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مرگ مرموز وکیل جوان در خانه
گــروه حــوادث /بهدنبال مــرگ مرموز
وکیل جوان در اتــاق خوابش ،بازپرس
جنایی دستور تحقیقات در این پرونده
را صادر کرد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
ســاعت  4بعــد از ظهــر دوشــنبه 19
شــهریور مرد میانســال و همسرش که
از مطــب دکتر بــه خانه آمــده بودند با

تصادف مرگبار خودرو با شتر

جسد پسر جوانشان داخل اتاق خواب
در حالی روبهرو شدند که کیسه نایلونی
روی سرش کشیده و خفه شده بود.
با مــرگ مرموز مــرد جــوان موضوع به
مأمــوران کالنتری  137نصــر و بازپرس
کشــیک قتل اعــام شــد .در تحقیقات
صــورت گرفته از ســوی بازپرس ســجاد
منافی آذر مشــخص شــد مرد  34ساله

وکیــل پایــه یــک دادگســتری اســت و
بهخاطــر اختالفــات خانوادگــی ســه
ســال قبــل از همســرش جدا شــده و با
خانوادهاش زندگی میکرد.
پــدر وی در تحقیقــات گفت :همســرم
بیمــار اســت و صبــح روز حادثــه برای
شــیمی درمانــی او را بــه بیمارســتان
بــردم .زمانــی که بــه خانه برگشــتم با

جســد پســرم داخل اتاق خواب مواجه
شــدیم ایــن درحالــی اســت کــه هیــچ
ســرقت و بهم ریختگــی در خانه دیده
نشد.
به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای
امور جنایی تهران جســد مرد جوان به
پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات
برای رازگشایی این حادثه ادامه دارد.

تصــادف خــودرو  ۴۰۵بــا دو شــتر در محــور
بیارجمنــد -احمدآبــاد شــاهرود ،منجر به
مــرگ راننــده خــودرو شــد.بهگزارش ایلنا،
ایــن حادثــه ســاعت  ۲۱:۵۸دوشــنبه شــب
در بخــش بیارجمنــد شــاهرود بیــن دلبر و
کال شــور اتفاق افتاد که راننده بر اثر شــدت
حادثه جــان باخت ولی به دیگر سرنشــین
خــودرو آســیبی نرســید.رئیس پلیــس راه

اســتان ســمنان با بیان اینکــه در این حادثه
بهورز و معاون درمانگاه روســتای زمانآباد
جان باخــت افــزود :در دو محور شــاهرود-
طرود و دامغان-جندق کویری بیشتر اوقات
شترها مشغول چرا هستند که رانندگان باید
مراقــب حضور شــترها در جاده باشــند .در
ایــن حادثه یکی از دو نفر شــتر نیز در محور
بیارجمند-احمدآبادتلفشد.

جسد زنگمشده
در باغچه خانه همسایه دفن بود

نقشه مرد معتاد برای قتل همسر

ایران

گــروه حوادث /مرد میانســال پس از قتل همســرش
قصــد داشــت موضــوع را خفگی بــر اثــر گاز گرفتگی
نشان دهد اما  12روز بعد مجبور به اعتراف شد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» 6 ،شــهریور
بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق در جریان
مــرگ زن  54ســالهای در خانــهاش قــرار گرفتنــد.
بهدنبــال اعــام ایــن خبر تیم بررســی صحنــه جرم
راهی محل شدند .در تحقیقات صورت گرفته همسر
مهرنــوش گفــت :صبح بعــد از خــوردن صبحانه به
پارک رفتم .دو ســاعتی در پارک بــودم که یادم افتاد
گوشــی تلفــن همراهــم را بــا خــودم نیــاوردم .برای
برداشــتن گوشــی تلفن بهخانه برگشــتم کــه متوجه
شــدم همســرم بیهوش اســت .همســایهها را صدا
زدم .یکی از همسایهها پرستار بود همسرم را معاینه
کرد و گفت فوت کرده است .زمانی که من وارد خانه
شــدم بوی گاز میآمد .تصور میکنم همســرم بر اثر
گاز گرفتگی فوت کرده است.
امــا در تحقیقــات میدانی تیــم تحقیق هیــچ اثری از
گاز گرفتگی نیافتند .همین مســأله شک تیم تحقیق
را بیشــتر برانگیخت .بدین ترتیب به دستور بازپرس
جنایی مرد میانســال بازداشت شد .بررسیها در این
خصوص ادامه داشت تا اینکه  12روز پس از جنایت،

مــرد میانســال به قتل همســرش اعتراف کــرد .او در
رابطــه با ایــن جنایــت گفت :ســال هاســت معتادم
و همیــن موضــوع باعث شــده همســر و پســرانم به
مــن بیاحترامی کنند .یکــی از پســرهایم میخواهد
خانــهای کــه بــه نامــم اســت را از مــن بگیــرد .شــب
حادثــه با او درگیر شــدم کــه او مرا هل داد و ســرم به
میز تلویزیون خورد .همســرم نه تنها جلوی پسرم را
نگرفت بلکه طبق معمول از او حمایت کرد.
مرد میانســال ادامــه داد :همین رفتارهای همســرم
باعث شده بود که بچه هایم به من بیحرمتی کنند
و من کینه او را در دل داشــتم .صبح مثل همیشه به
پارک رفتم اما قبل از ترک خانه شــیر گاز را باز کردم
تــا همســرم بــر اثر خفگــی بمیرد و دســتم بــه خون
آلــوده نشــود .حتــی برای اجــرای نقشــهام در بالکن
را هم بســتم .یک ســاعت بعد به خانه برگشــتم اما
او زنــده بود .بــرای همین دســتمالی داخل دهانش
کرده و او را خفه کردم .نیم ساعتی که گذشت شروع
کردم به داد و بیداد و از همســایهها کمک خواستم.
بــا اعتــراف متهــم میانســال ،او بــا قــرار بازداشــت
موقــت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخــت قــرار گرفت و بررســیها در ایــن خصوص
ادامه دارد.

بازداشت کارمند قالبی نهاد ریاست جمهوری
گــروه حوادث /پلیــس آگاهی اســتان البرز با
انتشــار تصویر فردی که خــود را کارمند نهاد
ریاســت جمهوری معرفــی و از شــهروندان
کالهبــرداری میکــرد خواســت چنانچــه
از ســوی ایــن فــرد مــورد سوءاســتفاده قــرار
گرفتهانــد بــرای طــرح شــکایت بــه پلیــس
مراجعه کنند.
ســرهنگ جواد صفایی در این باره گفت :در
پی اعالم شکایت یکی از شهروندان از فردی
کــه خــود را کارمند نهــاد ریاســت جمهوری
معرفی و با توسل به شــگردهای فریبکارانه
اقــدام بــه کالهبــرداری از وی کــرده اســت،
شناسایی متهم در دستورکار مأموران پایگاه
یکم پلیس آگاهی اســتان البــرز قرار گرفت.
تحقیقات اولیــه مأموران حاکی از آن بود که
متهــم پس از شناســایی متقاضیان دریافت
وام به آنها نزدیک شــده و پس از طرح دوســتی با معرفی خود بهعنوان
کارمند نهاد ریاست جمهوری ادعا میکند که میتواند براحتی برای آنها
وام کم بهره دریافت کند .متهم با توسل به این ترفند فریبکارانه و جلب
اعتمــاد طعمههــای خود از آنها میخواســت تا مبالغی بیــن  100تا 250
میلیون ریال در بانک سپردهگذاری کنند اما وقتی آنها برای سپردهگذاری

به بانــک میرفتند مبلغ مورد نظــر را از آنها
گرفته و به بهانه کپی کردن مدارک شناسایی
و غیره از بانک خارج شــده و متواری میشد.
این مقام انتظامی بیان داشت :متهم که با به
کارگیری این شــیوه در شهرهای کرج ،تهران و
قزویــن اقدام بــه کالهبــرداری از  50نفر کرده
بــود بــا تــاش شــبانه روزی مأمــوران پلیس
آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
ویبااسامیمستعارخودراکارمندنهادریاست
جمهــوری معرفــی میکــرد و تاکنــون  5نفر از
یهاشناساییشدهاند.
شاک 
بــه منظــور شناســایی ســایر مالباختــگان،
بازپــرس شــعبه  16دادســرای عمومــی و
انقالب کرج در خواســت چــاپ تصویر بدون
پلیس
پوشش متهم را در رسانههای جمعی صادر
کــرده اســت .بنابرایــن از شــهروندانی کــه بــا
این شــیوه یا توســط این فرد مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند ،درخواست
میشــود تا برای پیگیری شــکایت خــود به آدرس «عظیمیــه  45-متری
کاج –خیابــان نیــک نژادی – جنب کالنتری  30اســام آبــاد ،پایگاه یکم
پلیس آگاهی اســتان البرز» مراجعه یا با شــماره تلفــن 02632222050
تماس بگیرند.

گروه حوادث -حســین خانی /پلیس برای حل معمای مرگ
مشــکوک دختر و پســر تهرانی در ســواحل بابلســر ،یک پســر
اخـــبار جــوان را بازداشــت کــرد امــا وی مدعی اســت از شــب حادثه
چیــزی به یادش نمیآید.بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح یکشــنبه 18
شــهریور جســد دختر  17ســالهای در ســواحل پارکینگ  4شهرســتان بابلسر کشف
شــد .بررســیهای مقدماتی نشــان داد دختر جوان به همراه یک دختر و دو پســر
دیگر از تهران برای تفریح به شــمال آمده بود .اما ســاعت ســه صبح پس از ورود
توجوها برای یافتن
به آب به شــکلی مرموز ناپدید شــده و خبری از او نبود .جســ 
این دختر ،ســه ســاعت طول کشــید و امدادرســانان و ناجیان غریق جسد را بیرون
کشــیدند .بــا تعیین هویت این دختر بهنام ملیــکا و در حالی که تحقیقات در حال
انجام بود ،جســد پســر جوان دیگری نیز در ســواحل پارکینگ یک بابلسر پیدا شد.
با انتقال اجســاد به پزشــکی قانونی علت مرگ هر دو قربانی غرق شــدگی اعالم
شــد اما با توجه به اینکه موضوع مشــکوک بهنظر میرسید بازپرس پرونده دستور
بازداشــت همراهانشــان را داد.اوضاع وقتی پیچیدهتر شد که پسر جوان بازداشت
شــده در جلسه بازجویی حالتی غیرطبیعی داشت و مدعی بود یادش نمیآید با
چه کسانی به این سفر آمده و دختر جوان همراهشان نیز متواری است.
علی روستایی آهنگر ،رئیس جمعیت هاللاحمر بابلسر و رئیس کمیته مقابله با
تلفات انسانی دریای بابلسر در این باره گفت« :بهنظر میرسد قربانی دوم حادثه
هیچ مدرک هویتی به همراه نداشت اما تحقیقات نشان داده که هر دو قربانی به
همراه افراد دیگری به شمال آمدهاند و همزمان غرق شدهاند».تحقیقات در این
پرونده در حالی ادامه دارد که پســر جوان با دســتور بازپرس تا تکمیل تحقیقات با
قرار قانونی در اختیار پلیس قرار گرفته و کارآگاهان امیدوارند بتوانند با بهبود حال
پسر جوان معمای مرگ همزمان این دختر و پسر را مشخص کنند.

حادثه خونین برای دو کولبر

انفجار مین و سقوط از صخره حوادثی بود که برای دو کولبر سردشتی رخ داد و باعث
مرگ و جراحت آنها شــد.بهگزارش ایلنا ،بامداد سهشــنبه ٢٠ -شهریور -یک کولبر
 ٤٧ســاله اهل روســتای کانی زرد سردشــت ،در کوهســتان «مامند» ناحیه هلشو در
هنگام کولبری و در اثر انفجار مین جانش را از دست داد .جسد این کولبر سردشتی
به بیمارســتان شهر قلعه دزه منتقل شده است.در حادثهای دیگر نیز که دیروز رخ
داد یک کولبر اهل شــهر ربط هنگام کولبری بهدلیل ســقوط از صخره از ناحیه ســر
بشــدت زخمی شد .هویت این کولبر  ٢٣ساله؛ حســین احمدی ،اعالم شده است.
این کولبر جوان برای درمان به مراکز درمانی سردشت منتقل شده است.

آتشی که بچه ها در روستا برافروختند

پلیس

گــروه حوادث /راز ناپدید شــدن زن میانســال در غرب
تهــران پــس از  12روز بــا اعترافــات ســرایدار افغــان
ساختمان فاش شد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» 6 ،شــهریور مرد
میانســالی به کالنتری  140باغ فیــض رفت و از ناپدید
شــدن همسرش خبر داد .او گفت :همسرم ،شقایق 3
بعد از ظهر  6شــهریور به قصــد خرید از بازار میوه تره
و بار از خانه خارج شد ،اما بعد از آن دیگر از او خبری
نــدارم و هــر چه بــا تلفنش تمــاس میگیرم پاســخگو
نیست.
بهدنبال شــکایت مرد میانسال ،تحقیقات برای یافتن
شقایق آغاز شد .در نخستین گام کارآگاهان به بررسی
دوربینهای مداربسته مسیر خانه تا بازار میوه و تره بار
پرداختند .در بازبینی دوربینهای مداربسته مشخص
شد شــقایق روز حادثه همراه یک مرد وارد مجتمعی
مســکونی شــده اســت.با بهدســت آمــدن آدرس
ســاختمان مســکونی و تصویــر مــرد افغــان کارگاهان
جنایی راهی مجتمع مسکونی شدند .تحقیقات نشان
میداد که مرد افغان ســرایدار مجتمع است و اتاقکی

نیز بهعنوان اتاقک سرایداری برای استراحت و زندگی
در اختیار او قرار گرفته است.
همچنین کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیســی اطالع
پیــدا کردنــد که ســرایدار ســاختمان بهنــام «عبداهلل»
فاقــد هرگونــه مجــوز اقامــت قانونــی در کشــور اســت
و بهصــورت غیرقانونــی وارد کشــور شــده اســت .ایــن
درحالی بود که عبداهلل بهتازگی از مدیریت ساختمان
خواســته بود تا با او تســویه حســاب کننــد و قصد ترک
ساختمان را داشت.
کارآگاهــان ضمــن هماهنگیهای قضایی بــا بازپرس
جنایی راهی اتاقک سرایداری شده و در بازرسی محل
طالهای زن میانســال را کشــف کردند .با کشف طالها
بازپرس سجاد منافی آذر دستور بازداشت مرد افغان
را صادر کرد.
بدیــن ترتیــب عبداهلل  18شــهریور دســتگیر شــد و به
قتــل شــقایق اعتــراف کــرد .او گفــت :وقتی شــقایق را
دیدم برق طالهایش چشــمم را گرفت .در یک لحظه
وسوســه شــدم و جلو رفتم و او را به بهانهای به داخل
ساختمان کشاندم و سپس ضربهای به سرش کوبیدم.

باهم درگیر شــدیم و ســرش را به زمین کوبیدم .وقتی
متوجه شدم مرده است شبانه باغچهای را که در ضلع
جنوبــی خانه بود و کســی به آنجا رفت و آمد نداشــت
کنــدم .یــک ســاعت بعد جســد را داخــل باغچه دفن
کــردم .مــی خواســتم طالهای شــقایق را بفروشــم که
دستگیر شدم.
بــا اعتراف متهــم به ارتــکاب جنایت و مدفــون کردن
جســد در باغچــه مجتمــع ،بازپــرس شــعبه ســوم
دادســرای امــور جنایی تهــران و تیم تحقیــق در محل
حاضــر شــده و بــا راهنماییهــای متهــم جســد زن
میانســال کشــف شد.ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپــور
گــودرزی ،معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس
آگاهــی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :در ادامه
رســیدگی به این پرونده و با توجه به کشــف جســد این
زن  ،پرونــده بــا موضــوع قتــل عمــد تشــکیل و متهم
پرونــده نیز بــا قرار بازداشــت موقــت در اختیــار اداره
دهــم ویژه قتل پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار گرفته
اســت و تحقیقات در این پرونــده در مراحل مقدماتی
و اولیه قرار دارد.

پروندهعجیب
غرق شدن دختر و پسر تهرانی

آتــش بــازی کــودکان وقتی بــا وزش باد همراه شــد انبار بزرگ علوفــه و چند خانه
روســتایی را خاکستر کرد.به گزارش ایســنا ،داریوش لندنیان -مدیر عامل سازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری میاندوآب -در این باره گفت :این حادثه
در روســتای گل ســلیمانآباد میاندوآب رخ داد و خسارت یک میلیارد ریالی برجا
گذاشــت .نخســتین بررســیها نشــان میدهد عامل آتشســوزی بیاحتیاطی در
روشــن کردن آتش توســط بچههای روســتا در کوچه مجاور انبار اعالم شــد .آتش
روشــن کــردن کودکان و وزش باد عاملی بوده اســت تا انبارهــای کاه و یونجه دچار
آتشســوزی شــوند.در ایــن حادثــه بیــش از  5000بســته یونجــه و  45تــن کاه و 5
رأس گاو 4 ،خانــه و انبــار علوفه دچار حریق شــده که طبق برآورد کارشناســان این
آتشسوزی دست کم یک میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

