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دزدی سه دوست به خاطر خرید جهیزیه

گــروه حــوادث /پســر جــوان بــرای خریــد فــرش
دســتبافی که عــروس خانم بــرای ازدواج خواســته
بود مجبور به دزدی شــد.بهگزارش خبرنگار جنایی
«ایــران» ،یکشــنبه گذشــته مــرد جوانــی بــا پلیس
تمــاس گرفت و از سرنشــینان یک خــودروی پراید
شــکایت کــرد .او گفــت :در میــدان آزادی منتظــر
تاکسی بودم که خودروی پرایدی مقابل پایم توقف
کرد .به غیر از راننده دو سرنشــین دیگر هم داشت.
ســوار ماشــین شــدم اما بین راه راننده تغییر مسیر
داد .وقتــی اعتــراض کــردم دو مرد دیگر بــا تهدید

چاقو و قمه از من خواســتند ســاکت شوم .آنها پول
و گوشی تلفن همراهم را سرقت کرده و مرا در کنار
بزرگراه رها کردند.با شــکایت مرد جوان تحقیقات
آغاز شــد و کارآگاهان با شکایتهای مشابه دیگری
در اطراف تهران مواجه شــدند .بدین ترتیب طرح
کمین اجرا شــده و در کمتر از  24ساعت سرنشینان
خودروی پراید شناسایی و دستگیر شدند .متهمان
در بازجوییهــا بــه زورگیــری از مســافران اعتــراف
کردند.یکــی از متهمــان در رابطــه با انگیزهشــان از
زورگیریهــا به خبرنگار «ایــران» چنین گفت :یکی

ازهمدســتانم دو مــاه دیگــر ازدواج میکنــد .چنــد
روز قبــل بــه ســراغمان آمــد و گفت یکی از شــروط
ازدواجش تهیه فرش دستباف است .من هم قبول
کردم ،البته وقتی این شرط را پذیرفتم هزینه فرش
دستباف  10میلیون تومان بود .اما االن با این گرانی
قیمتهــا حــدود  50میلیــون تومــان شــده اســت.
تصمیم داشتیم که تا هر زمانی پول فرش فراهم
شــد به ســرقت هایمــان ادامــه دهیم .مــا خالفکار
نیســتیم وفقط از روی معرفت و برای حل مشــکل
دوستمان این کار را انجام دادیم.

شهادت مأمور نیروی انتظامی در بهبهان

گروه حوادث /یک مأمور نیروی انتظامی بهبهان در پی تیراندازی افراد
ناشــناس هنگام گشت زنی به شهادت رســید.سرهنگ علی قاسمپور
 -معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان خوزســتان -در این
باره به ایســنا گفت :ســاعت  4:00بامداد پنجشنبه عوامل گشت پاسگاه
منصوریــه بهبهان در حال گشــتزنی در حوزه اســتحفاظی بودنــد که از
سوی سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری هدف گلوله قرار گرفتند.
مأمــوران نیــز در اقدامی متقابل شــروع به تیراندازی کردنــد اما یکی از
مأموران انتظامی بهنام «اســتوار یکم جهانشاه بازارنوی» به علت شدت جراحت به درجه رفیع
شهادت نائل شد.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه در این حادثه یکی
دیگر از مأموران انتظامی مجروح شد ،اظهار کرد :تالش برای دستگیری ضاربین ادامه دارد.

ادعای مرد ثروتمند در دادسرا:

همسرم مرا کتک می زند

ایران

گروه حوادث /مرد ثروتمند با مراجعه به دادسرای جنایی
تهران در حالی که از رفتارهای عجیب همسرش شکایت
میکــرد گفت او مدام مــرا کتک میزند و آزار میدهد ،دو
سال پیش هم روی من و دخترم اسید پاشید.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،ایــن مــرد بــه
بازپرس گفت :همســرم بیمــاری روحــی دارد و مدام مرا
کتــک میزند .بهعنــوان مثال  20تیر ســال  95روی کاناپه
خانهام دراز کشــیده بودم که همسرم روی من آب جوش
ریخت و مرا سوزاند.
 16بهمن سال  95هم ساعت دو نیمه شب بود که در
خواب و بیداری همســرم را دیدم که با ظرف اســید باالی
سرم ایستاده تا خواستم واکنش نشان دهم روی من اسید
پاشــید و دست چپم سوخت .در این بین دختر 20سالهام
وارد اتاق شد و وقتی ظرف اسید را دردستان مادرش دید
او با عجله اســید را رها کرد .این کار باعث شــد تا مقداری
اسید روی پای دخترم نیز بریزد .آن شب به کمک پسرم،
به بیمارستان سوانح سوختگی رفتیم و درمان شدیم.
مردمیانسالگفت:منبهخاطراینکههمسرمعذرخواهی
وابرازپشیمانیکردشکایتنکردمتااینکهچندروزقبلزمانی
که از سر کار به خانه آمدم و داشتم دست هایم را میشستم،
همسرم آیینه را به سمت من پرتاب کرد و شروع به کتک
زدن من کرد .بعد از آن هم پنهانی قفل در خانه را عوض
کــرد و طالهایی که در مدت زندگی مشــترکمان خریداری
کــرده بــودم را بــا خــود بــرد .از دســت کارهای همســرم و

فحاشــیهای او خســته شــده ام .بــرای همیــن تصمیــم
گرفتم بعد از مدتها از او شکایت کنم.
مرد ثروتمند در پاســخ به این ســؤال که چرا بعد از دو
سال از اسیدپاشی شکایت کرده ،گفت :بعد از هر بار دعوا
و آسیب رساندن همسرم -فتانه -به من او ابراز پشیمانی
و ندامــت میکــرد .التمــاس میکــرد کــه او را ببخشــم و
همین مسأله باعث میشد که از شکایتم صرف نظر کنم.
اظهارات فرزندان شاکی
با شکایت شهریار از همسرش ،بازپرس جنایی دستور
تحقیقات را صادر کرد .در نخستین گام تحقیقات از دختر
و پســر شــهریار که شــاهدان ماجرا بودند؛ آغاز شد .دختر
شهریار که در رشــته داروسازی در آلمان تحصیل میکند
به پدرش وکالت داد و اظهارات او را تأیید کرد.
پســر  18ســاله شــهریار اما در تحقیقات گفت :پدر و
مــادرم از ابتــدای زندگی باهم مشــکل داشــتند اما این
چند ســال اخیر مشــکالت آنها شدت گرفت .آن شب با
سر و صدای خواهر و پدرم از خواب بیدار شدم و خودم
را به پذیرایی رساندم .مادرم روی آنها اسید ریخته بود
و ما خواهرم را به بیمارستان رساندیم .زمانی که علت
این موضوع را از مادرم پرســیدم او گفت که پدرم به او
خیانت کرده اســت و برای انتقام دســت به اسیدپاشــی
زده اســت .مدتــی قبل هم بعد از اینکــه مادرم با پدرم
دعوایش شــد خانه را به حالت قهر ترک کرد .آن زمان
مدرســه بــودم و او برایــم پیــام فرســتاد کــه قفــل در را

عوض کرده اســت .وقتی به خانه رفتم متوجه شدم که
مــادرم هــر چه طال داخــل خانه بود را بــا خودش برده
است.
همچنیــن بازپــرس جنایــی در تحقیــق از بیمارســتان
دریافــت کــه در تاریخ مــورد نظــر بیماری با مشــخصات
اعــام شــده بــرای درمــان بــه بیمارســتان آمــده و تحت
درمان قرار گرفته است.
اما پزشــکی قانونی اعــام کرد با توجه بــه اینکه مدت

زمــان زیــادی از ماجــرا گذشــته نمیتــوان اعــام کــرد که
سوختگی بر اثر اسید بوده است.
من اسید پاشی نکردهام
بــا شــکایت شــهریار ،زن میانســال بــرای تحقیقات به
دادســرا احضار شــد .فتانه در تحقیقات منکر اسیدپاشــی
شد و گفت :شوهرم چند روز قبل زمانی که از محل کارش
به خانه آمد شروع به فحاشی و کتک زدن من کرد .طوری
مرا کتک زد که صورتم خونی شــد .اگر او راســت میگفت
و مــن او را کتــک زده بودم چرا بــا پلیس تماس نگرفت و
زمانی که من میخواســتم به پلیس زنگ بزنم ممانعت
کرد.
او ادامــه داد :بــه خاطــر کتکهــا و آزار و اذیتهــای
همســرم از خانــه قهــر کــردم و شــوهرم چنیــن ادعایی را
مطرح کرد تا من به خانه برگردم .در رابطه با اسیدپاشــی
هم دروغ میگوید ،حتی پزشــکی قانونی هم اسیدپاشــی
را تأیید نکرده اســت .بچه هایم هم اگر اظهارات همسرم
را تأیید میکنند شــهادت شان دروغ است .همسرم مدام
به آنها پول میدهــد و هزینه تحصیل دخترم در آلمان و
هزینه تفریحات پســرم را میدهد .او آنها را تهدید کرده و
وعــده پول داده اســت و بچهها هم به همیــن دلیل علیه
من شکایت کردهاند.
با اظهارات زن میانســال ،بازپرس جنایی از کارآگاهان
اداره شانزدهم پلیس آگاهی خواست در رابطه با بررسی
اظهارات زوج میانسال تحقیق کنند.

قصاص برای عامل جنایت در تعمیرگاه
گروه حوادث -معصومه مرادپور /پســر جوان که در جریان
درگیــری دوســتش را با ضربه چاقو به قتل رســانده بود به
خــــبر
قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران» ،رســیدگی بــه این پرونــده ازشــامگاه ۲۱
اســفند سال  95بهدنبال درگیری خونین در یک تعمیرگاه در منطقه مسعودیه
شــروع شــد.در نخســتین تحقیقات کارآگاهان دریافتند این درگیری مرگبار بین
چند دوســت رخ داده است بنابراین تجســسهای فنی برای دستگیری عامالن
جنایــت و همدســتانش کلید زده شــد و کارآگاهــان دو روز بعــد از حادثه موفق
به دســتگیری متهمان اصلی پرونده شــدند.کریم  ۲۵ســاله ابتدا ســعی داشت
خود را بیگناه معرفی کند اما وقتی دید دوستانش وی را عامل جنایت معرفی
کردهانــد لب به اعتراف گشــود.وی درباره شــرح ماجرا گفت :با مقتول دوســت
و همــکار بودیــم ولی مدتی بود که به خاطر یک مســأله کوچــک با هم اختالف
پیدا کرده بودیم تا اینکه شــب حادثه دوســتانمان بزم مســتانهای را درمغازه به
پــا کردند تــا من و مقتول با هــم آشــتی کنیم.بهخاطر خوردن مشــروبات الکلی
وضعیت خوبی نداشتم و همگی مست بودیم .مقتول و یکی از دوستانمان قصد
داشــتند به باالی پشــت بام مغازه بروند و کبوتر هوا کنند که یکی از دوســتانمان
یک شــوخی لفظی کرد و در ادامه مقتول زیر بساطی که برای خوردن مشروبات
الکلی چیده بودیم زد و درگیری ما شــروع شــد.این متهم با صدور کیفرخواست
به اتهام قتل عمد وشــرب خمر هفته گذشــته در شــعبه یازدهم دادگاه کیفری
اســتان تهران پای میز محاکمه ایســتاد.در آغاز جلســه رســیدگی به این پرونده
اولیای دم خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند.سپس کریم -متهم اصلی-
پشــت میز محاکمه ایســتاد و در شــرح جزئیات ماجرا به دادرسان دادگاه گفت:
چون مشــروب خورده بودم نفهمیدم چه کار کردم من نمیخواستم دوستم را
بکشــم فقط میخواستم با چاقو اورا بترسانم که ناگهان چاقو به گردنش خورد
من بشــدت پشیمانم واتهامم را قبول دارم ،روز حادثه درگیری سر هیچ شروع
شــد چون تعادل نداشتیم دست به چاقو شدیم.این متهم پس از آخرین دفاع
با قبول اتهامش خواســتار عفو وبخشــش از اولیای دم شــد.قضات پس از پایان
جلســه وارد شــور شــده و کریم را بــه اتهام قتــل عمد به قصــاص وهمچنین به
اتهام شرب خمر به 80ضربه تازیانه محکوم کردند.

بازداشت راننده ای که مأمور راهور را زیر گرفت

گروه حوادث /رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز جزئیات حمله به
مأمور راهور و پخش فیلمی دراین باره در فضای مجازی را تشریح کرد.
سرهنگ غالمعلی شرق ،رئیس پلیس راهور استان البرز به میزان گفت :چندی
پیش در میدان عظیمیه شهر کرج یکی از مأموران پلیس راهور درحال اعمال
قانــون راننده زن خودرو ســمند بــود که مردی به آنها نزدیک شــد تــا از راننده
دفاع کند.وی اقدام به فحاشی کرده و مأمور پلیس راهور نیز درخواست نیروی
کمکی کرد .در این لحظه مرد میانســال با خودرو خود به ســمت افســر پلیس
حرکــت کــرده و مأمور راهور که جان خود را در خطر میدید خود را روی خودرو
انداخت .راننده نیز به حرکت ادامه داد تا اینکه پس از طی مســافتی مأموران
پلیس موفق به توقف خودرو و دستگیری مرد راننده شدند و افسر پلیس هیچ
صدمهای ندیدهاست.وی اضافه کرد :درحال حاضر متهم تحویل اداره آگاهی
شــده و تحقیقات اولیه حاکی از آن اســت که مرد مداخله جو دچار مشــکالت
اعصاب و روان بوده و تحت درمان قرار داشته است.

