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رهایی دو اعدامی از چوبه دار

هتل ناگویا

حوادث
جـــهان

سرقت های شاگرد مغازه

گروه حوادث -معصومه مرادپور /دو پســر شرور برای تصاحب
خودرویدوستشانسناریویقتلویراطراحیواجراکردند.به
گزارش خبرنگار حوادث«ایران» 17 ،دی امسال بهدنبال کشف
جسد پسر جوان نیمه عریان داخل خودروی پژو پارس سفید در
مهرشــهر کرج ،بازپرس کشیک قتل در محل حاضر شد وخیلی
زود جسد پسر جوان به پزشــکی قانونی انتقال یافت.براساس
گواهیپزشکیقانونیعلتاصلیمرگپسرجوانتزریقبیش
از حد هروئین اعالم شد.

به خاطر ازدواج

گروهحوادث/شاگرد مغازه موبایل فروشی برای ازدواج با
دختر مورد عالقهاش مجبور شد  15گوشی آیفون سرقت
کند.بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،رســیدگی به این
پرونــده از اوایــل آذر و با شــکایت مرد جوانــی در رابطه با
ســرقت گوشی تلفن همراهش آغاز شد .شاکی به پلیس
گفــت :چنــد روز قبــل گوشــی تلفــن همراهم کــه آیفون
بــود را برای فروش در یک ســایت اینترنتــی آگهی کردم.
دختــر جوانــی تماس گرفــت و برای خرید گوشــی با من
قرار مالقات گذاشــت .زمانی که به محل قرار رفتم دختر
جــوان به همــراه مردی ســوار بر یــک خودروی پــژو 206
آمدند .گوشــی تلفن همراه و جعبهاش را به دختر جوان
دادم تا آن را بررســی کند .بعد به بهانه مطابقت شــماره
ســریال گوشــی با جعبه داخل خودرو نشست اما در یک
لحظه مرد جوان پایش را روی گاز گذاشــت و فرار کردند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان با  14شــکایت مشــابه دیگر
مواجه شــدند .در تمام ســرقتها شــاکیها مشــخصات
همان دختر و پسر  206سوار را به پلیس دادند.
فروشنده تلفن همراه
در ادامــه بررســیها کارآگاهــان دریافتنــد کــه یکــی از
گوشــیهای ســرقتی در اختیار پســر جوانی بهنــام بابک
اســت کــه در مغــازه موبایل فروشــی کار میکنــد .بدین
ترتیب مأموران به دســتور بازپرس ایرد موســی از شعبه
پنجم دادسرای ویژه سرقت ،بابک را دستگیر کردند .وی
ابتدا منکر سرقتها بود و مدعی شد :گوشی تلفن همراه
را  15روز قبل ازپسر جوانی خریدهام .معموالً چون اینجا
موبایل فروشی است گوشــیهای زیادی برای فروش به
اینجا میآورند .از آنجایی که گوشــی تلفن همراه آیفون
جعبه داشت من هم آن را خریدم.
ردپای یک زن
امــا در ادامــه کارآگاهان با بررســی تصاویــر دوربینهای
مداربســته محل ســرقتها دریافتند بابک راننده همان
خــودروی  206اســت .بدیــن ترتیب به ناچار پســر جوان
لــب به اعتراف گشــود .او مدعی شــد که بــا دختر جوانی
بهنام شــیال ســرقتها را انجام داده اســت .با شناســایی

همدســتش کارآگاهان دختر جوان را نیز بازداشت کرده
و او نیز به جرم خود اعتراف کرد.
توگو با متهم
گف 
بابــک ،ســابقه کیفــری نــدارد و به قــول خــودش فریب
دختری را خورده و دست به سرقت زده است.
ëëچه شــد که تصمیم به ســرقت گرفتی؟مــن اصالً اهل
سرقت نیستم و تا به حال از کنار کالنتری هم رد نشدهام.
همهاش تقصیر شــیال اســت .او آنقدر زیر پایم نشست و
مرا وسوسه کرد تا دست به سرقت زدم.
ëëچــه وسوســهای؟ مدتی قبل در فضای مجازی با شــیال
آشــنا شــدم .تصور میکــردم که او وضعیــت مالی خوبی
دارد .از طرفی دختر مهربانی بود و همه اینها باعث شد
تا تصمیم بگیرم به او پیشنهاد ازدواج دهم .اما شیال گفت
که وضع مالی خوبی ندارند و از آنجا که من هم فقط یک
شاگرد مغازه بودم و وضع مالی خوبی نداشتم شیال گفت
راهی بلد اســت که یک شــبه میتوان ره صد ســاله را طی
کرد و بعد که پولدار شدیم ازدواج کنیم.
ëëچه راهی پیشــنهاد داد؟او پیشنهاد سرقت گوشیهای
تلفن همراه آیفون را داد .میگفت تنها گوشی تلفنی که
قیمتش واقعاً زیاد شده آیفون بوده و قیمتش باالتر هم
میرود .از طرفی این مدل گوشــی خریــداران زیادی هم
داشــت .او گفت گوشــیهای تلفن همراه آیفون سرقت
کنیــم و بعــد از اینکــه وضــع مالیمــان خوب شــد باهم
ازدواج کنیم .حتی پیشنهاد داد که با این شیوه میتوانیم
به خارج از کشور هم برویم .خالصه آنقدر او مرا وسوسه
کرد تا باالخره همراهش شدم.
ëëنقشــهتان چه بود؟از ســایتهای فــروش اینترنتی فقط
فروشــندگان را شناســایی میکردیــم .بعــد بــا آنهــا قــرار
میگذاشــتیم و تأکیــد میکردیم که حتماً جعبه گوشــی را
هم با خودشان بیاورند .شیال به بهانه تطبیق شماره سریال
گوشی با جعبه ،گوشیها را میگرفت و من که پشت فرمان
منتظربودمازیکلحظهغفلتفروشندهاستفادهمیکردم
و پایم را روی گاز گذاشته و فرار میکردیم.
ëëچند گوشی سرقت کردید؟ 15گوشی.

کارآگاهان در نخســتین تحقیقات دریافتند پســر جوان به نام
ســعید 26ســاله از دو روز قبل که به خاطر اختالف و مشاجره
بــا خانــوادهاش از خانــه بیــرون رفتــه بــود دیگــر برنگشــته و
خانوادهاش خبری از او نداشتند.
در حالــی کــه مــرگ وی براثر مصــرف مواد مخــدر و طبیعی
اعالم و پرونده مختومه شده بود اما کارآگاهان با مشاهده آثار
مهر روی انگشــتان سعید این فرضیه را که وی به قتل رسیده
است مورد بررسی قرار دادند و بار دیگر تحقیقات آغاز شد.
با کنترل آخرین تماسهای سعید قبل از مرگش دریافتند او با
فردی به نام مهرداد در تماس بوده است.مهرداد خیلی زود
بازداشت شــد و در بازجوییها گفت :سعید بهخاطر مصرف
زیاد مشروب وموادمخدر بیهوش شد بعد که متوجه مرگ او
شــدیم با دوستم او را سوار خودرواش کرده و در جایی خلوت
رهایــش کردیم...امــا بعد از مدتی او مجبور به اعتراف شــد و
گفت :یک روز سعید پیش من آمد وگفت به خاطر درگیری و

انفجارتریلرحملسوختدراردکان
برخورد یک دســتگاه تریلر حمل گازوئیل با یک دســتگاه کامیون بنز باعث انفجار و ســوختن کامل دو خودرو و
آتش گرفتن دو باب مغازه و دو خانه مســکونی و یک دســتگاه پراید در روســتای رباط پشــتبادام بخش خرانق
اردکان شد.
«جاوید عیدانی» بخشدار خرانق به ایسنا گفت :این حادثه شامگاه سهشنبه در روستای رباط پشت بادام بخش
خرانق اتفاق افتاد ،اما با تالش نیروهای امدادی و انتظامی ،آتشسوزی مهار شد.
وی ،علت این ســانحه را برخورد شــدید یک کامیون حمل ســوخت به علت نقص فنی و انحراف از جاده با یک
کامیون بنز تک و آتش گرفتن تانکر حامل ســوخت عنوان کرد و گفت :این ســانحه تلفات جانی در پی نداشته و
فقط به تعدادی از خودروها و خانههای مسکونی اطراف حادثه ،خساراتی وارد شده است.

جنایت هولناک مدل روس

سقوط پنجره
روی سر زن رهگذر

آرزو کیهان
مترجم

میرر

رانندگی با کوسه غول پیکر

دیلی میل

ماهیگیر استرالیایی در حالی که یک کوسه غول پیکر را صید کرده بود خبرساز
شــد.به گزارش دیلی اســتار ،کوســه حدود  2.5متر طول و  165کیلوگرم وزن
داشــته .مرد ماهیگیر در حالی که کوســه را ســوار خودرو کرده بود در بزرگراه
«بوتانی» با این کوسه رانندگی کرد.
رانندگانی که پشــت ســر این ماهیگیر در حال حرکت بودهاند از کوسه درون
خودرو در حال حرکت فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کردند.
با انتشــار ایــن خبر ماهیگیر بیان کرد که کوســه صید شــده میــان  4خانواده
تقسیم و برای خوردن آماده خواهد شد.

yahoo

ســقوط پنجــره شیشــهای یک هتــل در
هنــگ کنــگ جــان توریســت چینــی را
گرفت.به گزارش دیلی میل ،توریســت
در حــال عبــور از نزدیکی هتل  16طبقه
میــرا بــوده که پنجره بر ســرش ســقوط
کرده و جانش را گرفته است.
بنــا بــر گزارشهای پلیــس هنگ کنگ
نظافتچــی هتــل در حــال پــاک کــردن
پنجــره بــوده که پنجــره از جایــش جدا
شــده و بــر ســر توریســت نگــون بخــت
افتاده است.این زن نظافتچی دستگیر
و بــرای انجــام تحقیقات بیشــتر با قرار
وثیقه آزاد شــده اســت.گفتنی است که
زن توریست به همراه نامزدش بوده اما
ایــن مرد از حادثه جان ســالم بدر برده
است.

اختالفی که با خانوادهاش دارد نمیتواند به خانه برود از من
خواســت به او جــای خواب بدهم اما من نمیتوانســتم .بعد
باهم ســراغ یکی دیگر از دوســتانم بهنــام آرش رفتیم .آرش
هم گفت خانه مجردی دارد و ما را به آنجا برد.
اما همان شب وسوسه شدیم تا سعید را بکشیم و خودرواش
را تصاحب کنیم .آرش در خوراکی او قرص خواب آور ریخت.
کمــی گیج شــده بــود وقتی بــه حمام رفــت دنبالــش رفتم و
آمپــول هروئین به او تزریــق کردم.بعد با اثر انگشــتی که از او
گرفتیــم خودرواش را با قولنامه جعلی که در اختیار داشــتیم
بهنام خود کردیم.نیمه شــب متوجه شدم سعید جان باخته
اســت .جنــازهاش ســنگین شــده بــود با کمــک یکی دیگــر از
دوســتانمان جسد را سوار خودرو کرده و در مهر شهر رهایش
کردیم.پــس از پایان اظهارات دو متهم هر دوی آنها به اتهام
قتل بازداشــت شــده وهماکنون با قرار بازداشت موقت روانه
زندان شد هاند.

ایسنا

گروه حوادث /تحقیقات پلیس جنایی ژاپن در رابطه با قتل پسر ایرانی در هتل
قدیمی ناگویا به دستگیری یک مظنون در این پرونده منجر شد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،این جنایت  20فروردین ســال  96رخ داد.
دو دختر دوچرخه سوار در ناگویای ژاپن متوجه لکههای خون کنار هتل قدیمی
شده و با دنبال کردن رد خون با جسد پسر جوان مواجه شدند .با کشف جسد
خیلی زود موضوع به پلیس جنایی ژاپن اعالم شــد و بررســیهای اولیه نشان
میداد که  7روز از مرگ پسر جوان گذشته است .گذشت زمان باعث شده بود
تا جسد فاسد شود و همین مسأله شناسایی هویت آن را با مشکل مواجه کرده
بود اما ظاهر جسد نشان میداد که مقتول ژاپنی نیست.برای شناسایی هویت
مقتول ،کارآگاهان به سراغ پروندههای افراد ناپدید شده رفتند که در میان آنها
شکایت یک خانواده ایرانی هم دیده میشد.مشخصات جسد با عکس جوان
گمشــده ایرانی بهنام اشــکان مطابقت داشــت اما پلیس ژاپن برای اطمینان
از ایــن موضوع از خانواده وی که در ایران بودند خواســت تا اثر انگشــت وی را
برای پلیس ژاپن ارسال کنند .با ارسال اثر انگشت و تطبیق آن با جسد ،هویت
مقتول شناسایی شد.
بعد از گذشت 2ماه از ماجرا جسد پسر جوان به ایران فرستاده شد و بعد از آن
خانواده مقتول به دادسرای جنایی تهران رفته و خواستار شناسایی و دستگیری
قاتل فرزندشان شدند.پدر اشکان گفت :پسرم سال  92برای کار به کشور ژاپن
رفت .البته گاهی هم در هتل یکی از بستگانم در شهر ناگویا کار میکرد و وضع
مالــی بــدی نداشــت .در این مــدت از طریق فضــای مجازی با اشــکان ارتباط
داشتیم و شنیده بودم که بیش از یک میلیارد تومان پول به 2نفر از دوستانش
قرض داده و آنها از برگرداندن پول طفره میروند.
وی ادامه داد :آخرین بار با اشــکان روز ســیزدهبدر صحبت کردم2 .روز بعد از
این ماجرا بود که دختر موردعالقه پسرم که اهل فیلیپین بود با دخترم تماس
گرفت و مدعی شد که دو روزی است که از اشکان بیخبر است .از بستگانمان
که در آنجا بودند خواســتیم پیگیر ماجرا شوند و درنهایت از قتل پسرم با خبر
شدیم.ما احتمال میدهیم که همان دو نفر بدهکار و دوست دخترش دست
به جنایت زده باشند تا از پرداخت بدهیشان فرار کنند.
بررســیها در ایــن موضــوع ادامــه داشــت تــا اینکه پدر اشــکان چنــد روز قبل
بهدادســرای جنایی تهران رفت و مدعی شد که پلیس ژاپن با او تماس گرفته
و اعالم کرده که فردی را بهعنوان مظنون در قتل پسرم بازداشت کرده است.
با مشــخص شدن این موضوع تحقیقات از ســوی بازپرس جنایی در رابطه با
مظنون بازداشت شده ادامه دارد.

پسرجوانقربانی
دوستان طمعکار

ایران

سرنخ تازه در پرونده قتل

قــرار گرفتنــد .ایــن مهندس کــه خودش
بــرای بازرســی این ســاختمان در منطقه
ونــک مراجعه کرده بود گفت :از مدتها
پیش مشخص شده بود که افرادی ساکن
ســاختمانی در محدوده ونک هستند اما
آنهــا بــه هیچ عنــوان هزینه قبــوض برق
مصرفــی خــود را پرداخــت نمیکردنــد
تااینکه برای بررسی علت این موضوع به
محل رفتم.دقایقی که آنجا بودم متوجه

رفــت و آمدهای مشــکوکی بــه آپارتمان
شــدم .افرادی با اســناد و مــدارک به این
محــل مراجعه و پس از انجــام اقداماتی
محــل را تــرک میکردنــد .بــا توجــه بــه
حساســیت موضــوع ،مأمــوران عملیات
کالنتری بهطور ویژه به بررسی پرداختند
که مشخص شد ساکنان این ساختمان ،با
تصرف سه واحد از این آپارتمان ،محل را
به مکانی برای اقداماتی غیرقانونی مانند

جعل اسناد و مدارک تبدیل کردهاند.
بــا محــرز شــدن ایــن جرایــم ،هماهنگی
قضایــی صــورت گرفــت و تیــم عملیات
کالنتــری وارد عمــل شــده و صبــح
چهارشنبه وارد ساختمان شده و  10متهم
نیز دستگیر شدند.
ســرهنگ جلیــل موقوفــهای  -جانشــین
پلیــس پیشــگیری پایتخت -در تشــریح
ایــن خبر بیان داشــت :پس از بازداشــت

متهمین که در سه واحد از این ساختمان
ســاکن بودنــد ،از محــل مقادیــر زیــادی
اســناد و مــدارک مجعــول و اوراقــی کــه
آمــاده جعل و اقدامــات مجرمانه بودند
به همراه ســه قبضه ســاح ســرد کشــف
شــد کــه همگــی بــه همــراه متهمیــن به
کالنتــری منتقــل شــدند .با بررســیهای
صورت گرفته توسط کارشناسان انتظامی
مشــخص شــد که ایــن بانــد که ســرکرده

اصلــی آنهــا همچنــان متــواری اســت با
شناسایی و آگاهی از امالکی که به دالیلی
صاحبــان آنها در محل حضور نداشــتند
آنهــا را بــا جعــل و سندســازی تصاحــب
کرده و به مردم میفروختند.
بنابرایــن گــزارش ،بــا بهدســت آمــدن
ایــن مــدارک ،متهمین به مقــام قضایی
معرفــی شــدند و تحقیقــات در رابطــه با
اقدامات مجرمانه این افراد جریان دارد.

ایران

گروه حوادث /دو متهم به قتل که از ســوی قضــات دادگاه محکوم به مرگ
شــده بودنــد با جلــب رضایت خانــواده مقتــول از مجازات قصــاص رهایی
یافتند.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده از مرداد
ســال  90بهدنبــال قتل پســر جوانی بــه نام میثــم در باغی واقع در شــهریار
شروع شد.
خیلی زود تنها مظنون پرونده که فرید نام داشــت دســتگیر شــد ،او درشرح
ماجــرا گفت :مــن در میدان ترهبــار کارمیکنم و دیروقت بــه خانه میروم،
یک شــب که به خانهام رفتم مرد غریبهای را آنجا دیدم بالفاصله در خانه
را قفــل کردم و همســرم و مرد غریبــه را زندانی کردم و به پلیس زنگ زدم.
اما وقتی کار به شــکایت و دادگاه کشــیده شد قضات دادگاه میثم و همسرم
را تبرئــه کردنــد .مــن همســرم را طالق دادم امــا ماجرا به اینجا ختم نشــد
چون عموی همســرم دســت بردار نبــود ،او میگفت باید آن مــرد غریبه را
میکشــتم....چند روز بعد او به من زنگ زد وگفت ســارا -همسر سابقم  -و
میثم را به باغی در شــهریار کشــانده و از من هم خواســت آنجا بروم .وقتی
رفتــم متوجه شــدم عموی ســارا بــه میثم جوهرنمــک خورانــده و در حال
شــکنجه او اســت ســپس وی را خفه کرد و از من خواست جسدش را به باغ
دیگری ببریم .بهدنبال اظهارات این متهم ،عموی همســر او نیز بازداشت
شــد .این دو متهــم پس از محاکمه به اتهام مشــارکت در قتل به قصاص و
زن جوان هم به اتهام معاونت در قتل به 15سال حبس محکوم شدند.
ایــن درحالــی بود که حکم از ســوی قضات دیوانعالی تأیید نشــد و بار دیگر
این پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد ،اما
این بارهم بهدنبال دفاعیات هر سه متهم ،قضات بار دیگر این دو متهم را
به قصاص محکوم کردند.
اما هردومتهم درحالیکه یک قدم با چوبه دار فاصله داشــتند توانســتند با
جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات یابند ،بنابراین قرار است بزودی
در دادگاه کیفری از نظر جنبه عمومی محاکمه شوند.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

بازرس اداره برق جاعالن را لو داد
گروه حــوادث /مراجعه بازرس اداره برق
به یک ســاختمان برای تذکر به ســاکنان
بدحســاب ،عامــل دســتگیری یــک باند
جاعل شد.
بهگزارشخبرنگارجنایی«ایران»،چندی
پیش از طریق مســئول بازرسی اداره برق
منطقه بیهقــی ،مأمــوران کالنتــری ۱۴۵
ونک در جریان رفت و آمدهای مشکوکی
به یکــی از ســاختمانهای ایــن محدوده

اخـــــــبار
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مــدل روس دو فرزنــد کوچکــش را کشــت و اجسادشــان را
سوزاند.بهگزارش دیلی میل ،متهم «النا کاریموا» 27ساله
قبل از جنایات هولناکش دو فرزند خود را به فروشگاه برده
و برایشــان شــکالت خریده بود .گزارشهای پلیس روسیه
نشــان میدهــد وی ابتــدا دو فرزند  4و  2ســاله خود را خفه
کرده و با اجاره کردن یک ماشین اجساد را به جنگل برده تا
بسوزانداماباروشنشدنآتشوبلندشدندودویترسیده
و باقی مانده اجســاد را دوباره در پشــت خودرو گذاشته و در
انبــاری متروکــه انداخته اســت .قاتل
سپس انبار را به آتش کشیده و از محل
دور شــده اســت .در پــی آتشســوزی
مأموران آتشنشانی وارد عمل شده و
پس از خاموش کردن آتش به پلیس
گــزارش دادهانــد که اجســاد ســوخته
متعلق بــه دو کودک بوده اســت.وی
مدعی شــده از وقتی که از همســرش
جدا شــده نگهداری از بچههایش کار
سختیبودهاست.

