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گروه حـ ــوادث /مأمـ ــوران پلیس فتا
هنـ ــگام رصـ ــد فضـ ــای مجـ ــازی ،با یک
سـ ــایت همسـ ــریابی در بیرجند روبهرو
شـ ــدند که زنان و مـ ــردان با عضویت در
این سایت و قراردادن مشخصات خود
با همدیگر ارتباط برقرار میکردند.
سـ ــرهنگ محمدپـ ــور ،رئیس پلیس
فضـ ــای تبـ ــادل اطالعـ ــات فرماندهـ ــی
انتظامی خراسـ ــان جنوبـ ــی ضمن بیان
ایـ ــن خبرتعـ ــداد اعضـ ــای این سـ ــایت
را  800زن و مـ ــرد اعـ ــام کـ ــرد و گفـ ــت:
بـ ــا تحقیقـ ــات بیشـ ــتر مأمـ ــوران پلیس
سـ ــایبری مشـ ــخص شـ ــد ،اعضـ ــا برای
عضویـ ــت دراین سـ ــایت مبالغی نیزبه
حساب مدیر سـ ــایت واریز کردهاند .وی
بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه راهانـ ــدازی و ماهیت
اینگونه سایتها غیرمجاز است ،گفت:
با انجام اقدامات سایبری مدیر 26ساله
سـ ــایت همسـ ــریابی کـ ــه اهـ ــل بیرجند
بود شناسـ ــایی شـ ــد و با هماهنگیهای
قضایی پس از دستگیری به پلیس فتای
استان معرفی شـ ــد .متهم در بازجویی
هدف از راهاندازی این سـ ــایت را کسـ ــب
درآمد و سـ ــرگرمی اعالم کرد.سـ ــرهنگ
محمدپـ ــور تأکید کـ ــرد :قربانـ ــی اصلی
سایتهای همسریابی زنان هستند و در
این سـ ــایتها موضوعیکه حاکم است
شیادی اقتصادی است.

به جرم همسر آزاری به زندان انداخت.
برای نخســـتین بار بود که ســـیاوش طعم زندان و دســـتنبد را
میچشـــید.حدود  4مـــاه بدون مالقاتـــی در زندان مانـــد تا اینکه
باالخره با کمک وکیلاش آزاد شـــد،اما وقتی به خانهاش رســـید
خبری از فتانه نبود ،جز نامهای که نشـــان میداد همسرش خانه
را ترک کرده وبی خبررفته اســـت .ســـیاوش که خود را در متالشی
شـــدن زندگـــی مشترکشـــان مقصر میدانســـت با دســـته گلی به
دانشگاه همســـرش رفت ،اما از دوستان فتانه شـــنید که او با یک
دانشـــجوی امریکایی همخانه شده اســـت .این بار با پسر دانشجو
درگیر شد و سرانجام با دخالت پلیس از استرالیا اخراجش کردند.
چنـــد مـــاه بعـــد از ورود ســـیاوش به ایـــران ،احضاریـــهای به
دستش رســـید که نشـــان میداد همســـرش با اســـتخدام وکیل،
مهریه  700سکه طال رابه اجراگذاشته و در عین حال دادخواست
طالق هم داده اســـت،اما ســـیاوش آه در بســـاط نداشـــت و تمام
اموال و داراییهایش در اســـترالیا مانده بود ،حتی حســـاب بانکی
مشترکشـــان با چند هزار دالر در اختیار فتانه بود ،تا اینکه به علت

عشقشوم مردنقرهساز
گـــروه حـــوادث -مرجان همایونـــی /مرد
نقره ســـاز که دل به یک زن سپرده بود ،برای
رسیدن به عشق شـــیطانی ،نقشه قتل شوهر
نگون بخـــت زن مورد عالقـــهاش را طراحی
کرد .او با همدستی پسر خالهاش ،قربانی را به
کارگاه نقره سازیاش کشاند و پس از جنایت،
جسد را سوزاند .آنها سپس پیکرسوخته را در
بیابانهای حوالی مشهد رها کردند تا اینکه با
اعالم خبرقتل در رســـانهها راز جنایت فاش
شد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث «ایـــران»19 ،
اسفند سال گذشته ،جسد ســـوخته مرد جوان
ناشـــناس درحاشـــیه جاده محمدآباد مشهد
کشـــف شـــد .پس از اعالم این خبـــر ،بازپرس
احمدینژادوتیمتحقیقبهمحلحادثهرفتند.
در بررســـیها نیز مشخص شـــد مرد جوان در
محل دیگری به قتل رسیده و سپس جسدش
در بیابان رها شـــده است .بنابراین پیکر قربانی
برای شناســـایی هویت و تعیین علـــت و زمان
دقیقمرگبهپزشکیقانونیمنتقلشد.

شناسایی قربانی
ســـپس کارآگاهـــان بـــه ســـراغ پرونـــده
گمشـــدهها رفتنـــد امـــا در ایـــن شـــاخه از
تحقیقات با بنبســـت روبهرو شدند .ازسوی
دیگرهمزمان با انتشارکشـــف جســـد سوخته
درصفحه حوادث روزنامه ایران و چند رسانه
دیگـــر ،تیـــم جنایی بـــه ســـرنخهای مهمی
دست یافتند .خبرنگار حوادث روزنامه ایران
گزارش داده بود« :جسد مرد جوانی در حالی
کـــه کفشهای چـــرم قهـــوهای و شـــلوار آبی
رنگ به پا داشـــت و قســـمتی از کاپشن چرم
قهوهایاش سالم مانده بود ،در جاده محمد
آباد پیدا شـــد» .پس از انتشار این خبر بود که
آشـــنایان مرد جوان با مطالعه خبر ،احتمال
دادنـــد جســـد متعلق بـــه بصیر اســـت که از
چندروز قبل به طور مرموزی ناپدید شده بود.

بدین ترتیب آنها به پلیـــس مراجعه کرده و
جسد در پزشکی قانونی شناسایی شد.
در ادامه تحقیقات مشـــخص شد بصیر،
تبعه افغان اســـت که چند سال قبل با دختر
خالهاش ازدواج کرده بـــود .نکتهای که ذهن
بازپرس جنایی را در جریان تحقیقات به خود
جلـــب کرد این بود که چـــرا زن جوان ،ناپدید
شـــدن همســـرش را به پلیس اطـــاع نداده
است .در همین حال کارآگاهان درتحقیقات
نامحسوس پی بردند عفت ،رفت و آمدهای
مشـــکوکی دارد و بـــا مـــردی بـــه نـــام بابـــک
مخفیانـــه در ارتبـــاط اســـت .همیـــن ارتباط
پنهانی نیز راز جنایت را فاش کرد.
قراری برای دستگیری
با مشخص شـــدن این موضوع بابک نیز
شناســـایی شـــد و کارآگاهان جنایی مشـــهد،
زن جوان را پیش از خروج از کشـــور بازداشت
کردند.عفت ابتدا منکر اطالع از جنایت شـــد

تبهکاری که با لباس زنانه سرقت میکرد

گروه حـــوادث /مـــرد جوانی
کـــه بـــا پوشـــیدن لباسهای
زنانـــه ســـرقت میکـــرد ،بـــا
ردیابیهـــای مأموران پلیس
رشت شناســـایی و بازداشت
شد.
اقدامـــات پلیســـی بـــرای
بهدســـت آوردن ردی از ایـــن
متهـــم بهدنبـــال دریافـــت
گزارش وقوع چندین ســـرقت از فروشـــگاههای لباس
زنانه و پارچه سراها در دستور کار قرار گرفت.
درحالیکه تجســـسهای پلیس برای شناسایی متهم
ادامـــه داشـــت ،مأمـــوران انتظامی پاســـگاه «خشـــت
مسجد» هنگام گشت به مرد جوانی مشکوک شدند که
در حال پرسه زنی در خیابانها بود.او با دیدن خودروی
گشت پلیس بر سرعت قدمهایش افزود و سعی کرد با

اخبار

بازداشتگردانندهکانال
نشراکاذیبعلیهوزیربهداشت

گـــروه حـــوادث  /رئیـــس پلیس فتـــای تهران بـــزرگ از
دســـتگیری فردی خبـــرداد که بـــرای باال بـــردن تعداد
اعضای کانـــال تلگرامی اش ،به وزیر بهداشـــت توهین
میکرد.ســـرهنگ محمـــد مهـــدی کاکوان در ایـــن باره گفـــت :چندی پیش
پروندهای با شـــکایت وزارت بهداشـــت به پلیس فتا رســـید .نماینده شاکی
هم اعالم کرد :فرد یا افرادی ناشـــناس با راهاندازی کانال تلگرامی ،اقدام به
درج مطالب و اخبار خالف واقع و نسبت دادن آن به شخص وزیر بهداشت
کرده و این موضوع باعث تشـــویش اذهان عمومی شده است .بدین ترتیب
تحقیقات تخصصی برای شناســـایی و دستگیری دست اندرکاران این کانال
آغازشـــد تا اینکـــه کارآگاهان پلیس فتـــا ،گرداننده اصلی کانـــال تلگرامی را
شناســـایی کردند.پس از دریافت مجوز قضایی ،متهم دســـتگیر و تجهیزات
رایانهایاش نیز جمعآوری شد .درحال حاضر تحقیقات از او ادامه دارد.

سقوط مرگبار دو دختربچه در رودخانه هیرمند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســـتان و بلوچستان از مرگ  2دختر  8و
 13ساله در رودخانه هیرمند واقع در منطقه سیستان خبرداد.
رســـول راشـــکی گفت :این حادثه عصر پنجشـــنبه به جمعیت هالل احمر
اطالع داده شـــد که بالفاصله  2تیم غواصی از شهرســـتانهای زابل و زهک
بـــه محل حادثه اعزام شـــدند .پس از جســـت وجوی تیم هـــای غواصی و با
کمک نیروهای مردمی ،جسد یکی از این دختربچهها ،چهار کیلومتر جلوتر
از محـــل حادثه پیدا شـــد اما با توجه به تاریکی هوا و نبود شـــرایط مناســـب
برای غواصی به منظور یافتن جسد کودک دوم ،ادامه عملیات جست وجو
به جمعه موکول شـــد .ورود ســـیالب ناشـــی از بارندگی های اســـفند و اوایل
فروردین سبب جاری شدن سیالب در رودخانه هیرمند و کانال ها و نهرهای
منطقه سیستان شده اســـت و با وجود هشـــدارهای متعدد از سوی دستگاه
های امدادی،متأســـفانه برخی شهروندان بدون رعایت نکات ایمنی به کنار
رودخانه ها ،کانال ها و نهرهای خروشان می روند.
چنـــد روزقبل نیز  2جـــوان در رودخانه نهراب سیســـتان و یک زن 30ســـاله
درکانال ژاله ای شهرستان زابل غرق شدند.

پسرجوان ،قربانی سلفی

گروه حوادث  /پســـر جوان ماجراجو که برای گرفتن عکس سلفی ،خود را بر
فراز صخره آبشار رســـانده بود ،ناگهان سقوط کرد و به طرز دلخراشی کشته
شـــد .در این حادثه که روز پنجشنبه رخ داد ،پســـر  26ساله اهل «قروه» خود
را به صخرههای باالی آبشـــار «شـــلماش» در شهرســـتان سردشت واقع در
ی به یکباره داخل
آذربایجان غربی رســـانده بود که ناگهان بـــر اثر بیاحتیاط 
دریاچه پایین آبشار سقوط کرد و جان سپرد.
به دنبال اعالم این حادثه ،بالفاصله تیمهای آتشنشانی برای کشف جسد
توجو ،جسد
جوان غرق شـــده وارد عمل شـــدند اما پس از ســـاعتها جس 
توجو همچنان
قربانی حادثه پیدا نشـــد .با این وجود تالش تیمهای جســـ 
ادامه یافت.

آدمکش نامرئی ،دومرد جوان را کشت

اما پس از مشـــاهده مـــدارک پلیس به ناچار
لـــب به اعتـــراف گشـــود و به قتل شـــوهرش
اعتراف کرد« .من و بصیر پســـر خاله و دختر
خاله بودیم .حاصل زندگیمان هم کودکی 4
ساله است .بصیر بد اخالق بود و دائم کتکم
میزد .با این حال به خاطر بچهام با او زندگی
میکردم .تا اینکه ســـال گذشته شوهرم برای
پناهندگی راهی آلمان شـــد و حدود یکســـال
مـــا را تنها گذاشـــت .درحالی کـــه از او خبری
نداشـــتیم ،زندگـــی ســـختی را میگذراندیم.
تااینکه در نبود او با مردی به نام بابک آشـــنا
شدم؛ بابک کارگاه نقرهسازی داشت و زمانی
کـــه ماجرای زندگـــیام را فهمید به من برای
حل مشـــکالتم خیلـــی کمک کـــرد .درحالی
که فکر میکردم شـــوهرم دیگر برنمی گردد،
ناگهـــان ســـر و کلـــهاش پیـــدا شـــد و اذیت و
آزارهایش را شروع کرد .بابک زمانی که از این
موضوع باخبر شد نقشهای کشید تا شوهرم را
برای همیشه از سر راه برداریم .بعد هم قرار

فرار به کوچه پس کوچهها از
دید مأموران پنهان شود.
مأموران گشـــت پلیس که به
موضوع مشکوک شده بودند
بالفاصله به تعقیب پرداخته
و او را به دام انداختند.
با دستگیری متهم و بازرسی
از کیفـــی کـــه همراه داشـــت
مقداری پارچه چادرمشکی و
یک کاله گیس ومقداری لباس زنانه کشف شد.
ســـرهنگ «رحیـــم شـــعبانی» فرمانـــده انتظامـــی
شهرستان رشت در این باره به خبرنگار ما گفت :پس از
دستگیری مرد سارق و انتقالاش به پاسگاه ،تحقیقات
پلیســـی از او در دســـتور کار قـــرار گرفـــت و به ســـرقت
یک دســـتگاه موتورســـیکلت با پوشـــش زنانه وسرقت
ازمغازهها اعتراف کرد که تحقیقات از او ادامه دارد.

ا
ی دادگاه

ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شد.
ســـیاوش وقتی با دســـتنبد و لباس زندان به شعبه  261دادگاه
خانواده منتقل شد ،روبهروی قاضی «محمود سعادت» نشست.
روی صندلیهای دیگر نیزوکالی او و فتانه ،همچنین مادر سیاوش
نشســـته بودند .قاضی بعد از ورق زدن پرونده روبه سیاوش کرد و
گفت«:همسرتان با بخشـــیدن مهریه ،تقاضای موافقت با طالق
از شـــما را مطرح کرده اســـت،اما همچنان روی دریافت  50سکه
از مهریهاش تأکید کرده اســـت .آیا میتوانی این مقدار از مهریه را
پرداخت کنی؟»
ســـیاوش جـــواب داد«:متأســـفانه چیـــزی نـــدارم و خجالـــت
میکشـــم از مادرم پولی بگیرم .آرزو داشتم زحمات چندین ساله
مادرم را که در نبود پدر متحمل شـــده ،جبران کنم ،اما متأسفانه
دردام این زن شیاد افتادم وخودم را نابود کردم و مادروخانوادهام
را نیز رنجاندم .بهتر است در زندان بمانم تا اینکه»...
همـــان موقـــع مـــادر ســـیاوش از روی صندلی بلند شـــد و در
حالی که اشـــک بســـختی مجال حرف زدن میداد رو به پسرش
گفت«:جانم فدایت پســـرم .اشـــکالی ندارد من خـــودم پول جور
میکنـــم و مهریه همســـرت را میدهم .از وقتی عروس ما شـــده
بیشتر از  100میلون تومان خرج خوشگذرانیهایش کرده ایم ،این
را هم میدهیم تا آزادت کنم ...برای من سخت است که پسرم را
در لباس زندان ببینم»...بعد هم رو به رئیس دادگاه گفت«:آقای
قاضی ،پرونده خیانت عروسم در استرالیا باز است ،اما ادعا کرده
کـــه اگر به ایران برگردد زندانی میشـــود و با همین ُحقه تقاضای
پناهندگی داده است».
بـــا ورود وکیـــل فتانه به بحـــث ،قاضی از طرفین خواســـت از
موضوع دادخواست خارج نشوند و با توجه به دوری زن و شوهر از
یکدیگر بهتر است وکال در رابطه با پرداخت مهریه و طالق با هم
توافق کنند .دقایقی بعد مادر سیاوش و وکیل فتانه قرار گذاشتند
که تعدادی از  50ســـکه طال را بهعنوان پیـــش پرداخت و بقیه به
صورت اقســـاطی پرداخت شود .قاضی سعادت نیز وکیلهای دو
طرف را برای امضای برگههای مربوطه دعوت کرد و گفت«:برای
صدور رأی طالق باید نظر مشـــاوران در پرونده ثبت شـــود و برگه
آزمایش عدم بارداری فتانه هم برســـد».بعد هم پایان جلســـه را
اعالم کرد .سیاوش قبل از خارج شدن از دادگاه به سمت مادرش
رفت و دســـتهای او را بوســـید ،اما تا رســـیدن برگه عدم بارداری
فتانه از استرالیا و تأیید آن توسط کارشناسان ایرانی باید به زندان
برمیگشت و...

متهم جوان در حال باز سازی صحنه قتل در حضور بازپرس جنایی

دستگیریگردانندهسایت
همسریابیباعضویت
 800زن و مرد

گروه حـــوادث :بهمن عبداللهی /مـــرد جوانی که پـــس از ازدواج،
همراه همسرش به خارج از کشـــور مهاجرت کرده بود با شکایت
او از استرالیا اخراج شد و در ایران هم به خاطر ناتوانی درپرداخت
مهریه به زندان افتاد.
وقتی که «ســـیاوش» در لباس زندان و دســـتبند به دست وارد
شـــعبه  261دادگاه خانواده شـــد دو مأمور محافـــظ همراهیاش
میکردند،ولی از همسرش «فتانه» در جلسه دادگاه خبری نبود،
چرا که در اســـترالیا مانده بود و وکیل این زن پیگیری دادخواست
مطالبه مهریه و طالق را برعهده گرفته بود.
سیاوش  35ساله و تحصیلکرده رشته طراحی داخلی ازمالزی
بود .چند ســـال پیش با شـــور و شـــوق به ایـــران آمد تـــا در تهران
مشغول کار شود و بتواند زحمات چندین ساله مادرش را جبران
کند،اما چند ماه بعد با فتانه آشـــنا شـــد که مسیر زندگیاش را به
کلی عوض کرد .دختر مورد عالقه او ســـودای تحصیل در خارج از
کشور را داشت و به شرط اقامت در خارج به خواستگاری سیاوش
جـــواب مثبت داد .مادر ســـیاوش هم تحقیقـــات الزم را در مورد
خانواده عروس آیندهاش انجام داد و بعد پیشـــنهاد کرد عروس
و داماد برای اقامت به کشـــور سوئد نزد خواهرش بروند ،اما فتانه
پایـــش را در یـــک کفش کرده بـــود که تحصیل در رشـــته رایانه در
اســـترالیا ،آیندهاش را تضمین خواهد کرد.بنابراین ســـیاوش هم
برای ســـفر به اســـترالیا موافقت کرد و ســـرانجام جشـــن عروسی
مفصلی برگزار شد.
یک ســـال بعـــد از ازدواج ،ســـیاوش بـــا دریافت ویـــزای کار و
فتانه با ویزای تحصیلی خود را به اســـترالیا رساندند .زندگی آنها
با ســـختیهای غربت و مشـــکالت مالـــی همراه بود ،امـــا به امید
آیندهای رؤیایی مشـــکالت را به جان میخریدند .با آنکه سیاوش
نتوانسته بود شـــغل متناسب با تحصیالتش در ملبورن پیدا کند،
اما به خاطر همســـرش قبول کرده بود در یک رســـتوران کار کند.؛
حدود دو سال بعد و زمانی که پای دوستان خارجی به زندگی آنها
باز شـــد فتانه کم کم از زندگی با سیاوش سرد شد .او به سفرهای
طوالنـــی میرفت و هر وقت کـــه در ملبورن بود با دوســـتانش به
باشگاههای شبانه رفت و آمد میکرد ،تا آنکه سرانجام سیاوش با
دیدن عکسهای شخصی همسرش درتلفن همراه ،بوی خیانت
را در زندگیشان بخوبی حس کرد .اما وقتی به فتانه اعتراض کرد
اومنکر همه چیز شـــد و ســـیاوش را به جدایـــی تهدید کرد .همان
شب دعوای آنها باال گرفت و سیاوش از فرط عصبانیت همسرش
را کتک زد که بالفاصله پلیس سر رسید و قاضی دادگاه سیاوش را

قصه ه

ایران

گروه حوادث /به دنبـ ــال مرگ زن تنها،
پسـ ــر  18سـ ــاله و مرد جوان پس از وقوع
زلزله در مشهد ،خانوادههای آنها اعالم
کردند هرسه نفربه خاطر زلزله جانشان
را از دست دادهاند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
روزپنجشـ ــنبه ،بازپـ ــرس کشـ ــیک قتـ ــل
مشـ ــهد ،بـ ــا دریافـ ــت ایـ ــن گـ ــزارش به
همـ ــراه تیم جنایی ،تحقیـ ــق دراین باره
را آغازکردهانـ ــد .نخسـ ــتین حادثه که به
بازپرس احمدینژاد اعالم شـ ــد مربوط
به مرگ مرد جوانی در خانهاش بود.
خانـ ــواده وی گفتنـ ــد« :مـ ــرد جـ ــوان
سـ ــاعاتی پس ازوقوع زلزله چهارشـ ــنبه
 16فروردیـ ــن ازمحـ ــل کارش بـ ــه خانه
بازگشـ ــت وبه خـ ــواب عمیق رفـ ــت؛ اما
سـ ــاعاتی بعـ ــد کـ ــه بربالی ـ ـناش رفتند
متوجـ ــه شـ ــدند لولـ ــه بخـ ــاری گازی
ازجادرآمده واو بر اثـ ــر گازگرفتگی جان
سپرده است .خانواده وی مدعی بودند
که قبل اززلزله ،بخاری مشکلی نداشته
و تکانهـ ــای زلزلـ ــه باعث خـ ــروج لوله
بخـ ــاری از جـ ــای اصلـ ــی و گاز گرفتگـ ــی
مرگبار شده است.دومین حادثه مربوط
به مرگ پیرزنی بود که درخانهاش تنها
زندگی میکرد .جسـ ــد وی نیزسـ ــاعاتی
پس اززلزله توسـ ــط فرزندانش کشـ ــف
شـ ــد .خانواده اوهـ ــم مدعی هسـ ــتند از
آنجا که مادرشـ ــان در خانـ ــه تنها بوده،
هنگام وقوع زلزله ترسـ ــیده و این مسأله
باعث ایسـ ــت قلبیاش شـ ــده است.اما
سـ ــومین گزارش مربوط به مرگ پسری
 18ساله است .پسر جوان پس از انتقال
به بیمارستان جان خود را از دست داد.
خانوادهاش مدعی هسـ ــتند که او سابقه
بیماری داشته اما زلزله باعث ترساش
شده و بیماریاش را تشدید کرده است.
بهدنبال گزارش این سه مرگ ،بازپرس
کشیک دادسـ ــرا دستور تحقیقات بیشتر
در این خصوص را صادر کرد.

زندگی بر بادرفته زوج ایرانی دراسترالیا

ایران

گـــروه حـــوادث /مـــرد جـــوان پـــس از
مراجعـــه به خانـــه بـــرادرش ،او را به
بهانـــه صحبـــت بـــه کوچـــه کشـــاند و
درجریان مشاجره شـــدید ،برادرش را
با ضربات چاقو از پا درآورد و گریخت.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
بامـــداد دیروز ،گـــزارش یـــک قتل در
خیابان ســـتارخان ،به بازپرس کشیک
قتـــل پایتخـــت اعـــام شـــد .دقایقی
بعد هـــم بازپـــرس منافـــی آذر و تیم
جنایـــی راهـــی محـــل حادثه شـــدند.
آنهـــا درمحل جنایت با جســـد مردی
 45ســـاله روبهروشـــدند که با ضربات
متعـــدد چاقـــو در مقابل خانـــهاش از
پا درآمده بود .همســـر قربانی ماجرا،
در تحقیقات به بازپـــرس وکارآگاهان
گفت:ســـاعتی پیش برادر شـــوهرم که
چند ســـالی ازبرادرش کوچکتر اســـت
زنگ خانـــه را بـــه صـــدا درآورد .بعد
هم از شـــوهرم خواست برای صحبت
به کوچه برود .هنوزلحظاتی نگذشـــته
بود که صدای فریاد شوهرم را شنیدم.
وقتی سراســـیمه به خیابان دویدیم با
پیکرخونین شوهرم روبهروشدیم که با
ضربات چاقو از پا درآمده بود.
پـــس ازتحقیقـــات مقدماتـــی و با
دســـتور بازپرس جنایـــی ،پیکرقربانی
به پزشـــکی قانونی منتقل و تحقیقات
بـــرای دســـتگیری جنایتکار فـــراری و
کشف انگیزه قتل آغازشد.

تلفن گروه حوادث88761621:
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شـــد با سیانور برای همیشـــه به زندگی بصیر
پایان بدهیم اما درنقشـــه اول ،به خاطراینکه
میـــزان ســـیانور کم بـــود شـــوهرم فقط کمی
حالت تهوع پیـــدا کرد بعد هم حالش خوب
شد و هرگز متوجه نشد که چه نقشهای در سر
داشتهایم».
نقش های دیگر برای کشتن شوهر
عفت ادامه داد« :زمانی که بابک از ماجرا
باخبر شد ،تصمیم گرفت خودش همسرم را
بکشد .بصیر آشپز بود به همین خاطر او را به
بهانه پخت غذا به کارگاه کشاند و با همدستی
پسر خالهاش ،او را کشتند».
با اعتراف زن جوان ،بابک و همدســـتش
هم بازداشت شـــده و به قتل اعتراف کردند.
بابـــک گفت :زمانـــی که بصیـــر را بـــه کارگاه
کشـــاندیم با همدســـتی پســـر خالـــهام ابتدا
بـــا شـــوکر او را زدیـــم و بـــه زور به او ســـیانور
خوراندیم .او میخواســـت فرار کند اما اجازه
ندادیم و بعد از اینکه بیهوش شـــد ،خفهاش
کردیـــم .بعـــد از قتل ،برای آنکـــه هویتاش
فاش نشـــود ،جســـد را در کارگاه آتش زدیم.
نیمه شـــب هم جســـد را به جاده محمدآباد
انتقال دادیم .جنازه ســـوخته بـــود به همین
خاطر مطمئن بودیم شناســـاییاش مشکل
خواهـــد بـــود .از طرفـــی خانـــواده بصیـــر در
افغانستان بودند و کسی نبود که ناپدید شدن
او را گزارش کنـــد و مطمئن بودیم که راز این
قتل هرگز برمال نخواهد شد.
به دنبال اعتراف های متهمان ،ساعت 8
صبح پنجشـــنبه  17فروردین امسال دو پسر
خاله بـــرای بازســـازی صحنه قتل بـــه کارگاه
نقرهســـازی منتقـــل شـــدند .آنهـــا در حضور
بازپرس احمدینژاد وکارآگاهان به بازسازی
صحنه قتل پرداختند .بدیـــن ترتیب این دو
مرد جـــوان و عفت به اتهام همکاری در قتل
مرد آشپز روانه بازداشتگاه شدند.

گروه حوادث /راننده وکمک راننده جوان کامیون که برای اســـتراحت در یک
اقامتگاه موقت به خواب عمیق رفته بودند ،بر اثر استنشـــاق گاز منواکســـید
کربن جان باختند .دو مرد جوان چهارشنبه شب وارد شهر امامزاده عبداهلل
در حوالی آمل شـــده بودند که برای اقامت به یک خانه استیجاری رفتند اما
روز بعـــد ،صاحبخانه به دنبال بی خبری از دو مرد جوان وارد اتاق آنها شـــد
که در کمال ناباوری با اجســـاد آنها روبهرو شـــد .او بالفاصله با پلیس تماس
گرفت و همزمان با حضور تیم جنایی در محل حادثه ،مشخص شد آنها بر
اثر استنشـــاق گاز منواکسید کربن جان باختهاند .پیکر هر دو قربانی با دستور
بازپرس کشیک به پزشکی قانونی منتقل شد.

قاچاقچیان اشیای عتیقه در دام پلیس

گروه حوادث :قاچاقچیان اشـــیای عتیقه
ســـرگرم انجام معاملـــه بودند که پلیس
سر رسید و آنان را بازداشت کرد.
متهمـــان زمانـــی دســـتگیر شـــدند کـــه
مأمـــوران نیـــروی انتظامـــی بنـــدر انزلی
گزارشـــی دربـــاره انجـــام معامـــات غیر
قانونی اشـــیای عتیقـــه را دریافت کردند.
بر اســـاس این گزارش ،پلیـــس دریافت
چند تن از قاچاقچیان اشیای عتیقه قصد
دارنـــد چند اثر تاریخـــی گرانبها را در یک
خانه بفروشـــند .با توجه به این یافتهها،
اکیپی از مأموران وارد عمل شده و محل
مورد نظر را به محاصره درآوردند.
در حالـــی که خریـــداران و فروشـــندگان عتیقه در حال مذاکره برســـرقیمت
بودنـــد ،پلیـــس وارد عمل شـــد و  6نفر را بازداشـــت کرد .ســـرهنگ «هرمز
عشـــقی» ،فرمانـــده انتظامی شهرســـتان بندرانزلی دربـــاره جزئیات ماجرا
با اشـــاره به اینکه در بازرسی از این خانه مســـکونی ،یک قطعه جام سفالی
کوچک ،یک جام گالب پاش ســـفالی ،یک جام گوزن سفالی ،پنج عدد سکه
قدیمی 6 ،رشته تسبیح سنگی ،یک رشته گلوبند سنگی ،چهار حلقه گوشواره
طالیی و هفت حلقه انگشتر طال کشف و ضبط شد ،گفت :در بازرسی از خانه
مورد نظر 40 ،گرم تریاک نیز کشف و ضبط شد.

هالکت  2شرور مسلح در کرمان

گروه حوادث  /دادســـتان عمومی و انقالب مرکز کرمان از هالکت دو شـــرور
مســـلح خبر داد .دادخدا ساالری اظهار داشـــت :بهدنبال درگیری مسلحانه
پنجشنبه شب عوامل پلیس اطالعات استان کرمان با اشرار مسلح در دهانه
«تنگ لوا» واقع درحوالی روستای ُحرجند شهرستان راور ،دو شرور به هالکت
رســـیدند .همچنین دو قبضه سالح و مقداری مهمات جنگی و یک دستگاه
موتورســـیکلت هم کشـــف شـــد .تعدادی از اشـــرار هم گریختند که تعقیب
گسترده برای دستگیری آنان ادامه دارد.

