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شینهوا

سرقت ناکام پنج ونیم میلیون دالری

پلـــــــــــــــــیسفرانسهازکشفجواهراتپنجونیم
میلیون دالری سرقت شده از یک جواهرفروشی
و دستگیری سه نفر از دزدان خبرداد.به گزارش
رسانهها ،دزدان حرفهای عصر پنجشنبه پس از
ورود به هتل پنج ستاره «ریتز» ،که در همسایگی
ساختمان وزارت دادگستری این کشور قرار دارد،
شیشههای ویترین جواهرفروشی داخل هتل را
شکستند و درچشم به هم زدنی جواهراتی به
ارزش حدود پنج ونیم میلیون دالر را برداشته و
پابهفرارگذاشتند.امایکمأمورپلیسکهدرهمان
حوالی مشغول گشتزنی بود به محض اطالع
ازسرقت به طرف دزدان دوید و در نبردی نا برابر
سه نفر از آنها را به دام انداخت .از سوی دیگر دو
نفر دیگر از همدستان تبهکاران که بیرون هتل
سوار بر خودرویی منتظر همدستانشان بودند با
دیدن این صحنه متواری شدند .این درحالی بود
که کیسه جواهرات نیز از دزدان به دام افتاده کشف
شد .مأموران پلیس درجریان تحقیقات گسترده
برای دستگیری دزدان فراری ،دیروز موفق به
کشف خودروی سارقان در حومه شمالی پاریس
شدند .اما هنوز دو سارق فراری به دام نیفتادهاند.

شیشه بود که به خاطراختالفهای مالی با
یک کلت دست به قتلعام اعضای خانواده
همسرش زد که زن و فرزند خردسالش هم
جزو قربانیان بودند.حدود ساعت یک و نیم
بامداد چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت،
مأموران پلیس شهرستان سلماس-
آذربایجان غربی -در جریان این جنایت
هولناک در خانهای واقع در خیابان مصطفی
س از ورود با اجساد
خمینی قرار گرفتند .آنها پ 
خونین  5نفر از اعضای خانواده روبهرو
شدند .این در حالی بود که یک نوزاد  2ماهه
و دختربچهای  6ساله نیز هدف گلوله قرار
گرفته و مجروح شده بودند اما به پسربچهای
که در خانه حضور داشت آسیبی نرسیده
بود.مجروحان بسرعت به بیمارستان انتقال
یافتند که نوزاد  2ماهه در همان لحظات اولیه
جان باخت و دختر  6ساله نیز به اتاق عمل
انتقال یافت و گلولهای که در قفسه سینهاش

گیر کرده بود خارج شد .اما این کودک هم
ساعتی بعد تسلیم مرگ شد.
از سوی دیگر ،تیمی از کارآگاهان پلیس
آگاهی آذربایجان غربی که در محل جنایت
حاضر شده بودند به تحقیق در این باره
پرداختند تا اینکه پیبردند قربانیان قتلعام
زن و مرد میانسال (پدر و مادر زن قاتل) به
همراه دختر ،پسر و عروس جوانشان بودند و
 2کودکی هم که در بیمارستان جان باختند،
نوههای آنها (فرزندان پسرشان) بودند.
در ادامه بررسیها مشخص شد عامل
جنایت داماد خانواده است .تحقیقات محلی
حکایت ازآن داشت که مرد  39ساله از مدتی
قبل به ماده مخدر «شیشه» معتاد شده و
همین باعث اختالفهای جدی میان او و
همسرش شده بود .یکی از آشنایان خانواده
قربانیان جنایت نیز گفت :حسین(قاتل) از
وقتی که معتاد شده بود ،سر کار نمیرفت
و خرج زندگیاش را پدرزنش میداد.
پدرزن حسین از افراد سرشناس شهر بود که
پیمانکاری شهرداری را برعهده داشت.
با این حال این مرد برای آسایش زندگی

دختر و دامادش هرکاری که از دستش بر
میآمد انجام داد .برای آنها خانه خریده
بود و هر ماه هم مبلغی به دامادش میداد
تا خرج زن و فرزندش کند .اما این جوان
معتاد بهخاطر اعتیادش زیاده خواه شده و
از وقتی هم فهمیده پدرزنش طلب خود را
از شهرداری دریافت کرده ،به او فشار میآورد
که پول بیشتری به وی پرداخت کند.
ب ه گفته یک آشنای خانوادگی ،مبلغی
که مرد جوان از پدرزنش خواسته بود ،بسیار
هنگفت بود که اوهم برای پرداخت زیر
بارش نمیرفت .سرانجام داماد بیرحم که
از خانواده همسرش کینه بهدل گرفته بود ،با
یک کلت و تعداد زیادی فشنگ راهی خانه
پدرزنش شد .او بهغیر از پسربچه خود ،همه
کسانی را که در خانه حضور داشتند از جمله
همسرش را به ضرب گلوله کشت و پساز
آن پا به فرار گذاشت.با بهدست آمدن این
اطالعات ،تحقیقات برای دستگیری قاتل
فراری ادامه یافت و بررسیها نشان داد او پس
از جنایت با تهدید اسلحه یک خودروی پژو را
سرقت کرده و متواری شده است .جستوجو
برای دستگیری این جنایتکار ادامه یافت
و سرانجام مأموران موفق شدند مخفیگاه
قاتل را در روستایی حوالی شهرستان خوی
شناسایی کنند.
بررسیها نشان میداد که این مرد از قبل
بلیت قطار خریده بود و قصد داشت پساز
قتلعام اعضای خانواده همسرش با قطار به
ترکیه و از آنجا به مالزی فرار کند که مأموران
پیشاز اینکه موفق به فرار شود ،وی را دستگیر
کردند.این جنایتکار سرانجام سحرگاه
پنجشنبه در حضور مردم به دار آویخته شد.

اسرارقتل خانم مهندس در سینه مرد جوان

ap

گروه حوادث -حسین خانی /شراکت دختر و پسر جوان
تحصیلکرده سرانجام خوبی نداشت و
اختالفهای آنها بعد از  4سال کار ،با قتل
دخترجوان پایان یافت.راز این جنایت
هنگامی فاش شد که پلیس جنایی
مازندران درپی شکایت خانواده دختر
 29سالهای به نام پروانه ،برای کشف
ماجرا وارد عمل شده بودند.بنا بر این
گزارش ،چند روزقبل والدین یک دختر
اراکی ساکن ساری ،وقتی پس از چند روز
تماس با تلفنهای دخترشان نتوانستند
با او ارتباط برقرار کنند با نگرانی و برای
پیگیری وضعیت دخترشان راهی ساری
شدند .پدر و مادرخانم مهندس پس
از به دست آوردن نشانی محل شرکت
دخترشان به آنجا رفتند.مدیر شرکت که
پسر جوانی از اهالی ساری بود وقتی در
برابر پرسشهای پدرومادر پروانه قرار
گرفت با خونسردی گفت« :او تا یک هفته قبل در شرکت
کارمی کرد اما پنجشنبه  30آذر ،ناگهان پیامی تلفنی برایم
فرستاد و با اعالم خداحافظی گفت که به اراک بازمیگردد.
بازداشت مهندس جوان
با اعالم شکایت والدین دختر ناپدید شده ،تیمی از
مأموران جنایی پلیس آگاهی مازندران رسیدگی به پرونده
را دردستور کار قرار دادند .تا اینکه ماجرای ارتباط دوستانه
خانم مهندس و مدیرشرکت فاش شد .بازپرس ویژه قتل
دادسرای عمومی و انقالب ساری نیز دستور بازداشت
مدیرعامل شرکت را صادر کرد.پسر  29ساله وقتی از
سوی کارآگاهان تحت بازجویی قرار گرفت درباره نحوه
آشناییاش با پروانه گفت« :هر دونفر ما در رشته رایانه
در دانشگاه ساری مشغول به تحصیل بودیم که مدتی
پس ازآشنایی ارتباطمان بیشتر شد .بعد از پایان درس و
دانشگاه تصمیم گرفتیم به اتفاق هم شرکتی تأسیس کرده
و در همین ارتباط با هم کار تجاری انجام بدهیم .چهار
سال بود که با هم شرکت داشتیم و در این مدت مشکلی
به وجود نیامده بود.تا اینکه چند روز قبل او بیمقدمه
پیامی برایم فرستاد و با خداحافظی از من گفت میخواهد

ایران

وقوع آتشسوزی مهیب در ایستگاه راهآهن
ناتینگهام انگلیس در حالی موجی از وحشت
به پاکرد که دهها آتشنشان با حضور در محل
حادثه به اطفای حریق پرداختند .مأموران
اداره آتشنشانی دیروز درپی اطالع از حادثه
مهیب بالفاصله راهی ایستگاه مرکزی شدند،
آنها پس از ورود با شعلههای سرکش آتش
روبهروشدند که بسرعت در حال گسترش بود.
بدینترتیب عملیات گسترد ه اطفای حریق
کلید خورد .گزارشها حاکیاست ساختمان
ایستگاه بالفاصله تخلیه شد وآتشنشانها
پس ازچند ساعت موفق به مهار شعلهها
شدند.پلیس و مقامات حمل و نقل عمومی
این شهر اعالم کردند که بهدلیل شدت
خسارتهای وارده ،در تمام مسیرهای این
خط آهن ،سرویسدهی و جابهجایی مسافران
با اختالل مواجه شد .علت حادثه و تعداد
مصدومان و یا تلفات احتمالی تا عصر دیروز
اعالم نشد.

دامــــــــــــاد جنایتکارپس
ازمحاکمه در دادگاه کیفری
به  5بار قصاص در مأل عام،
 148ضربه شالق و  14سال
زندان محکوم شده بود.
دادستان عمومی وانقالب سلماس دراین باره
گفت«:جنایتخانوادگیبامداد 27اردیبهشت
امسال اتفاق افتاد که درپی آن تمام اعضای
خانوادهای در سلماس از جمله نوزاد  40روزه
و یک دختر بچه  6ساله توسط داماد خانواده
به قتل رسیدند که موجی از بهت و اندوه را در
مردم شهر بهوجود آورد.
اما با پیگیری و سرعت عمل کارآگاهان
پلیس ،قاتل پس از  20ساعت جستوجو
سرانجام با ردیابیهای گسترده دستگیر
وتحویل دادسرا شد .پرونده پساز طی مراحل
بازپرسی ،برای برگزاری جلسه محاکمه به
دادگاه کیفری یک شهرستان خوی ارسال
شد .پساز اعالم حکم از سوی دادگاه و تأیید
نهایی از سوی قوه قضائیه ،صبح پنجشنبه
حکم قاتل اجرا شد».براساس اوراق پرونده،
عامل قتلعام خانوادگی ،جوانی معتاد به

ایلنا

آتش سوزی مهیب
در ایستگاه راه آهن «ناتینگهام»

فضای مجازی

به شهر خودش بازگردد و بعد هم برای حساب و کتاب
بازخواهد گشت .اما تا به امروز خبری از او نشده است و من
نمیدانم پروانه کجاست»!.کارآگاهان با توجه به طرح این
ادعا از سوی مرد جوان ،تلفن همراه او را مورد بررسی قرار
دادند که پیامک مورد ادعای وی در گوشیاش دیده شد.
اما زمان ارسال پیامک که نیمه شب بود ،شک مأموران را
برانگیخت.
به همین خاطرتحقیقات و بازجویی تخصصی از تنها
مظنون پرونده ادامه یافت تا اینکه سرانجام پسرجوان
وقتی تمامی دالیل ،مدارک و مستندات پلیس را علیه خود
دید لب به اعتراف تلخی گشود و راز هولناکی را فاش کرد.
جدل خونین نیمه شب
مهندس جوان در اعترافهایش گفت« :آخرین روز آذر
 96هنگامی که به همراه شریک تجاریام در دفتر شرکت
بودیم بر سر مسائلی با هم دچار اختالف شدیم .دامنه این
اختالف به جرو بحثهای طوالنی انجامید که سرانجامش
داد و فریادهای دختر جوان بود .سعی کردم او را ساکت
کنم اما هر لحظه صدایش را باالتر میبرد و این موضوع

باعث شد تا او را تهدید کرده و بترسانم تا ساکت شود .اما
بی فایده بود تا دراوج عصبانیت ضربهای به او زدم که
بیحرکت روی زمین افتاد.اول فکر کردم شوخی میکند
و چشمهایش را بسته است.اما هر کاری کردم بیدار نشد ؛
م که متوجه شدم فوت کرده است.
نبضاش را گرفت 
انتقال جسد به باغ
وقتی اطمینان پیدا کردم او مرده ترس به جانم افتاد.
برای دقایقی شوک زده و گیج شده بودم ونمی دانستم چه
کاری باید انجام دهم .سرانجام به این فکر افتادم که جسد
را سربه نیست کنم .وقتی همه جا خلوت شد او را به داخل
خودروام انتقال دادم .بعد از آن جسد را به باغی در منطقه
«سمسکنده» در شرق ساری بردم .آنجا گودالی حفر کرده
و جسد را دفن کردم .البته قبل از اینکه تلفن همراهش را
معدوم کنم ،با آن پیامک خداحافظی برای خودم ارسال
کردم.
نبشقبر
پس از این اعترافها ،با دستور بازپرس جنایی،
کارآگاهان به همراه تیمی از پزشکی قانونی و آتشنشانی
ساری خود را به باغ رساندند وبعد از حفر گودال ،جسد
دختر ناپدید شده را از زیر خاک بیرون کشیدند .سپس به
دستور بازپرس ویژه قتل ،جسد برای تعیین علت و زمان
دقیق جنایت به پزشکی قانونی انتقال یافت .متهم نیز تا
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس جنایی آگاهی
مازندران قرار گرفت.سرهنگ پهلوان -رئیس پلیس
آگاهی مازندران -با اعالم این خبر هشدار داد« :خانوادهها
همواره باید مراقب رفت و آمدها و ارتباطات فرزندانشان
با افراد دیگر باشند .در این پرونده میبینیم دختر اراکی با
اینکه  4سال در ساری شرکت تجاری داشته ولی متأسفانه
والدینش حتی نشانی او را نمیدانستند.
خانوادهها تصورشان بر این است که وقتی فرزندشان
دانشگاه رفت و درس خواند دیگر میتواند مستقل شود
و نیازی به ارتباط عاطفی با خانواده ندارد .اما آنها باید
بدانند که فرزند تا زمانی که زنده است و سایه پدر و مادر
را باالی سردارد ،هر قدر هم سناش زیاد شود باز هم
همان نقش فرزند را دارد.اگر در ایجاد شراکت میان این دو
مهندس ،خانوادهها هم ورود کرده و راهنمایشان میشدند
شاید امروز شاهد بروز چنین اتفاق ناگواری نبودیم.

 50درصد تلفات رانندگی
هنگام انتقال مجروحان به بیمارستان

گروه حوادث  /رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با
بیان اینکه بیش از  ۵۰درصد تلفات حوادث جادهای هنگام انتقال مصدومان
به بیمارستانها و مراکز درمانی رخ میدهد ،برافزایش توان و خدمات اورژانس
هوایی درمناطق پرحادثه تأکید کرد.سردار تقی مهری با بیان اینکه قانونی مبنی
بر کاهش سرعت در سطح جادههای کشور تصویب نشده است ،ابراز داشت:
پلیس راهور در  ۱۰۱نقطه از گردنهها و مناطق حادثه خیز حضور فیزیکی دارد که در
سمنان نیز این مهم بخوبی اجرا میشود.وی با بیان اینکه هماکنون  ۵۱استاندارد
برای تولید خودروهای داخلی درنظرگرفته میشود ،افزود :در تالشیم تا این رقم به
استانداردهای ۱۲۰گانه جهانی نزدیکتر شود که خوشبختانه با پیگیریهای پلیس
ترمز ضدقفل و دو کیسه هوا در همه خودروهای تولید داخل نصب میشود.
ضرورت تقویت پایگاه اورژانس هوایی در سطح کشور
وی درادامه با بیان اینکه طی سالهای اخیر با افزایش سطح آگاهی مردم
شاهد رشد خوبی در رعایت فرهنگ ترافیکی هستیم ،ابراز داشت :در حال حاضر
بیش از 5هزار نقطه حادثه خیز ترافیکی در سطح کشور وجود دارد که در سنوات
اخیر با تالشهای صورت گرفته سه هزار نقطه حادثه خیز جادهای شناسایی و رفع
اشکال شده است .وجود دو هزار نقطه درون شهرها و سه هزار نقطه حادثه خیز در
جادههای کشور نشان میدهد که هنوز خطر در کمین رانندگان بیاحتیاط هست.
ضمن اینکه بیش از  ۵۰درصد تلفات حوادث جادهای هنگام انتقال مجروحان به
بیمارستانها و مراکز درمانی رخ میدهد که افزایش توان اورژانس هوایی میتواند
آمار این تلفات را به حداقل کاهش دهد.وی با بیان اینکه تعداد خودروها از سال ۸۴
تاکنون با رشد سه برابری از  ۷.۵میلیون به بیش از  ۲۰میلیون خودرو رسیده است،
افزود :در این مدت تعداد موتورسیکلتها نیز از چهار میلیون به  ۱۱میلیون افزایش
پیدا کرد که رعایت استانداردها در تولید خودروها و موتورسیکلتها میتواند در
کاهشتلفاتمؤثرباشد.

قاتل

رسانههای مالزی از امضای قرارداد  70میلیون
دالری دولت این کشور با یک شرکت امریکایی
برای یافتن اثری از هواپیمای گمشـــــــــــده
«ام اچ » 370خبردادند که دو تبعه ایران
نیز از سرنشینانش بودند.بر اساس این قرار
داد مالزی حداکثر تا سه ماه پس از زمان شروع
توجو ،در صورت پیدا شدن
عملیات جس 
نشانهای از هواپیمایی که یافتن آن مدت هاست
به معما تبدیل شده یا جعبه سیاه آن ،تا سقف
 ۷۰میلیون دالر به این شرکت پرداخت خواهد
کرد.
«لیوتونگ لی» وزیر حمل و نقل مالزی
در یک نشست خبری با اعالم این خبر گفت:
مأموریتاصلیاینشرکتشناساییمحلدقیق
ط کننده صدا یا ضبط
الشه هواپیما یا یافتن ضب 
کننده اطالعات پرواز ( )FDRهواپیمای گمشده
مالزی است.بر اساس این قرار داد اگر پیمانکار
بتواند حداکثر تا سه ماه از زمان شروع عملیات
توجو ،هواپیمای مفقود شد ه ام اچ  ۳۷۰را
جس 
در جنوب اقیانوس هند پیدا کند ،مبلغ 25میلیون
دالر و اگر خارج از این حوزه موفق به پیدا کردن
بخشهای مورد نظر هواپیما شود  70میلیون
دالر دریافت خواهد کرد.لیوتونگ لی همچنین با
بیان اینکه «اکنون کشتی تحقیقاتی درمسیر خود
به سمت اقیانوس هند درحرکت است ».ابراز
امیدواری کرد :پس از چهار سال پاسخی برای
این حادثه ناگوار به دست آید.کشتی پیشرفته
توجوگرامریکایی با نام «ابدیت اقیانوس»
جس 
 65خدمه دارد که دو نماینده از نیروی دریایی
توجو
مالزینیزدرآنحضوردارندوعملیاتجس 
به طوررسمی از روز 17ژانویه ( 27دی) آغاز خواهد
شد.پرواز این هواپیما از مالزی روز  8مارس ۲۰۱۴
(اسفند  )۱۳۹۲با  ۲۳۹سرنشین ،ساعتی پس از
ترک فرودگاه کواالالمپور به مقصد پکن ناپدید
شد و تالشهای حدود  ۳۰کشور دنیا برای یافتن
ینتیجه
بقایا یا ردی از این بوئینگ  ۷۷۷تاکنون ب 
مانده است.حدود یک سال پیش استرالیا ،چین و
مالزی پس از اقدامات گسترده اما ناموفق و صرف
حدود 116میلیون دالر اعالم کردند که به عملیات
توجویاینهواپیماپایاندادند.
جس 

اخبار

طناب دار برگردن عامل قتلعام خانوادگی
گروه حوادث /مرد معتاد
که دریک قتلعام هولناک،
هفت عضو خانواده
همسرش از جمله زن
خود را به رگبار بسته و
دست به کشتار زده بود،
سحرگاه پنجشنبه در میدان
شهرستان سلماس و با
حضورمردم بهدار آویخته
شد.

رئیس پلس راهور هشدارداد

مقتول

 70میلیون دالر
برای کشف هواپیمای گمشده

گروه حوادث /سه مرد جوان زمانی که با خبر شدند همسر
و فرزندان برادرشان از قصاص قاتل او گذشت کرده اند؛
نقشه انتقام مرگباری را طراحی و اجرا کردند .آنها صبح
دیروز در حالی که مسلح بودند به کمین همسر برادرشان
و سه دخترش نشسته و سرانجام آنها را در آرامستان باغ
فردوس کرمانشاه به رگبار بستند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،ساعت  10صبح
دیروز ،صدای تیراندازی ،سکوت صبحگاهی آرامستان
را درهم شکست .افرادی که برای زیارت اهل قبوررفته
بودند دراوج وحشت و ناباوری سه مرد را دیدند که سوار بر
خودروی پراید به سمت زن میانسال و سه دخترجواناش
آتش گشوده و بالفاصله از آنجا متواری شدند .در این
جنایت هولناک زن میانسال و سه دخترش دردم کشته
شدند .دقایقی بعد و با حضور مأموران پلیس و بازپرس
کشیک دادسرا در محل واقعه و همزمان با شروع تحقیقات
مقدماتی مشخص شد مادر  45ساله و ســــــه دخترش که
 20تا  27ساله بودند درجریان تیر اندازی مردان ناشناس
کشته شدهاند.

در ادامه تحقیقات و بررسی دوربینهای مداربسته
محل واقعه و بررسیهای تخصصی مشخص شد مردان
پراید سوار ،عموهای دختران جوان بودند که به سوی
آنها تیراندازی کرده و گریخته بودند.تیم جنایی درادامه
بررسیها پی بردند تیرماه امسال ،پدر دختران که در
آرامستان دفن بود توسط دامادش به قتل رسیده است.
اما دخترهایش از قصاص قاتل گذشت کرده بودند .زمانی
که خبر رضایت دختران حجت به برادرانش رسید آنها
درحالی که بشدت از این تصمیم عصبانی بودند نقشه
خونخواهی از همسر و فرزندان برادرشان را طراحی واجرا
کردند.
سرهنگ محمدرضا آمویی -معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه -عصر دیروز گفت:
پس از این جنایت مسئوالن عالی رتبه قضایی و انتظامی
استان بالفاصله وارد عمل شدند و بهطورمستقیم رسیدگی
به پرونده را در دستورکارقراردادند .امیدواریم با تالش
تیمهای تخصصی عامالن این جنایت خونین خانوادگی
هرچه زودتر دستگیر شوند.

editorial@iran-newspaper.com

17

جنایتکارحیلهگری

که مادر وفرزند راکشت

ایران

گروه حوادث /بازماندگان پسر جوان و مادرش که درجنایتهای جداگانه به
دست مرد میانسال به قتل رسیده بودند با حضور در دادسرای جنایی تهران
خواهان قصاص متهم شدند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،رسیدگی به این پـــــــرونده از بعد ازظهر
 27اسفند  94وبدنبال کشف جسد زن  49سالهای به نام مریم در محل کارش
واقع در حوالی میدان انقالب آغاز شد .با اعالم این خبر تحقیقات آغاز شد
ومأموران دریافتند فرزندان این زن دوروزی از او بیخبر بوده و درنهایت برای
یافتناش به دفتر خدماتی وی رفته بودند که با جسدش مواجه شدند.
دومین جنایت /بررسیهای بهعمل آمده حکایت از آن داشت که این
زن هدف اصابت دو ضربه جسم تیز از ناحیه پهلوی سمت چپ قرار گرفته
است .پارچهای نیز به دور گردن و دهانش بسته شده بود تا فریادش بلند نشود.
همچنین مأموران پی بردند شخصی بهزور وارد شرکت نشده و احتماالً قاتل
با قربانی آشنایی داشته است.در ادامه تحقیقات مشخص شد پسرجوان این
زن نیزاز مدتی قبل بهشکل مرموزی ناپدید شده است .درحالی که تجسسها
دراین باره ادامه داشت ،کارآگاهان جنایی دریافتند یکی از کارگران شرکت
خدماتی مقتول به نام بهروز ،به مقتول عالقهمند شده و به او پیشنهاد ازدواج
داده بود.بدین ترتیب کارآگاهان به سراغ وی رفتند اما دریافتند او بعد از جنایت
ناپدید شده و تلفن همراهش را نیز خاموش کرده است .کارآگاهان با بررسی
تصاویر بهدست آمده از دوربینهای مداربسته در حاشیه ساختمان محل وقوع
جنایت ،موفق به شناسایی خودرو سواری پژو  405سبز رنگ متعلق بهبهروز
شدند.درحالی که تمامی شاخههای عملیاتی نشان میداد بهروز مظنون
شماره یک است درنهایت ردپای وی که با هویت جعلی دریک شرکت خدماتی
مشغول به کار شده بود شناسایی ودستگیرشد.
راز ناپدید شدن پسر جوان /بهروز ،زمانی که در مقابل بازپرس شعبه هفتم
دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت به قتل اعتراف کرد و گفت :از چندی
ل پیشنهاد ازدواج داده بودم اما او از همان ابتدا مخالفت کرد .تا
پیش بهمقتو 
ل برخی شبها در شرکت
اینکه شب جنایت ،با اطالع از این موضوع که مقتو 
میماند به دیدنش رفتم تا بار دیگر درخواست ازدواج خود را تکرار کنم.اما
این بار بشدت با من برخورد کرد واحساس کردم در برابرش تحقیر شدهام .به
همین خاطرناگهان با او درگیر شدم و با چاقویی که از آشپزخانه برداشته بودم،
به جانش افتادم».
اما این پایان ماجرا نبود ،چرا که در ادامه تحقیقات کارآگاهان جنایی
دریافتند متهم یک سال قبل پسر  20ساله مریم – بهنام میالد -را با خود به
شهرستان بوکان برده اما دیگر خبری از او نشده است .بهروز در جواب مادر
میالد مدعی شده که او را به عراق فرستاده است .همین مسأله نیز شک
کارآگاهان را برانگیخت .به همین دلیل تحقیقات روی این شاخه نیزمتمرکز
شد و درنهایت بهروز به قتل پسر جوان هم اعتراف کرد« .سال  87از طریق
آگهی روزنامه با شرکت خدماتی که مریم و پسرش آن را تأسیس کرده بودند
آشنا و در آنجا مشغول بهکار شدم .چند ماه بعد میالد بهخاطر درگیری با یکی
از کارگران شرکت و ضرب و جرح وی از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گرفت.
من هم او را فراری دادم و به خانهام در بوکان بردم .اما در آنجا باهم اختالف
پیدا کردیم 17.بهمن  94بود که به بهانه شکار ،با میالد از خانه خارج شده و به
سمت دشتهای اطراف شهرستان سقز حرکت کردیم .پس از پیاده شدن از
خودرو با تفنگ ساچمهای او را زخمی کردم و از محل گریختم .چند کیلومتر
جلوتر ،تفنگ را داخل رودخانه انداختم و پس از مدتی ،دوباره به تهران آمده
و به خانواده میالد گفتم که او را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و به
عراق فرستادم».با توجه به اعتراف صریح متهم ،بالفاصله هماهنگیهای الزم
با پلیس آگاهی سقز انجام گرفت و در ادامه مشخص شد که جسد میالد اسفند
پارسال ،در دشتهای اطراف شهر سقز کشف شده است که بر اثر اصابت گلوله
به سرش ،به قتل رسیده بود .با اعتراف بهروز به کشتن مادر و پسر ،او اواخر
هفته گذشته برای آخرین دفاع به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد.
متهم زمانی که در مقابل بازپرس بخشوده ایستاد ،گفت« :من و میالد به خاطر
پول با هم درگیرشده بودیم .او پولهایی که به من داده بود را میخواست ولی
من پولی نداشتم .چراکه پولها را خرج برادرم که مریض بود کرده بودم».و...
ازسوی دیگر پدر میالد نیز در دادسرای جنایی حاضر شد و خواهان قصاص
قاتل پسرش شد .همچنین خانواده مادر میالد نیز خواستار قصاص شدند.

