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گــروه حوادث /رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس آخرین وضعیت رســیدگی به
پرونده نوجوان زریندشتی را تشریح کرد.
بــه گــزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه ،رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس ضمن
تشــریح حادثه تعرض به نوجوان  ۱۶ساله در زریندشت گفت :پس از مراجعه این
پســر نوجوان به دفتر دادســتان و بیان ماجرای تعرض ،موضوع با حساســیت ویژه
در دســتور کار مقــام قضایی قرار میگیــرد و پس از صدور دســتور معاینه خطاب به
پزشکی قانونی توسط دادستان ،اطمینان خاطر الزم برای حمایت دستگاه قضایی از
بزهدیده داده شده است.حجتاالسالم والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه
پــس از اطالع مقام قضایی از وقوع حادثه بالفاصله تمهیدات الزم برای بازداشــت
مظنونین انجام شــده اســت و در کمتریــن زمان ممکن متهمین که توســط متوفی
نام برده شــده بودند ،بازداشــت شــدند ،گفت :هماکنون پرونــده در دو بخش مجزا
یعنی موضــوع آدمربایی و فوت این نوجوان و همچنین موضوع تعرض در مراجع
ذیصالح قضایی در حال پیگیری است.
وی همچنین با اشاره به اینکه نحوه واقع شدن فوت و علت تامه آن در دست بررسی
دقیق و کارشناسی است ،گفت :دالیل اولیه حکایت از قرائنی در خصوص خودکشی
دارد ،اما آنچه مسلم است اینکه اظهارنظر قطعی در این باره مستلزم اعالم نظریه
کارشناسی پزشکی قانونی است.
رئیــس کل دادگســتری اســتان فارس با تأکید بر اینکه ســایر اتهامات مطــرح در این
پرونــده از جمله موضوع تعرض و آدمربایی با دقت نظر ویژهای در حال رســیدگی
اســت ،گفــت :اتهــام آدمربایی به متهمین تفهیم شــده و ایــن بخــش از پرونده در
دادســرای زریندشــت رســیدگی و قرار مجرمیت صادر شــده اســت که پس از تأیید
دادستان ،کیفرخواست صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگســتری اســتان فارس با بیان اینکه بخش مهم پرونده یعنی اتهام
تعرض در صالحیت دادگاه کیفری یک استان است ،گفت :جلسه تفهیم اتهام با
حضور وکالی متهمین و شاکی پرونده در شعبه  ۴دادگاه کیفری یک استان مستقر
در شهرســتان داراب برگزار شــده اســت .رســیدگی به این پرونده در حداقل زمان
قانونی ممکن و با رعایت موازین شرعی و قانونی در دستور کار دادگستری استان
فارس قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در دیدار با خانواده نوجوان  ۱۶ساله
تأکیــد کردیــم این موضوع را با حساســیت ویژه دنبــال خواهیم کرد ،افــزود :احقاق
حقــوق خانواده مرحوم و مجازات قاطع ،قانونی و بازدارنده عامالن این واقعه تلخ
هدف و اولویت ما در دادگستری استان است.
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نظرمکتوبپزشکیقانونیبرای
اعالمنتیجهنهاییدرپروندهمرگمهساامینی

گروه حوادث /جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراها با حضور جمعی از نمایندگان،
مســئوالنی از فراجا ،پزشــکی قانونــی و اورژانس برای بررســی ابعاد پرونده «مهســا
امینی» تشــکیل شــد .در این جلســه ســه ســاعته کــه روز سهشــنبه برگزار شــد تمام
مســتندات پرونده پزشــکی «مهســا امینی» توســط تیم اورژانس ،پزشــکی قانونی و
پزشکان متخصص ارائه شد .فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شــورای اســامی با اشــاره به پخش فیلم از زمان بازداشــت «مهسا امینی»
توســط پلیس امنیت اخالقی تا حضور او در محل برگزاری کالس توجیهی گفت :با
توجه به مصاحبه شاهدان و مستندات موجود ،ضرب و شتمی صورت نگرفته است.
عالوه بر این خانم دکتر متخصص پزشکی قانونی اقدام به معاینه کامل آن مرحوم
ن موارد هم در جلسه
کرده و مشــاهدات و مســتندات را به جزییات مینویســد که ای 
قرائــت شــد؛ در این جزییــات هم هیچ موضوعی مبنــی بر ضرب و جــرح در ناحیه
دست ،سر و صورت و بدن وجود ندارد.
ëëمنتظرنظرپزشکیقانونیهستیم
محمدصالح جوکار رئیس کمیســیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره نتیجه
جلســه بررســی فوت خانم مهســا امینی ،به تســنیم گفــت :چون گــزارش مکتوب و
رسمی پزشکی قانونی را نداشتیم نتوانستیم نتیجه نهایی را اعالم کنیم و این منوط
به این است که نتیجه آزمایشهای شیمیایی و پاتولوژی از یکی از اعضای بدن اعالم
شود.وی با بیان اینکه در سه روز گذشته گزارشهایی از عوامل اجرایی ازجمله فراجا،
فرماندهان انتظامی ،پزشــکی قانونی ،اورژانس و مدارک و اســناد پزشــکی گذشــته
خانم امینی در بیمارســتان در دوران کودکیشــان اخذ شــده و آماده است ،گفت :ما
آمادهایم تا نتیجه کار را اعالم کنیم اما میخواهیم تنها به این گزارشها اکتفا نشود
و گزارش مستند و رسمی پزشکی قانونی هم وجود داشته باشد.جوکار با بیان اینکه
آنچه از اظهارات رســمی کارشناســان و متخصصین پزشکی قانونی و معاینه جسد
بهدســت میآید این اســت که هیچگونه آزار ،ضرب و شــتم و تروما یا شکســتگی در
نقاط مختلف بدن وجود ندارد ،اظهار داشت :هر زمان نتایج آزمایشهای شیمیایی
و پاتولوژی به دست ما برسد نتیجه قطعی اعالم خواهد شد.
ëëمهساامینیموردهیچضربوشتمیقرارنگرفته
جالل رشیدیکوچی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و عضو کمیته حقیقتیاب
مجلــس در توئیتــی نوشــت« :به عنــوان عضو کمیتــه حقیقتیــاب مجلس عرض
میکنــم ،طبــق گــزارش رســمی پزشــکی قانونــی (دو مرحله بررســی ،لحظــه ورود
بــه بیمارســتان و کالبدشــکافی بعد از فوت) و مشــاهدات عینی خــودم و تحقیقات
همه جانبه از مطلعین و بررســی تکتک شــبهات مطرح شــده ،هیچگونه ضرب و
شتم و برخورد فیزیکی با ایشان صورت نپذیرفته است».
ëëبازبینیدوربینهایمسیرترددمهساامینی
ســیدمجید میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور سهشــنبه شب درباره
مأموریت وزیر کشور برای بررسی فوری حادثه درگذشت مهسا امینی به ایرنا گفت:
زمانــی که وزیر کشــور دســتوری را به من ابــاغ کردند بالفاصلــه اقدامات مختلف و
متعددی را آغاز کردیم .از جمله اینکه از همه دستگاههایی که مستقیم یا غیرمستقیم
در ایــن پرونــده مســئولیت دارنــد یــا میتوانند در کشــف ماهیت واقعی درگذشــت
مرحومه امینی به ما کمک کنند درخواســت شــد گزارشها ،اســناد ،مدارک و فیلم
برای ما ارسال کنند و این کار مجدانه دنبال میشود.معاون امنیتی انتظامی وزارت
کشــور افزود :همچنین تالش شــده همه دوربینهای شــهری مســیر تردد مرحومه
امینی در روز حادثه بازبینی شود .از دستگاههای مسئول خواسته شده و منتظر ارسال
آن هستیم .به طور مستقل هم تحقیقات خودمان را مجزا از دستگاههایی که مسئول
هســتند آغاز کردهایم و به مکان حادثه مراجعه کرد ه و صحنه را بازســازی کردیم و
همه مراحل طی شده را یک به یک کنترل کردیم.
وی تصریح کرد :مهمترین مسألهای که اکنون صورت گرفت این است که یک کمیته
تخصصیپزشــکی متشکل از رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس ،ریاست
سازمان نظام پزشکی کشور و نماینده سه انجمن علمی جراحی ،رادیولوژی و قلب
ایــران که همه آنها مربوط به بخش خصوصــی بوده و دارای باالترین مراجع علمی
و معتبر کشور هستند در این کمیته حضور دارند.میراحمدی خاطرنشان کرد :کمیته
بررســیهای خود را انجام میدهد و بنابر هر شرایطی که پیش میآید اطالعرسانی
الزم هم توسط اعضای این کمیته صورت میگیرد .وی در خصوص زمان مشخص
شدن بررسیها گفت :ما اکنون بیشتر منتظر هستیم که فارغ از این هیاهو ،غوغاها و
جنگ روانی و رسانهای که میخواهد فضا را احساسی جلوه دهد و نگذارد واقعیتها
روشن شود سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی همه مراحل خود را با دقت تمام
و به شکل حرفهای انجام دهند و نظر نهاییشان را اعالم کنند.
ëëهیچشواهدیازخونریزیمغزیدرتصاویرسیتیاسکن«مهساامینی»دیدهنمیشود
متخصصان نرورادیولوژی هیأت بورد رادیولوژی وزارت بهداشت در پاسخ به استعالم
ریاســت ســازمان نظام پزشکی درباره تصاویر «سیتیاســکن» منتشر شده از مرحوم
مهســا امینی با انتشار بیانیهای اعالم کردند که «هیچ شواهدی از خونریزی مغزی در
این تصاویر به چشم نمیخورد».به گزارش ایسنا ،در بیانیه متخصصین نرورادیولوژی
هیأت بــورد رادیولوژی وزارت بهداشــت آمده اســت« :در سیتیاســکن که بهصورت
فیلمبــرداری از مانیتــور تهیه شــده اســت ،خونریزی در پارانشــیم مغــزی ،خونریزی
اپیدورال و سابدورال دیده نمیشود ».همچنین تأکید شده که «نظریه تکمیلی پس از
مشاهده اصل اطالعات تصویری ارسال خواهد شد».
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گروه حــوادث /زن جوان که به بهانه غذای
نذری اقدام به کودکربایی میکرد از سوی
پلیس بازداشت شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ظهر
دوشنبه  14شهریورماه ،گزارش ربوده شدن
دختری  6ساله به کارآگاهان اداره یازدهم
پلیــس آگاهــی پایتخــت اعــام شــد .در
تحقیقات اولیه ،مادربزرگ این دختربچه
گفــت :بــرای اقامه نماز ظهر به مســجدی
در نزدیکی خانهمان در میدان شوش رفته
بــودم و نــوه دختریام بــه نــام نرگس نیز
همراهم بود .زن جوانی کنارم نشسته بود،
وقتــی میخواســتم نماز بخوانــم به بهانه
اینکه نذری میدهند از من خواست تا نوه
 6سالهام را همراه او بفرستم ،اما او به این
بهانه نوهام و کیفم را ربود.
چنــد ســاعت بعــد نیــز زن کودکربــا بــا
خانــواده نرگــس تمــاس گرفتــه و مدعــی
شــد خانواده کودک باید برای آزادی او 50
میلیون تومان بــه کارت بانکی مادربزرگ
کودک که به سرقت برده بود ،واریز کنند.
بررسیها برای دســتگیری ادامه داشت تا
اینکه مشخص شــد زن کودکربا در پارکی
در میدان خراســان است .متهم که مطلع
شــد پلیــس از مخفیگاهش با خبر اســت،
کودک را رها کرده و متواری شد.

دومین کودکربایی
در حالی که تحقیقات برای دســتگیری زن
کودکربا ادامه داشت ،مأموران با شکایتی

مشــابه مواجه شــدند .در دومین مورد نیز
زن ناشناس به بهانه گرفتن نذری ،کودکی
را ربــوده بود و بعد از ســاعاتی که پلیس را
در چند قدمی خود دیده بود ،دختربچه را
رها کرده بود.
سرهنگ علی ولیپور ،رئیس پلیس آگاهی
پایتخــت در ایــن رابطــه گفــت :تحقیقات
کارآگاهان ادامه داشــت تا اینکه در نهایت
 29شــهریورماه ،زن جوان بــه نام مهناز در
مخفیگاهش بازداشت شد.

توگو با زن کودکربا
گف 
ëëچرا بچهها را ربودی؟
مــن آرزوی مــادر شــدن دارم و دلــم
میخواســت میتوانســتم یــک روز بچهام
را بــه پارک و ســینما ببــرم و برایش لباس
بخرم .به کســانی که بچه داشتند حسودی
میکردم ،همین حسادت باعث شد که به
فکر ربودن بچهها بیفتم .قصد آزار و اذیت
بچهها را نداشتم .فقط میخواستم حس
مادر بودن را تجربه کنم.
ëëبعد از ربودن بچهها چکار میکردی؟
آنهــا را به گردش میبردم ،همین که بچه
خسته میشد و بهانه مادرش را میگرفت
او را رها میکردم.
ëëامــا تــو در تمــاس بــا والدیــن یکــی از
کودکان درخواســت  50میلیــون تومان
کرده بودی؟
وضــع مالــی مناســبی نــدارم و بــا خــودم
میگفتــم از این طریــق پولی هم به جیب

بزنم.
ëëسابقه داری؟
ســابقه کالهبرداری و ســرقت دارم .البته
واقعــاً ســرقتی انجــام نــدادهام و پاپوش
بود .چند ســال قبل در فضــای مجازی با
پســر جوانی آشــنا شــدم .بعد از مدتی با
پسر دیگری آشنا شــدم و تصمیم گرفتم
با نفر اولی قطع رابطه کنم.

پسر اول برای انتقامگیری از من شکایت
کرد و به دروغ گفت که انگشتر 20میلیون
تومانــیاش را ســرقت کــردهام 9 .مــاه
زنــدان افتــادم تــا باالخــره رضایــت داد،
خواســتم به خاطــر تهمت از او شــکایت
کنم ،اما نتوانســتم آدرسی پیدا کنم .بعد
از آن ازدواج کــردم امــا بعــد از یکســال
جدا شدم.

پیکرشهیدمدافعامنیت
درجیرفتتشییعشد

گروه حــوادث /پیکــر مطهر
«سجاد محمدیسلیمانی»
شــهید مدافــع امنیت صبح
دیــروز در آیینــی بــا حضــور
امــام جمعــه ،فرمانــدار،
فرماندهــان نظامــی و
انتظامی و مــردم والیتمدار
جیرفــت (شــهر دارالوالیــه)
از مقابــل فرمانــداری ایــن
شهرستان تشییع شد.
به گزارش ایرنا ،ستوان دوم سجاد محمدی سلیمانی ،مأمور
پاســگاه انتظامی اســفندقه جیرفت بود که شــامگاه یکشــنبه
گذشــته به همراه یک تیم از نیروهای پاســگاه در مسیر جاده
مواصالتی اســفندقه اقدام به گشت ایســت و بازرسی کردند
که در حین گشــت ،وی توســط یک خودرو زیرگرفته شــد و به
درجه رفیع شهادت نایل آمد.
امام جمعه جیرفت در آیین تشــییع پیکر این شــهید مدافع
امنیــت گفت :مردم و امت ایران اســامی قــدردان نیروهای
امنیتی و نظامی ،بسیجی ،بویژه نیروی جان بر کف انتظامی
که امروز مظلوم واقع شدهاند ،هستند.
حجتاالســام میثــم تارم اظهار داشــت :مردم قــدر نیروی
انتظامــی را میدانند و حمایت خود را به طور قاطع و جامع
از آنهــا اعــام میکننــد و پــای نیــروی انتظامی ایســتادهاند.
نیــروی انتظامــی پای امنیــت و نظام ما ایســتاده و هر روز در
این راه شهید میدهد.
امام جمعه جیرفت اضافه کرد :همه باید متوجه باشــند که
نیــروی انتظامــی با کمــال دقت ،صراحــت و قاطعیت ،هم
حافــظ نظــم و امنیــت اســت و هم نســبت به مــردم نهایت
لطف ،دلسوزی و مهربانی را دارد.

عکـاس قالبی تنها مظنون قتل دختر جوان

گــروه حــوادث /عــکاس قالبی که بــا ترفند
ازدواج ،دختران را به خانه ویالیی در شــمال
کشــور میکشــاند و مــورد آزار و اذیــت قــرار
مــیداد ،به عنــوان تنهــا مظنون قتــل دختر
جوان دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،عصر
نوزدهــم شــهریور گــزارش مــرگ مشــکوک

دختــر جوانــی بــه نــام مهرنــوش در یکــی
از بیمارســتانهای پایتخــت بــه بازپــرس
محمدتقی شعبانی اعالم شد .به دنبال این
گزارش تحقیقات آغاز شــد و در بررسیهای
اولیــه ،یکــی از بســتگان دختــر جــوان گفت:
مدتی قبل مهرنوش از خانهشــان در یکی از
شــهرهای جنوبی کشــور خارج و ناپدید شد.

فرمانده انتظامی پایتخت اعالم کرد

آماده باش کامل پلیس
برای تسهیل تردد دانش آموزان

گروه حوادث  /رئیس پلیس پایتخت حل معضل ترافیک مهر ماه و نظم و انضباط و
امنیت دانش آموزان و خانوادهها را مهمترین اولویت پلیس در ایام بازگشایی مدارس
دانست.ســردار «حســین رحیمی» فرمانــده انتظامی پایتخت صبح دیروز در نشســت
خبــری با اصحاب رســانه ضمن تبریک فرا رســیدن هفته دفاع مقــدس گفت :یکی از
عملیات سنگین و پرمشغله پلیس ،ایام اول مهرماه است.
وی بــا بیــان این مطلب که پلیس از مدتها قبل تدارک ویژهای در این خصوص دیده
است  ،گفت :در پلیس راهور نیز برنامهریزی و پیشبینیهای الزم با برگزاری جلسات
متعــدد انجام شــده اســت و برآورد پلیس از ترافیک امســال این اســت که بــا توجه به
تعطیلی دو ســاله مدارس ،حجم ترافیک باالست و برآورد میشود بالغ بر  ۳۰درصد
افزایش ترافیک در صبح و عصر داشته باشیم.
ســردار رحیمــی به تــاش مضاعف  ۵هزار نفــر از همکاران پلیس راهــور که به صورت
آمادهبــاش در بحــث ترافیک و کنتــرل تردد در ایــام مهرماه فعال خواهند بود اشــاره
کــرد و گفت :جمع کثیری از مأموران پلیــس کالنتری و یگانهای امداد نیز که حدود ۵
هزار نفر هســتند در مأموریت بســیار مهم مهرماه برای تســهیل در عبور و مرور و تردد
دانش آموزان ،خانوادهها و مربیان فعال خواهند بود.
فرمانــده انتظامــی پایتخت بــا بیان این مطلب کــه اولویت مأموریتی پلیــس تهران در
مهرمــاه بحــث مدارس اســت  ،اعالم کرد :مهمترین مســأله ترافیک مهرمــاه و نظم و
انضباط و امنیت دانش آموزان و خانوادهها است .البته در طول سال نیز بحث مراقبت و
حفاظت ،امنیت مدارس و دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و هم دبیرستانها در دستور
کار قــرار دارد.رئیــس پلیس تهران ادامــه داد :بحث نظم و انضباط ،امنیت و پاکســازی
اطراف محیط مدارس همه و همه در دستور کار پلیس بوده و کالنتریها و پلی 
س راهور
مناطق مدارس حوزه استحفاظی خود را شناسایی کرد ه و پوشش میدهند.
سردار رحیمی به موضوع سرویس مدارس اشاره و بیان داشت :این موضوع از مدتها
قبل ســاماندهی شده؛ اما با توجه به اینکه سرویس مدارس نیز دو سال دچار رکود بود
بحث آموزش رانندگان ســرویس مدارس توســط پلیس راهور آغاز شده و بخشی دیگر
نیز در مهر و آبان آموزش میبینند تا اصول جابهجایی و همچنین قوانین حمل ونقل
را فرا بگیرند .استاندارد و ایمنی خودروهای سرویس مدارس نیز به طور ویژه در دستور
کار پلیــس اســت.این مقــام ارشــد انتظامی درخصوص ســاعت اجرای طــرح ترافیک
اعالم کرد :ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهرماه از ساعت  ۶:۳۰بامداد تا ساعت
 ۱۸عصر خواهد بود.

ایــن موضوع را به پلیس هــم گزارش دادیم
اما ردی از مهرنوش به دســت نیامد تا اینکه
فــردی بــا خانــواده مهرنوش تمــاس گرفت
و مدعــی شــد کــه او را در یکــی از شــهرهای
شمالی دیده است.
او ادامــه داد :بــرای یافتــن مهرنــوش راهــی
شــمال شــدم امــا ناگهــان خواهــرش با من
تمــاس گرفت و گفت مهرنــوش با او تماس
گرفته و گفته حالش خوب نیست و در تهران
خانــه یکــی از دوســتانش اســت .بعــد هــم
دوســت مهرنوش دوباره بــا او تماس گرفته
و گفته او را به بیمارستان برده اما فوت کرده
است.

فرار از خانه ویالیی
با اعالم موضوع به پلیس در ادامه تحقیقات
بــه دســتور بازپــرس جنایــی تحقیقــات از
دوســت مهرنــوش آغاز شــد و او گفــت :من
و مهرنــوش مدتهاســت که با هم دوســت
هستیم .روز حادثه در حالی که بشدت مورد

آزار و اذیــت قــرار گرفته بود ،بــه خانهام آمد
و برایــم تعریف کرد کــه با مرد جوانی به نام
پژمــان که خــود را عــکاس معرفی کــرده در
سایت همسریابی آشنا شده است.
پژمان به او پیشــنهاد ازدواج داده و بعد هم
به بهانه آشنایی و مالقات ،او را به ویالیی در
شــمال کشــور برده اســت اما در آنجــا پژمان
او را حبــس و بــه او تعرض کرده اســت .بعد
از چنــد روز مهرنــوش موفــق میشــود که از
پنجــره خانــه ویالیی فــرار کند ،امــا به خاطر
شــکنجههایی که شــده بــود ،ســاعتی بعد از
فــرار حالش بد شــده و بیهوش کنار خیابان
میافتد.
مهرنــوش با تمــاس عابران به بیمارســتانی
در یکــی از شــهرهای شــمالی منتقل شــده و
تحت درمــان قرار میگیرد .پــس از بهبودی
از بیمارســتان ترخیــص شــده و راهــی خانه
من در تهران میشــود اما در خانهام حالش
وخیــم شــد و بعــد از انتقــال به بیمارســتان
جان خود را از دست داد.

تانکر سیمان  7خودرو را له کرد

گــروه حوادث /نقص فنی یک دســتگاه کامیون حمل ســیمان و
برخورد با  7خودروی ســواری در بزرگراه اشرفی اصفهانی  7نفر
را راهــی بیمارســتان کرد.به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
پیش از ظهر چهارشــنبه  30شهریور در بزرگراه اشرفی اصفهانی
نرســیده به اتوبان همت ،یک دســتگاه کامیون حمل ســیمان به
علت نقص فنی با حدود هفت خودرو برخورد کرد.
مجتبــی خالدی ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــوردر این باره
گفت :در این حادثه هشــت نفر مصدوم شــدند که  7مصدوم به
مراکز درمانی منتقل و یک نفر هم در محل حادثه درمان شد.
جالل ملکی ســخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شــهر تهــران نیــز گفت :پــس از اعــام این ســانحه در ســاعت
 ۱۱:۵۷بــه ســامانه  ۱۲۵ســازمان آتشنشــانی بالفاصلــه ســه
ایســتگاه آتشنشــانی بــه محل اعزام شــدند و در بررســیهای
اولیــه آتشنشــانان مشــخص شــد  7خــودرو و یــک دســتگاه
موتورســیکلت بــا هــم برخــورد
کردنــد کــه در ایــن میــان
خودروی وانــت واژگون
شــده اســت .ایــن
حادثـــــــــه هفــت
مصــدوم انتقالــی
از جملــه  ۵زن و ۲
مــرد داشــت که به
عوامــل اورژانــس
تحویل داده شدند.

در ادامــه بررســیها مشــخص شــد پژمــان
مــردی متأهــل و دارای دو فرزند اســت و در
یکــی از خیابانهــای پایتخت در یک مشــاور
امالکی کار میکند.
بدیــن ترتیــب بــه دســتور بازپــرس جنایــی،
پژمان بازداشــت و در تحقیقات مدعی شــد:
در ســایت بــا مهرنوش آشــنا شــدم و او را به
ویالی داییام در شــمال کشور دعوت کردم.
امــا او را مورد آزار و اذیت جنســی و شــکنجه
قــرار نــدادم ،مهرنوش به خواســت خودش
ویال را ترک کرد.
در حالــی که مرد جوان منکر اتهام خود بود،
در بازرســی گوشــی تلفن همراهــش تصاویر
و فیلمهایی به دســت آمد که نشــان میداد
او نــه تنها مهرنوش بلکــه دختران دیگری را
هم قربانی خشونت و آزار کرده است.
مــرد جوان بــه دســتور بازپرس شــعبه دهم
دادســرای امــور جنایــی تهــران در اختیــار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده
شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

ادعای متهم به قتل:

همسرم چای نیاورد کشتمش!

گروه حوادث /زن میانســال وقتی در جواب همســرش که
از او چای خواســته بــود ،گفت« :خودت بــرو بریز» به طرز
هولناکی کشته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت  8:40شامگاه
دوشــنبه  29شــهریور مــرد میانســالی وارد کالنتــری 172
عبدالعظیم شد و با خونسردی به افسر کشیک گفت :من
همسرم را ســاعاتی قبل کشتم االن هم جسدش در خانه
است ،میتوانید به آپارتمانم که در طبقه دوم ساختمانی
در همین نزدیکی است بروید و با چشمان خودتان ببینید.
این هم آدرس محل زندگیام است....
بــه دنبال اظهارات مرد میانســال ،مأموران کالنتری راهی
محل شــده و با ورود به ســاختمان با جســد زنی میانسال
درحالــی کــه از ناحیــه گلو مــورد اصابت چاقو قــرار گرفته
بود ،مواجه شــدند .موضوع بالفاصله به بازپرس کشــیک
قتل شهرری و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت
اعالم شــد.با ورود تیم جنایی در محــل حادثه ،تحقیقات
از مــرد میانســال آغاز شــد .وی دربــاره انگیزه خــود از این
جنایــت گفــت :ســاعت  6:30دقیقه عصر بــه خانه آمدم
خســته بودم و از همســرم خواســتم که برایم چای بیاورد،
امــا او در کمــال نابــاوری بــه مــن گفــت خودت بــرو چای
بریز .بعد هم نه تنها چای نیاورد ،بلکه شــروع به مسخره
کــردن و تحقیــر مــن کــرد .از این رفتــار او بشــدت ناراحت
شــدم و دعوایمان شد .مشــاجرهمان باال گرفت و از شدت
عصبانیت به آشــپزخانه رفته و با چاقو به همســرم حمله
کردم و سرش را بریدم.
او ادامــه داد :بعد از جنایت ،لباسهایم را که خونی شــده
بود عوض کردم و از خانه خارج شدم .چاقو را داخل سطل
زباله خیابان انداخته و به کالنتری رفتم و خودم را معرفی
کردم.
بــه دســتور بازپــرس جنایــی ،متهــم میانســال در اختیــار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد و
تحقیقات بیشتر در این خصوص ادامه دارد.

