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خودکشیدرمدرسه

گــروه حــوادث /یــک پســر دانشآمــوز بــا
سقوط از طبقه سوم مدرسهاش خودکشی
کرد.بــه گــزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
ســاعت  9صبــح چهارشــنبه  23آبــان،
مأموران کالنتری  107فلسطین در جریان
ســقوط پســر  16ســالهای از طبقــه ســوم
مدرسهای در این محدوده قرار گرفتند.
بدنبــال اعــام ایــن خبــر مأمــوران راهــی
محل شــده و با هماهنگی با اورژانس پسر
نوجوان به بیمارستان منتقل شد .او تحت

اسیدپاشی به مأموران شهرداری اهواز

درمــان قــرار گرفــت امــا  24ســاعت بعــد
تســلیم مــرگ شــد.در تحقیقــات صورت
گرفته مشــخص شــد پســر نوجوان قبل از
مرگ خود دست نوشــتهای گذاشته است
که داخل آن نوشــته بود :از پدر و مادرم به
خاطر اینکه در این سالها اذیتشان کردهام
عذرخواهــی میکنــم و میخواهم حاللم
کننــد .مــن بــه خاطر مشــکالت اخیــر این
کار را انجــام دادهام و امیــدوارم که زندگی
خوبی داشته باشــید .اگر کسی خواست در

مراسم من شرکت کند بگویید که تا  40روز
لباس ســفید به تن کنند و گریه و زاری هم
نکنید چون روحم در عذاب است .آن دنیا
منتظرتان هســتم .وسایلم را اگر خواستید
خودتــان برداریــد در غیــر ایــن صــورت به
افراد نیازمند بدهید .فقط لباسی را که تازه
خریدم برای خودتان بردارید.
بررســیها نشــان مــیداد که پســر نوجوان
دانشآموز کالس یازدهــم بوده و در زنگ
تفریح دست به چنین کاری زده است.

انتقاممرگبار
دختر فریب خورده

برادرکشی در دفاع از والدین

ایران

پلیس

در آغاز جلسه اولیای دم خواستار قصاص عامل جنایت شدند
ســپس متهــم در جایــگاه ایســتاد وگفــت :بــرادر مقتــول با من
رابطــه برقــرار کــرده بود امــا بعد از ایــن ماجرا ناپدید شــد .من
وقتــی بــا خواهر مقتول برســر این ماجــرا در پارک باهــم درگیر
شــدیم مــواد شــوینده را بــرروی صورتش ریختم نمی دانســتم
این مواد اســید اســت وباعث مرگ او میشــود.خواهر اوهم در
برابــر قضات ایســتاد وبا تکــرار حرف های خواهــرش گفت من
هم نمیدانستم این مواد اسید است.ما قصد قتل نداشتیم.
پــس از پایان اظهارات متهمــان ،قضات برای صدور حکم وارد
شور شدند.

گــروه حــوادث /خانواده پســر جوانــی که با ضربــه چاقو به قتل رســیده بود ،پس از ســاعتها
داستانسرایی ،فرزند دیگرشان را به عنوان قاتل معرفی کردند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،ســاعت  4بامداد
دیروز مســئوالن بیمارســتان شــهدای هفتم تیر شــهرری،
گزارش مرگ جوانی  30ســاله را که بر اثر خونریزی شدید
قفســه ســینه جان باخته بــود ،بــه کالنتــری  171کهریزک
اعــام کردند.خانــواده پســر جــوان کــه او را در ســاعت 3
بامداد به بیمارستان رســانده بودند ،در تحقیقات مدعی
شــدند پسرشــان پس از مصرف شیشــه با چاقــو خودزنی
کــرده بود .بــا توجه بــه تناقــض گوییهــای این خانــواده،
پرونده به دستور بازپرس ویژه قتل برای بررسی تخصصی
در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات مادر مقتول همسرش را به عنوان عامل
جنایــت معرفــی کــرد امــا در تحقیقــات پلیســی از دیگــر
اعضای خانواده مشــخص شــد که به احتمال بسیار زیاد،
فرهــاد ،برادر کوچک مقتول در درگیری با برادرش او را به
قتل رسانده است.رسیدگیهای تخصصی ادامه داشت تا
اینکــه چند ســاعت پس از جنایت پدر و برادر پســر جوان
دســتگیر شــدند .با آغــاز بازجوییها فرهاد به قتل بــرادرش اعتراف کرد و بــه مأموران گفت:
«جمعه ساعت  8شب با تماس همسرم به خانه آمدم .برادر بزرگترم بشدت مواد مصرف
کرده بود و به تمام اعضای خانواده ناسزا میگفت .او با پدر و مادرم نیز درگیر شده و حتی آنها
را کتک زده بود .درگیری همچنان تا ساعت  3بامداد ادامه داشت تا اینکه چاقویی از آشپزخانه
برداشــتم و به ســمت او پرتاب کردم که به ســینهاش برخورد کرد و روی زمین افتاد» .سرهنگ
کارآگاه علــی ولیپور گــودرزی ،معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ ،با
اعالم این خبر گفت« :پس از هماهنگی با رئیس شــعبه جزایی  101دادگاه عمومی و انقالب
کهریزک ،پدر و برادر مقتول هر دو برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند و تحقیقات از آنها آغاز شده است».

گروه حوادث /مردان پژوســوار سه ساعت پس از ربودن
دختر آرایشگر و آزار و اذیتاش وی را رها کردند.
خبر
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  4بعدازظهر
هفته گذشته دختر جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت و از جنایت سیاهی
کــه بــرای او رخ داده بود خبر داد .وی به مأموران گفت :ســاعت یک و نیم از
آرایشگاهی که در آن کار میکردم بیرون آمدم.سر خیابان یک خودروی پژو
 405ایســتاده بود .راننده پســر جوانی بود و در صندلی عقب خودرو هم مرد
دیگری نشسته بود.
او کاغذی را به من نشــان داد و آدرس پرســید .من هم برای پاســخ دادن به
ســؤالش به ماشین نزدیک شدم که ناگهان با زور مرا سوار ماشین کرده و راه
افتادند .هر چه تالش کردم خودم را از ماشین بیرون بیندازم فایده نداشت
بعــد شــروع به التماس کــردم اما باز هــم بیفایده بود .درنهایــت راننده در
محلی خلوت نگه داشــت و هر دوی آنها داخل خودرو مرا مورد آزار و اذیت
قــرار دادند .بعد از ســه ســاعت هم رهایــم کردند ،آنها تهدیــد کردند اگر به
پلیس خبر دهم مرا می کشند .در آن زمان بشدت ترسیده بودم سعی کردم
شماره پالک خودرو را حفظ کنم اما تنها تعدادی از شمارههای آن در ذهنم
مانده است.
با شکایت این دختر افغان تحقیقات به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای
امور جنایی تهران آغاز شــد .در ادامه تحقیقات ،شمارههایی که دختر جوان
در اختیــار تیــم تحقیــق قــرار
داده بــود را کنــار هــم گذاشــته و
درنهایت موفق شــدند خودروی
مــورد نظــر را شناســایی کننــد .با
بــه دســت آمــدن ایــن اطالعات
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس
آگاهــی پایتخت به ســراغ مالک
خــودرو رفته و پس از دســتگیری
و مواجهه حضوری با قربانی این
جنایت تلخ از ســوی او شناسایی
شد.
متهــم کــه خــود را در مقابــل
مدارک پلیســی میدیــد اعتراف
کرد و گفت :ساســان ،همدســتم
این دختر را میشناخت .آن طور
که ساســان میگفــت دختر جوان با خواهرش به تنهایــی زندگی میکردند و
بــا این ترفند که به دختر جوان عالقهمند اســت و میخواهد ازدواج کند با او
دوســت شــد .ظاهراً آن روز هم با همین ترفند با او قرار مالقات گذاشته بود.
بــه مــن گفت این دختر کســی را ندارد و اگر هم بالیی ســرش بیاوریم کســی
نیســت که از ما انتقام بگیرد و پیگیر شــکایتش باشــد .ساســان ابتدا به سراغ
دختر جوان رفته و او را ســوار کرده بود و لحظاتی بعد هم به ســراغ من آمد.
طبق نقشــه ســوار ماشین شدم و بعد از رســیدن به محلی خلوت نقشه مان
را اجرا کردیم.
بــه دســتور بازپرس ســهرابی تحقیقــات برای دســتگیری دومیــن متهم این
پرونده و اثبات ادعاهای متهم ادامه دارد.

ایران

دختــر کینه جو کــه پس از آشــنایی با یک
گروه حوادث پســر جــوان فریبــش را خورده و رها شــده
معصومه مرادپور بــود بــه خاطــر انتقامجویــی روی صورت
خواهر وی اسید پاشید و باعث مرگ او شد .این دختر انتقامجو
صبــح دیروز در برابر قضات شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان
تهران قرار گرفت تا به اتهام قتل عمد محاکمه شود.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حادثه اسید پاشی سال 93
در یکی از بوستانهای جنوب تهران رخ داد .خیلی زود مصدوم
به بیمارســتان انتقال یافت ،متهمان کــه دو دختر جوان بودند
خیلی زود دستگیر شدند.دختر جوان در بازجویی به کارآگاهان
گفت :چند ماه قبل با پسر جوانی دوست شدم او مدتی بعد به
من تعرض کرد واز این ماجراها فیلم وعکس تهیه کرده بود که
همین موضوع باعث ترس ونگرانی من شده بود بعد از مدتی
پســر جوان غیبــش زد .تا اینکــه خواهر اورا پیدا کــردم ودر یک
بوســتانی در جنوب تهــران به همراه خواهرم با او قرارگذاشــتم
تــا درباره ایــن موضوع با او صحبت کنم اما باهم درگیر شــدیم
بعد مایع شویندهای را که همراهم بود روی صورتش ریختم.
ایــن متهــم بعد از چند روز بازداشــت بــا قرار وثیقه آزاد شــد تا
اینکــه مصــدوم در بیمارســتان بــه خاطــر عمــق جراحتــی که
داشــت فوت کرد وعامل اسید پاشــی این بار به اتهام قتل عمد
وخواهرش که در این درگیری حضور داشــت به اتهام معاونت
در قتل دستگیر شدند.
صبح دیــروز این متهم وخواهرش پس از صدور کیفرخواســت
در شــعبه دهــم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی
قربانــزاده و با حضوریک مستشــار پای میز محاکمه ایســتادند.

گروهحوادث /دو موتورسوار ناشناس بعد از ظهر جمعه هنگامی که مأموران اجرائیات شهرداری منطقه  7اهواز
در جریان پاکسازی پارک ساحلی عامری مشغول جمعآوری بساط عرضه کنندگان قلیان بودند با ریختن یک
بطری اسید به داخل خودروی شهرداری مأموران را مجروح کردند.
در این حادثه راننده خودروی اجرائیات از ناحیه صورت ،شــکم و دســت دچار آســیب دیدگی شــدیدی شد و
ســه مأمور دیگر به صورت سرپایی در بیمارســتان طالقانی اهواز درمان شدند.رضا ارشادی  -شهردار منطقه
هفــت اهواز-بــه مهر گفت :یکــی از این افراد به صورت جزئی ولی یکی دیگر به نام «مجید محمد حســینی»
بیشــتر آســیب دیده و در ابتدا به بیمارستان طالقانی منتقل شــد .بعد از انجام اقدامات اولیه این مأمور برای
معاینات چشــمی به بیمارستان امام منتقل شد چون چشمانش بر اثر بخار اسید آسیب دیدند.این موضوع
به یگانهای حفاظتی و اطالعاتی اطالع داده شــده و آنها دســتگیری عوامل اسیدپاشــی را در دســتور کار خود
قرار داد هاند.

نقشه شوم برای دختر آرایشگر

