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بود تنگی نفس دارد و از دخترم درخواست
کمک و خرید آب میکند .دخترم نیز با دیدن
این شرایط ،به سمت مغازه رفته و برایش آب
میخرد .اما همان موقع همدست زن بیمار
نما «محدثه» را بغل گرفته و سوار برخودروی
بیمار متواری میشود .دخترم با خروج از مغازه
متوجه نبود محدثه شده و از زن بیمار درباره
خواهرش میپرسد که آن زن به او پیشنهاد
میدهد برادرش را پیش او بگذارد و دنبال
محدثه برود .اما دخترم که از رفتار زن ترسیده
بود شتاب زده ،همراه برادرش به سمت خانه
آمد و خبر مفقودشدن محدثه را به ما داد.
دخترم حتی گفت که چند روز قبل از این اتفاق،
آن دو زن را چند باری در محل دیده بود .با
گزارش حادثه به پلیس ،عکس محدثه را نیز
پخش کردیم که خدا را شکرفرزندم خیلی سریع
پیدا شد.
پدر محدثه که دو روز بیخبری از دخترش را
بدترین روزهای زندگی و خانوادهاش دانست،
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گـــــــــــــــــروه حوادث  /تحقیقات
کارآگاهان پلیس تبریزنشان داد،
دو زن که دختر سه سالهای را
ربوده وپس ازچند روزرهایش
کرده بودند ،قبل از عملی
کردن نقشه خود ،طعمهشان
را زیر نظر گرفته وحتی برای
پنهان کردن هویت کودک،
موهایش را رنگ کرده بودند.
آنها همچنین درتالش برای
ربودن بـــــــــــــرادربزرگتردخترک
بودند که ناکام ماندند.بهگزارش
خبرنگارحـــــــــــــــــوادث «ایران»،
«محدثه»سه ساله عصر دوشنبه
هفته قبل در حالی که همراه
خواهروبرادر بزرگترش از خانه خارج شده بود،
توسط زنی ربوده شد .با آغاز تحقیقات پلیسی
و انتشارگسترده تصاویر کودک ربوده شده
دررسانهها و شبکههای اجتماعی ،کارآگاهان
نیز سرنخهایی را بهدست آوردند .این درحالی
بود که عامالن کودک ربایی که پلیس را سایه به
سایه درتعقیب خود میدیدند ازترس ،کودک
را روزچهارشنبه دریکی از بوستانهای تبریز رها
کردند که بدینترتیب ساعتی بعد کودک به
آغوش خانوادهاش بازگردانده شد.
روایت پدر«محدثه» ازتالش برای ربودن
پسرخردسالش
«هوشنگ همتی» پدر «محدثه» ،دراین
باره گفت« :ظهر روز دوشنبه سه فرزندم برای
رفتن به خانه اقوام که نزدیک ماهستند از
خانه خارج شدند .طبق گفته دختر بزرگترم
که  12ساله است ،آنها با خروج از کوچه با دو
زن روبهروشدند که یکی از آنها وانمود کرده

ایران

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

نقشه ناکام دوزن
برای ربودن برادر«محدثه»

ادامه داد« :روز چهارشنبه
نیز مثل روزهای قبلی در
خیابانها و مناطق مختلف
شهر در جست و جوی دخترم
بودیم که فرد ناشناسی تماس
گرفت و گفت دخترم را در
پارک اطراف منطقه «بهار»
دیده است .سریع به محل
رفتیم و آن فرد که از طریق
شبکههای اجتماعی دخترم را
شناخته بود گفت« :دیدم قد
و قواره دخترک تنها شبیه به
محدثه است اما مشخصات
ظاهریاش متفاوت بود.چراکه
دختری با موهای مشکی روی
نیمکت نشسته بود .اسمش را که صدا زدم،
سرش را باال آورد و من را نگاه کرد.مطمئن شدم
محدثه است اما خبری از موهای طالییاش
نبود ».انگارکه ربایندگان موهای طالیی دختر
سه سالهام را مشکی کرده بودند تا هویتش
فاش نشود.درعین حال معتقدم اگر همراهی و
مشارکت گسترده رسانهها و مردم در اطالعرسانی
این اتفاق نبود نمیدانم االن محدثه در کجا و چه
شرایطی بود.ضمن اینکه طی ماههای اخیر شاهد
اتفاقات ناگواری در خصوص چند کودک ربایی در
مناطق مختلف کشور بودیم وبه همین خاطر خدا
میداند طی این چند روز چه بر من و مادر محدثه
وخانواده هایمان گذشت .چرا که هر لحظه به
یاد بالهایی افتادیم که طی چند ماه اخیربرسر
کودکان بیپناه افتاده و بر شدت نگرانیها و
دلشوره هایمان افزوده میشد .با این حال خدا
را شکر میکنیم که دخترمان را بار دیگر به ما
هدیه داد وازمردم ورسانهها نیزسپاسگزاریم».

گروه حوادث /مرد جوان که برای
ماهیگیریبهرودخانه
سفیدرودلولمانازتوابعشهرستان
کوچصفهاناستانگیالنرفته
بود ،ناگهان براثرسقوط به رودخانه
غرق شد.جسد وی که سه سال قبل
ازدواج کرده وهمسرش نیزسه
ماهه بارداراست برای تعیین
علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی
انتقالیافت.
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ماهیگیرجوان
در رودخانه

1

مرگ

1

گروه حوادث /مرد جوان
که برسرمحل قراردادن
زبالــــــــــــــهها درخیابان،
پیرمرد همسایه را به
قتل رسانده و همسرش
را مجروح کرده بود بعد
ازبازداشت  24ساعته به
قتل اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار
جنایی «ایران» ،ساعت
 9صبـــــــــح چهارشنبه
 18بهمن ،مأموران کالنتری  113بازار در تماس با کارآگاهان
اداره دهم پلیس پایتخت از قتل پیرمردی خبر دادند.پس
ازحضورمأموران وانجام بررسیهای صورت گرفته مشخص
شد مرد  40ساله برسرگذاشتن زباله درکوچه ،با مرد همسایه
به مشاجره پرداخته و بعد ازکشتن پیرمرد همسایه ،همسر او را
نیز مجروح کرده که زن سالمند نیز برای درمان به بیمارستان
انتقال یافته بود.
بهدنبال اظهارات زن نیمه جان روی تخت بیمارستان ،مرد
همسایه بازداشت شد اما در تحقیقات اولیه منکر جنایت
شد .بررسیها در این باره ادامه یافت تا اینکه متهم با
گذشت  24ساعت ،به قتل اعتراف کرد که تحقیقات در این
خصوص ادامه دارد.

گروه حوادث /شرکت برق حرارتی وزارت نیرو با انتشار اطالعیهای اخبار
مربوط به عمدی بودن آتشسوزی ساختمان شرکت برق حرارتی واقع
در تهران را تکذیب کرد.بهگزارش «ایران» ،در این اطالعیه تأکید شده که
مرجع قطعی در خصوص دلیل آتشسوزی ساختمان شماره  2شرکت
برق حرارتی واقع در میدان ولیعصر تهران سازمان آتشنشانی است
و همه مطالب عنوان شده درباره عمدی بودن این حادثه یا ارتباط آن با
تخلفات مالی تکذیب میشود.روابط عمومی شرکت برق حرارتی همچنین
از رسانهها در خواست کرده است تا از ایجاد شایعه و گمانه زنی در این
خصوص تا زمان اعالم گزارش سازمان آتشنشانی خودداری کنند.دراین
حادثه که ساعت  10صبح روز دوشنبه ( 16بهمن ماه جاری) رخ داد ،طبقه
منهای چهارم ساختمان  13طبقه برق حرارتی متعلق به وزارت نیرو در
میدان ولیعصر(عج) دچار حریق شد.محل آتشسوزی ،قسمت بایگانی
و دبیرخانه ساختمان اداری بود که آتشنشانان پس از  48ساعت تالش
بیوقفه موفق به مهار آتش شدند.در این حادثه بهدلیل شدت حرارت در
محل ،عملیات اطفای حریق به سختی انجام شد که در نهایت آتشنشانان
با استفاده از عملیات فومریزی و کاهش حرارت موفق شدند به کانون اصلی
آتش دست یابند و آن را مهار کنند.در این حادثه  18آتشنشان دچار دود
گرفتگی و  5تن از آنان راهی بیمارستان شدند.این ساختمان اداری تاکنون
 3بار از سوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران بهدلیل ایمن نبودن
اخطاریه دریافت کرده بود.

4 6

جنایت
به خاطر
زبــاله

تکذیب عمدی بودن
آتش سوزی ساختمان شرکت برق حرارتی

7

راهی بیمارستان شدند .اما دریافتند با وجود
تالشهای تیم پزشکی ،جوان مجروح بر اثر
خونریزی شدید جان سپرده است .با مرگ
جوان رزمیکار ،تجسسهای گسترده برای
دستگیری مهاجم مسلح آغاز شد.
در بررسیهای کارآگاهان پلیس رامسر

نجات سرنشینان  800خودرو از برف و کوالک «قوچک»

گروه حوادث  /معاون امداد و نجات هالل احمر استان تهران از عملیات
نجات سرنشینان دستکم  800خودرو خبرداد که شامگاه پنجشنبه در بارش
برف و کوالک ناگهانی در گردنه «قوچک» محور «شمیرانات» گرفتارشده
بودند.ابراهیم تاجیک نوری با بیان این مطلب گفت :بهدنبال بارش برف و
وقوع کوالک شدید در محور شمیرانات ،گردنه «قوچک» در بخش لواسانات
مسدود شد که به محض اطالع از مسدود شدن این محور ۵ ،تیم امدادی
جمعیت هالل احمر استان تهران به محل اعزام شدند وعملیات گسترده
نجات با کمک سایرنیروهای امدادی ومأموران پلیس آغازشد.تاجیک نوری
از مسافران خواست در صورتی که ضرورتی برای حضور در محورهای برفی
استان تهران ندارند ،از حضور در این مسیرها خودداری کنند و در صورت
حضور رانندگان در محورهای کوهستانی و برفگیر ،به طورحتم خودروهای
این عزیزان باید به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مجهز باشد.
گردنه «قوچک» در بخش لواسانات واقع شده که محالت «تجریش»،
«اراج» و «مینی سیتی» تهران را به شهر «لواسان» و نیز «رودبارقصران»
یسازد.
متصل م 
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اعترافهای تکان دهنده

فیروز46-ساله  -دربازجوییهای مقدماتی با اعتراف به قتل به تشریح
جزئیات جنایت خانوادگی پرداخت.
چهشدکهتصمیمبهکشتنپدرتگرفتی؟/نمیخواستمپدرمرابکشم؛بعداز
ظهر  16بهمن از پدرم  100هزار تومان پول خواستم .اما او شروع به فحاشی کرد و
گفت که پولی ندارد به من بدهد .می گفت از اینکه مدام از او پول میگیرم خسته
شده است .ناگهان درجریان این مجادله لفظی ،پدرم عصبانی شد و شمشیرش
را برداشت و به طرف من حمله کرد .من هم قمهای برداشتم و ضربهای به قلب
پدرم زدم که ناگهان خونین روی زمین افتاد.
بعدچکارکردی؟/خیلی ترسیده بودم ،چراکه ناخواسته پدرم را به قتل رسانده
بودم و نمیخواستم کسی از این ماجرا باخبر شود .به همین خاطر جسد را داخل
پتویی گذاشتم وآن را به زیرزمین خانهمان انتقال دادم .دوباره به داخل خانه
برگشتم و آثار خون روی زمین را پاک کردم و به زیرزمین برگشتم.
زمان حادثه کسی در خانه نبود؟ /نه .مادر و خواهرم باهم به دکتر رفته
بودند و برادرم هم بیرون از خانه بود.
وقتی به خانه برگشتند از نبود پدرت تعجب نکردند؟ /معموالً پدرم با
دوستانش به مسافرت میرفت و موضوع حساسیت برانگیزی نبود .به همین
دلیل به آنها گفتم که پدرم گفت با دوستانش به مسافرت میرود.
بعد از جنایت چه کردی؟ /شب دوم ،درحالی که بهدنبال فرصت مناسبی
بودم درخلوتی خانه به زیرزمین رفتم و دستهایش را با اره بریدم و آنها را
داخل چمدانی که در زیرزمین بود گذاشتم .شب سوم پاهایش را جدا کردم.
در تمام این مدت پنجره زیرزمین را باز گذاشته بودم تا جسد بو نگیرد و کسی
ازماجرا باخبر نشود.شب  19بهمن ،پاهای پدرم را داخل ملحفه گذاشته بودم
و قصد داشتم جسد را از خانه بیرون ببرم که برادرم وارد زیرزمین شد و...
پشیمانی؟ /خیلی ،از همان لحظه اول پشیمان شدم اما کاری از دستم
برنمی آمد .در یک لحظه عصبانیت دست به قمه شدم و پدرم را کشتم.
میخواستم جسد را از خانه خارج کنم اما نتوانستم و سه شب و سه روز با
جسد در زیرزمین خانهمان زندگی کردم.
شغلتچیست؟/بیکارم.
ازدواج کردی؟ /نه ،مجردم و در خانه پدرم با خانوادهام زندگی میکردم.

گروه حوادث  -حسین خانی /رقابت عشقی
دو جوان ورزشکار که دلبسته یک دختر شده
و از مدتها پیش بهخاطر ازدواج با او بشدت
اختالف داشتند ،سرانجام با کشته شدن یکی از
آنها پایان یافت.
در این جنایت که شامگاه پنجشنبه رخ داد،
پسر جوانی که اسلحه شکاری در دست داشت
سراغ رقیبش رفت و او را که قهرمان ورزشهای
رزمی بود با شلیک گلولهای کشت.
در این واقعه که نوزدهم بهمن اتفاق
افتاد پسر جوانی بهنام حمزه که در یکی از
قهوهخانههای شهرستان رامسر نشسته بود
ناگهان رقیب عشقیاش را در چند قدمی خود
دید .اما مرد مهاجم بدون آنکه فرصتی برای
عکسالعمل به قهرمان دارای کمربند طالیی
مبارزات آزاد کشور بدهد ،لوله اسلحهاش را
بهطرف او نشانه رفت و ماشه را چکاند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،مرد
جوان که هدف گلوله قرار گرفته بود ناگهان
نقش زمین شد و جوان مهاجم بالفاصله بع د از
شلیک پا به فرار گذاشت .همان موقع دوستان
قربانی که شاهد ماجرا بودند ،پیکر نیمهجان و
خونآلود حمزه را به بیمارستان انتقال دادند و
پلیس را نیز در جریان قرار دادند.
دقایقی بعد تیمی از مأموران با حضور در
محل حادثه تحقیق در این باره را آغاز کردند
و بعد هم برای اطالع از سرنوشت پسرجوان

مشخص شد این دو جوان از مدتی قبل بهدختر
جوانی عالقهمند شده و هیچکدام قصد
عقبنشینی در این رقابت عشقی را نداشتند.
همچنین پلیس دریافت که این دو مدتی
قبل درپی بروز اختالفاتی با هم درگیر شده
بودند که حتی طی نزاعی یکی از آنها با ضربه
کارد زخمی شده بود .این اختالفها ادامه
داشت تا اینکه یکی از آنها دراوج خشم ،سراغ
رقیب عشقیاش رفت و با اسلحه شکاری او را
هدف قرار داد و باعث مرگش شد.
جستوجوهای گسترده پلیسی برای
بهدست آوردن ردی از متهم بهقتل فراری
ادامه یافت تا اینکه با توجه به اطالعاتی که از
پاتوقهای احتمالی جنایتکارفراری در اختیار
پلیس قرار گرفته بود ،مأموران این مکانها
را تحت مراقبتهای نامحسوس قرار دادند.
سرانجام مخفیگاه متهم در منطقه «چالکرود»
رامسر شناسایی شد وآنجا به محاصره مأموران
درآمد.
محمدصادق شاهنظری  -فرمانده نیروی
انتظامی شهرستان رامسر -در این باره گفت:
مأموران انتظامی موفق شدند در کمتر از سه
ساعت و در عملیات ویژه پلیسی ،متهم به
قتل فراری را شناسایی و دستگیر کنند .در حال
حاضر تحقیقات تخصصی ازمتهم آغازشده
است تا ابهامهای موجود درپرونده برطرف
شود.
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گروه حوادث /مرد میانسال که
پس ازکشتن پدرش ،جسد او را
در زیرزمین خانه پنهان کرده بود،
با گذشت دو شبانه روز از جنایت
خاموش ،جسد را چند تکه کرد
تا آن را شبانه ازخانه خارج کند،
اما ناگهان برادرش رسید وبا
مشاهده صحنه وحشتناک ،راز
ناپدید شدن مرموز پدرشان فاش
شد.بهگزارش خبرنگار جنایی
«ایران» ،ساعت  9:30دقیقه
شامگاه پنجشنبه  19بهمن ،مرد
جوانی در تماس با پلیس از قتل
پدرش ب ه دست برادرش خبر داد .بهدنبال این تماس ،مأموران کالنتری 102
پاسداران راهی محل واقعه شده و پس ازبررسیهای مقدماتی موضوع را به
بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم جنایی اعالم کردند.با حضور کارآگاهان
اداره دهم پلیس آ گاهی پایتخت و بازپرس جنایی در خانه ویالیی که در یکی
از خیابانهای اطراف میدان هروی قرارداشت ،آنها با جسد تکه تکه مرد 66
ساله داخل زیرزمین خانه روبهرو شدند.این درحالی بود که دست و پاهای
قربانی از بدنش جدا بود .دستها داخل چمدانی قرار داده شده و پاها نیز
داخل ملحفهای قرار داشت .قسمت دیگر بدن نیز زیر پتو داخل زیرزمین
دیده شد.سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ دراین باره گفت :عامل جنایت زمانی که قصد انتقال
پاهای پدرش را به بیرون از خانه داشته ،ناگهان از سوی برادرش غافلگیر شده
و بدین ترتیب راز پدرکشی فاش شد.

قهرمان رزمی ،قربانی رقابت عشقی
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جنایتکاری که  3شب
با جسد پدرش زندگی کرد

اخبار
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