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قاتل فراری ،تحت تعقیب پلیس بینالملل
مدیر یک کانال تلگرامی که در غرب مازندران مرتکب جنایت شده بود ،به خارج از
کشور گریخت و پلیس بینالملل در تعقیب اوست .به گزارش پلیس ،این مرد به
نام کامران ،جرايمی از جمله مشارکت در قتل یکی از دوستانش را در جریان کشف
زیرخاکی داشت که بازداشت و سال  85راهی زندان ش ـ ـ ــد .او که به  10سال حبس

محکوم شده بود ،مرداد س ـ ـ ــال  89با گرفتن مرخصی از زندان بيرون آمد که به آنجا
برنگشت و ناپدید ش ـ ـ ــد .او که زندگی مخفیانهای بعد از فرار داشت ،در سالهای
اخیر با راهاندازی یک کانال تلگرامی مربوط به غرب مازندران با انتشار اخبار دروغ و
کذب درباره مردم و مسؤوالن در قالب افشاگری از مردم اخاذی میکرد .همچنین

س ر د متهم
ی دختران جوانی هم ش ـ ـ ــده بود .با توجه به فرار او ،پلی 
باعث خودکش 
فراري را در یکی از کشورهای خارجی شناسايي کرد و بنابراین با هماهنگی قضایی،
او تحت تعقیب پلیس بینالمللقرار گرفت تا با دس ـ ـ ــتگیری و انتقالش به ایران،
محاکمه شود.

تلنگر

اختالف خانوادگی باعث شد یک مادر  ،فرزند 9سالهاش را بکشد

کودککشی با قرص برنج
زن جوان که در پی اختالف و درگیریهای مداوم با شــوهرش به ســتوه

گروه حوادث

آمــده بود ،دســت به اقــدام عجیبــی زد .او بعــد از آنکه قــرص برنج به پســر
خردسالش داد و خودش از آن خورد باعث مرگ وی شد اما خودش زنده
مانــد .بــه گــزارش خبرنــگار جامجــم ،عصــر ســوم بهمــن امســال یکــی از
مسؤوالن بیمارســتانی در کرمان به پلیس  110اطالع داد که پسر 9سالهای

مسموم شده و از بیمارستانی در زرند او را به آنجا منتقل کردهاند .علیرغم تالش پزشکان او فوت
کرده اما مادرش هم که مسموم شده تحت درمان و در جدال با مرگ است.

همیــن باعــث شــد مامــوران انتظامــی
در محــل حاضــر شــوند و بــا تحقیــق
از مســؤوالن بیمارســتان متوجــه
شــدند مــادر و کــودک هــردو دچــار
مســمومیت بــا قــرص برنــج شــدهاند .پســر
 9ســاله فــوت و جســد بــه پزشــکیقانونی
منتقل شد.
معلوم شــد کــه پــدر خانــواده آن دو را در خانه

یافته است که وی در تحقیقات پلیسی گفت:
بعد از جدایی از همســر اولم بــا دخترم زندگی
میکــردم .آن زن بعــد از چنــد ســال فوت شــد
و مــن هم کــه ازدواج کــرده بــودم ،دختــرم برای
ادامــه زندگی نــزد خانــوادهام رفــت .بعــد از آن
من و همســر جدیــدم در خانه دیگــری زندگی
میکردیــم و ثمــره آن پســری 9ســاله اســت.
همســرم مغازه آرایشگری داشــت .مدتی بود

دچار اختالف و درگیری شــده بودیم ،حتی نزد
روانشــناس خانــواده رفتیــم تا مشــکل حل
شــود که نشــد و تصمیم گرفتیــم توافقی جدا
شــویم امــا بعــد از کشوقوسهــای مختلف
و بــا میانجیگــری خانوادههایمــان از تصمیــم
جدایی بهخاطر پسرمان منصرف شدیم .ولی
اختالفها ادامــه داشــت و بعد از قهــر دوباره
زنم به خانه بازگشــت .ولی با هم قهــر بودیم و
زیاد حرف نمیزدیم.

پسر خردسال قبل از مرگ نام قاتل
را لو داد

شــاکی ادامــه داد :روز حادثــه هــم طبــق
معمــول روزهــای قبل خانــه را تــرک کــرده و به
محــل کارم رفتــم .زنــم و پســر 9ســالهمان در
خانه بودنــد .عصر همــان روز بود که پســرم به

بخشش مرد همسرکش درجلسه دادگاه

قتل همسر به خاطر خالکوبی!
قاتل در حال برداشت از حساب زن کشته شده

مــردی کــه بــا د یــدن خالکو بــی همســرش عصبا نــی
شــده و او را کشــته و جســدش را تکه تکه کرده بــود ،با
درخواســت پســرش از قصاص نجات یافــت .متهم در
جلسه دادگاه به تشریح قتل همسرش پرداخت.
به گــزارش خبرنــگار جامجــم ،تحقیقات جنایــی در این
پرونده از شــامگاه  ۲۶اردیبهشــت امســال و با گزارش
ناپدیــد شــدن زن جوانــی در تهــران آغــاز شــد .خواهــر
ماهــرخ در تحقیقــات گفــت :دیــروز بــا خواهــرم تماس
گرفتم و قــرار بــود امروز بــه دیدنش بــروم امــا هرچه در
زدم  ،کسی در را باز نکرد .با شــوهرش تماس گرفتم که
ادعا کرد ماهرخ بــه خارج از کشــور رفته اســت .با توجه
به شــرایط کرونایی مطمئنم او از کشــور خارج نشــده و
به احتمال زیاد بالیی سر او آمده است.
پــس از ا یــن شــکایت تحقیقــات پلیســی آ غــاز ش ـد.
بررس ـیها نشــان داد ،زن جوان دو حســاب بانکی دارد
اما از یکی از این حســابها ســه بار به مبلغ  ۱۵میلیون
تومــان پول بــه حســاب پســرش واریز شــده اســت .با
این ســرنخ ،مأموران به بازبینی دوربینهای مداربسته
بانکهایــی کــه از آن انتقــال وجــه صــورت گرفتــه بــود،
پرداختنــد .تصو یــری کــه از دوربینهــای مداربســته
بانکها به دست آمد ،تصویر همسر ماهرخ بود.
بــا کشــف ایــن ســرنخ ،شــوهر ماهــرخ به نــام شــاهین
دســتگیر شــد و در بازجوییهــا بــه قتــل اعتــراف کرد و

گفت :پس از کشتن همسرم با چاقو ،جسدش را مثله
کرده و در حوالی شهریار دفن کردم.
بــا کشــف جســد و تکمیــل تحقیقــات پرو نــده بــرای
محاکمــه بــه دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران ارســال
شد و متهم در شعبه دوم پای میزمحاکمه قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه پســر مقتول به عنوان اولیایدم
پــدرش را بخشــید و گفت :پــدر و مــادرم با هــم اختالف
و درگیری داشــتند و فکــر نمیکردم ایــن درگیری باعث
قتل مادرم شود.
در ادا مــه متهــم در جا یــگاه قــرار گر فــت و بــا قبــول
اتهامش گفت :به خاطر عالقهای که به ماهرخ داشــتم
با او ازدواج کردم .وقتی پسرمان دوساله بود از هم جدا
شــدیم و من به دلیل اینکه نمیتوانســتم از پسرمان
مراقبــت کنــم ،دوبــاره ازدواج کــردم امــا بعــد از مدتــی
ماهرخ پیام داد کــه میخواهد برگــردد و نمیتواند تنها
زندگی کند .بــه حرفش اعتمــاد کرده و همســر دومم را
طــاق دادم و تــا ســالها مهر یــه او را م ـیدادم .بعد هم
بــا ماهــر خ دوبــاره ازدواج کــردم و او درس خوانــد و بــه
عنــوان کمک پرســتار مشــغول بــه کار شــد .حقوقش
را خــرج خود میکــرد و مــن بــا کارکــردن بــرای او خانهای
120متــری و خــودرو گرفتــم .بعــد از مدتــی رفتــار ماهــرخ
تغییر کــرد و دیگــر به مــن توجهــی نمیکــرد .یــک روز با
بررســی گوشــی او متوجه شــدم در این مدت مرا فریب
داده و بــا دوســتانش خان ـهای مجــردی گرفتــه اســت.
خیلی عصبانی شــده و با او درگیر شــدم کــه ادعا کرد هر
کاری دوست داشــته باشــد میکند و زندگیاش به من
مربوط نیســت .در کــش و قــوس این درگیــری ،متوجه
شــدم بدنش را خالکوبی کــرده اســت .از خالکوبی بدم
میآمــد و دیگر نتوانســتم خــودم را کنترل کنــم و با هم
درگیر شــدیم .او با گردوشــکن مرا زد و من هــم با چاقو
او را کشــتم .بعد از قتل جســدش را تکهتکه کــرده و به
اطراف شــهریار بــرده و آنجا دفن کــردم .پــس از آخرین
دفاع متهم و وکیل مدافعش ،قضات وارد شور شدند
تا حکم مجازات مرد همسرکش را صادر کنند.

تلفنهمراهــم زنــگ زد و کمــک خواســت .بــا
قطع شــدن تلفن پســرم به خانه و تلفنهمراه
زنــم زنــگ زدم کــه جــواب نــداد و ســریع محــل
کارم را تــرک کــرده و بــه خانــه بازگشــتم کــه بــا
صحنــه عجیبــی روب ـهرو شــدم .پســرم در اتاق
افتــاده و بدحــال بــود .از ســویی همســرم نیــز
نیمهجــان آنطرفتــر افتــاده بــود .پســرم
میگفــت دلدرد داشــته و مــادرش بــه او
قــرص داده تــا بــا خــوردن آن دردش از بیــن
بــرود کــه یکدفعــه حالــش بــد شــده اســت.
مــن نیــز هردویشــان را بــه بیمارســتان زرنــد
و بعــد بــه بیمارســتانی در کرمــان بــردم کــه
ساعاتی بعد پسر 9ســالهام فوت شد و مقصر
مادرش است.
بــا توجــه بــه گفتههــای ایــن مــرد ،تحقیقــات
پلیــس جنایــی شــهر زرنــد بــرای رازگشــایی از
ایــن جنایــت ادامــه داشــت امــا مــادر مقتــول
همچنــان با مــرگ دس ـتوپنجه نرم میکــرد تا
اینکه با تالش پزشکان وی زنده ماند و تحت
درمــان بــود تــا اینکــه او دیــروز بهــوش آمــد و
توانستند ماموران با وی حرف بزنند.
زن متهم بــه قتــل در جریان تحقیقــات گفت:
مــن و شــوهرم دچــار اختالفهــای خانوادگــی

زیادی شــده بودیــم ،حتــی خواســتیم توافقی
جدا شویم که به خاطر بچهام نشد .اما دوباره
و بعد از اینکــه پس از قهــر به خانه بازگشــتم
اختــاف و درگیریهایمــان همچنــان ادامــه
داشــت .دعــوا ،درگیــری و قهــر داشــتیم .حال
روحیام خوب نبود و از این وضع خسته شده
بودم .فکر میکردم اگر بــه زندگیام پایان دهم
خالص میشوم.
وی افــزود :ازســویی نمیخواســتم بعــد
از مرگــم پســر  9ســالهام از دوری مــن عــذاب
بکشــد .بنابرایــن رفتــم قــرص برنــج خر یــدم.
او دلدرد داشــت کــه آن را بــه خــوردش دادم
و گفتــم بــا خــوردن آن بهتــر میشــود و بعــد
خودم نیــز از همــان قرص خــوردم کــه بدحال
شــدم اما فرزندم فوت شــد و من زنده ماندم.
ایکاش من هــم میمردم حاال که پســرم مرده
نمیخواهــم زنــده بمانــم .اشــتباه کــردم و
گمان میبردم هردو میمیر یــم و از این زندگی
خالص میشویم که نشد و پشیمانم.
با هماهنگی قضایی قرار شد که بعد از بهبود
ایــن زن کــه متهــم بــه قتــل پســر 9ســالهاش
است ،برای تحقیقات بیشتر به پلیس آ گاهی
شهر زرند کرمان منتقل شود.

جهانگردان قالبی از مسافران زن طال سرقت میکردند

چهار مرد با همدســتی یــک زن نقــش مســافر و جهانگرد
ترکیهای را بــازی و با دادن روبل و لیر جعلی به مســافران زن
و گرفتــن طالهایشــان کالهبــرداری میکردنــد .بــه گــزارش
خبرنــگار جا مجــم ،اوایــل بهمن امســال زنــی با حضــور در
شــعبه نهــم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران از اعضــای
بانــدی کــه دو مــرد و یــک زن بودنــد ،بــه اتهــام آدمربایــی و
سرقتطالهایششکایت کرد.
بــا دســتور قضایــی تحقیقــات پلیســی ادامــه پیــدا کــرد و
شــاکی گفت :به عنــوان مســافر ســوار خودروی ســمندی
شــدم که عالو هبــر راننده یک مســافر مــرد و زن داشــت .در
میانــه راه مســافر مرد بــه زبــان ترکی اســتانبولی حــرف زد و
مدام به طالهایــم نگاه میکرد .راننــده حرفهایش را برایم
ترجمه کرد که فهمیدم میخواهد طالهــا را بخرد و بهجای
آن روبــل روســی و لیر ترکــی بدهــد .راننــده میگفــت ارزش
پــول خارجــی مســافر جهانگــرد دوبرابــر قیمــت طالهایم
است .زن مســافر هم میگفت اگر طال داشــت او هم با این
یکــرد .رفتارشــان کمی عجیــب بود و
جهانگــرد معاملــه م 
طالیم را نفروختم .مــرا ربودند و بعد با چاقــو تهدیدم کرده
وطالهایمراسرقت کردهومرااز خودروبیرونانداختند.
بعــد از آن بود کــه زن دیگری که به شــیوهای مشــابه به دام
افتــاده بــود بــه پلیــس آگاهــی آمــد و از متهمان شــکایت
کرد .جس ـتوجوها برای دســتگیری متهمان فراری ادامه
داشــت تا اینکه زنان دیگــری نیز بــه پلیس آگاهــی آمدند
و شــکایت کردنــد که بــه عنــوان مســافر ســوار شــدهاند و
جهانگــرد قالبی کــه بــه زبــان ترکــی اســتانبولی و نیــز عربی
حــرف م ـیزده ،فریبشــان داده و طالهایشــان را خر یــده
امــا در قبــال آن روبــل روســی و لیــر ترکــی داده کــه آن را برای

فروش بــه صرافــی بردهاند متوجه شــدهاند جعلی اســت.
تحقیقــات حاکــی از این بــود متهمــان یــک زن و چهــار مرد
مشــان مدام جا عوض کرده و در قالب
هســتند که در جرای 
راننــده ،مســافر و جهانگــرد نقــش بــازی و بــا خودروهــای
ســمند و پــژو مســافران را در غــرب و شــمال تهــران ســوار
میکننــد .ســرانجام مامــوران چنــد روز پیــش با شــکایت
مشــابه جدیدی روب ـهرو شــدند که معلــوم شــد مالباخته
زن توانســته زمانی که از خودرو به بیرون پرت و پارچه پالک
خودرو کنار رفته شــماره آن را بــه خاطر بســپارد و در اختیار
پلیس قرار دهد .بنابراین مالک خــودرو تحت تعقیب قرار
گرفــت و بازداشــت شــد .او بعــد از اظهــارات ضــد و نقیــض
وقتــی در مواجهه حضــوری بــا زنــان مالباخته قــرار گرفت،
شناســایی شــد و با اعتــراف بــه جرایمــش گفــت :مدتی در
ترکیه بودم که بازگشــتم .با زنی در اینســتاگرام آشنا شدم.
چون دچــار مشــکالت مالــی بــودم بــا دو نفــر از دوســتانم
در میان گذاشــتم که زبــان ترکــی اســتانبولی و عربــی را بلد
بودنــد و تصمیم گرفتیم نقــش مترجم و جهانگــرد را برای
زنــان مســافر بــازی و طالهایشــان را ســرقت کنیــم .طبــق
نقشهمان گاهی زن مورد عالقهام با ما بود تا ماجرای دزدی
یمــان لــو نــرود .وقتــی جهانگــرد قالبــی حــرف
و کالهبردار 
میزد آن را ترجمه کرده و به مسافر زن میگفتیم از طالهای
شما خوشــش آمده ،اگر آن را به وی بفروشی روبل روسی و
لیر ترکی به او میپردازد که ارزش آن معادل  20تا 30میلیون
تومانبودهودوبرابر قیمتطالهایتاناست.بااینترفند
آنهــا را فر یــب داده و معاملــه انجــام میگرفت و لیــر و روبل
جعلی به زنان مسافر داده میشد .بعد از فرارمان طالهای
سرقتی را فروخته و هرکدام ســهمی از آن پول میبردیم .در
چند مــورد مســافران زن به ما شــک کردند که بــا چاقو آنها
را تهدیــد کــرده و طالهایشــان را بــه ســرقت بردیــم .عظیم
ســهرابی ،بازپرس شــعبه نهــم دادســرای جنایی تهــران با
تایید این خبر بــه جامجم گفت :با اعتراف این متهم ،ســه
مــردی کــه همدســتش بودنــد نیــز بازداشــت شــدند و به
مشــان اعتراف کردند.
همدستی با یکدیگر و افشای جرای 
تحقیقــات از آنهــا در پلیــس آگاهی در حالــی ادامــه دارد که
پلیسبهدنبالیزنیاست کهبا آنهاهمدستبود.

سقوط مرگبار بهمن
در طالقان

متهم زن:
اشتباه کردم
ای کاش من هم
میمردم

کارکنان فنی اداره برق اســتان البــرز در حال کار
در جاده روســتایی شهرســتان طالقان بودندکه
دچار بهمن مرگبارشــدند .ســه نفراز آنها نجات
یافتندو نفر چهارم فوت شد.
محمدرضا فــاح نــژاد ،مدیرکل مدیریــت بحران
اســتانداری البــرز بــه ایســنا گفــت :ســاعت  15و
40دقیقــه دیــروز یکشــنبه نوزدهــم بهمــن
تعــدادی از کارکنانــی فنــی شــرکت توز یــع بــرق
استان البرز به جاده روستای ناریان شهرستان
طالقــان رفتــه و مشــغول تعمیــر شــبکه بــرق
بودندکــه ناگهــان بهمــن ریــزش کــرد و آنهــا کــه
گفته می شــد چهارنفر بوده اند زیــر بهمن و تلی
از بــرف گرفتــار شــدند .وی افــزود  :بــا اطــاع این
موضوع به هالل احمر و دیگر نیروهای امدادی
آنها برای امدادرســانی و نجات جان این افراد به
محل حادثه اعزام شــدند .نیروهای هالل احمر
همــراه ســگهای زنده یــاب بــه جســت وجو در
میان بهمن پرداختند .معلوم شــد یکی از افراد
گرفتــار توانســته خــود را نجــات دهــد و بیــرون
بیاید اما دچــار مصدومیت جزئی شــده بــود .در
ادامــه دو نفــر دیگــر را نیروهــای امــدادی هــال
احمر زنــده از زیــر بهمــن بیــرون آوردنــد .این در
حالی بــود که بعداز جســت و جــوی فــراوان نفر
چهارم را در حالی از زیر بهمن بیرون آوردندکه او
فوت شده بود.

کوتاه از حوادث
خانــم معلــم ،شــاگردش را کــه فیلــم کالس
درس جنجالــی آنالیــن او را منتشــر کــرده بــود،
بخشــید .چنــدی پیــش کلیپــی از کالس درس
آنالیــن خانــم معلمــی در فضــای مجازی منتشــر
شــد ک ه او هنگام درس دادن به دانشآموزانش
از طریق فضای مجازی بوده که ناگهان همسرش
وارد اتــاق شــده و پشــت دوربیــن قــرار میگیرد و
خانــم معلــم کــه دســتپاچه میشــود جملــه
ناشایستی به او میگوید و پس از آن همسرش از
کادر خــارج میشــود .بعــد از انتشــار ایــن کلیــپ
جنجالــی بــود کــه خانــم معلــم بــه پلیــس فتــای
اســتان خراســانرضوی رفــت و از منتش ـرکننده
این فیلم شــکایت کــرد .در ادامــه رد شــاگرد او به
دســت آمد که با تحقیق از او معلوم شــد انتشــار
این کلیــپ برای ســرگرمی بوده اســت .ســرانجام
خانــم معلــم وقتــی متوجــه شــد شــاگردش
سوءنیتی نداشته و پشیمان است ،او را بخشید.
 3نفر از اعضای یک خانــواده بر اثرگازگرفتگی در
روستای کالدشت ،دماوند فوت شــدند .این زوج و
پســر خردسالشــان در خانهشــان در روســتای
کالدشت پایین شهرســتان دماون د بودند که دچار
مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منوکسیدکربن
شــده و فوت کردنــد .در بررســی از خانه آنهــا معلوم
شــد اســتفاده از وســايل گازســوز غیراســتاندارد به
علــت نداشــتن دودکــش وســیله گرم ـازا در خانــه
باعث این حادثه مرگبار شده است.

