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محاکمه عامل جنایت در اتاقک نگهبانی

اعدام قاتل جنجالی پاکستان

مترجم

تمساح  5متری
در زمین گلف
پیاده روی تمســاح  5متری در زمین گلف باعث
وحشت حاضران شد .بهگزارش میرر ،گلف بازان
در حال بازی بودند که ناگهان یک تمساح بزرگ
وارد زمین شــد .آنها از این پیاده روی وحشتناک
فیلــم گرفته و میگویند تمســاح به حدی بزرگ

بوده که براحتی میتوانســت آنهــا را ببلعد .این
نخستین باری نیســت که تمساح در زمین گلف
دیده میشــود زیــرا آنها در نزدیکــی زمین گلف
فلوریدا زندگــی میکنند و اغلــب از تاالب خارج
شده و وارد زمین میشوند.

قاتل دختر  ۷ســاله پاکستانی صبح دیروز به دستور دادگاه
عالی پاکســتان اعدام شــد.بهگزارش خبرگزاری پاکستان،
«عمــران» که پس از تجاوز و قتل زینب  7ســاله جنازهاش
را در زبالهدانــی رهــا کــرده بود پس از دســتگیری از ســوی
دادگاه عالی پاکستان به جرم تجاوز و قتل زینب و همچنین
ارتــکاب این جرم در مــورد  8کودک دیگر بــه  21بار اعدام
محکوم شــد .رسیدگی به این پرونده یکی از جنجالیترین
محاکمههای تاریخ پاکستان محسوب میشد .این حکم در

مرد همسرکش

راز گروگانگیری را فاش کرد

از تیمارستان مرخص شد
گروه حــوادث /مــرد روانی که پــساز قتل همســرش با اثبــات جنون در
بیمارستان روانی بستری شده بود در حالی از بیمارستان ترخیص شد که
پدر مقتول خواهان دریافت دیه شده است.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» 27 ،اردیبهشــت ســال گذشــته
مأمــوران کالنتــری  157مســعودیه ،در تمــاس بــا بازپرس کشــیک قتل
پایتخت از کشــف جســد زنی میانســال در حمام خانهاش خبــر دادند.
نخســتین بررســیها نشــان میداد زن  47ســاله در حالی که طنابی دور
گردنش گره خورده بود به دســت شــوهرش به قتل رسیده است .متهم
پس از دســتگیری مدعی شــد که همسرش در شــکم او «جیپیاس» کار
گذاشــته تا ردیابیاش کند.مرد میانســال بازداشت شد اما دختران  13و
 18سالهاش از قصاص پدرشان گذشتند .این درحالی بود که پدر مقتول
خواهــان قصاص عامــل جنایت بــود.در ادامه تحقیقــات متخصصان
پزشکی قانونی جنون متهم را تأیید کردند و با شکایت پدر مقتول پرونده
به کمیســیون پزشــکی قانونی رفت و کمیســیون ســه و  5نفره نیز جنون
مرد میانسال را تأیید کردند.با تأیید جنون متهم به دستور بازپرس شعبه
ششم دادســرای امور جنایی تهران وی برای درمان به بیمارستان روانی
منتقل شد .تا اینکه با گذشت بیش از یک سال وی با تکمیل دوره درمان
و بر اســاس نظر پزشــکی قانونی از بیمارســتان روانی مرخص شد .اما از
آنجــا که پدر زنــش خواهان دریافــت دیه بود دادگاه حکــم به پرداخت
دیه از ســوی یکی از بستگان نسبی و عاقل متهم به شاکی پرونده را صادر
کرد .چرا که طبق قانون در چنین مواردی عاقله متهم باید دیه شــاکی را
بپردازد که در این پرونده برادر متهم باید دیه را بپردازد.

زندان شــهر کوت لکپت و با حضور رئیس زندان و خانواده
این کودک اجرا شــد .هنگام اجرای حکم نیروهای امنیتی
تمام خیابانهــای منتهی به زندان را مســدود کردند.پیدا
شــدن تصاویــر دوربینهــای مدار بســته که نشــان میداد
کــودک دســت در دســت یــک فــرد در حال حرکت اســت
مشخص کرد که قاتل از نزدیکان زینب است.آزمایشهای
دی انای صورت گرفته راز قاتل را بر مال کرد و پلیس از این
طریق موفق به شناسایی و دستگیری مرد جنایتکار شد.

کنجکاوی زن همسایه
گروه حــوادث /زن جوان وقتی از خرید به خانه برمیگشــت
بــا دیــدن یک مــرد که هراســان بــه شیشــه پنجره همســایه
میکوبید موضوع را به پلیس خبر داد و بدین ترتیب راز یک
گروگانگیری لو رفت.
بهگــزارش خبرنــگار جنایی «ایران» ،چندی قبــل زن جوانی
هراسان با پلیس تماس گرفت و گفت :از خرید برگشته بودم
و قصــد داشــتم وارد خانه شــوم کــه متوجه ســر و صداهایی
از خانــه همســایه شــدم .از روی کنجکاوی نگاهــی به پنجره
خانهای که صدا از آنجا به گوش میآمد کردم .مرد جوانی را
دیدم که به شیشه میزند و کمک میخواهد.
با تماس زن جوان تحقیقات آغاز شد و مأموران دریافتند دو
مرد میانســال ،جوانی بهنام ســهراب را ربوده و در خانهشان
حبس کردهاند.
با ورود مأموران ،گروگان آزاد و دو متهم میانســال بازداشت
شدند .مهندس جوان در بازجوییها گفت :این دو آدم ربا از
اقوام دور من هســتند .مدتی قبل یکی از آنها به سراغم آمد
و گفــت قصد تجارت دارد .با ایــن بهانه  50میلیون تومان از
مــن گرفت .فرزاد قرار بود  50میلیــون تومان را یک ماهه به
مــن برگرداند اما نــداد .وقتی دیدم فرزاد پولــم را برنگرداند
از آنجایی که خودم نیز چک داشــتم مجبور شــدم از یکی از
اقوامــم بهنام بهــرام  70میلیون تومان پــول قرض بگیرم تا

متادون پدربزرگ

بــا این پول هم چکــم را پاس کنم و هم مشــکالت دیگرم را
برطرف کنم.
او ادامــه داد :در ایــن مــدت چندین بار به ســراغ فرزاد رفتم
و او مــدام امــروز و فــردا کــرد .از طرفــی بهرام هــم پولش را
میخواســت و من توانایی پرداختش را نداشتم .تا اینکه روز
حادثــه فرزاد با من تماس گرفــت و گفت میخواهد پولم را
بدهد .به محل قرار که یکی از خیابانهای شــمال تهران بود
رفتم و ســوار نیســان او شــدم .اما بهرام هــم آنجا بود خیلی
تعجــب کردم .آنها مرا بــه بنگاه امالکی بردند و دو ســاعت
شکنجه دادند .بهرام از من میخواست برگهای را امضا کنم
که داخل آن نوشــته بــود طلبش از من به جــای  70میلیون
تومان  250میلیون تومان بوده است .فرزاد هم میخواست
پای برگهای را امضا کنم که داخل آن نوشــته شــده بود هیچ
بدهــی بــه مــن نــدارد .اما من ایــن کار را نکــردم تــا اینکه در
فرصتــی که آنها بــرای صحبت به اتاق دیگــری رفته بودند،
من خودم را به پنجره رساندم و شروع به داد و بیداد کردم.
با شــکایت مهندس جــوان تحقیقات از دو متهم میانســال
ادامــه یافــت .متهمان بــه آدم ربایی خود اعتــراف کرده و با
تأیید حرفهای شاکی جوان؛ انگیزه خود را از این آدم ربایی
مســائل مالــی عنــوان کردند .تحقیقــات به دســتور بازپرس
دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

دزد و قاچاقچی

در یک شب دستگیر شدند

ایران

گروهحوادث/پسر شیشهای که در اقدامی هولناک مادر و مادربزرگش را با ضربات
چاقــو به قتل رســانده بود ،قبل از فرار دســتگیر شــد.به گزارش خبرنــگار حوادث
«ایران» ،حدود ساعت  8شب سهشنبه  24مهر ساکنان منطقه فخرآباد شیراز در
تماس با پلیس از وقوع اتفاقی در خانه یکی از همسایگان خبر دادند .با این گزارش
مأموران کالنتری 12شیراز بالفاصله به محل اعزام شدند و پسر 18سالهای را که با
لباسهایخونآلودقصدفرارداشتدستگیرکردند.اوکهحالتطبیعینداشت
با دیدن مأموران چارهای جز تسلیم ندید .وی بالفاصله به قتل مادر و مادربزرگش
اعتراف کرد .مأموران پس از ورود به خانه اجساد خون آلود دو قربانی را پیدا کردند.
بررسیهای مقدماتی نشان میداد قاتل با چاقو دو زن میانسال را به قتل رسانده و
آشفتگی خانه نشان از درگیری پیش از جنایت داشت.سرهنگ کاووس محمدی،
معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان فارس به خبرنــگار «ایران» گفت:
قاتل  18ســاله پس از دســتگیری به قتل مادر و مادربزرگ خود اقرار کرد و بعد از
طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد .براساس اظهارات متهم ،اختالف
خانوادگی ،مشاجره و توهم ناشی از مصرف مواد مخدر شیشه انگیزه اصلی این
قتل بوده اســت .قاتل مدعی بود به دلیل ناتوانی در کنترل خشم پس از مصرف
مــواد دچار توهم شــده و در این حال با مادرش درگیری لفظی پیدا کــرده و او را با
چاقو کشته است .سپس به سراغ مادربزرگش رفته و او را نیز به قتل رسانده است.

آرزو کیهان

میرر

قتل مادر و مادربزرگ در توهم شیشه

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

خبرگزاریپاکستان

گروه حــوادث /مرد جــوان کــه در اتاقک نگهبانــی کارگر
جوانی را به خاطر شســتن ظرفها با ضربه چاقو به قتل
اخبار
رســانده بود ،صبح دیروز در شــعبه ششم دادگاه کیفری
اســتان تهران پــای میز محاکمه ایســتاد.به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
رسیدگی به این پرونده ازهشتم دی پارسال به دنبال وقوع قتلی در اتاقک نگهبانی
برجهای دوقلو در دهکده المپیک شــروع شــد .کارآگاهان اداره دهم با حضور در
محــل جنایت به تحقیــق از کارگران ســاختمانی که در نزاع و درگیری مشــارکت
داشتند پرداخته و دریافتند یکی از کارگران به نام فرید از محمد  17ساله خواسته
ظرفها را بشــوید اما وقتی او مخالفت کرده همین موضوع باعث درگیری آنها
شــده اســت .بعد هم ناصر که از بســتگان محمد بود به طرفداری از وی با فرید
درگیر شده اما با ضربههای چاقوی فرید به قتل رسیده است.
دســتگیریمتهمفراری/در همان تحقیقات اولیه مشــخص شد که متهم پس از
فرار از محل جنایت ،تهران را ترک کرده است .تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه
فرید در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا این که سرانجام اطالع پیدا کردند فرید
با هویت جعلی و به قصد ترک اعتیاد به یک کمپ در شــهر شــیراز رفته اســت.
بالفاصله هماهنگیهای الزم با بازپرس پرونده انجام شد و کارآگاهان اداره دهم
با اخذ نیابت قضایی به استان فارس  -شهر شیراز -رفتند.متهم دستگیر شد و به
قتل اعتراف کرد.
دردادگاهچــهگذشــت؟/صبح دیروز این متهم از زندان به شــعبه ششــم دادگاه
کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی شقاقی منتقل شــد.در آغاز جلسه اولیای
دم خواستار قصاص متهم شدند .سپس فرید پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع
از خودش گفت :وقتی درگیری بین من ومحمد شــروع شد ناصر به هواخواهی از
محمد جلو آمد و مرا میزد .من هم به دفاع از خودم در حالی که بشدت عصبانی
شــده بودم با چاقو او را زدم و فرار کردم.پس از پایان اظهارات متهم قضات برای
صدور حکم وارد شور شدند.

حوادث جهان

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی استان البرز

نوزاد را تا پای مرگ برد

ایران

گــروه حــوادث /کــودک  16ماهــه
نوشــهری کــه بــا خــوردن شــربت
متــادون پدربزرگــش تــا پــای مرگ
رفته بود با کمک پزشکان دوباره به
زندگی برگشت.
پزشک کشیک اورژانس بیمارستان
شــهید بهشــتی نوشــهر در تشــریح
جزئیــات ایــن اتفــاق بــه خبرنــگار
نوشهررســا گفــت :خانــوادهای
سراســیمه و وحشــت زده طفــل
شــیرخوارهای را کــه در وضعیــت
جســمی بــدی قــرار داشــت و فاقد
عالئــم حیاتــی بــود بــه اورژانــس
بیمارستان نوشهر آوردند.
در ادامــه با معاینــات دقیق متوجه
شــدم کــودک دچــار مســمومیت
بــا مــواد مخــدر شــده اســت امــا
خانــوادهاش منکــر ایــن موضــوع
شدند .با توجه به وضعیت حساس
کودک با کمک تیم پزشکی عملیات
احیــا آغــاز شــد و پــس از زمانــی
طوالنــی ســرانجام عالئــم تنفســی
نــوزاد برگشــت و بــرای ســیر ادامــه
درمانهای تخصصی به بخش ویژه
نــوزادان یکــی از مراکــز درمانــی در
مرکز استان انتقال پیدا کرد .در ادامه
با بررســی و پیگیری پزشک معالج
و عوامــل انتظامــات ،خانــواده این
کــودک بعد از بهبودی کودکشــان
اعتــراف کردند فرزندشــان متادون
پدربزرگش را مصرف کرده و به این
وضعیت خطرناک جسمانی مبتال
شده است.

گــروه حــوادث -معصومــه مرادپــور /همزمــان بــا اجــرای
طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی و پاکســازی نقــاط آلوده،
مأموران نیروی انتظامی اســتان البرز در عملیاتی گسترده
 168متهــم را دســتگیر کــرده و 157کیلوگرم مــواد مخدر و
10میلیارد تومان کاالی قاچاق نیز کشف شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،سردارعباســعلی
محمدیــان فرمانده انتظامی اســتان البرز صبــح دیروز در
جمــع خبرنــگاران بــه تشــریح جزئیــات اجرای ایــن طرح
پرداخت و گفت :این عملیات در  24ســاعت انجام شــد و
بیشــتر دستگیرشــدگان در رابطه با تولیــد ،توزیع و خرید و
فروش مواد مخدر بودند.
وی همچنیــن از کشــف مقــدار قابل توجهــی موادمخدر از
یــک خودروی حمل ســوخت خبر داد و گفــت :با اقدامات
اطالعاتی مأموران پلیس توانستند این خودرو را شناسایی
و موادمخدرهــا را کــه به طــرز ماهرانــهای در بخش تهویه

مخــزن ســوخت خودرو جاســازی شــده بود ،کشــف کنند و
چهار متهم نیز دستگیر شدند.
رئیس پلیس استان البرز در ادامه به طرح مبارزه با سرقت
اشاره کرد و گفت :در این طرح باتوجه به تعامل وهمکاری
دســتگاه قضایی طی 24ساعت گذشــته 78سارق دستگیر
شــدند کــه انهــدام بانــد زورگیــری ،ســرقت گوشــی تلفــن
همراه ،طال و سرقت خودرو نیز از دیگر دستاوردهای طرح
پاکسازی بوده است.
در ادامه خدایاری  -معاون قضایی دادســتان اســتان البرز
 نیــز درباره اشــد برخورد با ســوداگران مرگ بــه خبرنگارروزنامــه ایــران گفت :بــا هماهنگیهــای انجام شــده بین
دســتگاه قضایــی وپلیــس ،مجرمــان مــواد مخــدر امنیتی
در اســتان البــرز نخواهنــد داشــت و دامنــه برخــورد با این
مجرمان شــدت یافته اســت .متهمان پس از دستگیری با
مجازات سنگینی روبهرو خواهند شد.

دستگیری ضارب طلبه همدانی و همسرش در مرز

گــروه حوادث /مــرد معتاد کــه پــس از ورود به
خانــه یــک طلبه همدانــی وی وهمســرش را با
چاقو مجروح کــرده و گریخته بود قبل از خروج
از مرز دستگیر شد.
بهگــزارش ایرنــا ایــن حادثه صبح روز دوشــنبه
در حالــی رخ داد کــه ضارب از بــاالی دیوار وارد
حیاط خانه روحانی جوان شــد و او را با ضربات
چاقــو از ناحیــه ســر ،ســاعد و گــوش مجــروح
ساخت و سپس با حمله به همسر وی او را هم
از ناحیه چپ بدن و پشــت ســر زخمی کرد .وی
پــس از این کار بالفاصله پا به فرار گذاشــت اما
در کوچــه با دختــر بچهای که درحــال بازی بود
برخورد و وی را نیز مجروح کرد.

حجتاالســام سید رسول حســینی  48ساله از
طالب حوزه علمیه همدان اســت که دفترخانه
ازدواج دارد.
بــه گفتــه پزشــک معالــج وی حــال عمومــی
حجتاالســام حســینی رو به بهبودی اســت و
همســر وی نیز کــه جراحت بیشــتری دارد بعد
از انجام جراحی مراحل درمان را طی میکند.
حســین بشــری معــاون اجتماعــی فرماندهــی
انتظامــی اســتان همــدان گفــت :ضــارب
فــردی معتــاد بــه شیشــه اســت کــه بــا پدرش
در همســایگی روحانــی مجــروح و در منطقــه
خضر شــهر همــدان زندگی میکننــد .وی ابتدا
بــه روحانــی حملــه ور شــده ســپس بــا ورود به

داخــل حیــاط خانه همســایه دیــوار به دیــوار با
اســتفاده از چاقو  2ضربه هم به همسر وی وارد
آورده اســت.وی یــادآوری کــرد طلبــه مجــروح
با پــدر ضارب ســالها همســایه دیوار بــه دیوار
هــم بودهانــد و هیــچ اختــاف و تنشــی بــا هــم
نداشتهاند.
ظهــر دیــروز کامــران حمــزه دادســتان همدان
اعــام کرد :بــا تحقیقات گســترده پلیــس برای
پیــدا کــردن متهــم صبــح دیــروز وی در یکی از
شهرهای مرزی و زمانی که قصد خروج از کشور
را داشــت توســط مأمــوران انتظامی بازداشــت
شد.دادســتان همدان گفت :تحقیقات از متهم
برای یافتن انگیزه وی ادامه دارد.

