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زن جوان قربانی سوءظن شوهر

ایران

گروه حوادث /مرد جوانی که همسرش را
در حمـــام خانه کشـــته و گریخته بود پس
از  24ســـاعت ســـرگردانی در خیابانها با
یک مأمـــور کالنتری روبهرو شـــد و زمانی
کـــه پلیـــس را در کمیـــن خود دیـــد برای
فرار وانمـــود کرد تصمیـــم دارد خود را از
بلندی به پایین پرتاب کند ،اما نقشـــهاش
نگرفت و دستگیر شد.به گزارش خبرنگار
جنایی «ایران» ،مرد جوان دیروز دستبند
بهدســـت وارد شـــعبه ششـــم دادســـرای
امـــور جنایی تهران شـــد تا ماجـــرای قتل
همســـرش را برای بازپرس شرح دهد .او
ســـاعت  5بعد از ظهر چهارشنبه  17آبان
امسال پس از کشتن همســـرش ،متواری
شـــده بود تا اینکه پسر  12سالهاش با ورود
به خانه با جســـد مادرش روبهرو شـــده و
همسایهها و پلیس را خبر کرده بود.
بدین ترتیب مشخصات متهم فراری
به تمامی واحدهای گشت پایتخت اعالم
شـــد و متهم جـــوان ســـاعت  1:38دقیقه
بامـــداد  19آبـــان هنگامی کـــه قصد عبور
از خیابان نواب را داشـــت از ســـوی مأمور
تیزهـــوش کالنتری کـــه در صحنه جنایت
حضور داشـــت و عکس متهم را در خانه
دیده بود شناسایی شد .اما فیروز به فرمان
ایســـت مأمـــوران پلیس توجهـــی نکرد و
زمانـــی که آنها را در چند قدمی خود دید،
نقشـــهای به ذهنش رسید .او با سرعت به
باالی پل میدان حق شناس دوید و وانمود
کرد میخواهد خودش را پایین بیندازد تا
به این شگرد مأموران از او فاصله بگیرند و
فرصت فرار داشته باشد .اما با اقدامهای
روانشناسی مأموران پلیس ،سرانجام پس
از دو ســـاعت خود را تســـلیم کرد و صبح
دیروز بـــرای بازجویـــی در مقابل بازپرس
محسن مدیر روستا قرار گرفت تا جزئیات
همسرکشی را فاش کند.
متهـــم  35ســـاله کـــه بیـــکار اســـت و
بـــرای امرار معاش و گـــذران زندگی اش،
کارتهـــای تبلیغاتـــی پخش میکـــرد ،با
اعتراف به قتـــل همســـرش جزئیات روز
حادثه و انگیزه جنایت را شرح داد.
چرا همسرت را کشتی؟
برای اینکه فهمیده بودم با مرد دیگری
ارتباط دارد و غیرتم قبول نمیکرد با این
ماجرا کنار بیایم .باید فردی را که همسرم
بـــا او رابطـــه پنهانی برقرار کـــرده بود پیدا
کنند و از او بپرســـند چرا ایـــن کار را با من
کرد.
چه وقت متوجه شدی همسرت ارتباط
پنهانیدارد؟
چنـــد ماه قبل ورشکســـت شـــدم .من

با یکی از دوســـتانم در مغازه جوشـــکاری
شـــریک بـــودم که ورشکســـته شـــدیم و از
همـــان زمان افســـردگی به ســـراغم آمد.
برای همین به سراغ قرص رفتم و روزانه
حـــدود  40تا قرص مصـــرف میکردم تا
اینکه یکـــی از دوســـتانم از ماجرا با خبر
شـــد و مرا به کمپ تـــرک اعتیاد برد .در
آنجـــا ســـم زدایی کردنـــد و بـــرای اینکه
بیخوابـــی هایـــم خـــوب شـــود  10روزی
بســـتری شـــدم .جمعه  12آبـــان از کمپ
مرخص شـــدم و تـــازه متوجه شـــدم طی
مدتی که در کمپ بودم اتفاقاتی افتاده که
زندگیام را نابود کرده است.
چهاتفاقاتی؟
جمعه کـــه به خانـــه رســـیدم متوجه
شـــدم همســـرم نســـترن شـــب قبـــل به
مســـافرت یـــک روزه رفته و ســـاعتی قبل
از آمدنـــم بـــه خانه برگشـــته اســـت .یک
ادکلـــن و مقـــداری ســـوهان هـــم خریده
بود .وقتی پرســـیدم کجا بوده اول گفت با
همکارانش به مســـافرت یـــک روزه رفته
بود .همـــان موقع بـــا همکارانش تماس
گرفتـــم اما وقتـــی آنها این موضـــوع را رد
کردند گفت با تور مســـافرتی بیرون رفته.
از او خواستم مدرکی نشانم دهد که گفت
خودش تنها رفته اســـت .میگفت ادکلن
را هم خودش  80هـــزار تومان خریده .در
صورتی که ادکلن قیمتش خیلی بیشتر از
این حرفها بود .ســـر این موضوع جلوی
پســـر  12ســـالهام با هم دعوایمان شد و او
به بهانه خســـتگی و خواب بـــه اتاق رفت.
به پســـرم گفتم گوشـــی مامانت را بیار تا
نگاهش کنم .او گوشـــی را آورد و وقتی آن
را چک میکـــردم دیدم با مـــردی به نام
اســـتاد چت کـــرده اســـت و صحبتهای
خصوصی داشـــتهاند .به ســـراغ همسرم
رفتم و از او درباره مرد غریبه پرسیدم؟ اما
او سعی کرد بهانه بیاورد و در نهایت گفت
به احترام  14ســـالی که همسرت بودم بی
خیال شو .دعوای ما ادامه داشت و فردای
آن روز به ســـراغ عمهام  -مادرزن -رفتم
و ماجـــرا را تعریـــف کـــردم .او هم گفت:
دختر عمهات را ببخش .بعد هم گوشـــی
دختـــرش را گرفـــت و از من خواســـت که
دیگـــر در ایـــن مـــورد با هیچکـــس حرفی
نزنم.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
دو روز بعـــد از ایـــن ماجـــرا همســـرم
نســـترن به خانـــه خواهرش رفـــت و پیام
داد اگـــه حق طالق را بـــه او بدهم ،حاضر
اســـت برگردد .من هم به خاطر زندگیام
و از آنجا که زنم را دوست داشتم رفتم به

دفترخانـــه و حق طالق را به او دادم که به
خانه برگشـــت .اما در این مدت میدیدم
که پیامهایـــی رد و بدل میکند و از طرفی
از من خواســـت آلبوم خانوادگیمان را در
اختیارش قرار بدهم .بعد هم چند عکس
خودش را گرفـــت .از این کارهایش خیلی
عصبانی شـــده بودم .چطور میتوانستم
ســـکوت کنم .ماجرای درگیری مـــا ادامه
داشـــت تا اینکه سهشنبه نســـترن گفت از
فردا به همراه پســـرم بـــه خانه خواهرش
مـــیرود .پســـرم گفت بابـــا تو هـــم بیا اما
نســـترن بـــا نگاهـــش بـــه او فهمانـــد کـــه
صحبتش را ادامه ندهد و نمیخواهد که
من با آنها به میهمانی بروم .این در حالی
بود که من تا جمعه بیکار بودم و باید تنها
در خانه میماندم.
چهارشنبه آنها بهمیهمانی نرفتند؟
بله ،چهارشنبه همان روزی بود که من
همسرم را کشتم.
چرا او را به قتل رساندی؟
همسرم هر روز ساعت  6و نیم خانه
را بـــه بهانه رفتن به محـــل کارش ترک
میکـــرد و ســـاعت ســـــــــــــه بعد از ظهر
بر می گشت .آن روز ساعت  10صبح آمد
تـــا مدارک ثبتنامش را بـــرای گواهینامه
رانندگیاش ببرد .ســـاعت حدود دو بعد
از ظهر بود که پسرم به خانه آمد و وسایل

ترفند مرد بسازبفروش برای سرقت طالی زنان

گـــروه حوادث/مـــرد بســـازبفروش که با
همدســـتی همسرســـابقش و بـــه بهانـــه
انجام کار خیر ،زنان ســـالخورده را فریفته
و جواهراتشـــان را به ســـرقت میبرد ،در
مخفیگاهش دستگیر شد.
به گزارش خبرنـــگار حوادث «ایران»،
 28مـــرداد زنی بـــا مراجعه بـــه کالنتری
 134شـــهرک قدس-شـــهرک غرب -از
سرقت طالهایش توسط مرد جوانی خبر
داد و گفت «:ســـاعتی قبل مرد میانسالی
با ماشـــیناش مقابلم توقـــف کرد وبعد
ازکمـــی چـــرب زبانـــی بـــا ادعـــای اینکه
حاجتـــش بـــرآورده شـــده و قصد کمک
به نیازمندان را دارد ،از من خواســـت اگر
کســـی را میشناســـم بـــه او معرفی کنم.
من هم گفتـــم افرادی را میشناســـم که
نیازمند کمک هســـتند .به همین دلیل او
بســـته پولی را داخل یک کیسه سیاه پر از
لباس قـــرار داد و آن را به مـــن داد .در همین لحظه گفت
قصد دارد برای همسرش طال بگیرد ،اما تجربهای ندارد و
از من خواست تا طالهایم را نشانش بدهم .من هم از سر
سادگی این کار را کردم .او طالها را دید و آنها را داخل کیسه
لباسها گذاشـــت و درش را محکم گره زد و رفت اما وقتی
به خانه رســـیدم و داخل کیسه را دیدم نه خبری از پول بود
و نه طالها».با طرح این شـــکایت ،پرونده ســـرقت با شیوه
بدلاندازی تشکیل و به دستور دادیار شعبه دوم دادسرای
ناحیه  34تهران در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
همزمان با آغاز تحقیقات و اعالم گزارش ســـرقتهای
مشـــابه دیگر در مناطق غرب و شـــمال غرب تهران بویژه
در محدوده شـــهرک قدس و پونک ،مشـــخص شد سارق
یک نفر اســـت که بـــا خودروهای مختلف نقشـــههایش را

تصادف مرگبار تانکر سوخت با پاترول

اجـــرا میکند .بـــه این ترتیـــب کارآگاهان
با شناســـایی محـــل دقیق ســـرقتها و با
استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته،
یکی از خودروهای مورد اســـتفاده سارق
را شناســـایی کردنـــد .بـــا ردگیـــری پالک
خودرو مشـــخص شد صاحب آن زنی در
سمنان اســـت که پس از آشـــنایی با مرد
جوانی به نام «غالمرضا» و خواستگاری
او ،خودرویش را در اختیـــار وی قرار داده
اســـت .با شناســـایی تصویر «غالمرضا»
از ســـوی مالباختـــگان ،پلیـــس موفق به
ردگیـــری پژو  405ســـفید رنگی نیز شـــد
کـــه صاحـــب آن ،خود را همســـر ســـابق
غالمرضـــا معرفـــی کـــرد .ایـــن زن که در
شـــهرری زندگی میکـــرد مدعی بـــود از
متهـــم بیخبـــر اســـت اما با تـــاش تیم
تحقیق ،متهم در حالی دســـتگیر شد که
پلیس
در مخفیگاهـــش واقع درغـــرب تهران با
همســـر ســـابقش زندگی میکرد .متهم در بازجوییها به
دهها فقره ســـرقت از زنان ســـالخورده در مناطق مختلف
شهر تهران اعتراف کرد و گفت «:من بساز بفروشم و نیازی
به پول سرقتها نداشتم .چند وقت قبل یکی از دوستانم
که با این شـــیوه ســـرقت میکرد از زندان آزاد شد و کار را به
مـــن هم یـــاد داد .اول برای تفریح ایـــن کار را میکردم اما
بعد عادتم شـــد .پول فروش طالها را هم در ساخت وساز
خرج میکردم».ســـرهنگ کارآگاه سعداهلل گزافی ،رئیس
پایـــگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ازتمامی شـــاکیها
و مالباختگانـــی کـــه بدین شـــیوه و شـــگرد مورد ســـرقت و
کالهبرداری قرار گرفتهاند خواست تا برای شناسایی متهم
و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی
تهران بـــزرگ واقع در جنت آباد شـــمالی-خیابان کبیری
طامه مراجعه کنند.

گروه حوادث /یک دســـتگاه تانکر حامل ســـوخت ،دیروز در کیلومتر ۱۲
جاده شـــاهرود با یک پاترول که در مسیر مقابل در حرکت بود تصادف
کرد .دراین حادثه دلخراش دو نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.
کارشـــناس حاضر در صحنـــه ،علت این حادثـــه را انحراف به چپ
تانکر سوخت اعالم کرد.

باشـــگاهش را برداشت تا به باشگاه برود.
به او گفتم امروز به باشگاه نرو؛ قرار است
با مادرت به خانه خاله ات بروی .اگر بیاید
و ببیند که تو نیستی ناراحت میشود و فکر
میکنـــد من این کار را کرده ام .اما پســـرم
گفت تا ســـاعت  6بعد از ظهر برمی گردد
و به من پیشـــنهاد داد تا خانه را سمپاشی
کنم تا به بهانه سمپاشـــی من هم بتوانم
با آنها بـــه خانه خواهرزنم بـــروم .قبل از
بازگشت نسترن ،پسرم خانه را ترک کرد.
اما انگار همســـرم پســـرمان را در خیابان
دیـــده و صدایـــش کرده بود .اما پســـرمان
جـــواب نداده بود.همان موقع نســـترن به
خانه آمد و با حالـــت عصبانی و پرخاش
گفت که من به پســـرمان یاد دادهام که به
او توجه نکند .به نسترن گفتم اصالً ماجرا
این نیست .پســـرمان چتهای آن روزت
را خوانده و نســـبت به تو ســـرد شده است
بایـــد به او زمـــان بدهی تا بـــا این موضوع
کنـــار بیاید .بـــه او گفتم پس مـــن خانه را
سمپاشـــی میکنم و با شما میآیم .اما او
یکدفعه شـــروع به داد و بیـــداد کرد و وارد
حمام شـــد و گفت اصالً نمیخواهم با تو
زندگی کنم و طالقم را میخواهم.
و تو در پاسخ چه گفتی؟
به او گفتم حق طالق را که به تو دادهام
مگر بـــه این شـــرط نبود که میخواســـتی
زندگی کنی؟ چـــرا داری بهانه میآوری؟
کـــی ایـــن چیزهـــا را یـــادت داده؟ قضیه
مربوط به آن مرد غریبه است؟!
همـــان موقع زنـــم از داخـــل حمام به
مشـــاجره و جر و بحثهایـــش ادامه داد
کـــه میخواهـــد از من طالق بگیـــرد و زن
اســـتاد شود .چون اســـتاد خانه و ماشین و
شغل دارد و وضعیت خوب اجتماعی او
باعث میشـــود هر چه بخواهد بهدســـت
بیـــاورد .به مـــن هم گفت که تـــو هم یکی
را پیـــدا میکنی تـــا بـــا او ازدواج کنی .این
حرفها را که شـــنیدم دیگر نفهمیدم چه
شد .خون جلوی چشمم را گرفت .سنگی
را کـــه زیر گلدان بود برداشـــتم و به داخل
حمـــام رفتـــم و به جانـــش افتـــادم .بعد
از آن هم به آشـــپزخانه رفتـــم و چاقویی
برداشـــتم و چندین ضربه به نسترن زدم.
چـــون دوش آب بـــاز بود ،چاقو از دســـتم
سر خورد و دســـتهای خودم هم زخمی
شـــد .خون زیادی از دست هایم میرفت
اما نمیتوانســـتم به دکتـــر مراجعه کنم
چون بالفاصله موضـــوع را به پلیس خبر
یدادند.
م 
بعد از قتل چه کردی؟
ســـنگ و چاقو را برداشـــتم و به همراه

کارت عابـــر بانک همســـرم از خانه خارج
شـــدم .اول ســـنگ و چاقـــو را در ســـطل
آشـــغال انداختـــم و بعد از آن به ســـراغ
یکی از دوستانم رفتم .از او لباس گرفتم و
لباسهای خونیام را دور انداختم.
آیا بـــه او گفتی کـــه همســـرت را به قتل
رساندهای؟
نه ،گفتم با برادرم دعوایم شده .البته
بعد از آن با کارت همسرم لباس خریدم
و آن لباسهـــا را هـــم دور انداختم چون
لباسها به تنم گشاد بود.
بعد از جنایت با کسی تماس نگرفتی یا
جایینرفتی؟
نه ،در خیابانها سرگشـــته و بی هدف
راه میرفتـــم .همـــان شـــب چنـــد بـــاری
مأمـــوران شناســـاییام کردنـــد و قصـــد
بازداشتم را داشتند که فرار کردم.در تمام
ایـــن مـــدت در خیابانها پرســـه میزدم.
البتـــه تصمیـــم داشـــتم با اســـتاد تماس
بگیرم و با او قرار بگذارم .میخواستم از او
انتقام بگیرم و بگویم چرا این کار را با من
و زندگیام کرده و زنـــم را فریب داده .آن
دفعه که شـــمارهاش را در گوشی همسرم
دیدم به او زنگ زدم گفت حاضر است با
من قرار بگذارد .او میگفت نمیدانســـته
نســـترن متأهل است چون زنم اسمش را
چیز دیگری معرفی کرده بود.
چرا میخواســـتی خودت را از باالی پل
پایینبیندازی؟
مـــن اصالً قصد خودکشـــی نداشـــتم.
آن شـــب خیلی خســـته بودم 24 .ساعتی
بود کـــه در خیابانهـــا راه میرفتم و اصالً
نخوابیـــده بـــودم .میخواســـتم بـــه خانه
یکی از دوســـتانم بروم و کمی بخوابم که
مأموران مرا دیدند .برای اینکه بازداشتم
نکنند وانمود کـــردم که میخواهم خودم
را از پل به پاییـــن پرتاب کنم تا آنها از من
فاصلـــه بگیرند و از ســـمت دیگـــری فرار
کنم که آنها شروع به صحبت کردند و در
نهایت خودم را تسلیم کردم.
اعتیادداشتی؟
سه سال قبل معتاد به شیشه بودم اما
به کمپ ترک اعتیـــاد رفتم و ترک کردم.
تازگیهـــا متوجـــه شـــدم که همســـرم به
همـــراه مردی به کمپ رفته تـــا نامهای از
کمپ در مورد اعتیاد من بگیرد و بتواند از
من جدا شود.
ســـرانجام با اعتراف مرد جوان به قتل
همســـرش ،بازپرس محسن مدیر روستا،
پس از صدور قرار بازداشت موقت متهم،
دستور انتقال او به پزشکی قانونی را صادر
کرد تا وضعیت روانیاش بررسی شود.

از مرگ مرموز مرد بیمار تا جان باختن درگورستان

گروه حوادث /بـــ ه دنبال مرگ مشـــکوک دو مرد و یک
زن در پایتخت ،تحقیقات بازپـــرس وکارآگاهان جنایی
دراین باره کلید خورد.
به گـــزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســـاعت 10:52
دقیقـــه صبح جمعـــه  19آبـــان ،بازپرس کشـــیک قتل
پایتخت درتمـــاس مأموران کالنتـــری  138جنت آباد
از مـــرگ مـــرد میانســـالی در بیمارســـتان با خبرشـــد.
بررســـیهای مقدماتی حکایـــت از آن داشـــت که مرد
 64ســـاله تومور مغزی داشـــته و برای عمل جراحی به
بیمارســـتان رفته اســـت ،اما هنگام عمل جراحی فوت
کـــرده و خانوادهاش ازمســـئوالن بیمارســـتان به خاطر
قصور پزشـــکی شـــکایت کردند.دومین گـــزارش حدود
ســـاعت  11صبح جمعه به بازپرس کشیک قتل اعالم

جراحی  8ساعته

برداشتن تومور قلب نوزاد  3ماهه

گـــروه حوادث /تیم پزشـــکی بیمارســـتان علی بن
ابیطالـــب(ع) زاهدان در جراحی  8ســـاعته و نادر،
تومور  12سانتیمتری را از قلب نوزاد سه ماهه جدا
کردند.
این تومور که با داشـــتن  4ســـانتیمتر طول 4 ،برابر
قلـــب نوزاد بود ،قســـمتهای مختلـــف قلب ،ریه
چپ و ســـایر ارگانهـــا را درگیر کرده و بـــرای نوزاد
مشکالتی را به وجود آورده بود.
دکتر چنگیـــز آزادی ،جـــراح قلب بیمارســـتان
گفت :والدین این کودک پس از بروز عالئمی چون
حســـاس بودن دردناک ناحیه شکم و تنگی نفس
شـــدید نوزاد شـــیرخوار ،او را به بیمارستان انتقال
دادند .با تشـــخیص تومور بـــزرگ روی قلب بیمار
خردســـال ،تیم جراحی بـــرای انجـــام عملی نادر
و نفســـگیر آماده شـــدند .این نوزاد یک بار پیش از
عمل و یکبار نیز در طول جراحی دچار ایست قلبی
شـــده بود که با تالش فراوان احیا شـــد و به زندگی
بر گشت.
این تومور که ســـبب کاهش خو نرســـانی به
مغز و دســـت راســـت بیمار شـــده بـــود پس از
هشـــت ســـاعت عمل جراحی از قلب جدا شد.
در ایـــن عمل موفقیتآمیز شـــریا نهای مغزی
و دست راســـت کودک نیز پیوند زده شد .نوزاد
هماکنـــون هوشیاراســـت و در آســـتانه ترخیص
قرار دارد.

شد .مأموران کالنتری  112ابوسعید که راهی آپارتمانی
دریکی ازمحلهها شده بودند با پیکرپسر جوانی در حمام
روبهرو شـــدند که شواهد نشـــان ازمرگ خودخواستهاش
داشت.باوجود اینبازپرس دستور انتقال جسد بهپزشکی
قانونی بـــرای اعالم زمان و علت دقیق مرگ پســـرجوان
را صادرکرد.درحالی که رســـیدگی به ایـــن دو واقعه ادامه
داشت ،مأموران کالنتری ساعت  17:52دقیقه همان روز
گزارش مرگ مشکوک زن میانسالی را به بازپرس کشیک
قتلپایتختدادند.دربررسیهایصورتگرفتهمشخص
شد همســـر این زن یک ماه قبل فوت کرده و زن میانسال
با حضوربر سر مزار شـــوهرش به زندگیاش پایان داده
اســـت .تحقیقات تخصصی درباره ســـه پرونده تا زمان
رفع ابهامها ادامه دارد.

پسرجوان راز قتل
زن عمو را میدانست

گروه حوادث  /جوانی که زن عموی  82ســـالهاش
را بـــه خاطر ســـرقت پول و طالهایـــش در منطقه
کوهسنگی مشهد به قتل رسانده بود با ردیابیهای
پلیسی شناسایی و دستگیر شد.
مأمـــوران ،جســـد قربانـــی جنایـــت را درحالی
چهارشنبه شـــب گذشـــته در خانهاش پیدا کردند
که شواهد نشـــان میداد او را خفه کردهاند .به هم
ریختگی خانه ،ســـرقت پول و طالهای مقتول نیز
هیچ شـــکی برای تیـــم جنایی باقی نگذاشـــت که
صاحبخانه به قتل رسیده است.
کارآگاهان جنایی که درتحقیقات تخصصی به
جوانی  25ســـاله -پسر برادر شوهرقربانی -ظنین
شـــده بودند ســـرانجام او را دیروز دستگیر کردند.
متهـــم در بازجوییهای مقدماتـــی منکراطالع از
قتـــل زن عمویش شـــد .امـــا در ادامه با مشـــاهده
اسناد و مدارک پلیسی ،چارهای جز بیان حقیقت
ندید و به قتل با هدف ســـرقت پول نقد و طالها با
همدستی یک راننده آژانس اعتراف کرد.
راننـــده جـــوان نیزبـــا پرداخت یـــک میلیون و
 700هـــزار تومان پول نقد به مأمـــوران گفت :این
مبلغ مربوط به فروش طالجات به سرقت رفته از
پیرزن بوده است .درحال حاضربازجوییهای فنی
وتخصصـــی ازعامل اصلی جنایت وهمدســـتش
ادامه دارد.
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بازی با سرنوشت جوان کنکوری

اخبار
گـــروه حـــوادث /همزمان بـــا تحقیقـــات مأمـــوران پلیس
فتا ،رازدســـتبرد اینترنتی بـــه رتبه قبولی کنکور پســـرجوان
فاش شـــد .به گزارش «ایران»  ،رســـیدگی به ایـــن پرونده،
بدنبال اعالم شـــکایت پسرجوان کنکوری به پلیس«فتا»ی
شهرســـتان تربت جام کلید خورد .شـــاکی به کارشـــناسها
گفـــت« :با رتبه  3000در کنکور سراســـرىقبول شـــدم و برای انتخاب رشـــته به
سایت ســـازمان ســـنجش مراجعه کردم و در انتخاب اول خود  13رشته شهر را
برگزیـــدم .در مرحله دوم بـــا ویرایش اطالعات ،انتخابهایم را به  19رســـاندم.
اما پس از پایان مهلت انتخاب رشـــته متوجه شـــدم تمامی انتخابهایم توسط
ى ناشـــناس حذف شد ه اســـت و فقط یک انتخاب رشته برایمباقى
فرد یا افراد 
مانده است که این امرموجب شده در اعالم نتایج نهایىمردود شوم» .سرهنگ
یزدانـــى  -فرمانده انتظامی تربـــت جام -دراین باره گفت :بـــا توجه به اهمیت
موضوع و لزوم احقاق حق شـــاکی جوان ،تحقیقات تخصصی دراین باره انجام
گرفت و ضمن بررســـیها مشـــخص شـــد پســـر جوانبرای انتخاب رشـــته خود
از دوســـتانش کمک گرفته و رمز کاربـــرىاشدر اختیار دیگران نیز بوده اســـت.
درادامه مشـــخص شد تمامی تغییرات انجام شـــده در انتخاب رشته این جوان
ى از شهرستان تربت جام صورت گرفته اســـت .تا اینکه مأموران به
توســـط فرد 
ى بود
یکیاز دوســـتان شاکى  -مهدى 19ســـاله -که او نیز داوطلب کنکور سراسر 
ظنین شـــدند.وی پس ازحضور درپلیس فتا و بازجویی فنی لب به سخن گشود
و ضمن اظهار ندامت شـــدید گفت« :من با شـــاکىدوســـت و همکالسى بودیم
و از ســـال گذشـــته که ثبتنام در کنکور را برایش انجام دادم رمزش را در گوشى
تلفنم ذخیره کردم .پس از اعالم نتایج با توجه به اینکه خودم رتبه خوبىکسب
نکردم ولی دوســـتمرتبه خوبىآورده بود ،بهدلیل حسادت و فشار روحى شدید
وارد پروفایل انتخاب رشـــتهاش شدم و تمامی انتخابهایش را حذف کردم ».و...
ســـرهنگ یزدانى گفت:به خاطراحقاق حقوق شـــاکى،ضمن ارسال گزارشىاز
پرونده به سازمان سنجش،اقدام الزم برای قبولى وىدر دانشگاه انجام شد.

سرقت از دو زن با لباس مأموران

گروه حوادث/دوســـارق که برای دزدی از دو زن لباس مأموران بر تن کرده بودند
ازسوی پلیس شناسایی و دستگیرشدند.
آنهـــا بـــا معرفی خود به عنـــوان مأمور و به بهانـــه بازرســـی ،وارد کارگاه تولیدی
متعلق به  2زن جوان در محدوده خیابان ســـرافراز مشهد شده بودند .دزدان با
تهدید و زور  2میلیون تومان پول و مقداری طال به سرقت برده بودند اما پس از
شکایت مالباختگان ،هر دو سارق با ردیابیهای مأموران پلیس مشهد شناسایی
و دستگیر شدند که بازجویی از آنها ادامه دارد.

انتقام اینترنتی از منشی شوهر

گروه حوادث /زن جوانی که به شـــوهرش ظنین شده و تصور میکرد او با منشی
دفترش در شـــرکت رابطه پنهانی دارد تصمیم به انتقامجویی از منشـــی جوان
گرفت تا دختر را رســـوا کند و آبروی شوهرش را هم ببرد.به گزارش «ایران» ،زن
بدبین به فکر افتاد عکسی از منشی شوهرش بهدست بیاورد و با نوشتن مطالبی
ن را در شبکههای اینترنتی منتشر کند .زن انتقامجو
اتهامآمیز درباره این دختر ،آ 
برای اجرای این توطئه توانســـت به بایگانی شـــرکت همسرش نفوذ کند و دور از
چشـــم کارکنان ،عکسی از دختر منشی بهدســـت بیاورد .او پس از سرقت عکس
مورد نظر ،نقشهاش را اجرا کرد.ازسوی دیگرمنشی جوان که با دیدن عکس خود
همراه با مطالب توهینآمیز در اینترنت و شـــبکههای مجازی شـــوکه شـــده بود
بالفاصله به پلیس فتا در اردبیل شـــکایت کرد و خواستار شناسایی و دستگیری
عامل انتشـــار این تصاویر و اخبار کذب شد .مأموران نیز پس از انجام تحقیقاتی
موفق به شناسایی زن جوان شدند و پس از بازداشت به بازجویی از وی پرداختند.
متهم در بازجویی لب به اعتراف گشود و گفت :پی برده بودم که شوهرم نسبت
به من بیتوجه شده است .به همین خاطر ضمن پرس و جو ،به رابطه همسرم
با منشی شـــرکت ظنین شـــدم تا اینکه به فکر افتادم از این دختر انتقام بگیرم.
درحال حاضرتحقیق دراین باره برای رفع برخی ابهامها ادامه دارد.

سقوط هواپیمای جنگنده نظامی در سروستان

گـــروه حـــوادث  /خلبـــان یـــک
فرونـــد هواپیمـــای نظامی پس
ازسقوط در شهرستان سروستان
جـــان باخت.درایـــن حادثـــه که
صبح دیـــروزرخ داد ،یک فروند
هواپیمای نظامی در حال تمرین
رزمی در  ۱۵کیلومتری شهرستان سروستان دچار سانحه شد و سقوط کرد.معاون
اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس گفت :در این سانحه خلبان هواپیما جان
خود را از دســـت داد.روابط عمومی نیروی هوافضای ســـپاه نیـــز در اطالعیهای
اعالم کرد :حدود ساعت  ۸صبح دیروز ( ۲۰آبان) یک فروند هواپیمای جنگنده
ســـوخو  ۲۲متعلق به این نیرو کـــه در حال انجام تمرینات رزمی بود در اســـتان
فارس دچار ســـانحه شـــد و ســـقوط کرد.شهرستان سروســـتان در  ۸۴کیلومتری
جنوب شرق شیراز قرار دارد.

رئیس دادگستری «جاسک» قربانی تصادف
با شتر سرگردان

گـــروه حـــوادث /
رئیـــس دادگســـتری
جاســـک در تصادف
خودرویـــش بـــا
شترســـرگردان جان
باخت و همســـرش
نیز روانه بیمارستان
شـــد.به گـــزارش
«ایـــران» ،رئیـــس مرکز مدیریـــت حـــوادث و فوریتهای
پزشکی جاسک با اعالم این خبر گفت :بر اثر برخورد شتر
با خودرو رئیس دادگســـتری این شهرســـتان ،وی جان خود را از دســـت داد.
مهراب افغانزهی افزود :این حادثه شامگاه جمعه بر اثر تصادف خودرو پژو
 405با یک نفر شـــتر در کیلومتر  85محور جاســـک  -میناب حوالی روستای
گتان رخ داد که متأسفانه حسین حبیبزاده بیژنی در دم جان باخت .در این
سانحه همسر وی نیز مصدوم شد که ازسوی امدادگران به بیمارستان خاتم
االنبیا(ص)جاســـک انتقال یافت و تحت درمان قرار گرفت که حال عمومی
وی خوب است.

دستگیری  8عضو شرکت هرمی

گروه حوادث /هشت عضو فعال یک شرکت هرمی در شهرستان فردیس ،با
تالشکارآگاهان پلیس استان البرزشناسایی و دستگیر شدند.بهگزارش خبرنگار
حوادث«ایران»،تیمعملیاتیادارهمبارزهباجعلوکالهبرداریپلیسآگاهیدر
جریان تحقیقات گستردهای توانستند هشت نفر از اعضای باند شرکت هرمی را
دستگیر کنند.به گفته رئیس پلیس آگاهی استان البرز در بازرسی از محل زندگی
متهمان ،تجهیزات اینترنتی و جزوههای آموزشی مربوط به شرکتهای هرمی
کشفوبهپلیسآگاهیمنتقلشد.سرهنگجواد صفایی گفت« :در تحقیقات
انجام گرفته از متهمان که اهل اســـتانهای خوزســـتان و آذربایجان شـــرقی
هســـتند ،آنها با صراحت به فعالیت و عضویت در شرکت هرمی «»QNET
اعتـــراف کردند و گفتند هر کدام مبلغ یکصد میلیون ریال در شـــرکت هرمی
ســـرمایهگذاری کردهاند ».پس از تکمیل تحقیقات ،پرونده متهمان تحویل
دادسرا شد تا برای آنان قرار مناسب صادر شود.

