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پایانهولناککینهقدیمی
حســین خانی /پسرروستایی که بهدنبال یک
دعوای قدیمــی جوان  20ســالهای را خفه کرده
بــود در ردیابیهــای  10ســاعته پلیس دســتگیر
شد.
این حادثه در روســــــــــــتای کاشــیدار شهرســتان
آزاد شهر استان گلستان رخ داد.
بنا بر این گزارش ،یک پســر  ۱۶ســاله ســاکن

وصول طلب  6میلیونی به برادرکشی رسید

روستای نراب چند روز قبل با پسر جوانی از روستای
همجــوار (کاشــیدار) در بخــش چشــمه ســاران
شهرســتان آزادشــهر درگیر شــد اما ایــن دعوا با
وســاطت اهالــی پایــان یافت .تــا اینکه پســر 16
ســاله کــه کینــه عجیبــی از ایــن درگیــری به دل
گرفتــه بــود چنــد روز بعــد به ســراغ پســر جوان
رفــت و با یکدیگر درگیر شــدند اما این بار پســر

عموی سنگدل
در یک قدمی محاکمه

گروه حوادث /پرونده عموی سنگدل که در اقدامی
هولنــاک بــرادرزاده و همســر بــرادرش را بهقتــل
رســانده بود بــا صدور کیفرخواســت به ایســتگاه
محاکمــه رســید.بهگزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» 28 ،شــهریور سال گذشته ساکنان محله
پاسگاه نعمت آباد تهران حوالی ساعت  4صبح
با شــنیدن صدای فریادهای زن همسایه به کوچه
ریختنــد .از آنجا که این صدا خیلی زود قطع شــد
اهالــی بهتصور اینکه یک درگیری خانوادگی بوده
بــه خانــه هایشــان بازگشــتند امــا صبــح روز بعد
دختــران خردســال همســایه کــه متوجــه غیبت
یکی از همبازی هایشــان شده بودند موضوع را به

ایران

مادرشان گفتند.به این ترتیب موضوع به کالنتری
 152خانی آباد اعالم شــد .بــا ورود مأموران پلیس
به خانه مــــــــــــــــــورد نظر ،جسد مادر جوان و دختر
 4ســالهاش در خانه شماره  12پیـــــــــدا شد .دختر
 10ســاله این خانواده نیز که بشــدت مجروح شده
بود به بیمارستان انتقال یافت.
بــا حضــور بازپــرس ویژه قتــل و تیــم تحقیق
در محــل ،بررســیها آغاز شــد و کارآگاهــان که به
عموی  55ســاله بچهها شــک کــرده بودنــد ،او را
مــورد بازجویــی قــرار دادند امــا او قتــل را رد کرد.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه با به هوش آمدن
دختر  10ســاله مجروح و اظهارات او درباره حمله
نیمــه شــب عمویــش بــه او و مــادر و خواهــرش،
مرد میانســال دســتگیر شــد .متهم که ابتدا منکر
قتل همســر و دختر برادرش بــود وقتی خود را در
برابر شواهد و مدارک دید به ناچار لب به اعتراف
گشود و مدعی شد به خاطر ظنین شدن به روابط
همســر برادرش نقشــه ایــن جنایــت را طراحی و
اجرا کرده اما قصد کشــتن برادرزاده  4سال هاش را
نداشته و چاقو ناخواسته به گردن او خورده است.
با این اعترافات پرونده تکمیل و عامل جنایت
پس از صدور کیفرخواســت به اتهام مباشــرت در
دو فقــره قتــل عمدی و پــس از بازســازی صحنه
جنایت به زندان فرستاده شد.

قرص هایی که
بوی مرگ می دهد

سناریوی زن شیاد برای اخاذی از مرد شهرستانی

ایران

یک زن که با همدســتی دو مرد قصد اخاذی از یک مرد
شهرستانی را داشتند با شکایت وی راهی دادسرا شدند.
چنــد روز قبــل مرد جوانــی در حالــی که همــراه دو مرد
دیگر به ســمت یک دستگاه عابر بانک میرفت ناگهان
شــروع بــه داد و فریــاد کــرد و از مــردم کمک خواســت.
وی بــه رهگــذران گفــت آن دو مرد قصد دارند حســاب
بانکــیاش را خالی کنند .بدین ترتیــب با کمک مردم و
حضور مأموران پلیس ،آنها دســتگیر شده و به کالنتری
منتقل شدند.
مــرد جــوان در بیــان شــکایت خــود گفــت :مــن در
شهرســتان زندگــی میکنــم چنــدی قبــل در شــبکه
اینستاگرام با زن جوانی آشنا شدم و او از من دعوت کرد
به تهران بیایم وقتی به خانهاش رفتم ناگهان دیدم دو
مــرد دیگر هــم در خانه هســتند آنها مرا بــه بهانه اینکه
مزاحــم این زن شــدهام به بــاد کتک گرفتنــد و بعد هم
از مــن فیلمبــرداری کرده و مجبــورم کردنــد کارت عابر
بانکــم را به آنها بدهم ،ایــن کار را کردم اما رمز ورودش
را اشتباه گفتم .دقایقی بعد آن دو مرد به خانه برگشتند
و در حالــی که خیلــی عصبانی بودند مرا بــا خود بردند
تــا حســابم را خالی کننــد .من هــم در خیابــان از مردم
تقاضای کمک کردم تا از دست آن دو مرد نجاتم دهند.
بدین ترتیب دســتور دســتگیری زن جــوان نیز صادر
شــد .صبح دیروز هر سه متهم به شــعبه دوم دادسرای
ناحیه  34تهران منتقل شده و به دفاع از خود پرداختند.
زن جــوان بــه بازپرس گفت :من شــوهر دارم اما این

مــرد مزاحم من بــود ،او با نام جعلی یک زن خودش را
در اینســتاگرام معرفی کرده بــود .من به او اعتماد کردم
و عکــس های شــخصیام را برایــش فرســتادم اما بعد
از مدتــی فهمیــدم او مــرد اســت و قصــد دارد بــا همان
عکسها از من اخاذی کند به همین خاطر او را به تهران
کشــاندم تا تنبیهش کنم.دو متهم مرد نیز ضمن تأیید
اظهــارات این زن گفتند که فقط قصد داشــتند این مرد
شهرستانی را تنبیه کنند .این در حالی است که آنها هیچ
نسبت قانونی با زن نداشته و میوه فروش محل هستند.
اما بازپرس پرونده پس از شنیدن اظهارات متهمان
هر سه نفر را بازداشت کرد و با این فرضیه که متهمان با
این شــگرد از افراد دیگری نیز اخاذی کرده باشند آنها را
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی
قرار داد.

نوجــوان وی را خفه کرد و پــس از قتل پا به فرار
گذاشت.ســرهنگ اصالنــی فرمانــده انتظامــی
شهرســتان آزادشــهر در تشــریح این خبر گفت:
پــس از گــزارش یــک فقــره قتــل در روســتای
کاشیدار ،نیروهای انتظامی به محل اعزام شده
و تحقیــق در این باره را آغاز کردند.
در جریــان ایــن بررســیها مشــخص شــد

نوجوان  ۱۶ســاله از روســتای نراب پس از ادامه
پیدا کــردن نزاع ،بــا خفه کردن جوان ۲۰ســاله،
وی را به قتل رســانده و متواری میشود.
بدیــن ترتیــب بــا تجســسهای پلیســی
ســرانجام در مــدت زمانــی کمتــر از  10ســاعت
مخفیــگاه عامل قتل ردیابی و متهم بازداشــت
شد.

مراسم قسامه با انصراف شاهدان نا تمام ماند
گروه حــوادث -معصومــه مرادپور /خانــواده مقتول
برای اینکه ثابت کنند عروسشــان قاتل است  50نفر
را برای مراســم قســامه بــه دادگاه آوردند اما هنگام
اجــرای مراســم دو تن از شــاهدان انصــراف دادند و
قضات شــهادت  4نفر دیگر از شاهدان را نیز قانونی
ندانسته و اجرای مراسم ناتمام ماند.
این زن جوان به اتهام قتل همسرش در سال 94
دستگیر شد و به زندان افتاد .وی یکبار با حکم قضات
شعبه چهارم دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد
اما در حالی که تمام امیدهایش را ازدســت داده بود
بــا نقض حکم از ســوی قضات دیوانعالی کشــور بار
دیگــر پای میز محاکمه ایســتاد .این بــار هم قضات
چون ادله الزم را برای متهم دانســتن او پیدا نکردند
پرونــده را از مــوارد لــوث تشــخیص داده و قرار شــد
مراســم قسامه با حضور 50شاهد از سوی اولیای دم
صبح دیروز در شعبه چهارم برگزار شود.
زن جــوان کــه خیاط اســت در دادگاه مدعی شــد
شوهرش بر سر سفره صبحانه و به خاطر نبودن کره
با وی درگیر شده و اقدام به خودزنی کرده است .وی
پــس از این حادثه هراســان و در حالی که دســتانش
خــون آلــود بود بــه ســراغ همســایهها رفت تــا بلکه
شــوهرش را ازمــرگ نجــات دهــد اما مرد جــوان که
پســر خالهاش هم بود جان باخت و او بهعنوان تنها
مظنون این پرونده بازداشت شد .ادعاهای زن جوان
در دادسرا چاره ساز نبود و با توجه به مدارک موجود
در پرونده و شکایت اولیای دم ،او به اتهام قتل عمد
در دادگاه کیفری محاکمه شد.
در مرحله نخســت همــه چیز علیه متهــم بود و
او ناگزیر با حکم قضات به قصاص محکوم شــد اما
حکم تأیید نشد و با شکسته شدن این حکم باردیگر

بیشــتر مرگهایــی کــه ایــن روزهــا پــس از مصــرف
قرصهــای توهــم زا اتفــاق میافتــد بهخاطر پخش
مواد تقلبی توهم زای آغشته به قرص مرگبار برنج در
میان مصرفکنندگان است.
دکتر علی احســان صالح مدیرکل پزشکی قانونی
همــدان میگویــد :طبق بررســیهای صــورت گرفته
درصــد احتمــال آلوده بــودن مواد تقلبی توهــم زا به
قرص برنج و مرگ مصرفکنندگان زیاد شــده است
و افــراد ســودجو کــه در فــروش قرصهــای توهــم زا
فعالیت دارند برخی مواقع قرصهایی را در دسترس
افراد قرار میدهند که آلوده به قرص برنج هستند.
قرص برنج ،مادهای شــیمیایی بــرای حفاظت از
دانههــای غالت اســت که پیشــتر در همــه عطاریها
و داروخانههــا بــه فــروش میرســید .اما با گــذر زمان
شــاهد شــیوع مصــرف ایــن قــرص بــرای خودکشــی
یــا ســهلانگاری افــراد در اســتفاده از آن و در ادامــه
مســمومیت و مرگ مصرفکننــده بودهایم بنابراین
تصمیــم به عرضه محدود این قرص گرفته شــد.وی
تأکیــد کرد :مســمومیت با قرص برنج بســیار شــدید
بــوده و در  70تــا  80درصــد مــوارد موجــب مــرگ
فرد میشــود چــون پادزهــر و داروی ضد ســم ندارد.
دکتر صالــح توصیه کرد :باید این قبیــل قرصها را از
دســترس افــراد بویــژه خردســاالن دور نگه داشــت و
بدانیــم که استنشــاق بوی قــرص برنج نیــز میتواند
موجب مرگ افراد شود.

طاهره پای میز محاکمه ایستاد ؛او گفت من  10سال
باتمام ســختیها درکنار این مرد زندگی کــردم .او را
به خاطر خودش دوســت داشــتم حتی نــازا بودن او
را هم خانوادهاش نفهمیدند تا اعتماد به نفساش
را ازدســت ندهد ،روزحادثه قرار بود مسافرت برویم
مــن صبــح زود رفتم نــان داغ گرفتم امــا یادم رفت
کره بخرم سر همین موضوع باهم درگیر شدیم او با
چاقــو به من حمله کرد چاقــو را از او گرفتم اما برای
دومین بار وقتی چاقو را برداشــت حریفش نشــدم و
نمیدانــم چطور شــد که او با چاقو به ســینهاش زد،
مــن او را نکشــتهام....با اظهــارات زن جــوان و دفــاع
وکیل مدافعش این پرونده از موارد لوث اعالم و قرار
شد اولیای دم برای محکوم کردن زن جوان 50شاهد
بــهدادگاه بیاورنــد تا قســم بخورند که ایــن زن قاتل
همسرش اســت .صبح دیروز این مراسم انجام شد
با وجود اینکه اولیای دم  52شــاهد را بهدادگاه آورده
بودند اما شهادت همه آنها مورد قبول قضات شعبه
چهــارم قــرار نگرفــت ،در نهایــت باتوجــه بــه اینکه
دونفراز شــاهدان نیز انصراف داده وتعدادی هم به
لحــاظ اینکه از خانواده نســبی بودند شهادتشــان رد
شد قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حوادث /مرد جــوان وقتی دید بــرادرش طلب
 6میلیــون تومانــیاش را نمیدهد با یک ضربه چاقو
اخبار
او را به قتل رســاند.
ظهر سهشــنبه مأموران کالنتری  169مشــیریه از کشــف جســد مردی در
نزدیکی بوســتان گلشــن با خبر شــدند .نخســتین بررســیها نشــان میداد
این مرد  35ســاله در جریان یک درگیری خیابانی به قتل رســیده است .با
شناســایی هویت مقتول بالفاصله تحقیقات آغاز و مشــخص شد این مرد
ازمدتی قبل با برادرش بر ســر  6میلیون تومان پول اختالف داشتهاند .روز
حادثــه نیــز این دو برادر در خیابان با هم درگیر شــده و برادر طلبکار با یک
ضربه چاقو به قلب برادرش او را کشته و فرار کرده است.
بدین ترتیب با دســتور بازپرس منافی آذر ،کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهی تحقیقات برای دستگیری قاتل را آغاز کردند.

پرونده ناظم متخلف به دادگاه کیفری رفت

سرپرســت دادسرای ارشــاد ،اتهامهای اصلی متهم پرونده آزار
و اذیت چند دانشآموز در غرب تهران را «تشــویق به فســاد» و
«کودکآزاری» اعالم کرد.حجتاالســام منصوری در گفتوگو
با تســنیم ،درباره آخرین وضعیــت پرونده آزار و اذیت تعدادی
از دانشآمــوزان در یکی از مدارس غــرب تهران اظهار کرد :این
پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری  2ارشــاد ارســال
شده است.به گفته این مقام قضایی ،اتهام اصلی متهم پرونده
مزبــور ،تشــویق به فســاد و کــودکآزاری اســت.منصوری تعداد
شــاکیان ایــن پرونــده را  8نفر اعــام کرد و گفــت :البته تعدادی
از خانوادههــا بهرغم شــکایت در مرجع انتظامی ،شــکایت خود
را در مرجع قضایی پیگیری نکردند.سرپرســت دادســرای ارشاد
یادآور شــد که شــکایت آموزش و پرورش از متهم این پرونده به
صورت جداگانه رسیدگی و تصمیمگیری میشود.

قتل به خاطر همسر سابق

مرد جوان که بهدنبال اختالف با همســر ســابقش مرتکــب جنایتی خونین در
شهرســتان کالله اســتان گلســتان شــده بود لب به اعتراف گشود.ســاعت  23و
 50دقیقه شــامگاه  19خــرداد جاری مرد جوانی با شــلیکهای پیدرپی فردی
ناشناس در یکی از خیابانهای شهرستان کالله به قتل رسید.با اعالم موضوع
به پلیس در نخستین تحقیقات مشخص شد این مرد  23ساله از سوی فردی
که ســاکن یکی از روســتاهای شهرســتان گالیکش بوده به قتل رســیده اســت.
مجتبــی مروتــی رئیــس پلیس آگاهی گلســتان گفــت :با تالش پلیــس پس از
گذشــت  24ساعت از وقوع این حادثه ،سه نفر از عامالن این جنایت شناسایی
و دستگیر شدند .اما متهمان منکر ارتکاب قتل بودند تا اینکه با گذشت سه روز
از این ماجرا سرانجام متهم اصلی که اقدام به تیراندازی کرده بود به جرم خود
اعتراف کرد و علت و انگیزه ارتکاب این جرم را اختالف با همسر سابقش عنوان
کرد.تالش کارآگاهان برای دستگیری یکی دیگر ازمتهمان ادامه دارد .تحقیقات
مقدماتی نشــان میدهد قاتل پس از جدایی از همسرش وقتی متوجه ازدواج
مجدد او شد نتوانست شرایط را تحمل کند و نقشه قتل فردی را که واسطه این
ازدواج بود طراحی و اجرا کرد.

