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تلفن گروه حوادث88761621:

حـــــــوادث

سال بیست و دوم شماره  6235یکشنبه  23خرداد 1395

توطئه شوم مستأجر براي قتل مرد ثروتمند
«اميد» پس از انتقال به اداره يازدهم آگاهي و پس از چند روز سکوت سرانجام لب به

قربانی جنایت
پلیس آگاهی

گروه حــوادث ـ در جريــان يک توطئه
جنايــي مــرد ثروتمنــدي را به يــک گاراژ
متروک در حاشــيه تهران کشاندند و پس از
بســتن دســت و پايش و با تهديد به مرگ از
او خواستند قولنامه فروش ملک چند ميليارد
تومانياش را امضا کند و بر روي آن اثر انگشت
بگذارد .اين در حالي بود که گروگانگيران پس
از گرفتــن امضا از مرد ثروتمند به فکر افتادند
اگر از اســارت رهايش کنند به طور حتم او با
مراجعه به پليس آنها را لو خواهد داد بنابر اين
نقشه هولناکي براي قتلش کشيدند .با گذشت
 10روز از ماجرا ،برادر مقتول به کالنتري 134
شهرک قدس – شــهرک غرب -رفت تا خبر
ناپديد شــدن او را به پليــس اطالع دهد .اين
مرد به مأموران گفت :برادر  52سالهام «ايرج»
از مدتي پيش ناپديد شــده و هر چه با تلفن
همراهش تماس ميگيرم جواب نميدهد .حاال
هم بشدت نگرانش هستم و کمک ميخواهم.
پس از طرح اين شــکايت پرونــدهاي در
کالنتري تشــکيل شد و با دســتور بازپرس
شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران تيمي از
کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ مسئول
رسيدگي به اين ماجراي مرموز شدند.
شاکي پس از حضور در آگاهي به کارآگاهان
گفت :برادرم در خانهاش در سعادتآباد زندگي
ميکند .او يک گاراژ در تهرانســر دارد که هر
روز به آنجا سر ميزد .يکي ،دو روز پس از گم
شدن برادرم خيال کردم طبق روال هميشگي
براي مدتي کوتاه به خارج از کشــور رفته اما
پس از چنــد روز بيخبري به ناچار مجبور به
طرح شکايت شدم تا سرنوشتش روشن شود.
کارآگاهان با دريافــت اين اطالعات راهي
محــل زندگي ايرج در ســعادت آبــاد حوالي
ميدان کاج شــده و به تحقيق از همســايگان
پرداختند .بدين ترتيب مشخص شد او آخرين
بار  27فروردين با خودروي پژو  206خودش
از مجتمع مسکوني محل سکونتش خارج شده
و ديگر به خانه بازنگشته است.
کارآگاهان در ادامه تحقيقات و براي کشف

اعتراف گشود و مدعي شد «ايرج» توسط يکي از دوستانش به نام «مهدي» به باغي در ساوه کشانده شده و توسط او به قتل رسيده است

سرنخي به گاراژ ايرج رفتند و از مــرد جواني
به نام اميــد که مســتأجر گاراژ بود ،تحقيق
کردند.
اميد گفــت :روز  27فروردين براي ديدن
ايرج به گاراژ رفتم تــا درباره هزينه تعميرات
ســاختمان با هم صحبت کنيم که شخصي با
ايرج تلفني تماس گرفت و پس از اين تماس از
من خواست تا خودروش را به منطقه اکباتان
ببرم و آن را به خانمي تحويل بدهم .از آن روز
هم ديگر ايرج را نديدم.
ëëکشف خودروي 206
تجسسها در اين باره ادامه داشت تا اينکه
چنــد روز بعد خودرو  206مرد ناپديد شــده
از سوي مأموران گشــت پليس آگاهي تهران
بزرگ در حالي در شهرک اکباتان پيدا شد که
خودرو در محل خلوتي رها شده بود.
در ادامه تحقيقات ،اميــد که ادعا ميکرد
مستأجر گاراژ اســت با ارائه اسناد و مدارکي

مدعي شد که سه دانگ گاراژ را از ايرج خريده
و در ازاي آن مقداري قطعات يدکي خودرو را
به او تحويل داده است.
اميد به کارآگاهان گفــت:از مدتي پيش
ايرج پيشنهاد فروش  3دانگ گاراژ را مطرح
کرده بــود و من هم با قبول اين پيشــنهاد
پذيرفتم به جاي مبلــغ مورد معامله (800
ميليــون تومــان) قطعــات يدکــي خودرو
تحويلش بدهــم و قولنامهاي هم بين ما دو
نفر مبني بر فروش  3دانگ گاراژ تنظيم شد!
اما کارآگاهان در جريــان تحقيق پي بردند
ايرج (صاحب ملــک) هيچگونه نياز مالي يا
قصد فروش  3دانگ گاراژ را نداشته است.
همچنين مشخص شد ارزش گاراژ حداقل
ســه ميليارد تومان بوده است پس معامله 3
دانگ اين ملک بــه مبلغ  800ميليون تومان
و در قبال پرداخــت قطعات و لوازم خودرو به
هيچ عنوان منطقي به نظر نميرسيد و سندي

هم درخصوص تحويــل قطعات خودرو وجود
نداشت.
ëëسفر مرموز به ساوه
در ادامه رسيدگي به اين ماجرا کارآگاهان
دريافتند «اميد» به صورت ناگهاني مسافرتي به
ساوه داشته و پس از انجام اين مسافرت نيز از
شاگرد گاراژ خواسته بود هيچکس نبايد از اين
مســافرت اطالع يابد .اميد که براي چندمين
بار تحت بازجويي قــرار گرفته بود ابتدا منکر
هرگونه مســافرت به ساوه شــد اما در ادامه و
با مشاهده مستندات علمي پليس به ناچار به
اين سفر اعتراف کرد اما مدعي شد فقط براي
تفريح و خوشگذراني و بدون اطالع خانوادهاش،
به باغ يکي از دوستانش به نام «مهدي» رفته
است.
بــا توجه بــه تحقيقــات به عمــل آمده،
کارآگاهان که اميد را مظنون شماره يک ماجرا
ميدانســتند او را دســتگير و به اداره آگاهي

اعتراف های تلخ دزدان مسلح بانک های مشهد

گف 
توگو با دزدان

اسمت چیه و چندسالته؟
مسعود  29ساله هستم
تحصیالتت چقدره؟
تا سوم راهنمایی بیشتر درس نخوندم
اعتیاد داری؟
بله شیشــه مصرف میکنم و مشــکل
اعصــاب و روان هــم دارم .حتی یک بار در
بیمارستان ابن سینا مشهد بستری شدم.
سابقه کیفری هم داری؟
بله یک بار بهخاطر مزاحمت دســتگیر
شدم.
مجردی؟
نه ازدواج کــردم و یک فرزند مریض هم
دارم کــه صورتش ماه گرفتگــی داره و دلم
میخواست پولدار بشم تا عمل زیبایی کنه
و از این وضعیت نجات پیدا کنه!
از زندگیات راضی هستی؟
من با همســرم مشکل دارم و حتی چند
بار در زمان بارداری او را مورد ضرب و شتم
قرار دادم ولی زندگیام را دوست داشتم.
از زندگیات بگو؟
باور کنید شــاید اگه فرزند طالق نبودم
هیچکدوم از این اتفاقها نمیافتاد 3 .ســاله
بودم کــه مادر و پدرم از هم جدا شــدند و
من تنها ماندم و وقتی فهمیدم مادرم برای
همیشه به خارج از کشور رفته همه وجودم

را کینه گرفت و پر از خشم شدم .شــــاید
اگه این اتفاق برام نمیافتاد االن اینجا نبودم.
قبل از سرقتها شاغل بودی؟
بله قب ً
ال در یک مکانیکی کار میکردم و
پس از آن در یک شــرکت مشــغول به کار
شــدم ولی حقوقم را نمیدادند  5ماه طلب
داشــتم و هردفعه که اعتــراض میکردیم
میگفتند برو شــکایت کن .به همین خاطر
روزها و شــبهای سختی را میگذراندیم تا
اینکه با پیشــنهاد یکی از همکارانم وسوسه
شدم.
چــه پیشنــــــهادی؟ همکارت
چی میگفت؟
یک روز که سرکار بودیم همکارم گفت بیا
به خانه مصطفی یکی از فامیلهایمان برویم.
آنهــا خانه مجردی داشــتند و من هم چون
شرایط روحی مســاعدی نداشتم همراهش
رفتم .او گفت میتوانیم فکرهایمان را روی هم
بگذاریم و وام تهیه کنیم تا مخارج زندگی مان
را دربیاوریم .اما وقتی آنجا رسیدیم ،مصطفی
گفت بریم از بانک دزدی کنیم .اول فکر کردم
شوخی میکند ولی متوجه شدم خیلی جدی
و مصمم اســت .حتی رفت یک کلت آورد و
نشانمان داد که خیلی شوکه شدم ولی خب
راهی نداشتم و با او موافقت کردم.وقتی از خانه
بیرون آمدیم همکارم از این کار عصبانی شد
و دائم میگفت بــا این فامیل من رفت و آمد
نکن او بد بختت میکند ولی من گوشم از این

گروه حوادث

گروه حوادث ـ دو ســارق مســلح نقابدار که به بانکهای مشهد دستبرد میزدند در
عملیات ویژه کارآگاهان پلیس دستگیر شدند .به گزارش خبرنگار گروه حوادث «ایران»
سردار بهمن امیری مقدم -رئیس پلیس استان خراسان رضوی  -با اعالم این خبر گفت:
از سال گذشته پلیس در جریان دو سرقت مســلحانه از دو بانک در شهر مشهد قرار
گرفت .پس از حضور کارآگاهان پلیس آگاهی در محل نخستین سرقت و انجام تحقیقات
مشــخص شد دو سارق مسلح نقاب دار پس از ورود به بانک و تهدید کارکنان موفق به
سرقت شدهاند.
وی ادامه داد :پس از وقوع دومین ســرقت کارآگاهان دریافتند شباهت زیادی میان
دو ســرقت وجود دارد بنابراین فرضیه ارتکاب سرقتها از سوی یک باند قوت گرفت.
این درحالی بود که متهمان پس از سرقت از مؤسسه افضل توس مشهد دیگر مرتکب
سرقت نشدند .تا اینکه سرانجام کارآگاهان موفق شدند با ردیابیهای گسترده ،دو سارق
مسلح بانک را روز جمعه شناسایی و دستگیر کنند .متهمان در بازجوییها به  4سرقت
مسلحانه از بانکها و مؤسسات مالی شهر مشــهد اعتراف کردند .وی در پایان گفت:
تحقیقات بیشتر در مورد میزان پولهای سرقت شده و سایر سرقتهای مشابه از سوی
دو متهم ادامه دارد.

حرفها پر بود و حســابی وسوسه شده بودم.
پیش خودم میگفتم یک بار دزدی میکنیم
پول حسابی در میآوریم و بعد دیگر تمام اما...
وقتی از اولین سرقت ،پول کمی گیرمان آمد باز
هم طمع بیشتر پول به جیب زدن در جانمان
بود.
مصطفی زمان سرقت چه میگفت.
آیا خودتان دو نفر بودید؟
بله مصطفی مرا تشویق میکـــــرد که
به دزدیهایمان ادامه دهیم.او میگفت اگر
قبل از دزدی شیشــه مصرف کنیم شجاع
میشــویم و ترسی به دلمان نمیافتد .برای
همین قبل از هر دزدی شیشه میکشیدیم
و دچار توهم هم میشدیم.
از سرقتها بگو؟
در آخریــن دزدی رفتم داخل مؤسســه
مالی افضل طوس در خیابان علیمردانی .ولی
متأسفانه هیچ پولی نبود و همه ترسیده بودند
من هم تهدیدشان میکردم و تنها توانستم
کیف رئیس بانک را بــردارم .بعد از آن فرار
کــردم و همراه مصطفــی یکی از چکهای
دزدیده شــده را نقد کردیــم و  3میلیون و
 200نصیبمان شد .اما چون دیگر پولی در
حساب نبود مابقی چکها را برگشت زدیم.

ادعاي عجيب مرد در اداره آگاهي
گروه حوادث ـ صبح ديروز مرد  40سالهاي
با مراجعه به دادســراي امــور جنايي تهران
خود را به عنوان قاتل تسليم پليس کرد.
سياوش که اهل قزوين است ،از  3سال پيش
براي کار به تهران آمده و به صورت مجردي
با يک مرد افغان همخانه شده است .وي که
کارگر ساختماني اســت اعتياد به «کراک»
و «ترياک» داشــته ولي از چندي پيش به
شربت متادون هم اعتياد پيدا کرده است.

اما دزدی و مال حرام عاقبت خوشــی ندارد.
مسعود که از کارهایش بسیار پشیمان است
ادامــه داد :من از همســر و فرزندم خجالت
میکشــم .من شوهر و پدر خوبی نبودم .ای
کاش حرف همــکارم را گوش میدادم آخر
مرا چه به خانه مجردی و سرقت ازبانک .من
متأهل بودم و باید بیشــتر حواسم را جمع
میکردم ولی بیپولی مرا مجبور به این کار
کرد اما اشتباه کردم و پشیمانم.
حرف آخر؟
آرزو میکنــم کــ ه ای کاش همــه این
اتفاقات یک خواب و خیال باشــد و وقتی از
خواب بیدار میشوم ببینم همه چیز تنها یک
کابوس بوده اما خودم سرنوشت خودم را تباه
کردم.
در ادامه مصطفی-ســارق  24ساله -نیز
که در جریان این سرقتها دستگیر شده به
سؤاالت خبرنگار ما پاسخ داد.
تحصیالتت چقدره؟
سیکل دارم.
اعتیاد داری؟
شیشه مصرف میکردم.
با خانوادهات زندگی میکنی؟
نه از اونها جدا شدم.

منتقل کردند.
ëëداستانسرايي
«اميد» پس از انتقال به اداره يازدهم آگاهي
و پس از چند روز ســکوت ســرانجام لب به
اعتراف گشود و مدعي شد «ايرج» توسط يکي
از دوستانش به نام «مهدي» به باغي در ساوه
کشانده شده و توسط او به قتل رسيده است.
با توجه به اظهارات «اميد» کارآگاهان راهي
شهرستان ساوه شدند و «مهدي» را دستگير
کردند .اما او اعتراف کرد ايرج را در همان گاراژ
با کمک اميد کشته است.
مهدي گفت :اميد با طرح ونقشه قبلي ايرج
را به بهانه صحبت در خصوص نحوه بازسازي
سقف گاراژ به آنجا کشاند که همانجا ،با کمک
هم ،دســت و پاي «ايرج» را بسته و با تهديد
از او خواســتيم قولنامه جعلي فروش  3دانگ
گاراژ را امضــا کند .پــس از گرفتن امضا و اثر
انگشــت ،اميد گفــت که امــکان آزاد کردن
ايرج وجود نــدارد چرا که او پس از آزادي نزد
پليس ميرود و از ما شکايت ميکند .بعد هم
پيشــنهاد کرد ايرج را بکشيم و جسدش را به
ساوه منتقل کنيم .من هم قبول کردم تا ايرج
را به قتل برسانيم؛ بنابراين پس از خفه کردن
ايرج ،جســدش را با خــودرو پرايد (متعلق به
مهدي) به نزديکي روستايي به نام «اصفهانک»
در شهرستان ساوه برده و همانجا دفن کرديم.
خودرو پژو 206متعلق به ايرج را هم به شهرک
اکباتان برديم و در آنجا رها کرديم.
ســرهنگ کارآگاه حميد مکــرم ،معاون
مبــارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران
بزرگ در اين باره گفت« :با توجه به اعتراف
صريــح متهمان در خصوص ارتکاب جنايت،
مأموران به شهرستان ساوه رفتند و موفق به
کشف جسد ايرج شدند که درون گودالي به
عمق  2متر دفن شده بود.وي در پايان اظهار
کرد« :با توجه به کشف جسد و تشکيل پرونده
با موضوع قتل عمد ،قرار بازداشت موقت هر دو
متهم صادر شد و پرونده براي ادامه رسيدگي در
اختيار اداره دهم آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت».

برای چی ؟
به خاطــر بهدســت آوردن دختر مورد
عالقهام.
تعریف کن؟
وضعیت مالی پدرم بسیار خوب است و
شرایط خوبی داریم .پدرم دو مغازه دارد که
یکی میوه فروشی است و دیگری الکترونیکی.
ولی خب بعد از تصمیمی که برای زندگیام
گرفتم دیگر پیش آنها جایی نداشتم.
به چه علت؟
دختری را که من بــرای ازدواج انتخاب
کردم مورد قبول خانــوادهام نبود اما با هم
عقــد کردیم و همین باعــث جدایی من از
خانوادهام شــد .بعد از آن کم کم مشکالت
مالی و بیپولی برایم ســخت شد و حسابی
فشار آورد .از طرفی نمیتوانستم ببینم که
همســرم عذاب میکشــد .به همین خاطر
وقتی مســعود به خانه ما آمد و فهمیدم او
هم مشــکل دارد با هم نقشــه کشیدیم تا
دزدی کنیم که هم من مخارج همســرم را
فراهــم کنم هم به پدرم ثابت کنم که بدون
حمایتش میتوانم پولدار شوم .ولی افسوس
که اشتباه بزرگی کردم.
اسلحه از کجا آوردی؟
یکی از دوســتانم به من گفته بود فردی
در منطقه فردوســی مشــهد کلت فروشی
دارد ،چون تصمیم گرفته بودم دزدی کنم
به همین خاطر نزد او رفتــــــــم و در دو
نوبت باپرداخت  6میلیون تومان اســلحه را
خریدم .ولی در ســرقتها من پشت موتور
مینشستم.
از اســلحه هم در ســرقتهایت
استفاده کردی؟
در یکی از سرقتها که از بانک سینا بود،
مردم مســعود را دنبال کردند تا دستگیرش
کنند او هم برای اینکــه به همه ثابت کند
اسلحه قالبی نیســت و واقعی است دو تیر
هوایی شلیک کرد تا بتواند فرار کند.
مصطفی که ســرش را پایین انداخته با
تأســف میگوید :پشیمانم هیچ کدام از این
کارها ارزش نداشت که بهخاطر آن زندگی
خودم ،همســرم و خانوادهام را خراب کنم.
تصمیم اشتباه گرفتم و راه غلطی را رفتم ای
کاش هیچگاه قدم در این راه نمیگذاشتم و
االن به عنوان مجرم اینجا نبودم و در آرامش
زندگــی میکردم اما حیف که راهی ندارم و
فقط پشیمانم.

منقاتلم،دستگيرمکنيد!

وي زماني که در شــعبه هشتم دادسراي
ناحيه  27تهران پيشروي بازپرس ايلخاني
ايستاد ،گفت :اوايل خرداد براي تفريح و کار
به کرمان رفتم و در خيابانها پرسه ميزدم
که مرد  35سالهاي در پيادهروي خيابان به
من تنه زد.همين موضوع باعث شــد درگير
شويم .خيلي زود چند مرد براي ميانجگيري
به طرفمــان آمدند و ما را از هم جدا کردند
و در اين مرحله شــروع به رجزخواني براي

هم کرديم و قرار گذاشــتيم بــراي دعوا به
بيابانهاي اطراف شهر برويم.
در محل قرار مرد غريبــه ابتدا ضربهاي
به صورتم زد که مــن هم در اوج عصبانيت
با مشــت ضربهاي به سمت گيجگاهش وارد
آوردم که زمين افتاد و ديگر بلند نشد.
البته بررسي نکردم که ببينم مرده يا زنده
است ،ولي احساس ميکنم با همان ضربه به
ســرش کشته شــده که پس از اين قتل به

تهران آمدم و مدتي در خانه بودم ولي عذاب
وجدان دســت از سرم برنميداشت تا اينکه
تصميم گرفتم خــود را لو بدهم و به زندان
بروم.بازپرس ايلخاني در تحقيق از اين مرد
پي برد وي به خاطــر ضرباتي که در محل
کارش به ســرش خــورده توهمهاي زيادي
دارد اما بــا اين حال براي بررســي صحت
ادعاهايــش او را بــه پليس آگاهــي تهران
معرفي کرد تا در اينباره تحقيق کنند.
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دام تبهکاران اینترنتی
برای نیکوکاران
سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا

با شروع ماه مبارک رمضان شاهد راه اندازی کانالهایی برای جمع آوری
کمکهای نوعدوستانه به افراد نیازمند هستیم ،متأسفانه برخی افراد شیاد
با بارگذاری تصاویر محرومان جامعه در کانالهای تحت مدیریت خود تالش
دارند از حس نوعدوســتی مردم و کاربران سوءاستفاده کنند .در حقیقت
میتوان گفت ،بسیاری از این کانالها توسط افراد سودجو و شیاد با هدف
کالهبرداری از کاربران شــبکههای اجتماعی راهاندازی شده است .حتی
لینکها و درگاههای موجود در ایــن کانالها برای جمعآوری کمکهای
نقدی میتواند فیشینگ باشد که اطالعات بانکی کاربران را به سرقت ببرند.
البته در برخی موارد نیز از شــیوه ارســال پیامهای خصوصی استفاده
میشــود .در این روش ،کالهبرداران با اعالم نام و مشــخصات دروغین از
افراد نیازمند ،حس نوعدوســتی کاربران را ترغیــب میکنند تا بتوانند از
آنها کالهبرداری نمایند.از این رو توصیه میشود ،مردم و کاربران به هیچ
عنوان فریب تبلیغات کانالهای موجود در شــبکههای اجتماعی با ادعای
جمعآوری کمک برای نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان را نخورده و در
صورت تمایل به کمک ،کمکهای مالی خود را به مراکز خیریه معتبر که
دارای مجوز هستند واریز نمایند.بهترین راه برای رساندن کمکهای مادی
به دست افراد نیازمند مؤسســاتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)
وسازمان بهزیستی است که شناخته شده و معتبر هستند .همچنین توجه
به این نکته ضروری است که افراد مختلف جامعه در صورت مواجهه با موارد
مشکوک میتوانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir
بخش ارتباطات مردمی ،موارد مشکوک را گزارش کنند.

خبر

تجهیز خودروهای پلیس آگاهی
به دوربین های پالک خوان

خودروهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور برای
کشف خودروهای مسروقه به دوربینهای پالک خوان
مجهز میشوند .سرهنگ رضا مؤذن  -معاون مبارزه
با سرقت پلیس آگاهی ناجا -با اعالم این خبر گفت:
پلیس آگاهی در راستای بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا و سامانههای مکانیزه
برای کشــف جرم برنامههایی در دست اقدام دارد که طرح تجهیز خودروهای
گشــتی پلیس آگاهی اســتانها به دوربینهای پالک خوان برای کشــف
خودروهای مسروقه از جمل ه آنهاست.مؤذن ،تصریح کرد :سال گذشته با استفاده
از توانایی شرکتهای دانش بنیان و داخلی کشور ،هفت دستگاه از این دوربینها
ن بزرگ ،البرز ،اصفهان ،فارس و
روی خودروهای پلیس آگاهی استانهای تهرا 
خراسان رضوی نصب شد.معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد:
قرار است امسال هم  10دســتگاه دیگر از این نوع تجهیزات خریداری شود.
وی گفت :از مزایای اجرای این طرح و تزریق تجهیزات ،افزایش سرعت عمل
مأموران در بررسی اصالت خودروهاست.

معلم کوهنورد ناجی پسربچه

معلم ورزش که همراه دوستانش به کوهنوردی رفته بود با اطالع از سقوط
پســربچهای به دره در اقدامی شــجاعانه ،او را نجات داد .مدیر آموزش و
پرورش نظرآباد اســتان البرز با اعالم این خبر گفت :این معلم که قاســم
عظیمنژاد نام دارد و دبیر ورزش یکی از مدارس نظرآباد است صبح جمعه
همراه تعدادی از دوســتان کوهنوردش به ارتفاعات آبشــار ارنگه واقع در
حاشــیه جاده کرج  -چالوس رفته بود که متوجه شــد چند دانش آموز
وحشــت زده کنارآبشار ایستاده و به دره خیره شدهاند .محسن شهبازی
ادامه داد :معلم فداکار و شــجاع وقتی پی برد پسربچهای به پرتگاه آبشار
ارنگه سقوط کرده است به خاطر مهارت فنی باال در کوهنوردی خود را به
پسربچه رساند و توانست این دانشآموز را از مرگ نجات دهد.

زن جوان شوهرش را با اسید کشت

گروه حوادث :اختالف شدید زوج افغان با اسیدپاشی به شوهر و مرگ وی
پایــان یافت .به گزارش خبرنگار حوادث «ایــران» ،صبح دیروز به دنبال
تمــاس مردی با پلیس  110مأموران از اسیدپاشــی در خیابان  13آبان
درجنوب تهران با خبر شدند .پس از حضور مأموران پلیس در محل حادثه
مشخص شد محسن  33ساله که از اتباع افغانی بود از سوی همسرش مورد
اسید پاشی قرار گرفته است .اما پس از انتقال مرد مصدوم به بیمارستان وی
بر اثر شدت سوختگی جان باخت.دقایقی بعد موضوع به بازپرس ویژه قتل
تهران اعالم شد و تیم جنایی برای بررسی این قتل به محل حادثه رفتند.
از آنجا که اسید پاشی از سوی همسر مقتول رخ داده بود دستور دستگیری
وی صادر شد.قاضی شهریاری -سرپرست دادسرای جنایی تهران -با اعالم
این خبر گفت :زن جوان پس از دســتگیری ضمن اعتراف به اسید پاشی
انگیزهاش را اختالف شدید خانوادگی عنوان کرد .در حال حاضر تحقیق از
متهم برای روشن شدن زوایای این پرونده ادامه دارد.

