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قتل به خاطر طلب  1/5میلیونی
گروه حوادث :عامل قتل در بیابانهای حسنآباد تهران
پس از یکســال دســتگیر و مدعی شــد به خاطر طلب 1/5
میلیون تومانی دســت به جنایت زده اســت .در شهریور ماه
ســال گذشته راننده یک دستگاه خودرو تریلر در جاده قدیم
قم – منطقه حسنآباد ،در حین کنترل الستیکهای خودرو
با جســد فردی حدودا  50ساله در کناره جاده روبرو میشود
که بالفاصله موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی  110اطالع
میدهد.
بــا حضور مأمورین کالنتری  176حســن آباد در محل و
انجام بررسیهای اولیه مشخص شد که متوفی بر اثر اصابت
ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه قفسه سینه به قتل رسیده
است .بالفاصله موضوع به قاضی کشیک دادگاه بخش فشافویه
اعالم ،پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» تشکیل و به
دستور رئیس شعبه  102دادگاه بخش فشافویه ،پرونده جهت
رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
در ابتدای تحقیقــات کارآگاهان اطالع پیــدا کردند که
در بازرســی اموال بدســت آمده از مقتول هیچگونه مدارک
شناســایی مبنی بر شناسایی هویت وی کشف نشده و جسد
به صورت ناشناس به پزشکی قانونی منتقل شده است.
ســرانجام پس از گذشــت چند روز از زمان کشف جسد
و با مراجعه اعضای یک خانواده به کالنتری شــهریار و طرح
شــکایت با موضوع فقدان فردی با مشخصات ظاهری جسد
کشف شده در منطقه حسن آباد ،هویت جسد ناشناس به نام
«اسماعیل .م» ( 45ساله – تبعه افغانستان) شناسایی شد.
در تحقیقــات از اعضای خانواده مقتول ،کارآگاهان اطالع
پیدا کردند که مقتول در زمینه پیمانکاری ساختمان فعالیت

داشته و از چندی پیش بواسطه اعتیاد شدیدی که به مصرف
موادمخدر پیدا کرده دچار مشــکالت شدید مالی در زمینه
کاری شــده بگونه ای که چندین نفر به عنوان طلبکار بارها
جهــت وصول طلب خود بــه درب خانه ی مقتول مراجعه و
بعضا با وی مشاجره لفظی داشتهاند.
بــا بهره گیــری از تحقیقات میدانی و اقدامات پلیســی،
کارآگاهــان اطالع پیدا کردند که مقتــول آخرین بار با یکی
از طلبکارانــش بنام «عبــداهلل .م» ( متولــد  – 1360تبعه
افغانستان ) مشاهده شده است.
در تحقیقات تکمیلی محــل کار عبداهلل در محدوده یک
فروش مصالح ساختمانی در شهرستان شهریار
کارگاه خرید و
ِ
– منطقه وحیدیه شناســایی ،با مراجعه به این محل و انجام
تحقیقات میدانی ،کارآگاهان اطــالع پیدا کردند که عبداهلل
همزمان با قتل اســماعیل ،از کشــور خارج و به افغانستان
متواری شده است.
در اوایل مرداد  ،1396کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
اطالع پیدا کردند که عبداهلل پس از گذشــت نزدیک به یک
سال به صورت غیرقانونی وارد ایران شده و در حال حاضر در
شهرستان شهریار تردد دارد .بالفاصله اقدامات پلیسی آغاز و
سرانجام «عبداهلل .م» در روز  22مرداد 96دستگیر ،به اداره
دهــم ویژه قتل منتقل و در همان تحقیقات اولیه صراحتا به
ارتکاب جنایت اعتراف و انگیزه خود از جنایت را وصول طلب
یک میلیون و  500هزار تومانی خود از مقتول عنوان داشت.
متهــم در اعترافاتش در خصوص نحوه ارتکاب جنایت به
کارآگاهان گفت« :من با مقتول کار میکردم؛ آنزمان نیسان
داشــتم و کلیه جابجاییهای مصالح ســاختمانی مقتول را
برایش انجام میدادم تا اینکه میزان بدهی او زیاد شــد؛ من

حریق انباری در چهارراه ولیعصر
و نجات  20نفر از آتش

همیشــه به مقتول میگفتم که پول بدهد اما او هربار مدعی
میشــد که پولش را از پیمانکار نگرفته اما میدانستم که او
پــول میگیرد و مواد مصرف میکند؛ چنــد بار به در منزل
مقتــول رفتم و حتی اعضای خانــوادهاش نیز مرا دیدند .روز
حادثه از طریق تماس تلفنی یکی از دوســتان متوجه شدم
که اسماعیل مبلغ قابل توجهی پول دریافت کرده؛ بالفاصله
به ســراغش رفتم تا طلب خود را از او بگیرم؛ به او گفتم که
پولم را بده اما او مجددا مدعی شــد که پولی ندارد .زمانیکه
اســماعیل اصرار مرا برای گرفتن پول دید به من گفت« :اگر
پــول میخواهی باید به حســنآباد برویم تا از کســی پول
بگیرم»؛ قبول کردم تا به همراه مقتول به حسنآباد برویم اما
زمانیکه به حســن آباد رسیدیم ،ناگهان مقتول عنوان داشت
که« :اصال تو طلبی از من نداری»!! من که عصبانی شده بودم

با او به صورت لفظی درگیر شــدم که او به من فحاشی کرد.
ناگهان مقتول با چاقوی ضامن دار به سر و کتف من ضربه زد؛
من نیز از زیر صندلی راننده یک چاقو بیرون کشیده و چند
ضربه به قفســه سینه ی او زدم ؛ مقتول از خودرو پیاده شد
و به کنار جاده رفت و بی حال شد؛ او را دنبال کردم؛ ناگهان
برگشت؛ فکر کردم میخواهد مرا با چاقو بزند؛ او را هل دادم ؛
مقتول روی زمین افتاد و من چند ضربه دیگر به قفسه سینه
زده و از محــل فرار کردم» .ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم،
معــاون مبارزه با جرایم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ،
بــا اعالم این خبر گفت« :باتوجه به اعتراف صریح متهم ،قرار
بازداشت موقت از ســوی مقام محترم قضایی صادر و متهم
جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت».

رئیس پلیس پایتخت خبرداد

یگان ویژه موثرترین واحد در برقراری نظم و امنیت پایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :یگان ویژه موثرترین
واحد در برقراری نظم و امنیت پایتخت به شمار میرود.
بــه گزارش مهر ســردار حســین رحیمی در مراســم
صبحــگاه صبح دیروز کــه در یگان امداد ایــن فرماندهی
برگزار شد ،با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه ،یگان امداد در
ماموریتهای پلیس ،بیان داشت :خوشحال هستم که امروز
در جمع یکی از مهمترین واحدهای موثر در برقراری نظم و
امنیت پایتخت جمهوری اسالمی ایران هستم.
وی افزود :با توجه به حساســیت کار شما و اینکه حضور
گســترده شــما میتواند اثر زیــادی را در انضباط  ،نظم و
آرامش شــهروندان داشته باشــد و وظایف و ماموریتهای

شما بسیار حائز اهمیت اســت ترجیح دادم اولین نوبت در
جمع شما برادران عزیزم باشم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشــاره به اینکه از همه
تالشها ،زحمات وخدمات شما تشکر میکنم و معتقدم که
ایــن تالشها ،اقدامات و خدمات بایــد متفاوت تر و جدی
تر و اثر بخش تر باشــد ،بیان داشت :امروز نیروی انتظامی
که با عنایــت به کالم نورانی مقام معظــم رهبری مصداق
واقعــی مجاهدان فی ســبیل اهلل هســتند ،از اثرگذارترین
مجموعههای امنیتی کشور میباشد.
وی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی از ارکان برقراری
نظم و امنیت کشــور از نقطه صفر مرزی تا عمق شــهرها
و روســتاها اســت ،گفت :امــروز نیروی انتظامــی دارای
ماموریتهای متنوع و متکثری است؛ تا بدانجا که مردم این
کشــور همواره به امید وجود پلیس ،در عرصههای مختلف
اقتصــادی ،علمی ،فرهنگی و ...مشــغول تالشهای روزمره
خود هستند.

ســردار رحیمی خاطر نشــان کرد :کار برقراری نظم و
امنیــت به مثابه نقطه آغازین هر کاری اســت و اگر نظم و
امنیت نباشد هیچ تشکیالتی نمیتواند به فعالیتهای خود
بپردازد.
ایــن مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به اینکــه یکی از
مهمتریــن و خطیرترین وظایف امروز بر عهده پلیس و ناجا
اســت و از این رو باید جایگاه خود را بدانید و حساســیت
کار خود را متوجه باشــید ،بیان داشت :در اجرای این مهم،
اساســیترین نکتهای که باید مد نظر ما باشد این است که
باید به مردم کشــور و شــهرمان احترام بگذاریم چرا که ما
نوکر و خادم مردم هستیم.
فرمانــده انتظامی پایتخــت گفت :یادمان باشــد برای
خدمت به مردم آمده ایم چرا که فلسفه شکل گیری نیروی
انتظامی ارایه خدمت و مراقبــت از مردم و ایجاد آرامش و
ارتقا نظم و امنیت جامعه اســت و ما آمــده ایم تا از مردم
مواظبت و مراقبت کنیم.
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سردار رحیمی عنوان داشت :وجود یک پلیس باید مظهر
آرامش ،نظم و انضباط و اقتدار باشــد و اگر اینگونه باشــد
بدانید که مفید و موثر واقع خواهد شد و در غیراین صورت
است که مسیر را اشتباه رفته اید .
وی با اشــاره بــه اینکه پلیس معرف اخــالق اجتماعی
جامعه اســت و باید با رفتارهایش ،رفتــار جامعه را تغییر
دهد و با هنجارهایی که در ماموریتهایش انجام میدهد نا
هنجاریها را از بین ببرد و نباید عامل پلشتیها و رفتارهای
ناشایســت باشــد ،گفت :با مردم باید لطیف ترین ،مودبانه
ترین و بهترین برخورد را داشــته باشــیم چرا که ما خادم
مردم هستیم.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ در پایان با تاکید بر لزوم
داشــتن گشــتهای هدفمند ،بیان داشــت :باید گشتها
هدفمند و اثر گذار باشــند و با احترام به مردم با چشمانی
بــاز و تیــز بین با کوچکتریــن مورد نا امنــی و بی نظمی
برخورد شود.

شناسایی و دستگیری اعضای باند
تصادف ساختگی در کاشان

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان کاشــان گفت :اعضای باندی که با ایجاد
تصادفات ســاختگی اقدام به کالهبرداری در سطح شــهرهای مختلف میکردند،
در شهرستان کاشان شناسایی و دســتگیر شدند.به گزارش میزان به نقل از روابط
عمومی دادگستری اصفهان ،ســیدرضا سجودی دادستان عمومی و انقالب کاشان
گفت :از مدتها قبل شناســایی و برخورد با افرادی که از طریق تصادفات ساختگی
به دنبال وصول دیه و( ...کالهبرداری) از شــرکتهای بیمه بودند در دســتور کار
دادگســتری شهرستان کاشان قرار گرفته بود.وی افزود :با هوشیاری بازپرس شعبه
سوم دادسرای کاشــان باندی که حسب ادله موجود با تصادفات ساختگی اقدام به
کالهبرداری میکردند ،شناسایی شده و  24نفر از نقاط مختلف کشور که به همین
منظور داخل یک منزل اســتیجاری در شهر کاشــان متمرکز شده بودند ،دستگیر
شدند.سجودی بیان داشت :بنا بر اطالعات اولیه واصله اعضای اصلی باند با شناسایی
و اغفال اشــخاص و متعهد کردن ایشــان با اخذ اســناد تجاری و با وعده پرداخت
درصدی از مبالغ وصولی از شرکتهای بیمه با ایجاد مصدومیت و تصادفات صوری
در ســطح شهرستانهای بیرجند ،زاهدان ،مشهد ،کرمان ،قزوین ،بجنورد ،طبس و
اردبیل اقدامات و اهداف مجرمانه خود را به انجام میرساندند.دادســتان عمومی و
انقالب کاشان تصریح کرد :تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

دستگیری  10هزار توزیع و مصرفکننده
مواد مخدر در البرز
فرمانده نیروی انتظامی البرز گفت :از ابتدای سال تاکنون  54میلیاردتومان کاالی
قاچاق در استان کشــف و ضبط شده است.به گزارش ایسنا ،سردار بخشعلی کامرانی
صالح در نشســت مطبوعاتی دیروز که به مناسبت تجلیل از خبرنگاران حوزه پلیس
برگزار شــد ،اظهارکرد :از ابتدای ســال تاکنون بیش از هزار طرح برای مقابله با تهیه،
توزیع و مصرف مواد مخدر در استان اجرایی شده است.وی ادامه داد :در همین راستا
بیش از  10هزار توزیع و مصرفکننده خرد مواد مخدر در اســتان دســتگیر شده اند.
وی افزود :از ابتدای ســال تاکنــون در مجموع پنج تن انواع پیش ســاز مواد مخدر،
تریاک ،هروئین و حشــیش در استان کشف و ضبط شده است.این مسئول با اشاره به
دیگر اقدامات پلیس در ســال جاری ابرازکرد:با تالش نیروهای پلیس در طی بیش از
چهارماهگذشته ،آمار مجموع ســرقتها در استان با کاهش پنج درصدی مواجه بوده
اســت.فرمانده نیروی انتظامی البرزگفت :مبارزه با سرقت از اولویتهای پلیس استان
است و در برخورد با سارقان هیچ اغماضی صورت نمیگیرد.
سردار کامرانی صالح همچنین به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کاال نیز
اشارهکرد و افزود :دراین حوزه از ابتدای سال تا کنون بیش از  54میلیارد تومان کاالی
قاچاق در اســتان کشف و ضبط شده است.وی اظهارکرد :در این خصوص  11پرونده
 100میلیون تومانی 65 ،پرونده بیش از  10میلیون تومانی و هفت پرونده باالی 500
میلیون تومانی تشکیل شده است.وی ادامه داد :درارتباط با کاالی قاچاق در استان در
مجموع  1۸4نفر دســتگیر و  76خودرو نیز توقیف شده است .این مسئول با اشاره به
اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی نیز توضیح داد :طی این مدت شاهدکاهش چهار
درصدی انواع تصادفات اعم از جرحی ،فوتی و خسارتی در استان بودهایم.ویگفت :در
بیش از چهارماهگذشته در مجموع  31فوتیکمتر از مدت مشابه سالگذشته در تصادف
اســتان داشتهایم که امیدواریم به جایی برســیم که در جادههای استان هیچ تصادف
منجر به فوتی اتفاق نیفتد.

مصدوم شدن یک تن در پی انفجار مین
در جاده اهواز  -حمیدیه

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی خوزستان گفت :بر اثر انفجار
مین در جاده اهوار  -حمیدیه ،روبروی عین دو ،در روز جمعه یک نفر مصدوم شد.
به گزارش میزان ،شهیار میرخشتی اظهار کرد :این حادثه در ساعت  7:29رخ داد و
نیروهای امدادی اورژانس  115به محض اطالع از وقوع حادثه در محل حاضر شدند.وی
افزود :مصدوم توسط نیروهای اورژانس  115به مرکز درمانی منتقل شد.

ســخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع حریق در
یک انبار پارچه در محدوده چهارراه ولیعصر تهران خبر داد.ســیدجالل ملکی در
گفتوگو با ایســنا در ایــن باره گفت :وقوع حادثه حریق در یــک انبار پارچه در
ســاعت  11:1پیش از ظهر دیروز به ســامانه  125اطالع داده شد که در پی آن
ستاد فرماندهی آتشنشانان چهار ایستگاه را به همراه نردبام و تشک نجات به محل
حادثه واقع در چهارراه ولیعصر اعزام کرد.وی با اشاره به حضور عوامل آتشنشانی
در محل افزود :محل حادثه یک ســاختمان چهــار طبقه بود که در طبقه منفی
یک آن انباری پارچه به مســاحت حدود  500متر مربع قرار داشت که تمام این
انبار کامال شلعهو ر شده و شلعههای آتش در حال سرایت به طبقات مجاور بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه دود زیادی
تمام طبقات این ساختمان را فرا گرفته بود ،افزود :آتشنشانان با تقسیم شدن به
دو گروه عملیات نجات و اطفای حریق را به شکل همزمان آغاز کرده و یک گروه از
آنان با مراجعه به طبقات حدود  20نفر از افراد حاضر در این ساختمان را از میان
دود نجات داده و به محل امن انتقال دادند که در این بین زنی دچار دودگرفتگی
شــده و در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.وی افــزود :گروه دیگر نیز اقدام به
اطفای حریق کرده و پس از مدتی پس از ایمنسازی محل به عملیات خود خاتمه
دادند.ملکی با بیان اینکه علت این حادثه از سوی کارشناسان آتشنشانی در دست
بررسی است ،گفت :خسارات ریالی به جا مانده از این حادثه باال بود.

آتشسوزی در پاساژ بهبهانی اهواز

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از
آتش گرفتن طبقه اول پاساژ بهبهانی اهواز خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان از اهواز ،مقصود حق شــناس ،مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شــهرداری اهواز گفت :ساعت  9:24دقیقه صبح دیروز از طریق
مرکز  125موضوع آتش سوزی در پاساژ بهبهانی اهواز به ما اطالع داده شد که
پس از  2دقیقه ماموران آتش نشــانی به محل آتش سوزی رسیدند .وی اظهار
کرد :خوشــبختانه در این حادثه کسی آســیب ندید.حق شناس اذعان داشت:
آتش ســوزی در یک باب مغازه کفش فروشی آغاز شد و علت حادثه در دست
بررسی است.مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اهواز تصریح کرد :آتش نشــانان آتش را خامــوش کردند و هم اکنون در حال
تخلیه دود از پاســاژ هستند.پاساژ بهبانی در خیابان امام اهواز و مرکز این شهر
واقع شده است که یکی از مراکز خرید مهم و پرتردد در اهواز به شمار میرود.

سریال غرق شدن در سد و کانالهای آبیاری

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان قزوین از غرق شدن جوانی
 27ســاله در ســد زیاران آبیک خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از
قزوین؛ هاشمی گفت :این مرد جوان از اهالی کرج ،عصر روز جمعه که برای شنا
به کانال سد زیاران رفته بود به علت جریان شدید آب جان خود را از دست داد.
هاشمی افزود :غواصان هالل احمر پس از دو ساعت جستجو ،جسد وی را از آب
بیرون کشیدند.ششــم مرداد هم یک زن و مرد جوان در سد زیاران غرق شدند
که جسد آنها پس از دو روز جستجو و قطع آب سد پیدا شد.از ابتدای امسال
تا کنون  10نفر در کانالهای آبیاری دشــت قزوین و شــش نفر در رودخانه و
سدهای استان جان خود را از دست دادهاند.

مسمومیت  ۵نفر از اعضای یک خانواده در بهشهر

مســمومیت غذایی  5نفر از اعضای خانواده را روانه بیمارســتان کرد.زکریا
اشــکپور ســخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران در
گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان از ساری ،گفت :ســاعت 1:40بامداد دیروز،
تماس تلفنی در خصوص بروز عالئم مسمومیت غذایی در یک خانواده بهشهری
به مرکز پیام اورژانس شــرق مازندران اعالم شد.وی با بیان اینکه در این حادثه
دو کودک  ۸و  12ساله  ،دو آقا و یک خانم دچار مشکالت گوارشی شده بودند،
افزود:همه این افراد بعد از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره)
بهشهر منتقل شدند.اشکپور افزود :حال هیچ یک از این افراد وخیم گزارش نشد.

پراید در آتش اختالف خانوادگی

یک خودروی پراید در مقابل بوســتان فدک در باقرشهر تهران دچار حریق
شــد.به گزارش مهر ،مسئول آتش نشانی شهرداری باقرشهر ،علت این حریق را
اختالف خانوادگی بین پدر و پسر اعالم کرد.

محیطبان خوزستانی حین گشتزنی
مورد اصابت گلوله قرار گرفت

رئیــس اداره محیط زیســت امیدیه از زخمی شــدن یــک محیطبان این
شهرســتان بر اثر اصابت گلوله از سوی افراد ناشــناس خبر داد.علی رزاقی در
گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،اظهار کرد :چهار محیطبان از نیروهای یگان حفاظت
شهرستان امیدیه حدود ساعت  9صبح روز جمعه حین گشت و کنترل مناطق
روســتاهای گرگری و گدارچیتی از روســتاهای دهستان آسیاب از توابع بخش
مرکزی بودند که با اسلحه کالشینکف مورد حمله قرار گرفتند.وی افزود :در این
حادثه آقای منصور احمدی ،یکی از محیطبانان امیدیه از ناحیه شانه ،کتف و پا
مصدوم شد که بالفاصله به بیمارستان گلستان اهواز منتقل و تحت عمل جراحی
قرار گرفت.رزاقی ادامه داد :هرچند به گفته پزشکان ،حال عمومی این محیطبان
خوب گزارش شده بود ولی جمعه شب گذشته به دلیل مشکل تنفسی به بخش
 I.C.Uانتقال یافته است.وی گفت :خودرویی که افراد حملهکننده مورد استفاده
قــرار داده بودند یــک پژو  405نقرهای بود ولی هدف این اقــدام و اینکه افراد
حملهکننده شکارچی بودهاند یا خیر ،مشخص نیست.

ماجرای کشف جسد شناور زن جوان در استخر
مجتمعمسکونی

 30دقیقه از بامداد گذشــته بود که از خواب بلند شدم و دیدم فرزندانم خواب
هستند اما همســرم در رختخواب نبود که داخل ساختمان را گشتم و زمانیکه به
استخر رسیدم با جسد بیجان همسرم روی آب مواجه شدم …به گزارش باشگاه
خبرنگاران پویا؛ نیمههای شــب نخستین روز خرداد ماه  94خبر کشف جسد یک
زن جوان در استخر یک مجموعه مسکونی در شهرک ارتش به بازپرس کشیک قتل
پایتخت اعالم شــد که سجاد منافیآذر؛ بازپرس امور جنایی تهران به همراه اکیپ
تشــخیص هویت آگاهی در محل کشف جسد حاضر شدند.بررسی اولیه حاکی از
آن بود که همســر متوفی با مشاهده جسد زنش به صورت شناور روی آب استخر
مجموعه ،پلیس را در جریان قرار داده اســت .همزمان با انتقال جســد متوفی به
پزشــکی قانونی برای تعیین علت دقیق مرگ ،شوهر وی در اظهارات اولیه مدعی
شــد که از مرگ مشکوک همســرش بیخبر بوده است .در ادامه پس از تحقیقات
کارشناســان پزشــکی قانونی آثار متعدد کبودی و شکستگی روی گردن مقتول
مشاهده و مشخص شد که زن جوان به قتل رسیده است که دستور بازداشت همسر
افغانستانی مقتول صادر شد .همسر مقتول در تمامی تحقیقات منکر هرگونه دخالت
در مرگ همسرش شد و به بازپرس گفت :من در مجتمع مسکونی سرایدار بودم و
همراه با همسر و فرزندانم در آنجا سکونت داشتم ،شب حادثه پس از آبیاری باغچه
و ســر و ســامان دادن به درختان به خانه رفتم و پس از صرف شام خوابیدیم30 ،
دقیقه از بامداد گذشــته بود که از خواب بلند شدم و دیدم فرزندانم خواب هستند
اما همســرم در رختخواب نبود که داخل ساختمان را گشتم و زمانیکه به استخر
رسیدم با جسد بیجان همسرم روی آب مواجه شدم .اظهارات متهم پرونده در حالی
مطرح شد که فرزندان خردسال مقتول گفتند شب حادثه پدر و مادرشان با هم دعوا
کرده و در حین درگیری پدرشان یک بشقاب به سمت مادرشان پرتاب کرده است
همچنین مادر مقتول نیز در اظهاراتش به بازپرس گفت که مقتول شنا بلد نبوده و
فقط هر از گاهی همراه با دخترانش از حوضچه کوچک مجتمع استفاده میکردهاند.
سرانجام سجاد منافیآذر؛ باتوجه به شواهد و قراین موجود و دالیل کافی ،برای متهم
این پرونده قرار جلب به دادرســی صادر کرد و متهم پس از صدور کیفرخواست به
زودی به اتهام قتل همسرش برای محاکمه در دادگاه کیفری حاضر میشود.

