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مرگ مشكوك زن جوان 
در خانه شوهر صيغه اي

 غرق شدن 2 كودك 
در استخر كشاورزي

 برق جان 
كبوترباز را گرفت

پرنده شكاري شكار شد

 سقوط مرگبار 
هنگام تعمير كولر

 مرگ راننده پژو 
در برخورد با جدول

تحقيقات پليس تهران براي بررسي علت مرگ زن جوان كه 
در خانه شوهر صيغه اي اش به كام مرگ رفته در جريان است. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 11 صب��ح دي��روز مأموران 
كالنتري 101 تجريش قاضي س��جاد مناف��ي آذر، بازپرس ويژه 
قتل را از مرگ مشكوك زني جوان با خبر كردند. با حضور بازپرس 
و تيم جنايي در محل معلوم ش��د كه زن 44 ساله در خانه شوهر 
صيغه اي اش در محله الهيه دچار حادثه شده است و بعد از انتقال 
به بيمارستان شهداي تجريش جانش را از دست داده است. مرد 
ميانس��ال وقتي در اين باره تحقيق ش��د، گفت: لحظاتي قبل از 
حادثه همسرم به س��رويس بهداش��تي رفت كه ناگهان صداي 
افتادن او را شنيدم. وقتي خودم را رساندم، ديدم كه روي زمين 
افتاده و به علت برخورد سرش با زمين دچار حادثه شده است كه 

او را به بيمارستان منتقل كردم اما فوت شد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات بيشتر پليس 

در اين باره جريان دارد. 
 

دو پس�ر بچ�ه خردس�ال در شهرس�تان نيش�ابور ب�ه 
اس�تخر آب كش�اورزي س�قوط كردن�د و غ�رق ش�دند. 
س��رهنگ حس��ين دهقان پور، فرمانده انتظامي نيشابور گفت: 
اين حادثه در يكي از روستاهاي اين شهرس��تان اتفاق افتاد كه 
در جريان آن دو پسر بچه پنج و شش س��اله به دليل باز بودن در 
استخر روباز به داخل آن س��قوط كردند و غرق شدند. وي گفت: 
اجساد به پزشكي قانوني منتقل ش��دند و بررسي هاي بيشتر در 

اين باره ادامه دارد. 

مرد جوان كه ب�راي گرفتن كبوتر خودش را ب�ه باالي چراغ 
ب�رق رس�انده بود دچار ب�رق گرفتگي ش�د و ج�ان باخت. 
به گزارش خبرن��گار ما، اين حادث��ه عصر روز جمع��ه در محله 
يافت آباد اتفاق افتاد و زماني كه مأموران كالنتري 151 يافت آباد 
در محل حاضر شدند مشخص شد كه مرد 40 ساله به علت برق 

گرفتگي جانش را از دست داده است. 
با حض��ور بازپرس كش��يک قتل در مح��ل معلوم ش��د كه مرد 
جوان براي گرفتن كبوتر از تيرچراغ ب��رق باال رفته بود كه دچار 
برق گرفتگي شده  و به علت ش��دت جراحات جانش را از دست 
داده بود. براساس اين گزارش جسد به دستور بازپرس به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

 

ورود پرن�ده ش�كاري به ش�ركت س�اخت موت�ور هواپيما، 
آتش نشانان را به محل كشاند. 

آتش نشانان ايس��تگاه 98 عصر و روز گذش��ته با تماس كاركنان 
شركت ساخت موتور هواپيما، در محله شيش��ه مينا، روبه روي 
ش��هرك فرهنگيان در محل حاضر شدند. سعيد اظهري، رئيس 
ايستگاه 98 گفت: يک عقاب در محوطه شركت ساخت موتورهاي 
هواپيما وارد شده و موجب ترس و نگراني پرسنل اين شركت شده 
بود. در بررسي هاي اوليه معلوم ش��د اين پرنده شكاري از ناحيه 
بال راست دچار جراحت شده است كه آتش نشانان با به كارگيري 
تجهيزات مخصوص نجات، اين پرنده را بدون هيچ آسيبي به دام 

انداختند و به نگراني پرسنل اين شركت پايان دادند. 
گفتني است؛ پرنده شكاري پس از هماهنگي، تحويل مسئوالن 

قسمت حيات وحش بوستان پرديسان شد.

م�رد ميانس�ال هن�گام تعمي�ر كول�ر از پش�ت بام ي�ك 
س�اختمان اداري ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه عصر روز جمعه 16 شهريور ماه 
اتفاق افتاد. لحظاتي بعد از حادثه تيمي از مأموران كالنتري 101 
تجريش در محل حاضر شدند و بعد از تأييد حادثه، بازپرس ويژه 
قتل را از ماجرا با خبر كردند. در بررسي هاي اوليه معلوم شد كه 
مرد 63 ساله در پشت بام س��اختمان اداري مشغول تعمير كولر 
بوده كه به پايين سقوط كرده است و جانش را از دست مي دهد. 
به دستور بازپرس جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات 

بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

رئيس اداره تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از 
تصادف مرگبار سواري 405 با جدول حاشيه خيابان خبر داد. 

س��رهنگ دهقان مؤمني گفت: روز گذشته يک دستگاه سواري 
پژو 405 در حال حركت در خيابان ابريش��م بود كه نرس��يده به 
خيابان فدائيان اسالم با جدول حاش��يه خيابان برخورد كرده و 
واژگون شد.  راننده س��واري پژو كه مردي حدوداً 40 ساله بود از 
كابين خارج شده و از سوي عوامل امدادي مورد معاينه قرار گرفت 
كه متأسفانه مشخص شد به دليل شدت جراحات وارده جان خود 
را از دست داده است. مؤمني با اشاره به بررسي پليس از علت وقوع 
اين حادثه نيز گفت: بررسي كارشناسان پليس راهور نشان داد كه 
خستگي و خواب آلودگي راننده و در نتيجه آن ناتواني در كنترل 

وسيله نقليه سبب وقوع اين حادثه شده است. 

پس�ر جواني كه شش س�ال قبل دخت�ر دانش�جو را براي 
س�رقت خودروي ش�خصي اش در خيابان گان�دي به قتل 
رس�انده بود ب�ا رضايت اولي�اي دم از مرگ فاصل�ه گرفت. 
به گزارش خبرنگار م��ا، چهارم ارديبهشت  س��ال 91، مأموران 
كالنتري 103 گاندي از مرگ مش��كوك دختر جواني در يكي 
از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به تينا 26 ساله بود كه در جريان سرقت خودروي  اش و سانحه 
تصادف دچار ضربه مغزي شده بود. جس��د دختر جوان بعد از 
اهداي عضو به پزشكي قانوني فرستاده شد و از آنجائيكه حادثه 
تصادف عمدي تشخيص داده شد، پرونده با موضوع قتل عمد در 

دستور كار پليس قرار گرفت. 
مأموران در اولي��ن گام از تحقيقات با رص��د دوربين هاي مدار 
بسته و گواهي شاهدان حادثه توانستند س��ارق را شناسايي و 
وي را در يكي از كمپ هاي ترك اعتياد بازداشت كنند. سرانجام 
دارا 21 ساله كه چندين سابقه كيفري در پرونده اش داشت به 
پليس آگاهي منتقل ش��د، اما وي در اولين مرحله بازجويي  با 
انكار جرمش مدعي شد تينا مسلط به رانندگي نبود، به همين 
خاطر براي پارك خودروي اش از وي درخواس��ت كمک كرده 
بود كه حين پارك خودرو، دختر جوان ناخواسته زير چرخ هاي 

ماشين رفت. 
بعد از اظهارات متهم، پدر تينا به مأموران گفت: »تينا دانشجوي 
رشته پزش��كي و به سه زبان خارجي مس��لط بود. او دو اختراع 
داشت كه آنها را به ثبت رسانده بود. متهم دروغ مي گويد و تينا 

راننده ماهري بود.«
با انتشار اين خبر در روزنامه ها، س��رانجام متهم بنا به شواهد و 
قرائن موجود روانه زندان شد. وي در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده كه در شعبه دوم دادگاه كيفري يک استان تهران تشكيل 
شد بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم در دفاع از خود 
گفت: »شيشه مصرف كرده بودم و چند شب نخوابيده بودم به 
همين دليل حال طبيعي نداشتم. روز حادثه دختر جوان را ديدم 
كه با يک پژوي 206 نقره اي رنگ وارد كوچه شد. او مي خواست 

ماش��ينش را پارك كند، اما گلگي��ر پژو به چ��راغ پرايد پارك 
شده برخورد كرد. همان لحظه او از من كمک خواست و  گفت 
كالسش دير شده است. قبول كردم و پشت فرمان خودروي اش 

نشستم كه ناگهان وسوسه سرقت شدم.«
متهم در ادامه گفت: »انتهاي كوچه باز بود و براي فرار موقعيت 
خوبي داش��ت، به همين خاطر دنده عقب گرفتم كه احساس 
كردم چيزي به پژو برخورد كرد. حتي فكرش را هم نمي كردم 
كه دختر جوان را زيرگرفته ام. آنجا بود كه هنگام فرار چند كارگر 
ساختماني كه شاهد ماجرا بودند دنبالم كردند و يكي از آنها با 
لگد به ماشين زد اما به هر سختي بود فرار كردم و به ديدن دختر 

مورد عالقه ام رفتم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد حتي تصور نمي كردم 
دختر دانشجو در اين حادثه صدمه ديده باشد آن هم به گونه اي 
كه خانواده اش اعضاي بدن او را اهدا كرده باشند. تا اينكه دو ماه 
بعد از حادثه متوجه شدم دختر جوان فوت كرده است آنجا بود 

كه در كمپ ترك اعتياد بازداشت شدم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��ور متهم را به قصاص، سه سال 
حبس و 174 ضربه ش��الق و رد مال محكوم كرد. اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه 15 ديوان 
عالي كشور تأييد شد. حكم صادره در آستانه اجرا قرار داشت كه 

متهم توانست با پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. 
با گذشت شش سال از حادثه صبح ديروز پرونده بار ديگر از جنبه 
عمومي جرم روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه كيفري 
يک استان تهران به رياس��ت قاضي زالي قرار گرفت. متهم در 
آخرين دفاعش گفت: »ب��ه خاطر طالق پدر و م��ادرم زندگي 
خوبي نداشتم به همين خاطر معتاد شدم، اما در اين شش سالي 
كه در زندان بودم براي جبران اش��تباهات قرآن را ياد گرفتم و 
در كالس هاي منبت كاري شركت كردم كه بعد از آزادي بتوانم 
كار كنم و دنبال كارهاي خالف نروم. واقعاً پشيمانم و از قضات 

دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

قتل    رفيق 

طلب   500 ميليوني

مرد گ�چ كار كه از ش�ش ماه قبل ب�ه اتهام 
قت�ل هم�كارش تح�ت تعقي�ب پلي�س 
ق�رار داش�ت پ�س از بازداش�ت گف�ت به 
خاط�ر اخت�اف حس�اب 500 ميلي�ون 
تومان�ي دس�ت ب�ه جناي�ت زده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز 24 اسفند سال 
گذشته مردي با مركز فوريت هاي پليس 110 
تماس گرفت و گزارش يک قتل را اعالم كرد. 
لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 166 
لواسان در محل حادثه كه اتاقكي اجاره اي در 
يكي از ساختمان هاي محل بود حاضر شدند. 
در اولين بررسي ها معلوم شد كه مرد جوان با 
اصابت ضربات چاقو به گردن و قفسه سينه به 
قتل رسيده است. با تأييد حادثه از سوي پليس، 
بازپرس به هم��راه تيم��ي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي تهران در محل حاضر شد و 

تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. 
مردي كه پليس را از ماجرا ب��ا خبر كرده بود 
اولين كس��ي بود كه در اين باره مورد تحقيق 
قرار گرفت. او گفت: مقتول، علي نام داش��ت 
و از دوستان من بود و ش��ب گذشته من شام 
مهمان او بودم. در حال صرف ش��ام بوديم كه 
مردي كه وارد خانه ش��د. او ه��م خودش را از 
دوستان علي معرفي كرد و از من خواست خانه 
را ترك كنم تا درباره اختالفي كه با علي دارد 

با او حرف بزند كه قبول كردم و از آن جا رفتم. 
حدود ساعت 11شب با علي تماس گرفتم، اما 
به تماسم جواب نداد. به هر حال نگران او بودم 
براي همين امروز صبح هم با او تماس گرفتم، 
اما گوش��ي اش خاموش بود ب��راي همين به 
خانه اش آمدم و زماني كه وارد شدم با جسدش 
مواجه شدم. مرد جوان ادامه داد: من به آن مرد 
مظنون هس��تم و احتمال مي دهم او مرتكب 

قتل شده باشد. 
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني، كارآگاهان 
با اطالعاتي كه دوس��ت مقتول در اختيارشان 
گذاشته بود موفق شدند صورت مرد مظنون را 
چهره نگاري كنند. خانواده مقتول با ديدن تصوير 
چهره نگاري شده، او را شناسايي كردند و گفتند 
او داوود. ص ن��ام دارد. يكي از اعض��اي خانواده 
مقتول گفت: علي و داوود هر دو گچ كار ساختمان 
بودند و با هم كار مي كردند. آنها از مدتي قبل به 
خاطر اختالف مالي كه داشتند رابطه كاري شان 

را قطع كردند تا اينكه از حادثه با خبر شديم. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان راهي 
خانه داوود 31 ساله در منطقه لواسان و متوجه 
شدند او پس از حادثه به طور مرموزي ناپديد 
شده است. تحقيقات براي بازداشت مرد مظنون 
همچنان در جريان بود تا اينكه كارآگاهان در 
جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند داوود با 

اسم مستعار در يكي از روستاهاي شهرستان 
تربت حيدريه به عنوان كارگر س��اده مشغول 
كار شده اس��ت، بنابراين تيمي از كارآگاهان 
ششم ش��هريورماه راهي محل شده و متهم را 

بازداشت كردند. 
داوود بعد از انتقال به اداره پليس در حالي كه 
از سوي شاهد ماجرا مورد شناسايي قرار گرفته 
بود به جرمش اعتراف كرد و گفت: شب حادثه 
براي زنده ك��ردن طلب 500 ميليون توماني 
كه از مقتول داش��تم به خانه اش رفتم. وقتي 
خواس��تم پولم را بدهد مدعي ش��د كه به من 
بدهكار نيست. ناراحت شدم و كارت عابربانكش 
را برداشتم و خواستم رمزش را به من بدهد تا 
طلبم را از موجودي حسابش بردارم كه مدعي 
شد از او طلب ندارم. او براي پس گرفتن كارت 
عابربانكش حمله كرد. م��ن كه عصباني بودم 
دست به چاقو شدم و چند ضربه به او زدم كه 
روي زمين افتاد و همه جا غرق در خون ش��د. 

من هم ترسيدم و از محل فرار كردم. 
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پلي��س آگاهي تهران 
بزرگ گفت: قرار بازداشت موقت از سوي رئيس 
شعبه 102 دادگاه عمومي بخش لواسان صادر 
ش��د و متهم براي انجام تحقيقات در اختيار 
اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد. 

كارگر نانوايي كه با بيه��وش كردن همكارانش 
پول آنها را سرقت مي كرد بار ديگر بازداشت شد 

و به زندان افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل به مأموران 
كالنتري 136 فرجام خبر رسيد كارگران يكي از 
نانوايي هاي محل بيهوش شده اند. با حضور پليس 
در محل و انجام اقدامات درماني از س��وي كادر 
پزشكي روي كارگران مشخص ش��د كه آنها با 
داوري خواب آور بيهوش و اموالشان سرقت شده 
است. صاحب نانوايي گفت: مدتي قبل مردي به 
عنوان كارگر نانوايي اس��تخدام كردم. امروز كه 

وارد مغازه ش��دم متوجه ش��دم كه او، كارگران 
را بيهوش كرده و 2ميلي��ون تومان پول دخل را 

سرقت و فرار كرده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت، پرونده براي بررسي 
تخصصي به پايگاه چه��ارم پليس آگاهي تهران 
فرستاده ش��د. كارآگاهان بعد از بررسي تصاوير 
دوربي��ن مداربس��ته نانواي��ي و بررس��ي بانک 
اطالعات مجرمان س��ابقه دار متوجه شدند كه 
نام متهم، ميان مجرمان س��ابقه دار ثبت ش��ده 
و قباًل چند بار به همين اتهام بازداش��ت شده و 
به زندان افتاده اس��ت. بعد از به دست آمدن اين 

اطالعات كارآگاهان مخفيگاه متهم را شناسايي 
و او را بازداش��ت كردند. هر چند متهم در اولين 
بازجويي ها جرمش را انكار كرد، اما بعد از ديدن 
تصاوير مداربس��ته چاره اي جز اعتراف نداشت. 
او گفت: من معتاد به مصرف مواد مخدر هس��تم 
و ب��راي تأمين پول مواد به اين ش��يوه س��رقت 
مي كنم. سرهنگ كارآگاه فخرالدين افراسيابي، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: متهم با تكميل پرونده و صدور قرار قانوني 
از سوي داديار شعبه 4 دادسراي ناحيه 4 رسالت 

روانه زندان شد. 

بازگشت نانواي سارق به زندان

براي زنده كردن 

 عامل جنايت خيابان گاندي 
به زندگي بازگشت

مرد جواني كه همس�ر صيغه اي اش را به خاطر اصرار وي براي عقد 
دائم به قتل رسانده بود، روز گذشته پاي ميز محاكمه قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، دوازدهم آبان  سال 96، مردي مأموران پليس را 
از ناپديد شدن ناگهاني دختر 35 ساله اش به نام نگار باخبر كرد و گفت: 
»چند روز قبل دخترم از خانه خارج ش��د، اما ديگر بازنگش��ت و تلفن 
همراهش نيز خاموش است. هر جا سراغش را گرفتيم، اما خبري از او 

نيست، نگرانم اتفاق بدي افتاده باشد.«
با اعالم اين مفقودي، يافتن دختر جوان در دس��تور كار پليس قرار 
گرفت تا اينكه در اولين گام از تحقيقات، مشخص شد وي چند روز 
قبل با مرد 42 ساله اي به نام كيارش قرار مالقات داشته است. همين 
سرنخ كافي بود كه مأموران كيارش را به عنوان اولين مظنون تحت 
تعقيب قرار دهند تا اينكه مرد جوان شناسايي و بازداشت شد، اما در 
مراحل بازجويي مدعي شد از نگار اطالعي ندارد. تحقيقات در اين 
زمينه ادامه داش��ت تا اينكه در ادامه بررسي ها، پليس دريافت زن 
جوان صيغه كيارش بوده است و آنها با هم رابطه داشته اند. با كشف 
اين حقيقت سرانجام مرد جوان لب به اعتراف گشود و گفت: »بعد 
از آشنايي با نگار او به بهانه سرمايه گذاري در يک پروژه اقتصادي، 
مبلغ 45 ميليون تومان پول ق��رض كرد. قرار بود اي��ن مبلغ را در 
كمترين زمان برگردان��د اما هر بار كه صحب��ت از پول و بدهي اش 

مي شد بهانه مي گرفت و حرف را عوض مي كرد. روز حادثه به خاطر 
همين موضوع با هم درگير شديم و ناخواسته او را خفه كردم. وقتي 
مقتول از نفس افتاد جسدش را به حوالي جاده انديشه بردم و بعد از 

رها كردن آن متواري شدم.«
بعد از اقرارهاي متهم، مأموران به محل مورد نظر رفتند و با كشف بقاياي 

جسد، وي روانه زندان ش��د و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يک 
استان تهران به رياست قاضي قربان زاده فرستاده شد. 

روز گذشته متهم از زندان به همان شعبه اعزام شد و بعد از اعالم رسميت 
اولين جلسه محاكمه اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم 
در شرح ماجرا گفت: »نگار همسر دومم بود و او را صيغه كرده بودم. بعد 

از دستگيري ماجراي بدهي مقتول را دروغ گفتم تا آبرويم حفظ شود 
اما حقيقت چيز ديگري است. « متهم در ادامه گفت: »من از همسر اولم 
فرزند داش��تم كه نگار را صيغه كردم، اما او بعد از مدتي اصرار داشت با 
انجام عقد دائم صاحب فرزند شويم. قبول نكردم و همين موضوع باعث 
اختالف ما ش��د تا روز حادثه. آن روز با نگار در فلك��ه دوم صادقيه قرار 
مالقات داشتم. وقتي همديگر را ديديم متوجه شدم وسايلش را آورده 
است كه ديگر به خانه پدري اش بازنگردد. از آنجائيكه زن و بچه داشتم، 
نمي توانس��تم با او زندگي دائم داشته باش��م به همين دليل به خاطر 

اصرارهاي او خواستم رابطه  مان را قطع كنيم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »نگار با ش��نيدن اين حرف عصباني شد 
و ش��روع به داد و فرياد كرد. من ك��ه از حرف و رفتاره��اي او عصباني 
شده بودم دستم را روي گلويش گذاش��تم تا ساكت شود كه متأسفانه 
باعث مرگ او شد. ابتدا فكر مي كردم از حال رفته و بيهوش شده است  به 
همين دليل چند بار به او تنفس مصنوعي دادم اما بي فايده بود و ديگر 

نفس نمي كشيد.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد قصد كش��تن او را نداشتم 
و مي خواستم براي آبرويم او را س��اكت كنم كه ناخواسته مرگ او رقم 

خورد.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

قاتل: همسرم براي ازدواج دائم اصرار مي كرد، او را كشتم!


