که به آدرســی که گفت ه بود
رفتم ،متوجه شــدم او یک چوپان اســت و حدود  ۵۰تا  ۷۰گوســفند دارد؛ جایی
که بهعنوان شرکت به من معرفی کرد نیز درواقع آغل گوسفندان بود .میگفت
برایش تبلیغ کنم اما من که بشدت ناراحت شده بودم گفتم نمی توانم برایش
کاری انجــام دهم .بعد میخواســتم به تهــران برگردم که پیشــنهاد داد من را
برســاند؛ قبول کردم .در راه یکدفعه متوجه شــدم او از اتوبان کرج منحرف شد
و ب ه سمت آزادگان رفت ،خیلی ترسیدم .به مرد جوان گفتم توقف کند ،قبول
نکرد .درهای ماشین قفل بود و من هم نمیتوانستم کاری کنم.
این دختر ادامه داد :شیشــه پنجره را پایین کشیدم و سعی کردم خودم را از
داخــل آن به بیرون پرت کنم .مرد جوان بهســمت من حمله کرد و موهایم را
کشــید .او لباسهایم را پاره و دســتم را زخمی کرد ،اما من همچنان به تالشــم
ادامه دادم و خودم را به بیرون پرت کردم.
با دســتگیری متهم وی در دادگاه کیفری محاکمه شــد و این پســر از ســوی
قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری به  198ضربه شالق و  2سال تبعید محکوم
شــد .همچنین قرار شــد وی در طول ایام هفته زیر نظر شــهرداری شهرســتان
محل تبعیدش به انجام کارهای خدماتی مشغول شود.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

تصادف مرگبار اتوبوس با  7خودرو در ولنجک

گروه حوادث /برخورد شدید اتوبوس مسافرتی با  7خودروی سواری در
ایســتگاه تاکســی بلوار دانشــجوی ولنجک تهران یک کشته و  4مجروح
برجا گذاشت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،در این حادثه که ســاعت  14و
 38دقیقه دیروز در محدوده روبهروی بیمارستان طالقانی رخ داد،
یک دســتگاه اتوبوس مســافربری شــرکت لوان تور بــه دلیل خالی
کردن ترمز از مسیر منحرف شد و با سرعت زیادی به سه خودروی
ون ،یک تاکسی سمند و دو خودروی سواری برخورد کرد .در اثر این
تصادف یک مرد  55ساله که بین خودروها قرار داشت جان باخت

و  4نفر نیز مصدوم شدند.
دکتر پیمان صابریان ،رئیس مرکز اورژانس تهران گفت:
«با اعالم این حادثه  3آمبوالنس به محل اعزام شــد.
بررســیهای اولیه نشــان داد یک نفر در صحنه جان
باخته اســت .از  4مصدوم نیز دو نفر در محل درمان
شــدند ،یکی از مصدومان که حال وخیمی داشت به
بیمارســتان طالقانــی منتقــل و مصدوم دیگــر نیز به
بیمارســتان شــهدای تجریش اعزام شــد ».علت اولیه
این حادثه نقص ترمز اتوبوس گزارش شده است.
اورژانس

ترفند عجیب پلیس
برای دستگیری قاتل

عکس :ایران

گروه حوادث /دادســتان ســقز از دستگیری مالک تاالر عروسی «مانگه شه و» و
بازداشت وی خبر داد.
علیرضا رضاپور دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان سقز در این باره به
میزان گفت :چهاردهم آذرماه در یک مراســم عروســی در شهرســتان ســقز،
هنگام صرف شــام حادثه آتشســوزی در قســمتی از تاالر رخ داد اما عدهای از
میهمانان که از ترس قصد خروج از تاالر را داشــتند بر اثر هجوم جمعیت زیر
دست و پا مانده و  11زن و مرد و کودک جان باختند و  50نفر نیز مجروح شدند.
دادســتان ســقز بالفاصله بعد از این حادثه از تشــکیل پرونده قضایی در پی
حادثه آتشســوزی در مراســم عروســی در سقز خبر داد .دســتور بازداشت مدیر
تاالر نیز صادر شد و سرانجام بعد از یک هفته این مرد که فراری بود دستگیر شد.
ëëمرگیکیدیگرازمجروحان
شهرام شریفی مدیر روابط عمومی دانشگاه علومپزشکی ،خدمات درمانی
و بهداشــتی کردســتان نیز از مرگ یکی دیگر از مجروحان حادثه عروســی در
بیمارســتان خبر داد و اظهار داشــت :کاک صالح محمد امینی  75ساله اهل
بوکان در استان آذربایجان غربی بود که صبح دیروز در بیمارستان درگذشت.
بدین ترتیب آمار قربانیان حادثه تاالر عروسی به  12نفر رسید.

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

گــروه حــوادث /کارآگاهــان جنایــی
برای دســتگیری یک متهم به قتل
از خانــواده مقتــول خواســتند برای
وی در خانهشــان مراســم عزاداری
نگیرنــد تــا قاتل از ایــن ماجرا بویی
نبرد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی
«ایــران» ،بامداد  26آبــان ،گزارش
مــرگ مــرد  45ســالهای در یکی از
بیمارســتانهای جنوب پایتخت به
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم
شــد .بازپرس جنایی و تیم بررســی
صحنه جــرم بالفاصله راهی محل
شده و در تحقیقات اولیه مشخص
شد سرنشــینان یک خودروی پراید
مرد جوان را به بیمارســتان رسانده
و از محل متواری شدهاند.
ایــن درحالی بــود کــه معاینات
اولیــه پزشــکی قانونــی علت مرگ
را خونریزی شــدید به خاطر پارگی
شــریانهای ران پــا اعــام کــرد .در
بازرســی بدنی از جیبهای مقتول

کارت عابر بانکی پیدا شد که هویت
او را برمال کــرد .پلیس در تماس با
خانواده مرد جوان دریافت او برای
انجــام کاری از خانــه بیــرون رفته و
دیگر بازنگشته است.
در ادامــه بررســیها و از آنجایی
کــه احتمــال میرفــت عامــل یــا
عامــان جنایــت بــرای پیگیــری
سرنوشــت مقتــول بــه خانــه او یــا
محل جنایــت برگردنــد کارآگاهان
اداره دهــم پلیس آگاهــی پایتخت
از خانــواده مقتــول خواســتند کــه
درمــورد قتــل وی بــا کســی حــرف
نزننــد و هیــچ اعالمیــه ترحیــم یــا
پارچه سیاهی که نشان از مرگ وی
داشته باشد روی دیوار خانه نصب
نکنند تا راز ایــن قتل بهطور موقت
برمال نشود.
ëëسرنخ دستگیری
پلیــس بــا ایــن احتمــال کــه
سرنشــینان پرایــد در ایــن جنایــت
دســت دارنــد ،ضمــن دریافــت

دســتور شناســایی و بازداشــت آنها
در بازبینی دوربینهای مداربســته
اطــراف محــل بیمارســتان ،هویت
پراید سواران را شناسایی کردند.
در ادامــه تحقیقــات صاحــب
خــودروی پرایــد گفــت :از ماجرای
قتل خبــری نــدارم و نمیدانم چه
کســی ایــن قتــل را مرتکــب شــده
اســت .مــا در حــال عبــور از خیابان
بودیــم کــه مقتــول را خونیــن روی
زمیــن دیدیــم .بــه کمــک دوســتم
او را ســوار خــودروام کــرده و بــه
بیمارســتان رســاندم .امــا از تــرس
اینکــه در ایــن ماجرا گرفتار شــویم
فرار کردیم.
بدین ترتیب بررسیها در رابطه
با این جنایت ادامه داشت تا اینکه
مشخص شــد مقتول بهنام شایان،
بــا مــردی بهنــام پــدرام اختــاف
داشــته اســت .حتــی چنــد روز قبل
از ایــن جنایــت ،پــدرام و مقتــول
باهــم درگیری داشــته کــه منجر به

قمهکشــی در محدوده افســریه شده
اســت .این درحالی بود که بررسیها
نشــان میداد آخریــن بــار مقتول با
پدرام قرار مالقات داشته است.
بــا ســرنخهای بهدســت آمــده،
بــه دســتور بازپــرس دادســرای امور
جنایــی پایتخــت ،شــامگاه  19آذر
متهــم در خانــهاش دســتگیر شــد.
مرد  38ســاله در تحقیقات اولیه به
درگیری مرگبار اعتراف کرد.
ëëگفتوگو با متهم
چطور با شایان آشنا شدی؟
برای خرید تلفن همراه به مغازه
یکی از دوستانم رفته بودم که شایان
هم آنجا بود و باهم دوست شدیم و
چندین بار به خانهام آمد.
پس چرا او را کشتی؟
نمیخواســتم او را بکشــم تصــور
میکــردم کــه او بــه همســرم نظــر
دارد .چنــد باری بــه او تذکر دادم اما
بیفایده بود .حتی ســر این موضوع
باهم چند روز قبل درگیر شدیم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
ســر همیــن موضــوع باهــم قــرار
گذاشتیم تا تسویه حساب کنیم شایان
چاقــو داشــت و کنــار جــدول خیابــان
ایســتاده بــود .باهــم درگیــر شــدیم و
پایــش ســر خــورد و چاقــو از دســتش
افتاد و من هم چاقویش را برداشتم و
به او ضربهای زدم و فرار کردم.
میدانستی به قتل رسیده؟
نــه اصــاً از وقــوع ایــن جنایــت
خبر نداشــتم .وقتی دســتگیر شــدم
فهمیدم که شایان کشته شده است.
مــن چندیــن بــار بــه آدرس محــل
زندگــی شــایان رفتــم امــا از آنجایی
کــه هیچ بنــر و اعالمیــهای در مقابل
خانهشــان نبود ،با خودم گفتم حال
او خوب اســت و در بیمارســتان بسر
میبرد.

محاکمه ناپدری
گــروه حــوادث /ناپــدری شیشــهای که
متهــم اســت دختــر همســرش را بــا
خورانــدن قرصهــای مخــدر بــه قتل
رســانده اســت ،صبــح سهشــنبه در
شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز
به ریاســت قاضــی قیومی و بــا حضور
قاضی فیروزهای رنجبر مستشار دادگاه
تحت محاکمه قرار گرفت.
مــادر این دختــر دو و نیم ســاله که
س از مرگ فرزندش گرفتار افسردگی
پ 
شدیدی شده اســت ،به قضات دادگاه
گفت :بچه من بیگنــاه و معصوم بود
امــا قربانــی خودخواهی این مرد شــد.
من از قضات دادگاه تقاضا دارم او را به
قصاصمحکومکنند.
بــ ه گزارش «ایــران» ،این جنایت از
شــامگاه بیســتوپنجم مرداد با مرگ
مشکوک دخترکوچولو در بیمارستانی
در کرج شــروع شــد ،مــادر دختــرک با
مراجعه به پلیس و تســلیم شــکایتی،
شوهر دوم خود را عامل قتل دخترش
معرفــی کــرد .بنابرایــن کارآگاهــان
ناپدری مبینا کوچولو را بازداشت کردند
و تحت بازجویی قراردادند .همزمان با

کتک زدن
همسر
برای سقط
جنین

گروهحوادث/زنجوانکهبراثرکتکهای
همسرشسقطجنینکردهبودباافشاگری
در بیمارســتان او را لــو داد .بــه گــزارش
خبرنگار«ایران»،سرهنگعسگرفوالدوند
مقدمرئیسکالنتری159بیسیمدررابطه
با این پرونده گفت :شــب دوشنبه 18آذر
امسالزنجوانیبهخاطردردشدیدشکم
بهبیمارستانمهدیهتهرانمراجعهکردکه
پزشــکان در معاینه ابتدایی متوجه شدند
درد نواحی شــکمی این زن ناشی از سقط

مجازات راننده تبهکار

گــروه حــوادث /راننــده خــودرو
پراید که به بهانه مسافربری دو زن
جوان را ربوده و مورد آزار و اذیت
قــرار داده بــود از ســوی قضــات
دادگاه کیفــری بــه  19ســال حبس
محکوم شد.
بهگــزارش خبرنــگار «ایران»،
رســیدگی به ایــن پرونده از ســال
گذشــته بهدنبال شــکایت مشابه
دو زن جوان که در ارابه شــیطانی
پسرجوان گرفتار شده بودند آغاز
شــد .شواهد نشــان میداد راننده
در پوشــش مســافربر در ورامیــن
زنــان جــوان را بــه دام انداختــه
اســت .پلیــس بــا اطالعاتــی کــه
از دو شــاکی گرفــت بــه ردیابــی
راننــده پراید پرداخــت و دریافت
که دوربینهای مداربســته یکی از
خیابانهــا تصویر خودرو متهم را
ضبط کرده اســت .با این ســرنخ،
پلیــس راننــده پراید را شناســایی
کــرد و دو زن جــوان در مواجهــه
حضــوری او را شــناختند .بدیــن
ترتیب مرد  ۳۰ســاله در شعبه ۱۱
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران
پــای میــز محاکمــه ایســتاد .در
ابتــدای جلســه دو زن یکــی پــس
از دیگری به تشــریح شکایتشــان
پرداختند.
نخســتین زن کــه صاحب یک
مــزون لباس در ورامین اســت به
قضات گفت :صبح میخواســتم
از خانــهام بــه محــل کارم بــروم
کــه ســوار پرایــد ایــن مرد شــدم.

او پــس از طی مســافتی از مســیر
اصلــی منحــرف شــد و وقتــی بــه
او اعتــراض کــردم مــرا کتــک زد.
او پــول و طالهایــی را کــه همــراه
داشــتم دزدیــد و مــرا آزار داد.
ســپس در خیابــان رهایــم کــرد.
دومین زن نیــز گفت :من در یک
شــرکت خصوصــی کار میکنــم.
بــرای رفتــن بــه محل کارم ســوار
خــودرو ایــن مــرد شــدم امــا او
بــا تهدیــد مــرا مجبــور کرد تــا به
خواســته شــیطانیاش تــن دهم.
ســپس اموالــم را دزدیــد و مــرا از
ماشین بیرون انداخت .من برای
او اشد مجازات میخواهم .وقتی
متهــم در جایــگاه ویــژه ایســتاد
اتهــام آدمربایــی ،آزار و اذیت دو
زن و ســرقت امــوال آنهــا را انکار
کــرد و گفت :من دو زن جوان را از
قبل میشناختم و با آنها دوست
بــودم .بههمیــن دلیل آنها ســوار
ماشینم شــدند و خودشان با من
رابطــه برقــرار کردند .مــن اموال
آنهــا را ندزدیــدم .بــا اظهــارات
عجیــب ایــن متهــم دو زن در
حالی که اشــک میریختند وی را
دروغگــو خواندنــد .بدینترتیــب
س از بررســیهای دقیق قضات
پ 
شــعبه  11دادگاه کیفــری متهــم
را به جــرم آدمربایی به  15ســال
حبــس ،به جرم ضرب و جرح دو
زن مسافر به  2سال زندان و برای
ســرقتهایش بــه  2ســال حبس
محکوم کردند.

نقشه پیک موتوری طمعکار
برای تصاحب خانه زعفرانیه

به اتهام قتل دختر  2ساله

شروع تحقیقات ،پزشکی قانونی علت
مــرگ دختربچه را مصرف قرصهای
مخــدر اعــام کــرد .ضمــن اینکــه آثار
کبودی روی بدن کودک نشــان میداد
او بشــدت کتک خورده و شکنجه شده
ن ترتیب کامران  32ساله به
است .بدی 
اتهام قتل فرزندخواندهاش ،در دادگاه
کیفری اســتان البرز محاکمه و بهجرم
قتل به قصاص محکوم شد .اما قضات
س از بررسیها ،این
دیوان عالی کشور پ 
حکم را تأیید نکردند.
س از نقــض حکــم
بنابرایــن پــ 
قصــاص ،ســرانجام بــار دیگــر پرونده
تحــت رســیدگی قــرار گرفــت و صبح
سهشــنبه مرد جوان که به تازگی با قید
وثیقــه آزاد شــده بــود در شــعبه یکــم
دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.
در آغــاز جلســه دادگاه ،قاضــی
دهقــان نماینــده دادســتان متــن
کیفرخواســت را خوانــد ،ســپس مــادر
مبینــا کوچولــو در جایــگاه ایســتاد و از
قضات خواست قاتل فرزندش هرچه
زودتر به اشد مجازات محکوم شود.
اما متهم این بار نیز طبق اظهارات

 19سال حبس

گروه حوادث  /پیک موتوری رســتوران که با جعــل وکالتنامه قصد تصاحب
خانه ویالیی یک پیرزن را در زعفرانیه داشــت ،از ســوی پلیــس آگاهی تهران
دستگیر شد.

قبلیاش بــه دادگاه گفت :من مبینا را
نکشــتم و از اینکــه مواد مخــدر خورده
خبــری ندارم .او در شــرح ماجرا گفت:
شب حادثه من برای رساندن مادرزنم
به خانــهاش همراه مبینا رفتم و موقع
برگشــت برای خریدن آبمیــوه مقابل
یک مغــازه ایســتادم .بــرای مبینا یک
شــیرموز خریــدم ولی وقتی بــه خودرو
برگشــتم دیــدم که بچه بیهوش شــده
و اصــاً حالــش خــوب نیســت .همان
موقع ســعی کردم با تنفس مصنوعی
نجاتش بدهم اما حالش به هم خورد.
من که بشدت ترسیده بودم از صاحب
مغــازه تقاضای کمــک کــردم و با هم
مبینا را به بیمارستان رساندیم اما چند
دقیقه بعد پزشک اورژانس اعالم کرد
او جان باخته است.
مــادر مبینــا نیــز در دادگاه مدعــی
شــد که بعــد از مــرگ شــوهر اولش با
دخترش زندگی میکرد تا اینکه حدود

ل از این حادثه با کامران آشــنا
 6ماه قب 
شده و باهم ازدواج کرده بودند.
وی به قضات گفت :مقداری پول از
پدر مبینا به او ارث رسیده بود و من این
پول را به کامران دادم تا ماشــین بخرد
اما او بهجای اینکه سند ماشین را بهنام
مبینــا بزنــد آن را بهنام خــودش کرد و
من بابــت این قضیه بشــدت ناراحت
شــدم .از آن موقــع بــود کــه احســاس
میکردم رفتار خوبی با دخترم ندارد.
کامــران قــرار بــود مــادرم را بــه
خانــهاش برســاند کــه مبینــا را هــم با
خــودش بــرد امــا مــن خانــه مانــدم.
ساعت  10شب بود که از بیمارستان به
من زنگ زدند ،من از زمانی که دخترم
کشــته شــده از لحــاظ روحــی و روانــی
بشدت افســرده شــدهام .قانون باید با
اشد مجازات با این قاتل برخورد کند.
پس از پایان جلســه دادگاه قضات
برای صدور حکم وارد شور شدند.

جنیندر 24ســاعتگذشــتهبودهکهتیم
درمانی بالفاصله پلیس بیمارســتان را در
جریان ماجرا قــرار دادند .بــا اعالم پلیس
تیمی از مأموران تجســس کالنتــری برای
بررسیموضوعبهبیمارستاناعزامشدند.
زنجــوانکــهتحــتنظــرپزشــکانقرار
داشتباحضورمأمورانبهتشریحماجرا
پرداختوگفت 3:ماهونیمهبارداربودم
کههمسرممتوجهشدوازآنجاکهبابچهدار
شــدنمان مشــکل داشــت هــر روز تهدید

میکرد که باید سقط جنین کنم و بهخاطر
اصرارهایاوخودشچندقرصتهیهکردو
بهمندادپسازآنهممنرابشدتکتک
زدوهمینمسألهباعثشدتاجنینمسقط
شــود .این مقام انتظامی عنوان کرد :پس
از هماهنگی با مقام قضایی شوهر این زن
دستگیر شــد .مرد جوان پس از دستگیری
برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع
قضایی قرار گرفت تــا تحقیقات تکمیلی
صورتگیرد.

به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»  3آذر سالجاری یکی از شهروندان با مرکز
فوریتهای پلیسی تماس گرفت و گفت :یک مرد غریبه در حال بریدن قفل در
خانه ویالیی همسایه ما است .بالفاصله مأموران کالنتری  101تجریش در محل
حاضر شــدند و به بررســی موضوع پرداختنــد .مرد جوان هم پس از مشــاهده
مأموران مدعی شــد :ملک متعلق به مادرم اســت و چندسالی است آن را رها
کرده و من هم آمدهام تا آن را برایش بازسازی کنم.
ســرهنگ کارآگاه «قاسم دســتخال» رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران
بزرگ درباره چگونگی رسیدگی به این موضوع گفت :چون این جوان هیچ سند
و مدرکــی دال بــر مالکیــت خانه اعیانی نداشــت ،مأموران او را به ظن ســرقت
خانه دستگیر و به کالنتری منتقل کردند .پس از تشکیل پرونده نیز برای بررسی
تخصصی تحویل پایگاه یکم شد.
مظنون پس از حضور در اداره آگاهی باز هم بر ادعاهای خود اصرار داشت تا
اینکه خواهرش با مراجعه به پایگاه یکم و ارائه یک برگ وکالت قطعی عنوان
کرد خانه متعلق به مادرش اســت .کارآگاهان با مشــاهده وکالت نامه متوجه
شدند که وکالتنامه جعلی است و سر دفتر دفترخانهای که مهر آن در ذیل سند
جعلی وجود داشــت به پایگاه یکم دعوت شــد ،سر دفتر هم پس از مشاهده و
بررســی ســند اعالم کرد این وکالتنامه برای خودرو تنظیم شده و متهمان سند
رسمی را دستکاری و جعل کردهاند.
این بار هر دو متهم دوباره مورد بازجویی قرار گرفتند که پسر جوان باالخره
لــب به اعتراف گشــود و گفت :چندســالی اســت پیــک موتوری رســتوران بودم
و بــرای مالــک خانــه که پیرزنی  90ســاله بــود و بــه تنهایی زندگــی میکرد غذا
میبــردم چــون رفت و آمــدم در آن خانه زیاد بــود ،پیرزن به مــن اعتماد پیدا
کــرده بــود به طوری که کارهای او را با موتور شــخصیام انجام مــیدادم .روزی
پیرزن با من تماس گرفت و گفت که به منزلش بروم به من گفت که این خانه
برای بستگانش است و به او ارث رسیده و حاال چون مدارک کامل خانه را برای
جابهجایــی ســند ندارد از من خواســت تا برایــش کارهای نقل و انتقال ســند را
انجام دهم و قرار شد در عوض  2دانگ خانه را بهنام من میزند .من با گرفتن
اســناد و مدارک به خانه آمدم اما وسوســه شــدم که به جای  2دانگ کل خانه
را صاحــب شــوم .در همین هنگام به یاد یکی از دوســتانم افتــادم که در زمینه
جعل ســند فعالیت میکرد او در ازای  2میلیون تومان وکالتنامه جعلی برایم
درست کرد.
بــا اظهــارات متهــم جاعــل پرونده صبح روز یکشــنبه  17آذر دســتگیر شــد
و اعتــراف کــرد اما بــا توجه به غیبت پیــرزن صاحبخانه ،متهمان برابر دســتور
بازپرس شــعبه دهم دادسرای ناحیه  1تهران برای کشف زوایای پنهان پرونده
در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم قرار گرفتند.

