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زن حیلهگر برای
ربودن مرد ثروتمند
 3آدمربا اجیرکرد

پس از برگزاری مراسم قسامه صورت گرفت

خبر

قصاص چشم
پایان کابوس  6ساله
ِ

ایران

گروه حوادث :معصومه مرادپور /پسر جوان که از حدود شش
سال پیش به اتهام کور کردن چشم یک مرد به قصاص چشم
محکوم شده بود صبح دیروز پس از اجرای مراسم قسامه –
سوگند  -در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران و با حضور25
شاهد از مجازات تبرئه شد.
به گزارش خبرنگاه حوادث «ایران» و براساس اوراق پرونده،
 14دی سال  89مأموران کالنتری  16زیباشهر در ورامین ،از
درگیری و نزاعی خونین باخبر شدند .مأموران پس از حضور در
محل حادثه با جسد مرد جوانی روبهرو شدند که در نزاع کشته
شده بود ،با حضور تیم جنایی در محل و تحقیقات تخصصی
بالفاصله متهم اصلی پرونده به اتهام قتل «شهروز» 24ساله
شناسایی و با ردیابیهای پلیسی دستگیر شد.
این درحالی بود که مرد جوانی هم در این ماجرا یک چشم
خود را از دست داد .او روی تخت بیمارستان به مأموران گفت
که از سوی پسری به نام رسول هدف قرار گرفته و چشمش

با چاقو کور شده است.مأموران در ادامه تحقیقات ،متهم را
شناسایی و دستگیر کردند اما او با انکار اتهامش گفت« :قبول

دارم که در این دعوای قومی و قبیلهای شرکت داشتم اما هیچ
ضربهای به رسول نزدم و او دروغ میگوید».
اما قضات دادگاه با توجه به اظهارات شهود و سایر
مستندات ،متهم را به قصاص چشم محکوم کردند .اما قضات
شعبه  40دیوانعالی کشور پس از اعتراض متهم و وکیلش به
حکم صادره ،اعالم کردند« :دادگاه باید یا با استناد به علم
قاضی رأی بدهد یا مراسم قسامه برگزار شود».
پس از صدور این رأی ،دادگاه از شاکی خواست برای اثبات
ادعای خود  25نفر برای قسم خوردن در جلسه محاکمه حاضر
کند .بنابراین شاکی پرونده ،دیروز  30نفر را به دادگاه آورد.
در جلسه دیروز که به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور
قاضی کیخواه  -مستشار دادگاه – برگزار شد فقط  11نفر از این
افراد در دادگاه حاضر شدند که فقط یک نفر به نفع شاکی قسم
یاد کرد ،اما بقیه در جلسه محکمه حضور نیافتند .بدینترتیب
متهم از اتهام خود و قصاص چشم تبرئه شد.

پیامی که پلیس را به دزد حرفه ای رساند

راز قتل زن جوان در دوربین مداربسته

گروه حوادث 7 /مرد که به اتهام قتل محکوم به
قصاص شده بودند سحرگاه دیروز از پای چوبه دار
بازگشتند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» آنها طی
سالهای گذشته و در پروندههای مختلف مرتکب جنایت شده بودند که
روز چهارشنبه برای اجرای حکم در زندان رجایی شهرکرج پای چوبه دار
رفتند .اما همگی با جلب رضایت و دریافت مهلت از اولیای دم از قصاص
نجات یافتند .یکی از آنها ،پسر جوانی بود که  14مهر سال  91در نزاع دسته
جمعی پسری را در یکی از بوستانهای غرب تهران به قتل رسانده بود.
یکی دیگر از محکومان مرد جوانی بود که  20بهمن سال  89همسرش را
به قتل رسانده بود .سومین فردی که به زندگی بازگشت مردی بود که دوم
آبان سال  86مرتکب قتل شده بود .یکی دیگر از محکومان هم مردی بود
که  9اسفند سال  91مرتکب قتل شده بود.این چهار مرد و سه متهم دیگر
که آنها نیز در پروندههای جداگانه و طی سالهای گذشته مرتکب قتل
شده بودند سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفتند .اما همگیشان لحظاتی
قبل از اجرای حکم ،با میانجیگری هیأت صلح و سازش دادسرای امور
جنایی تهران به سرپرستی قاضی محمد شهریاری -سرپرست دادسرا
ازقصاص رهایی یافتند .هیأت صلح و سازش سحرگاه دیروز موفق شدنداز اولیای دم مقتولها برای این هفت متهم رضایت و مهلت بگیرند.

دستگیری تبهکاری که از رودخانه گریخت

گروه حوادث/عامل غرق شدن مأمور پلیس خوزستان ،با تالش مأموران
انتظامی شناسایی و دستگیر شد.
این حادثه چندی قبل هنگامی رقم خورد که مأموران کالنتری ۱۸
آبادان در عملیات مشترک با مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد
یکی از محلههای شهرستان آبادان شده بودند.درجریان پاکسازی محل
مورد نظر ،یکی از سوداگران مرگ برای رهایی از دست مأموران به سمت
رودخانه گریخت .گروهبان یکم میثم میرزایی که درتعقیب تبهکارفراری
بود بالفاصله با شجاعت وارد رودخانه شد اما ناگهان در رودخانه خروشان
بهمنشیر غرق شد .سرهنگ سید محمد صالحی جانشین فرمانده
انتظامی استان خوزستان اظهار کرد :متهم که تحت تعقیب بود سرانجام
ازسوی مأموران شناسایی شد اما لحظاتی قبل ازدستگیری خودزنی کرد
که با سرعت عمل پلیس ،دستگیرشد و پس ازانتقال به بیمارستان تحت
بازجویی قرارگرفت.

خانواده  5نفره درآتش سوختند

گروه حوادث  /پنج تن از اعضای یک خانواده که در پی انفجار خانهشان
واقع در شهرستان گچساران ،بشدت سوخته بودند ،پس از چند روز جدال
با مرگ ،روی تخت بیمارستان جان سپردند.
در این حادثه که  25فروردین رخ داد اعضای خانواده که دچار  60تا
 99درصد سوختگی شده بودند با کمک امدادگران و از طریق آمبوالنس
هوایی به بیمارستان های یاسوج ،فارس و بوشهر اعزام شده بودند اما
متأسفانه همگی آنها به علت شدت سوختگی جان سپردند .این درحالی
است که تحقیقات تخصصی درباره علت این انفجار مرگبار ادامه دارد.

اعتراف به قتل پسر نوجوان

فرمانده انتظامي شهرستان «فيروزآباد» خبر از دستگيري متهم 18
سالهاي داد كه به دليل اختالفات قبلي يك نوجوان را به قتل رسانده
است.سرهنگ حسين ارجمند مزيدي گفت :در پي اعالم مركز فوريتهاي
پليسي  110درباره نزاع و درگيري منجر به قتل در بخش ميمند اين
شهرستان ،بالفاصله مأموران پليس آگاهي به همراه دادستان براي
بررسي موضوع به محل حادثه رفتند و با پيكر بيجان يك جوان روبهرو
شدند.متهم به قتل پس از دستگيري اعتراف كرد كه به خاطر اختالفات
قبلي مرتكب قتل شده است.

مرد خشمگين همسرش را با گلوله كشت

ایران

گروه حوادث /دزد حرفهای که پس ازدستبرد به خودروی
مهندس جوان وسرقت لوازم گرانبها ،تصمیم به اخاذی
داشت ،با ردیابی تلفن همراه دختر موردعالقهاش در
قرارمالقات صوری به دام افتاد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،این سارق 35
ساله که اغلب سالهای جوانیاش را پشت میلههای
زندان گذرانده ،گرفتار اعتیاد شدید است و تخصص
اصلیاش هم در سرقت لوازم داخل خودرو است .در
چشم برهم زدنی در خودروها -به طورعمده پژو وپراید
 را باز کرده و لوازم داخلشان را به سرقت میبرد .متهم 35ساله که چند روز قبل به اتهام سرقت لوازم داخل
خودرو بازداشت شده بود ،با انتقال به دادسرای ویژه
سرقت در مقابل «سید امین میروکیلی» دادیار شعبه
چهارم به حدود  200فقره سرقت لوازم داخل خودرو طی
مدت چند ماه پس ازآخرین آزادیاش اعتراف کرد.
متهم پس ازپایان جلسه بازجویی در گفتوگو با
خبرنگار «ایران» از سرقتها و نحوه دستگیریاش گفت.
چند سال است که سرقت میکنی؟
حسابش از دستم در رفته .چون که چند ماهی سرقت
میکنم و دستگیر میشوم و بعد از گذراندن دوران
محکومیت و آزادی ،دوباره میروم سراغ سرقت.
چرا دست از سرقت برنمی داری؟
همه مشکالتم به خاطراعتیاد لعنتی است .هر بار که
خواستم دور سرقت را خط بکشم؛ به خاطر تأمین هزینه
مواد مخدر چارهای نداشتم جزاینکه بروم سراغ سرقت
و...
به چه جرمی بازداشت شدی؟
به طورکل در کار سرقت لوازم داخل خودرو هستم و
این دفعه هم مثل همیشه به همین خاطر بازداشت
شدم.البته این دفعه دستگیریام با دفعههای قبل فرق
داشت.
چه تفاوتی؟
این بار کنجکاویام باعث شد به دام بیفتم .دفعات
قبل تخلف میکردم و پلیس ردم را میزد و دستگیر

میشدم .البته این بار هم ردم زده شده بود اما کنجکاوی
کار دستم داد و به دام افتادم.
کنجکاوی؟ یعنی چی؟
چند شب قبل ازدستگیری چشمم به پژویی افتاد و
پس از باز کردن در ماشین ،وسایل داخلش را برداشتم .در
میان وسایل یک لپ تاپ بود.وقتی روشنش کردم دیدم
رمز دارد و هر چه سعی کردم که وارد سیستم بشوم ،نشد.
از البه الی کاغذهای داخل کیف ،شماره تلفن صاحب
ماشین را پیدا کردم .از تلفن همراه دخترمورد عالقهام
به او پیامک دادم که رمز لپ تاپ را بفرستد و در ازایش
همه مدارک را به اوبرگردانم.مهندس جوان هم پیام داد
که داخل لپ تاپش پر از نقشه وبرنامههای کاری است و
حاضر است برای پس گرفتن لپ تاپ پول خوبی بدهد.
اما من رمز لپ تاپ را میخواستم تا با به دست آوردن
عکسها و تصاویر شخصی صاحبش مبالغ قابل توجهی
اخاذی کنم .اما پیشنهاد مهندس جوان مرا وسوسه کرد.
همانطور که مالباخته سعی داشت رضایت مرا برای
دادن پول و گرفتن وسایل سرقتیاش جلب کند ،با پلیس
هم تماس گرفته و موضوع را گفته بود.آنها هم مرا در قرار
صوری با دخترمورد عالقهام دستگیرکردند.
نرگس نمیدانست که دزد هستی؟
نه ،با او سه ماه قبل در یک گروه تلگرامی آشنا شده
و گفته بودم دریک شرکت کار میکنم آن هم شیفت
شب .اما نمیدانست شیفت شب من دزدی لوازم داخل
خودرو درخیابان هاست.
بعد ازآخرین بار که اززندان آزاد شدی چند سرقت
انجام دادی؟
فکر میکنم  200تا.البته آمارش ازدستم در رفته  .است
پشیمانی؟
خیلی زیاد .چون که هم جوانیام پشت میلههای
زندان گذشته.هم اینکه خانوادهام مرا سال هاست که
نمیخواهند .دختر مورد عالقهام که قرار بود با هم ازدواج
کنیم با این اتفاق از من برای همیشه بریده ومن ماندهام
با یک دنیا غم وحسرت وپشیمانی.

نجات  7اعدامی در پای چوبه دار

حوادث
جهان

گروه حوادث /در جريان درگيري خانوادگي كه در يكي از محالت شهرستان
شوشتر رخ داد ،مرد جواني با شليك گلوله ،همسرش را كشت.
به گزارش پليس ،مرد جوان پس از بروز اختالفات زناشويي با همسرش
به مشاجره پرداخت و سپس با سالح شكاري به طرف او شليك كرد كه زن
جوان با اصابت گلوله در دم جان سپرد.
همسر مقتول كه پس از جنايت پا به فرار گذاشته بود با تجسسهاي
پليسي دستگير شد .او با اعتراف به جنايت انگيزه خود را از كشتن
همسرش مشكالت و اختالفات خانوادگي عنوان كرد.

میلیاردر هندی بازداشت شد

کشته شدن  44نفر
در سقوط اتوبوس

ایران

گروه حوادث /دوربین مداربسته کارخانه قدیمی ،راز قتل هولناک زن جوان
بهدست مرد شیشهای را فاش کرد .اما باتوجه به اینکه هویت قربانی جنایت
تاکنون شناسایی نشده است و هیچ سرنخی هم ازقاتل در دست نیست،
بازپرس جنایی از مردم خواست در صورت اطالع از هویت زن جوان و متهم
فراری موضوع را به پلیس اطالع دهند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
رسیدگی به این پرونده ازصبح  11خرداد سال  95و بهدنبال تماس نگهبان یک
کارخانه در خیابان فداییان اسالم با پلیس آغازشد که از قتل زن جوان خبر داد.
بهدنبال اعالم این خبر بازپرس «خرازانی» از شعبه پنجم دادسرای شهرری به
تصویر چهره فرضی مقتول
همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند.نگهبان میانسال درنخستین
تحقیقات گفت :در اتاقک نگهبانی بودم که دیدم مرد جوانی به همراه زنی به سمت آلونک جلوی کارخانه
رفتند .وقتی وارد شدند من خودم را به آنها رساندم که دیدم مشغول مصرف مواد مخدروشیشه هستند .به آنها
تذکر دادم که هرچه زودتر بروند ولی توجهی نکردند .برای همین به سمت اتاقک نگهبانیام آمدم تا با پلیس
تماس بگیرم که چند لحظه بعد صدای فریاد زن جوان را شنیدم .با عجله خودم را به آلونک رساندم که با جسد
خونین زن مواجه شدم .قاتل هم با دیدن من پا به فرار گذاشت.
بدینترتیب جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان جنایی در بازرسی دوربینهای کارخانه ،فیلمی
بهدست آوردند که جزئیات قتل را نشان داد.با گذشت حدود  10ماه از این جنایت هولناک ،هویت زن جوان
همچنان نامشخص است و هیچ رد و سرنخی از قاتل فراری نیز در دست نیست .بدین ترتیب بازپرس جنایی با
درخواست انتشار تصویر عامل جنایت و عکس چهره نگاری شده زن جوان ،از افرادی که هویت مقتول وقاتل را
میشناسند یا از مخفیگاه متهم با خبر هستند خواست به اداره  10پلیس آگاهی تهران یا شعبه پنجم دادسرای
شهرری مراجعه کنند.

سقوط یک دستگاه اتوبوس به
رودخانهای در منطقه «شیمال»
در ایالت هیماچال پرادش هند
دستکم  44نفر را راهی گورستان کرد.
همزمان با اعالم این حادثه هولناک،
پلیس و امدادگران به محل سانحه
رفتند و ضمن نجات مصدومان،
پیکر قربانیان را نیز بیرون کشیدند.
رئیس پلیس راه ایالت
هیماچال پرادش در شمال هند با
بیان اینکه این اتوبوس دارای 56
سرنشین بوده اظهار کرد احتمال
افزایش قربانیان حادثه که روز
چهارشنبه رخ داد وجود دارد.
جادههای هند که دادگاه عالی
این کشور از آنها به عنوان غولهای
قاتل نام برده ،هر ساعت  17نفر
و روزانه بیش از  400نفر را به کام
مرگ میبرد .افزایش تعداد
تلفات و حوادث جادهای در
هند باعث شده دولت به دنبال
اصالحات در قوانین رانندگی و
افزایش جریمهها برای کاستن از
تصادفها و تلفات جادهای باشد.
دولت همچنین از کارخانههای
خودروسازی خواسته است،
ضریب ایمنی خودروها را برای
کاهش تصادفات افزایش دهند.

میرر

گروه حوادث /حکم مجازات زن
جوان و سه همدستاش که توطئه
ربودن مرد ثروتمند را طراحی و
اجرا کرده بودند از سوی قضات
دیوانعالی کشور تأیید شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»
در این ماجرای آدمربایی که اسفند
سال  94رخ داد مرد ثروتمند با سر
و صورت مجروح با پلیس تماس
گرفت و ضمن شکایت گفت« :برای
مدتی به سفر خارج رفته بودم که
پس از بازگشت چند نفر مقابل
خانهام آمده و زنگ زدند .سه مرد
قوی هیکل خیلی جدی از من درباره
سفر خارجیام سؤاالتی کردند و از
آنجا که یکی از آنان لباس مأموران
را بر تن داشت به او توضیحاتی در
این زمینه دادم .اما افراد ناشناس
که انگار از جوابهایم قانع نشده
بودند مرا به بهانه بازجویی سوار
خودرویشان کردند و همان موقع
یکی از آنها وارد خانه شد .او پس
از جستوجوی منزل ،مقداری از
اموال باارزش و اسنادی را برداشت
و بعد هم مرا با خود بردند .چند
کوچه باالتر حسابی کتکم زدند و
پس از ضرب و شتم از خودرو بیرونم
انداختند و فرار کردند.
وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم
مقدار زیادی ارز به همراه طالها و
چند فقره چک و سفتههایم را به
سرقت بردهاند .پس از تشکیل این
پرونده ،تیمی از کارآگاهان پلیس
تهران وارد عمل شده و با انجام
تحقیقات تخصصی مأموران قالبی
را شناسایی و بازداشت کردند.
یکی از متهمان که هنگام آدمربایی
اسلحه به همراه داشت در بازجویی
گفت :چندی پیش با یک خانم
جوان آشنا شدم که مدعی بود اموال
و مدارکاش دردست یک مرد شیاد
است .موضوع را که تعریف کرد
باعث شد دلم به حالش بسوزد و
به همین دلیل تصمیم گرفتم با
کمک دو تن از دوستانم به زن جوان
کمک کنم .چند بار به خانه این مرد
رفتیم که متوجه شدیم او به سفر خارج
کشور رفته است .بعد از اینکه بازگشت
به سراغش رفتیم و به بهانهای اموال
مورد نظر را از خانهاش برداشتیم.
زن جوان که طراح این ماجرا بود پس
از دستگیری گفت« :شاکی پرونده
چندی قبل از طریق افرادی با من
آشنا شده بود .او میگفت تصمیم
دارد مجوز یک پمپبنزین را بگیرد.
من هم پذیرفتم با دریافت مبلغی
پول این کار را برایش انجام دهم .پس
از دریافت مبلغ  250میلیون تومان و
پرداخت چک و سفته ضمانت ،کار
را شروع کردم .اما نتوانستم کاری
برایش از پیش ببرم تا اینکه باالخره
تصمیم خودم را گرفتم و موضوع
را با مردی که فکر میکردم مأمور
یک ارگان است در میان گذاشتم و
از او خواستم چک و سفتههایم را از
این مرد بگیرد .او نیز قبول کرد و به
خانه او رفت و چک و سفتههایم را
به همراه مقداری پول و طال برایم
آورد».
پس از این اظهارات ،پرونده با صدور
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک
استان تهران فرستاده شد و متهمان
در حضور قاضی تولیت و قاضی
بابایی – مستشار  -محاکمه شدند.
در نهایت برای زن به اتهام معاونت
در آدمربایی و غصب عنوان دولتی
دو سال و سه ماه حبس تعیین شد
و سه همدستاش نیز به خاطر
شرکت در آدمربایی هرکدام به پنج
سال حبس و به اتهام غصب عنوان
نیز هرکدام به شش ماه حبس
مجکوم شدند که این احکام مورد
تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفت.
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مرد میلیاردر هندی که ساکن بریتانیاست به اتهام پولشویی و بدهکاری یک میلیاردپوندی از سوی پلیس
بازداشت شد.
متهم  61ساله که «ویجی مالیا» نام دارد صاحب یک خانه ویالیی مجلل درشهر «هرتفوردشایر» است .او در عین
حال از سرمایهگذاران اصلی مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک است .یکی از داراییهای این مرد هندی کشتی
تفریحی  110میلیون پوندیاش است که گفته شده از طریق پولشویی خریداری شده است« .ویجی» که بخش قابل
توجهی از درآمدش را از طریق فروش مشروبات الکلی به دست آورده در نخستین بازجوییها تمامی اتهاماتش را
رد کرده و مدعی شده هیچ تخلفی انجام نداده است .به گفته حقوقدانها ،چنانچه جرایم وی اثبات شود او عالوه
بر مجازاتهای قانونی از خاک انگلیس نیز اخراج خواهد شد.

خودکشی قاتل فیسبوکی

جنایتکار امریکایی که پس ازشلیک مرگبار به مرد
 74ساله ،فیلم و تصاویر جنایت را در فیسبوک
منتشر کرده بود لحظاتی قبل از دستگیری خودکشی
کرد .قاتل که اهل شهر کلیولند ایالت «اوهایو»ی
امریکا بود چند روز قبل فیلم کشتن مرد نگون بخت
را در فیسبوک منتشر کرده و از همان موقع تحت
تعقیب قرار گرفت ،اما او دیروز زمانی که مأموران را
در یک قدمیاش دید با شلیک گلولهای به مغزش
خودکشی کرد اما هنوز انگیزه این جنایت مرموز
روشن نیست.

