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دستگیری قاتل کرمانشاهی در
مالرد کرج

قتل پدر و دوقلوهایش در

جنایت شبانه

گــروه حــوادث :مرجــان همایونی /مهندس معماری وقتی با مشــکل مالی رو به رو شــد نقشــه ربودن دوســت
کارخانــه دارش را اجرا کــرد .او در مقابل آزادی گــروگان  400میلیون تومان پول خواســت.به گزارش خبرنگار
جنایی «ایران» ،نیمه شــب پنجشنبه  15آذر مردی ناشناس با همســر مرد کارخانهداری تماس گرفت و گفت:
«بهمن پیش ماســت .برای آزادیاش  400میلیون تومان پرداخت کنید» بالفاصله تلفن قطع شــد .زن جوان
در شــوک این تماس بود .از شــب قبل که همسرش ناپدید شــده  ،نگران بود و صبح نیز همراه برادرش به اداره
یازدهم پلیس آگاهی رفته و خبر داده بود.
بدنبــال اعــام ربوده شــدن مرد  30ســاله تیم
ویژهای از کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت برای
دستگیری عامالن گروگانگیری و آزادی گروگان
وارد عمل شدند.
بدنبال این تماس کارآگاهان آموزشهای الزم
را بــه زن جــوان و خانواده بهمــن دادند .وی در
تماسهایــی کــه آدم ربایــان میگرفتنــد طبق
آموزشهایی که دیده بود ســعی کرد تا مبلغی
را کــه آنهــا میخواهنــد پایین بیــاورد .تــا اینکه
آنهــا به توافق رســیدند بــرای آزادی بهمن 100
میلیون تومان دریافت کنند.
صبــح جمعــه  16آذر محــل قــرار در محدوده
سعادت آباد زیر نظر گرفته شده بود .برادر فرد
ربوده شــده در ایــن رابطه به خبرنــگار «ایران»
گفت :ما دوبســته آبمیوه بزرگ را به جای پول
بســته بندی کردیم .بــه آدم ربایان گفته بودیم
که هــم پول به آنها میدهیــم و هم دالر ،طبق
خواسته آنها این بستهها را داخل کیسه نایلونی
و زیــر درختــی که محل قرارمان بود گذاشــتیم.
بعد از آن مأموران به کمین نشستند و درنهایت
زمانی که یکی از آدم ربایان قصد داشــت بسته
را بردارد به سمتش رفتند.
مــرد گروگانگیــر بــا مشــاهده مأمــوران ســوار
خــودروی  MVMشــد تــا از محل فــرار کند اما
مأمــوران او را بــه محاصــره درآوردنــد .متهــم
بدون توجه به هشدارهای مأموران به فرار خود
ادامه داد .بدین ترتیب الستیک خودرو را هدف
قــرار داده و بــا رعایــت قانون بکارگیری ســاح
اقدام به تیراندازی کردند و متهم تســلیم شد.
در بازرسی از صندوق عقب خودرو ،مأموران با
مرد کارخانه دار درحالی که دست و پا و دهانش

بسته و گونی روی سرش کشیده شده بود مواجه
شدند.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گــودرزی ،معاون
مبــارزه بــا جرایم جنایــی پلیس آگاهــی تهران
بــزرگ بــا اعــام ایــن خبرگفــت :متهــم جوان
بــرای تحقیقــات به شــعبه چهــارم دادســرای
امور جنایی تهران منتقل شــد .بررســیها برای
دستگیری اعضای دیگر این باند نیز ادامه دارد.
مــرد کارخانــه دار کــه  38ســاعت در صنــدوق
توگو با
عقب خودرواش حبس شده بود در گف 
خبرنگار «ایران» از جزئیات گروگانگیری گفت:
یــک هفتــه قبل مــرد ناشناســی با مــن تماس
گرفــت و گفت قصد طراحی خانــهاش را دارد.
مــن کارخانــه چوب و وســایل طراحــی و تزئین
خانــه دارم .با مرد ناشــناس قرار گذاشــتم و به
منطقه اوین رفتم .اما از او خبری نشــد ،همین
طور کــه منتظر بــودم ناگهان خودروی شیشــه
دودی را دیدم که به من نزدیک شد .اما شانس
آوردم چــرا که همــان زمان مأموران گشــت به
خــودرو مــورد نظــر شــک کردنــد .مطمئنم که
سرنشــینان خــودرو آن زمــان قصد ربــودن مرا
داشتند که موفق نشدند.
او ادامــه داد :بعــد از آن دوبــاره بــا مــن تماس
گرفتــه شــد و اینبــار در خیابان خردمنــد با من
قرار گذاشتند .به محل قرار رفتم و بازهم کسی
نیامــد .از آنجایــی که بایــد به پــروژهای در کن و
ســولقان ســر میزدم آنجا را ترک کــردم غافل
از اینکــه کــه آنها مــرا تعقیب میکننــد .حدود
ســاعت  7بعد از ظهر بــود که دو مرد به طرفم
آمدند و با زور مرا سوار خودروی پرایدی کردند.
آنها بعد از بســتن دست و پا و دهانم با چسب

و طنــاب ،یــک گونی هم روی ســرم کشــیدند و
ی ام ویام
مــرا داخل صنــدوق عقــب خــودرو 
خودم انداختند .حدود  38ساعت بیهدف در
خیابانهای شهر میگشتند و در این مدت فقط
به من یک بطری آب دادند.
در تمــام ایــن مــدت داخــل ماشــین بــودم و
حتــی یکبار هــم اجــازه ندادنــد کــه از صندوق
عقــب بیــرون بیایم .در بیــن راه دو مــرد جوان
مــرا تحویل مــردی دادند که خــودش را اصغر
معرفی کرد .از صدایش توانســتم او را بشناسم
با اینکه صدایش را تغییر داده بود اما فهمیدم
دوســت خودم اســت.بهمن گفت :آنها به من
گفته بودند که من عتیقهای را از کســی سرقت
کردهام و آن شــخص آنهــا را اجیر کــرده تا مرا
تحویلشــان دهنــد و بــه عتیقه شــان برســند.
مــدام هــم میگفتنــد بزودی بــه تیــم دیگری
تحویلــت میدهیم .برای همیــن زمانی که در
صندوق عقب باز شــد و صدای مــرد جوانی را
شــنیدم که میگفت ما پلیس هســتیم نترس،
بــاور نمیکردم .فکر میکــردم همان باند دوم
هســتند کــه بــرای تحویل مــن آمدهانــد .اصالً
فکــرش را هم نمیکردم که نجــات پیدا کنم و
بتوانم دوباره پیش خانوادهام برگردم.

توگو با متهم
گف 
مــرد  40ســاله ،مهنــدس معمــار و از دوســتان
شاکی پرونده است.
ëëچه شــد که نقشــه آدم ربایی را کشــیدی؟ من
مشــکل مالــی پیدا کــرده بــودم و با سندســازی
محکوم شــده بــودم .باید وکیــل میگرفتم تا از
من رفع اتهام شــود .اما بــرای وکیل گرفتن نیاز
به پول داشتم .البته فکر آدم ربایی از طرف من
نبود.
ëëچــه کســی ایــن نظــر را داد؟ مدتــی قبــل در
اتوبــوس بــا مــرد جوانی آشــنا شــدم .وقتــی از
مشــکلم با خبر شــد گفت بهتر اســت یک فرد
پولدار را بدزدی تا به راحتی پول بدست بیاوری.
حتی او گفت دو نفر را میشناســد که میتوانند
در این آدم ربایی به من کمک کنند.
ëëچرا دوست خودت را انتخاب کردی؟ بهمن
را از  5ســال قبــل میشــناختم ،در پروژههــای
ســاختمانی باهــم آشــنا شــدیم .اما یک ســال
قبل کم کم از هم فاصله گرفتیم .بهمن وضع
مالی مناســبی داشــت و از آنجایی که با شرایط
زندگیاش آشنا بودم نقشه ربودنش را کشیدم.
ëëبــه دو نفــری که اجیــر کــردی چقدر قــرار بود
بدهی؟نفری  15میلیون تومان.

گــروه حــوادث :معصومه مرادپــور /مرد متوهــم که گمان
خبــر میبــرد همســر و بــرادرش بــا هــم رابطــه پنهانــی دارنــد
برادرش را به قتل رساند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،ایــن جنایت اوایل ســال  96در پی نزاع
خونین دو برادر اتفاق افتاد و مأموران پلیس پس از حضور در محل جنایت با
جنازه مقتول روبهرو شدند که با یک ضربه چاقو کشته شده بود.
برادر  ۴۵ساله به نام سعید خودش را عامل جنایت معرفی کرد و گفت :من
برادرم را کشتم چون گمان میکردم با همسرم ارتباط پنهانی دارد.
ســعید در نخســتین محاکمه که در شــعبه هشــتم برگزار شــد در دفاع از خود
گفــت :من و همســرم زندگی خوبی داشــتیم و صاحــب دو فرزنــد بودیم .اما
مدتی بود که به رابطه همســرم با برادر کوچکم ســوءظن داشــتم .برادرم آریا
رفتارهــای عجیبی داشــت و با زنان زیــادی در ارتباط بود .او مرد شــوخی بود.
گاهی برای همسرم پیامک ارسال میکرد و بارها مقابل من با همسرم شوخی
کرده بود .رابطه صمیمانه آنها با هم موجب شد تا به آنها شک کنم .من حتی
مدتی قبل به دادگاه رفتم و علیه همسر و برادرم شکایت کردم و خواستم تا از
فرزندانم آزمایش  DNAگرفته شود .با آنکه جواب آزمایش منفی بود اما من
همچنان به آنها مشکوک بودم.
وی در تشــریح جزئیــات جنایت گفت :آن روز به خانه بــرادرم رفته بودم تا در
این باره با هم صحبت کنیم اما او بداخالقی کرد .من هم که کنترل اعصابم را
از دست داده بودم با چاقو یک ضربه به او زدم.
متهــم در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بود خطــاب به قضــات دادگاه
گفت:مــن وضــع مالی خوبی داشــتم و حتی ســه خانــواده فقیــر را هم تحت

ایران

گروه حوادث /مرد مسلح نیمه شب جمعه
اعضای یک خانواده را در کرمانشــاه به رگبار
بست.
در ایــن جنایت خونین پدر خانــواده و دختر
و پســر دوقلویــش بــه قتــل رســیدند و مــادر
خانواده زخمی شد.
بــه گزارش ایلنــا ،در این واقعــه هولناک پدر
 48ســاله و دختر و پسر دوقلوی  23ساله به
قتل رســیدند و مادر این خانواده هم زخمی
شــد که توســط امدادگــران اورژانــس به یک
مرکز امدادی انتقال یافت.
این جنایت نیمه شب جمعه  16آذر در یکی
از خانههای روســتای کلــه هویی اتفاق افتاد.
قاتل مرد ناشناسی بود که بهگفته شاهدان با
یک خودروی پــژو پارس به مقابل این خانه
رســید و اعضــای خانــواده را به رگبار بســت.
این مرد پس از کشتار اعضای خانواده موفق
به فــرار شــد و مأمــوران پلیس تــاش برای
شناســایی و دســتگیری قاتل را آغــاز کردند.
همچنین تحقیقات کارآگاهان برای روشــن
شدن علت وقوع این جنایت ادامه دارد.

در صندوق عقب خودرو

ایران

عامــل تیرانــدازی مرگبــار در یــک مراســم
عروسی در کرمانشاه پس از  3روز در مالرد
استان البرز دستگیر شد.
ایــن حادثــه در جریــان برگــزاری مراســم
عروســی در شــهرک چمــن رخ داد و یکــی
از میهمانــان کــه ســابقه شــرارت و قتــل
نیــز داشــته پــس از درگیــری با چنــد نفر از
میهمانــان با ســاح کالشــنیکف اقــدام به
تیرانــدازی بــه ســوی میهمانان کــرد که در
این تیراندازی  ۲۰نفر زخمی شــدند .از این
عــده پس از انتقال به بیمارســتان  ۴نفر که
یک زن و  ۳مرد بودند جان خود را از دست
دادنــد و  ۱۶نفر هم مجروح شــده بودند که
در بیمارستانها تحت درمان قرار گرفتند.
پســر جوان که پس از این جنایت فرار کرده
بود پس از  3روز ســرانجام صبح روز شنبه
با تالش مأموران پلیس آگاهی کرمانشــاه،
در شهر مالرد استان البرز دستگیر شد.

ساعت دلهره

شوهر بخاطر سوءظن برادرش را کشت

پوشش مالی قرار داده بودم .اما این ماجرا باعث شده بود زندگیام تباه شود
و حاال با توجه به رضایت والدینمان از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم.
در پایان جلســه دادگاه قضات وارد شور شدند و با توجه به رضایت اولیای دم
این متهم را به دوســال زندان محکوم کردند اما این حکم از ســوی دادســتان
مــورد پذیرش قرار نگرفت وبار دیگر متهم صبح دیروز در شــعبه دوم دادگاه
کیفری به ریاست قاضی زالی محاکمه شد.
در این جلسه متهم بار دیگر ضمن تشریح جنایتی که مرتکب شده بود گفت:
من قصد کشــتن برادرم را نداشــتم فقط میخواستم با او حرف بزنم وبگویم
که دیگر با هم رفت وآمد نداشته باشیم اما باهم درگیر شدیم ومن ناخواسته
با چاقو او را کشتم و حاال بشدت پشیمانم .
در پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند تا درباره متهم تصمیم بگیرند.

