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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

قتل زوج بازنشسته در خانه

یــک ســرباز وظیفــه توســط افراد مســلح ناشــناس در پاســگاه هنگ
مرزی «چومان» و برجک «تنگ مقدسه» به شهادت رسید.سرهنگ
علیرضــا کردلــو فرمانــده هنگ مــرزی بانه بــا اعالم ایــن خبر گفت:
شــهید آرمین فخــری اصالتاً اهــل کرمانشــاه بــوده و در هنگ مرزی
بانه خدمت میکرد که روز سهشــنبه توسط افراد ناشناس مسلح در
پاســگاه هنگ مرزی چومان هدف گلوله قرار گرفت .بررســیها برای
شناسایی عامالن این حادثه در حال انجام است .بهگزارش خبرنگار
ایرنا ،مراسم تشییع پیکر این شهید در بانه برگزار شد.

یــک دســتگاه خودرو ســواری پراید با یک دســتگاه مینیبوس کــه  ۱۹نفر
سرنشــین داشــت ،برخورد کــرد که در اثر ایــن حادثه مینیبــوس پس از
انحــراف با گاردریلهــای اطراف اتوبان برخورد کرد و واژگون شــد.ملکی
 ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی شــهرداری تهران -گفت :این حادثهپریشب در بزرگراه آزادگان رخ داد و پیش از رسیدن آتشنشانها تعداد
زیادی از مسافران با کمک مردم از داخل مینی بوس خارج شدند و بقیه
نیــز با کمک آتشنشــانان از خــودرو بیرون آمدند ۱۸ .نفــر در این حادثه
مصدوم شدند که از این تعداد  ۴مرد ۶ ،کودک و  ۸نفر زن بودند.

شگرد عجیب خانم روانشناس برای ازدواج

مجازات مرگ

برای دو افغانی جنایتکار
گــروه حوادث -معصومــه مرادپور /دو مــرد افغان کــه در جنایتی
هولناک یک مرد ایرانی را کشــته و جســدش را در یکی از باغهای
حاشــیه تهران ســوزانده بودند صبح دیروز با حکم قضات شعبه
هشتم دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران» ،خــرداد پارســال مــرد
47ســالهای به نام یوسف ناپدید شد و کارآگاهان پلیس با بررسی
تلفــن همــراه این مقتول دریافتنــد او با دو مرد افغــان در قرچک
ورامیــن مالقــات داشــته اســت.این دو مــرد افغــان کــه 22ســاله
و27ســاله بودند دســتگیر شــدند و در نخســتین مرحلــه بازجویی
به قتل مرد گمشــده اعتراف کردند.محاکمه متهمان روز گذشــته
در شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری اســتان تهران به ریاســت قاضی
توکلــی و با حضور قاضی حســن محمدی آغاز شــد و ابتدا یکی از
آنان مدعی شد مرد مقتول همسرش را فریب داده بود به همین
خاطر تصمیم به قتل او گرفته است متهم دیگر هم درباره انگیزه
قتــل گفت :مقتول زمینــی را به ما فروخته بود که بیشــتر از ارزش
ملــک از مــا پول گرفــت برای همیــن او را به خانهمــان در قرچک

ایران

ایران

گــروه حوادث /دختر روانشــناس وقتی با
پاســخ منفی خواســتگارش روبهرو شــد،
نقشه انتقامگیری از او را طراحی کرد.
وی بــا ایــن ترفنــد کــه خواســتگار و
خانوادهاش او را بیهوش کرده و اموالش
را بهسرقت بردهاند از آنها شکایت کرد.

به گــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
چندی پیش خانم روانشناسی به پلیس
رفــت و از خواســتگارخود و خانــوادهاش
شــکایت کــرد .او گفــت :مدتــی قبــل در
اینســتاگرام با صفحه فروش لباسهای
خارجــی مواجــه شــدم .در حقیقــت
صاحب صفحــه که دختر جوانــی بهنام
فتانــه بــود مــزون لبــاس داشــت و از
ترکیــه و چیــن جنــس وارد میکــرد .از
لباسهــا خوشــم آمــد و شــروع به چت
در اینســتاگرام کــردم .مدتــی از ایــن
آشــنایی گذشــت و رابطه مــا صمیمیتر
میشــد .زمانی که فتانه متوجه شــد من
روانشناس هستم و در کلینیکی مشغول
به کارم از من خواست با دختر خواهرش
که کمی مشــکل روحی داشــت صحبت
کنم.
شــهناز ادامــه داد :همیــن موضــوع
باعــث شــد تــا رابطه مــن و فتانه بیشــتر
شــود و درنهایــت او به من پیشــنهاد داد
تا با بــرادرش ازدواج کنــم .از آنجایی که
به نظر میرسید خانواده خوبی باشند به
پیشنهادش پاســخ مثبت دادم .باالخره
چنــد روز قبــل فتانــه و بــرادرش همــراه
خانــواده بــه خواســتگاری مــن آمدنــد.
برای آنها شــربت آوردم و در این هنگام
فتانه از من خواســت برایــش آب بیاورم
تا داروهایش را بخــورد .آن زمان متوجه
نشــدم امــا بعــد از بالیــی کــه آنها ســرم
آوردنــد فهمیــدم که لیــوان آب بهانهای

ریزش معدن «کالریز» حادثه آفرید

مأمور پلیس تویسرکان
جان یک مرد را نجات داد

ریزش معدن کالریز شرکت زغال سنگ
البــرز شــرقی در دامغــان یــک مصــدوم
داشــت.این حادثه صبح چهارشــنبه رخ

مــرد جوانــی در تویســرکان وارد خانــه پدرش شــد و خود
را از ســقف حلقآویــز کــرد ولــی دقایقــی بعد یــک مأمور
پلیــس که با تمــاس صاحبخانه به محل شــتافته بود قفل
در ورودی را شکســت و پــس از ورود بــه خانــه بــا جســد
حلقآویــز ایــن مرد مواجه شــد .وی خود را با چــادر زنانه
از ســقف آویخته بود .مأمور گشــت پلیس  ۱۱۰وی را پایین
آورد و بــا اســتفاده از ماســاژ قلبی و تنفــس مصنوعی او را
به زندگی برگرداند.
ســرهنگ معصومی فرمانــده انتظامی تویســرکان گفت:
ایــن مرد جوان با اســتفاده از نردبان وارد خانه پدری شــده و
خود را حلقآویز کرده بود.
با حضور کارکنان اورژانس این مرد به بیمارســتان منتقل
شد.

داد و بــر اثر ریزش مقداری زغال ســنگ
و خاک ،یکی از کارگران کارگاه اســتخراج
بــ ه نام ابراهیم  37ســاله از ناحیه کمر و

آرزو کیهان
مترجم

بوده تا فتانه و خانوادهاش نقشهای را که
در سر دارند ،اجرا کنند.
سرقت با آبمیوه مسموم
دکتر روانشــناس ادامه داد :من برای
آوردن لیــوان آب بــه آشــپزخانه رفتــم
و بعــد از چنــد لحظــه برگشــتم .وقتــی
شــربتی را کــه بــرای خــودم آورده بــودم
خــوردم از هــوش رفتــم .بــه هــوش کــه
آمــدم خــودم را دســت و پا بســته داخل
اتــاق پذیرایی یافتــم بعد متوجه شــدم
 70میلیون تومان پول و چک  50میلیون
تومانــی و چنــد کارت عابــر بانکــم را از
داخــل گاوصندوق ســرقت کــرده بودند.
بــه زحمــت دســت و پایــم را باز کــردم و
بــه ســرایدارمان زنــگ زدم و از او کمــک
خواستم.
انتقامگیری به خاطر پاسخ نه
با شکایت دکتر روانشناس تحقیقات
آغاز شــد .در بررســیهای صورت گرفته
فتانــه و بــرادرش شناســایی و از آنهــا
تحقیقــات صــورت گرفــت .فتانــه کــه
منکــر ســرقت بــود ،گفــت :بــا شــهناز در
اینســتاگرام آشنا شــدم و به نظرم دختر
خوبــی میآمــد .بــه همین دلیــل بعد از
مدتــی به او پیشــنهاد ازدواج با برادرم را
دادم .وقتی موضوع را با برادرم در میان
گذاشتم او استقبال کرد و به خواستگاری
شهناز رفتیم.
پاســخ شــهناز بــه ایــن خواســتگاری
مثبــت بــود امــا مدتــی بعــد از ایــن

خواســتگاری بــرادرم بــه ســراغم آمــد و
واقعیتهایــی را برمال کرد .شــهناز گفته
بود هم ســن و ســال بــرادرم اســت اما او
 47ســال داشــت .یعنی خیلی از برادرم
بزرگتــر بــود از طرفی گفته بــود که وضع
مالی خوبی دارند اما برادرم متوجه شده
بــود که خانــهای که به خواســتگاری رفته
بودیم خانه یکی از دوستان شهناز است.
فتانــه ادامه داد :او دختر شهرســتانی
بــود که بعــد از پیــدا کــردن کار در تهران
به خانه دوســتش نقــل مکان کــرده بود
و وضــع مالــی خانــم روانشــناس خیلی
متوســط بــود .نه بــه خاطر پــول بلکه به
خاطــر دروغهایــی کــه گفته بود بــرادرم
از ازدواج بــا او صــرف نظــر کــرد .بعــد از
آن نیــز کالً با شــهناز قطــع رابطه کردم و
هیچ خبــری ندارم تا اینکــه امروز پلیس
به ســراغم آمد .نه مــن و نه برادرم هیچ
دزدیای مرتکــب نشــدهایم و ســناریوی
دروغین را خودش طراحی کرده است.
باتوجــه به اظهــارات فتانه و برادرش
بــار دیگــر تحقیقــات از شــهناز صــورت
گرفــت و ایــن بــار خانــم روانشــناس
واقعیــت را برمــا کــرد .او گفــت :باید از
فتانه و برادرش انتقام میگرفتم .زمانی
که برادرش از ازدواج با من منصرف شد
کینــه او را بــه دل گرفتم .میخواســتم با
این شــکایت او را وادار بــه ازدواج کنم .با
اعترافات این زن پرونده برای تحقیقات
بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت.

پنج سال نگهداری
در کانون مجازات
نوجوان  17ساله

ایران

ورامین کشاندیم و خفهاش کردیم .ضمناً غالم -متهم 27ساله-
دربــاره ســوزاندن جســد مقتول گفــت وقتی متوجه مرگ یوســف
شــدیم جسدش را به یکی از باغهای اطراف بردیم برای اینکه راز
قتــل پنهان بماند جســدش را در آتش ســوزاندیم .قضات دادگاه
صبح دیروز در پایان محاکمه هر دو متهم را به جرم مشارکت در
قتل به قصاص محکوم کردند.

حوادث جهان

آتش نشانی

شهادتیکمرزباندربانه

حادثهدربزرگراهآزادگان

سارقانجنایتکارباورودبهخانهزوجسالمنددربندرعباس
آنها را به قتل رســانده و متواری شدند.به گزارش خبرنگار
اخبار
«ایران» ،عصر سهشــنبه دختر جوانی در تماس با پلیس
از قتــل پــدر و مادرش در خانه خبر داد و گفت :حدود ســاعت  3بعداز ظهر به
خانــه آمــدم اما در کمال ناباوری با اجســاد خونین پــدر و مادرم روبهرو شــدم.
خانه به هم ریخته بود و مقداری پول و طال سرقت شده بود .با اعالم موضوع،
مأمورانپلیسبهمحلحادثهرفتندودریافتنداینزوج 70سالهکهازفرهنگیان
بازنشسته بودند با ضربههای چاقو به قتل رسیدهاند .با توجه به اینکه اموال این
زوج به سرقت رفته بود انگیزه ارتکاب جنایت به خاطر سرقت در دست بررسی
است.فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس نیز در این باره گفت :هفت تیم
مجــرب روی این پرونده در حال فعالیت هســتند اما هنوز به نتیجهای دســت
نیافتهایم.ســرهنگ اسماعیل مشــایخ ،افزود :علت این حادثه هنوز مشخص
نشــده اســت ،باید ســرنخی از این حادثه به دســت آیــد تا بتوانیم در مــورد آن
اظهارنظر کنیم .باقر کشفی  -مشاور عالی استاندار هرمزگان -نیز از دستور دکتر
«همتی» اســتاندار هرمزگان به فرمانده نیروی انتظامی اســتان برای رسیدگی
ویژه و فوری به پرونده قتل زوج معلم در بندرعباس خبر داد.

گروه حــوادث /پســر نوجوانی
کــه به اتهام حمل و نگهداری
108گــرم شیشــه و30گــرم
هرویین دســتگیر شــده اســت
پــس از محاکمــه در شــعبه
چهــارم دادگاه کیفــری صبح
دیــروز بــا حکــم قضــات ایــن
دادگاه به پنج ســال نگهداری
در کانــون اصــاح و تربیــت
محکــوم شــد .بــه گــزارش
خبرنــگار حوادث«ایــران»،
ایــن نوجــوان  17ســاله ســال
گذشــته در خــاک ســفید
تهــران پارس به اتهــام خرید
وفــروش و نگهــداری مــواد
مخــدر دســتگیر شــده بــود .او
در نخســتین مرحله بازجویی
اعتــراف کــرد کــه موادمخــدر
کشــف شــده متعلق به اوست
امــا در دادگاه گفــت :مــن از
روی تــرس اقرار کــردم اما این مواد بــه مادر معتــادم تعلق
داشــت.قضات دادگاه بــا توجــه بــا اســناد و محتــوای پرونده
ایــن پســر را مجــرم شــناخته و بــر اســاس مــاده  89قانــون
مجــازات اســامی و همچنیــن از آنجایی که وی زیر  18ســال
ســن دارد او را به  5ســال نگهداری در کانون اصالح و تربیت
محکوم کردند.

سقوط

پا آســیب دید.با حضــور امدادگران ،این
کارگــر برای درمان به بیمارســتان والیت
دامغان منتقل شد.
کارگــران معــدن زغال ســنگ کالریز
بــا اعــام خبــر مجــروح شــدن یکــی از
همــکاران خــود بــه ایلنــا گفتنــد :حادثه
ریــزش معــدن زغــال ســنگ کالریــز که
چهارشــنبه ( ۲۰تیــر مــاه) اتفــاق افتــاد،
موجــب مصدومیــت یکــی از کارگــران
واحــد اســتخراج از ناحیــه کمر و دســت
شــد.به گفته کارگرانی کــه در این معدن
زغال سنگ مشــغول به کار هستند ،این
واحــد معدنــی تحت مســئولیت یکی از
پیمانــکاران فعالیــت دارد و امکانــات
ایمنی در آن بدرســتی رعایت نمیشود

و عــدم رعایــت نــکات ایمنــی عامــل
بروز حادثه بوده اســت ،امــا هنوز نتیجه
گــزارش بازرســیها اعالم نشــده اســت.
کارگــران شــاغل در معدن زغال ســنگ
البــرز شــرقی اتفاقــات اخیــر را نتیجــه
کمبود امکانات ایمنی میدانند.
بــه گفتــه آنهــا در ایــن چنــد مــاه در
کارگاههای اســتخراج ،چــوب کافی برای
ستون کردن سقف تونلها وجود نداشته
به همین دلیل در این زمینه صرفهجویی
میشود .این معدن با  300کارگر پیمانی
از معــادن زیرمجموعــه شــرکت زغــال
ســنگ البرز شــرقی اســت که در دامغان
قرار دارد و فعالیت آن زیر نظر پیمانکار
بخش خصوصی است.

جت آموزشی در چابهار

یک جت آموزشی پایگاه نیروی هوایی کنارک در شهرستان چابهار سقوط
کرد.
این حادثه ســاعت  10صبح دیروز اتفاق افتاد و امدادگران دقایقی بعد
به محل حادثه شتافتند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار گفت :با توجه به اینکه
حادثه در منطقه کوهستانی و صعبالعبور رخ داده بود و پیدا کردن محل
حادثه نیاز به تجســس داشــت ،مدتی طول کشید تا نیروهای امدادی ما به
محل حادثه برسند.
ایــن حادثــه  2مصــدوم در پی داشــت کــه بالفاصلــه با یــک بالگرد
برای درمان به بیمارســتان شهرســتان چابهار منتقل شــدند و در حال
حاضــر تحت درمان قرار دارند که یکی از آنها از ناحیه پا و یکی از آنها
از ناحیه گردن مجروح شــده اســت.زمان ســقوط جت آموزشی این دو
سرنشــین بــا چتــر نجات در کوهســتان فــرود آمــده بودند.کارشناســان
ســرگرم تحقیق درباره علت ســقوط این جت آموزشــی هستند.

انفجار در ویسکانسین امریکا

 18ماه زندگی
با جسد مادر
توکیو نیوز

غواص نوجوان انگلیســی هنگام شــنا در آب های دوون انگلیس یک بمب
 600کیلویی جنگ جهانی را کشف کرد.
بهگزارش دیلی میل« ،جیمز کانینگهام»  19ســاله هنگام شــنا و غواصی
در ساحل «تایگن موت»  -دوون – این بمب غول پیکر را یافته است.در پی
کشــف این بمب ،کارشناســان وارد عمل شــده و به ســاکنان منطقه ساحلی
دســتور تخلیه از منطقه داده شــده است.افسران نیروی دریایی انگلیس نیز
در حال بررسی این بمب غول پیکر هستند.

دیلی میل

پلیس ژاپن با دســتگیری زنی  71ســاله که  18ماه با جسد مادرش زندگی میکرد
تحقیق برای یافتن علت این ماجرا را آغاز کرد.بهگزارش توکیو نیوز ،وی اعتراف
کرده که یک سال و نیم قبل مادر  90سالهاش در خانه فوت شده و او در این مدت
جسد مادرش را به سختی نگه داشته است.وی مدعی شده علت نگهداری جسد
در خانه نداشتن پول برای برگزاری مراسم تشییع جنازه بوده است .این در حالی
اســت که کارآگاهــان میخواهند بدانند علت واقعی این کار چه بوده اســت .چرا
کــه وی در ایــن مدت حقوق بازنشســتگی مادرش را نیز دریافت کرده اســت و در
صــورت اثبات این موضوع که وی به خاطر گرفتن حقوق مادرش از اعالم مرگ
وی خودداری کرده است ،مجازات زندان در انتظارش خواهد بود.

کشف بمب  600کیلویی زیر دریا

انفجار یک منبع گاز در مرکز شهر مدیسون «ویسکانسین»
امریکا باعث زخمی شــدن چند آتشنشــان و افسر پلیس
شد.بهگزارش میرر ،آتشسوزی در ساعت  6صبح به وقت
محلی در مرکز شهری با جمعیت  30هزار نفر رخ داد.
در پی این حادثه  3آتشنشان و یک افسر پلیس زخمی
و راهی بیمارستان شــدند .آتشسوزی باعث تخریب چند
ساختمان شده است«.امی جانز» سخنگوی آتشنشانی در
این ارتباط گفت« :ظاهراً یک شرکت پیمانکاری گاز در حال
کار در محل بوده که انفجار رخ داده است».

بزرگ ترین خانواده جهان

کالهبرداری با آیفون های قالبی

دیلی نیوز

مرد انگلیســی که قاب فلزی گوشــیهای آیفون را ب ه جای گوشــیهای اصل میفروخت ،دستگیر شــد.بهگزارش مترو ،در خانه این متهم که
«کامران میرزا»  37ساله نام دارد دهها جعبه خالی آیفون پیدا شده است.بنا بر گزارش پلیس ،شماره سریال چاپ شده روی جعبهها توجه
پلیس را به خود جلب کرده اســت .ســخنگوی پلیس اســکاتلندیارد بیان کرد که متهم درحالی که ســعی داشته تا از فرودگاه هیترو لندن فرار
کند ،دستگیر شده است.تمامی گوشیها تنها یک صفحه فلزی داشته که در ظاهر شبیه به آیفون بوده است و متهم با این کار هزاران پوند به
جیب زده است«.آنی کالریتون» بازرس پلیس در این باره گفت«:متهم با جلب اعتماد مشتریان جعبههای آیفون تقلبی را پس از دریافت
پول تحویل داده و ناپدید میشد .مأموران  53آیفون جعلی به همراه جعبههای خالی در خانه متهم پیدا کردهاند».

خانــواده  300نفــره اوکراینــی بهعنــوان
بزرگتریــن خانــواده دنیــا نام خــود را در
کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.
ب ه گــزارش دیلی میل ،پدر  87ســاله این
خانــواده بــا  13فرزنــد 127 ،نــوه و  203نتیجه و
نبیره بزرگترین خانواده دنیا را تشکیل داده است.
کوچکترین فرزند «پائولو ســمن یوک» ،دو هفته سن
دارد .کارشناســان تأیید کردهاند که همســر پائولو موفق شــده  13بار بچه دار شود و تمام این نوه
و نتیجهها از  13فرزند این زوج هســتند.این خانواده بزرگ در روســتای «دوبروســاو» در اودســا
زندگــی میکنند.ایــن مرد خوش شــانس در ایــن باره گفت« :اســامی فرزندانــم و چندین نوه را
میدانم اما نام بسیاری از آنها را از یاد برده و نمیتوانم به خاطر بسپارم .در خانواده زنان برای
جشن تولدها و عروسیها دور هم جمع میشوند و غذا تهیه میکنند».

