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دستگیری دزدان طالفروشی
خیابان ستارخان در زرندیه

افشای رازهای زندگی
دختر تاجر ثروتمند پس از جنایت

زن جوان که در ازدواجی
مخفیانه و بدون اطالع
پدرش
با مردبیکار عراقی ازدواج
کرده بود
همسرش را باشلیک چند
گلوله در تهران کشت
ایران

گروه حوادث /دخترتاجر ثروتمند ایرانی که چند سال قبل و در
ازدواجی پنهانی همسردوم یک مرد عراقی شده بود درجریان
سفربه تهران و پس از مشاجرهای شدید ،شوهرش را با شلیک
گلوله کشت و گریخت .اما ساعاتی بعد ازسوی مأموران پلیس
شناسایی و دستگیرشد .عامل جنایت ،صبح دیروز در نخستین
جلسه بازجویی و درحضور بازپرس جنایی پایتخت ،جزئیات
قتل شوهرش را فاش کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،سهیال 24-ساله -که
مادر دختری  2ساله و پسری  4ماهه است ،چند روزقبل
فرزندانش را به خانواده همسرش سپرد و از عراق راهی ایران
شد .همسر 38سالهاش نیزقاچاقی وارد کشورشد و خودش را
به همسرش درخیابان دولت رساند .اما روز شنبه زن وشوهر
با هم به مشاجره پرداختند که سرانجام زن جوان با شلیک
چند گلوله کلت ،همسر  38سالهاش را کشت و گریخت .پس
از اعالم خبر این جنایت به پلیس ،موضوع به بازپرس محسن
مدیر روستا و تیم جنایی نیز اعالم شد و با حضور آنها در محل
حادثه ،تحقیقات آغاز شد .مأموران درشاخهای از تجسسها
بالفاصله به بررسی دوربینهای مداربسته مستقردرخیابان
پرداختند تا اینکه تصاویر زن جوانی را هنگام ارتکاب جنایت به
دست آوردند .در ادامه بررسیها مشخص شد که مقتول ،تبعه
عراقی است که بدون مجوز وارد ایران شده و با سهیال ازدواج
کرده است .سرانجام ساعاتی بعد مخفیگاه سهیال درحوالی
محل قتل شناسایی و او در عملیاتی ضربتی دستگیرشد و به
قتل شوهرش اعتراف کرد .زن جوان دیروز پس از انتقال به
دادسرای جنایی تهران و در مقابل بازپرس جنایی به تشریح
جزئیات عجیب زندگی و قتل پرداخت.
سهیال پس ازپایان جلسه تحقیق ،به سؤاالت خبرنگار
جنایی «ایران» پاسخ داد.
با شوهرت چطور آشنا شدی؟
پدرم تاجر است و در زمینه واردات و صادرات خودرو فعالیت
میکند .البته او به تنهایی ساکن ترکیه است و هر چند وقت یکبار
به ایران میآید .چهار سال قبل یکی از دوستان پدرم ما را به عراق
دعوت کرد .در این سفر من نیز همراه پدرم بودم .همانجا نیز با
اسحاق آشنا شدم .اوهم به من عالقهمند شد و با ما به ایران آمد.
چندی بعد به خواستگاریام آمد اما پدرم با این ازدواج بشدت
مخالفت کرد .اما او دست بردار نبود وچند بارمقابل خودم دست
به خودکشی زد .به همین خاطر دلم برایش سوخت و با اینکه
میدانستم زن و چند فرزند دارد با او ازدواج کردم.
آیا پدرت نمیداند تو با اسحاق ازدواج کردی؟
من به عراق رفتم و با قانون کشور عراق ازدواج کردیم.
پدرم هنوز هم نمیداند که من با اسحاق ازدواج کردهام و حتی
نمیداند که دو فرزند دارم.
چطور ممکن است؟
 20سال قبل پدر و مادرم از هم جدا شدند و پدرم برای
ادامه زندگی به ترکیه رفت و مادرم به آلمان .من هم نزد
خانواده پدر و مادرم ماندم .البته برای تحصیل به مالزی رفتم
و بعد از گرفتن دیپلم به ایران آمدم و در رشته حقوق درس
خواندم و لیسانس گرفتم .به فکر ادامه تحصیل بودم که با
اسحاق آشنا شدم و همراه او راهی عراق شدم و زندگیمان را
شروع کردیم.
در این مدت در عراق زندگی میکردی؟
یک سال ایران بودم اما بعدش عراق بودم.
برای چه به ایران آمدید؟

پدرم از ترکیه آمده بود و چون نمیدانست که من در عراق
زندگی میکنم باید خودم را به ایران میرساندم .شوهرم به
همراه یکی از دوستانش دو روز زودتر از من به صورت قاچاقی
به ایران آمد و من هم سهشنبه قبل آمدم .چون فقط خانواده
مادرم از این ماجرا با خبر بودند اسحاق به خانه مادربزرگم
رفت و من هم به خانه پدرم.
از روز حادثه بگو؟
شب قبل ازحادثه به خانه خالهام رفتم که اسحاق هم به
آنجا آمد .قرار بود همانجا بمانم اما حالم بد شد و به خانه
پدرم برگشتم تا او مرا به دکتر برساند .ساعت  11صبح شنبه
با اسحاق قرار گذاشتم .او شب قبل اسلحهاش را به من داد تا
برایش نگه دارم .میگفت چون غیر قانونی به ایران آمده است
اگر با اسلحه او را بگیرند برایش مشکل ساز میشود .همان
موقع با یکی از کارخانههای تولید روغن نباتی تماس گرفتم.
میخواستیم برای صادرات نمایندگی بگیریم .تماس که قطع
شد اسحاق مثل همیشه بهانهای پیداکرد و با داد و فریاد پدرم
را به باد ناسزا گرفت که چرا با ازدواج ما مخالف است و...
بعد هم از من خواست اسلحهاش را به او بدهم .میدانستم
که اسلحه به دستش برسد مرا میزند برای همین اسلحه را
کشیدم و دراوج ناراحتی و عصبانیت شلیک کردم.
چند تیرزدی؟
دقیق یادم نیست سه یا چهار تا بود .وقتی هم روی زمین
افتاد فرار کردم اما دو دقیقه بعد برگشتم .حسابی پشیمان

شده بودم و میخواستم او را نجات دهم که یکی از زنهایی
که با صدای گلوله خودش را به خیابان رسانده بود گفت
بیفایده است نرو ،او مرده است .درحالی که ترسیده بودم ،به
خانه رفتم و لباس هایم را عوض کردم و دوباره برگشتم که
دیدم مأموران اورژانس و پلیس در محل هستند .میشنیدم
که میگفتند دیگر نمیشود کاری کرد .همان موقع محل را
ترک کردم و به بانکی که سر کوچه بود رفتم و برای بچه هایم
مبلغی پول واریزکردم و به خانه پدرم که همان نزدیکیها
بود برگشتم .سر کوچه مادربزرگم تماس گرفت وگفت دو
مأمورآنجا هستند .خودم را فوراً رساندم و دستگیر شدم.
بچهها کجا هستند؟
نزد خانواده شوهرم در عراق هستند .برای اینکه بچهام
پاسپورت نداشت نمیتوانستم او را به ایران بیاورم ،از طرفی
پدرم هم آمده بود و نمیتوانستم به ایران برنگردم برای
همین بچهها را آنجا گذاشتم و به ایران آمدم.
چرا به همسرت شلیک کردی؟
برای اینکه اگر شلیک نمیکردم او به من شلیک میکرد.
او میخواست مرا بکشد و من برای دفاع از خودم این کار را
انجام دادم .او قبالً هم چندین بار برای کشتن من اقدام کرده
بود .یک پرونده در کالنتری قائم داریم .آن زمان شوهرم
میخواست مرا از طبقه پنجم به پایین پرتاب کند .دوبار هم در
عراق مرا خفه کرد که بیهوش شدم ولی نجات یافتم .یکبار
هم زمانی که حامله بودم آنقدر مرا کتک زد که به بیمارستان
رفتم و دکترها گفتند به خاطر کتکهای همسرم ،قلب پسرم
مشکل دار شده است.
چرا از او جدا نشدی؟ چرا شکایت نکردی؟
طالق نمیداد ،از طرفی نمیتوانستم طالق بگیرم چون
ما طبق قانون عراق ازدواج کرده بودیم .میگفت بچهها را
به تو نمیدهم .جان من هم به جان بچه هایم بسته بود.
چه شکایتی .مگر برای آنها زن مهم است .مرد عرب هر کاری
میتواند انجام دهد اما زن نمیتواند هیچ شکایتی از او بکند.
در ایران هم از او شکایت کردم اما عذرخواهی کرد و مرا وادار
کرد شکایتم را پس بگیرم.
شغل اسحاق چه بود؟
بیکار .خرج و مخارج زندگی را من از پدرم میگرفتم .زمانی
که عراق بودیم در یک سوپرمارکت کار میکردم .او میگفت
نمیتوانم تو را در خانه تنها بگذارم و بروم سرکار ،ممکن
است که با کسی ارتباط برقرار کنی.و میخواهی بروی سراغ
خواستگارهای قدیمی ات .اسحاق آدم بدبینی بود و دست
بزن داشت .دختر  2سالهام را بارها کتک زده است.
هم وضع مالی ات خوب بود هم سن و سال پایینی داشتی
پس چرا با اسحاق آن هم با این شرایط ازدواج کردی؟
چون جلویم سه بار خودکشی کرد .چون به خاطر من
همسر اول و چهار بچهاش را رها کرد و دیگر سراغ آنها نرفت.
چون میگفت عاشقام است.و..
اسحاق اسلحه را به چه دلیل با خود به ایران آورده بود؟
در عراق حمل اسلحه ایرادی ندارد .اغلب مردم هم
اسلحه دارند .مدتی قبل شبانه به خانه پدری اسحاق ریختند
و خواهر و برادرش را کشتند .هنوز هم قاتالن آنهامشخص
نشدهاند.به همین خاطراوهمیشه اسلحه داشت.
حاال پشیمانی؟
بله اما افسوس که خودم با دستهای خودم زندگی خود
وفرزندانم را تباه کردم!

ایران

گروه حوادث :معصومه مرادپور /خواستگار
كينه توز وقتي از خانواده دختر مورد عالقهاش
جواب رد شنيد هنگام درگيري با پدر دختر يك
بطري بنزين روي سر و رويش پاشيد و او را به
آتش كشيد ،اين مرد چند روز پس از انتقال به
بيمارستان سوانح و سوختگي تهران به علت
شدت صدمات وارده جان سپرد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ايران» ،بهدنبال
اين جنايت كه دوم ارديبهشت سال  93اتفاق
افتاد ،مرد  75سالهاي بهنام «غالمحسين» جان
باخت و جوان كينه جو بهنام «رضا» 22 -ساله-
نيز به اتهام قتل دستگير شد .او در بازجوييها به
كارآگاهان گفت :از مدتها پيش خواستگار دختر
آن مرحوم بودم اما آنها هربار به من جواب رد
ميدادند.روز حادثه هم سر همين موضوع با
برادران دختر مورد عالقهام درگير شديم و وقتي
پدر «بهار» خواست ما را از هم جدا كند من

ناخواسته بطري بنزين را كه در گوشه حياط بود
روي سر و صورتش پاشيدم و بعد هم از شدت
عصبانيت با فندكي كه داشتم او را به آتش
كشيدم.پساز اين اعترافها و پايان تحقيقات،
خواستگار جنايتكار صبح ديروز از زندان به
شعبه دهم دادگاه كيفري تهران انتقال يافت
و در اين دادگاه كه به رياست قاضي قربانزاده
و قاضي ملكي و غفاري -مستشاران دادگاه-
تشكيل جلسه داد ه بود .محاكمه شد.در آغاز
جلسه نماينده دادستان براي متهم خواستار اشد
مجازات شد و سپس فرزندان مقتول درخواست
قصاص كردند.آنگاه متهم پاي ميز محاكمه
ايستاد و گفت« :من ناخواسته مرتكب اين قتل
شدم چون خانواده بهار بدون هيچ بهانهاي به
من كه خواستگار دخترشان بودم جواب رد داده
بودند .آن روز مادرم قبل از من براي گرفتن
پاسخ خواستگاريام به خانهشان در شهرك

گروه حوادث:زهره صفاری /دزدانی که به شیوه فیلمهای هالیوودی ،نیمههای
شب به یک طالفروشی درخیابان ستارخان تهران دستبرد زده و گریخته بودند با
ردیابیهای مأموران پلیس شهرستان زرندیه-استان مرکزی -به دام افتادند .این
زن و شوهرسابقه دار در اعترافاتشان مدعی شدهاند ،از سه ماه قبل برای سرقت
برنامهریزی کرده و بارها بهعنوان مشتری به طالفروشی رفته بودند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،خبرسرقت ازطالفروشی صبح چهارشنبه
 14فروردین امسال به پلیس اعالم شد .با حضور مأموران کالنتری در محل حادثه
مشخص شد سارقان به شیوهای حرفهای از دیوار مشترک انباری کنار طالفروشی
حفرهای ایجاد کرده و با استفاده از خلوتی پایان تعطیالت نوروز ،نیمه شب وارد
مغازه شده و پس از بریدن بخش کوچکی از گاوصندوق ،عالوه بر طالهای موجود
در ویترین مغازه و قابهای تزئینی ،جواهرات داخل گاوصندوق را نیز به سرقت
برد هاند .مأموران درنخستین گام به بررسی دوربینهای مداربسته مغازههای
اطراف طالفروشی پرداختند .تصاویر ضبط شده نشان داد دزدان حرفهای حدود
ساعت یک بامداد به محل رسیده و یکی از آنها از طریق کرکره عنکبوتی مغازه
نیمه کاره کناری خود را به پشت بام رسانده بود .این مرد سپس وارد انباری شده
و پس از باز کردن در برای همدستش ،بالفاصله به تخریب دیوارپرداخته بود .در
ادامه نیز ردپای یک زن به دست آمد که در نزدیکی طالفروشی و داخل خودرو
سواری کشیک میداد.
کارآگاهان پلیس با کشف این سرنخ ،به تجسس هایشان ادامه داده و سرانجام
در کمتر از یک ماه ،مخفیگاه زوج سارق را در استان مرکزی به دست آوردند.
غافلگیری زوج سارق
سرهنگ محمد رضا روشن دل ،فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه در این
باره به خبرنگار حوادث «ایران» گفت« :نیروهای گشت انتظامی شهرستان
زرندیه چند روزقبل به رفتارهای زوج جوان تازه وارد به منطقه «رازقان» مشکوک
شده بودند .این زوج که به تازگی خانهای اجاره کرده بودند در مواجهه با پلیس
اظهارات ضد و نقیضی داشتند که همین امر شک پلیس را برانگیخت .به این
ترتیب با دستور قضایی خودروی سواری و خانه آنها مورد بازرسی قرار گرفت
که مقدار زیادی از جواهرات مسروقه کشف و با
اعترافات آنها مالخر نیز در ساوه دستگیر شد».
فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه با اشاره
به اینکه این عملیات از زمان کشف تا دستگیری
 48ساعت به طول انجامید ،افزود« :این زوج
که حدود  35ساله هستند ،پس از دستگیری،
همدستشان را هم لو دادند که اونیز تحت تعقیب
قرار دارد .متهم فراری که حدود  40سال دارد،
ساکن محدوده خیابان ستارخان بوده و از آنجا
که سابقه سرقت داشته و با زوج جوان سابقه دار
آشنایی خانوادگی داشته است نقشه این سرقت
را طراحی واجرا کرده بودند».
سرهنگ روشن دل درباره اعترافات متهمان
نیز گفت« :مرد جوان مدعی است از سه ماه
پیش ازسرقت ،برنامهریزی کرده و در این مدت برای
ارزیابی مغازه چندبار بهعنوان مشتری به طالفروشی رفته بود .تا اینکه در جریان
بازدید مغازه متوجه شد طالفروشی دوربین ندارد و دیوار مغازه هم بتونی نبوده
و براحتی قابل تخریب است .همچنین مغازه نیز فاقد کرکره برقی بوده وبه
همین دلیل از بیرون قابل مشاهده نبوده است .او درعین حال پی برده بود انباری
مجاور طالفروشی هم خالی است و میتوان براحتی وارد آن شد .متهمان پس
از تکمیل تحقیقات همچنان دربازداشت هستند .ضمن اینکه به دستور بازپرس،
مالخر نیز بهدلیل همکاری با پلیس با وثیقه  200میلیون تومانی آزاد شده است.
زن و مرد جوان نیز هر کدام با وثیقه  500میلیون تومانی روانه زندان شدند.
تحقیقات برای دستگیری متهم فراری پرونده همچنان ادامه دارد».

معمای فروش دختربچه

خواستگار شكستخورده ،پدر دختر را به آتش كشيد

وليعصر رفت و من بيصبرانه منتظر شنيدن
جواب بودم و هزاران نقشه براي زندگي آيندهام
داشتم .سركوچه آنها منتظر بودم كه ديدم
مادرم با چهرهاي آشفته از خانهشان بيرون آمد
و متوجه شدم كه خانواده «بهار» بازهم جواب
رد دادهاند .از شنيدن اين خبر بشدت عصباني
شدم و به درخانه آنها رفتم تا علت را جويا شوم.
زنگ در را زدم اما كسي جواب نميداد در حالي
كه خونم بهجوش آمده بود شيشههاي خانه
را شكستم كه بالفاصله برادران بهار به حياط
آمدند و با هم درگير شديم ،در جريان اين نزاع
پدر بهار به طرفم حمله كرد و من هم با بطري
بنزين كه در گوشه حياط بود او را به آتش كشيدم.
ولي پس از مرگش بشدت پشيمان هستم .چون
پدر بهار بيگناه جان باخت و من نبايد اين كار را
انجام ميدادم! حاال هم از اولياي دم طلب عفو
و بخشش دارم ».پس از پايان اظهارات متهم،

ایران

گروه حوادث /كارآگاهان پليس كه در جستوجوي
عتيقهفروش گمشده بودند ،جسد اين مرد را با دست و
پاي بسته درون خودرواش در حاشيه كمربندي اسالمشهر-
واوان پيدا كردند .مرد ثروتمند  45ساله كه در محله فرمانيه
زندگي ميكرد صبح روز بيست و يكم فروردين امسال سوار
بر خودروي پژو  206سفيد از خانهاش بيرون آمده و به
شكل مرموزي ناپديد شده بود.تا اينكه ساعت هشت و نيم
بعدازظهر همان روز از طريق پليس  110به كالنتري كهريزك
اعالم شد در حاشيه كمربندي اسالمشهر به شهرك واوان
يك خودرو  206رها شده و جسد مردي ميانسال نيز با دست
و پاهاي بسته داخل آن قرار دارد.
پساز كشف جسد پرونده براي رسيدگي و شناسايي مقتول
در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
كارآگاهان پس از حضور در محل كشف جسد به
بررسي لباسهاي مقتول و خودرو پرداختند تا شايد موفق
بهشناسايي هويت مقتول شوند .اما هيچگونه مدركي بهدست
نيامد ولي در ادامه تحقيق موفق به شناسايي مالك خودرو به
نام قاسم شدند.
با شناسايي محل سكونت قاسم و خانوادهاش در خيابان
فرمانيه ،كارآگاهان اطالع يافتند اين مرد صبح آن روز از
خانه خارج شده و از بعدازظهر پاسخگوي تماسهاي تلفني
اعضاي خانوادهاش نبوده است .بدينترتيب همسر قاسم با
مشاهده تصوير جسد كشف شده ،همسرش را شناسايي كرد.
كارآگاهان در ادامه تحقيقات اطالع پيدا كردند كه اين فرد
در زمينه خريد و فروش عتيقهجات فعاليت داشته و جواني
بهنام مهدي  23ساله نيز با وي فعاليت ميكرد و در جريان
معامالت همراهش بود .روشن شد كه او آخرين بار همراه
مقتول بوده است .با شناسايي مهدي در منطقه قوچ حصار
او در بازجوييها گفت :آن روز قاسم به سراغ من آمد و پس
از گرفتن مبلغ  40ميليون تومان پول دستي رفت و ديگر از او
اطالع ندارم.
در شرايطي كه مهدي اين ادعا را تكرار ميكرد سرانجام
روز گذشته لب به اعتراف گشود و به كشتن مرد عتيقهفروش
اعتراف كرد.
وي ضمن اعتراف به قتل گفت :هر گاه قاسم قصد خريد
و فروش عتيقه داشت ،من به خاطر ورزشكار بودن و داشتن
هيكل قوي و تنومند -هميشه بهعنوان باديگارد او را همراهي
ميكردم تا اينكه يك روز ،مبلغ قابل توجهي را در يك معامله
بهدست آورد اما هيچ پولي به من پرداخت نكرد .تا اينكه
چند روز بعد به سراغم آمد و  40ميليون تومان بهصورت
دستي از من گرفت و رفت با گذشت چند روز از اين ماجرا،
در حالي كه از اين رفتارش بسيار ناراحت و عصباني شده
بودم ،به دروغ گفتم كه معامله سنگيني را هماهنگ كردهام
و به اين بهانه او را به منزل يكي از بستگان نزديك خود كه
كليد خانهاش در اختيارم بود كشاندم و مدعي شدم كه محل
انجام معامله ،آنجاست .داخل خانه ،از قاسم درخواست
سهم خودم بابت معامله چند روز پيش را مطرح كردم اما
او مدعي شد كه پولي ندارد در حالي كه من اطمينان داشتم
دروغ ميگويد .بعد كنترل خودم را از دست دادم او را روي
زمين انداختم و يك رشته طناب پالستيكي را دور گردنش
انداختم و از پشت سر شروع به كشيدن طناب كردم .زماني
متوجه مرگ مقتول شدم كه ديگر نفس نميكشيد؛ از بيني
و دهانش خون آمده بود و ديگر تكان نميخورد .در حالي كه
بسيار ترسيده بودم ،يك پتوي آبي رنگ برداشتم و جسد را
پس از بستن دست و پا ،داخل ماشين  206مقتول قرار دادم و
آن را به حاشيه اسالمشهر بردم و خودرو را با جسد رها كردم.
بهگفته سرهنگ كارآگاه حميد مكرم ،معاون مبارزه با
جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ با توجه به اعتراف
صريح متهم به ارتكاب جنايت ،قرار بازداشت موقت از سوي
بازپرس صادر شده و براي انجام تحقيقات تكميلي در اختيار
اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد.

وی درباره علت حادثه اظهار داشت :کارشناسان
سازمان آتشنشانی تهران با حضور در محل حادثه،
تحقیق درباره علت این حادثه را آغاز کردند ولی احتمال
بیاحتیاطی افراد در ریختن مواد قابل اشتعال در جوی
آب زیاد است.
سرهنگ محمد رازقی ،رئیس مرکز اطالعات و کنترل
ترافیک پلیس راهور تهران نیز در این باره گفت :گویا
نشت بنزین از پمپ بنزین واقع در خیابان شریعتی عامل
وقوع این حادثه بوده است.با این حال همزمان با اعالم
حادثه ،پلیس بالفاصله در طول خیابانهای ملک و
پلیس محدودیت موقت تردد ایجاد کرد که خوشبختانه با
حضورآتشنشانها ازگسترش حریق جلوگیری شد.

ایران

گروه حوادث /نشت بنزین درجوی آب خیابان شریعتی
تهران ،آتشسوزی گستردهای را به دنبال داشت.درجریان
این حریق کیلومتری ،چندین خودروی پارک شده
درکنارخیابان طعمه حریق شدند.
به گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ساعت 12:40
ظهردیروز ،آتشنشانهای تهرانی ازوقوع حریق گسترده
درخیابان دکتر شریعتی ،تقاطع خیابان پلیس با خبرشده
وخیلی سریع خود را به آنجا رساندند.آنها درنخستین
بررسیها با شعلههای آتش روبهروشدند که از جوی
آب حاشیه خیابان دکتر شریعتی زبانه میکشید وآتش
درفاصله حدود یک کیلومتری به چشم میخورد .از آنجا
که شعلههای آتش در زمانی کوتاه گسترش یافته بود به

مجروح شدن  14دختر دانش آموز
در واژگونی مینی بوس

گروه حوادث /واژگونی مینی بوس دختران دانشآموز
در شهرستان دامغان ۱۴ ،نفر از آنها را روانه بیمارستان
کرد .مینی بوس حامل دختران دانشآموز دبیرستان
فرزانگان ساعت هفتونیم صبح یکشنبه در میدان زینبیه دامغان ،پس از
برخورد با خودروی سواری ریو ،واژگون شد و  ۱۴نفر را روانه بیمارستان کرد.
این تصادف خوشبختانه مصدوم جدی یا تلفات جانی به همراه نداشته
است.بر اساس نظرمقدماتی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی ،رعایت
نکردن حق تقدم ازسوی راننده خودرو ریوعلت وقوع حادثه بوده است.

در پی نشت بنزین در جوی آب خیابان شریعتی  ،حریق گسترده ای رخ داد
 10دستگاه خودرو سواری پارک شده و همچنین تابلوها
و سایهبانهای چندین فروشگاه در مجاورت جوی آب
سرایت کرد .آتش دربخشی از جوی آب که سرپوشیده بود
بشدت زبانه میکشید و قسمتهای روباز هم کامالً شعله
ور بود .نیروهای آتشنشانی بالفاصله پس از استقراردر
محل حادثه با استفاده از تجهیزات و لولههای آبرسانی از
چندین نقطه به مهار شعلهها پرداختند وبا تالش فراوان
در کوتاهترین زمان ممکن ،آتش را خاموش کردند و از
گسترش بیشترشعلهها جلوگیری به عمل آوردند.
به گفته مدیر منطقه شش عملیات آتشنشانی،
خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از شهروندان آسیبی
نرسید اما خسارت مالی قابل توجهی برجا ماند.

قضات وارد شور شدند تا حكم شان را صادر
كنند.
گفتني است كه به تشخيص پزشكان ،پدر
بهار در اين حادثه دچار  13درصد سوختگي
شد و بيشترين علت مرگ نيز بهخاطر ديابت و
بيماري قلبي بوده است.

گفتوگو با متهم :
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چه شغلي داشتي؟ در آهنگري مشغول بودم.
چند كالس درس خواندهاي؟ ديپلم فني
دارم.

چند وقت بود كه با بهار آشنا شده بودي؟چند
ماهي بود .او دخترخوب و باوقاري بود و من
بيشتر كار ميكردم و به فكر آينده بودم.
چرا پس از شنيدن جواب رد سعي نكردي
با روش مسالمتآميز خانواده بهار را راضي
كني؟نميدانم .آن لحظه آنقدر عصباني
شدهبودم كه نميدانستم چهكار ميكنم.
فكر ميكني اولياي دم از حق قصاص
ميگذرند؟نميدانم اما از آنها ميخواهم مرا
بهخاطر جوانيام ببخشند.

گروه حوادث /رازفروش یک دختربچه ،هنگام ثبتنام وی وبا تیزهوشی مدیر
مدرسه فاش شد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چند روز قبل زن میانسالی که
مدیرمدرسهای بود با پلیس تماس گرفت وگفت :دقایقی قبل زن میانسالی برای
ثبتنام فرزندش به مدرسه ما آمد .او میگوید به تازگی اسباب کشی کردهاند
و بههمین خاطر میباید دخترش را درمدرسه ما ثبتنام کند .اما زمانی که
شناسنامه دانشآموز را بررسی کردم متوجه دستکاری درآن شدم .ضمن اینکه
تصور میکنم که شناسنامه جعلی باشد.
بهدنبال این تماس مأموران پلیس وارد عمل شده و پس از تحقیقات
نامحسوس پی بردند شناسنامهای با چنین مشخصات از سوی ثبت احوال صادر
نشده است .بدین ترتیب زن جوان بازداشت شد وتحت بازجویی قرارگرفت.
او که چارهای جز بیان حقیقت نداشت گفت :من بچه دار نمیشدم و زمانی
که دکترها آب پاکی را روی دستم ریختند تصمیم گرفتیم که از پرورشگاه بچه
بیاوریم .اما باید مراحل زیادی را طی میکردیم و زمان زیادی میبرد .تا اینکه
یکی از همسایهها زمانی که از ماجرای ما با خبر شد ،گفت زنی را میشناسد که
تازه بچه دارشده و به خاطرمشکالتاش نمیتواند نوزادش را نگه دارد و حاضر
است در ازای مبلغی آن را به کسی بدهد .ما هم که بچه دار نمیشدیم کودک
را به فرزندی قبول کردیم .اما بهدلیل اینکه گواهی والدت بچه را نداشتیم،
نمیتوانستیم برایش شناسنامه بگیریم و به همین دلیل شناسنامه جعلی
برایش فراهم کردیم.بدینترتیب بازپرس سهرابی از شعبه نهم دادسرای جنایی
تهران دستور شناسایی پدر و مادر اصلی دختر  7ساله را صادر کرد وبه مأموران
دستورداد تا زمان افشای حقیقت دراین باره تحقیق کنند.

