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مالکان ساختمان های قدیمی
اخطار گرفتند

رضایت به شرط
ترک اعتیاد و ادامه تحصیل در زندان

گروه حوادث /پسر جوانی که با شلیک گلوله پدر و مادرش را به قتل رسانده
و بــا رضایت اولیــای دم از قصاص نجات یافته بــود ،از جنبه عمومی جرم
محاکمه شــد .وی در دادگاه ابراز پشــیمانی کرد و گفت تحت تأثیر مصرف
مواد محرک دست به این جنایت زده است.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از آذر سال 92
با گزارش قتل زن و مرد میانسالی در خیابان بهار آغاز شد .مأموران پس از
بررســی متوجه شــدند که این زوج با اسلحه مجهز به صداخفه کن به قتل
رســیدهاند.در تحقیقات بعدی مشــخص شد پسر  22ســاله خانواده به نام
ســینا دست به جنایت زده اســت .به این ترتیب وی بازداشت شد و به قتل
اعتراف کرد و گفت :من هیچ اختالفی با پدر و مادرم نداشتم .آن شب وقتی
از خواب بیدار شدم به سراغ صندوقچه پدرم رفتم و اسلحهای را که مجهز
به صدا خفهکن بود برداشــتم و پدر و مادرم را کشــتم .ســاعاتی بعد وقتی
متوجه کارم شدم وحشت کردم اما کاری از دستم بر نمیآمد.
پس از آن برادر و خواهر متهم بهعنوان اولیای دم اعالم کردند با دو شــرط
حاضر به گذشــت از برادرشــان هســتند؛اول اینکه مواد مخدر را ترک کند و
دوم اینکه ادامه تحصیل بدهد.
در حالــی کــه بیش از هشــت ســال از این جنایت گذشــته بود پرونده ســینا
بــرای رســیدگی از جنبــه عمومی جــرم به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک
اســتان تهران فرستاده شد.در این جلســه متهم ضمن ابراز ندامت گفت:
بیش از هشــت سال اســت که در زندان هســتم ،میدانم چه اشتباه بزرگی
کردهام .مصرف زیاد مواد مخدر باعث شــد دســت به چنین جنایتی بزنم
و از خانــوادهام عذرخواهــی میکنــم .من در زنــدان مواد را کنار گذاشــتم و
درس خوانــدم و عالو ه بر اینکه موفق شــدم لیسانســم را بگیرم ،معرقکار
حرفهای هم شــدهام .ســعی کردهام در مدتی که در زندان هســتم خودم را
اصــاح کنم و فــرد مثبتی برای جامعهام باشم.ســپس وکیــل وی به دفاع
پرداخت و گفت :اولیای دم با دو شرط ترک مواد و ادامه تحصیل ،متهم را
بخشیدهاند .حاال او دو شرط اولیای دم را اجرا کرده و از قضات میخواهم او
را عفو کنند.در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

دستگیری عامل فروش
مهمات جنگی در پایتخت

گروه حوادث  /عامل فروش ســاح و مهمــات جنگی در فضای مجازی در
حالی از سوی پلیس امنیت عمومی پایتخت دستگیر شد که از مخفیگاه وی
یک قبضه سالح جنگی با  13عدد فشنگ کشف شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،چندی قبل مأمــوران مرکزعملیات
پلیــس امنیــت عمومی پایتخت گزارشــی دربــاره فروش ســاح و مهمات
جنگــی در فضای مجــازی دریافــت کردند ،با شــروع تحقیقات مشــخص
شــد موضوع صحت دارد بنابراین با کســب دســتور از مقــام قضایی تیمی
از مأمــوران مرکــز عملیــات پلیــس امنیت عمومــی پایتخت بــه مخفیگاه
متهــم در حوالی جنــوب غرب تهــران رفتند که در یک تعقیــب و مراقبت
چندساعته موفق به دستگیری متهم شدند.سرهنگ سعید راستی رئیس
مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت در این باره گفت :در بازرسی
از مخفیــگاه متهــم یک قبضه ســاح جنگی به همراه  13عدد فشــنگ ،دو
دستگاه بیسیم و تعدادی تجهیزات دفاعی کشف شد.
متهم در اعترافهای خود مدعی شــد این تجهیزات را از استانهای غربی
کشور خریده است ،وی برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد.

اخبار

وی در توضیــح ایــن ماجــرا گفــت :مشــکل عمــده ما این اســت کــه برخی
ســاختمانهای شهر قدیمی و بدون رعایت مسائل ایمنی ساخته شدهاند.
یک میلیون ســاختمان قدیمــی داریم که بحث ایمنســازی پایینی دارند.
متأســفانه حریقهــای ما روزانه در حال بیشــتر شــدن اســت و این دلیلش
تغییرات نوع زندگی و مبلمانها است .مهمترین فاکتور در ساختمانهای
دنیا این اســت که راه خروج برای افراد وجود داشــته باشــد و همه به پلکان
آتشنشــانی دسترسی داشته باشــند .ما در هر طبقه باید این فضا را داشته
باشیم و خارج از این ،سیستم اطفای حریق و هشدار باید وجود داشته باشد
و در عین حال ساختمان باید سیستم حفاظتی داشته باشد.
معاون پیشــگیری و حفاظت حریق سازمان آتشنشانی تصریح کرد۹۴۷ :
بــرج بــاالی  ۱۲طبقه در تهران داریم که ایمن نیســتند این ســاختمانهای
بلند مرتبه ناایمن در نجات افراد ،ما را دچار چالش میکنند .آتشنشــانی
برای این ساختمانها برنامههای ویژهای دارد اخطار و دستورالعمل دادیم
اما روند کند اســت .پیگیری برعهده مالک و شــهرداری است اما قانون این
بخش ســال  ۱۳۳۵نوشــته شده که در آن اشاره شده اگر کسی اینکار را نکرد
شهرداری این اقدام را انجام دهد.
وی تصریح کرد :ما نگران ســاختمانهای عمومی ،تجاری ،بیمارستانها و
مراکز درمان و مدارس هســتیم ۲۸۹۶ .ســاختمان مدرسه و مراکز آموزشی
ناایمن داریم که شامل مهدهای کودک نیز میشود در این ساختمانها اگر
حریق رخ دهد دود کل ساختمان را میگیرد.
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سرقت مسلحانه

عملیاتویژهکارآگاهانپلیسامنیتدرکمتراز48ساعتنتیجهداد

معاون پیشگیری و حفاظت حریق سازمان آتش نشانی :

گروه حوادث /پنج ســال از فاجعه آتشســوزی و ریزش ســاختمان پالسکو
گذشت .فاجعهای که جان  16آتشنشان را گرفت و بیش از  200نفر در این
حادثه مصدوم شدند.
 ۳۰دی ماه  ۹۵بود که ســاختمان  17طبقه پالســکو واقع در خیابان جمهوری
تهــران دچار حریق شــد و با وجــود تالشهای بیوقفه دهها آتشنشــان برای
مهــار آتــش این ســاختمان قدیمی به یک باره و مقابل چشــمان هــزاران نفر
فرو ریخت و در این حادثه  ۱۶نفر از آتشنشــانان جان خود را از دســت دادند و
بیش از  ۲۳۰نفر مصدوم شدند .عملیات امداد و نجات و آواربرداری پالسکو و
بیرون کشیدن اجساد حدود  ۹روز طول کشید و سرانجام در  ۸بهمن عملیات
آواربــرداری پایــان یافت و حاال پالســکوی دیگری که گفته می شــود بر اســاس
جدیدترین مقررات ،آییننامهها و دســتورالعملهای حوزه ساخت و ساز و به
خصوص آتشنشــانی ساخته شــده در  ۲۰طبقه در همان محل قد علم کرده
اســت .حــاال با گذشــت  5ســال از این ماجرای شــوم کامران عبدولــی ،معاون
پیشگیری و حفاظت حریق سازمان آتشنشانی از وجود ۹۴۷برج ناایمن باالی
 ۱۲طبقه در تهران و  ۱۵۰بیمارستان در شرایط ناایمن خبر داده است.
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پایانتیراندازیهایشبانه

زوج تبهکار به بهانه
خرید وسایل دستدوم

8مردخبیث
گروه حوادث /هشــت مرد خبیث که برای
قدرتنمایــی و ایجــاد رعب و وحشــت در
شهر شبانه اقدام به تیراندازی کرده بودند،
بــا تــاش شــبانهروزی کارآگاهــان پلیــس
امنیتپایتختدستگیرشدند.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
ســاعت  9صبــح چهارشــنبه  29دی،
خــودروی مأمــوران پلیس امنیــت مقابل
نمایشــگاه اتومبیلــی در خیابــان وحــدت
اسالمی ،توقف کرد .دقایقی بعد متهمان
در حالی که دستانشان با دستبند پلیس به
هم گره خورده بود و زنجیری به پا داشتند،
مقابل چشمان صدها نفر ازساکنانوکسبه
محل که برای مشاهده آنها آمده بودند ،از
خودرو پیاده شدند تا با حضور در محلی که
چند شــب قبل با تیراندازیهای پی در پی
باعث ایجاد ترس و وحشــت شــده بودند،
به بازســازی صحنــه جــرم بپردازند.وقتی
متهمان کــه در محاصره مأمــوران پلیس
بودند ،به مقابل نمایشگاه خودرو رسیدند،
به شرح ماجرا پرداختند.

دچــار تــرس و وحشــت بــود ،گفــت :اصالً
افرادی که تیراندازی کردند را نمیشناسم.
ســاعت حدود  12شــب مغــازه را تعطیل
کرده بودم که صدای تیراندازی شنیدم .به
دنبال صدای تیراندازی از خانه خارج شدم
و مردان موتورسوار با اسلحه کالشنیکف به
مغازه تیراندازی کرده و  150میلیون تومان
خسارت وارد کردهاند .من با کسی اختالف
نداشــتم و نمیدانم انگیزه آنهــا برای این
تیراندازی چه بوده است.

در شــمال کشــور بــود اقــدام بــه تیراندازی
کــرده بودنــد .متهمــان دســتگیر شــده
ســابقه سرقت ،شــرارت و درگیری با سالح
ســرد دارند.رئیــس مرکز عملیــات پلیس
امنیــت عمومی تهــران گفت :دو دســتگاه
موتورســیکلت از ایــن افــراد توقیف شــده،
هشــت متهم دســتگیر شــده و سالحهایی
کــه با آنها اقدام به تیرانــدازی کردهاند ،نیز
کشف شد .تحقیقات در رابطه با این پرونده
ادامه دارد.

تیراندازیهای سریالی
اما نمایشگاه اتومبیل تنها محلی نبود
کــه هــدف تیرانــدازی مــردان خشــن قرار
گرفته بود ،بلکه آنها  24ساعت پس از این
تیراندازی به خیابان قاضیزاده (کیانشهر)
رفته و این بار سوپرمارکتی را به رگبار بسته
بودند .اشرار مسلح برای اجرای نقشهشان
در خیابان وحدت اســامی از کلت کمری
اســتفاده کرده بودند اما دومین نقشــه را با
اسلحه کالشنیکف اجرا کرده بودند.
صاحــب مغــازه ســوپرمارکت کــه
خانــهاش در طبقــه باالی مغــازهاش بود،
در حالــی که هنــوز از یادآوری شــب حادثه

شناسایی  48ساعته
ســرهنگ ســعید راســتی ،رئیس مرکز
عملیــات پلیــس امنیــت عمومــی تهران
بــزرگ در تشــریح ایــن عملیــات گفــت:
دو گــروه از اراذل و اوبــاش کــه بــه خاطــر
کریخوانــی و رجزخوانــی بــا هم مشــکل
داشــتند و اقدام به تیراندازی کرده و باعث
ایجاد رعب و وحشــت شــده بودند ،توسط
عوامل پلیس امنیت شناســایی و دستگیر
شــدند .امــا بــا اعــام موضــوع بــه پلیس،
هشــت متهم ایــن پرونــده در کمتــر از 48
ســاعت بازداشــت شــدند .متهمان در سه
منطقــه کــه دو منطقه در تهــران و دیگری

گفتوگو با یکی از متهمان
ëëانگیزهتــان بــرای ایــن تیراندازیها چه
بود؟
ما اصالً صاحبان نمایشــگاه اتومبیل و
سوپرمارکترانمیشناختیم.
ëëپسچراتیراندازیکردید؟
دوستانم تیراندازی کردند ،ما فقط سوار
موتورهایمانبودیم.
ëëدلیلاینکهآنســاعتشــبشماآنجا
بودید،چهبود؟
ســاعت یــک و نیــم شــب بود کــه یکی
از بچــه محلهایــم صدایــم کــرد و از مــن
خواســت همراه او بــروم .به من نگفت که

میخواهد تیراندازی کند ،گفت با یک نفر
دعوایش شــده و قصد تسویه حساب دارد
اما بعد فهمیدم با هم کریخوانی داشتند
به مقابل نمایشــگاه که رســیدیم ،از موتور
پیــاده شــد و بــه همــراه دوســت دیگرمان
اقدام به تیراندازی کرد.
ëëچندتیرشلیککردند؟
در خیابان وحدت اســامی چهار تیر با
کلت شلیک شد و تیراندازی کیانشهر یک
خشاب خالی کردهاند.
ëëبا صاحب ســوپرمارکت چه مشــکلی
داشتید؟
یکــی از افــرادی کــه همدســتانم بــا او
اختــاف داشــتند ،ســاکن ســاختمانی بود
کــه مغازه ســوپرمارکت در طبقه پایین آن
قــرار داشــت .ما قصد آســیب رســاندن به
مغازهدار را نداشــتیم ،فقط میخواســتیم
زهر چشم بگیریم.
ëëفکرمیکردیدبازداشتشوید؟
اصــاً .چــون پــاک موتورهایمــان
مخدوش بود و صورتمان را هم پوشانده
بودیم تصور نمیکردیــم که پلیس بتواند
در مــدت  48ســاعت مــا را شناســایی و
دستگیرکند.

گروه حوادث /زوج تبهکار به بهانه خرید اجناس دســت دوم ،سوژههایشان
را در فضــای مجــازی شناســایی کــرده و بــا تهدید اســلحه اقدام به ســرقت
میلیاردیمیکردند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،چند روز قبــل نگهبان مجتمعی
مسکونی در منطقه ازگل هراسان با پلیس تماس گرفت و از تیراندازی زن و
مــردی جوان در مجتمع خبر داد .با اعالم این خبر بالفاصله مأموران راهی
محل شده و زوج جوان را که اسلحه کلت کمری داشتند ،بازداشت کردند.
نگهبان ساختمان در تحقیقات اولیه گفت :دقایقی قبل زوج جوانی وارد
مجتمع شده و به من گفتند که میهمان یکی از ساکنان مجتمع هستند .پس
از هماهنگی با واحد مورد نظر که مادر و دختری هستند ،آنها به واحد مورد
نظــر رفتنــد .چند دقیقهای نگذشــته بود که زوج جوان هراســان از آسانســور
بیرون آمدند و ساکی نیز به همراه داشتند .چهره آنها مضطرب بود همین
موضوع باعث شد به آنها مشکوک شوم.
او ادامه داد :از زوج جوان خواستم صبر کنند تا با ساکنان واحد مورد نظر
هماهنــگ کنــم ،اما ناگهان زن جوان اســلحه کلتی را از جیبــش درآورد و به
ســمت من شــلیک کرد .اگر جا خالی نداده بودم تیر به سرم خورده بود ،اما
گلوله به دیوار برخورد کرد .با صدای شلیک گلوله و سر و صدایی که بهوجود
آمد اهالی ساختمان وارد شده و با حضور پلیس آنها دستگیر شدند.
ëëفروش اینترنتی
با اطالعاتی که نگهبان مجتمع در اختیار مأموران قرار داد ،این احتمال
مطــرح شــد کــه بــرای مــادر و دختــر جــوان کــه زوج مســلح مدعــی بودند
میهمانشــان هســتند ،حادثهای رخ داده باشــد .بدین ترتیب آنها بالفاصله
راهی واحد مورد نظر شده و مادر و دختر را دست و پا بسته در یکی از اتاقها
پیدا کردند.دختر جوان در تحقیقات گفت :مدتی بود که تصمیم به تعویض
یخچالمــان گرفتــه بودیم .به همین دلیل آگهی فــروش یخچال در فضای
مجازی گذاشــتم و چند نفری هم تماس گرفتند .تــا اینکه زن جوانی ب ه نام
فیــروزه تماس گرفت و از من خواســت یخچال را قبــل از خرید ببیند .با این
تصور که او مشتری است آدرس خانه را دادم و فیروزه و شوهرش وارد شده
اما ناگهان با تهدید اســلحه دســت و پای ما را بســتند .آنها وسایل با ارزش و
گرانبهای خانه را داخل ساکی ریخته و متواری شدند.
به دنبال این تیراندازی ،قاضی ســعید مدرس دســتور تحقیقات در این
خصوص را صادر کرد .در ادامه بررسیها زوج جوان به سرقتهای سریالی
به این شــیوه و شگرد اعتراف کردند.زن تبهکار در تحقیقات گفت :به همراه
همسرم ،نقشه سرقتها را اجرا میکردیم .در فضای مجازی به سراغ آگهی
فــروش وســایل خانــه میرفتیــم و خانههایی را که در شــمال تهــران بودند
شناســایی میکردیــم .بعد بهعنــوان مشــتری وارد خانهها شــده و با تهدید
اسلحه وسایل و لوازم با ارزش و کم حجم را سرقت میکردیم.
بــا اعتــراف زوج جــوان ،به دســتور دادیار شــعبه چهــارم دادســرای ویژه
سرقت تحقیقات برای شناسایی مالباختگان دیگر ادامه دارد.

نقشهشیطانی2معتاد

شــرور به جنایتهای ســیاه خود با قرار بازداشت
در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفتند و تحقیقات
بــرای شناســایی ســایر شــاکیهای احتمالــی این
پرونده ادامه دارد.

گروهحوادث/دو مرد شرور که به بهانه مسافربری
زنان را سوار خودروی پراید خود کرده و پس از آزار
و اذیت در بیابانهای غرب تهران رها میکردند از
سوی کارآگاهان پلیس آگاهی غرب استان تهران
دستگیرشدند.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حدود  2ماه
قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس پرده از جنایت
ســیاه دو مرد شرور برداشت و گفت :از محل کارم
در شهریار بیرون آمده بودم و میخواستم به خانه
بروم ،کنار خیابان ایســتاده بودم که یک خودروی
پراید مقابل پایم توقف کــرد به غیر از راننده مرد
جوانی هم روی صندلی جلو نشســته بود ،من به
تصور اینکه مســافربر هســتند ســوار خودرو شدم
تا بــه خانهام در خــادم آباد بروم امــا چند دقیقه
بعد راننده تغییر مســیر داد و به ســمت جادهای
فرعــی و تاریک رفــت .بالفاصله اعتــراض کردم
امــا در همین موقــع مردی کــه روی صندلی جلو

بــود به عقــب آمد و بــا چاقو مرا تهدیــد کرد بعد
هــم در بیابانی خلوت خودرو را نگه داشــتند و هر
دو نفرشان مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند سپس
در حالی که پول و طالهایم را نیز سرقت کردند از
محلگریختند.
پس از این شــکایت و با توجه به اهمیت موضوع
به دستور بازپرس پرونده ،کارآگاهان رسیدگی ویژه
بــه این ماجرا را آغــاز کردند و پس از چهره نگاری
متهمــان تحقیقــات ادامه یافــت.در همین حال
شــکایت مشــابه دیگری نیز از ســوی زنی دیگر به
ایــن پرونده اضافه شــد و در ادامه دو زن دیگر نیز
از راننده این پراید و همدســتش به اتهام تعرض
و ســرقت شــکایت کردنــد .بدین ترتیــب ردیابی
متهمان ایــن پرونده با  4شــاکی خانم که بین 20
تــا  40ســاله بودند ادامــه یافت تا اینکه ســرانجام
چند روز قبل کارآگاهان موفق شدند هویت مالک
خودرو بهنام سیروس را شناسایی کنند که در ادامه

نگاه کارشناس
 ëëســحر بوجــارزاده /کارشــناس اداره مشــاوره و
مددکاریمعاونتاجتماعیغرباستانتهران
چرا برخی مردان مرتکب تجاوز جنسی میشوند؟
تفکیک این مسأله ضروری است که تجاوز جنسی
اختالل رفتــاری یا ذهنی نیســت ،بلکه یک جرم
اســت .بسیاری از عامالن تجاوز و آزارهای جنسی
مردان جوانند که این متجاوزان خصوصیتهای
شــخصیتی تقریباً مشــترک دارند اعــم از کمبود
همدلــی و همــدردی ،خودشــیفتگی و احســاس
دشمنی در برابر زنان .
هرچنــد برخــی متجاوزان جنســی ممکن اســت
اختالالت روانی داشته باشند یا مورد سوء استفاده
و آزارجنسی در دوران کودکی و نوجوانی قرار گرفته
باشــند ،امــا هیــچ اختاللی وجود نــدارد کــه افراد
را مجبــور به تجاوز جنســی کند و آنچه در بیشــتر
متجاوزیــن و بخصوص در این دو متهم مشــهود
اســت ،اینکــه همه این افــراد بدون خونســردی و
ندامت در مورد این جرایم صحبت کردهاند.

گروهحوادث /مردی که متهم است در دفاع از
برادرش مرتکب قتل شده در جلسه محاکمه منکر
اتهام خود شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی
بــه این پرونــده از تیرماه ســال  ۹۵با گــزارش یک
درگیــری آغاز شــد .پــس از آن مأمــوران در محل
حاضر شــدند و پس از تحقیقات اولیه مشــخص
شــد کــه درگیری بیــن دو شــریک کاری ســابق به
نامهــای کمــال و محمــود رخ داده و در این میان
بــرادر محمــود ،کمــال را با ضربههای جســم تیز
مجروح کرده است،پس از آن کمال به بیمارستان
منتقــل شــد و تحت عمــل جراحی قــرار گرفت و
چنــد روز بعد هم از بیمارســتان مرخص شــد اما
چهار ماه و  10روز بعد از این ماجرا کمال در حالی
که به نظر میرسید بهبودیاش را به دست آورده
به ســبب عفونت داخلی فوت کرد و خانواده او از
متهم به دلیل ضربه منجر به قتل شکایت کردند.
پــس از بازداشــت متهــم ،وی در اعترافاتــش
گفــت :من دو ضربه به کمــال زدم اما ضربههای

من کشنده نبود .وقتی یک نفر بعد از  4ماه و  10روز
در حالی که هیچ مشکلی نداشته فوت میکند چرا
باید من به عنوان متهم به قتل بازداشت شوم.
به این ترتیب پرونده پس از  5سال کشمکش
به شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران
رفــت.در ابتدای جلســه مــادر کمال درخواســت
قصــاص کــرد و بعــد از آن همســر وی بــه عنوان
قیــم فرزند  14ســالهاش عنــوان کرد کــه خواهان
مصالحه است .او گفت :اگر متهم و همه برادران
او هم قصاص شــوند همســر من زنده نمیشــود
و میخواهــم کــه بــه فکــر آینده پســرم باشــم.در
ادامــه متهم به جایــگاه رفت و گفــت :روز حادثه
در خانــه بودم و داشــتم کار میکردم که به یکباره
متوجــه دعوا بین کمــال و برادرم شــدم .کمال به
برادرم فحاشــی میکرد من هم عصبانی شدم و
با کاردکی که دســتم بود  2ضربه به او زدم ،پس از
آن هــم برادرم وی را به بیمارســتان برد .چند روز
بعد هم او مرخص شــد .اما بعــد از  4ماه و  10روز
او فوت کرد و من به اتهام قتل دستگیر شدم .من

برایزنانمســـافر

اتهـــام قتل
 4ماه پس از درگیری

مشخص شد وی سابقه دار بوده و یک سال نیز به
جرم درگیری و نزاع به زندان محکوم شده بود .با
دستگیری متهم و همدستش کیوان  29ساله هر
دو متهم به اداره آگاهی منتقل شدند.
متهمــان بالفاصلــه از ســوی هر  4شــاکی پرونده
شناسایی شــدند و وقتی خود را با مدارک مستند
رو به رو دیدند لب به اعتراف گشــودند .سیروس
 30ســاله که در یک کارگاه مبلســازی کار میکند
در تشــریح ماجرا گفت :من از  15ســالگی معتاد
شــدم در این ســالها همــه نوع مــوادی مصرف
کردم از شیشــه گرفته تا قرصهای توهم زا وقتی
مــواد مصرف میکــردم رفتارم در کنتــرل خودم
نبــود .بعضــی روزهــا کــه از محــل کارم بیــرون

اتهام قتل را قبول ندارم.
ســپس وکیل متهم بــه جایگاه رفــت و گفت:
کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را عفونت
تشخیصدادهاندوگفتهاندکمالدرفوتخودش
بیست درصد مقصر بوده ،چراکه با وجود عفونت
بعد از جراحی ،پیگیر درمانش نشــده اســت .من
حتی خواســتار تعییــن میزان قصور پزشــکی نیز
هستم.وقتیبیماریپسازجراحیدچارعفونت
میشود ،پزشــکان ملزم به بستری او هستند و به
هیچ وجه نباید اجازه ترخیص او را بدهند.
در ادامه قاضی عنوان کرد :پرونده شما چندبار
به کمیسیون پزشــکی قانونی رفته است .در حال
حاضر کمیسیون عالی پزشکی قانونی که آخرین
مرحله و باالترین کمیســیون محســوب میشود
شما را در موضوع قتل مقصر دانسته است.وکیل
گفــت :این نظریــه به ما ابالغ نشــده وگرنه به آن
اعتراض میکردیم .ضمن اینکه ما در این مدت
با همســر قربانی که قیم پســرش است مصالحه
کردیم و خانهای برای پسرش خریدهایم و ایشان
هم اعالم گذشــت کرده اســت ،اما مادرش برای
مصالحــه مبلــغ زیــادی دیه خواســته کــه موکل
مــن قادر به پرداختش نیســت.در این میان مادر
قربانی برخاســت و گفت :من هرگز بحث پول را
نکردهام و فقط قصاص میخواهم.
با پایان جلســه ،قضــات برای صــدور رأی وارد
شور شدند.

میآمدم به ســراغ دوستم کیوان میرفتم و سوار
بــر خــودروی پراید من به شــهریار میرفتیم و به
بهانه مسافربری زنان را سوار کرده و به جادههای
اطراف شــهر برده و مورد تعرض قرار میدادیم.
اما پول و طال سرقت نکردهایم.
متهــم دوم نیز در اعترافــات خود گفت :من از 12
ســالگی معتاد شــدم سالهاســت در یک کارگاه
جوشــکاری کار میکنم .ســابقه زندان نــدارم اما
مدتی قبل با سیروس دوست شدم و شبها بعد
از اینکه کارمان تعطیل میشد به گردش و تفریح
میرفتیم .در بین راه اگر زنی تنها را میدیدیم او
را سوار کرده و بین راه با تهدید چاقو نقشه مان را
اجــرا میکردیم.بدین ترتیب با اعترافات دو مرد

کشف جسد مرد مغازهدار

در جـــوی آب

گروه حوادث /صاحب یک هایپر مارکت در غرب تهران که به طرز مرموزی ناپدید شــده بود24
ســاعت بعد از اعالم موضوع به پلیس در حالی پیدا شد که از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده
بود.بهگزارشخبرنگارحوادث«ایران»،شامگاهدوشنبه 27دی،زنجوانیباپلیستماسگرفت
وازناپدیدشدنشوهرشخبرداد.اوگفت:شوهرمصاحبهایپرمارکتیدرغربتهراناست.چند
ساعتقبلبامنتماسگرفتوگفتدرحالتعطیلکردنمغازهاستوتاساعتیدیگربهخانه
میآید.ازآنجاکهفاصلهمحلکارشتاخانهزیادنبودوبخشیازمسیرراهرشبپیادهطیمیکرد
وقتیبیشازیکساعتگذشتنگرانشدموبااوتماسگرفتماماگوشیاشخاموشبود.چند
ســاعتیگذشتاماازهمسرمخبرینشــد،همینمسألهباعثنگرانیامشــدوتصمیمگرفتمکه
موضوعرابهپلیسگزارشبدهم.
باشــکایتزنجوانتحقیقاتازســویکارآگاهانپلیسآغازشــد.درحالــیکهتحقیقاتبرای
یافتن مرد 45ســاله به نام مهدی ادامه داشــت ،به پیشنهاد افســر پرونده ،خانواده مرد جوان به
جستوجویمیدانیدراطرافمحلکاراوپرداختند.
جســتوجوها ادامه داشــت تا اینکه سهشنبه شب یعنی 24ســاعت پس از این ماجرا و در300
متریمحلکارمهدی،آنهاباجسدمردجوانداخلجویآبدرحالیمواجهشدندکهباضربات
جســمی نوک تیز به قتل رســیده بود.با کشــف جســد مرد جوان ،موضوع به بازپرس محمد تقی
شــعبانی اعالم شــد .بدین ترتیب بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم بالفاصله راهی محل
شدند .در تحقیقات اولیه اینطور به نظر میرسید که مرد جوان پس از بستن مغازهاش راهی خانه
شــده که در میان راه توســط فرد یا افرادی به قتل رسیده اســت .این در حالی است که گوشی تلفن
همراهمقتولبهسرقترفتهاماپولهایاوسرقتنشدهبود.
جسد به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت به پزشکی قانونی منتقل شد.
تحقیقاتبرایشناساییعاملیاعامالنجنایتشبانهبهدستوربازپرسجناییادامهدارد.

