
گروه حوادث:پســرجوانی که در 
خانه خاله اش حمام خون راه انداخته 

است محاکمه شد.
پســر8 ســاله خانواده که شاهد 

جنایت بود تا یــک قدمی مرگ پیش 
رفت و زنده ماند.

قتل یک زن
بیســت و یکم دی ماه ســال 94 
مأمــوران کالنتــری ۱۲8 تهــران نو 
گزارشــی از مرگ مرموز زن جوانی در 

یکی از بیمارستانهای دریافت کردند.
خیلی زود تیمــی از پلیس خود را 
به بیمارستان رساندند و در تحقیقات 
میدانی دریافتند جســد متعلق به زن 
36 ساله به نام سوسن است که با ضربات 

چاقو به قتل رسیده است.
کارآگاهان دریافتند پســر 8 ساله 
این زن به نام شایان که همراه مادرش 
زخمی و به بیمارســتان منتقل شده 
بود به طور معجزه آســایی بعد از عمل 

جراحی از مرگ نجات یافت. 
قاتل کیست؟

بدیــن ترتیب، تحقیقــات در این 
زمینه آغاز شــد تــا اینکــه مأموران 
دریافتنــد زن جــوان همراه پســر 
8 ساله اش به نام شایان و خواهرزاده اش 
به نام شهاب ۲۰ ســاله یک هفته قبل 
به تهران آمده و به صــورت موقت در 
منزلی سکونت داشتند تا محل مناسب 
دیگری بــرای اقامت از ســوی بنگاه 
امالک پیدا شــود. بنابراین شــاگرد 

بنگاه مســکن در اظهاراتــش گفت: 
»۱۰ روز پیش زن جوان همراه پســر 
و خواهرزاده اش به بنــگاه آمد و از من 
خواست تا خانه ای با قیمت مناسب برای 
اجاره پیدا کنم. پول ودیعه آنها کم بود و 
از طرفی جایی برای زندگی نداشتند و 
در این شهر غریب بودند این شد اجازه 
دادم تا به صورت موقــت در زیر زمین 
خانه مان زندگی کنند تا برای آنها مکان 

مناسبی پیدا کنم.«
 شاگرد بنگاه امالک در خصوص 
کشف اجساد گفت: »بعد از چند روز 
توانستم مکان مناسبی برای آنها پیدا 
کنم این شــد که صبح روز حادثه به 
پشت در اتاق آنها رفتم اما هر چه آنها 
را صدا کردم جوابی نشنیدم. این در 
حالی بود که کفش های آن زن مقابل 
در ورودی قرار داشت. مشکوک شدم 
و آرام آرام وارد اتاق شدم که ناگهان 
زن جوان و پسرش را دیدم زیر پتویی 
خواب هستند. جلو رفتم و دیدم پتو 
خون آلود است. آن را کنار زدم و دیدم 
زن جوان و پسرش از ناحیه گردن به 
شدت زخمی شــده اند. آنجا بود که 
با اورژانس تماس گرفتــم و آنها را به 
بیمارستان رساندم. زن جوان بیهوش 
بود اما شایان هنوز بیهوش نشده بود 

که توانست بگوید: »عمو شهاب مادرم 
را کشت.«

دستگیری قاتل خاله
به این ترتیب شهاب به عنوان اولین 
مظنون تحت تعقیــب قرار گرفت و در 
بررسیها معلوم شــد وی بعد از ارتکاب 
قتل به منــزل یکی از بســتگانش در 
شهریار سپس از آنجا به محل سکونت 
خانواده اش در شــهر خودشــان رفته 
اســت اما بعــد از اطالع از خبــر زنده 
بودن پســرخاله اش بار دیگر متواری 

شده است.
ســرانجام شــهاب دو هفته بعد از 
حادثه در اقدامات فنی از سوی پلیس 

در تهران شناسایی و دستگیر شد. 
اعتراف

شــهاب در همان اظهــارات اولیه 
مدعی شد قبل از حادثه شیشه مصرف 
کرده و بر اثر توهم مواد مرتکب جنایت 
شده است. او در شرح ماجرا گفت: »۲۰ 
روز قبل از حادثه برادر کوچکترم را در 
یک حادثه تصادف رانندگی از دســت 
دادم. به همین دلیل برای اینکه خودم 
را آرام کنم به سمت مواد رفتم و شیشه 
کشیدم. خیلی افسرده بودم به همین 
دلیل وقتی فهمیدم خاله و پســرش 
راهی تهران هستند با آنها همراه شدم. 

شب حادثه بعد از مصرف شیشه به خانه 
رفتم. داخل اتاق وقتــی آن دو را دیدم 
فکر کردم دو حیوان هستند که صدای 
عجیبی از خودشان درمی آورند! باالی 
ســر آنها رفتم که دوباره فکر کردم به 
سمت من حمله ور شدهاند. این شد که 
دست به چاقو شدم و چند ضربه به آنها 
زدم. وقتی به خودم آمــدم آنها را با پتو 

پوشاندم و فرار کردم.«
در دادگاه

با اقرارهای شهاب پرونده کامل و به 
شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد و صبح دیروز روی 
میز هئیت قضایی همان شعبه به ریاست 

قاضی توکلی قرار گرفت. 
ابتدای جلســه نماینده دادستان 
کیفرخواســت را قرائت کرد در ادامه 
اولیای دم اعالم گذشت کردند. سپس 
متهم در جایگاه قــرار گرفت و با قبول 
جرمش گفت: »باور کنید بر اثر مصرف 
شیشه در حال عادی نبودم و بر اثر توهم 
آن مرتکب قتل شــدم. من به خاله ام 
عالقه داشتم و از او بدی ندیده بودم اما به 
خاطر افسردگی حالم بد بود و ناخواسته 
شب حادثه دســت به چاقو شدم. همه 
اظهارات در دادســرا را قبول دارم و از 

کاری که کردم پشیمانم.« 

گروه حوادث:پنج تبهکار و اجساد یک زن و مرد تهرانی 
هنوز شناسایی نشــده اند و پلیس پایتخت با گره های کوری 

روبرو شده است.
همه این شش مرد و یک زن سرنوشت های عجیبی دارند 
که پلیس از مردم خواسته است در صورت اطالع از پشت پرده 

زندگی آنها تیم های تحقیقات را برای رازگشایی کمک کنند.
M جسد زنانه با خالکوبی

روز 5 بهمن ماه ســال 96 ماموران کالنتری ۱7۲ حضرت 
عبدالعظیم خود را در برابر معمایی پیچیده دید.

 ماموران باالی سر جســد زنانه ای ایستادند که بررسی 
ها نشان داد جســد متعلق به زنی 3۰-۲5 ســاله با شلوار 
مشکی ، مانتو مشکی،موهای رنگ شده کوتاه - زرد زنگ- و 
خالکوبی M روی بازوی سمت راست است که هیچ مدرک 

شناسایی  ندارد.
پرونده این جسد مرموز در اختیار قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه 
عمومی کهریزک قرار گرفت و دســتور شناســایی جســد و 
رازگشــایی از قتل او پیش به ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی 

تهران صادر شد.
کارآگاهان پس از ۱۱ ماه تالش و با توجه به اینکه خانواده 
این زن هیچ مراجعه ای به پلیس مبنی بر گمشدن دخترشان 

نداشته اند هیچ ردپایی از او به دست نیاوردند.
قاضی پرونده بــا توجه به بن بســت تحقیقاتی با تقاضای 
انتشار مشخصات جسد زن از کســانیکه اطالعی در مورد او و 
خانواده اش دارند خواســت تا با پلیس جنایی  به شماره تلفن 

۰۲۱5۱۰554۲9 تماس حاصل بگیرند.
تبهکاران در لباس دولتی ها

دو تبهکار که با ســوء اســتفاده از نام و عنوان سازمان حج 
و زیارت و اداره اوقاف و امور خیریه و عناوین مشــابه اقدام به 

کالهبرداری از مردم می کردند تحت تعقیب پلیس هستند.
از چندی پیش وقتی کالهبرداری های سریالی در تهران رخ 
داد با دستور بازپرس تیمی از پایگاه پنجم  پلیس آگاهی پایتخت 

وارد عمل شدند تا رازگشایی کنند و تبهکاران را به دام اندازند.

در بررسی های پلیسی عکس های این دو شیاد تنها سرنخ 
پلیس شناخته شدند و هیچ ســرنخ دیگری به دست نیامد تا 
اینکه   بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران خواستار 
انتشار تصاویر دو متهم تحت تعقیب  شد و از مردم تقاضا کرد 
اگر آنان را می شناسند و می دانند مخفیگاهشان کجاست  با 
شماره  63957778 پایگاه پنجم پلیس آگاهی تماس بگیرند. 

دزد تک رو

دزد تک رو که گوشی های موبایل را با شگرد خاص خود به 
سرقت می برد تحت تعقیب است.

پلیس تنها یک عکس از دزد تک رو دارد که در زمان سرقت 
گوشی یکی از کارکنان آزمایشگاهی در تهران توسط دوربین 

مداربسته از او شکارشده است.
در این پرونده که دزد خونسرد به اقدامات مشابهی دست زده 

است یکی از مالباختگان به ماموران پایگاه  دوم پلیس آگاهی 
تهران گفت: من کارمند هستم روز سرقت یکی از مراجعان که 
مردی بود در اتاق حضور داشــت که از وی درخواست کردم تا 
موقع برگشتن من منتظر بماند و برای انجام کار اداری به اتاق 

کناری رفتم .
وی افزود: پس از برگشت از آن مرد خبری نبود و پس از چند 
دقیقه متوجه شدم گوشی همراهم نیست که سرانجام با کنترل 
دوربین های مداربسته آزمایشگاه،  متوجه شدم تلفن همراه 

من توسط همان مرد سرقت شده است
ماموران که با یک دزد تازه کار مواجه شــده بودند در همه 

شاخه ها به اثری از این مرد مرموز نرسیدند  .
بدین ترتیب؛ بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه 5 تهران 
برای رازگشایی از این سرقت ها با تقاضای انتشار تصویر دزد تک 
رو از کسانیکه او را می شناسند و اطالعاتی از خانه و پاتوق های او 
دارند خواست تا با شماره 5۱۰69۰44 پایگاه دوم پلیس آگاهی 

تهران تماس بگیرند و ماموران را کمک کنند. 
سرهنگ محسن گودرزی رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران با تاکید بر لزوم نگهداری اموال قیمتی از جمله مواظبت از 
گوشی های تلفن همراه خود، بیان داشت: الزم است مردم دقت 
الزم را در نگهداری اموال قیمتی و با ارزش خود داشته باشند و 
در صورت استفاده از گوشی همراه در داخل خودرو تلفن خود را 
به سمت پنجره خودرو نگه نداشته یا در هنگام تردد در کوچه یا 
خیابان گوشی خود را به گونه ای استفاده کنند که امکان سرقت 

آن به حداقل ممکن برسد.
گروگانگیران مسلح

تحقیقات و بررسی های پلیس برای شناسایی و دستگیری  
دو دزد مسلحی که با گروگانگیری در ساختمانی مسکونی در 

غرب تهران دست به سرقت زده اند همچنان در جریان است.
این دزدان  ظهر دوشنبه ۲۰ شــهریور ماه سالجاری 
با ورود به یک مجتمع مســکونی که همــه از اعضای یک 
خانواده بودند با تهدید مسلحانه بیش از 7۰ میلیون تومان 
پول و طال ســرقت کرده و بعد از حبس کــردن اعضا این 

خانواده از محل متواری می شوند .
پلیس بعد از این اقــدام عجیب به بررســی دوربین های 
مداربسته دست زد و تصاویر دو دزد را هنگام ورود به ساختمان 

گروگانان به دست آورد.
با وجود این سرنخ و پس از مدت ها تحقیق پلیسی هیچ ردی 
از دو گروگانگیر مسلح به دست نیامد تا اینکه بازپرس پرونده 

برای دومین بار خواستار انتشار تصاویر مردان مسلح شد.
بدین ترتیب؛کســانی که دو گروکانگیر را می شناســند 
می توانند با شــماره های 5۱۰555۰۱ و 5538۱۰36 اداره 

یکم پلیس آگاهی تهران تماس بگیرند.
جسد مرد الغراندام

پلیس جنوب شــهر تهران با پیدا شدن جســد مردانه ای 
گزارش یک جنایت را به قاضی دادگاه کهریزک داد.

روز ۱6 مردادماه امسال وقتی تیم قضایی به همراه پزشکی 
قانونی و تیمی از اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران باالی سرجنازه 
ناشناس حاضر شدند بررســی های میدانی نشان داد جسد 
متعلق به مردی ۲5- 3۰ ســاله با قد متوسط الغر اندام، با تی 
شرت سبز، شلوار جین آبی، کفش مشکی است که بعد از قتل  

در حوزه کالنتری ۱7۱ مصطفی خمینی رها شده است.
کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی در چند ماه گذشــته به 
بررسی پرونده همه مردان گمشده که خانواده هایشان به دادسرا 

و پلیس مراجعه کرده بودند پرداختند اما به گره کور خوردند.
با توجه به اینکه شناسایی جسد می تواند پرده از راز عامالن 
قتل او بردارد قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کهریزک از مردم خواست 
کسانیکه چنین گمشده ای دارند یا دوستشان با این مشخصات 
ناپدید شده است با شماره ۰۲۱5۱۰554۲9 اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران تماس بگیرند.

قاتل در دادگاه جنایی تهران محاکمه شد

حمام خون در خانه خاله

t oseei r ani . i r

خبر

حوادث10

گروه حوادث:پسرجوان که در خانه زنی میهمان بود 
توسط پدرو برادر او کشته شد.

به گزارش پرونده، پنجم آذرماه ســال 9۱ مردي به 
پلیس گفت: پسر۲۰ ساله ام به نام پوریا شب گذشته براي 

کاري از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. 
مأموران بعد از این ادعاها  با بررسي تماس هاي تلفني 
پســر جوان به ارتباط او با زني به نام کتایون پي بردند. 
آن زن که معتاد به شیشــه بود وقتي مورد تحقیق قرار 
گرفت، گفت: من پوریا را مي شــناختم، اما از سرنوشت 

او خبري ندارم.
دو سال بیست و دوم مردادماه سال 93 مردي مأموران 

پلیس را از پیدا شدن جسد سوخته اي در  فشافویه باخبر 
کرد. در بررســي هاي فني معلوم شد که جسد متعلق به 

پوریا است.
در این مرحله کتایون بازجویی شد و گفت که احتمال 
مي دهد پدر و برادرش در جریان قتل نقش داشته باشند. 
فریدون پدر وکیومرث پسر خانواده بازداشت شدند و  در 

بازجویي به قتل پوریا اقرار کردند.
کیومرث گفت: کتایون به شیشــه معتاد بود و رابطه 
خوبي با شــوهرش نداشــت، به همین دلیل شوهرش 
همراه فرزند خردســالش به خانه  پدرمان رفته بودند. 
کتایون سه بار از خانه فرار کرده بود، به همین دلیل من 

و پدرم او را به خانه خودمان برده بردیم تا کمکش کنیم، 
ترک کند. خیلي مراقب او بودیم، اما ناگهان متوجه شدیم 
کتایون از خانه فرار کرده است. وقتي به خانه او رفتیم و هر 
چه در زدیم، کسي جواب نداد. من از روي دیوار وارد خانه 
خواهرم شدم. کتایون به محض دیدن من دستپاچه شد 

و از حیاط بیرون رفت.

او در خصــوص قتل گفــت: وقتي وارد اتاق شــدم، 
به طــور ناگهاني مقتــول را دیدم که در اتاق نشســته 
بود. با دیدنــش آنقدر عصباني شــدم که بــا چاقو دو 
ضربه زدم. مطمئن شــدم که نفس نمي کشــد جنازه 
را الي پتــو پیچیــدم و در صندوق عقــب خــودرو 
 گذاشــتم. از پدرم کمک خواســتم تا او را به بیابان هاي 

فشافویه ببریم. 
قضات شعبه دوم دادگاه کیفري یک استان تهران پس 
از محاکمه پســر جوان را به قصاص و پدرش را به حبس 
محکوم کردند اما این رای از ســوي قضات دیوان عالي 
کشور نقض و پرونده براي رسیدگي دوباره به شعبه ۱۰ 

دادگاه کیفري ارجاع داده شد. 
 دیروز پدرو پســر یکبار دیگر محاکمه شدند و ادعا 

کردند مقتول ، مهدور الدم بوده است.
با پایان جلســه دادگاه قضات برای صدور رای دادگاه 

وارد شور شدند.

 قاتالن ادعای عجیبی دارند

آخرین میهمانی پسرجوان در خانه زن غریبه

پلیس آگاهی تهران از مردم کمک خواست

بن بست در شناسایی پنج تبهکار و دو جسد مرموز

قتل پدر در عصبانیت جوان نمکی
پسر جوان که در کار نان خشکی مشغول بود 
وقتی دید پدر افیونی اش بخاطــر تامین هزینه 
های اعتیادش دست به فروش وسایل خانه زده در 

اقدامی خونین دست به قتل پدرش زد.
ساعت ۲۲ دوشــنبه ۲6 آبان ماه سال جاری 
پسر جوانی با چهره ای آشفته پای در کالنتری ۱35 
آزادی گذاشــت و پرده از یک جنایت خانوادگی 
برداشت. امیر ۱8 ساله به ماموران گفت: هفت ساله 
بودم که پدر و مــادرم از هم جدا شــدند و من با 
چهار خواهر و برادر دیگر درکنار پدرمان زندگی 
می کردیم و پدرم در این سالها به خاطر اعتیادش 

بچه  هایش را مجبور کرده بود که کار کنند.
وی افزود: من در کار خرید و فروش نان خشک 
مشــغول بودم و هرچه پول به دست می آوردم به 
پدرم تحویل می دادند و پــدرم نیز همه پول ها را 
هزینه اعتیادش می کرد. پســر جوان ادامه داد: 
ساعت پنج دوشنبه وقتی به خانه مان در منطقه 
آخ تپه کرج رفتم، دیــدم پدرم برای تامین هزینه 
اعتیادش اقدام به فروش یخچال و تلویزیون خانه را 
کرده است، به همین خاطر با پدرم درگیر شدم که 
او یک چاقو از داخل آشپزخانه برداشت و به سمتم 
حمله کرد که در این درگیری دستانم زخمی شد و 

توانستم چاقو را از بردارم بگیرم.
وی گفت: در ادامه خواهــر و برادرانم را از خانه 
بیــرون آوردم و به پارک رفتم و ســپس آنها را به 
خانه یکی از بســتگانم بردم و خودم به تنهایی به 
خانه بازگشتم. امیر در اعترافاتش گفت: وقتی به 
خانه بازگشتم دیدم چاقویی که پدرم با آن به من 
حمله کرده بود روی مبل است و پدرم نیز روی یکی 
از مبل ها دراز کشــیده بود. هنوز از دســتم پدرم 
عصبانی بــودم که چاقو را از روی مبل برداشــتم 
و چند ضربه به گردن و ســر پــدرم زدم و پس از 

اطمینان از مرگ پدرم از خانه خارج شدم.
چند ســاعتی در خیابان ها پرسه می زدم و به 
تهران آمدم، عذاب وجدان داشتم به همین خاطر 

به کالنتری رفتم و خودم را تسلیم ماموران کردم.
بنا به این گزارش، پسر جوان پس از اعتراف به 
قتل پدرش در شعبه 6 دادسرای امور جنایی تهران، 
بازپرس محسن مدیرروستا با توجه به محل جنایت 
دستور داد تا متهم و پرونده برای تحقیقات بیشتر 
به دادسرای عمومی و انقالب استان البرز منتقل 
شود و تحقیقات تکمیلی در این پرونده خانوادگی 

ادامه دارد.
    

مرگ تلخ کودک 9 ماهه 
با خوردن مواد مخدر شیشه

نوزاد دختر 9 ماه در محله هرندی بر اثر بلعیدن 
مواد روانگردان شیشه فوت کرد و پدرش دستگیر 
شد. سرهنگ حسین مافی رییس کالنتری ۱64 
قائم بیان داشت: ســاعت ۲3 دوشنبه ۲6 آذر ماه 
ســال جاری ماموران کالنتری از مسمومیت یک 
نوزاد 9 ماهه با خبر شدند که به بیمارستان مسیح 

دانشوری منتقل گردیده بود.
وی افزود: پس از حضور ماموران از طریق کادر 
درمانی متوجه می شوند دقایقی قبل نوزاد فوت 

کرده است.
ســرهنگ مافی در ادامه بیان داشــت: مادر 
نوزاد در بیمارســتان بوده و اظهار کرده با پدرش 
فرزندشان را به مرکز درمانی آوردند و پدر از ترس 

وارد بیمارستان نشده و به خانه رفته است.
رییس کالنتــری تصریح کرد: مــادر نوزاد در 
تحقیقات اولیه اظهار داشــت شــوهرش به ماده 
روانگردان شیشه اعتیاد دارد و پک مشمایی مواد را 
زیر بالشش گذاشته و به سرویس بهداشتی رفته بود 
که نوزاد آن را بلعید و زمانی که شوهرش از سرویس 
خارج شد دنبال مواد می گشت که ناگهان دیدیم 
نوزادمان بد حال شد که پدرش دو دستی به سرش 
می زد و به من می گفت بدبخت شدیم مواد را خورد 

که سریعا به بیمارستان انتقال دادیم.
ســرهنگ مافی گفت : بازپرس محسن مدیر 
روستا از شــعبه 6 دادســرای امورجنایی تهران 
دستور بازداشــت پدر کودک 9 ماهه را صادر کرد 
و متهم برای تحقیقات بیشتر درا ختیار ماموران 

اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
    

مرگ معمایی جوان 18 ساله
 در علی آباد کتول

رییس پلیس آگاهی استان گلستان از کشف 
جســد یک جوان در شهرســتان علی آبادکتول 

خبر داد.
سرهنگ مجتبی مروتی رییس پلیس آگاهی 
استان گلســتان گفت: صبح دیروز جسد جوانی 
۱8 ساله در پارک شهر علی آباد کتول کشف شد 
که برآورد اولیه مبنی بر این است که وی به دلیل 

اعتیاد فوت شده و جنایتی رخ نداده است.
وی ادامــه داد: هویت این جوان شناســایی و 
جســد برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

اخبار حوادث
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