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دو نفر دیگر به بازپرس رحیم دشــتبان و تیم بررسی صحنه
جرم اعالم شــد و آنها برای بررسی ماجرا راهی محل حادثه
شدند.
بــا حضور تیــم جنایی در طبقــه دوم خانهای در شــهرک
ولیعصر ،آنها در سالن پذیرایی با جسد زنی  ۲۷ساله و بدن
نیمــه جان مــادرش و یک مرد دیگر که بــا چاقو مورد حمله
قرار گرفته بودند ،مواجه شدند.
پدر مقتول که گزارش جنایت را به پلیس داده بود ،گفت:
دامــادم خســرو عامــل این جنایــت اســت .او در یــک کارگاه
مبلســازی کار میکند و مدتــی بود که بــه رفتارهای دخترم
مشــکوک شــده بود .میگفت با یکــی از همکارانــش ارتباط
پنهانی برقرار کرده است.
شــب گذشــته خســرو با ما تماس گرفت و خواست من و
همســرم به خانهشــان برویم .وقتی به آنجــا رفتیم ماجرای
ارتبــاط دخترم با مردی جوان را مطرح کرد اما دخترم منکر
شد با این حال او را مجبور کرد با آن پسر تماس بگیرد و از او
بخواهد تا به خانهاش بیاید.
ســاعت حدود  ۷صبح بود که پسر جوان به خانه دخترم
آمــد امــا به محــض ورود دامادم بــا چاقو به او حملــه کرد و
همزمان هم به دخترم چندین ضربه زد .همســرم ،با دیدن
ماجرا قصد میانجیگری داشت که خسرو از شدت عصبانیت
دو ضربه هم به او زد .بعد با سرعت از خانه فرار کرد.
بهدســتور بازپــرس شــعبه یکــم دادســرای امــور جنایی

گــروه حــوادث /مــرد جــوان کــه بــه خاطــر ســوءظن بــه
همســرش او را بــه قتل رســانده و فرار کرده بود پــس از  9روز
خود را به پلیس معرفی کرد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،ســاعت  ۸صبح
نخســتین روز شــهریور خبر قتــل زنی جوان و مجروح شــدن

قصاص برای

قتل اشتباهی

گروه حوادث  /مــرد جوانی که به جای برادر
معتادش مرد دیگری را به اشــتباه کشته بود به
قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی بــه این پرونــده از مــرداد ســال  ۹۹با
انتقال پیکر نیمه جان مرد جوانی بهنام سجاد
به بیمارســتان آغاز شــد .وی که از ناحیه شــکم
و ســینه با چاقو زخمی شــده بود ،ساعاتی بعد
فــوت کــرد .در ادامه مأمــوران تحقیقاتشــان
را آغــاز کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
مقتول معتاد بوده و از چند ماه پیش از همســر
و فرزنــدش جــدا شــده و شــبها در یکــی از
بوستانهای جنوبی تهران میخوابیده است.
پــس از آن مأموران به ســراغ نگهبان پارک
رفتنــد و او در بازجویــی گفــت :آن شــب در
کیوسک نگهبانی نشسته بودم که متوجه شدم
سجاد را با چاقو زدهاند بالفاصله خودم را به او
رساندم و او به سختی گفت که مرد جوانی او را
با چاقــو زده و بعد هم بیهوش شــد .من همان
موقع جوان مشــکوکی را دیدم که لباس سفید
برتن داشــت و تــا من را دید بســرعت متواری
شد.
مأموران پلیس به تحقیق از ســایر شاهدان
پرداختنــد و با اطالعاتی که به دســت آمد مرد
جوانی ب ه نام ســهراب را شناسایی و بازداشت
کردند.

پایتخت جسد زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و پسر
جــوان و مادر مقتول نیز برای درمان به بیمارســتان انتقال
داده شــدند .تحقیقات برای دســتگیری قاتل فــراری ادامه
داشت ،تا اینکه صبح  ۹شهریور ،مرد جوانی به اداره آگاهی
یکی از شهرهای گیالن رفت و مدعی شد که همسرش را در
تهران به قتل رسانده و پس از جنایت متواری شده است.
بــه دنبال این ادعا پلیس آگاهی اســتان گیالن وارد عمل
شــده و با اســتعالم از پایتخت مشــخص شــد متهم خسرو،
همان داماد فراری است .بدین ترتیب پس از هماهنگیهای
قضایــی با بازپرس رحیم دشــتبان متهم به پایتخت منتقل
شد و در مقابل بازپرس جنایی به قتل اعتراف کرد .با اعتراف
متهــم به دســتور بازپرس شــعبه اول دادســرای امور جنایی
پایتخــت ،وی در اختیــار کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی
پایتخت قرار داده شد.

توگو با متهم
گف 

ëëچه شد که همسرت را به قتل رساندی؟
نمیخواســتم او را بکشــم .وقتی مرد غریبــه وارد خانهام
شــد با چاقو به او حمله کردم اما همســرم ســعی داشت مرا
آرام کند که ناخواسته چاقو به او خورد.
ëëمرد جوان را از کجا میشناختی؟
همســرم در یک کارگاه تولیدی کار میکرد و او همکارش
بود.

ëëچرا به همسرت مشکوک شدی؟
چنــد روز قبل از این حادثــه وقتی پیامک پرداخت هزینه
قبــض تلفــن همراه همســرم آمد متوجه شــدم کــه این ماه
مبلغش نسبت به دفعات قبل خیلی باالست .آن زمان بود
که کمی شک کردم.
ëëشب حادثه چه اتفاقی افتاد؟
تلفن همسرم را بررسی کردم و متوجه شدم با یک شماره
تماسهای زیادی داشــته است .شماره را برداشتم و تماس
گرفتم که دیدم مرد جوانی جواب داد .بعد بیشــتر مشکوک
شدم و به همسرم گفتم اما او قبول نمیکرد تا اینکه به پدر و
مادرش زنــگ زدم که به آنجا بیایند بعد هم وادارش کردم
به آن مرد زنگ بزند و او را به خانه بکشاند.
ëëپسرتان کجا بود؟
چون پسرم  4ساله است و من و همسرم سر کار میرفتیم
او را در خانه مادرزنم میگذاشتیم اما آن شب به آنها گفتم
بچه را با خودشان نیاورند.
ëëچه شد که خودت را معرفی کردی؟
عــذاب وجــدان .وقتــی فهمیدم همســرم کشــته شــده،
تصمیــم بــه فــرار گرفتــم .چنــد روزی در تهران ســرگردان
بــودم و بعــد به یکــی از شــهرهای گیــان کــه زادگاهم بود
رفتــم .آنجــا دیگــر نتوانســتم تحمل کنــم .عــذاب وجدان
لحظهای دســت از سرم برنمیداشــت ،درنهایت خودم را
معرفی کردم.

پذیرایی خونین

در میهمانی شبانه

در ادامه ســهراب 36ســاله به قتل اشتباهی
مرد معتــاد اعتراف کرد و گفــت :برادرم معتاد
اســت و خانوادهام را خیلی اذیــت میکند .او
بارها اســباب و اثاثیه خانه پــدریام را فروخته
و خــرج مــواد مخدر کــرده بــود .از رفتارهایش
خســته شــده بودیم و قصد داشــتم آن شب او
را در پــارک بکشــم .وقتــی بــه پــارک رفتم مرد
معتــادی را دیدم که شــبیه بــرادرم بــود و روی
صورتش پارچــهای انداخته بــود و خواب بود.
در همــان حالت با چاقــو یک ضربه به شــکم
و ســینهاش زدم کــه پارچــه از روی صورتــش
افتــاد و در کمال نابــاوری دیدم که فــرد دیگری
را به اشــتباه زده ام .همان موقــع فرار کردم .اما
اهالی محل که شاهد ماجرا بودند مرا به پلیس
لــو دادنــد .بــا اعترافهای ایــن مــرد و تکمیل
تحقیقات ،پرونده برای رســیدگی به شعبه دوم
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه اولیــای دم
درخواســت قصاص کردند و ســپس ســهراب
به جایــگاه رفت و گفــت :باور کنیــد من اصالً
مقتــول را نمیشــناختم و خصومتی هــم با او
نداشتم .من اشتباهی او را کشتم .حاال شرمنده
خانواده قربانی شدهام.
با پایان دفاعیــات متهم ،قضات وارد شــور
شــدند و بــا توجــه بــه مدرکهــای موجــود در
پرونده وی را به قصاص محکوم کردند.

گروه حوادث /خواستگار ســمج که در میهمانی شبانه ،دختر
مــورد عالقــهاش و بــرادر او را بــا ضربات چاقو مجــروح کرده
بود ،پس از رساندن آنها به بیمارستان متواری شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایراني» ،ســاعت  ۵صبح
جمعه گذشته ،خودروی پژویی مقابل یکی از بیمارستانهای
غــرب پایتخت متوقف شــد و راننــده خودش را بــه اورژانس
رســاند و درخواســت برانــکارد کــرد .ســپس با کمک پرســنل
بیمارســتان زن و مرد مجروحی را که داخل خودرواش بودند
بــه بخــش اورژانس بیمارســتان منتقل کردند امــا به محض
انتقال آنها راننده سوار خودرو شد و فرار کرد.
بــا توجه به مشــکوک بودن موضــوع ،بالفاصلــه مأموران
کالنتری  ۱۸۱وردآورد در تماس با بازپرس مصطفی واحدی،
ماجرا را اعالم کردند بازپرس کشیک قتل پایتخت نیز دستور
شناســایی هویــت دو مجــروح و مرد فــراری را صــادر کرد .در
ادامه بررســیها هویت مجروحان که خواهر و برادر بودند به
نامهای ســیما  ۳۰ساله و سروش  ۲۶ساله شناسایی شد .پسر
جوان که وضع جســمی خوبی نداشــت به اتــاق عمل منتقل
شد و سیما نیز تحت درمان قرار گرفت.
بدیــن ترتیــب مأموران بــه تحقیــق از خانواده و دوســتان
ایــن خواهــر و برادر پرداختند که یکی از دوســتان ســروش در
تحقیقات گفت :شب جمعه دوستم پیمان ما را به خانهاش
دعوت کرد من به همراه ســروش و ســیما به میهمانی شبانه
رفتــم .حــدود  ۳نیمــه شــب همــه میهمانــان آنجــا را تــرک
کردند ،فقط سروش و خواهرش در خانه پیمان مانده بودند.
او ادامه داد :حدود  2ســال قبل ســروش و ســیما در مغازه
پیمــان در اللــه زار کار میکردند .در این مدت پیمان به ســیما
عالقهمند شــده و به خواســتگاری او رفته بود اما خانواده سیما
به او پاســخ منفــی دادند .پیمان  ۱۰ســالی از ســیما بزرگتر بود
و نمیدانــم بــه خاطر این اختالف ســنی بود یــا علت دیگری

داشت ولی هر چه بود با وجود اصرارهای پیمان آنها مخالفت
میکردنــد تــا اینکــه خانــواده ســیما از او بــه اتهــا م مزاحمــت
شکایت کرده و پیمان به زندان افتاد .بعد از مدتی هم خانواده
سیما رضایت داده و پیمان آزاد شد و دوباره باهم آشتی کردند
و ســروش و خواهرش به ســر کارشــان برگشــتند .شــب حادثه
وقتــی بــه میهمانی خانه پیمــان رفتیم ،آخر شــب آنها با هم
دعوا کردند و ناگهان پیمان دســت به چاقو شــد و این خواهر و
برادر را مجروح کرد بعد هم خودش بالفاصله آنها را ســوار بر
خودرو به بیمارستان منتقل کرد و در نهایت هم متواری شد.
ëëدستگیری مرد مشکوک
در حالــی که تحقیقات به دســتور بازپرس شــعبه یازدهم
دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه داشت ،کارآگاهان پلیس
به مرد جوانی که برای بررسی وضعیت این خواهر و برادر به
بیمارســتان آمده بود مشکوک شدند .کارکنان بیمارستان نیز
اظهار داشتند او چندین بار به بیمارستان آمده و مدام پیگیر
حال این دو نفر است.
همین مســأله باعث شد که دســتور بازداشت وی از سوی
بازپرس جنایی صادر شود.
مرد مشــکوک که یوســف نــام داشــت در تحقیقات گفت:
من دوســت پیمان هستم ســاعتی قبل پیمان هراسان با من
تمــاس گرفت و گفــت در یــک درگیری ســروش و خواهرش
را بــا چاقــو زده و آنها را به بیمارســتان منتقل کرده اســت اما
نمیدانــد بــرای آنهــا چــه اتفاقــی رخ داده و نگران حالشــان
اســت بعد از من خواست به بیمارستان بیایم و اطالعاتی در
مــورد وضعیت حال آنها ب ه دســت بیاورم و به او خبر بدهم.
امــا چون به مــن گفتند ســروش در اتاق عمل اســت ،دوباره
پیگیر حالش شدم.
بدین ترتیب بازپرس مصطفی واحدی ،دســتور بازداشت
خواستگار فراری را صادر کرد.

کالهبرداری به بهانه مرکز طب اسالمی و سنتی

گــروه حــوادث 4 /زن و مــرد کــه بــا
راهانــدازی یک فرهنگســرا در شهرســتان
فردیس با ادعای برخورداری از تخصص
در طــب اســامی از مــردم کالهبــرداری
میکردند ،دستگیر شدند.
بهگــزارش ایرنــا از مرکــز رســانه قــوه
قضائیــه ،در روزهــای گذشــته بهدنبــال
گزارشهایــی مبنــی بــر فعالیتهــای
غیرقانونــی در مؤسســهای بــا عنــوان
«فرهنگسرای تسنیم» واقع در شهرستان
فردیــس ،دســتور قضایی مبنــی بر انجام
تحقیقات توسط ضابطان صادر شد.
در پــی تحقیقــات بــرای کشــف ابعــاد
اقدامهــای مجرمانــه متهمــان در ایــن
مؤسســه ،روشن شــد مؤسســان این مرکز
با ادعــای برخورداری از تخصص در طب
اســامی ضمن معرفی دســتاندرکاران
آن مرکــز بهســمت علمــی مجعــول
«دکتــر» بــه فــروش دارو بهصــورت
غیرمجــاز و کالهبرداری از شــهروندان نیز
میپرداختند.
از نــکات قابــل توجــه در ایــن پرونــده
آن اســت کــه امــکان وجــود فرهنگســرای
خصوصــی وجود نــدارد ،اما این مؤسســه

خــود را فرهنگســرا نامیده بــود و با انجام
تبلیغات گســترده زمین ه الزم برای فریب
شهروندان را فراهم کرده بود.
مرکــز مذکــور بــا تبلیغــات در ســطح
شــهر فردیــس ،خــود را بهعنــوان مرکزی
درمانی-مذهبــی بــر مبنــای آموزههــای
طــب اســامی و ســنتی جلــوه داده و
در حالــی کــه دســتاندرکاران مرکــز از
تحصیــات خاصــی برخــوردار نبودنــد با
ارائه مدارک جعلــی خود را دکتر معرفی
میکردنــد و به این ترتیب توانســته بودند
تعداد زیادی از شــهروندان از شهرســتان
فردیس و ســایر شــهرهای مجاور را فریب
دهند.
از جملــه مســائل تأمــل برانگیــز
گســتردگی اقدامــات مدیــران ایــن مرکــز
پیــش از برخــورد قضایــی بــود بــه نحوی
کــه موفــق شــده بودنــد برخــی نهادهــا و
مســئوالن میانــی شهرســتان فردیــس را
هــم فریب دهند و مــردم زیــادی را نیز از
این طریــق طعمــه اهداف شــوم خویش
ســازند .متهمان خــود را افــرادی موجه و
متخصــص جلــوه داده و بــدون گذراندن
تحصیــات آکادمیــک خــود را دکتــر نیــز

معرفــی کردهانــد .ایــن در حالــی اســت
کــه هیــچ اطالعــات تخصصــی در زمینــه
پزشکی یا معارف اسالمی نداشتهاند.
از دیگــر اقدامات مدیران این مؤسســه
میتــوان بــه فــروش داروهــا و مــواد
بهداشتی به شهروندان و اخذ مبالغ قابل
توجه از ایشان نام برد .این در حالی است
کــه ایــن داروها نــه تنهــا ارزش و منفعتی
برای سالمتی ندارند بلکه مطابق با اعالم
شبکه بهداشت و درمان ،قابلیت مصرف
انسانی نیز ندارد.
ارائــه مــدارک فاقــد اعتبــار مبنــی بــر

گذرانــدن دورههــای آمــوزش پزشــکی در
قبال دریافــت وجوه قابل توجــه از جمله
دیگــر اقدامــات گردانندگان این مؤسســه
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران
مؤسســه هیــچ صالحیتــی در آمــوزش
دورههــای پزشــکی نداشــتند و مــدارک
صــادره نیــز فاقــد هرگونــه ارزش قانونــی
است.
بــا توجه به اینکــه متهمان بــه ارتکاب
تعــداد زیــادی کالهبــرداری به نحــو اخذ
وجــوه از مــردم در قبــال فعالیتهــای
پزشکی غیرمجاز و ارائه مدارک دورههای

گروه حوادث :همزمان با کشــف جســد دختری  16ســاله در یکی از باغهای
شهرســتان رومشــکان لرســتان همســر وی بهعنوان مظنون در قتل بازداشت
شــد .ســرهنگ مهدی مهدویکیا ،فرمانده انتظامی رومشــکان در تشریح این
خبر به مهر ،گفت :چند روز قبل جســد دختری  16ساله بهنام مبینا که بتازگی
با پســرعمهاش ازدواج کرده بود در یک باغ کشــف شــد .نخســتین بررســیها
نشان میداد وی بر اثر خفگی جان باخته است.
فرمانده انتظامی رومشکان در ادامه افزود :اینکه این دختر  ۱۶ساله توسط
همســرش به قتل رســیده یا خودکشی کرده در دســت بررسی است اما همسر
مبینا بهعنوان نخستین مظنون این حادثه دستگیر شده است.
ایــن درحالی اســت که ســردار یحیــی الهی فرمانــده انتظامی لرســتان این
حادثه را قتل دانسته و علت آن را اختالفات خانوادگی اعالم کرده است.

اخبــــــار

قبض تلفن همراه عامل قتل همسر

بازداشت شوهر در مرگ مرموز همسر

شهادت سرباز ناجا در کرمان

گــروه حــوادث :ســرباز وظیفــه کــه در
عملیــات دســتگیری ســارقان مســلح در
شهرســتان نرماشــیر اســتان کرمان مجروح
شده بود ،پس از  8روز به شهادت رسید.
بهگزارش پایگاه خبری پلیس ،ســحرگاه
روز پنجــم شــهریور ،اســتواریکم محســن
میرزاده و ســرباز وظیفه امیرحسین دهقان
هنگام گشــت زنی در حوزه اســتحفاظی ،با
سارقان مسلح در شهرستان نرماشیر درگیر
و مجــروح شــدند .در ایــن درگیــری ســرباز
وظیفه امیرحســین دهقان از قســمت ســر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به
بیمارســتان پاســتور بم انتقال یافت که صبح شنبه بهعلت شدت جراحات به
درجه رفیع شــهادت نائل آمد .پیکر این شهید  19ساله صبح دیروز در بهشت
زهرا شهرســتان بم تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای باقرآباد
روداب شرقی شهرستان نرماشیر بدرقه شد.

کالهبرداری  4میلیاردی با خانه های خالی

گــروه حــوادث :مردان شــیاد که بــا تهیــه ســند و مبایعهنامه جعلــی برای
خانههــای خالــی و آگهی در ســایت تبلیغاتــی آنها را اجاره میدادند از ســوی
پلیس استان البرز دستگیر شدند.
ســرهنگ محمد نادربیگی ،رئیس پلیس آگاهی کرج گفت :پس از شکایت
چنــد نفــر از شــهروندان مبنی بر کالهبــرداری از آنها پرونــدهای از کالنتری ۲۲
مهرشــهر به پلیس آگاهی فرســتاده شد .در نخســتین بررسیها مشخص شد
در ایــن پرونــده فــردی به جــرم تهیه مبایعــه نامه جعلــی برای یــک ملک و
کالهبرداری از شــهروندان دســتگیر شــده اســت که بالفاصله ،بررسی موضوع
در دســتور کار اداره مبــارزه بــا جعــل و کالهبرداری قــرار گرفــت.در تحقیقات
اولیه کارآگاهان مشــخص شــد که متهم با همدستی یک نفر دیگر با شناسایی
واحدهای مسکونی خاص که خالی از سکنه بودند ،اقدام به تهیه مبایعه نامه
و ســند جعلــی بــرای آن ملک کرده و ســپس از طریق ســایت تبلیغاتی آگهی
رهن و اجاره با مبالغ پایینتر نســبت به واحدهای مشابه را منتشر و سوژههای
خود را شناسایی میکند.
ایــن مقــام انتظامــی اضافــه کــرد :متهمــان پــساز بــه دام انداختــن
مالباختــگان ،بــا توجه به ارزان بودن مبلغ رهن نســبت به ملکهای مشــابه،
تقاضــای مبلغی بهعنوان بیعانه میکردند و مشــتری هــم بهخاطر اینکه این
ملک را از دســت ندهد بســرعت مبلغی در حدود  ۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومان را
پرداخــت میکردنــد و پس از این اقدام متهمان دیگر پاســخگوی آنها نبوده و
متواری میشــدند .نادربیگی تشــریح کرد :متهم پس از دستگیری به  ۱۵فقره
کالهبــرداری به ارزش  ۴۰میلیارد ریــال از طریق جعل مبایعه نامه ملکهای
خالی از سکنه با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه مخفیگاه همدســت متهم نیز در شــهرکرج شناسایی و در
عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شــد ،اظهار داشت :با تالشهای صورت گرفته،
همه مالباختگان این پرونده شناسایی شدهاند.

یک کشته در تصادف اتوبوس و کامیون

گــروه حــوادث :برخــورد اتوبــوس بــا کامیــون کشــنده در محور فــردوس -
بجســتان یــک کشــته و  15مصدوم داشــت .ســرهنگ علیرضــا رضایی رئیس
پلیــس راه اســتان خراســان جنوبــی در این بــاره گفــت :ســاعت  ۳:۲۵بامداد
شــنبه ایــن اتوبــوس بــا  ۱۵مســافر از بندرعبــاس به ســمت مشــهد در حرکت
بــود کــه با کامیون تصــادف کرد .در ایــن حادثه یک نفر از سرنشــینان اتوبوس
جــان خــود را از دســت داد و مصدومان نیز بــا اورژانس به بیمارســتان منتقل
شــدند .برابر نظریه کارشناسان پلیس راه ،بیتوجهی به جلو ناشی از خستگی
و خوابآلودگــی راننــده اتوبــوس علــت اصلــی ایــن ســانحه تشــخیص داده
شده است.
علیرضــا عباســی ،معــاون مرکز مدیریــت حــوادث و فوریتهای پزشــکی
خراســان جنوبــی هم بــه ایرنا ،گفت :با اعــام وقوع این حادثــه پنج خودروی
آمبوالنس به محل تصادف اعزام شــد .کل سرنشینان خودروها در این حادثه
 ۱۶نفــر بودنــد که یــک نفر فوت شــد و از  ۱۵نفر دیگر چهار نفر بــرای اعزام به
بیمارســتان رضایت ندادند و  ۱۱نفر برای درمان به بیمارســتان شهید چمران
فــردوس اعزام شــدند .حال عمومی تمامی مصدومان مســاعد بــوده و فقط
بهمنظور بررسیهای پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

فروش  8کودک مشهدی از سوی باند آدمربایان

آموزشــی فاقــد ارزش اقــرار صریــح
کردهانــد ،امــا شناســایی تمــام شــاکیها
میســر نیســت .مطابق دســتور دادستانی
عمومــی و انقــاب شهرســتان فردیــس
بنــا بــه تجویــز بنــد «ب» مــاده  ۹۶قانون
آییــن دادرســی کیفــری ،تصویــر متهمان
در رســانهها منتشــر میشــود تــا شــاکیها
بتواننــد ایشــان را شناســایی کننــد و در
صــورت شناســایی متهمــان ،بــرای طرح
شــکایت بــه دادســرای عمومــی و انقالب
شهرستان فردیس (شعبه دوم بازپرسی)
مراجعه کنند.

گــروه حــوادث :یــک زن و  2مــرد که کــودکان را در مشــهد ربوده و بــه افراد
مختلف در شــهرهای دیگر میفروختند پس از دســتگیری به ربودن و فروش
 8کودک اعتراف کردند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ،روز  9شــهریور حدود ســاعت ۲:۳۰
بعدازظهــر زن جوانــی به همراه دختر  ۳ســالهاش وارد خانهاش در نجف در
بلوار توس شــد اما دخترش بــرای بازی در حیاط مانــد .در این هنگام ناگهان
مردی ناشــناس وارد منزل مســکونی شــد و در یک لحظه دســتمالی را جلوی
دهــان دختــرک گرفــت .او بالفاصلــه دختر  ۳ســاله را که دســت و پــا میزد از
زمین بلند کرد و با سرعت از حیاط خارج شد .مادر کودک جیغزنان به داخل
کوچــه دویــد ،اهالی محل به یاری زن جوان آمدند و به تعقیب مرد ناشــناس
پرداختند و موفق شدند از فرار مرد جلوگیری کنند.
با اعزام ماموران کالنتری مرد  43ســاله دســتگیر شــد و در اعترافات اولیه
خــود بــه پلیــس گفت :مــن بــرای یــک زن کار میکنــم  .در پی اعترافــات این
کودکربــا ،نیروهــای انتظامی مراتب را به دادســتانی مشــهد اطــاع دادند ،و
پرونــده به شــعبه  ۲۱۱دادســرای عمومی و انقالب مشــهد ارجاع شــد .قاضی
حسن زرقانی دستور رسیدگی ویژه این پرونده را صادر کرد.
بدیــن ترتیب کارآگاهان بــا زن جوانی که قرار بود کــودک را تحویل بگیرد،
در نقطهای از شــهر قرار ســاختگی گذاشــتند و توانســتند راننده و زن جوانی که
قصد تحویل کودک را داشــت دســتگیر کنند .راننده خــودرو نیز در اعترافاتش
گفت :من فقط راننده این شــبکه هســتم و برای انتقال هر کودک مبالغی بین
 ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان دریافت میکنم .زن جوان نیز خود را فقط یک
دالل نامید که تعداد زیادی کودک خرید و فروش کردهاســت ولی ادعا کرد با
رضایت خانوادههای کودکان ،آنها را به مبالغی تا  ۱۰میلیون خریداری کرده
و بین  ۱۵تا  ۲۰میلیون تومان فروختهاست.
قاضــی حســن زرقانی ،معاون دادســتان مشــهد گفــت :این افــراد تاکنون
به فروختن هشــت کودک از مشــهد به شــهرهای دیگر اعتــراف کرده و مدعی
شــدهاند که هفــت نفر از این کــودکان با همــکاری خانوادههایشــان به فروش
رفتهاند .تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

