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ابوالفضل دو ساله در کما 

ایسنا| کودک دو ساله ای به نام ابوالفضل 
کــه مــورد آزار و اذیــت ناپــدری اش قرار 
گرفته بود، در بخش  آی ســی یو بیمارستان 
علی ابن ابیطالــب)ع( رفســنجان همچنان 
بســتری است. ابوالفضل دوســاله با مادرش 
در چادری در ترمینال رفســنجان به تنهایی 
زندگی می کردند، اما پس از گذشــت مدتی 
مادر این کودک با مردی که به گفته  مادرش 
از روی کارت ایتام با او آشنا شده بود، ازدواج 
موقت کرد. این مرد معتاد به شیشــه که در 
ظاهری خیرخواهانه وارد زندگی آنها شــده 
بود بعد از مدتی ابوالفضل و مادرش را کتک 
زده و مورد آزار و اذیت قرار می داده اســت. 
به طوری که آثار ســوزاندن با سیگار و جای 
تیغ بر گــردن او وجــود دارد. در اوایل هفته 
جاری بــر اثر ضربه ســنگینی که توســط 
ناپدری بــه ســر ابوالفضل وارد شــد، او در 
حالت نیمه بیهوشــی روانه بیمارستان شد، 
به گونه ای که پزشــکان امید بسیار کمی به 

بهبود ابوالفضل دارند. 

کشف قاچاق اتوبوسی طال توسط 
ماموران گمرک

شــهروند| ماموران گمرک در بازرسی از 
اتوبوس های ورودی از ترکیه در مرز بازرگان 
موفق شــدند مقدار 2 کیلو و 215 کیلوگرم 
طالی ساخته شــده را از داخل یک دستگاه 
اتوبوس کشــف و ضبــط کنند. ایــن مقدار 
طالی کشــف شــده به طــرز ماهرانه ای در 
قسمت صندلی شاگرد جاسازی شده بود که 
ماموران گمرک با هوشیاری به محل اختفای 
این طالها پی بردند و در بازرسی های بیشتر 
موفق  شدند مقدار 2کیلو و 215 گرم طالی 
ساخته شده را کشف کنند. ماموران گمرک 
در بررســی بیشــتر از این اتوبــوس دارو و 
مشــروبات الکلی جاسازی شــده نیز در زیر 
صندلی ها کشف کردند. این کاالهای کشف 
شــده با تشــکیل پرونده به مراجع قضائی 

ارسال شد. 

مسمومیت 56 روستایی دلیجان 
شهروند| پنجاه وشــش نفر از اهالی یک 
روستا در دلیجان به علت مصرف غذای فاسد 
مسموم شدند. ســاعت 21شامگاه پنجشنبه 
مســمومیت تعدادی از اهالی یک روستا در 
دلیجان به اورژانس اعالم شد. بالفاصله چند 
دستگاه آمبوالنس به روســتای مزوج اعزام 
شد. بررســی های اولیه نشــان داد اهالی به 
علت مصرف غذای نذری مسموم شده اند. در 
مجموع 56 نفر از اهالی روستا به بیمارستان 
امام صادق)ع( دلیجــان منتقل و تمامی آنها 

پس از درمان مرخص شدند.

رعدوبرق جان مرد چوپان را گرفت 
وقوع رعدوبــرق در ارتفاعات شهرســتان 
میاندوآب جــان یک چوپــان را گرفت و دو 

گوسفند گله اش نیز تلف شدند. 
لندنیــان، رئیس آتش نشــانی میاندوآب 
گفــت: این ســانحه در ارتفاعات روســتای 
سیســتک علیــا از توابــع بخــش مرکزی 
میاندوآب رخ داده که بر اثر برخورد صاعقه به 
چوپان و گله گوسفندان، چوپان جان خود را 
از دست داد و دو رأس از گوسفندان نیز تلف 
شدند. او گفت: با اطالع سازمان آتش نشانی 
میانــدوآب و اعــزام ســریع آمبوالنس به 
 محــل حادثه جســد متوفی به ســردخانه

منتقل شد. 

 پیدا شدن ۲ گمشده
در جنگل های ساری

ایسنا| دو نفــر که در جنگل های ولیک بن 
ساری گم شده بودند، روز جمعه پیدا شدند. 
با تمــاس مرکز کنتــرل عملیــات امداد و 
نجات اســتان مبنی بر مفقودشدن 2مرد در 
جنگل ولیک بن این شهرســتان، امدادگران 
پایگاه شهید داداشــی جمعیت هالل احمر 
شهرســتان با تجهیزات کامل به محل اعزام 
شــدند. گروه های امدادی پس از سه ساعت 
جست وجو افراد گمشــده را که 2 مرد بودند 
در منطقه پیدا کردند و به منطقه امن انتقال 

دادند. 

ذره بين

شــهروند| کالهبردار میلیاردی که با عنوان 
فرمانده ارشــد نظامی از یک اســتاد دانشــگاه 
10 میلیارد تومــان کالهبرداری کــرده بود، به 

همراه همدستش دستگیر شد.
7 مرداد ماه یکی از اساتید دانشگاه های تهران 
با مراجعه به دادســرای ناحیه 33 تهران، با طرح 
شــکایتی گفت: مردی به نام ناصــر انصاری پور 
ضمن معرفی خود بــه  عنوان یکــی از مقامات 
عالی رتبه نظامی و به بهانه حل وفصل مشــکالت 
حقوقی ام، با دریافــت وکالتنامه جهت پیگیری 
حقوقی مشــکالتم اقــدام به کالهبــرداری و 
نقل و انتقال غیر قانونی اموالــم به ارزش بیش از 

10 میلیارد تومان کرده است. 
مالباختــه در توضیحــات تکمیلــی خود به 
کارآگاهان گفت که یکی از بســتگانم در منطقه 
میردامــاد زمینــی داشــت که بــرای پیگیری 
مشــکالت حقوقی آن به دفتــر وکالتی مراجعه 
کرده و در این مراجعات با شــخصی به نام ناصر 
انصاری پور آشــنا شــده بودم که خــودش را از 

مدیران عالی رتبه نظامی معرفی می کرد.
او با طــرح ادعای داشــتن ارتباطــاِت ویژه و 
نزدیک با مقامات عالی رتبه کشــوری، لشکری 
و به ویژه مقامات دســتگاه قضائی مدعی شد که 
قادر بــه حل وفصل تمامی مشــکالت حقوقی ام 
اســت؛ با این حیله و ترفند، وکالتنامه هایی را از 
من جهت پیگیری مطالبــات حقوقی ام دریافت 
کرد اما پس از گذشــت نزدیک به 6 ماه متوجه 
شدم که او با استفاده از وکالتنامه های صادرشده 
اقدام به نقل و انتقال امــالک و زمین های من در 
مناطــق 10، 11 تهران و همچنین شهرســتان 
 رامســر به ارزش بیــش از 10 میلیــارد تومان

کرده است. 
مالباختــه درخصــوص پرداخــت بالــغ بر 
 10میلیارد تومان پــول به آقای ناصر انصاری پور 
نیز گفــت: »در طول مــدت 6 ماهــی که فکر 
می کردم آقای ناصر انصاری پور در حال پیگیری 
امورات حقوقی ام اســت، وی بــه بهانه پرداخت 
پول به افــراد مختلف در دســتگاه های مختلف 
دولتی و یا قضائی، بالغ بر 10  میلیارد تومان پول 
نقد نیز از من دریافت کرد که مســتندات آن نیز 

قابل  ارایه است.« 
با توجــه به شــیوه و شــگرد استفاده شــده 

در جعــل عناویــن دولتــی و کالهبــرداری، 
کــه  کردنــد  پیــدا  اطمینــان   کارآگاهــان 
این اقدامــات غیر قانونی می بایســت توســط 
مجرمــی حرفــه ای در زمینه جرایــم مرتبط با 
کالهبرداری انجام شــده باشــد؛ با بهره گیری 
از بانک مجرمان ســابقه دار پلیس آگاهی، یکی 
از مجرمان حرفه ای و ســابقه دار به نام »قاسم« 

مورد شناسایی قرار گرفت. 
کارآگاهان در بررســی ســوابق قاسم اطالع 
پیدا کردند که وی حتی دوران خدمت سربازی 
را نیــز ســپری نکــرده و هیچ گونه وابســتگی 

 بــه هیچ کــدام از ارگان های مختلــف دولتی،
نظامی ندارد. 

همزمان با آغــاز اقدامات جهت دســتگیری 
»قاســم«، کارآگاهــان اداره ســیزدهم پلیس 
آگاهی با انجام اقدامات خاص پلیســی موفق به 
شناســایی یکی دیگر از مجرمان سابقه دار به نام 
»محمدعلی« شدند که بنا بر اظهارات مالباخته 
در تمامی جلســاِت خود با متهــم اصلی پرونده 
قاسم، این شــخص نیز حضور داشته و پیگیری 

تمامی امورات بر عهده وی بوده است. 
ســرانجام با پیگیری هــای خاص پلیســی، 

کارآگاهان اطالع پیدا کردند که »محمدعلی« با 
حضور در یکی از ادارات ثبت در منطقه شــمال 
تهران قصد نقل و انتقال اموال مالباخته و درواقع 
فروش آنهــا را دارد؛ بالفاصلــه کارآگاهان اداره 
سیزدهم پلیس آگاهی، 24مهرماه، با حضور در 
اداره ثبت اقدام به دستگیری »محمدعلی« کرده 
و در بازرســی اولیه از وی موفق به کشــف یک 
وکالتنامــه بالعزل صادره از ســوی متهم اصلی 

پرونده شدند.
»محمدعلی« ضمن معرفی »قاسم« به عنوان 
طراح اصلی سناریوی کالهبرداری از مالباخته، 
عنوان داشت که قاســم به تازگی با تأسیس یک 
دفتر خصوصــی در منطقه باقرخــان، دقیقا به 
همین شیوه و شــگرد و با معرفی خود به  عنوان 
یکی از مدیــران عالی رتبه نظامــی و یا دولتی و 
طرح ادعاهای دروغین مبنی برداشتن ارتباطات 
ویژه با مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری اقدام 
به کالهبــرداری از تعداد دیگری از شــهروندان 

کرده است. 
با شناســایی دقیق دفتر »قاســم« در منطقه 
باقرخان، او نیز دســتگیر شــد و پس از انتقال 
به اداره ســیزدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ، 
در همــان تحقیقــات اولیــه بــه کالهبرداری 
چند میلیــارد تومانی از شــاکی اصلــی پرونده 
اعتراف کــرد؛ همچنین دو مالباختــه دیگر نیز 
که »قاســم« از هر کدام از آنها مبالغی در حدود 
500 میلیون تومان به بهانه پیگیری پرونده های 
ایشان در دســتگاه قضائی دریافت کرده بود نیز 
شناسایی و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ دعوت شدند. 
در بازرســی از مخفیگاه متهــم اصلی پرونده 
در منطقه مهرشــهر و محل فعالیــت متهمان، 
اســناد، امهــار و مــدارک مجعــول متعلق به 
دفترخانه هــای مختلف تهران کشــف و توقیف 
شــد؛ همچنین اقدامات قانونی جهت شناسایی 
اموال مالباختگان به ویژه شــاکی اصلی پرونده 
و اســترداد اموال به وی نیز در دستور کار اداره 
ســیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و متهمان با 
قرار بازداشــت موقت و جهت تکمیل تحقیقات 
و شناســایی دیگر جرایــم ارتکابــی در اختیار 
 اداره ســیزدهم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ

قرار گرفتند. 

کالهبرداری فرمانده قالبی از استاد دانشگاه

خبر

شهروند| سه سارق قوی هیکل در محدوده زعفرانیه دستگیر 
شــدند. این متهمان که پس از هربار سرقت برای اهالی خانه پیام 
هشداری می گذاشتند، هنگام دستگیری ادعا کردند برای گردش 
و تفریح به شمال تهران آمده اند. عصر روز پنجشنبه ماموران یکی 
از گشت های انتظامی کالنتری 101تجریش درحال گشتزنی در 
محدوده زعفرانیه بودند که متوجه شدند سه سرنشین یک خودرو 
سواری بارها و بارها در این محله اقدام به دوردور کرده و خانه های 
اطراف را زاغ می زنند. رفتار و ترددهای مشــکوک این افراد ظن 
پلیس را برانگیخت و برای بررســی موضــوع آنها را تحت تعقیب 
قرار دادند و مشــخصات خودرو را از مرکز کنترل پلیس پایتخت 
استعالم کردند که طی بررســی های انجام شده مشخص شد که 

از این خودرو چند شــکایت مبنی بر سرقت سه جوان قوی هیکل 
از منازل این محدوده مطرح شــده اســت. با به دست آمدن این 
اطالعات، بالفاصله این خودرو متوقــف و تحقیقات از این مردان 
قوی هیکل در محل آغاز شــد که این سه سرنشین ضمن معرفی 
خود ابتدا علت حضورشان را گردش و دور زدن و سپس پرداخت 
بدهکاری به یکی از کســبه این محل عنــوان کردند اما ماموران 
دریافتند که اظهارات این افراد کذب اســت و ســعی در پیچیده 
کردن مســیر تحقیقات دارند که بر این اســاس اقدام به بازرسی 
خودرو کردند. در بازرسی های انجام شده از خودرو سه عدد کاله 
نقاب دار، یک عدد کیف سامسونت مشکی رنگ، یک عدد اسپری 
اشــک آور، یک عدد بطری حاوی مــواد بیهوش کننده، دو عدد 

دستمال برای اســتفاده از داروی بیهوشی، یک برگه تایپ شده با 
عنوان )این یک هشدار بود( و تعدادی دستبند پالستیکی کشف 
و ضبط شد. با کشــف این موارد یقین حاصل شد که هر سه نفر 
سارق هستند و به این ترتیب همگی دستگیر و به همراه خودرو به 
کالنتری 101 منتقل شدند و طی بازجویی های انجام شده ضمن 
اعتراف به جرایم خود اقرار کردند که با همدســتی هم و استفاده 
از مواد بیهوش کننده اقدام به ســرقت می کردند و پس از سرقت 
پیغام هشــداری برای اهالی خانه می گذاشتند تا مسیر تحقیقات 
پلیس را گمراه کنند. به این ترتیب، پرونده هر ســه سارق تکمیل 
و برای تحقیقات بیشتر به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

منتقل شد.

پیام های عجیب سارقان برای اهالی زعفرانیه تهران

آژير

 دستگیری کالهبردار میلیاردی
در پوشش وکیل

شــهروند| زنی جوان که بــا معرفی خود 
به عنوان وکیل، چهار میلیارد ریال از حســاب 
بانکــی یــک شــرکت خصوصی در مشــهد 
برداشــت کرده بود توســط پلیــس آگاهی 
دستگیر شــد. وقتی مردی میانسال به پلیس 
آگاهی مراجعه کرد و ادعا داشــت که از سوی 
وکیل شرکتش مورد کالهبرداری قرار گرفته 
است، موضوع در دســتور کار تیمی از پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
در بررسی اظهارات مالباخته که مالک یک 
شــرکت خصوصی است، مشخص شد خانمی 
که به عنوان وکیل در شــرکت استخدام کرده 
بود، پس از مدتــی با جلب اعتماد و بســتن 
قراردادهای کاری در انجام امور حقوقی، اقدام 
به برداشت چهار میلیارد ریال از حساب بانکی 

وی کرده و متواری شده است.
اداره مبــارزه بــا جعــل و  کارآگاهــان 
کالهبرداری پس از بررسی اظهارات مالباخته 
و ســرنخ های موجود ســرانجام بــا همکاری 
کارآگاهان پلیس آگاهی محل اختفای متهم 
را در محدوده یکی از خیابان های شهر مشهد 
شناســایی و در یک عملیات فرد مورد نظر را 

دستگیر کردند.
متهم 39ساله در بازجویی های به عمل آمده 
و مواجهه با مالباخته لب به اعتراف گشــود و 
به برداشــت غیرمجاز چهار میلیــارد ریال از 
حســاب بانکی شــاکی اعتراف کرد و پس از 
 تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه

دادسرا شد. 

حوادث جاده ای اربعین امسال 
40درصد کاهش یافت

جانشــین نیــروی انتظامــی جمهوری 
اسالمی ایران با اشــاره به این که در اربعین 
امســال حوادث و تلفات جاده ای 40 درصد 
کاهش یافته اســت، گفت: بیشترین سوانح 
رانندگی ناشــی از واژگونی به علت خستگی 

و خواب آلودگی بوده است.
ســردار اســکندر مومنــی روز جمعه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظم، انضباط و 
آرامش اربعین 96 بسیار بهتر از  سال گذشته 
بود و امســال یگان های نظامــی، انتظامی و 
دســتگاه های اجرایی با آمادگی و مدیریت 

مناسب تری وارد کار شدند.
وی افزود: در مدت 24 ســاعت 300 هزار 
زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند که 
200 هزار نفر آنان از مرز مهران بوده است و 
از مجموع 2 میلیون و 200 هزار زائر بیش از 

60 درصد به کشور بازگشته اند.
جانشــین ناجا یــادآور شــد: بــا وجود 
محدودیــت زیرســاخت های اســتان ایالم 
100 هزار خودرو ســواری اربعین امسال در 
مهران پارک شده است، درحالی که جمعیت 

این شهر مرزی تنها 15 هزار نفر است.
ســردار مومنــی ادامــه داد: نزدیــک به 
2 میلیــون زائــر امســال برای شــرکت در 
راهپیمایی بزرگ اربعین از مســیر گذرگاه 

مرزی مهران تردد کرده اند.
جانشــین ناجا بــا بیــان این کــه برای 
آسان ســازی تــردد زوار محدودیت هایی را 
اعمال کردیم، گفت: به منظور روان ســازی 
تردد زائــران به خصوص در مســیر ایالم به 
مهران با اعمال محدودیت ها مشکالتی برای 
مردم این مناطق ایجاد شــد اما با همکاری 
و هم افزایی مــردم روند رفت وآمــد زائران 

حسینی در این استان به خوبی پیش رفت.
وی افــزود: پلیــس پیشــگیری از ماه ها 
پیــش در صحنه حضور داشــت و با کنترل 
مــدارک از ورود و خــروج افــراد بــدون 
روادید با هــدف رعایت مقررات دو کشــور 
 جلوگیری شــد که این از موارد مثبت و بارز

اربعین 96 بود.
ســردار مومنی با بیان این که  سال آینده 
این آیین نزدیک به فصل گرماســت، تأکید 
کرد: در اربعین 97 بــه علت تقارن با گرمای 
هوا امکان راهپیمایی طوالنــی وجود ندارد 
و بایــد تدابیــر الزم برای حرکــت زائران با 

کمترین مشکل اندیشیده شود.
جانشــین نیــروی انتظامــی جمهوری 
اسالمی ایران افزود: در هیچ جای دنیا سابقه 
تردد بیش از 2 میلیون نفــر در مقطع زمانی 
10روزه و بدون حادثــه خاص وجود ندارد و 
با وجود مشکل ها و درگیری پیرامون کشور 
باید قدر این امنیت و آرامش را با فرماندهی 
مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مختلف 

امنیتی دانست.
ســردار مومنی بــا قدردانــی از عملکرد 
گفــت:   96 اربعیــن  در  خبرنــگاران 
رســانه ها در انتقــال لحظــه ای رویدادها و 
 اطالع رســانی به جامعه به بهترین شــکل

عمل کردند.
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ماموریت آخر هفته تیم جنایی برای رمز گشایی از 3 جنایت

از تیراندازی در آزادگان تا حمام خونین در خیابان هالل احمر
شــهروند| 2 قتــل مرموز و یــک مرگ 
مشــکوک، 3 ماموریت جداگانــه آخرهفته 
را پیــش روی بازپرس و کارآگاهــان جنایی 
پایتخت قرار داد. دو زن و یک مرد در این سه 
حادثه جانشان را از دست دادند. تیراندازی در 
کمربندی آزادگان و قتــل مرد جوان در برابر 
پسر خردسالش، سقوط مشکوک زن جوانی 
از طبقه پنجم آپارتمانی در محله تهرانپارس 
و قتل هولناک زن جوانی بــا ضربات متعدد 
چاقو در حمام خانه اش ســه حادثه ای بودند 
که در آخرین روزهای هفته گذشــته رخ داد. 
تاکنون ســرنخ های چندانی از این سه حادثه 
به دست نیامده اســت، با این وجود بازپرس 
جنایی تهران دســتور بازداشــت یک نفر را 
درخصوص قتــل دلخراش زن جــوان صادر 
کرده است و تحقیقات درخصوص شناسایی 
و دستگیری متهم یا متهمان احتمالی در دو 

حادثه دیگر ادامه دارد.
تیراندازی مرگبار در اتوبان آزادگان

نخســتین حادثه بعدازظهر روز سه شــنبه 
درحوالی کمربندی آزادگان رخ داد. شــلیک 
چند گلوله از ســوی راننده پژو 207 به یک 
مرد جوان در برابر دیدگان فرزند خردسالش. 
اظهارات پسردایی مقتول که از نزدیک شاهد 
این حادثه بوده، تنها سرنخ این جنایت است. 
علت و انگیزه احتمالی ضارب مشخص نیست 
و بازپرس ویژه قتل تهران دســتور پیگیری و 
تحقیقــات درخصوص این پرونــده را صادر 

کرده است.
براســاس گــزارش اولیه، مامــوران 147 
خلیج فــارس حوالــی ســاعت 5 بعدازظهر 
شــلیک چند گلولــه در تقاطــع کمربندی 
آزادگان و اتوبان خلیج فــارس مرد جوانی را 
از پای درآورده بود. بــا اعالم خبر این حادثه، 
بازپرس کشــیک قتل همراه با تیم قتل اداره 
آگاهی راهی صحنه جرم شدند. در تحقیقات 
اولیه مشخص شد که مرد جوان در اثر شدت 
خونریــزی در حیــن انتقال به بیمارســتان 
فیاض بخش جانش را از دســت داده اســت. 

مامــوران آگاهی و کارشناســان پزشــکی 
قانونی، به دستور سجاد منافی آذر تحقیقات 

درخصوص این حادثه را آغاز کردند.
بررســی های ابتدایی نشــان می داد رضا 
32ســاله در اثر اصابــت چندیــن گلوله به 
پهلوی راستش جانش را از دست داده است، 
اما پســردایی مقتول گزارش این حادثه را به 
پلیس اعالم کــرده بــود. وی در اظهاراتش 
بــه بازپرس پرونــده گفت: »حدود ســاعت 
3 بعدازظهر بود که من با پســرعمه ام تماس 
گرفتم و از او خواســتم که با هم به قهوه خانه 
برویم. او هم قبول کــرد. بعد از چند دقیقه از 
پایان مکالمه، او همراه پســر خردسالش نزد 
من آمد و به اتفاق بــه قهوه خانه ای درحوالی 
اتوبــان آزادگان رفتیــم. چنــد دقیقه ای از 
رســیدن ما بــه قهوه خانه نگذشــته بود که 
ناگهان کســی با تلفن همراه او تماس گرفت. 
چند دقیقــه ای با تلفن صحبت کــرد، بعد از 
پایان صحبت هایش به من گفت که قرار دارد 
و باید کسی را مالقات کند. من هم با او همراه 
شــدم. بعد از چند دقیقه رانندگی به نزدیکی 

محل حادثه رسیدیم.«
او در ادامــه اظهاراتش دربــاره تیراندازی 
و قتل پســرعمه اش هم گفت: »من و پســر 
خردسالش در خودرو نشســتیم، اما او پیاده 
شــد و به کنــار اتوبــان آزادگان رفت. کمی 
منتظــر ماند تــا این که یک پــژو 207 کنار 
او توقف کرد. بعــد از چند ثانیــه، یک نفر از 
داخل خودرو چند گلوله به ســمت او شلیک 
کرد، پســرعمه مــن هم یک ســنگ از کنار 
اتوبان برداشــت و شیشــه پژو را شکست. در 
همان لحظه راننده پژو پیاده شــد و بعد سه 
گلوله دیگر به او شلیک کرد و به سرعت سوار 

خودرو شد و فرار کرد.«
به  دنبــال اظهــارات ایــن مرد، ســجاد 
منافی آذر بازپرس جنایی پایتخت، دســتور 
انتقال جســد به پزشــکی قانونــی را صادر 
 کــرد و تحقیقــات درخصوص ایــن پرونده

ادامه دارد.

 سقوط مشکوک
پس از مشاجره با صاحبخانه

مرگ مشکوک زنی در اثر سقوط از ارتفاع، 
دومین حادثه ای بود که سه شنبه شــب خبر 
آن از کالنتــری 144 جوادیــه تهرانپــارس 
به بازپرس کشــیک قتل تهران اعالم شــد. 
براساس اعالم اولیه ماموران، زن جوانی در اثر 
سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان مسکونی 
در خیابان جشــنواره جانش را از دست داده 

بود.
با توجــه به مشــکوک بودن ایــن حادثه، 
بازپــرس دســتور تحقیقــات درخصــوص 
ایــن حادثه را صــادر کرد. در بررســی های 
اولیه مشــخص شــد که این زن همــراه با 
پسر 14ســاله اش در خانه حضور داشته که 
لحظاتی قبــل از این حادثه بــا صاحب خانه 
درگیری لفظی پیدا می کند. مشاجره این زن 
و صاحبخانه برای دقایقی ادامه پیدا می کند. 
همچنین در تحقیقات پلیس مشــخص شد 
در آن زمان همســر ایــن زن در خانه حضور 
نداشــته و او پس از ســقوط مشکوک زنش 
در جریان این حادثه و درگیــری لفظی او با 
صاحبخانــه قــرار می گیرد. در ایــن پرونده 
هم سجاد منافی آذر دســتور انتقال جسد به 
پزشــکی قانونی را صادر کرد و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد. 
جنایت هولناک در حمام

اما ســومین حادثه جنایتــی هولناک در 
یک واحد مســکونی بود. زن جوانی با ضربات 
متعدد چاقو در حمام خانه اش به قتل رسیده 
بود. جسد غرق در خون این زن جوان توسط 
پسر نوجوانش کشف شــد. همسر معتاد این 
زن جوان به عنوان یکــی از متهمان احتمالی 
پس از وقوع این قتل، به طرز مشکوکی ناپدید 
شــده اســت. بازپرس مدیر روســتا دستور 
بازداشــت این مــرد را صادر کــرده و پلیس 
ضمن آغاز تحقیقات درخصوص این جنایت 
به دنبال ردی از همســر مقتول شناسایی و 

دستگیری اوست. 

حدود ســاعت 7 غروب چهارشنبه بود که 
بازپرس کشــیک قتل تهران در جریان یک 
جنایت هولنــاک درحوالی میــدان گمرک 
تهران قــرار گرفت. براســاس اعــالم اولیه 
کالنتــری 115 رازی زن جوانــی حــدودا 
35ســاله با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. 
به دنبال دریافــت این خبــر، بازپرس مدیر 
روســتا همراه با تیم بررســی صحنه جرم و 
ماموران پزشکی قانونی در محل حادثه حاضر 
شــدند. طبقه چهارم یک آپارتمان مسکونی 
در خیابان هالل احمر جایــی بود که این زن 
جوان به طرز دلخراشــی به قتل رسیده بود. 
آنها بــا حضور در محل حادثه با جســد غرق 
درخون زنی در حمام این خانه مواجه شــدند 
که ضربات متعدد چاقــو او را از پای درآورده 
بود. در بررســی های بعدی مشخص شد که 
پسر 12ساله مقتول در خانه حضور نداشته و 
پس از مراجعه به خانه با جسد مادرش مواجه 
می شــود و خبر این جنایت را به پلیس اعالم 

می کند. 
همچنیــن در تحقیقات مامــوران آگاهی 
مشخص شــد این زن کارمند شرکتی بوده و 
به تنهایی مخارج زندگــی را تأمین می کرده 
اســت. همســر مقتول هم به دلیــل اعتیاد 
مدت هاست شــغلی ندارد و اختالفات زیادی 
با همسرش داشــته اســت. درهمین حال، 
ماموران در ادامه تحقیقات اطالع پیدا کردند، 
بهرام همسر مقتول پس از این حادثه به طرز 
مشکوکی ناپدید شده اســت. متواری شدن 
بهرام و سابقه اختالف شــدید او با همسرش 
به دلیــل اعتیاد، احتمال وقــوع این جنایت 
از ســوی او را قوت بخشــیده است. برهمین 
اساس، بازپرس مدیر روستا دستور بازداشت 
مرد جوان را صادر کرد. با این همه هنوز هیچ 
چیز درخصوص این پرونده مشــخص نیست 
و انگیزه ضارب یا ضاربان احتمالی در دســت 
بررسی است. به دستور بازپرس پرونده جسد 
بــرای مشخص شــدن علت اصلــی مرگ به 

پزشکی قانونی منتقل شد.


