مرگپدربهخاطرنجاتفرزندان

مرگ يك مرد جوان به خاطر نجات فرزندانش از استخر پر از آب پارك باغ ملكي دربند ،حادثه تلخ ديگري بود كه شهريور امسال اتفاق افتاد.
خبر مرگ اين مرد 40ســاله از ســوي مســئوالن بيمارســتان شــهداي تجريش به مأموران كالنتري 122دربند اعالم شــد و با حضور مأموران در
بيمارستان مشخص شد مرد جوان در استخر پارك باغ ملك در خيابان دربند ،غرق شده است.
بررســيهاي اوليهنشــان داد مرد جوان بعد از ظهر به همراه همســر و دو پســر هفت و هشــت ســاله خود بــراي تفريح به پارك آمــده بودند كه
پسرانشوارداستخربزرگپاركشدهاندوناگهانپدرمتوجهغرقفرزندانشداخلاستخرشدهوبراينجاتشانبهاستخرپريدهوخودغرق
شده است .در اين هنگام كارگر پارك وارد استخر شده و فرزندانش را نجات داده اما نتوانسته اين مرد جوان را نجات دهد.
تحقيقات بازپرس جنايي نشان داد كه پارك باغ ملك در حال ساخت بوده و حدود 6ماه هيچگونه عمليات عمراني در آن انجام نشده است.
همچنين مشــخص شد هيچگونه عالئم هشداردهندهاي در اطراف اســتخر وجود نداشت و طراحي استخر به گونهاي بوده كه عمق آن از يك
متربهسهمترميرسيد.

مترويكيانشهر4،قربانیگرفت

ســاعت  17و  25دقيقــه  17شــهريور امســال ،تونــل ديگــري درمترو
دچار حادثه شــد و اينبار 4نفر قرباني شــدند .تونلي در اين ايســتگاه
توســط دستگاه حفاري در سه سال پيش ساخته شده بود و در مرحله
برداشــتن پايههــا بودند كه ايــناتفــاق رخ داد كه  4نفر كشــته و  6نفر
مجروحشدند.
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آخرين بازمانده از «ياكوزا» در دام پلیس

ماجرايدستگيريآخرينعضوباندياكوزانيزازحوادثمهمسال95
اســت.درآذرســال 94جوانيبهنامميالدكهازسويمردانناشناسي
مــوردحملهقرارگرفتهوبشــدتدچارخونريزيشــدهبــودبهيكياز
بيمارســتانهايژاپنمنتقلشداماساعتيبعدجانخودراازدست
داد.كارآگاهانجناييژاپنبابررســيدوربينمداربستهمحلحادثه
دريافتندكهسهخودرو،راهرابرخودرويمقتولبستهاندومتهمانبا
چاقووشمشيربهاوحملهكردهاند.تحقيقاتنشانميداد،متهمان
اعضايباندياكوزاهستندكهسرموادمخدردستبهقتلزدهاند.اين
افرادتوســطپليسژاپندســتگيرشــدندامايكيازآنهابهنامرســول
امســالدرشهرستانتنكابنبهدامپليسافتاد.رسولمدعيشدكه
بهخاطريكســيمكارت 4ميلياردتومانياينحادثهرخداد.اوگفت:
ميالديكي از دوستانشــان بوده و مانند آنها در كار خريد و فروش مواد
مخدرميپرداخت.ازآنجاكهاومشــتريهايزياديداشــته،اعضاي
باند ياكوزا تصميمميگيرندســيم كارتي را كهمشتريان با آن تماس
ميگرفتنــدخريداريكننــد.ميالدســيمكارترا 4ميليــاردتومانبه
آنهاميفروشــدامابعدازچندروزمتوجهميشوندكهمشتريهاكم
شدهاندودرنهايتاعضايباندياكوزاپيميبرندكهميالدبامشتريان
ســيمكارتتماسگرفتهوشــمارهجديديبرايتماسبــهآنهاداده
است.همينمسألهباعثميشودكهآنهابهسراغميالدبروندواودر
اينماجراكشتهشود.رسولدرتماممراحلتحقيقمدعيشدكهتنها
يكضربهبهاوزدهاســت.تحقيقاتدراينرابطــهادامهداردودولت
ژاپنقراراستكه6متهمدستگيرشدهرامحاكمهكند.

زنودوفرزندشدرشكنجهگاهشوهر

يــك زن جــوان بــه نــام اعظــم و دو دختــرش كــه  21روز توســط
شــوهرش شكنجه شده و لب به آب و غذا نزده بودند ،از مخفيگاه
شيطاني اين مرد نجات يافتند.
دوم فرورديــن امســال پدرشــوهر ايــن زن كــه بــا آنــان زندگــي
ميكــرد بــراي مــدت كوتاهــي بــه ســفر قوچان رفــت و بعــد هم
شــوهرش ،او و بچههايــش را بــه طبقــه پاييــن خانه بــرد ،پردهها
را كشــيد و شــروع بــه تهديــد ،آزار و اذيــت آنــان كــرد ،بعــد زنش
را بــه لولــه گازي در اتــاق پشــتي زنجيــر كــرد و دســت و دهانــش
را نيــز بــا دســتمال بســت تــا صدايــي از او بــه گــوش همســايهها
نرســد .بعــد از  21روز ،مــردي بــه پيشــنهاد شــوهر اعظــم راهــي
آن خانــه شــد و با حضــور در اين خانــه از ماجراي حبــس  21روزه
زن و بچههــا باخبــر شــد و بدينترتيــب موضــوع را بــه پليــس
گزارش داد.
اعظــم و دو دختــرش از خانــه وحشــت نجات يافتند و شــوهر
شــكنجهگر به زنــدان افتاد .اين مرد با طي شــدن مراحل قانوني،
 19آبان در شــعبه ســوم دادگاه كيفري يك استان خراسان رضوي
محاكمه شــد .وي در جلســه محاكمه دفاعي براي ارائه نداشت و
به ضرب و شتم همسر و فرزندانش اقرار كرد.

رابطهپنهانیکهبهجنایتهولناکانجامید

پرونــده اتهامــي عــروس خانــوادهاي كــه بــراي پنهــان مانــدن
رابطــهاش ،مرتكــب قتــل شــوهرش و مادربــزرگ او شــده
بــود ،در ايــن ســال بــه دادگاه كيفــري تهــران ارجــاع شــد و قــرار
اســت در ســال جديــد قضــات دادگاه محاكمــهاش را آغــاز
كنند.
در آبانماه ســال  94جســد مــرد جوان و مادر بزرگــش را در راهرو
خانهشــان پيدا كردنــد و كارآگاهان متوجه شــدند درهاي ورودي
آپارتمان ســالم بــوده بنابرايــن دزدي بــا شكســتن در وارد خانه
نشده بنابراين قاتل را بايد ميان افراد خانواده پيدا كرد.
مأموران در ادامه تحقيق به همســر مرد جوان ظنين شــدند و با
بهدست آوردن مداركي پيبردند اين زن در قتل شوهرش و مادر
بــزرگ او دســت داشــته و بهخاطر پنهــان ماندن رابطــهاي كه با
پســر عموي شوهر خود داشته ،با كمك او مرتكب چنين جنايتي
شده است.
مأمــوران آگاهــي ايــن زن و مرد را شــهريور مــاه امســال به محل
جنايت بردنــد تا صحنه قتلها را براي كارآگاهان بازســازي كنند
و ســرانجام كيفرخواســت دادســتاني عليه آنها صادر شــد و قرار
اســت يكــي دو ماه ديگــر محاكمهشــان در دادگاه كيفــري تهران
آغاز شود.
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