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اخبار
گـــروه حـــوادث  /رئیـــس مرکـــز اجرائیـــات پلیـــس راهـــور
کشـــورازتوقیف گواهینامـــه بیـــش از  ٣هـــزار و  ۵۰۰جلـــد
گواهینامه در سراسر کشور ،بهدلیل نمره منفی باال خبرداد.
به گزارش «ایران» ســـرهنگ احمد کرمی اسد با اعالم این
خبرافـــزود :از این تعـــداد گواهینامه حدود  ۱۷۰۰جلد در معابر درون شـــهری و
 ۱۸۰۰جلد در معابر برون شـــهری توقیف و ضبط شـــده اســـت .در معابر درون
شـــهری ،بیشترین گواهینامه در شهر تهران ضبط شده است .کرمان ،اصفهان و
مازندران دررتبههای بعدی بودند .همچنین در معابر برون شـــهری ،بیشترین
فراوانی گواهینامه ضبط شده به استان خوزستان تعلق گرفته است.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهورتصریح کرد :رتبه دوم گواهینامههای ضبط
شده در معابر برون شهری به استان اصفهان ،رتبه سوم به استان چهارمحال و
بختیاری و رتبه چهارم به استان مرکزی تعلق دارد.

اعضای یک گروه در  25فقره تصادف ساختگی به جرح  2میلیارد و  500میلیون تومان کالهبرداری کردند
مهر های جعلی برای تهیه اوراق پزشکی قانونی از مخفیگاه آنان کشف شد

مرگ هـــــولناک  4تن
زیر چرخهای کامیون

پلیس

پسران خردسال در دام سه شیطان صفت

گروه حوادث /ســـه پسربچه که قربانی هوسهای شیطانی
تبهـــکاران شـــده بودند درحالی از دســـت مردان شـــیطان
صفت نجات یافتند که در یکی از پروندهها ،پسر  8سالهای
چند شبانه روز در اسارت بود وازسوی گروگانگیر تحت آزار
و اذیت قرارداشت.
به گزارش خبرنـــگار جنایی «ایـــران» ،چندی پیش زن
جوانی به دادســـرای جنایی تهران رفت و از ناپدید شـــدن
پســـر  8ســـالهاش خبر داد .او بـــه بازپرس شـــعبه چهارم
گفت« :روز گذشـــته میالد برای بازی از خانه خارج شد اما
دیگر بازنگشـــت .از دیشـــب تا به حال به دنبالش هستیم
اما اثری از پســـرم نیست .شـــوهرم نیز چند روزی است که
برای انجام کار در ســـفر به ســـرمی برد .اما خانواده خودم
و برادرشـــوهرهایم بهدنبال پسرم هســـتند.طی این مدت
به چند بیمارســـتان هم مراجعه کردهایم اما اثری از میالد
بهدست نیاوردیم .میترســـم برایش اتفاقی افتاده باشد.
میالد بیخبر از من جایی نمیرود .به همین خاطردلشوره
عجیبی دارم و امیدوارم هرچه زودتر پیدا شود».
با شـــکایت زن جـــوان ،کارآگاهـــان اداره یازدهم پلیس
آگاهی به دســـتور بازپرس آرش ســـیفی وارد عمل شـــده و
ردیابیهای تخصصی برای یافتن ســـرنخی از پسر  8ساله
آغاز شد .چهار روز بعد از ناپدید شدن میالد ،خانواده پسر
نوجوان به سرنخی رسیدند که آنها را به میالد رساند.
عموی پســـربچه درحالی که عکس میالد را در دســـت
داشـــت آن را بـــه زن جوانی در پارک نشـــان داد که او نیز با
دیدن عکس بالفاصله میالد را شناخت و گفت« :چند روز
قبل در پارک بودم که غالم ،کارتن خواب را دیدم که با زور
پســـرک را با خودش برد .پسربچه ســـعی داشت از دست
مـــرد کارتن خواب فرار کند اما او بـــه بچه اجازه نداد .چون
هوا رو به تاریکی میرفت و غالم هم آدم درستی نبود من
دخالتی نکـــردم .اهالی محل به او میگوینـــد غالم کارتن
خواب چون جای درســـت و حســـابی برای زندگی ندارد و

شبها در پارک میخوابد.
بدین ترتیب عموی میالد خود را به پلیس رســـاند و با
ســـرنخی که او در اختیار مأموران قرار داد خیلی زود غالم
دستگیر شد.وی ابتدا منکر اطالع از ماجرا بود اما زمانی که
با مدارک پلیســـی روبهرو شد لب به اعتراف گشود و گفت:
مـــن پول گرفتـــم و بچـــه را دزدیدم و دیگـــر نمیدانم چه
اتفاقی برایش افتاده اســـت .آن روز یکی از دوستانم به نام
بهرام به ســـراغم آمد و با نشان دادن میالد که در پارک در
حال بازی بود گفت بچه را برایش بدزدم .من هم بچه را با
زور به خانه بهرام بردم و پولم را گرفتم.
با اعتراف غالم ،کارآگاهان به سراغ بهرام رفته و موفق
شدند پسر  8ساله را دست و پا بسته در خانه وی پیدا کنند.
این تبهکار پســـرک را طی چند روزاسارت مورد آزار و اذیت
قرار داده و تصمیم داشـــت از پدرش اخاذی کند که به دام
افتاد .درحال حاضر بازجویی از این تبهکاران ادامه دارد.
ربودن پسربچه از زمین فوتبال
چند روز بعد از این واقعه ،پسر  8سالهای سراسیمه خود
را به رهگذری رســـاند و از او کمک خواســـت .پسرک گفت:
«با دو تا از دوستانم مشغول فوتبال بازی بودیم که دو مرد
جـــوان به طرف ما آمدند .آنها که حال خوبی نداشـــتند ما
را با زور از زمین فوتبال بیرون بردند و به پشـــت دیواری در
همان نزدیکی کشـــاندند .آنها قصد اذیت ما را داشتند که
مـــن فرار کردم .اما محمد و امیر نتوانســـتند فرار کنند و به
دام افتادند.همان موقع مرد جـــوان به همراه یک رهگذر
دیگربه ســـوی مردان شـــیطان صفت دویدنـــد و با کمک
اهالی محل یکی از شـــیطان صفتها را دستگیرکردند .اما
همدست دومش ســـوار بر موتورســـیکلت فرار کرد.متهم
دستگیر شـــده پس از انتقال به دادسرا به بازپرس گفت :با
دیدن پسربچهها در زمین فوتبال وسوسه شدیم .و...
پـــس از اعترافهـــای ایـــن تبهـــکار تحقیقـــات بـــرای
دستگیری همدستش ادامه دارد.

جنایتکار فراری در پایان خط فرار  12ساله

گروه حوادث /قاتل فراری که  12ســـال قبل در حالت مســـتی ،مرد جوانی را به قتل رســـانده و بهصورت غیابی به قصاص
محکوم شده بود ،پس از دستگیری به حکم دادگاه اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،هفتم خرداد ســـال  ،84مردی به نام «سیامک» پس از پایان جشن عروسی یکی
از بســـتگانش در ورامین ،در حالت مســـتی با مرد جوانی درگیر شـــد و با ضربات چاقو ،او را از پا درآورد و متواری شد.
تـــاش کارآگاهـــان برای دســـتگیری ضارب  5ماه قبل به نتیجه رســـید و قاتل فراری که در یکی از روســـتاهای اطراف
شهرســـتان کنگاور-استان کرمانشاه -ازدواج کرده و صاحب فرزند شـــده بود شناسایی و دستگیر شد .او در بازجوییها به
کارآگاهان گفت« :شـــب حادثه مســـت بودم و حال عادی نداشـــتم .بعد از قتل خیلی ترسیده بودم و با اینکه در همه این
سالها تشکیل خانواده داده بودم ،اما همیشه نگران دستگیری بودم وهمیشه هراس داشتم».
قاتل فراری که پس از دســـتگیری متوجه شـــده بود با درخواست خانواده مقتول بهطورغیابی به قصاص محکوم شده
است تیرماه روانه زندان شد و با تعیین وکیل به رأی صادره اعتراض کرد .متهم صبح دیروز برای رسیدگی به پروندهاش در
شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران حضور یافت اما با توجه به فوت اولیای دم ،جلسه دادگاه تا زمان انجام کارهای
انحصار وراثت به جلسه دیگری موکول شد.

شرط فرزندان برای بخشش قاتل مادر

گـــروه حـــوادث  -معصومـــه مرادپـــور /مـــرد جوانی که
بهخاطر سوءظن شدید به همسرش ،او را خفه کرده بود
پس از محاکمه به قصاص محکوم شد .اما در حالی که
یـــک قدم با چوبه دار فاصله داشـــت فرزندانش او را به
یک شرط بخشیدند.
بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث «ایـــران» ،این جنایت
ســـال  92در آپارتمانـــی واقـــع درحوالی خیابان شـــهید
بهشـــتی تهران اتفاق افتاد .وقتـــی کارآگاهان جنایی به
محل قتل رســـیدند با جسد زن جوانی روبهرو شدند که
در اتـــاق پذیرایی به لوله گاز بســـته شـــده بود وپیکرش
غرق خـــون بود.همزمان با شـــروع تحقیقات پلیســـی،
فریدون  48ساله -شوهرمقتول-بهعنوان عامل جنایت
بالفاصله دســـتگیر شـــد .متهم وقتی پای میز محاکمه
ایســـتاد گفت« :چند وقتی بود که به رابطه همســـرم با

باجناقم ظنین شـــده بودم .برای همین اورا کشـــتم اما
االن بشدت پشیمانم و میدانم که اشتباه بزرگی انجام
دادهام.عامـــل قتل پس از محاکمـــه در دادگاه کیفری و
با توجه به درخواســـت اولیای دم بـــه قصاص محکوم
شـــد .پس از تأیید حکم در دیوانعالی کشـــور و درحالی
کـــه اویک قدم بـــا چوبه دار فاصله داشـــت ،فرزندانش
با تعیین یک شـــرط ازقصاص گذشتند .آنها از پدرشان
خواستند سند خانهاش را به آنها منتقل کند که محکوم
اعدامی نیزشـــرط فرزندانـــش را پذیرفت .بدینترتیب
او از قصاص نجات یافـــت و صبح دیروز برای محاکمه
از جنبـــه عمومی جرم پای میزمحاکمه ایســـتاد .پس از
پایان اظهارات قاتل پشیمان ،قاضی قربانزاده -رئیس
دادگاه -و قاضی غفاری -مستشـــار -وارد شـــور شدند تا
درباره مجازات عمومی این مرد تصمیم بگیرند.

کباب با گوشت سگ،توطئه ای برای حذف رقیب

گـــروه حوادث  /با تالش مأموران پلیس فتا اســـتان فارس مردی که اقدام به انتشـــار مطالـــب دروغین در فضای
مجازی تحت عنوان فروش کباب با گوشت سگ در یک رستوران کرده بود ،دستگیر شد.
به گزارش پلیس ،مردی  50ســـاله با مراجعه به پلیس شـــکایت کرد که فرد یا افرادی ناشـــناس با انتشار خبر
کذب در فضای مجازی ادعا کردهاند که در رســـتوران من کباب با گوشـــت ســـگ فروخته میشود .همین موضوع
باعث تشویش اذهان همشهریان شده و مشتریانم را فراری داده است.
مأمـــوران ضمن تحقیق ،انتشـــار دهنده این خبر دروغین را شناســـایی کردند و پی بردنـــد این مرد در نزدیکی
رستوران شـــاکی ،رستوران دارد و از سرحسادت برای آنکه رستوران رقیب را از رونق بیندازد در شبکههای مجازی
اعالم کرده که در آن رستوران با گوشت سگ کباب میپزند.

آخرین قدم تا کالهبرداری  150میلیارد تومانی

گروه حـــوادث /با هوشـــیاری مســـئوالن یک شـــعبه بانک
وعملیـــات بموقع مامـــوان پلیس آگاهی اســـتان البرز20 ،
تـــن از اعضـــای بانـــد جعل وکالهبـــرداری ،دریـــک قدمی
کالهبرداری  150میلیارد تومانی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســـردار عباسعلی
محمدیان-فرمانـــده انتظامی اســـتان-دراین بـــاره گفت:
چند روزقبل دو نفر با در دســـت داشتن یک وکالت نامه به
یکی از بانکهای کرج رفته و خواستاربرداشـــت مبلغ 150
میلیارد تومان ازیک حساب شدند .اما با توجه به مبلغ درخواستی ،موضوع به رئیس بانک ارجاع شد.
دربررســـیها مشخص شد حســـاب بانکی متعلق به دو برادراست که هنگام گشـــایش حساب ،یکی از شرایط
برداشت مراجعه حضوری یکی از دارندگان حساب اعالم شده بود که هویت آنان نیز برای رئیس بانک مشخص
بـــود .بههمین خاطررئیس بانک به افرادی که برای برداشـــت پول مراجعه کرده بودند ظنین شـــد وبالفاصله با
صاحبان حســـاب تماس گرفت .آنها هم اعالم کردند مراجعان مربوطه را نمیشناسند.به همین خاطر موضوع
خیلی سریع به پلیس اطالع داده شد .همان موقع مأموران کالنتری  17شهرستان کرج به بانک مورد نظر رفتند
و پس از دستگیری افراد مظنون ،آنها را دراختیار پلیس آگاهی قراردادند.
تحقیقات نشـــان داد وکالت نامه ارائه شـــده برای دریافت پول از بانک جعلی اســـت که متهمان به ناچار لب
به اعتراف گشودند .آنها گفتند افرادی دریک دفترخانه برایشان وکالتنامه جعلی صادر کردند و قرار شده پس از
دریافت  150میلیارد تومان از بانک 3 ،میلیارد تومان بهعنوان دســـتمزد به ما بدهند .ســـرانجام سایرعوامل باند
نیزبا دستور قضایی بازداشت شدند که بازجویی از آنها ادامه دارد.

ایران

گروه حـــوادث  /اعضای باند شـــیادان که
در تصادفهـــای ســـاختگی ،خـــود را زیر
خودروهای گرانقیمـــت میانداختند و با
این شگرد بهعنوان مجروح به کالهبرداری
از شـــرکتهای بیمـــه میپرداختنـــد بـــا
ردیابیهـــای تخصصی کارآگاهـــان اداره
ســـیزدهم پلیـــس آگاهـــی تهران بـــه دام
افتادند.
به گـــزارش «ایـــران» ،روز  19شـــهریور
امســـال فردی به شـــعبه پنجـــم بازپرس
دادســـرای ناحیـــه  16تهـــران مراجعـــه
کرد تـــا بـــرای دریافت دیـــه از بیمه بابت
یـــک تصادف منجـــر به جـــرح در بزرگراه
آزادگان دســـتور پرداخـــت بگیـــرد ،امـــا
بازپـــرس قاضـــیزاده با مطالعـــه پرونده
و شـــنیدن اظهـــارات مـــرد مراجعهکننده
متوجـــه تناقضهایـــی شـــد .بعـــد هم با
هماهنگی مأمـــوران انتظامـــی حاضر در
دادسرا ،حسن ( ۲۵ساله) و دو همراهش
بـــه نامهای مهدی ( ۲۱ســـاله) و فرشـــید
( ۲۳ساله) دستگیر شـــدند و پرونده برای
بررســـی دقیقتر در اختیار اداره سیزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
آنهـــا دربازجویـــی مقدماتـــی منکـــر
هرجرمی شـــدند اما در ادامه و با بررســـی
سوابقشـــان ،مشخص شـــد هرسه مجرم،

ســـابقه ایجـــاد تصادفهـــای ســـاختگی
بـــرای دریافـــت خســـارت از بیمههـــا را
داشتهاند .بررسی ســـوابق متهمان نشان
داد آنها تاکنون شـــش بار به اتهام فریب
شـــرکتهای بیمه و دریافت پول از طریق
تصادفهـــای ســـاختگی منجر بـــه جرح
دستگیر و روانه زندان شدهاند.
بدینترتیب آنها با مشـــاهده اســـناد و
مدارک پلیســـی به ناچار لب بـــه اعتراف
گشـــودند و ضمن اعتراف صریح به دهها
فقره پروندهســـازی و تصادف ســـاختگی
منجربـــه دریافـــت پـــول از شـــرکتهای
بیمه ،دیگر همدســـتان و اعضـــای باند را
نیز معرفـــی کردند .مهـــدی ،دربازجویی
اعتراف کرد که در بیش از  ۱۸فقره تصادف
ســـاختگی منجر به جـــرح از طریق جعل
برگههـــای پزشـــکی قانونی با همدســـتی
دیگر اعضای گروه ،میلیون ها تومان پول
از شـــرکتهای بیمه دریافت کرده است.
دیگر متهم دســـتگیر شـــده به نام حسن
نیز در اعترافهـــای مقدماتی عنوان کرد
که حداقل در  ۸پرونده بهعنوان مصدوم
تصادفها ،پس از جعل مدارک پزشکی
قانونـــی از ســـوی دیگـــر اعضای گـــروه با
هویتهای مختلف اقدام به دریافت پول
از شرکتهای بیمه کرده است .فرشید نیز

در اظهاراتی مشـــابه اعتراف کرد با خرید
مدارک شناســـایی متعلق به افراد معتاد
و با جعل هویتشـــان و بهعنوان شـــاکی
در پرونـــده تصادفهـــای جرحـــی ،اقدام
به دریافت پول از شـــرکتهای بیمه کرده
است.با اعترافات هر ســـه متهم دستگیر
شده ،آنها دیگر همدستان خود و اعضای
گروه بـــه نام رجبعلـــی ( ۴۲ســـاله) ،امید
( ۲۵ســـاله) ،مهرداد ( ۳۰ساله) و ابراهیم
( ۲۴ســـاله) را معرفـــی کردند و گفتند این
افراد بهعنوان راننده خودروهای تصادفی
ســـاختگی -بـــه ادارات بیمـــه مراجعهکرده و اقدامـــات اولیه برای کالهبرداری و
دریافت پول از شرکتهای بیمه را انجام
دادهاند .با دســـتگیری چهـــار متهم ،آنها
ضمن تأیید اظهارات سه همدست خود
گفتند کـــه فرد دیگـــری نیز به نـــام هدی
( ۳۶ســـاله) با آنها همکاری و همدســـتی
داشـــته و در چندین فقره از تصادفهای
ســـاختگی بهعنوان راننده خـــودرو ،ایفای
نقـــش کرده اســـت.مهدی نیـــز در جنوب
غرب تهران دستگیر شد و ضمن اعتراف
صریح به همدســـتی با متهمان دستگیر
شـــده گفت که بـــه صورت جداگانـــه با دو
نفر از دوســـتانش بـــه نامهـــای امید (۲۵
ســـاله) و محســـن ( ۳۱ســـاله) اقـــدام بـــه

تصادفهای ســـاختگی منجـــر به جرح و
دریافت پول از شرکتهای بیمه کردهاند.
با این تفـــاوت که در گروه ســـه نفره اخیر،
محســـن ودوســـتانش با شکستن اعضای
بدنشان از جمله دســـت ،پا و گونه اقدام
به تشکیل پرونده درمراکزپزشکی قانونی
کردهانـــد .ضمـــن اینکـــه در حـــال حاضر
محســـن به علت شکســـتگی پا ،به همراه
امید در بیمارستان تحت مراقبت پزشکی
قرار دارند؛ بدین ترتیب بالفاصله محسن
وامید در بیمارســـتان طالقانی شناســـایی
وهنگام ترخیص دستگیر شدند و به اداره
آگاهـــی انتقال یافتنـــد؛ در جریان تحقیق
از این دو متهم مشـــخص شـــد محســـن
درآســـتانه دریافـــت دیـــه  ۳۹۰میلیـــون
تومانی از بیمه بوده است.
جعلنامههایپزشکیقانونی
همزمان با دستگیری متهمان ،جاعل
گـــروه بـــه نـــام محمـــد ( ۴۰ســـاله) نیزدر
منطقه باقرشـــهر به دام افتـــاد .اوبا تهیه
مهرهـــای جعلـــی اقـــدام به تهیـــه اوراق
پزشـــکی قانونی کرده بود که در بازرسی از
مخفیگاهش مهرهای مجعول پزشـــکی
قانونی و اوراق پزشکی قانونی کشف شد.
بـــا دســـتگیری اعضـــای این گـــروه در
تهـــران ،مهـــدی در ادامـــه اعترافهایش

گفت که با دو نفر دیگر به نامهای رســـول
( ۳۳ســـاله) و بهمن ( ۲۹ساله) به همین
شـــیوه و شـــگرد اقدام به دریافت مبالغی
از شـــرکتهای بیمه در شهرستان کاشان
کرده اســـت؛ بالفاصلـــه کارآگاهـــان اداره
ســـیزدهم پلیس آگاهی با دریافت نیابت
قضایی به کاشان اعزام شـــدند و رسول و
بهمن را نیز دستگیر کردند .آنها هم پس
از انتقال به پلیس آگاهی تهران بزرگ به
کالهبرداری و دریافـــت غیرقانونی پول از
شرکتهای بیمه در پوشش تصادفهای
ساختگی منجر به جرح اعتراف کردند.
ســـرهنگ حمیدرضـــا یاراحمـــدی،
سرپرســـت پلیـــس آگاهی تهـــران بزرگ
دراین باره گفت :با بررسی اسناد و مدارک
بهدســـت آمـــده از متهمان و بـــا دعوت از
شـــرکتهای مختلـــف بیمه و شناســـایی
پروندههای تشـــکیل شده ،تاکنون بیش از
 ۲۵فقـــره از تصادفهای منجـــر به جرح
ســـاختگی متعلق به این گروه از متهمان
شناســـایی شـــده اســـت که برآورد ارزش
مالی اولیه در پروندههای شناســـایی شده
بـــه بیـــش از دو میلیـــارد و  ۵۰۰میلیـــون
تومان رسیده است .با این حال تحقیقات
تخصصـــی بـــرای کشـــف دیگـــر جرایـــم
متهمان همچنان در دستور کار قرار دارد.

گروه حوادث /چهارسرنشـــین خودرو ســـواری درتصادفی خونین ،زیرچرخهای
کامیون کشته شدند.
در این حادثه هولناک که صبح دیروز مقابل روســـتای دوجفت رخ داد بر اثر
برخورد یک دستگاه کامیون بنز  10تن با یک دستگاه سواری ریو ،چهار سرنشین
خودروی سواری به علت شدت جراحات وارده در دم کشته شدند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت :علت این حادثه از
سوی کارشناسهای پلیس راه این محور در دست بررسی است.
ســـرهنگ کهریزی بیان کرد :هماکنون بارش پراکنـــده در برخی از محورهای
ارتباطی استان مرکزی وجود دارد و انتظار است رانندگان با دقت بیشتر برانند و
نکات الزم رانندگی در هنگام بارندگی را رعایت کنند.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از  330نفر بر اثر حوادث رانندگی درون و برون
شهری در استان مرکزی جان خود را از دست دادهاند.

مرگ خاموش پدر و پسر

گـــروه حـــوادث  /پدر و پســـری از اهالی شهرســـتان بوانـــات بر اثر استنشـــاق گاز
منوکسیدکربن و مسمومیت ناشی از آن جان خود را از دست دادند.
پس از حضور مأموران در محل حادثه مشـــخص شد مرد میانسال و پسر 29
سالهاش برای گرم کردن خود در چادر مسافرتی داخل باغ از زغال استفاده کرده
بودند اما بهدلیل استنشاق گاز منوکسید کربن دچار گازگرفتگی شده و جان خود
را از دست دادند.شهرستان بوانات در  230کیلومتر شمال شرق شیراز قراردارد.

قتل کودک  ۲ساله با شلیک برادر  ۶ساله!

گروه حوادث /پسربچه  2ساله در جریان بازی با برادر  6سالهاش قربانی شلیک
تفنگ بادی شـــد.به دنبـــال این حادثه دلخـــراش که در شهرســـتان گالیکش-
اســـتان گلســـتان -رخ داد کودک  2ساله که بشدت مجروح شـــده بود بالفاصله
به بیمارســـتان انتقال یافت اما پزشـــکان پس از معاینات الزم ،مرگ او را تأیید
کردند.سرگرد علی تجری -فرمانده منطقه انتظامی گالیکش -در این باره گفت:
پســـربچه  2سال ه قربانی نگهداری اســـلحه در خانه و بیتوجهی والدین شد.وی
تصریح کرد :با وجود هشدارها و توصیههای پلیسی برای دور نگهداشتن وسایل
خطرناک خانه از دســـترس کودکان ،متأســـفانه باز هم شـــاهد غفلت والدین و
کشـــته شـــدن یک کودک بودیم.سرگرد تجری از شـــهروندان خواست تا بیش از
پیش مراقب کودکان باشند که شاهد چنین وقایع تلخ و جبرانناپذیر نباشیم.

کشف جسد حلق آویز مرد بیمار در بیمارستان

گروه حوادث /جســـد بیمار گمشـــده در بیمارســـتان ،پس ازحدود  12ساعت
درحالی پیدا شـــد که پیکرش ازدرختی در حیاط پشـــتی بیمارســـتان آویزان
بود.بـــه گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،صبح یکشـــنبه -دیـــروز ،-مأموران
کالنتری  141شـــهرک گلستان درتماس تلفنی ،بازپرس کشیک قتل پایتخت
را در جریان کشـــف جســـد مرد  59ســـالهای قـــرار دادند.بدنبـــال اعالم این
خبرو با دســـتور بازپرس ســـجاد منافی آذر ،تیم بررســـی صحنـــه جرم راهی
بیمارســـتان خصوصی درغرب تهران شدند .در بررســـیهای صورت گرفته
مشـــخص شـــد این مرد برای درمان در بیمارستان بســـتری بوده اما شامگاه
شـــنبه به طورمرموزی ناپدید شده است.در ادامه مشخص شد روزشنبه او از
بیمارستان مرخصی گرفته وساعتی بعد ،پس از خرید طناب به بیمارستان
بازگشـــته اســـت .بعد هم درفرصتی مناســـب خود را حلق آویزکرده وحدود
 12ســـاعت بعد هم جسدش کشف شده اســـت.پس از تحقیقات مقدماتی،
بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور جنایی تهران ،دســـتور انتقال جسد به
پزشکی قانونی را صادرکرد تا علت وزمان دقیق مرگ روشن شود.

محاکمه پسری که دوستانش را کشت

گروه حوادث /پسر جوانی که به فاصله یک سال دو دوستش را در جریان درگیری
با ضربات چاقو به قتل رسانده بود ،پس از تأیید حکم قصاص برای نخستین
جنایتش ،برای دومین قتل پای میز محاکمه نشست.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به پرونده این دو جنایت از 12
بهمن  91و پس از قتل یک جوان در درگیری خونینی واقع در محله تهرانپارس
کلید خورد .اما با توجه به اینکه قاتل پس از جنایت متواری شده بود ردیابیها
برای دستگیریاش آغاز شد .تا اینکه پس از یک سال و در حالی که متهم
مرتکب جنایت دیگری هم شده بود به دام افتاد.
پرونده این جنایتکار به اتهام ارتکاب نخستین جنایت ،پس از تکمیل
تحقیقات به دادگاه کیفری ارسال شد .متهم در جلسه محاکمه به قضات گفت:
«با مقتول سر بلندگوهای ماشین که به طور امانت در دستم بود درگیر شدیم.
خودرویم به خاطر خالفی توقیف شده بود و بلندگوها هم در آن بود اما مقتول
حرفم را باور نمیکرد .تا اینکه سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و من با
چاقو او را زدم و فرار کردم .یک سال بعد هم در خیابان سر موضوعی با یکی
دیگر از دوستانم درگیر شدم که او را هم کشتم اما این بار در صحنه دستگیر شدم
و فرصت فرار پیدا نکردم».
با توجه به اینکه متهم با حکم قضات دادگاه کیفری و تأیید دیوان عالی کشور
برای نخستین جنایت به قصاص محکوم شده بود ،صبح دیروز برای دومین
جنایت به شعبه دوم دادگاه کیفری  -به ریاست قاضی حسن زالی -انتقال
یافت و با اعتراف به قتل درخواست بخشش کرد .پس از اظهارات تکان دهنده
متهم ،قضات وارد شور شدند و قرار است بزودی حکمشان را صادر کنند.

