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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

قصاص برای عامل جنایت در دفترخانه

واژگونی مینی بوس  ۲۵سرنشین را محبوس کرد

پلیس

رئیس پلیس فتا:

 7میلیارد تومان هزینه
طراحی سایت سکه ثامن بود

گــروه حــوادث /پســر عصبانی کــه به اتهــام قتل دوســت همســایهاش به
قصاص محکوم شده بود به دار مجازات آویخته شد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،اوایل ســال  95پسر جوانی بهنام آرش
بــه اتهام قتل دســتگیر شــد .وی در اعترافــات خود به پلیــس گفت :در راه
پلههای خانهمان با یکی از دوســتانم بر ســر قیمت خودرو درگیری لفظی
داشــتیم کــه یکــی از همســایه هایمان به همراه دوســتش وارد ســاختمان
شــدند .آنها به مشــاجره ما اعتراض کردند و مدعی شدند که این درگیری
و ســر و صــدا باعــث آزار و اذیت ســاکنان مجتمع شــده اســت .ســر همین
موضــوع با آنها درگیر شــدم و به خانه برگشــتم و چاقویی برداشــته و مرد
همســایه و دوســتش را با چاقو زدم که دوستش در بیمارستان جان باخت
و من قاتل شدم.
با اعتراف متهم به قتل و بازســازی صحنه قتل ،او پای میز محاکمه رفت.
در دادگاه پسر جوان به قصاص محکوم شد و با تأیید حکم در دیوان عالی
کشــور او مدتــی قبــل در زندان رجایی شــهر پــای چوبه دار رفــت و پرونده
زندگیاش بسته شد.

ایران

چوبه دار پایان زندگی پسر جوان

سرقت از دختران دم بخت به بهانه خواستگاری
گــروه حــوادث /زوج جوان بــرای تأمین
هزینــه ســفر مــاه عسلشــان بــه ایتالیا
دام عجیبــی ســر راه دختــران دم بخت
پهــن کردند.بهگزارش خبرنــگار جنایی
«ایران» ،چندی قبل دختر ثروتمندی با
پلیس تماس گرفت و از سرقت وسایل
خانــهاش خبــر داد .دختــر جــوان در
تحقیقات گفت :در ســایت همســریابی
با پســر جوانی بهنام شــهاب آشنا شدم.
خودش را خلبان معرفــی کرد ومدعی
شــد که قصــد ازدواج با مــرا دارد .وضع
مالــی خــوب و شــغل مناســب شــهاب
باعث شد تا به او پاسخ مثبت بدهم.
تــا اینکــه چنــد روز قبــل شــهاب گفــت
خواهرش میخواهد مرا ببیند .بههمین
دلیل آنها را بــه خانهمان دعوت کردم.

قتل خانم معلم

گروه حوادث  -معصومه مرادپور/
راننده مسافربرنما به اتهام اقدام به
آدم ربایی و قصد تعرض به سه زن
صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه
کیفری پای میز محاکمه ایستاد.

به دست همکارش

گروه حوادث -مرجان همایونی /درگیری دو خانم معلم در یکی از روستاهای زنجان با
قتل پایان یافت .به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  7:30دقیقه شنــــــــــــــــبه
 31شهریور مأموران پلیس آگاهی در اطراف شهرستان خدابنده زنجان با یک خودروی
ام ویام شاســی بلند که کنار خیابان رها شــده بود روبهرو شــدند .پشــت فرمان خودرو
جســد زن جوانی قرار داشــت که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده بود .با بررســی
شــماره پالک خودرو ،هویت قربانی بهنام شــقایق  40ساله شناســایی و در بررسیهای
صورت گرفته مشخص شد شقایق معلم پیمانی دبستانی در یکی از روستاهای اطراف
بوده اســت .با بهدست آمدن هویت مقتول ،بالفاصله تحقیقات برای شناسایی عامل
این جنایت آغاز شد .در تحقیقات میدانی مشخص شد که شقایق مدتهاست با یکی
از معلمان حق التدریس بهنام سیما اختالف شدید پیدا کرده است .اختالفی که باعث
شده بود چندین بار حراست منطقه و حراست اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
میانجیگــری کنند.همین ســرنخ باعث شــد تــا کارآگاهــان اداره آگاهی اســتان زنجان
ســاعت  9صبح روز کشــف جسد به سیما  36ساله مشکوک شده و او را بازداشت کنند.
سیما در تحقیقات اولیه منکر جنایت بود اما زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد به
قتــل همــکارش اعتراف کرد و گفت :معلم حق التدریس مدرســهای بودم که شــقایق
در آنجا تدریس میکرد .به خاطر مسائل کاری باهم اختالف پیدا کردیم .این اختالف
درحــدی بود که حراســت منطقه و حراســت اداره کل آموزش و پــرورش میانجیگری
کردند .اما مشکل ما حل نشد تا اینکه امسال مرا به مدرسهای دیگر منتقل کردند که از
خانهام فاصله زیادی داشــت .فکر میکردم شــقایق عامل این انتقالی است .بههمین
دلیل نقشه قتل او را کشیدم ،با شقایق تماس گرفتم و او را به محل قرار کشاندم .سوار
خودرواش شــده و با او درگیر شــدم .بعد او را به قتل رســانده و از محل متواری شــدم.
من هیچ رد و سرنخی از خودم به جا نگذاشته بودم و نمیدانم چطور دستگیر شدم.
ســرهنگ جعفر رحمتــی ،رئیس پلیس آگاهی اســتان زنجان در مــورد این خبر گفت:
متهــم پــس از اعتراف به جنایت به بازســازی صحنه قتل پرداخت و با قرار بازداشــت
موقت روانه زندان شد.

برای شهاب و خواهرش آبمیوه آوردم و
اما خواهرش از من خواســت یک لیوان
آب بــه او بدهــم .بــه درخواســت دختر
جــوان بــرای او آب آوردم و چند لحظه
بعــد آبمیــوهام را خــوردم کــه بیهــوش
شــدم .زمانی که به هوش آمدم متوجه
شــدم که وسایل با ارزش و مقدار زیادی
پول و دالر از خانهام به ســرقت رفته و از
میهمانان نیز خبری نبود.
سرنخی در صحنه سرقت
با شکایت دختر جوان تحقیقات آغاز شد
و در بازرســی از صحنه ســرقت ،مأموران
موفــق شــدند یــک کارت عضویــت در
باشــگاه رزمــی را پیدا کنند کــه متعلق به
دخترجواننبود.باایناحتمالکهکارتاز
کیفخواهرشهابافتادهاست،تحقیقات

محاکمه راننده مسافربر نما به اتهام

آزار سه زن

بهگزارش خبرنگار حوادث«ایران» ،رسیدگی
به این پرونده از آذر پارسال بهدنبال شکایت
ســه زن به اداره پلیس آگاهــی پایتخت کلید
خورد ،یکی از زنان که دکترای حقوق داشــت
در شــرح شــکایت خود به افسر پلیس گفت:
من ازخیابان ونک ســوار این خودرو شدم که
طولی نکشــید راننــده خــودوری پراید توقف
کــرد و به بهانه مشــکلی که بــرای خودرویش
بــه وجــود آمــده در حاشــیه بزرگــراه حقانی
ایســتاد و با قفــل کردن درهای خــودرو قصد
آزار مرا داشت که خیلی زود متوجه شدم و با
مقاومت او را به بیرون خودرو پرت کردم و پا

به فرار گذاشتم.زن دیگر هم در شکایت خود
ادعا کرد وقتی سوار خودروی این راننده شدم
او بــه طرفم آمده و با تهدید قصد داشــت به
من تعرض کند که مانع شــدم و فــرار کردم.
شــاکی ســوم هم پس از اعالم شکایت خیلی
زود بنــا به دالیلی رضایــت داد و از پیگیری و
ادامه شــکایت خود امتنــاع کرد.صبح دیروز
ایــن دو زن در شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری
اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی اصغــر
عبداللهی و با حضور قاضی واعظی مستشار
دادگاه بــه طــرح شــکایت پرداختنــد ،یکی از
آنها گفت پــس از این ماجــرا اختالف بزرگی

واژگونی مرگبار

بین من و نامــزدم ایجاد و باعث جداییمان
شد .دیگر متهم هم ادعا کرد دیگر نمیتواند
به زندگی عادیاش ادامه بدهد چون بشدت
در ایــن ماجــرا به او آســیب روحی وارد شــده
است.ســپس متهــم پرونــده در جایــگاه قرار
گرفت و در اظهاراتش گفت :از وقتی همسرم
باردار شد وسوسه آزار زنها به جانم افتاد.
وی اتهامــش را پذیرفت و در دفاع از خودش
ادعــا کــرد مــواد مخــدر مصــرف کرده بــود و
شرایط عادی نداشته است.
قضات پس از شــنیدن اظهــارات متهم برای
صدور حکم وارد شور شدند.

سارق  3کیلو طال شاگرد مغازه بود

اتوبوس دختران دبیرستانی در تبریز
گــروه حــوادث /واژگونی اتوبــوس دانشآمــوزان دختر
دبیرســتانی در تبریز منجر به مرگ  2دانشآموز و یک
مربی شد .مسئوالن راهور ،سرعت غیر مجاز و لغزندگی
جاده را علت اولیه این حادثه اعالم کردند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ســاعت 14:30دقیقه
چهارشــنبه  18مهــر اتوبــوس اردوی دانشآمــوزان
دخترانه دبیرســتانی که از بستان آباد حرکت کرده بود،
در بزرگراه شهید کسایی نرسیده به پارک ائل گلی تبریز،
 10کیلومتری اتوبان تبریز – زنجان واژگون شد.شــاهین
فتحــی ،معــاون عملیــات ســازمان امــداد و نجــات در
ایــن رابطــه به خبرنــگار «ایــران» گفــت :بهدنبــال این
حادثه چهار تیم عملیاتی و تیم واکنش ســریع اســتان
آذربایجــان شــرقی و ســه آمبوالنــس به منطقــه اعزام

خود را ادامه داده و بدین ترتیب موفق به
شناساییخواهرشهابشدند.
سرقت به خاطر سفر اروپایی
دختر جوان به دســتور بازپــرس پرونده
بازداشــت شــد و راز ســرقت را برمــا
ســاخت .او گفــت :مــن خواهــر شــهاب
نیستم او را مدت هاست که میشناسم،
پسر همسایهمان بود ،به خواستگاریام
آمــد و با هم نامزد کردیــم .از آرزوهایم
گفتــم و اینکه دلم میخواهــد برای ماه
عســل بــه ایتالیا برویــم .همیــن آرزوی
من باعث شــد تا شــهاب پیشنهاد دهد
بــرای تأمین هزینه ســفر باهم ســرقت
کنیــم .اول مخالــف بــودم امــا او گفــت
پولدارها هیچ نیازی به پولی که ما از آنها
ســرقت میکنیم ندارند .باالخره راضی

شــدم و قرار شــد نقش خواهر شهاب را
در ایــن ســرقتها اجــرا کنم .در ســایت
همسریابی دختران دم بخت و ثروتمند
را شناســایی میکردیم .شهاب خودش
را خلبــان معرفــی و بعــد از مدتــی هم
ماجــرای ازدواج را مطــرح میکرد .بعد
بــه بهانــه اینکه من خواهرش هســتم و
میخواهــم دختر مــورد عالقه بــرادرم
را ببینــم بــه خانــه آنهــا میرفتیــم و با
ریختــن داروی بیهوشــی در آبمیــوه و
شربت ،دختران جوان را بیهوش کرده و
سرقت را انجام میدادیم .در این مدت
موفق شدیم از دو دختر سرقت کنیم.با
اعتراف دختر جوان ،شــهاب بازداشــت
شــد و بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد.
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

ایران

گــروه حــوادث /متهــم اصلــی پرونــده ســکه ثامن
برای طراحی ســایت خود  7میلیــارد تومان هزینه
اخـــبار
و آن را بــه ســایت قماربــازی تبدیــل کــرده بــود که
 1700میلیــارد تومان تراکنش مالی داشــت.بهگزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،سردار سید کمال هادیانفر  -رئیس پلیس فتای ناجا -با بیان
این مطالب در نشست خبری صبح دیروز به تشریح جزئیات شناسایی
و دســتگیری ایــن متهــم پرداخــت و گفــت :فرهــاد زاهدی فــر -متهم
پرونــده  -از حدود دو ســال قبل در یکی از شهرســتانهای کشــور مجوز
فعالیت برای خرید و فروش سکه را دریافت کرده بود اما بعد از مدتی
فعالیت خود را به فضای مجازی و تهران و دیگر شــهرها کشــانده بود.
بیــش از  ۳۵هــزار نفر عضو این ســایت بودند که حــدود  ۶هزار نفر هم
در این ســایت بدون دریافت ســکه و طال معامله کرده و تراکنش مالی
داشــتند .ســاز و کار این سایت به شــکلی بود که فعالیت بیشتر کاربران
باعــث میشــد تا آنهــا را بهعنوان افــراد موفق معرفیکننــد .بهطوری
کــه در این میان فردی  100میلیون تومان ســرمایهگذاری کرده و بعد از
ســه ماه ســرمایهاش به هفت میلیارد رســیده بود .در این سایت تبادل
فیزیکی ســکه مطرح نبود و متهم آن را به یک سایت قماربازی تبدیل
کرده و افراد فقط امتیاز ســکه را تحت عنوان ثامن خریداری میکردند
و اعداد و ارقام سود و زیان را میدیدند.
هادیانفــر ادامــه داد :براســاس گزارشهــای مــا  ۱۷۰۰میلیــارد تومــان
تراکنش در این ســایت انجام شــده که تاکنــون  ۱۸۰۰نفر از مالباختگان
آن شناســایی شــده و بــه پلیس فتا یــا مرجع قضایی مراجعــه کردهاند
و دیگر ارقام اعالم شــده واقعی نیســت .مالباختههــا بین  10میلیون تا
 10میلیارد زیان دیدهاند که بیشــتر آنها از تهران ،مشــهد و تبریز بودند.
ایــن فــرد بــا برنامهریــزی در تاریخ  ۲۳شــهریورماه بــه دوبی رفتــه و از
آنجا به کشــور دیگــری گریخته بود که بــا هماهنگی بموقــع پلیس فتا،
دســتگاه قضایــی و پلیس اینترپل این فرد طی پنج روز دســتگیر شــد و
بــه کشــور انتقال یافت .متهــم در اعترافاتش مدعی شــد زمان فرارش
را طــوری برنامهریــزی کــرده بــود کــه کشــور درگیــر تعطیالت تاســوعا
وعاشــورای حســینی باشــد ،اما مأموران ما لحظ ه به لحظــه این فرد را
رصد میکردند  .همســر او نیز در کشــور ثالث دستگیر و از فرودگاه تبریز
به کشور انتقال یافت .وی و همسرش در  ۳۱بانک کشور حساب داشتند
کــه  ۸۰میلیــارد تومان پول نقد در آنها بود و امــوال این فرد نیز توقیف
شــد .شش نفر از همدســتان این فرد نیز دستگیر شدند و مشخص شد
حتی طراح این سایت نیز  7میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته
بود.وی ادامه داد :متهم اصلی پرونده با سوءاســتفاده از مجوزهایی که
دریافت کرده دســت به ایــن کالهبرداری زده بود و این نشــان میدهد
نهادهای صادرکننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت او نداشتند .براساس
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی وزارت اقتصاد موظــف بود که بــر فعالیت
این ســایت نظــارت کند اما کم کاری کرده ،از ســوی دیگــر این مجوزها
ت شده بود .سایت ثامن دو سال
ســبب اعتماد نسبی مردم به این سای 
فعالیت داشــت اما تا پیش از التهابات بازار چندان رونقی نداشــت اما
با افزایش قیمت سکه و طال ارزش سرمایهگذاریها نیز افزایشیافت.
در حال حاضر حدود  ۸سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به سکه ثامن
داشته اما مانند آن نبودند ،شناسایی شدند و بزودی احضار میشوند.
سایتهای قماربازی
هادیانفر همچنین از شناســایی و هشــدار به ســایتهای قماربازی خبر
داد و گفــت :در  ۶ماهــه امســال  ۷۰۴ســایت قمار که کاربــران آن اقدام
بــه بازیهایــی همچون پوکــر و غیره کــرده بودند شناســایی شــده و در
ایــن زمینــه  ۴۰۰پرونــده قضایی تشــکیل شــد .این ســایتها جــدای از
تهای شرط بندی بودند.
سای 
وی با بیان اینکه  ۱۴۶نفر در این زمینه دســتگیر شــدند ،افزود :به غیر از
گــردش مالی چند ده میلیــاردی  ۴۴.۵میلیارد تومان نیــز از اموال این
ســایتها توقیف شــد و  ۲۱۸درگاه بانکی فعالیت این افراد نیز مسدود
شــد .تنها در یکی از پروندههای ما در اســتان مازندران  ۳۰هزار و ۵۹۸
نفــر فعالیت داشــتند که این ســایت گــردش مالی  ۶۰میلیــارد تومانی
داشــت.هادیانفر در پاسخ به پرسشــی درباره فعالیتهای سایتهای
همســریابی نیز گفت :متأســفانه هنوز سایتهای همســریابی و صیغه
در کشــور فعالیت میکننــد اما هیچ متولی برایشــان وجود نــدارد .این
ســایتها از سوی پلیس فتا شناســایی و مسدود میشوند .اما همچنان
فعالیتشــان از طریــق شــبکههای اجتماعــی و ســایتهای جدید ادامه
دارد.
پسر اینستاگرامی تحت تعقیب است
هادیانفر در پاســخ به پرسشــی دربار ه وضعیت «وحیــد خزایی» که به
پســر اینستاگرامی معروف است و پس از سپردن وثیقه از کشور متواری
شده است ،گفت :از همان ابتدا توصیه ما این بود که برای این فرد قرار
وثیقه ســبک صادر نشــود اما بــه هر حال فعالیت ایــن فرد تحت رصد
پلیــس اســت و اقدامات مــا در مــورد وی در حال انجام اســت و متهم
تحت تعقیب قرار دارد.

گروهحوادث/ظهرروزگذشتهمینیبوسی
با  25سرنشین مقابل پمپ گاز سلمان
فارســی در بلــوار شــهید آوینــی تهران
واژگون شد.
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی در
خصــوص جزئیــات این حادثــه گفت:
این مینی بــوس پس از تصادف با یک
دســتگاه پرایــد و برخــورد با تیــر چراغ
بــرق واژگــون شــد و همــه سرنشــینان

آن محبوس شــدند که در ابتــدا  10نفر
از مســافران موفــق شــدند با شکســتن
شیشــه خــودرو از داخــل مینــی بــوس
خارج شــوند و پس از حضــور مأموران
آتشنشــانی  15مســافر مجــروح کــه
 5کــودک هــم در میــان آنهــا بــود ،از
داخل مینی بوس بیرون آورده شــدند.
مجروحان به بیمارستان منتقل شده و
تحت درمان قرار گرفتند.

گروه حــوادث /مــرد میانســال که در
جریان اختالف مالی فروشنده ملک
را بــا چاقو به قتل رســانده بود صبح
دیــروز پــس از محاکمــه در شــعبه
چهــارم دادگاه کیفری اســتان تهران
بــا حکم قضات به قصــاص محکوم
شد.
بهگــزارش خبرنــگار حوادث«ایران»،
مــرد میانســال کــه دکتــرای حقــوق

بینالملل دارد متهم است که بهمن
سال  96بهدنبال یک درگیری خونین
در دفتــر ثبــت اســناد رســمی مــرد
دیگری را به قتل رسانده است.
جسد مقتول در حالی که از ناحیه سر
بشدت دچار جراحت شده بود و روی
پلههای مجتمع تجاری افتاده بود به
پزشکی قانونی منتقل شد.
متهــم در بازجویــی گفــت :مــدرک

دکتــرای حقــوق بینالملــل
دارم تصمیــم گرفتــم مبلغــی از
پسانــدازم را که حاصل چند ســال
کار بــود زمیــن بخــرم .دو ســال قبل
از مقتــول زمینــی به متــراژ  250متر
خریــدم امــا در ایــن مــدت او بــرای
انتقــال ســند کاری نکــرد و همیــن
باعــث اختــاف و درگیــری شــد روز
حادثــه قــرار بــود مقتــول کار انتقال

ســند را انجام دهد اما درگیر شدیم.
بــا اعتــراف متهــم و بازســازی
صحنــه جــرم پرونــده بعــد از صدور
کیفرخواســت بــه شــعبه  4دادگاه
کیفری یک استان تهران فرستاده شد
و قضــات پس از مشــورت بــا یکدیگر
وبررســی محتــوای پرونــده وگــزارش
پزشــکی قانونی متهــم را به قصاص
محکوم کردند.

شدند .اتوبوس  41سرنشین داشت که  38نفر مجروح
شــده و سه نفر جان باختند.سعید کنعانی ،مدیر هالل
احمــر آذربایجــان شــرقی نیز گفــت :در ایــن حادثه دو
دانشآموز جان باختند و یکی از همراهان بزرگسال نیز
فوت کرد .نادر رحمانی ،رئیس مرکز اطالعات و کنترل
ترافیــک پلیــس راهور ناجــا نیز بــه خبرنگار مــا گفت:
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که تخطی از سرعت
مطمئنــه و لغزندگــی جــاده علــت واژگونــی اتوبــوس
دختران دبیرستانی بوده است.

گروه حوادث /شــاگرد طالفروشــی که پس از ســرقت  3کیلــو از طالهای مغازه به
کشــور یونان گریخته بود هنگام بازگشت به کشور دستگیر شد .بهگزارش خبرنگار
حــوادث «ایران»،چنــد مــاه قبل مرد طالفروشــی بهکالنتــری  113بــازار رفت و از
ســرقت  3کیلو طال از مغازهاش خبر داد .پساز این شکایت پرونده به کارآگاهان
پایــگاه هفتــم پلیــس آگاهــی ســپرده شــد .بــا بررســی تصاویر بهدســت آمــده از
دوربینهای مداربسته مغازه طالفروشی مشخص شد که یکی از شاگردان مغازه
طالفروشــی به نام محســن ( 26ســاله) در چندین مرحله اقدام به سرقت طالها
کرده است .اما بالفاصله به کشور یونان متواری شده است.
ســرهنگ کارآگاه حمــداهلل علیــزاده  -رئیس پایــگاه هفتم  -در تشــریح این خبر
گفت :با وجود متواری شــدن متهم اصلی پرونــده ،کارآگاهان با انجام تحقیقات
پلیســی اطــاع پیدا کردند که محســن پس از ســرقت ،زمــان کافی بــرای فروش
تمامــی طالهــای مســروقه نداشــته و به همین علــت دو نفــر از دوســتان خود را
مســئول فروش طالهای مســروقه کــرده و در ادامــه این دو نفر به نامهــای اکبر و
نعمت شناســایی ،دســتگیر و در تحقیقات پلیسی عنوان کردند که طالها را به دو
خریدار اموال مســروقه فروختند که این دو نفر ،دســتگیر شــدند.با کشف قسمت
قابل توجهی از طالهای مسروقه ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که متهم بهصورت
غیرقانونی به ایران برگشته و در شهرستان خوی حضور دارد که با دریافت نیابت
قضایی به شهرستان ارومیه رفته و متهم اصلی پرونده را دستگیر کردند.

اعتراف زوج مکزیکی به قتل 20زن
حوادث جهان

آرزو کیهان
مترجم

زوج مکزیکی به اتهام قتل  20زن در محلههای حاشیه
مکزیکوســیتی بازداشت شدند .دادستانی میگوید که
این زوج اندا م اجساد قربانیان خود را میفروختند اما
مشخص نشده که مشــتریان آنها چه کسانی بودهاند.
بهگزارش بی.بی.سی ،در اولین جلسه بازپرسی ،متهم
که خوان کارلوس نام دارد به قتل  20زن اعتراف کرده

اســت.بهدنبال ناپدیــد شــدن یک زن  ۲۸ســاله بهنام
نانســی هوتــرون و فرزنــد دو ماههاش والنتینــا در این
محله ،پلیس در حال تحقیق بود که به این زوج ظنین
شــده و آنها را در خیابان متوقف و کالســکه را بازرســی
کرد.مأموران پلیس در جریان بازرسی از آپارتمان این
زوج و یک ســاختمان دیگر در نزدیکی آن قطعاتی از
بدن انسان را کشف کردند .این قطعات در سطلهای
پوشــیده از سیمان قرار داشــت و در یخچال نگهداری
میشد.همسایههای این زوج گفتهاند که هر وقت این

زن و مرد را دیدهاند ،کالســکهای به همراه داشــتند که
پلیس قطعات بدن انســان را در آن پیدا کرده اســت.
بهگفته دادســتان ،او همچنین اعتراف کرد که بعضی
از قربانیان را قبل از کشــتن مورد آزار جنسی قرار داده
اســت و وســایل آنهــا و حتــی بعضــی از قســمتهای
بدنشان را فروخته است.در تحقیقات پلیس مشخص
شــده است که قربانیان این زوج را از قبل میشناختند
و از آنهــا لبــاس و مــواد غذایی میخریدند.بر اســاس
تحقیقات پلیس ،پاتریشــیا ،همســر قاتل ،این زنان را

به بهانه نشــان دادن اجناس جدید فروشــی به داخل
آپارتمانشان میکشانده است.پلیس میگوید که وقتی
خوان کارلوس را بازداشــت کــرد ،او از مأموران پلیس
خواســت قبل از رو به رو شــدن با رســانهها به او اجازه
دهند دوش بگیرد و لباسی رسمی بپوشد و گفته چون
«من یک مجرم کثیف نیستم».این منطقه از مکزیک
دارای بیشــترین آمار گم شدن و قتل زنان است .فقط
در عــرض چهــار مــاه  ۳۹۵نفــر در این ایالــت ناپدید
شدند که  ۲۰۷نفر از آنان زن بودند.

یکی از مقتوالن

