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8حادثه

 بازداشت قاتل فراری 
بعد از قتل همسر در هریس

قاتل فراری که همســرش را کشــته بود، در کمتر از 5 ساعت با 
تالش ماموران پلیس دستگیر شد.

غالمحســین زاهــد، فرمانــده انتظامــی شهرســتان هریــس در 
این باره گفــت: »درپی اعالم خبــری مبنی بر وقــوع یک قتل در 
گاهی  بخش خواجه شهرســتان هریس، تیم مجربــی از پلیس آ
بــه همــراه مامــوران انتظامــی بخــش خواجــه، بــرای بررســی و 
کشــف حقیقت موضــوع بــه محل اعــزام و موضــوع را در دســتور 
کار خــود قرار دادند. با انجام تحقیقات پلیســی و بررســی وقایع 
مربوط به قتل، مشخص شــد که اختالفات خانوادگی منجر به 
نزاع و درگیری شــده و قاتل، همســر خــود را بر اثــر ضربات چاقو 
مضروب کــه به علت شــدت جراحات فــوت کرده و قاتــل نیز به 

یکی از شهرستان های همجوار متواری شده است.«
غالمحســین زاهــد ادامــه داد: »مامــوران، قاتــل را در کمتــر از 
5 ســاعت شناســایی و پــس از هماهنگی بــا مرجــع قضائی طی 
یک عملیات منسجم وهدفمند دســتگیر کردند. در تحقیقات 
بعمــل آمــده متهــم به قتــل همســرش اعتــراف و انگیزه خــود را 
اختالفــات خانوادگی عنــوان کرد. متهم پس از تشــکیل پرونده 
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی و از آن 

طریق روانه زندان شد.«

دستگيری 11 عضو یک شرکت هرمی در 
شهرستان املش

11 عضــو یــک شــرکت هرمــی در شهرســتان املــش از ســوی 
ماموران پلیس دستگیر شدند. 

ســردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی گیالن درباره جزئیات 
ایــن پرونده گفــت: »بــا دریافت گزارشــی مبنــی بــر فعالیت یک 
شــرکت هرمی در بخش رانکوه شهرستان املش و تایید صحت 
این موضــوع، مامــوران انتظامی به ایــن منطقه اعزام شــدند و 
11 عضــو این شــرکت را با هماهنگــی قضائی در خانه ای در شــهر 
رانکوه دســتگیر کردنــد. ماموران پلیــس 23 جلــد کتاب وجزوه 
آموزشــی در خصــوص فعالیــت شــرکت های هرمــی در بازرســی 
از ایــن خانــه کشــف کردند. متهمــان دستگیرشــده کــه همگی 
غیربومــی هســتند با تشــکیل پرونده بــه مرجع قضائــی تحویل 

داده شدند.«
سردار عزیزاله ملکی در ادامه صحبت هایش گفت: »برخالف 
هشدار های مســتمر پلیس برای آشکار کردن ماهیت مجرمانه 
اینگونــه شــرکت ها، هنــوز هــم شــاهد فریــب خــوردن جوانانــی 
کــه دارایــی خــود را در شــرکت های هرمــی از دســت  هســتیم 

می دهند.«

جان باختن کارگر ساختمانی در نيشابور
مرد 42 ســاله بر اثر ســقوط از ســاختمان در حال ساخت، در 

شهرستان نیشابور جان باخت.
علیرضا حسینعلی زاده، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
درباره این حادثه گفت: »در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 
110 مبنی بر حادثه سقوط فردی از ساختمان در حال ساخت، 
بالفاصلــه مامــوران کالنتــری 12 جمهــوری بــه همــراه نیروهای 
امدادی به محل اعزام شــدند. با حضور مامــوران در محل و در 
بررســی های اولیه مشــخص شــد این مرد در حیــن کار به علت 
نامعلومی به پایین ســقوط و فــوت کرد. با دســتور مقام قضائی 

پرونده اولیه تشکیل و تحقیقات در این باره ادامه دارد.«

رهایی گروگان 1۲ ساله ایرانشهری پس از 
۲1 روز از اسارت

گــروگان 12 ســاله ایرانشــهری پــس از21 روز اســارت از چنــگال 
آدم ربایان در شهرستان ایرانشهر رهایی یافت. 

ســرهنگ حســن کیخا، فرمانده انتظامی ایرانشهر در تشریح 
جزئیــات ایــن خبر گفــت: »هشــتم آبــان مــاه ســالجاری در پی 
گــزارش یــک آدم ربایــی در یکــی از محــالت ایرانشــهر بالفاصلــه 
گاهــی شهرســتان وارد عمــل شــدند. در  تیم هایــی از پلیــس آ
بررســی های بــه عمــل آمده مشــخص شــد سرنشــینان مســلح 
یک خــودروی پــژو 405 اقدام بــه آدم ربایی پســر 12 ســاله کرده 
و از محــل متــواری شــدند. بــا تحقیقــات تخصصــی پلیــس، 
هویــت آدم ربایــان مشــخص شــد و علت وانگیــزه متهمــان بــه 
دلیــل اختالفاتی کــه با پدر فــرد ربوده شــده داشــته او را گروگان 
گرفته اند. با توجه به حساسیت موضوع و برای حفظ جان این 
گاهی ایرانشــهر  شــهروند عملیات گســترده ای توســط پلیــس آ
بــرای رهایــی فــرد ربــوده شــده آغــاز شــد. در نتیجــه پیگیری و 
اقدامــات صورت گرفتــه توســط مامــوران انتظامــی، متهمــان 
عرصــه را بــر خود تنــگ دیده و ایــن فرد را پــس از 21 روز اســارت 
در یکی از محالت شهرســتان آزاد کردند. با توجه به سرنخ های 
به دســت آمده تــالش بــرای دســتگیری متهمــان متــواری این 

پرونده ادامه دارد.«
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تنهــا  اســت.  ک  هولنــا اعترافاتــش 
به خاطــر شــیطنت های بچگانــه، دختــر 
کوچکش را خفه کرد و جسدش را داخل 
یخچــال گذاشــت تــا بتوانــد ســر فرصــت 
آن را جابه جــا کند. حــدودا 45 روز از این 
ک در جنــوب پایتخت  جنایــت وحشــتنا
گی مادر فراری دستگیر  می گذرد که به تاز
شــده و به جنایــت با همدســتی یک مرد 
قاچاقچــی اعتــراف کــرده اســت. ایــن در 
حالی اســت که مــرد قاچاقچــی ماجرای 
ایــن جنایــت را به طــور کل انــکار می کنــد 
و اظهــارات عجیبــی را پیــش روی پلیس 

پایتخت قرار داده است.

روز سی ام مهر امسال بود که رسیدگی به 
ک در یکی از محله های  این پرونده هولنــا
شــهرری در دســتور کار مامــوران و بازپرس 

ویژه قتل قرار گرفت.
ماموران کالنتری برای کشــف موادمخدر 
بــه این خانه رفتــه بودند اما بــه جای مواد 
کی مواجــه شــدند. آن روز  بــا صحنــه هولنا
بــه پلیس مبارزه بــا موادمخدر اعالم شــده 
بود کــه یکــی از توزیع کننــدگان موادمخدر 
منطقــه بــه نــام ســعید شناســایی شــده 
اســت. ماموران به خانــه این مــرد رفتند تا 
آنجــا را بررســی کنند. ایــن در حالــی بود که 
درســت پــس از ورود مامــوران، ســعید از 
پنجره بــه بیرون پریــد و موفق به فرار شــد. 
تعــدادی از مامــوران او را ردیابــی کردنــد و 
چنــد مامور مشــغول تفتیش خانه شــدند 

که مقادیری موادمخدر کشف شد.

کشف جسد در یخچال
در ادامه ماموران به بازرســی از این خانه 
پرداختند کــه مقــداری موادمخــدر از نوع 
تریــاك کشــف شــد. مامــوران در ایــن میان 
اما به یخچالی که دورتادور آن چســب زده 
شــده بود، مشــکوك شــدند. ایــن در حالی 
بود که ســگ موادیابی که همــراه ماموران 
پلیس بــه آنجا آمده بــود، دور و بــر یخچال 
بنابرایــن  می کشــید.  زوزه  و  می چرخیــد 
مامــوران بــا تصــور اینکــه در یخچــال مواد 

جاســازی شــده اســت، در آن را بــاز کردند. 
کی روبه رو شدند. جسم  اما با صحنه هولنا
پتوپیچ شــده ای در یخچال وجود داشت. 
داخــل این پتــو جســد بی جــان دختربچه   
بــود. بالفاصلــه موضــوع کشــف جســد بــه 
کشــیک  قاضــی  و  شــد  مخابــره  بازپــرس 
بــرای  تجســس  تیــم  همــراه  بــه  جنایــی 

تحقیقات در محل حاضر شدند.
بالفاصله مســیر ایــن پرونده تغییــر کرد و 
این بار ماموران پلیس به تحقیق در رابطه 
بــا ایــن جنایــت پرداختنــد. بررســی های 
اولیه حکایت از آن داشت که بیش از 10روز 
از قتل می گذرد. علــت اصلی این مرگ تلخ 

هنوز مشخص نبود. 

آغاز تجسس ها
کــودک را  بررســی ها فرضیــه خفه شــدن 
قوت می بخشــید. همچنین مشخص شد 
بــاران، دختر زنی اســت که از مدتــی قبل با 
ســعید زندگی می کــرد. این زن از شــوهرش 
جــدا شــده و حــدود دو یــا ســه مــاه قبــل 
زندگــی اش در خانــه ســعید را شــروع کرده 
بــود. بــرادر خردســال بــاران نیــز در همــان 

خانه کنار آنها بود.
پســر  و  بــاران  مــادر  کشــف جســد،  روز   
خردســالش در خانــه نبودنــد، امــا بعــد از 
اینکه مــادر باران متوجه شــد کــه ماموران 
پلیــس بــرای دســتگیری ســعید مراجعــه 
کن طبقه  کردند، در تماس با مســتاجر ســا
پاییــن گفته بــود هر زمــان مامــوران رفتند 
به من اطالع بده، امانت باارزشــی در خانه 

هست که باید آن را بردارم.
از طرفی همســایه ها نیز به پلیس گفتند: 
بــه  را  خانــه اش  پاییــن  طبقــه  »ســعید 
خانــواده ای اجــاره داده و مســتاجر پولش 
کــرده بــود، امــا ســعید، خانــه  را پرداخــت 
را بــه او تحویــل نمــی داد. هــر روز بــه اینجا 
می آمد، اما نمی توانســت کلید ســاختمان 
را بگیــرد. احتماال به خاطر اینکه جســدی 
در خانــه بود بــه او کلید نمی دادند. شــاید 
هم به خاطر رفت وآمد این مســتاجر و این 
نقل مکان هــا بود که ســعید نتوانســته بود 

جسد دختربچه را از خانه خارج کند.«

 کشف دست نوشته مادر
از طــرف دیگر کودکانی که در همســایگی 
مــرد قاچاقچــی زندگــی می کردنــد، اعــالم 
کردند کــه  بــاران از حــدود 15 روز قبل دیگر 
برای بــازی به کوچه نیامــده و این درحالی 
بود که تا قبل از این، دختربچه هرروز برای 
بــازی بــا کــودکان همســایه داخــل کوچــه 
می رفــت. این یعنی قتــل بــاران کوچولو به 

15 روز قبل برمی گشت.
ایــن در حالی اســت که دست نوشــته ای 
کوتاه از مادر این دختر در خانه پیدا شــد. 
مادر برای دخترش نوشــته بــود نمی توانم 
دوری تــو را تحمــل کنــم. تاریخــی کــه پــای 
دفترچــه ثبــت شــده بــود بــا زمــان تقریبی 
بنابرایــن  بــاران مطابقــت داشــت.  مــرگ 
بــا مشــخص شــدن ایــن رازهــای پنهــان 
در خانــه ایــن زن و مــرد، تحقیقــات بــرای 
دســتگیری مــادر بــاران و مــرد قاچاقچــی 
آغــاز شــد. ایــن زن و مــرد تحــت تعقیــب 
بودند تااینکه مشــخص شد آنها در حوالی 
همــان خانه، خانه ای اجــاره کرده اند. این 
افراد بــرای اینکه سروگوشــی آب بدهند به 
حوالی محل جنایت آمده بودند که خیلی 

زود شناسایی و دستگیر شدند. 

انکار عجیب قتل
تحــت  قاچاقچــی  مــرد  ابتــدا  در 
امــا  گرفــت  قــرار  پلیــس  بازجویی هــای 
او  کــرد.   انــکار  را  جنایــت  ایــن  موضــوع 
اظهــارات عجیبــی را مطــرح کــرد و گفــت: 
هســتم.  موادمخــدر  قاچاقچــی  »مــن 
کــه مــواد می فروشــم. بــرای  مدتــی اســت 
از چندوقــت  زیــاد دارم.  همیــن دشــمن 
کــه خانه مــان  قبــل از فرارمــان، فهمیــدم 
لو رفتــه اســت. بــرای همین بــا مــادر باران 
کــه مدتــی بــود بــا هــم زندگــی می کردیــم، 
تصمیــم گرفتیم از آنجــا فرار کنیم تــا گرفتار 
پلیــس نشــویم. هنــگام فــرار یادمــان رفت 
که باران را بــا خودمان ببریــم. او را در خانه 
جــا گذاشــتیم. همیــن مســأله باعــث شــد 

کــه احتمــاال رقبایــم بــه خانــه بیاینــد و بــه 
احتمال زیاد این جنایت هم کار آنهاست. 
مدتی بود با آنها دچار اختالف شــده بودم 
و حــدس می زنــم بــرای انتقــام ایــن کار را 
کرده انــد. حتــی خانــه ام را آنها بــه پلیس لو 

داده بودند.«

اعتراف مادر قاتل
شــد  مطــرح  حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
از  پــرده  بازجویی هــا  در  بــاران  مــادر  کــه 
و  برداشــت  ک  هولنــا جنایــت  ایــن  راز 
خــودش را قاتــل دختــرش معرفــی کــرد. او 
در بازجویی هــا گفــت: »از چندوقــت قبــل 
بــه خاطــر مشــکالت خانوادگــی، روحیه ام 
بهــم ریختــه بــود. اصــال کنترلــی بــر رفتــارم 
وضعیــت  می خــوردم.  قــرص  و  نداشــتم 
روحــی نامناســبی داشــتم. از طرفــی باران 
هم مرتــب بهانه می گرفــت و اذیتم می کرد. 
من هم یــک روز کــه او بهانه گیــری می کرد، 
در حالیکــه قرص خورده بــودم، کنترلم را از 
دســت دادم، او را خفه کردم و با همدستی 
یخچــال  داخــل  را  جســدش  ســعید، 
گذاشــتیم تا در فرصت مناسب بتوانیم آن 
را از خانه خارج کنیم، اما پلیس ســر رسید 
و ما مجبور شــدیم فرار کنیم. در این مدت 
هــم خانــه ای نزدیــک همــان خانــه اجــاره 

کردیم.«
در ادامــه تحقیقــات مامــوران پلیــس باز 
هم در ایــن خصــوص ادامه یافت تــا اینکه 
کیــف متهمــان، دفترچــه  آنهــا در بررســی 

خاطرات مادر باران را دیدند.
 گویا این زن معمــوال خاطرات زندگی اش 
صفحــات  از  یکــی  در  او  می نوشــت.  را 
دفترچه نوشــته بود که باران را کشتم. این 
زن در آن دفترچــه از ایــن اتفــاق به شــدت 

اظهار پشیمانی کرده بود.
در حــال حاضــر نیــز ایــن دو متهــم بــا 
گاهــان اداره  کارآ قــرار قانونــی در اختیــار 
گاهــی تهــران قــرار گرفتند و  دهــم پلیــس آ
تحقیقــات در خصــوص ایــن پرونــده برای 
روشــن شــدن زوایای پنهــان آن همچنان 

ادامه دارد.

 زن جوان پس از 45 روز از ارتکاب

ک ترین جنایت پایتخت، دستگیر شد    هولنا

و به قتل دلخراش دختر 6 ساله اش اعتراف کرد

 دخترم 
 بهانه می گرفت

 او را کشتم!

 تعــدادی قطعــه اشــیای تاریخــی از یــک 
ورامیــن  شهرســتان  در  مســکونی   منــزل 

کشف شد.
محمدرضــا تاجیــک، رئیــس دفتــر میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین 
از کشــف تعــدادی قطعــه اشــیای تاریخــی از 
یــک منــزل مســکونی در ورامیــن خبــر داد 
و گفــت: »بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه نیروی 
انتظامی در اختیار ســازمان میراث فرهنگی 

ورامین قــرار داد، موضوع در دســت بررســی 
قرار گرفت.«

تاجیــک بــا اشــاره بــه اینکه بــا اطمینــان از 
حضور تعدادی اشیای تاریخی عوامل یگان 
حفاظت در محل حاضر شدند، گفت: »پس 
از حضــور نیروهــا صورت جلســه ای تنظیم و 
اشــیای مکشــوفه مــورد بازدید کارشناســان 
اداره کل میراث فرهنگــی اســتان تهــران قــرار 

گرفت و مورد تشخیص واقع شد.«

رئیــس دفتــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی ورامیــن افــزود: »این اشــیای 
آجــری، ســفالی و  تاریخــی فلــزی، ســنگی، 
کاغذی شــامل تعدادی ســنگ قبر تاریخی، 
کتیبــه آجــری، ظــرف ســفالی و نســخه های 

خطی بوده که پس از صورت جلســه تحویل 
تهــران  اســتان  میراث فرهنگــی  کل  اداره 
شــد. در ایــن خصــوص یــک متهم دســتگیر 
و پرونــده بــرای ســیر مراحــل قضائی ارســال 

شده است.«

کشف گنج و سنگ قبر 
تاریخی  در یک خانه 


