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سخنگوی ناجا:

فقر و بیکاری عامل افزایش سرقت است

جان باختن  2مأمور پلیس در تعقیب و گریز متهمان

گــروه حــوادث /دو مأمــور پلیس اســتان فــارس هنــگام تعقیــب و گریز
خودروی متهمان بر اثر واژگونی خودرو جان خود را از دست دادند.
ســرهنگ «کاووس محمدی» معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
اســتان فــارس در تشــریح این خبر گفــت :بامداد دوشــنبه واحد گشــت
کالنتری « ۲۷گلستان» شیراز هنگام گشت در مسیر کمربندی به سمت
میدان صنایع ،به یک دســتگاه خودرو ســواری با  ۳سرنشــین مشــکوک
شــده و دســتور ایســت دادند .سرنشــینان خــودرو بدون توجه به ایســت
مأمــوران اقــدام به فرار کردنــد و مأموران انتظامی نیــز ضمن اخطار به
آنهــا با شــلیک تیــر هوایی بــرای متوقف کــردن خودرو ،بــه تعقیب آنها
پرداختند.معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان گفت :هنگام
تعقیــب و گریــز ،خــودروی مأموران انتظامی از مســیر منحرف شــد و بر
اثر برخورد شــدید با موانع کنار بلوار واژگون و دو نفر از مأموران بهعلت
شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

افشای راز قتل در خانه پدری

گروه حوادث  /درگیری پدر و پســر در خانه روســتایی راز قتــل دختر خانواده را
پس از  10سال فاش کرد .سرهنگ الیاس تازیکه ،فرمانده انتظامی شهرستان
علــی آبــاد کتول در تشــریح این خبــر گفت :چنــد روز قبل گــزارش یک مورد
درگیــری خانوادگــی بین یک پدر و پســر به پلیس بخش کماالن اعالم شــد و
بالفاصله مأموران کالنتری  ۱۳به محل اعزام شدند .با حضور پلیس در محل
مشاهده شد پدر و پسری با یکدیگر درگیری پیدا کردهاند و از کشته شدن یک
زن حرف میزنند .با توجه به اینکه موضوع یک قتل مطرح بود مأموران این
پدر و پســر را به پلیس آگاهی شهرســتان منتقل کردند و تحت بازجویی قرار
دادند .متهمان در تحقیقات تخصصی اعتراف کردند که با همدستی یکدیگر
 ۱۰ســال قبل دختر خانــواده را بهدلیل اختالفات خانوادگی به قتل رســانده و
جسدش را نیز مخفیانه در مکانی دفن کردهاند.فرمانده انتظامی شهرستان
علی آباد کتول در پایان با اشاره به بازسازی صحنه قتل از سوی این پدر و پسر
گفت :متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سقوط از بلندی ،عمده ترین دلیل مرگ هنگام کار

گروه حوادث  /بر اســاس گزارش ســازمان پزشکی قانونی از ابتدای فروردین
تا پایان آبان امســال ۱۲۵۸ ،نفر در حوادث ناشــی از کار جان خود را از دست
دادند.بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این آمار در مقایســه با قربانیان
حوادث کار سال گذشته از رشد  9/3درصدی خبر میدهد.
بر اساس این گزارش ۲۳ ،نفر از قربانیان زن بودهاند و استانهای تهران
با  ،۲۷۷آذربایجان شــرقی با  ۹۰و خراســان رضوی با  ۸۵فوتی بیشــترین و
استانهای بوشهر با دو ،کهگیلویه و بویراحمد با پنج و چهارمحال و بختیاری
با هفت فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشتهاند.
پزشکی قانونی در این گزارش تأکید کرده است :سقوط از بلندی همواره
بیشــترین ســهم را در آمار تلفــات حوادث کار به خــود اختصاص میدهد و
نزدیک به نیمی از تلفات را شامل میشود .در هشت ماهه امسال نیز ۵۳۸
نفــر از قربانیــان حــوادث کار بهدلیل ســقوط از بلندی جان خود را از دســت
دادهاند که  ۴۲.۸درصد کل تلفات را دربر میگیرد.

اخبار

گــروه حوادث « /مــردم میخواهنــد یک بســتر آرام بــرای فعالیتهای
روزمــره داشــته باشــند و این را از پلیــس طلب میکنند .مبــارزه با اراذل
و اوباش و قانون شــکنان به طور مســتمر در دســتور کار پلیس قرار دارد،
قانون هم در این زمینه وظیفه پلیس را مشخص کرده است».
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»« ،ســردار مهــدی حاجیــان»
معــاون اجتماعــی و ســخنگوی ناجــا در نشســت خبری که صبح دوشــنبه
بیســت و دوم دی در مرکز فرماندهی ناجا برگزار شــد ،با بیان این مطلب
گفــت :نــگاه امروز پلیس این نیســت که بگوید من مأمور و معذور هســتم
بلکــه خــود را مأمور و مســئول میدانــد .پلیس از مردم و بــرای مردم و در
خدمت مردم اســت .در این زمینه اصحاب رســانه نیز شــرکای کاری ما در
حوزه نظم و امنیت و در واقع رسانه پل ارتباطی بین مردم و پلیس است.
ëëانتشار کلیپهای جرایم در فضای مجازی
سردار حاجیان در مورد انتشار کلیپهای سرقت و جرم و جنایت در
فضای مجازی گفت :انتشــار هرگونه کلیپ ســرقت و زورگیری بر اساس
قانــون جرایم رایانهای در فضای مجازی جرم اســت و کســی حق ندارد
این کلیپ ها را در فضای مجازی منتشر کند .بر اساس آمار سرقتهای
خرد در  ۹ماهه امســال افزایش داشــته ،این در حالی اســت که در وقوع
ســرقت علل زیادی نقــش دارند ،فقــر و بیکاری باعث افزایش ســرقت
میشــود امــا باید پرســید آیا نیــروی انتظامــی در بحث فقــر و بیکاری و
ایجاد کار نقش دارد؟ ما در پیشگیری وضعی نقش داریم اما این نقش
کم است ،ما شفاف هستیم و بر مبنای شفافیت پیش میرویم.
معــاون اجتماعی ناجا گفت :اوباشگری خط قرمز پلیس اســت ،در
دســتهبندیها اوباش را طبقهبندی کردهایم امــا این به معنای افزایش
اوباش نیســت ،برخورد بــا اوباش مطالبه مردم اســت ،نیروی انتظامی
اجازه نمیدهد که معدود قانونشکنان در جامعه رعب و وحشت ایجاد
کنند .از ســوی دیگر قانون بکارگیری ســاح وضعیت پلیس را مشــخص
کرده و به پلیس اجازه داده که پس از انجام ترتیبات و دســتور ایســت از
ســاح خود برای زمینگیر کردن مجرم استفاده کند و هیچ اقدام پلیسی
بر خالف قانون انجام نمیشود ،اجازه نمیدهیم امنیت خدشهدار شود
چرا که اگر به امنیت خدشه وارد شود ،ترمیم آن بسیار سخت است.
ëëتنظیم الیحــه دفاعی صدور اعــان قرمز اینترپل بــرای عامالن وآمران
ترور سردارشهید قاسم سلیمانی
ســخنگوی نیــروی انتظامــی با بیــان اینکه افــرادی بهعنــوان لیدر در
حــوزه شــرطبندی در خــارج از کشــور شناســایی و برای آنهــا اعالنقرمز
حکم جلب صادر شــده ،بیان کرد :اســترداد مجرمان فرآیندی سیاسی،
قضایی و پلیسی است که باید اقدامات در هر سه حوزه انجام شود اما ما
با پلیس دیگر کشورها تعامل خوبی داریم.
وی همچنیــن از درخواســت صــدور اعــان قرمــز بــرای چهــار نفــر
از مرتکبــان تــرور شــهید فخــریزاده خبــر داد و گفــت :الیحــه دفاعــی
صــدور اعــان قرمــز اینترپــل بــرای عامــان وآمران تــرور سردارشــهید
قاســم ســلیمانی نیز تنظیم شــده اســت .اعالمیههای پلیس بینالملل
بخشنامههایــی بینالمللــی هســتند که به چهار زبان رســمی ســازمان
منتشــر میشود و بسته به حساســیت محتوایی و موضوع ،به چند دسته
آبی ،سبز ،زرد ،مشکی و قرمز دستهبندی شده است.
اعــان قرمــز اعالنی اســت کــه میتــوان افــرادی را کــه مرتکب جرم
میشوند و به کشور یا کشورهای دیگر میگریزند تحت پیگرد بینالمللی
قرار داد .از نظر کشورهایی که اعالن قرمز را به موجب نظام قضاییشان
به رسمیت شناختهاند ،به منزله درخواست دستگیری موقت است.
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برای پیرمرد قناد

گــروه حــوادث  /زوج جــوان با همدســتی یکی از
دوستانشــان ،پیرمــرد تنهــا را بــه بهانــه آشــپزی
برای یک مراســم بــه قتلگاه برده و ســپس پول،
جواهــرات و دالرهــای او را از خانــهاش ســرقت
کردند.
به گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،آخرین
روز شــهریور امســال زن جوانــی بــه اداره پلیــس
رفت تا از ناپدید شــدن پــدرش خبر دهد .وی به
کارآگاهــان اداره چهــارم پلیــس آگاهی پایتخت
گفت :پدرم  85سال دارد او سالها در کار قنادی
و آشــپزی بود اما این اواخر بهخاطر کهولت سن
کمتر کار میکرد .من یک خواهر و برادر نیز دارم
کــه خارج از کشــور هســتند و خــودم نیــز در کرج
زندگی میکنم اما از چند روز قبل هر چه با پدرم
تماس میگیرم جواب نمیدهد امروز به تهران
آمدم و به خانهاش رفتم اما کسی در را باز نکرد.
ëëسرقتمیلیاردی
پس از شکایت زن جوان مأموران در نخستین
گام راهی خانه پیرمرد تنها شــدند اما به محض
ورود ،بــا خانــه بهــم ریختــه رو بــه رو و متوجــه
ســرقت طــا و دالر و ســنگهای قیمتــی داخــل
خانــه شــدند .بــا این حــال ســالم بــودن درهای
ورودی خانه ،نشــان میداد کــه عامل یا عامالن
ســرقت آشــنا بــوده و بــا کلیــد وارد شــدهاند .در
تحقیقات از همســایهها مشخص شد که آخرین
بار پیرمرد ســاعت  7بعد از ظهر  26شــهریور در
حال پیادهروی در پارک نزدیک خانهشــان دیده
شده است.
ëëخرید از کارت بانکی
در ادامه بررســیها مشخص شــد که در چند
گــروه حــوادث  /مــردی کــه بهخاطــر
انتقــام از زن مورد عالقــهاش ،با آتش
زدن عمــدی کارگاه خیاطــیاش
باعث مرگ وی و شــریکش شــده بود
بــا محاکمــه غیابی به دو بــار قصاص،
پرداخت دیه و حبس محکوم شد.

روزی کــه از ناپدیــد شــدن او میگــذرد حدود 70
میلیــون تومان از کارت مرد قناد خریداری شــده
است .طبق استعالمات صورت گرفته ،داروهای
بدنســازی؛ گوشــیهای تلفــن همــراه و لــوازم
خانگی ،وســایلی بود که بــا کارت عابر بانک مرد
ناپدید شده خریداری شده بود.
مأموران به سراغ فروشندهها رفته و مشخص
شد زن و شوهری این وسایل را خریداری کردهاند
که هیچ رد و نشانی از خود به جا نگذاشته بودند.
زن و شــوهر در حالی که ماسک به چهره داشتند
وارد مغازه شــده و با کارت عابر بانک خریدشان
را انجــام داده بودنــد .تصاویــری کــه توســط
دوربینهای مداربسته این مغازهها از زوج جوان
ثبت شــده بود ،تصویر چهره نگاری شــده آنها را
بــه پلیس داد ســپس ایــن تصاویــر چهرهنگاری
شــده بین فروشندگان مغازههای منطقه منتشر
شــد و در نهایــت یکی از فروشــندهها ،مرد جوان
را شناســایی کرد و گفت :فکر کنم اســمش بهروز
باشد ،چند باری او را با شاگرد یکی از فروشندهها
بهنــام حســام دیــده بــودم .بهدنبــال اظهــارات
مرد مغازه دار ،مأموران به ســراغ حســام رفته و
تحقیقات از او ادامه یافت.
حســام گفــت :بهــروز در کار خریــد و فــروش
گوشی و یکی از خریداران پر و پا قرص عتیقهجات
است .سپس مأموران از وی خواستند بهروز را به
بهانه فروش ســکه عتیقه به محل قرار بکشــاند.
بدین ترتیب بهروز و همسرش دستگیر شدند.
ëëاعتراف به قتل
بهروز پس از دستگیری مدعی شد کارت عابر
بانک را از پســر جوانی بهنام آرمان گرفته اســت.

بــا اطالعاتی که بهروز در اختیــار کارآگاهان اداره
چهارم پلیس آگاهی پایتخت قرار داد ،به دستور
بازپرس دادســرای امور جنایــی پایتخت ،آرمان
بازداشت شد.
با دســتگیری آرمان وی به قتل پیرمرد قناد با
همدستی زوج جوان اعتراف کرد.
ســرهنگ مرتضــی نثاری ،معــاون مبــارزه با
جرایــم جنایی پلیس آگاهــی پایتخت گفت :هر
ســه متهم مدعی شــدند که جسد پیرمرد را بعد
از قتــل در جاده تلو رهــا کردهاند .با اعتراف آنها،
تحقیقات برای یافتن جســد پیرمرد ادامه یافت
و مأموران در استعالمات صورت گرفته دریافتند
که جســد پیرمردی ناشــناس با مشخصات مرد
قنــاد  28شــهریور در جاده تلو پیدا شــده اســت.
بدیــن ترتیــب از دختــر پیرمــرد خواســتند برای
شناســایی هویــت بــه پزشــکی قانونــی بــرود .بــا
مراجعــه دختــر مقتــول ،جســد شناســایی و راز
ناپدید شدن پیرمرد تنها برمال شد.

توگو با متهم
گف 
ëëبا همدستت آرمان چطور آشنا شدی؟
یک ســال قبــل یخچالمــان خراب شــد و در
فضــای مجــازی بهدنبــال تعمیــرکار بودیــم که
شماره آرمان را دیدیم .با او تماس گرفته و او هم
یخچالمان را تعمیر کرد .دوستیام از همان روز
با آرمان آغاز شد و تا االن هم ادامه دارد.
ëëمقتولرامیشناختی؟
اصــاً ،هیــچ شــناختی از او نداشــتم .مدتی
قبل به خاطر مسائل مالی که برایم پیش آمده
بــود با آرمــان درد دل کردم و گفتــم که نیاز به

قاتل فراری

پــول دارم .آرمــان هم گفت چند ســال قبل در
طبقــه چهارم ســاختمانی زندگــی میکرده که
در طبقــه اول آن پیرمــرد ثروتمنــد و تنهایــی
ساکن بوده است .گفت که او وضع مالی خوبی
دارد و دالر و پــول زیادی در خانهاش نگهداری
میکنــد و چون بچههایش نیز تهران نیســتند،
کســی به او ســر نمیزند .با اطالعاتی که آرمان
در اختیارمان قرار داد نقشه سرقت را کشیدیم
و ســاعت حدود  9شــب  26شهریور زنگ خانه
مــرد قناد را زدیم .او آرمان را میشــناخت و به
دروغ گفتیم که برای مجلس جشن نیاز به یک
آشــپز داریم و از او خواســتیم همراهمان شود.
پیرمرد هم از همه جا بیخبر ســوار ماشــین ما
شد.
ëëکجا او را کشتید؟
بهســمت جــاده تلــو رفتیــم .در راه دســت و
دهان پیرمرد را بستیم و با شوکر او را وادار کردیم
کــه کارت عابر بانــک و رمز کارتش را به ما بدهد.
وقتی مطمئن شــدیم که رمز درست است با بند
کیــف و کمربنــد پیرمرد را خفه کردیم و جســد را

به قصاص محکوم شد

به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از  3ســال پیش
بــا آتشســوزی یــک کارگاه خیاطی در نعمــت آباد آغــاز شــد .در جریان این
آتشســوزی دو نفر از افرادی که داخل کارگاه بودند به ســبب شدت سوختگی
به بیمارســتان منتقل شــدند اما ســاعاتی بعد یکی از آنها که زن جوانی بهنام
نســترن بــود فوت کــرد 3 .نفر دیگــر هم با ســوختگیهای ســطحی بهصورت
ســرپایی درمان شدند .پساز آن مأموران انتظامی و آتشنشانی با حضور در
محل ،علل حریق را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامــه صاحــب کارگاه کــه ســعید نام داشــت و بشــدت ســوخته بود در
توضیــح ماجــرا گفــت :مــن ایــن کارگاه را با دوســتم رضــا بهصورت شــراکتی
راهانــدازی کردیم .مدتی بعد رضا از همســرش جدا شــد و حال روحی خوبی
نداشــت من برای اینکه حال و روزش بهتر شــود او را با نســترن که از کارگران
خیاطــیام بود آشــنا کردم.آنها چندبــاری همدیگر را دیدنــد و باهم صحبت
کردنــد و بعــد به هــم عالقهمند شــدند .پــس از آن رضــا او را به عقــد موقت
خود درآورد مدتی بعد هم به خاطر عشــقی که به نســترن پیدا کرده بود از او
خواســت به عقد دائم وی دربیاید اما نســترن مخالفت کرد و گفت تو شــوهر
مناســبی برای من نیســتی این درحالی بود که رضا در همین چند ماه آشنایی
برای او مقدار زیادی طال خریده و همه مخارجش را تقبل کرده بود.
صاحب کارگاه در ادامه افزود :پس از مخالفت نسترن ،رضا خیلی ناراحت
شــد و از من خواســت تا واسطه شوم و نسترن را راضی کنم تا با او ازدواج کند.
روز حادثــه مــن هر دو آنها را به کارگاه دعوت کــردم تا بتوانم کار خیری انجام

اعتراف متهم به قتل:

دهــم .اما نســترن گفت که حاضر نیســت بــا رضا ازدواج کنــد در همین موقع
رضا آنقدر عصبانی شــد که ظرف بنزینی را که همراه خودش آورده بود روی
نســترن و مــن ریخت و از آنجا که بخاری کارگاه روشــن بــود ،یکدفعه همه جا
آتش گرفت و اینطور شد که ما سوختیم.
چنــد روز پــس از اظهــارات صاحــب کارگاه او نیــز براثــر شــدت ســوختگی
جــان باخــت .این درحالــی بود که مأمــوران تحقیقات خود را برای شناســایی
و دســتگیری رضــا آغــاز کرده بودند اما او متواری شــده بــود .پلیس در مرحله
بعــدی به ســراغ  3مجروح دیگر این ماجرا رفت و آنهــا را مورد بازجویی قرار
داد کــه هــر  3نفرشــان حرفهــای ســعید را تأییــد کردنــد .در حالــی که هیچ
ســرنخی از رضا به دست نیامده بود ،پرونده به شعبه  11دادگاه کیفری استان
تهران فرســتاده شــد و رســیدگی به ایــن پرونده بهصــورت غیابی برگزار شــد.
اولیای دم نســترن و ســعید که در دادگاه حاضر شده بودند برای متهم فراری
درخواســت قصــاص کردند .ســپس  3شــاکی دیگر که دچار ســوختگی شــده
بودنــد به جایگاه رفتند و درخواســت دیه از متهــم را مطرح کردند .بعد از آن
هــم وکیل تســخیری متهم در جایگاه حاضر شــد و با توجه بــه اینکه موکلش
غایب بود درخواست کرد که رسیدگی به بعد از بازداشت متهم موکول شود.
اما با توجه به اینکه ســه ســال از ماجرا گذشته و متهم بازداشت نشده بود،
هیأت قضات وارد شــور شــدند و متهم را با توجه به شکایت اولیای دم و سایر
مــدارک به دســت آمده به دو بار قصــاص و پرداخت دیــه در حق مجروحان
حادثه و حبس محکوم کردند.

همسرم را به خاطر چشم و هم چشمی کشتم

گروه حــوادث  /دعوای زن و شــوهر به
خاطر چشــم و هم چشــمی بــا فامیل
منجر به قتل زن جوان شد.
ســرهنگ مقصود رســتگار ،رئیس
پلیــس آگاهــی خراســان شــمالی در
تشــریح ایــن جنایــت گفت :بــا اعالم
مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر
خفگی زنی  29ســاله با گاز مونوکســید
کربــن در یکــی از مناطــق شهرســتان
بجنــورد بالفاصلــه کارآگاهــان پلیس
آگاهــی بــرای بررســی موضــوع بــه
محــل اعزام شــدند .امــا مأمــوران در
بررســی اولیه جســد آثار فشــار جســم
رشــتهای در گردن و کبــودی صورت و
انگشت وسط دســت راست زن جوان
را مشــاهده کردند و فرضیه قتل قوت
گرفت .بنابراین مأموران برای بررسی
موضــوع به خانه مقتــول رفته و اقدام
به انجام تحقیقات گسترده از خانواده
وی کردند.
همسر مقتول در ابتدا منکر هرگونه
نزاع و درگیری بود و علت مرگ وی را
گازگرفتگی عنوان میکــرد ،اما پس از

تحقیقــات فنی و تخصصی کارآگاهان
ســرانجام متهم لب به اعتراف گشود
و گفــت :با همســرم آن شــب به خانه
یکــی از آشــنایان رفتــه بودیــم .چــون
آنهــا اقــدام به خریــد وســایل خانگی
جدید کرده بودند پس از بازگشــت به
خانه و به خاطر چشــم و هم چشــمی
بــا یکدیگر جر و بحــث کردیم .ما یک
نوزاد داریم که گرســنهاش شــده بود و
مدام گریه میکرد اما همســرم از شیر
دادن بــه کــودک خــودداری میکرد با
دیدن این صحنه در یک لحظه کنترل
خــود را از دســت داده و بــا فشــار بــر
گلویش وی را به قتل رساندم.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان در
پایــان با اشــاره بــا اینکه متهــم پس از
تشــکیل پرونــده ،بــرای ســیر مراحــل
قانونــی بــه مرجــع قضایــی تحویــل
داده شــد از شــهروندان خواســت تا با
توجــه بــه شــرایط اقتصادی از چشــم
و همچشــمی پرهیــز کننــد و آســتانه
تحمــل خــود را بــاال ببرنــد تــا شــاهد
اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.

در جاده تلو رها کردیم .بعد از جنایت همسرم را
به خانه رساندم و راهی خانه پیرمرد قناد شدیم.
بــا کلیدهایی که از او گرفتــه بودیم وارد خانهاش
شــدیم و از خانه  70گرم طــا 15 ،میلیون تومان
پــول و مقــدار زیادی ســنگ گرانقیمــت و جواهر
سرقت کردیم.
ëëبا وسایل سرقتی چه کردید؟
بــا کارت عابر بانک خرید کردیم و برای اینکه
آرمــان ســهمی از ایــن پــول نبــرد بــه دروغ به او
گفتیم زمانی که جســد را در جــاده تلو انداختیم
کارت عابــر بانک هم افتاده اســت .طالها را هم
مخفیانه فروختیم.
ëëشغل ات چیست؟
ســالها در بنــگاه امــاک کار میکــردم ،بــا
همســرم هم آنجا آشــنا شــدم .من متولد ســال
 1367هســتم و همســرم دنیــا  5ســال از مــن
بزرگتر اســت او به خاطر اعتیاد همسرش با دو
بچــه از او جدا شــده بود .خانــوادهام مخالف این
ازدواج بودنــد و من بــدون رضایت آنهــا ازدواج
کردم .بعد از مدتی هم مسافرکشی میکردم.

رفتار عجیب پسر بعد از

مرگ مادر

گــروه حوادث /پســر جوان که مدعی اســت مــادرش خــود را از بالکن پرت و
خودکشی کرده است بهدلیل تناقض گویی درباره این حادثه بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســاعت یک بامداد دوشــنبه  22دی
مأمــوران کالنتری  133شــهرزیبا از ســقوط مرگبــار زن میانســالی خبر دادند.
بهدنبال اعالم این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادسرای
امور جنایی تهران برای علت مرگ زن  53ساله صادر شد.
در بررسیهای اولیه مشخص شد که این زن به علت سقوط از بالکن خانه
مجروح و به بیمارســتان منتقل شده اما ساعتی بعد جان باخته است این در
حالی بود که پسر دانشجوی زن میانسال با اطالع از مرگ مادرش بیمارستان
را بالفاصله ترک میکند.
ترک بیمارســتان از سوی پسر جوان ،باعث شــد تا بازپرس جنایی دستور
تحقیــق از او را صــادر کنــد .مأمــوران بالفاصلــه راهی محل ســکونت پســر
دانشجو شده و او را در حالی که خوابیده بود پیدا کردند.
وی در تحقیقــات گفــت 17 :ســال قبل پدرم فــوت کرد و فقــط یک خواهر
دارم .خیلی وقتها با مادرم بر ســر ارثیه پدری دعوایم میشــد .آن شب هم
دعوایمــان باال گرفت .یک دفعه مادرم به ســمت بالکن رفــت و خودش را
پایین انداخت .مادرم را به بیمارســتان رســاندم و زمانی کــه متوجه مرگش
شدم ،در حالی که شوکه بودم به خانه برگشتم.
به دســتور بازپرس حبیب اهلل صادقی جســد زن میانسال برای مشخص
شــدن علــت اصلی مرگ بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد .پســر دانشــجو نیز
بهعنوان مظنون بازداشت شده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

قصاص  2برادر به خاطر قتل در بوتیک

گــروه حوادث  /دو برادر که در پی درگیری با مرد بوتیک دار ،وی را به قتل رســانده
بودند به قصاص محکوم شدند.
بــه گزارش خبرنگار «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از مرداد ســال گذشــته با
گــزارش مرگ مــرد جوانی که پس از اصابت چاقو در بیمارســتان فــوت کرده بود،
آغــاز شــد .مأموران پــس از حضــور در بیمارســتان دریافتند مقتول فروشــنده یک
بوتیک بوده که پس از درگیری با دو برادر با ضربه چاقو از آنها مجروح و ســاعاتی
بعد هم فوت شــده اســت .در ادامه  2برادر بهنام حســن و اصغر بازداشــت شدند
و پــس از آن مأمــوران به محــل جنایت رفتند و دوربین مداربســته مغــازه را مورد
بازبینــی قــرار دادنــد .پس از آن هم صحنه جرم بازســازی شــد و آنها در شــعبه 2
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند .در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست
قصاص کردند .پدر قربانی گفت :پسرم مجید مرد آبروداری بود و برای رفاه زن و
بچهاش خیلی زحمت میکشــید و حاال هم از طــرف خودم و نوهام برای متهمان
درخواست قصاص دارم.
پــس از او اصغــر  ۳۹ســاله که ســوابق متعدد کیفــری دارد به جایــگاه رفت و با
پذیــرش اتهــام خود گفت :من بتازگی و پس از  ۵ســال حبس به خاطر حمل مواد
مخدر آزاد شــده بودم روز حادثه من به مغازه مجید رفته بودم تا لباس بخرم اما
سر قیمت لباس با هم جر و بحثمان شد و او یکباره عصبانی شد و با میله آهنی
به من حمله کرد و درگیری بین ما آغاز شــد .من هم چاقو کشــیدم و میخواســتم
به کتفش بزنم که ناخواســته به شــاهرگش زدم .برادرم حسن هیچ نقشی در قتل
نداشت و فقط برای کمک به من آمده بود.
در ادامه رسیدگی به این پرونده حسن  ۳۵ساله با انکار اتهام قتل گفت :من در
نزدیکی بوتیک مجید مغازه قصابی دارم .آن روز در حال کار بودم که برادرزادهام
هراســان به ســراغم آمد و گفت پدرش با مجید درگیر شــده من هم بالفاصله به
آنجا رفتم تا مانع درگیری شوم و قتلی مرتکب نشدهام.
اما در پایان جلســه دادگاه قضات براســاس مدارک و شــواهد و فیلم موجود از
صحنــه قتــل  2برادر را به قصــاص و پرداخت دیه به خاطر ضرباتــی که به مقتول
وارد کرده بودند محکوم کردند.

