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معمای قتل دو چوپان

فرجام تلخ جدال هفت ماهه
پسرک با مرگ و زندگی

گروه حوادث /دانشآموز پایه هشتم
استعدادهای درخشان مدرسهای در
تبریز به دلیل استرس امتحان میان ترم
ایست قلبی کرد و جان باخت.
به گزارش «تسنیم» ،این دانشآموز
که در مدرسه عالمه طباطبایی ناحیه
یک تبریز مشغول تحصیل بود ،به
بیماری قلبی مبتال بوده و ساعاتی پیش
از امتحان دچار حمله شده و تا رسیدن
به درمانگاه جان خود را از دست داده
است.

معرفی کردند اما با بررسیهای تخصصی پلیس بیگناهی
این مرد ثابت شد .اما مدتی بعد پیامهای تهدیدآمیزی که
برای شاکی ارسال میشد کارآگاهان را به عروس خانواده
به نام «ماهرخ» رساند.
این زن که با مادرشوهرش اختالف داشت بازداشت
شد اما در همه جلسات بازجویی منکر مزاحمت و
اسیدپاشی به شاکی شد .اما افشای راز رابطه پنهانی این زن
با سبزیفروش محل سرنخ طالیی را در اختیار کارآگاهان
قرار داد.
مرد سبزی فروش بازداشت شد و در بازرسی از
مغازهاش تلفن همراه و سیمکارتی بدست آمد که از
طریق آن پیامهای تهدید زیادی به فرنگیس و خانوادهاش

گروه حوادث -حسین خانی/
همزمان با کشف جسد کارمند
جوان گمشده در خودرو پرایدش،
تحقیقات پلیسی برای رفع ابهام
سقوط مرگبار آغاز شد.
قربانی ماجرا صبح یکشنبه
 12آذر سوار بر خودرویش در
مسیر بازگشت به روستای محل
زندگیاش به طور اسرارآمیزی
ناپدید شد.وقتی تالشهای
بستگان و آشنایان وی برای
بهدست آوردن ردی از «احسان»
بینتیجه مانده بود ،پلیس آگاهی
شهرستان «نکا» در جریان ماجرا قرار گرفت.خانواده مرد جوان در شرح
ناپدید شدن پسرشان اعالم کردند صبح روز یکشنبه احسان خالهاش را
سوار ماشین کرد تا او را به خانهاش در روستای «ماکران» ببرد .او بعد از پیاده کردن خالهاش،
راهی روستایشان بود که به طور اسرارآمیزی ناپدید شد.با گذشت سه روز از ناپدید شدن احسان،
توجوی مسیر حرکت احسان بودند
هنگامی که بستگان و آشنایان وی همچنان سرگرم جس 
ناگهان تنه نیمه شکسته درختی در رودخانه نکا ،توجه آنان را جلب کرد.در نگاه نخست هیچ
اثری از خودرو در داخل رودخانه دیده نمیشد اما در بازرسیهای دقیق قسمتی از سقف خودرو
در عمق حدود نیم متری آب پیدا شد.بنابراین مأموران نیروی انتظامی و آتشنشانی در جریان
ماجرا قرار گرفته و بالفاصله تالش برای بیرون کشیدن خودرو آغاز شد.دقایقی بعد هم جسد مرد
جوان ،داخل خودرویش پیدا شد.در پی کشف خودرو وجسد مرد جوان که کارمند بخشداری هم
بود برخی از آشنایاناش اعالم کردهاند که او هیچ وقت با سرعت باال رانندگی نمیکرد .به همین
خاطر مرگش مرموز است .درحال حاضر تحقیقات تخصصی در اینباره ادامه دارد .جسد قربانی
ماجرا نیز برای کشف علت و زمان دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافته است.

مرگ زن کارتن خواب
در سطل زباله

گروه حوادث /کارگران شهرداری مشکین
شهر کرج ،هنگام تخلیه سطل زباله ،ناگهان
با جسد زن میانسالی روبهرو شدند که البالی
پارچه بنفشی پیچیده شده بود.به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،روزدوشنبه مأموران
پلیس  110از کشف جسد این زن باخبر شدند.
در تحقیقات مقدماتی پلیس مشخص شد
زن میانسال ،معتاد و بیخانمان بوده و
در حال پرسه زنی در اطراف خیابانهای
مشکین دشت کرج دیده شده بود.سرهنگ
رنجبر -رئیس امور رسانه فرماندهی انتظامی
استان البرز -دراین باره به خبرنگارحوادث

نزاع خونین سه دوست

«ایران» گفت :پس از حضور بازپرس کشیک
جنایی وتیم تحقیق پلیس ،جسد به پزشکی
قانونی انتقال داده شد و تحقیقات تخصصی
برای کشف علت مرگ وسایرجزئیات ماجرا
در دستور کار قرار گرفته است.سرهنگ ایوب
احمدی ،فرمانده انتظامی شهرستان فردیس
نیز گفت :تاکنون هیچ گونه مدارکی که
نشاندهنده قتل این زن باشد کشف نشده اما
بررسیهای تخصصی دراین باره ادامه دارد.
بررسیها نشان میدهد در چندین محله
کرج تعدادی از معتادان زن و مرد و حتی
نوجوان بیخانمان روزها و شبهایشان را در
آلونکها سپری میکنند که بسیاری از آنها
طعمه قاچاقچیان مواد مخدر شده و برای
تأمین مواد تن به هر کاری میدهند.

گروه حوادث /دو پسر جوان که با ضربات چاقو در شهر بهبهان دوستشان را به قتل رسانده بودند،
پس از  ۲ساعت شناسایی و دستگیر شدند.سردار حیدر عباسزاده ،فرمانده انتظامی خوزستان
گفت :با گزارش درگیری منجر به قتل یک جوان در یکی از محالت شهرستان بهبهان ،بالفاصله
دستگیری  2قاتل فراری در دستور کار تیم تحقیق قرار گرفت و عامالن جنایت پس از  2ساعت
دستگیر شدند .متهمان در بازجوییها مدعی شدند در جریان درگیری به خاطر اختالفات
شخصی با یکی از دوستانشان به روی او چاقو کشیده و باعث مرگش شدهاند.

ارسال شده بود.
درحالی که مرد سبزیفروش و ماهرخ منکر اسیدپاشی
بودند ،سرنخهایی بدست آمد که احتمال دست داشتن
آنها در این اسیدپاشی را نیز تقویت میکرد .بدین ترتیب
زمانی که مرد سبزیفروش با مدارک مواجه شد به ناچار
لب به اعتراف گشود و گفت :ماهرخ همیشه از رفتارهای
بد و خساست همسرش میگفت .او از من خواست برای
شوهرش پاپوش درست کنم تا انتقام بگیرد .برای این
کار ،ماهرخ کلید مغازه کفشفروشی شوهرش را به من
داد .من هم شبانه وارد مغازه امیر شدم و مقداری مواد
مخدر داخل مغازهاش جاسازی کردم .بعد از آن هم به
پلیس زنگ زدم و امیر را لو دادم .بعد از مدتی ماهرخ از
من خواست روی مادرشوهرش اسید بپاشم.
او ادامه داد :من ابتدا مخالف بودم اما ماهرخ آنقدر
اصرار کرد تا مرا راضی کرد که این کار را انجام دهم .ماهرخ
میدانست که مادرشوهرش شب حادثه وقت دکتر دارد
و زمان حدودی رفت و برگشت او را به من داد .من هم
مقداری وایتکس و مایعات تمیز کننده از بیرون خریداری
کرده و به کمین نشستم .زمانی که مادر شوهر ماهرخ آمد
مایع اسیدی را به سمتش پاشیدم و متواری شدم» .
درحالی که مرد سبزیفروش به جاسازی مواد مخدر
داخل مغازه امیر و اسیدپاشی به روی مادر او اعتراف کرد
اما عروس میانسال همچنان منکر دخالت در این وقایع
شد .در پایان جلسه بازپرسی ،باتوجه به انکار عروس
میانسال ،بازپرس جنایی دستور ادامه تحقیقات و بررسی
اظهارات او را صادر کرد.

ارثیهای که رنگ خون گرفت

کشف جسد کارمند بخشداری در رودخانه

ایران

ایست قلبی دانش آموز نخبه
پیش از امتحان

گروه حوادث /مرد سبزیفروش که با وسوسههای یک
زن ،روی مادرشوهر  72ساله او اسید پاشیده و در مغازه
شوهرش نیز مواد جاسازی کرده بود ،به جرم خود
اعتراف کرد .به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،اواخر
مرداد امسال زن  72ساله ای به نام «فرنگیس» در مسیر
درمانگاه به خانهاش مورد حمله اسیدی مرد موتورسواری
قرار گرفت و مصدوم شد .با فریادهای پیرزن اهالی محل
به دادش رسیدند و او را به بیمارستان انتقال دادند و
پزشکان میزان سوختگی او را  12درصد اعالم کردند.
با شکایت این زن  72ساله ،بالفاصله پروندهای
در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس
محسن مدیر روستا دستور تحقیقات در این خصوص را
صادر کرد .بررسیهای مقدماتی نشان داد پیش از این
نیز شاکی و خانواده با اتفاقات و وقایع عجیبی روبهرو
شدهاند .دختر فرنگیس در بازجوییها گفت« :یک بار
خانه مادرم را میخواستند آتش بزنند که متوجه شدیم
و اگر دیر فهمیده بودیم چیزی از خانه باقی نمانده بود.
یک بار هم از خانه مادرم سرقت کردند و حدود  5میلیون
تومان و کلیه مدارکمان را بردند».این اظهارات در حالی
مطرح شد که این خانواده مدعی بودند حدود یک سال
قبل پسر فرنگیس نیز در حالی که در کفشفروشیاش
مواد جاسازی شده بود به زندان افتاد و با گذاشتن سند به
صورت موقت از زندان توانست مجوز آزادی بگیرد.
شاکی و خانوادهاش در تحقیقات نخست یکی از
همسایهها را که با آنها بر سر جای پارک اختالف داشت
عامل اسیدپاشی و دردسرهای سریالی خانوادهشان

ایران

گروهحوادث /جسد دختر گمشده تهرانی
پس از حدود یک هفته جست و جو
در حوالی روستای چندآب پیدا شد.
سرهنگ قربانی ،فرمانده انتظامی
شهرستان گرمسار گفت :روز پنجشنبه
 9آذر کشف جسد یک دختر جوان در
مسیر لوله گاز در حوالی روستای چندآب
به پلیس گزارش شد .با اعزام تیم
تحقیق به محل ،کارآگاهان در بررسی
صحنه ،لوازمی را کشف کردند که نشان
میداد او در تهران زندگی میکند .به این
ترتیب با هماهنگی پلیس ،خانواده این
دختر به گرمسار احضار شدند و جسد
را شناسایی کردند .همچنین با حضور
پدراین دختر 25ساله مشخص شد این
دختر جوان در تهران تنها زندگی میکند
و به گفته ساکنان محلی با صاحبخانه که
جوان بدنامی بود در ارتباط بوده است.
با بررسی بیشتر موضوع و تحقیقات
در خصوص این مرد جوان مشخص
شد ،دو روز قبل از کشف جسد دختر
جوان این مرد به گرمسار سفر کرده و
به تهران بازگشته است .با تکمیل شدن
این اطالعات متهم در یک عملیات
غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر و در
نخستین بازجویی به ارتباط با این دختر
اعتراف کرد .اما قتل را نپذیرفت و ادعا
کرد روز یکشنبه هفته گذشته با ورود به
منزل مستأجر خود متوجه مرگ او شده
و از ترس جسد را در صندوق عقب خود
جاسازی کرده و به گرمسار برده است.
سرهنگ قربانی افزود :تحقیقات پلیس
درخصوص روشن شدن علت اصلی
مرگ این دختر جوان تهرانی ادامه دارد
و تا پایان تحقیقات صاحبخانه جوان او
در بازداشت خواهد ماند.

مدت عذاب وجدان لحظهای رهایم نمیکرد
اما نمیدانستم چه کار کنم و»...
با این اعترافها ،قرار بازداشت «ناصر»
صادر شد و پرونده این جنایتکار به جرم قتل
عمد و جنایت بر میت در اختیار بازپرس قرار
گرفت.

اسیدپاشی با دستور عروس

ایران

پشت پرده مرموز مرگ دختر
گمشده تهرانی

گروه حوادث :معصومه مرادپور /مردی که سه
سال قبل دوستش را بهدلیل اختالفهای مالی
کشته و جسدش را مثله کرده بود ،باردیابیهای
تخصصی کارآگاهان پلیس دستگیر شد و به
جنایت اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،سال
 93پیکر قطعه ،قطعه مرد جوانی در شهرستان
فردیس کرج پیدا شد .با توجه به اینکه هیچ
مدرکی برای شناسایی هویت مقتول وجود
نداشت ،کارآگاهان پلیس استان البرز ،تحقیقات
تخصصی برای شناسایی قربانی ماجرا و کشف
راز جنایت را آغاز کردند .در حالی که پرونده
بدون هیچ سرنخی در دست بررسی قرار داشت،
اعضای خانواده مردی به نام سعید با مراجعه
به پلیس آگاهی البرز ،از ناپدید شدن مرموزش

خبر دادند .با توجه به اینکه مشخصات فرد
گم شده با جسد کشف شده مشابهتهایی
داشت ،این خانواده برای شناسایی پیکر مورد
نظر احضار شده و بدینترتیب هویت مقتول
تعیین شد.
به این ترتیب پرونده وارد مرحله جدیدی
شد و کارآگاهان با تحقیق از خانوادهاش
دریافتند که «سعید» ساعاتی پیش از ناپدید
شدن با یکی از دوستانش به نام «ناصر»36 -
ساله -در خانهاش قرار مالقات داشته است .اما
پس ازجنایت« ،ناصر» هم ناپدید شده بود.
به همین خاطر او بهعنوان مظنون اصلی
جنایت تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه
تحقیقات پلیسی پس از سه سال به نتیجه
رسید و قاتل فراری دستگیر شد و در نخستین

بازجوییها لب به اعتراف گشود.
عامل جنایت به کارآگاهان گفت« :من و
«سعید» با هم اختالف مالی داشتیم .آن روز
هم سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و
ناگهان سعید با یک ضرب ه من ،روی زمین افتاد.
وقتی دیدم نفس نمیکشد احساس کردم دنیا
روی سرم خراب شده .از ترس نمیدانستم
چه کار کنم .امکان داشت هر لحظه کسی سر
برسد .از طرفی سعید درشت هیکل بود و به
تنهایی نمیتوانستم جسد را از خانه خارج کنم.
با اینکه شرایط خیلی برایم سخت بود ،بدن
«سعید» را با چاقو تکه تکه کردم و هر بخشی
را در محلهای از فردیس رها کردم .سه سالی
فراری بودم و زندگی جهنمی داشتم تا اینکه
درکمال ناباوری دستگیر شدم .باور کنید دراین

گروه حوادث  /پسرجوان درپی درگیری
بر سر ارثیه ،با آتش زدن خانه پدری،
مادرش را به قتل رساند و خواهر
نیمهجانش را نیز راهی بیمارستان
کرد.
به گزارش خبــــــــــــــــرنگار حوادث
«ایران» ،چـــــــــــــــــند روز قبل گزارش
آتشسوزی در آپارتمانی واقع در
یکی از محلههای کرج به پلیس و
آتشنشانی اعالم شد .پس از حضور
آتشنشانها و اطفای حریق ،پیکرهای
یک مادر و دختر از میان شعلهها بیرون
کشیده شد .اما با وجود تالش امدادگران
برای نجات زن  54ساله ،او به خاطر
شدت سوختگی جان باخت و دختر جوان نیز به بیمارستان انتقال یافت و تحت درمان قرار
گرفت.
از طرف دیگر با حضور بازپرس ،کارآگاهان جنایی و پزشک قانونی در محل حادثه مشخص
شد ،حریق عمدی بوده است .به همین خاطر «مسعود»  32 -ساله  -بهعنوان مظنون اصلی
تحت تعقیب قرار گرفت و هنگام فرار ،دستگیر شد .متهم در اعترافهایش مدعی شد به خاطر
ارثیه پدری ،با مادر و خواهرش درگیر شده و خانه را آتش زده است .با این اعترافات ،او با قرار
بازداشت موقت بازداشت شد تا تحقیقات تخصصی دراین باره انجام شود.

بازسازی صحنه قتل مرد ثروتمند

گروه حوادث /دو دختر دوجنسیتی
که در جریان یک رابطه شیطانی
با مردی ثروتمند مرتکب جنایت
شده بودند ،صحنه قتل را بازسازی
کردند.به گزارش خبرنگار جنایی
«ایران» ،بامداد دوشنبه  22آبان
گزارش مرگ مشکوک مرد جوانی
در یکی از خیابانهای شریعتی
آغاز شد .در بررسیهای صورت
گرفته شاهدان مدعی شدند که دو
دختر پژو سوار عامل این جنایت
بوده و از محل متواری شدهاند.
ایران
در ادامه بررسیها یکی از شاهدان
بخشی از شماره پالک خودروی دو متهم را در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داد و
به این ترتیب هر دوی آنها شناسایی و دستگیر شدند.
با بازداشت متهمان مشخص شد آنها دو جنسی هستند و شب قبل از حادثه با مرد
جوان بنزسوار آشنا شدهاند .یکی از این دو متهم در بازجویی گفت« :با مقتول همان شب
در خیابان آشنا شده بودیم و او ما را به خانهاش دعوت کرد .اما در پارکینگ خانهاش
به خاطر مسائل مالی درگیر شدیم و او فرار کرد .من هم با خودروام تعقیبش کردم
و با کمک میترا  -همدستم -با پای پیاده ،در چند خیابان آن طرفتر او را گرفتیم .او
نمیخواست پول را بدهد و من با قفل فرمان به پایش زدم که عقب عقب رفت و به
خاطر مواد زیادی که مصرف کرده بود تعادلش را از دست داد و با سر به زمین خورد که
این ضربه باعث مرگش شد».با اعتراف متهمین ،سه هفته پس از این جنایت صحنه
قتل با حضور بازپرس جنایی و تیم تحقیق بازسازی شد.

وضعیت امنیت پایتخت
مطلوب است

گروه حوادث :فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه
وضعیت امنیتی در پایتخت کشور مطلوب و مناسب است ،گفت:پلیس با جدیت
تمام با همه افراد سودجو ،فرصتطلب و کسانی که آسایش و امنیت مردم را
سلب کنند ،برخورد خواهد کرد.
به گزارش «ایران» ،سردار حسین اشتری روزسهشنبه در حاشیه همایش
فرماندهان و مدیران یگانهای انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
خوشبختانه آمارها و گزارشهای دریافتی ،نشان میدهد در حوزه امنیت و
انتظامی اقدامهای خوبی در تهران بزرگ صورت
گرفته است.وی با بیان اینکه شناسایی مجرمان
افزایش چشمگیری داشته است ،گفت :ما در
برخورد با جرایم خشن ،توفیق ویژهای داشتهایم
و شاهد کاهش جدی جرایم هستیم.انشاءاهلل
این روند در آینده با شتاب بیشتری صورت بگیرد
و شاهد کاهش بیشتر جرایم خواهیم بود.اشتری
در بخش دیگری با اشاره به جایگاه پلیس در
میان مردم گفت :توفیق دیگر ما این است که
ارتباط بسیار خوبی میان نیروی انتظامی و مردم برقرار است .ما این افتخار را
داریم که در خدمت مردم عزیزمان باشیم و امنیت و آسایش را برای آنها ایجاد
کنیم.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تجمعات مالباختگان که به تازگی افزایش
یافته است ،تصریح کرد :ما مجری قانون هستیم و تالشمان این است که برای
مدیریت تجمعات ،به بهترین روش عمل کنیم .با این حال اعالم میکنم پلیس
طبق قانون از هر حرکت غیرقانونی و بدون مجوز ممانعت میکند.اشتری در
پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه امروز مهمترین و اصلیترین چالش نیروی
انتظامی در تهران چیست؟ افزود :خوشبختانه باید بگویم وضعیت امنیتی در
پایتخت کشور مطلوب و مناسب است و ما با جدیت تمام با همه افراد سودجو،
فرصتطلب و کسانی که آسایش و امنیت مردم را سلب میکنند ،برخورد
میکنیم.وی با اشاره به آمادگی نیروی انتظامی گفت :هر جا شکایتی ارائه شود،
گزارشی به دست ما برسد یا شاهد ناامنی باشیم ،نیروی انتظامی در اسرع وقت
ورود میکند؛ امنیت و آسایش مردم اولویت اول ماست.

نجات راننده کامیون از اتاقک نیمه واژگون

ایرنا

گروه حوادث /تحقیقات جنایی برای
رازگشایی از مرگ مرموز پسر  11ساله
که  7ماه قبل از باربند وانت بار پدرش
سقوط کرده و به کما رفته بود با دستور
بازپرس جنایی آغاز شد.به گزارش
خبرنگار جنایی «ایران» ،صبح پنجشنبه
 9آذر امسال ،بازپرس کشیک قتل
پایتخت درتماس مأموران کالنتری
 137نصر در جریان مرگ ابهامآمیز
پسر  11ساله قرار گرفت و بازپرس
محسن مدیرروستا دستور تحقیقات
در این خصوص را صادر کرد .در
بررسیهای انجام گرفته مشخص شد
پسر بچه هنگامی که سوار بر وانت بار
پارک شده پدرش در حال بازی روی
باربند بوده سقوط کرده است .بالفاصله
پسر نوجوان به بیمارستان منتقل شد
و به خاطر ضربهای که به سرش وارد
شده بود به کما رفت و بعد از  7ماه
تسلیم مرگ شد .با توجه به حساسیت
موضوع ،بازپرس شعبه ششم دادسرای
امور جنایی تهران دستور انتقال جسد
به پزشکی قانونی برای مشخص شدن
علت اصلی مرگ و بررسی در رابطه با
علت سقوط مرگبار را صادر کرد.

پایان فرار 3ساله رفیقکش

اخبار

ایران

گروه حوادث /تیمی از کارآگاهان
جنایی سرگرم تحقیق برای کشف
معمای قتل دو چوپان اهل شهرستان
محالت -استان مرکزی -هستند که به
طرز فجیعی کشته شدهاند.به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،جسد یکی
از چوپانان صبح سهشنبه در منطقه
اروج واقع درشهرستان محالت کشف
شد .در حالی که بررسیهای مقدماتی
نشان میداد این مرد در حمله حیوانات
درنده کشته شده است اما پزشکی
قانونی پس ازبررسیهای تخصصی
از قتل مرد جوان خبر داد .همزمان با
شروع تحقیقات برای افشای راز جنایت
مخوف ،جسد چوپان دیگری نیز در
کوههای شهرستان کشف شد .همچنین
دیگر چوپان گله هم که بشدت مصدوم
شده بود به بیمارستان انتقال یافت و
این مرد تحت درمان قرار گرفت.
سرهنگ خلجی ،معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان مرکزی با
اعالم این خبر گفت :با توجه به کشف
اجساد دو چوپان در فاصله زمانی کمی
از یکدیگر ،تیمهای تخصصی پلیس با
حضور در محل دو جنایت ،تحقیقات
خود را برای دستگیری عامالن دو
جنایت آغاز کردهاند.
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حـــــــوادث

سال بیستوسوم شماره  6660پنجشنبه 16آذر ماه 1396

editorial@iran-newspaper.com

9

گروه حوادث /راننده
محبوس که در اتاقک
نیمه واژگون کامیون خود
در مسیر اتوبان فرودگاه
اصفهان گیر افتاده بود ،با
تالش امدادگران نجات
یافت.
محمد شریعتی ،مدیر
روابط عمومی و سخنگوی
سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت :این حادثه ساعت  17سهشنبه به
آتشنشانی اعالم شد که بسرعت تیم ایستگاه شماره  7به همراه خودروی باالبر
و افسر کشیک وقت راهی محل حادثه شدند .علت این حادثه رعایت نکردن
اصول ایمنی هنگام رانندگی و باال آمدن جک کمپرس کامیون و بیتوجهی
راننده و برخورد با پل عابر پیاده اعالم شده است.

مین ،سرنشینان پراید را کشت

گروه حوادث /انفجار مین در شهرستان مرزی مهران ،سه قربانی گرفت .به
گزارش ایرنا ،شامگاه دوشنبه خودروی پراید با سه سرنشین شامل  2زن  54و
 55ساله و یک مرد  32ساله در مناطق مرزی مهران بهدلیل حرکت در خارج
از محدوده امن به مین ضد تانک کاشته شده در دوران جنگ تحمیلی برخورد
کرد.در این حادثه هر سه سرنشین پراید که نسبت فامیلی داشتند ،جان خود را
از دست دادند.مقامهای انتظامی و مرزبانی ایالم تاکنون درخصوص علت و
جزئیات این حادثه اظهار نظر نکردهاند.

 6کشته در تصادف پژو و کمپرسی

گروه حوادث /تصادف مرگبار پژو با یک کمپرسی در جاده الیگودرز به اصفهان
 6نفر از سرنشینان یک پژو آردی را به کام مرگ کشاند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این حادثه بعدازظهر سهشنبه در
برخورد خودرو پژو با یک کمپرسی رخ داد که  6نفر کشته شدند و در میانشان
سه کودک نیز وجود داشتند.محمدباقر صمدی ،معاون امداد و نجات
جمعیت هالل احمر لرستان گفت 2 :تیم امدادی جمعیت هالل احمر
لرستان بالفاصله بعد از وقوع حادثه به محل اعزام شدند اما چون اجساد هر
 6تن سرنشینان خودرو پژو در میان الشه درهم کوبیده این خودرو مانده بود
امدادگران پس از بریدن آهن پارهها کشته شدگان را بیرون آوردند.

مرد آتش افروز از قصاص گریخت

گروه حوادث /مرد افغان که برادرزنش را با بنزین به آتش کشیده بود ،با رضایت
اولیای دم از قصاص رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» 22 ،خرداد سال ،٩٠مرد جوانی به علت
سوختگی شدید در بیمارستان جان باخت .با اعالم این گزارش به پلیس و آغاز
تحقیقات مشخص شد ،عامل آتش سوزی داماد خانواده بوده که پس از این
واقعه هولناک متواری شده بود.
تحقیقات برای دستگیری این مرد به اتهام قتل عمد ادامه پیدا کرد تا
سرانجام پلیس اینترپل ،دو سال بعد رد او را در یونان گرفت و به این ترتیب
مخفیگاه او شناسایی و متهم پس از دستگیری ،تحویل پلیس ایران شد .این
مرد افغان در مراحل نخست بازجویی منکر قتل بود و مدعی بود برادرزنش-
مقتول -خودش به زیر گالن بنزین زد و با سیگاری که در دست داشت آتش
گرفت .این در حالی است که یکی از اهالی محل ،صحنه درگیری او با مقتول را
دیده و اعالم کرد مقتول پیش از مرگ ،نام قاتل را به زبان آورده بود.
این پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست
قاضی زالی و محمدی – مستشار -فرستاده شد و مادر مقتول نیز دربرابر قضات
گفت«:دامادم چند روز پیش ،دخترم را با چاقو زده بود .آن شب ،در خانه را که
زدند ،پنجره را باز کردم و دیدم دامادم حمید دوباره آمده و با پسرم درباره همین
موضوع حرف میزد .آنها چند ساعت پیش با هم دعوا کرده بودند و میخواستم
دامادم را صدا بزنم بیاید داخل حرفهایشان را بزنند اما ناگهان نور شدیدی از
شیشه به خانه افتاد و پنجره را که باز کردم ،دیدم بچهام در حال سوختن است.
بنزین تا درون حیاط هم ریخته شده بود .دخترم و پسر دیگرم به خیابان رفتند.
پتویی دور پسرم انداختند تا آتش را خاموش کنند .وقتی خودم را به آنها رساندم،
پسرم با بدن سوخته ،روی زمین افتاده بود و فقط یک جمله گفت« :حمید رویم
بنزین ریخت».
متهم در دادگاه اول به قصاص محکوم شد و این رأی در دیوان عالی کشور به
تأیید رسید اما پس از چند ماه اولیای دم رضایت دادند و قاتل را بخشیدند .به
این ترتیب صبح دیروز قضات شعبه دوم دادگاه کیفری تهران متهم را از نظر
جنبه عمومی جرم محاکمه کردند و در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد
شور شدند.

گازگرفتگی  14زن و دختر در تاالر عروسی

گروه حوادث /نشت گاز در تاالر عروسی پردیس 14 ،نفر از زنان را به دلیل
گازگرفتگی روانه بیمارستان کرد.
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس کشور گفت :ساعت  8بعدازظهر سهشنبه
وقوع این حادثه به اورژانس کشور خبر داده شد و امدادگران با حضور در تاالر
عروسی زنان و دختران مسموم شده را به بیمارستان شفا انتقال دادند که دو نفر
از آنها سرپایی درمان شدند .مصدومان این حادثه دختران و زنان  10تا  67ساله
هستند.

