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کشف جسد مقابل بیمارستان

انتقام عجیب داماد از عروس

گــروه حوادث /داماد کینهجو وقتی مراســم ازدواجش به هم خورد
برای انتقام از عروس عکسهای خصوصی او را در فضای مجازی
منتشــر کرد.بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،خانــم جوانی
بــه پلیس فتا مراجعه کرد و مدعی شــد تصاویــر خصوصی وی در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پخش شده است.
وی در توضیح ماجرا گفت :مدتی قبل با شخصی آشنا شدم و پس
از مدتی قصد ازدواج با یکدیگر را داشــتیم اما در شــب عروســی با
توجه به اختالفات و درگیریهای دو خانواده همه چیز به هم خورد
و از هــم جدا شــدیم و تمام تصاویری کــه از بنده در فضای مجازی
پخش شده مربوط به همان زمان است.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی ،رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در
این باره گفت :پس از این شکایت کارشناسان پلیس فتا تحقیقات
خــود را آغــاز کردند و بــا در نظر گرفتن همه جوانب و بررســیهای
تخصصی ادله دیجیتال موجود در پرونده متهم را که همان داماد
ســابق بود شناســایی کردند و پس از تشریفات قضایی ،وی در یکی
از مناطق شــمالی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد .مجرم
پــس از حضــور در پلیس فتا تهــران بزرگ ضمن قبــول جرم خود
اظهار داشت قصد ازدواج با شاکی را داشتم که به علت اختالفات
خانوادهها این ازدواج به هم خورد و من برای تالفی و انتقام از این
خانواده دســت به این کار زدم و تمام تصاویری که از شاکی داشتم
در فضای مجازی منتشر کردم.
ایــن مقــام مســئول با هشــدار بــه مجرمانــی که بــا انتشــار تصاویر
خصوصــی و خانوادگی کاربران با آبروی آنــان بازی میکنند ،بیان
داشت :سوءاســتفاده از تصاویر شخصی و خصوصی در شبکههای
اجتماعــی یکــی از شــایعترین جرایــم حــوزه فضای مجــازی بوده
و باتوجــه به اینکــه هرگونه مزاحمــت و انتشــار تصاویر خصوصی
و خانوادگــی افــراد در فضــای ســایبری برابر قانون جرم محســوب
میشــود ،پلیس فتا خود را موظف به برخورد قاطعانه با مجرمان
و قانونشــکنان دانســته و تمــام توان خــود را برای حفــظ امنیت و
آرامش شهروندان در فضای مجازی به کار خواهد گرفت.

اخبــار

گروه حوادث /جســد مردی ناشــناس مقابل بیمارســتانی در غرب
پایتخت در حالی کشف شد که بررسیهای اولیه حکایت از قتل وی
در محل دیگری دارد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت  9:15دقیقه صبح شنبه
 16اسفند رهگذرانی که در حال عبور از مقابل بیمارستانی در شهرک
غرب بودند ،در فضای سبز کنار خیابان متوجه نایلون مشکی رنگی
شــدند که داخلش جسدی قرار داشت و با مشاهده جسد بالفاصله
موضوع را به پلیس خبر دادند.
با کشــف جســد ،موضوع بــه بازپرس رحیم دشــتبان و تیم بررســی
صحنــه جرم اعالم و تحقیقات در این خصوص آغاز شــد .با حضور
تیم جنایی در محل ،آنها با جســد مردی حدوداً  35ســاله در حالی
مواجــه شــدند که پــس از قتل داخل پتــو پیچیــده و درنهایت داخل
کیســه نایلونی قرار داده شــده بود.دســت و پاهای جســد طناب پیچ
شــده بود و شکســته شــدن ســر قربانی ،احتمال قتل بــر اثر ضربات
جسمی سنگین به سر را بیان میکرد.
پزشــکی قانونــی نیز علت اولیه مــرگ را ضربات به ســر اعالم کرد و
از زمان مرگ  6ســاعت میگذشت.بررســیها نشان میداد که قتل
در محــل دیگــری رخ داده و عامل یا عامالن جنایــت ،پس از اجرای
نقشه شــان ،جنازه را به آن محل انتقال دادهاند .به دســتور بازپرس
شــعبه دهــم دادســرای امور جنایی پایتخت جســد برای مشــخص
شــدن هویت و علــت اصلی مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــد و
تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن جنایت ادامه دارد.
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قاتلپدرونامادری

باالیچوبهدار
گروه حوادث /مرد جوان کــه در اقدامی هولناک
پــدر و نامادریاش را مقابل چشــم برادرانش به
قتل رســانده بود پس از  10ســال در زندان رجایی
شهر به دار مجازات آویخته شد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» 27 ،بهمن
ســال  ،89مــرد جوانی بــه اداره پلیس رفــت و از
قتل خواهر و شــوهرخواهرش خبــر داد .او گفت:
پسر  10ساله خواهرم با من تماس گرفت و گفت
برادرناتنی اش ،پدر و مادرش را به قتل رســانده
اســت .بــه دنبــال اعالم ایــن تمــاس ،مأمــوران
بالفاصله راهی محل حادثه شدند که خانهای در
منطقه بومهن بود .در تحقیقات از شــاهدان این
جنایت که فرزندان مقتوالن بودند ،مشخص شد
مرد جوان هنگام قتل پدر و نامادری اش خودش
نیز با شــلیک اســلحه از ناحیه پا مجروح شــده و
برای درمان به بیمارستان رفته است.
مأمــوران بالفاصلــه راهــی بیمارســتان شــده و

پســر جــوان را بازداشــت کردنــد .او در تحقیقات
بــه بازپرس جنایی گفت 12 :ســال قبل مادرم به
خاطــر بدرفتاریهای پــدرم از او جدا شــد .من و
خواهــرم با مــادرم زندگی میکردیم امــا از پدرم
هــم بیخبر نبودم .پدرم نیز در این مدت ازدواج
کرده و صاحب ســه پســر شــده بود و در روستایی
در بومهــن زندگی میکــرد.او ادامه داد :یکســال
قبــل بــا دختــری ازدواج کردم کــه ایــن ازدواج با
شکســت مواجــه شــد و من مجبــور بــه جدایی و
پرداخــت مهریه  114ســکهای شــدم .ایــن ماجرا
باعث افســردگی من شد .پدرم گفت برای اینکه
حالــت خوب شــود به خانه من بیــا .من به خانه
پــدرم رفتم و اوایل همه چیز خوب بود ،اما پدرم
فردی عصبی و تندخو بود و دائم با من و همسر
و فرزندانــش دعــوا میکــرد و تــا حد مــرگ آنها
را کتــک مــیزد .روز حادثــه نیز تفنگ بــادیام را
برداشــتم تا به شکار کبک و خرگوش بروم .وقتی

غروب از شــکار برگشــتم ،پــدرم را عصبی دیدم.
بعــد هم او بر ســر موضوع بیاهمیتی شــروع به
فحاشــی کرد و با داسی که جلوی دستش بود ،به
طرفــم حمله کرد .او ادامه داد :من هم تفنگی را
که دستم بود ،به طرفش نشانه گرفتم .وقتی هم
به طرفم حمله کرد ،شلیک کردم که ساچمهها
به صورتش خورد.
نامادریام با دیدن این صحنه ،با چوبدســتی به
طرفم حمله کرد که با قنداق تفنگ ضربهای به
ســرش کوبیدم اما ناگهان تیری شــلیک شد و به
پای راستم خورد و مجروح شدم.
دیگر کنترل خودم را از دســت دادم و نامادریام
را بــه قتــل رســاندم و در تمــام ایــن مــدت هــم
بــرادران کوچکم شــاهد ماجــرا بودنــد .ولی من
قاتــل نیســتم .اگر قاتــل بودم میتوانســتم ســه
برادرم را که شــاهد جنایت بودند به قتل برسانم
ولی این کار را نکردم .از آنجایی که نمیخواستم
اجســاد جلوی چشم برادرهایم باشــد ،آنها را به
حیاط خانه بردم و پس از حفر گودالی اجســاد را
در آنجا آتش زدم .چون زخمی شده بودم فردای
آن روز به بیمارستان رفتم که دستگیر شدم.
بــا اعتــراف مــرد جــوان ،او در دادگاه بــه دوبــار
قصــاص محکــوم شــد .بــا گذشــت  10ســال از
جنایت ،برادران متهم از خون پدرشــان گذشت
کردند اما پســرهای نامــادری خواهان قصاص او
شده و در نهایت مرد جوان در زندان رجایی شهر
به دار مجازات آویخته شد.

خواننده رپ محاکمه شد
گــروهحــوادث /نخســتین جلســه رســیدگی به
پرونــده اتهامــی خواننــده رپ کشــور درحالــی در
شــعبه  10دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد که
بهدلیل طوالنی شــدن رســیدگی ادامــه محاکمه به
جلسه آینده موکول شد.بهگزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،متهم این پرونده که حمید نام دارد مرداد
 3سال قبل به اتهام قتل ناپدریاش بازداشت شد.
وی در بازجوییهــا منکر قتل شــد و گفت ناپدریام
هوشنگ  66 -ساله -مادرم را کتک میزد بههمین
خاطــر با او درگیر شــدم و هلش دادم اما ســرش به
گلدان خورد و بعد هم جان باخت ،من او را نکشتم.
متهم با صدور قرار مجرمیت به زندان رفت اما پس
از مدتــی بــا قرار وثیقــه از زندان بیــرون آمد و صبح
دیروز نیز همــراه وکالیش در جلســه دادگاه حضور
یافت.حمیــد در بازجوییهــا گفــت :پــدر و مــادرم
زمانیکــه کــودک بــودم از هم جــدا شــدند و مادرم
حدود  12سال قبل با هوشنگ ازدواج کرد ،هوشنگ
در آلمان یک مغازه داشــت ،همراه مادرم در آنجا
ک بار با مادرم به
زندگی میکردند و هر چند وقت ی 
ایران میآمدند ،وسایل من هم در خانه مادرم بود.
وی ادامــه داد :هوشــنگ فــرد عصبانــی بــود و
مــدام مــادرم را کتک مــیزد تــا اینکــه در تاریخ 24
مرداد برادرم که ســاکن امریکاســت بــا من تماس
گرفت و گفت هوشنگ با مادرم درگیر شده و از من
خواســت سراغی از مادرم بگیرم .زمانیکه به خانه

رسیدم هوشــنگ روی مبل نشسته بود که من از وی
پرســیدم چرا مادرم را کتک زدی که گفت کتک زدم
که زدم ،با او درگیر شــدم در نهایت همســایهها ما را
از هــم جــدا کردند و من مــادرم را از آنجا بردم ،بعد
نیز از همســایهها شنیدم که آنها یکی دو ساعت نزد
هوشــنگ بوده و با وی حرف زدهاند و پس از ساعتی
او را به بیمارســتان بردهاند.اظهارات حمید درحالی
مطرح شد که در پرونده بالینی هوشنگ ،علت اولیه
مرگ ضربه شدید به سر اعالم شده است.
متهم بهنظر پزشــکی قانونی در خصوص اینکه
قتــل را عمــد دانســته اعتراض کــرد و مدعی شــد او
ضربهای وارد نکرده است .با این حال کیفرخواست
قتل عمد علیه وی صادر و پرونده برای رســیدگی به
شعبه 10دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد .در
جلسه رســیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه 10
دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد ابتدا نماینده
دادســتان صحبــت کــرد .او بــا درخواســت مجازات
بــه اتهــام قتل عمدی بــرای متهم گفــت :حمید بر
اســاس شــواهد و مدارکی که به دست آمده مرتکب
قتــل عمــدی مقتول شــده اســت .مقتــول برخالف
گفتههــای متهــم فــردی بد اخــاق و تندخــو نبوده
اســت ،او سه بار ازدواج کرده اما هر بار بدون درگیری
و وارد کردن آســیبی ب ه همســرانش از آنها جدا شده
است .پزشکی قانونی اظهارنظر کرده که علت مرگ
وارد شدن ضربه به سر مقتول بوده و بیمارستان هم

این موضوع را تأیید کرده است .بنابراین با توجه به
درخواســت قصاص از ســوی اولیای دم که فرزندان
مقتول هســتند و در خارج از کشــور زندگی میکنند،
بهعنــوان نماینــده دادســتان به اتهــام قتل عمدی
درخواست صدور حکم قانونی را دارم.
ضمــن اینکه اولیای دم مدعی شــدند پدرشــان
هیچ ســابقه درگیری با همســران قبلیاش نداشته
اســت .علت درگیری با مادر حمید نیز مشکل مالی
بوده است که با هم داشتهاند .آنها بر سر ساختمانی
با هم اختالف مالی داشــتند و همین اختالف مالی
هــم باعث درگیــری آنها بــوده اســت .مقتول قصد
داشــته مــادر حمید را طالق بدهــد و این هم یکی از
مشــکالت آنها بوده اســت.با توجه به طوالنی شدن
زمان قرائت کیفرخواست وکالی اولیای دم ،متهم و
وکالی او فرصت دفاع پیدا نکردند و ادامه رســیدگی
به دوشنبه موکول شد.

آتشسوزی مهیب
در مرز مــاهیرود
گروه حوادث/آتش گرفتن خودروی حامل
سوخت و ســرایت به دیگر خودروها منجر
بــه آتشســوزی در گمــرک مــرزی ابونصر
فراهی افغانستان شد.
علــی اکبــر مزیــدی مدیــر پایانــه مــرزی
ماهیــرود در ایــن بــاره بــه ایرنا گفــت :این
حادثــه ســاعت  ۱۰:۳۰صبــح شــنبه در
داخــل خــاک افغانســتان و در فاصلــه ۲
هــزار متــری بازارچــه ماهیــرود خراســان
جنوبــی و روبــهروی ایــن بازارچــه رخ داد و
آتــش بــ ه دلیل وزش باد شــدید بســرعت
گســترش یافــت و در حالــی کــه  ۲مخــزن
ذخیــره ســوخت  ۵۰۰هــزار لیتــری طعمه
حریق شــد آتش به  ۲تانکر ذخیره سوخت
دیگر هم سرایت کرد؛ با اینکه علت اصلی
حادثه مشــخص نشــده نیروهــای امدادی
بخصوص آتشنشــانان به دستور استاندار
خراسان جنوبی از سربیشه برای مهار آتش
اعزام شدند و با کمک نیروهای افغانستان
به تالش برای مهار آن پرداختند.
محمد محمدی ،فرماندار سربیشــه نیز در
ایــن باره به ایرنا گفــت :تمامی خودروهای
مســتقر در پایانــه مــرزی ماهیــرود کــه در
معرض خطــر بودند از ایــن منطقه خارج
شد هاند.
بنا بر گزارش اولیه این حادثه پیش از ظهر
شــنبه با آتش گرفتن یک خــودروی حامل
ســوخت روی داده و به چند خودروی دیگر
هم ســرایت کرده است؛با درخواست والی
فراه افغانستان از استاندار خراسان جنوبی،

نیروهای کمکی به گمرک مرزی این کشور
اعزام شدند.
همچنیــن نقطــه صفــر مــرزی ایــران و
افغانستان در مرز ماهیرود خراسان جنوبی
به منظور جلوگیری از گسترش آتشسوزی
بازارچــه مــرزی افغانســتان ،از بارهــای
صادراتی تخلیه شد.
اســداهلل جــالزاده ،مدیــر کل راهــداری و
حملونقــل جــادهای خراســان جنوبی نیز
گفــت :حادثــه آتشســوزی در بندر شــیخ
ابونصــر فراهی افغانســتان بهدلیل انفجار
در دو منبــع گازوئیل کشــور افغانســتان رخ
داد .ایــن آتشســوزی مربــوط بــه مخــازن
زمینی کشور افغانستان است.
در ســاعات اولیــه وقــوع حادثــه طبــق
کمک خواهی والی افغانستان از استاندار
خراســان جنوبــی و تصمیــم شــورای
تأمیــن اســتان ،چهــار دســتگاه خــودروی
آتشنشــانی بــه محــل وقــوع حادثــه در
خاک افغانســتان اعزام شــد .پس از چند
ساعت و در بعدازظهر آتش مهار شد اما
لکهگیری ادامه دارد.
وی درباره علــت وقوع حادثه توضیح داد:
طبق آخرین گزارش سه تانکر افغانستانی
در ایــن آتشســوزی آســیب دیدهانــد کــه
افغانســتان احتمــال میدهــد وقــوع ایــن
حادثــه بهعلــت بــروز نقــص فنــی در این
تانکرها باشــد اما هنوز علت رســمی وقوع
این حادثه از ســوی کشور افغانستان اعالم
نشده است.

