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دستگیري سارق مقالههاي
علمي مهندس مکانیک
 شــرق :مرد فریبکار با ســرقت مقاالت مهندس
مکانیــک اقدام به فروش تألیفــات و مقالههاي مرد
جوان ميکرد .ســرهنگ تورج کاظمي رئیس پلیس
فتاي تهران با اعالم این خبر گفت :اواخر اسفند سال
گذشــته مردي به نام بهرام با حضور در اداره پلیس
فتــا از ماجراي عجیب فــروش تألیفات و مقالههاي
پژوهشــياش در فضاي مجازي خبر داد .وي افزود:
بهرام در اظهاراتش عنوان کرد مباحث پژوهشــي و
تحقیقاتــيام در زمینه علوم مکانیــک بود که همه
را خــودم جمعآوري کرده و نوشــته بودم اما مردي
ناشناس با دسترســي به جزوهها و مقاالتم اقدام به
انتشــار آنها در بین  ۱۶۰گروه تلگرامــي کرده و آنها
را به فروش رســانده است .ســرهنگ کاظمي ادامه
داد :مأمــوران پلیس فتــا با اقدامــات فني و کمک
شاکي پرونده خیلي زود موفق به شناسایي فروشنده
مقالههاي سرقتي مرد جوان شدند .سرهنگ کاظمي
گفت :در تحقیقات مشــخص شد که متهم با فروش
و تبلیغ مقاالت پژوهشي و استفاده از تألیفات شاکي
پرونده پــول خوبي به جیب ميزنــد .رئیس پلیس
فتــاي تهران ادامه داد :مأمــوران با هماهنگي مقام
قضائي در اقدامي غافلگیرانه ســارق مقاالت علمي
که مرد ۲۷ســالهاي در شرق تهران است را دستگیر
کردنــد .وي عنوان کرد :متهم پس از دســتگیري در
اعترافاتــش گفت :با انگیزه مالي و ایجاد پرســش و
پاسخ در بین دانشــجویان و باالبردن تعداد اعضاي
گــروه تلگراميام ،اقدام به انتشــار و فروش مقاالت
بهــرام ميکــردم و از آن طریــق با فــروش جزوات
پژوهشــي شــاکي با قیمــت پایینتر ،کســب درآمد
ميکردم .بنا بر این گــزارش متهم پس از اعتراف به
اتهام خود براي ســیر مراحل قانوني به دادســراي
جرائــم رایانهاي منتقل شــد .رئیس پلیــس فتا در
پایــان گفت :براي حفــظ تعادل جامعه باید رشــد
فناوري اطالعات و توســعه اخــالق به طور متعادل
صورت گیرد ولي شــاید اخالق نتوانســته اســت در
جامعه همپاي فناوري اطالعات توسعه یابد بنابراین
متناسب با رشد سریع فناوري اطالعات باید به حوزه
اخالق هم توجه کرد چراکه فناوري و اخالق در کنار
هــم و در بین کاربران حائز اهمیت اســت و در حال
حاظر یکي از چالشهاي فضاي مجازي عدم رعایت
حقوق مالکیت فکري است.

کشف بیش از  ۱۰۰۰سکه عتیقه
از قاچاقچیان
 شــرق :دســتگیري دو قاچاقچي به کشف هزارو
 ۳۰۰عدد ســکه تاریخي منجر شــد .سرهنگ »علي
راقــي« فرمانده یگان انتظامي متــرو پایتخت گفت:
ســاعت  ۱۰صبح دیــروز مأمــوران انتظامي متروي
صحن مطهر ،هنگام گشــتزني در سکوي ایستگاه
متــرو متوجه رفتار مشــکوک دو مرد شــدند که یک
ســاک نیز همراه آنان بود .وي بیان کرد :مأموران این
افــراد را تحت بازجویي اولیه قــرار دادند و متهمان
که پاسخ درستي به سؤاالت پلیس نميدادند ،براي
بررســي بیشــتر به مقر پلیس منتقل شدند .فرمانده
یگان انتظامي مترو با اشــاره بــه اینکه هر دو متهم
رابطه نسبي با یکدیگر داشتند و از شهرستان همدان
به تهــران آمده بودند ،افزود :در بازرســي از ســاک
متهمان تعداد هزارو  ۳۰۰عدد ســکه عتیقه کشــف
شــد و متهمان اعتراف کردند که از شهرســتان براي
فروش سکهها به تهران آمدهاند .این مقام انتظامي
با بیان اینکه یکي از متهمان اظهار کرد که ســکهها
را چهار ســال پیش از فردي خریداري کرده اســت،
عنوان کرد :هر دو متهم براي بررسي جزئیات پرونده
به پلیس پیشگیري منتقل شدهاند.

دستگیري  ۲مالخر اموال مسروقه
 شــرق :دو مالخــر حرفهاي در شــمال غرب
پایتخــت دســتگیر شــدند .ســرهنگ »عليآقــا
طیبيآثار« رئیــس کالنتري مرزداران گفت :در پي
اطــالع از اینکه یکي از ســاکنان محدوده خیابان
مرزداران در محل ســکونتش با افراد مشــکوکي
در ارتباط اســت و اقدام بــه خرید و فروش اموال
مســروقه ميکند ،بررســي موضوع در دستور کار
مأموران کالنتــري قرار گرفت .وي بــا بیان اینکه
در تحقیقات انجامشده مشخص شد خبر صحت
دارد و فرد مذکور به طور مســتمر اقدام به خرید
و فروش اموال مســروقه اســت ،تصریــح کرد :با
هماهنگي مقام قضائي تیمي از مأموران کالنتري
براي دســتگیري وي اعزام و موفق شــدند متهم
را دســتگیر و براي بازجویــي تکمیلي به کالنتري
منتقل کنند .ســرهنگ طیبي آثار با اشاره به اینکه
مالخــر در بازجویــي اولیه در کالنتــري به جرم
ارتکابي اعتراف و اظهار کرد اموال مســروقه را با
همکاري همدستش خرید و فروش ميکند ،ادامه
داد :مخفیگاه متهم دوم پرونده در آریاشهر مورد
شناسایي قرار گرفت .کالنتر محله مرزداران افزود:
متهم دوم پرونده نیز در مخفیگاهش دســتگیر و
براي تحقیقات تکمیلي به کالنتري منتقل شد .این
مقام انتظامي گفت :از مخفیگاه متهمان تعدادي
اموال مسروقه از اتوپرس ،چراغگردان ،دوچرخه،
ترازوي عقربهاي ،باتري خودرو و گوشــي همراه،
کشف شده است .رئیس کالنتري  ۱۳۹مرزداران با
بیان اینکه متهمان حدودا  ۵۳و  ۲۳ساله هستند
و هر دو ســابقه دستگیري دارند ،خاطرنشان کرد:
هــر دو متهم پــس از شناســایي مالباختگان در
اختیار مرجع قضائي قرار خواهند گرفت.
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همسرکشی در جلسه مالقات زندان
شــرق :مرد زندانی که همسرش را در جلسه مالقات
شرعی زندان به قتل رســانده است ،میگوید از کاری
که کرده پشیمان نیست .به گزارش خبرنگار ما ،ساعت
 ۱۵:۳۰روز چهارشــنبه گذشته به بازپرس دشتبان که
مســئولیت کشــیک قتل تهران را برعهده داشت خبر
داده شــد زنی در زندان به قتل رسیده است .بازپرس
بعد از حضور در محــل حادثه به تحقیق پرداخت و
متوجه شد این زن توســط شوهرش به قتل رسیده و
متهم بعد از ارتکاب جنایت اقدام به خودکشی کرده،
امــا مأموران زنــدان متوجه شــده و او را به بهداری
منتقل کردهاند.
متهــم در بازجوییهای اولیه به قتل اعتراف کرد
و گفت از کاری که کرده اســت پشــیمان نیست .او
توضیح داد با همســرش اختالف داشته و به همین
دلیل در جلســه مالقات شــرعی وقتی با همسرش
تنها شده ،او را به قتل رسانده است .این مرد توضیح
داد بعد از قتل خودش را با اســتفاده از کش شلوار
حلقآویــز کرده ،امــا مأموران رســیده و او را نجات
دادهاند.
رسیدگی به این پرونده در شعبه  ۱۰دادسرای جنایی
تهران در حال انجام است.
گفتوگو با متهم
متهم که دیروز به دادســرای جنایــی تهران منتقل
شــده بود ،در گفتوگو با خبرنگار مــا درباره این جنایت
توضیحاتی داد.
 اول بگو به چه جرمی در زندان هستی؟

بهخاطــر مــواد مخدر .بیشــتر از یک کیلــو هروئین
همراهم بود .پنج ســال پیش دســتگیر شدم و من را به
اعدام محکوم کردند ،اما هفت ماه قبل شامل عفو شدم
و مجازاتم به  ۳۰ســال حبس تغییر کرد .در این پرونده
برادرزنم همجرمم است.

 غیر از این سابقه دیگری هم داری؟
سال  ۸۵هم بهخاطر کراک به زندان افتادم.
 چندسال پیش ازدواج کردی؟
حدود  ۱۲سال پیش .زنم دخترخالهام بود .ما یک پسر
۱۰ساله هم داریم.

 از قبل با همسرت اختالف داشتی؟
بله ،اختالفات ما مربوط به خیلیوقت پیش اســت،
اما تا وقتی به اعدام محکوم شده بودم ،اصال برایم مهم
نبود .من زنم را دوست نداشتم و بهخاطر اختالفاتی که
با هم داشتیم گفته بودم به مالقاتم نیاید .او از آذر پارسال
به زندان نیامــده بود .چندبار خواســت بیاید که خودم
تلفنی گفتم نمیخواهم ببینمش تا اینکه باالخره قبول
کردم به مالقاتم بیاید.
 اختالفت با همسرت بهخاطر چه بود؟
بــه حرفم گوش نمــیداد .من از زنــدان به او تلفن
میزدم و وقتی خواســتهای داشتم انجام نمیداد؛ مثال
گفته بودم از تهران نرود ،اما او به شهرستان رفت.
 چرا همسرت با توجه به شرایط تو طالق نگرفت؟
یکبار بــرای طالق اقدام کرد ،اما خانواده و فامیل او
را تحت فشــار گذاشتند و منصرف کردند .خانوادهاش با
طالق موافق نبودند .خــودم هم به او گفته بودم طالق
بگیرد ،اما بعــد از آن دفعه اول که بــا مخالفت فامیل
مواجه شد ،میگفت دیگر طالق نمیخواهد.
 قتل چطور اتفاق افتاد؟
از یک هفته قبل که قرار شــد به مالقاتم بیاید ،نقشه
قتل را کشــیدم .تصمیم داشتم او را بکشــم ،البته فکر
میکــردم باید او را خفه کنم ،امــا وقتی به اتاق مالقات
شرعی رفتیم ،در آنجا یک تیزی دستساز دیدم و زنم را با
همان کشتم و بعد هم خواستم خودکشی کنم.
 از کاری که کردهای پشیمان نیستی؟
پشیمان نیستم.

ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺳﺎژور ﻗﻼﺑﻰ
شــرق :مردی که تحت عنوان ماســاژدرمانی وارد خانهها میشد و خودروها
را سرقت میکرد ،دســتگیر شد .به گزارش خبرنگار ما ،در پی وصول دو فقره
شــکایت مبنی بر ســرقت خودرو از داخل پارکینگ مجتمعهای مســکونی،
پروندهای در اینباره تشــکیل شد و برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباختــگان پس از حضــور در پلیس آگاهی در اظهاراتی مشــابه بیان
کردند به شــخصی که تحت عنوان ماســاژور و فیزیوتراپ به منزل آنها تردد
داشــت ،مشــکوک هســتند .یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت» :از طریق یک برگه آگهی پخششده در داخل مجتمع با شماره تماس
درجشده در آن تماس گرفتم و پس از آن جوانی حدودا ۳۰ساله که خودش را
فیزیوتراپ معرفی کرده بود ،سه نوبت به منزل ما آمد و اقدام به ماساژدرمانی
کرد .پس از گذشت مدت کوتاهی از این ماجرا یک روز صبح که برای رفتن به
محل کار به پارکینگ خانه رفته بودم تا ســوار ماشین شوم ،در کمال تعجب
متوجه شــدم خودرو داخل پارکینگ نیست و این در حالی بود که دِر پارکینگ
فقط با ریموت باز میشــود .یکی دیگر از مالباختگان نیز در اظهاراتی مشابه
گفت دکتر فیزیوتوراپ ،دو جلســه برای ماســاژدرمانی به منــزل وی رفته و
سرقت خودروی پژو  ۲۰۷وی نیز پس از حضور این شخص انجام شده است.
کارآگاهــان در همــان تحقیقــات اولیــه اطمینــان پیدا کردنــد در همه
ســرقتهای انجامشده ،فردی مشــخص به منزل مالباختگان تردد داشته و
به احتمال بسیار زیاد ،با سوءاســتفاده از این موضوع اقدام به سرقت سوئیچ
خودرو و ریموت پارکینگ منزل مالباختگان کرده و در ادامه سرقت خودروها
را انجام داده اســت .مأموران همچنین با مراجعه به آدرسهای اعالمشــده
در کارتهای تبلیغاتی فیزیوتراپ قالبی در خیابان شریعتی و سهراه طالقانی
فهمیدند چنین مطب پزشکی وجود ندارد.
کارآگاهان در گام بعدی با انجام اقدامات پلیسی اطالع پیدا کردند هویت
استفادهشــده در آگهــی تبلیغاتی ،متعلق بــه یکی از شــهروندان در غرب

تهران اســت که چندی پیش اســناد و مدارکش مفقود شده و موضوع را به
پلیــس اطالع داده بود .در ادامه یکی از بســتگان نزدیک این شــخص به نام
»مرتضی.ن« )۲۶ســاله( بهعنوان یکی از مجرمان ســابقهدار شناسایی و با
انجام اقدامات ویژه پلیسی مشخص شد مدارک شناسایی مفقودشده از سوی
مرتضی سرقت شده است.
مرتضی در بازجوییها بهناچار لب به اعتراف گشــود و ضمن اقرار صریح

به سرقت مدارک شناسایی ،گفت این مدارک را در ازای دریافت مبلغ ناچیزی
در اختیار یکی از دوســتانش به نام »مســعود.ک« )۳۲ساله( قرار داده است.
کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه مسعود در محدوده سیدخندان روز پنجشنبه
هفته گذشته ضمن هماهنگی با مقام قضائی وارد مخفیگاه مسعود شدند و
در بازرســی از آنجا عالوه بر کشف کارت تبلیغاتی با موضوع ماساژدرمانی در
پوشش دکتر فیزیوتراپ ،تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک مجعول مرتبط با
وزارت بهداشت ،بیمارستانهای سطح شهر تهران ،امهار جعلشده ارگانهای
مختلف نظامی ،انتظامی ،دولتی و دادسراهای مختلف ،به همراه یک دستگاه
خودروی پژو  ۲۰۷سرقتشده از شکات پرونده را کشف کردند.
در بررســی اسناد و مدارک مجعول مشــخص شد متهم عالوه بر طراحی
کارتهای تبلیغاتی تحت عنوان دکتر فیزیوتراپ ،چندین مدرک کارشناســی و
کارشناســی ارشــد با هویت مجعول امیر.ب )هویت واقعی صاحب مدارک(
جعل کرده در حالی که در ادامه تحقیقات مشــخص شد متهم مدرک دیپلم
دارد» .مســعود« که چارهای جز اعتراف نداشــت ،صراحتــا به جعل عنوان
پزشک فیزیوتواپ و سرقت خودروهای متعلق به مالباختگان اقرار کرد و در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت :با یکی از خودروهای سرقتشــده در منطقه
نظامآباد تصادف شدیدی کردم و بهناچار خودرو را رها کردم.
متهــم درباره نحوه انجام ســرقتها نیز بــه کارآگاهان گفــت :به بهانه
ماساژدرمانی چند نوبت به خانه شکات رفتم و از همین فرصت برای سرقت
ســوئیچ خودرو و ...اســتفاده کردم .پس از آن ،نیمهشب به پارکینگ خانهها
رفتم و بدون هیچگونه مشکل خاصی ماشینها را سرقت کردم.
سرهنگ کارآگاه کامیار چهری ،رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ،
با تأیید این خبر گفت :تحقیقات از متهم در مراحل ابتدایی و مقدماتی قرار دارد
و از مالباختگانی که با این شیوه و شگرد مورد سرقت منزل ،سرقت خودرو یا
کالهبرداری قرار گرفتهاند ،دعوت میشود برای طرح و پیگیری شکایات خود
به این پایگاه واقع در خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.

ﮔﻮﺷﻰ ﻣﻘﺘﻮل؛ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪرك ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮد ﻣﺘﻬﻢ
شــرق :پرونده قتل به خاطر سرقت گوشــی موبایل در
حالی در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار
گرفت که تنها متهم ایــن پرونده همچنان منکر جنایت
است و ادعا میکند گوشی مقتول را پیدا کرده است.
به گــزارش خبرنگار ما ،مأموران پلیس  ۱۲بهمن ماه
سه سال قبل از طریق شــهروندان در جریان قتل مردي
جوان قرار گرفتند .آنها با حضور در محل متوجه شــدند
جوانی حدودا ۳۰ســاله بر اثر اصابــت ضربات چاقو بر
بدنش جانش را از دســت داده است .بالفاصله بعد از
انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات مأموران در این
خصوص آغاز شد .بررسیها نشان داد مرد جوان کارمند
یک شــرکت اســت و صبح برای رفتن به سر کار از خانه
خارج شده اما هرگز به محل کار خودش نرسیده است.
با شناسایی هویت جسد به نام نوید خانواده او در جریان
قتل قرار گرفتند و پرونده به جریان افتاد.
بررســیها نشــان داد که این فرد با شخص خاصی
درگیری نداشــته اما از آنجایی که تلفــن همراه او مورد
ســرقت قرار گرفته بــود احتمال قتل به خاطر ســرقت
قــوت گرفت .در حالــی که ردیابیها بــرای یافتن تلفن
همراه مقتول آغاز شــده بود پلیس متوجه شد این تلفن
خاموش است و هیچ ردی هم از آن وجود ندارد تا اینکه
پنج ماه بعد از حادثه تلفن روشــن و پلیس متوجه شد

تلفن دست زنی جوان اســت که ادعا میکند شوهرش
آن را به او داده اســت به این ترتیب مأموران با پیداکردن
مشــخصات مرد متهم او را بازداشــت کردند .متهم در
بازجوییها ادعا کرد هیچ نقشــی در قتل نداشته و اصال
نمیدانسته صاحب گوشی کشــته شده است؛ او گفت:
من این گوشــی را در ماشــینم پیدا کردم و بعد هم آن را
به زنم دادم؛ من نمیدانستم این گوشی متعلق به فردی
است که به قتل رسیده است.
این در حالی بود که همســر متهم اظهاراتی خالف
آنچــه این مــرد گفته بود را بیان کــرد و گفت :من اصال
تلفن همراه نداشتم؛ شــوهرم گوشی را برای من آورد و
گفت گوشی را برای من خریده است؛ من اصال نمیدانم
موضوع این گوشی چیست.
با توجه به تناقضگوییهای متهم و با توجه به اینکه
او نتوانســت پاسخ سؤاالت پلیس را بدهد کیفرخواست
علیه او صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری
استان تهران ارســال شد .روز گذشته جلسه رسیدگی به
این پرونده در دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد .در
ابتدای جلســه نماینده دادســتان در جایگاه قرار گرفت
و کیفرخواســت را خواند و درخواســت کرد با توجه به
مدارک موجود در پرونده رأی قانونی صادر شد .در ادامه
پدر و مادر مقتول در جایگاه حاضر شــدند و درخواست

صدور حکم قصــاص کردند .مادر مقتــول گفت :من و
شوهرم در زمان قتل کربال بودیم؛ پسرم کارمند بود و هر
روز صبح ساعت شش ســوار سرویس میشد و سر کار
میرفت .وقتی خواب میماند خودش میرفت .آنطور
که بچههای دیگرم گفتند آن روز خواب مانده و خودش
به ســر کار رفته بود و در مســیر مورد حمله قرار گرفته
و کشته شده است و حاال ما درخواست قصاص داریم.
در ادامــه متهــم در جایگاه قــرار گرفــت؛ او اتهام
قتــل را رد کرد و گفت :من هیچ قتلی مرتکب نشــدم و
درخواســت تبرئه دارم .من اهل غرب کشــور هســتم و
در تهــران کار میکردم؛ کارم مسافرکشــی بــود .دو ماه
کار میکــردم و دو هفته به خانهام میرفتم .در مســیر
ستاری -اشــرفیاصفهانی -آزادی کار میکردم؛ شبها
هم داخل ماشین میخوابیدم .روز حادثه آخر شب وقتی
داشتم ماشــین را تمیز میکردم ،گوشــی را زیر صندلی
پیدا کردم .روشنش کردم؛ متوجه شدم سیمکارت ندارد.
چندماهی آن را در ماشین نگهداری کردم با تصور اینکه
احتماال مال یکی از مسافران است و سراغ آن را میگیرد
اما خبری نشــد .من میدانستم اگر گوشی را روشن کنم،
ممکن است کسی به ســراغ آن بیاید چون آن را سرقت
نکرده و پیدا کرده بودم ،از این کار نترسیدم .همسرم گفته
بود گوشی لمســی میخواهد به همین خاطر گوشی را

به او دادم .با خودم گفتم صاحبش پیدا شــد گوشــی را
پس میدهم .تا قبل از این هم پیش آمده بود که کســی
گوشــیاش را گم کرده و زنگ زده بود و من هم گوشــی
را پس داده بــودم و مژدگانی گرفته بودم .در این هنگام
قاضی گفت شــما ادعا کردید گوشــی را پیدا کردید اما
همســر شــما گفته اصال تلفن همراه نداشته و شما به
او گفتهایــد که برایش تلفن خریــداری کردهاید .هرچند
شما ادعا کردید گوشــی را پیدا کردید اما زمان مقابله با
همســرتان گفتهاید آن را خریدهایــد و حاال دوباره حرف
دیگری میزنید.
متهم گفت :حرف من یکی اســت؛ من این گوشی را
پیدا کردم و قتل هم کار من نیســت و  ۲۰ماه اســت که
بیخود در زندان هستم و درخواست آزادی دارم.
او در پاســخ به این سؤال که اگر بیگناه است چرا در
زمان بازداشــت مقاومت کرد و قصد فرار داشت؛ گفت:
فردی سوار ماشین من شد و دربستی ماشین را کرایه کرد
اما بعد گفت که مأمور اســت به همین خاطر مقاومت
کردم؛ در واقع ابتدا باور نکردم که واقعیت را میگوید.
بعد از گفتههــای متهم وکیل مدافــع او در جایگاه
قرار گرفت و دفاعیات خود را مطرح و درخواست برائت
موکلش را کرد .با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور
رأی دادگاه وارد شور شدند.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
مردخشمگینهمسرشراازطبقههشتم پرتکرد
 مرد خشــمگین پس از درگیری با همسرش وی را از پنجره طبقه هشتم
برجی در لندن پرت کرد .قربانی »آنی لنکستر« ۲۲ساله پس از سقوط در دم
کشته شــد .مأموران پلیس اسکاتلندیارد شوهر ۲۶ساله این زن را بازداشت
کردهاند .گزارشهای پلیس نشان میدهد در زمان حادثه دختر دوساله این
زوج نیز در آپارتمان حضور داشت .بهگفته شاهدان ماجرا ،پس از سقوط این
زن یک مرد در مقابل پنجره دیده شد که پا به فرار گذاشت.
رابطهپنهانیباعثقتلمردمتأهلشد
زن جوان ،همسرش را به دلیل فریبکاری و رابطه پنهانیاش با زن دیگر
کشــت .متهم »گابریل لیندسی« ۳۱ساله همسر خود را مقابل چشمان پسر

۱۳سالهشان به قتل رسانده است .بنا بر گزارشهای پلیس ،قتل در آپارتمان
این زوج در کورن وال بریتانیا صورت گرفت .متهم در بازجوییها ادعا کرده
اســت همســرش را بهدلیل فریبکاری و رابطه پنهانیاش با زن دیگری با
چاقوی آشــپزخانه کشته اســت .او پس از قتل با پدر خود تماس گرفت تا
قبل از رسیدن مأموران پلیس ،پسر ۱۳سالهاش را با خود ببرد و در نهایت با
پلیس تماس گرفت و به قتل اعتراف کرد.
پدرفراموشکارباعثمرگدخترششد
پلیس چیــن اعالم کــرد فرامــوشکاری پــدری موجب مــرگ فرزند
چهارسالهاش شد .این دختربچه چهارســاله که مدت  ۹ساعت در خودرو
و در گرمای بســیار باال حبس بود ،در نهایت به دلیل خفگی جان خود را از

دست داد .پلیس درباره علت فوت این کودک اعالم کرد :پدر این دختربچه
قصد داشــت فرزند خود را به مهدکودک برســاند اما به دلیل اینکه سرگرم
بازیکــردن در تلفن همراهش بود ،فراموش کرد دخترش را از خودرو پیاده
کند و او را به مســئول مهد تحویل دهد .این مــرد با این تصور که فرزندش
را به مســئول مهد سپرده ،روانه محل کارش شــد و این در حالی است که
احتمــاال کــودک در صندلی عقب به خــواب رفته بود .بنابــر اعالم پلیس
چین ،مادر کــودک که هنگام عصر برای تحویــل او به مهدکودک مراجعه
کرد ،متوجه نبود فرزندش شــد .پلیس پس از مطلعشدن از موضوع و آغاز
جستوجوها ،کودک را در حالی که به دلیل گرمازدگی و خفگی از حال رفته
و عالئم حیاتی نداشت ،داخل خودروی پدرش پیدا کرد .کودک بالفاصله به
بیمارستان منتقل شد اما پزشکان اعالم کردند که او فوت شده است.
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دستگیری قاتل فراری
بعد از یک سال
 شــرق :مردی که متهم اســت بعد از کشــتن
زنی در کرمانشــاه به تهران فرار کرده و یک ســال
مخفیانه زندگی میکرده بعد از دستگیری مدعی
شد بیگناه است .به گزارش خبرنگار ما ،یک سال
قبل درپی قتل زنی جوان در کرمانشــاه کارآگاهان
جنایــی وارد عمل شــدند و تحقیقاتــی را انجام
دادند .آنها فهمیدند این زن با اســتفاده از روسری
خفه شــده است .تمام شــواهد و مدارک موجود
در صحنــه جرم حکایت از آن داشــت که این زن
بهدست فردی آشنا به قتل رسیده است .به همین
دلیل تحقیقــات روی روابط این زن متمرکز شــد
تــا اینکه مأمــوران به مردی به نام هاشــم ظنین
شدند ،اما وقتی تصمیم گرفتند از او بازجویی کنند
فهمیدند هاشــم فراری شده است .جستوجوها
برای یافتن ردی از هاشــم ادامه داشــت تا اینکه
بعد از یک سال معلوم شد این مرد به تهران آمده
است؛ به همین دلیل نیابت قضائی صادر و هاشم
هفته گذشته دستگیر شد .متهم در بازجوییهای
ابتدایــی اتهام قتــل را انکار کــرد و گفت آن زن
خودکشــی کرده اســت .بــا وجود ایــن ،بازپرس
سهرابی ،بازپرس شعبه  ۹دادسرای جنایی تهران،
برای هاشم قرار بازداشت صادر کرد و دستور داد
او به کرمانشاه منتقل شود.

نجات  ۱۱نفر از میان دود و آتش
 شرق ۱۱ :نفر از ســاکنان یک ساختمان پنجطبقه
مسکوني ،از میان دود ناشي از آتشسوزي یک انباري
در بلــوار فردوس شــرق نجات یافتند .ســاکنان یک
ساختمان پنجطبقه مسکوني با مشاهده آتش و دود
از طبقه منفي یک ساختمان مسکوني با سامانه ۱۲۵
تماس گرفتند و ستاد فرماندهي سازمان آتشنشاني
تهران بيدرنگ نیروهاي عملیات ســه ایستگاه را به
بلوار فردوس شــرق ،خیابان ولیعصر ،خیابان باقري
اعزام کرد .حســین زارعتیموري افســر آماده منطقه
یک عملیات ،در این باره اظهار کرد :در هنگام رسیدن
آتشنشــانان به محل حادثــه ،دود غلیظي از طبقه
منفي یک ســاختمان پنجطبقه ۱۰واحدي به بیرون
زبانه ميکشید .وي افزود :آتشنشانان به سرعت به
دو تیم تقســیم شدند که تیم اول به دلیل بستهبودن
در انبــاري ،با ابزار ویژه در را گشــودند و وارد انباري
شدند و ضمن قطع برق و گاز با استفاده از تجهیزات
خاموشکننده و دستگاههاي تنفسي به کانون آتش
نزدیک شدند .تیموري تصریح کرد :نیروهاي عملیات
با تالش فراوان و با استفاده از آب ،شعلههاي آتش
را مهــار کردند و تیم دوم نیز  ۱۱نفر از ســاکنان را که
در طبقات باال در دود غلیظ ناشــي از آتشســوزي
محبوس شــده بودند ،به محل ایمــن انتقال دادند.
وي افــزود :آتشنشــانان پــس از خاموشکــردن
آتشســوزي ،محل حادثه را لکهگیري کردند و پس
از اطمینان از مهار کامل آتشســوزي و تخلیه کامل
دود توسط فن فشارمثبت و فشارمنفي )دمنده هوا و
مکنده دود( به مأموریت خود پایان دادند.

صاعقه جان  ۲نفر را گرفت
 فرمانــدار گیالنغــرب از مرگ یکي از عشــایر
کــوچرو بر اثــر صاعقه و یک مرد ۴۰ســاله بر اثر
تــرس از صــداي رعدوبــرق خبــر داد .کوروش
محمودیان اظهار کرد :یکي از عشایر کوچرو ساکن
در شهرســتان گیالنغرب بهنام مســعود کوهپیما
۲۰ســاله در منطقه زلهزرد بر اثــر صاعقه و مرد
۴۰ســاله دیگري به نام حســین فرزیــن از اهالي
دهستان چله گیالنغرب به دلیل ترس و وحشت
از صداي رعدوبرق ،جان خود را از دســت دادند.
فرماندار گیالنغرب افزود :ظاهرا مرحوم مسعود
کوهپیما نیمهشب جمعه از سیاهچادر خود خارج
شــده بود که بر اثر اصابت صاعقــه جان خود را
از دســت داد و همچنیــن  ۲۰رأس دام مربوط به
خانواده این فرد نیز بر اثر صاعقه شــب گذشــته
تلف شدند.

درگیري مرگبار  ۲موادفروش
 درگیري دو موادفروش منطقه شــهرک ولیعصر
با مرگ یکــي از آنها پایان گرفت .بــه گزارش رکنا،
ساعت  ۲۲:۳۰جمعه مأموران کالنتري  ۱۵۳شهرک
ولیعصــر در جریان درگیري بین دو فروشــنده مواد
مخدر در منطقه شــهرک ولیعصر قــرار گرفتند .به
ایــن ترتیب تیمي از مأموران کالنتري  ۱۵۳شــهرک
ولیعصــر براي پایاندادن به ایــن درگیري در محل
حاضر شــدند و در بررســيهاي ابتدایي مشــخص
شــد که یکي از فروشــندگان مواد مخدر که جوان
۲۴سالهاي است با ضربه قمه به قتل رسیده است.
همیــن کافي بود تا تیمي از مأموران اداره  ۱۰پلیس
آگاهــي تهران همراه بازپرس ویــژه قتل در صحنه
جرم حاضر شــدند و در تحقیقات پلیسي مشخص
شــد که دو نفر از فروشــندگان سرشــناس منطقه
شهرک ولیعصر به خاطر اختالفي که با هم داشتند
درگیر شــده و یکــي از آنها که جوان ۲۴ســالهاي
اســت با ضربه قمه بــه ناحیه شــاهرگش به قتل
رسیده است .تجســسهاي پلیسي براي دستگیري
عامــل این جنایت کلید زده شــد و مأموران به چند
مخفیگاه قاتل فراري مراجعه کردند اما سرنخي از
متهم به دســت نیامد .بنا بر این گزارش ،تحقیقات
پلیســي براي دستگیري عامل این جنایت در دستور
کار مأموران پلیس تهران قرار دارد.

