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برمال شدن راز ربودن 
دختر و سگ پاكوتاه

 در شب خاطره

پس�ري كه در يك ب�زم ش�بانه، خاطره همدس�تي 
در رب�ودن دخت�ري ج�وان و س�گ پاكوتاهش 
را ب�راي دوس�تانش تعري�ف مي ك�رد، بازداش�ت 
داد.  ش�رح  پلي�س  ب�راي  را  ماج�را  و  ش�د 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر جواني به اداره 
پليس رفت و از دو پسر جوان به اتهام آدم ربايي و سرقت 

اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل همراه سگ 
پاكوتاهم در حوالي ميدان آزادي منتظر تاكسي بودم تا 
به خانه يكي از دوستانم بروم كه خودروي پرايدي كنارم 
توقف كرد. وقتي مقصد را گفتم راننده كه پسر جواني بود 
مرا س��وار كرد. عالوه بر من در صندلي عقب پسر جوان 
ديگري هم به عنوان مسافر نشسته بود به همين دليل من 
در صندلي جلو نشستم. راننده وقتي به راه افتادم تلفني 
با دوستم در حال حرف زدن بودم كه ناگهان متوجه شدم 
راننده مسيرش را به خارج از تهران تغيير داد. وقتي به او 
اعتراض كردم راننده مرا تهديد كرد، اما سرنشين ديگر 
هيچ  عكس العملي نش��ان نداد. آنها مرا به زور به اطراف 
قلعه حس��ن خان بردند و قصد داش��تند مرا مورد آزار و 
اذيت قرار دهند كه متوجه خودروي ديگري شدند كه به 
ما نزديك مي شد. به همين دليل مرا رها كردند و اموال و 

سگم را سرقت كردند و از محل گريختند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي 
امور جنايي تهران براي شناس��ايي آدم ربايان جوان در 

اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران براي شناس��ايي متهمان تحقيقات گسترده اي 
را آغاز كردند، اما هيچ س��رنخي از آدم ربايان نيافتند تا 
اينكه چند روز قبل پسر جواني به اداره پليس رفت و ادعا 
كرد دوستش به نام بهروز، دختر جواني را ربوده و سگ 
گرانقيمت او را سرقت كرده است. وي گفت: بهروز در بزم 
دوستانه اي راز آدم ربايي و سرقت سگ گرانقيمت را بر مال 
كرد.  پس از اين مأموران بهروز را بازداشت كردند.  متهم 
در بازجويي ها گفت: روز حادثه س��وار خودروي پرايدي 
ش��دم كه راننده آن پس��ر جواني بود. وقتي با هم شروع 
به حرف زدن كرديم، فهميديم بچه يك محل هس��تيم 
به همين دليل با هم دوس��ت شديم تا اينكه ساعتي بعد 
دختر جواني را به عنوان مس��افر س��وار خودرواش كرد. 
پس از طي مس��افتي او ناگهان تغيير مسير داد و گفت 
قصد دارد پس از آزار و اذيت اموالش را سرقت كند. به او 
گفتم كه شاكي را رها كند، اما فايده اي نداشت تا اينكه به 
اطراف قلعه حسن خان رفتيم. راننده قصد داشت دختر 
جوان را مورد تجاوز قرار دهد، اما وقتي متوجه خودروي 
ديگري شد اموال او را س��رقت كرد و به سرعت از محل 
گريختيم. وي در ادامه گفت: راننده اموال دختر جوان را 
براي خودش برداشت و فقط س��گ را به عنوان امانت به 
من داد و قرار شد مدتي بعد تحويلش بدهم. چند روز قبل 
همراه سگ شاكي در بزم دوستانه اي شركت كردم. هر 
يك از دوستانم خاطره اي تعريف كردند و من هم خاطره 
آدم ربايي دختر جوان و سگش را تعريف كردم و اينگونه 
راز اين آدم ربايي بر مال شد.  مأموران پس از اعتراف پسر 
جوان، راننده ش��يطان صفت را شناس��ايي و بازداشت 
كردند. متهم در بازجويي ها به جرم خ��ود اعتراف كرد.  

تحقيقات از متهمان ادامه دارد.

 تصادف مرگبار اتوبوس با تريلي
تصادف اتوبوس مس�افربري با تريلي يك كش�ته و  

14  زخمي برجاي گذاشت. 
سرهنگ يداهلل س��توده، رئيس پليس راه جنوب استان 
سيستان و بلوچس��تان گفت: اين حادثه روز پنج شنبه 
دركيلومتر 5 محور ايرانش��هر به نيكش��هر اتفاق افتاد و 
بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه 
تريلي به علت تجاوز به چپ با اتوبوس ولوو برخورد كرده 
كه در جريان آن راننده اتوبوس به علت ش��دت جراحت 
جان باخته اس��ت. همچنين راننده و سرنشين كشنده 
و 12 از سرنش��ينان اتوبوس كه مجروح ش��ده بودند به 

بيمارستان منتقل شدند. 
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هنوز هیچ چیزي درباره طرح ترافیک جديد  
نهايي نشده است

از زمان مطرح ش�دن اج�راي طرح جديد ترافيك در س�ال 
پيش رو از سوي شهرداري تهران، نگراني هاي بسياري ميان 
شهروندان مطرح شده است. رئيس پليس راهور تهران با بيان 
اينكه هنوز هيچ چيز در اين باره نهايي نشده در آخرين اظهار 
نظر اعالم كرده است كه نبايد طرحي اجرا شود كه مايه نگراني 
مردم و اضافه شدن دغدغه اي به نگراني هاي قبلي شان شود. 
سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهور تهران بزرگ اعالم 
كرد كه طرح زوج و فرد در سال آينده مانند سال جاري اجرا مي شود و سهميه اقشار مختلف 
براي ورود به طرح ترافيك به جاي خود باقي اس��ت. وي توضيح داد: »طرح زوج و فرد بدون 
هيچگونه تغييري در سال 1۳۹۷ مانند سال جاري اجرا خواهد شد. سهميه هاي اقشار مختلف 
براي ورود به طرح ترافيك نيز در جاي خود باقي خواهد ماند. مسئله اي كه اكنون داريم روي 

آن كار مي كنيم، بحث نحوه پرداخت است كه حتماً به نفع مردم خواهد بود.« 
در دو سه هفته  اخير كه بحث طرح ترافيك و زوج و فرد و تغييرات آن مطرح شد، ذهن خيلي 
از همشهريان مشوش شد و نگران شدند كه چه اتفاقي قرار است رخ دهد. رئيس پليس راهور 
تهران در اين باره گفت: »اين اطمينان خاطر را به شهروندان مي دهم كه همه دستگاه هاي 
مسئول اعم از پليس، شهرداري، وزارت كش��ور، مهم ترين دغدغه شان آسايش مردم است و 
نبايد هيچ طرحي، اجرا شود كه به مردم فشار مضاعفي بياورد يا دغدغه اي را به دغدغه هاي 
آنها اضافه كند. دليل اين همه كار كارشناسي و طوالني شدن موضوع هم رفع همين نگراني ها 
و دغدغه هاست. « بدون ترديد براي اجراي شدن يك طرح بزرگ بايد سازوكارهاي بسياري به 
كار گرفته شود. سازوكارهايي كه ظاهراً تا طرح اجرايي نشود و مديران شهر را با خود درگيري 
نكند برايند خود را نشان نخواهد داد. در حوزه عمل هم هنوز چانه زني براي عملياتي شدن 
آن بين پليس و شهرداري در جريان است. نگراني از افزايش ترافيك و آسيب هايي كه براي 
مديريت ترافيك متوجه پليس خواهد كرد به قوت خود باقي است. سردار مهماندار در اين باره 
توضيح داده است: » هنوز هيچ چيزي نهايي نشده است، اما داريم روي آن كار كارشناسي انجام 
مي دهيم. تا كنون اجراي اين طرح در حوزه زوج و فرد منتفي شده است و در سال 1۳۹۷ هم 
مانند سال جاري اين طرح بدون هيچ گونه تغييري اجرا خواهد شد. ما چند شرط گذاشتيم 
و الزاماتي را براي اجراي اين طرح مطرح كرديم. البته همه دست اندركاران نيز نگران بودند 
كه بايد الزاماتي رعايت شود. ما تأكيد داريم كه هر گونه تغيير نبايد ميزان ترافيك تهران را در 
محدوده طرح ترافيك افزايش دهد. مورد دوم اين است كه آلودگي تهران نبايد افزايش يابد و 
موضوع سوم نيز اين است كه اگر قرار است طرحي اجرا شود، حتماً بايد سازوكارهاي اجرايي 
آن فراهم شود، مانند نصب دوربين ها و امكاناتي كه بتوانيم نحوه اجراي آن را مديريت كنيم. 

معتقديم كه هر گونه محدوديت بايد راهكار جديدي را نيز به مردم ارائه دهد. «
با مطرح شدن اجراي طرح جديد، خبرنگاراني كه بايد همه روزه راهي حوزه هاي خبري خود 
مي شدند پشت سد اجراي اين طرح معطل مي ماندند. رئيس پليس راهور تهران در اين باره 
توضيح داد: »در مورد طرح ترافيك سهميه هايي نيز وجود داشت كه به بعضي از اقشاري كه 
ضرورت ايجاب مي كرد وارد طرح شوند داده مي ش��د، مانند خبرنگاران كه براي تهيه خبر و 
پزشكان كه براي مراجعه به بيمارستان نيازمند ورود به محدوده طرح ترافيك بودند و همچنين 
جانبازان محترم. طبق توافقي كه صورت گرفته اين سهميه ها در جاي خود باقي خواهد ماند. 
مسئله اي كه اكنون داريم روي آن كار مي كنيم، بحث نحوه پرداخت است كه حتماً به نفع مردم 
خواهد بود. اقشاري كه سهميه ورود به طرح ترافيك داشتند، به جاي اينكه در ابتدا هزينه را 
پرداخت كنند و سپس كارت سهميه را دريافت كنند، در همان ابتدا كارت سهميه را دريافت 
مي كنند و فقط نحوه پرداخت با مديريت خودشان و به ازاي تعداد ورودي است كه به محدوده 

طرح ترافيك خواهند داشت و تفاوت زيادي هم با مبالغ سال گذشته ندارد. «
فارغ از سهميه هاي خبرنگاران، شهرداري تهران اقدام به فروش روزانه 20 هزار برگ براي ورود 
متقاضيان به محدوه طرح مي كرد. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران در اين باره توضيح 
داد: » با تمهيداتي كه پيش بيني شده، هيچ تغييري در ميزان سهميه ها و ميزان فروش روزانه 
طرح ترافيك به وجود نخواهد آمد. اكنون 20هزار برگ به صورت روزانه توس��ط شهرداري 
فروخته مي شود كه در ايام آلودگي نيز توسط ما ممنوع مي شود كه اين تعداد در سال جديد 
نيز بيشتر نخواهد شد. در نتيجه هيچ تغييري در محدوده طرح ترافيك تهران به وجود نخواهد 
آمد بلكه با واگذار كردن مديريت آن به خود افراد حتي ممكن است شاهد كاهش ترافيك در 
اين محدوده نيز باشيم. يعني در سال 1۳۹۷ هم مانند سال جاري اين طرح اجرا خواهد شد و 
فقط نحوه پرداخت هزينه متفاوت شده است، يعني قباًل در ابتدا هزينه ورود به طرح دريافت 

مي شد، اما اكنون به تدريج و بر حسب ورود به محدوده طرح صورت مي گيرد. «

مرگ غم انگیز كودك يک ساله
حادثه برق گرفتگي در شهرستان كميجان در استان مركزي مرگ كودك يك ساله را رقم زد. 
به گزارش ميزان، اين حادثه روز گذشته اتفاق افتاد كه در جريان آن كودك يك ساله به علت 

كنجكاوي انگشت خود را داخل پريز برق برده بود كه جان خود را از دست داد. 
 

مسمومیت مهمانان عروسي با گاز منواكسید 
13مهمان تاالر  عروس�ي با گاز مونوا كس�يد كربن مس�موم و راهي بيمارستان شدند. 
سخنگوي اورژانس اس��تان آذربايجان شرقي به مهر گفت: س��اعت 18 روز پنج شنبه عوامل 
اورژانس از مسموميت تعدادي از مهمانان مراسم عروسي در تاالر زنانه اي با خبر و راهي محل 
شدند. عوامل اورژانس در محل دريافتند 1۳ مهمان عروسي به علت نشت گاز منواكسيد از 
بخاري تاالر دچار سر درد و سرگيجه شده اند.  وحيد شادي نيا افزود: افراد مسموم به درمانگاه 
ايلخچي منتقل كه 11 نفر پس از درمان مرخص و دو نفر ديگر براي ادامه درمان به بيمارستان 

سينا منتقل شدند.

قتل ما د ر  و 3 دختر  بر  سر  قبر  پد ر  خا نو ا د ه
زن ميانسال و س�ه دخترش براي زيارت 
قب�ر ش�وهرش راهي آرامس�تان ش�ده 
بودند كه با شليك گلوله به قتل رسيدند. 
س��اعت 10صب��ح دي��روز س��اكنان محله 
باغ فردوس شهرس��تان كرمانشاه با شنيدن 
ص��داي تيران��دازي از داخ��ل آرامس��تان، 
خودشان را به محل رساندند. آنها برسر يكي 
از قبرها با پيكر خونين چهار زن مواجه شدند 

كه با ش��ليك گلوله هدف قرار گرفته بودند. 
لحظاتي بعد مأموران كالنتري 18 سجاديه و 
سپس بازپرس ويژه قتل و كارآگاهان پليس 
آگاهي در محل حاضر شدند. بررسي هاي بعد 
نش��ان داد كه چهار زن كه مادر و سه دختر 
بودند به علت شدت جراحت كشته شده اند. 
همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني 
مشخص شد كه عامالن حادثه سرنشينان 

يك خودروي س��واري پرايد بودن��د كه به 
سرعت تحت تعقيب پليس قرار گرفتند. در 
تحقيقات ميداني عامالن حادثه كه برادران 
شوهر  زن ميانسال بودند شناسايي شدند. 
همچنين معلوم ش��د كه حادثه در جريان 
انتقامي كور رقم خورده است. تيرماه امسال 
پدر خانواده با شليك گلوله از سوي دامادش 
به قتل مي رس��د. بعد از آن اي��ن چهار زن 

به عن��وان اولياي دم از قاتل اعالم گذش��ت 
مي كنند. اعالم گذشت اولياي دم اما خشم 
برادران مقتول را به همراه داش��ت و آنها با 
تعقيب همسر و دختران برادرشان، آنها را در 
آرامستان به قتل مي رسانند. محمد حسين 
صادقي، دادستان عمومي و انقالب كرمانشاه 
گفت: تحقيقات پليس براي بازداشت عامالن 

حادثه در جريان است. 

لحظه هاي كابوس وار خانواده خدمه ناپديد شده نفتكش ايراني
خان�واده خدم�ه نفتك�ش ايران�ي ك�ه از 
يك هفت�ه پي�ش در آب ه�اي ش�رق چي�ن 
درح�ال سوختن اس�ت همچن�ان در انتظ�ار 
خب�ر زن�ده ب�ودن آنه�ا از مي�ان آب و آتش 
لحظه ه�اي كاب�وس واري را س�پري مي كنند. 
شامگاه شنبه هفته گذشته بود كه خبر رسيد اين 
نفتكش با 1۳۷ هزار تن ميعانات س��بك نفتي در 
آب هاي شرق چين در نزديكي شانگهاي پس از 
برخورد يك كشتي باري چيني آتش گرفته است. 
هر چند خدمه كشتي چيني از حادثه جان سالم 
به در بردند، اما ۳2 خدمه نفتكش ايراني كه ۳0 نفر 
از آنها ايراني و دو نفر بنگالدشي بودند ميان آب 

و آتش گرفتار شدند.  چند روز بعد جسد سوخته 
يكي از خدمه ايراني از آب خارج ش��د، اما هويت 
وي اعالم نش��د. ناكامي تالش ه��اي امدادگران 
چيني براي خاموش كردن آت��ش، نگراني ميان 
مردم خصوصاً خانواده خدمه را دامن زده اس��ت 
هر چند مسئوالن كشور از به كار گيري تالش هاي 
خود براي عمليات امداد خبر مي دهند، اما شعله ور 
ماندن آتش كش��تي خانواده خدمه را بيش از هر 

زمان ديگري نگران كرده است.
 منصوره يحيايي، همس��ر آفيسر كشتي با انتقاد 
از عملكرد چين مي گوي��د: »از چين توقع داريم. 
كشتي ما االن آنجاس��ت، مي تواند خيلي بيشتر 

كمك كند. از چين مي خواهيم به ما كمك كند 
و جان بچه هاي ما را نجات دهد. اين روزها براي 
ما هر روزش كابوس��ي بوده كه هنوز تمام نشده 

است. «
 در آخرين تالش ه��ا اين بادهاي ش��ديد بودند 
كه كش��تي را از مح��ل وقوع حادثه ب��ه آب هاي 

انحصاري- اقتصادي ژاپن منتقل كرده است. 
سخنگوي گارد س��احلي ژاپن روز گذشته اعالم 
كرد كه نفتكش در حال سوختن تا نزديكي جزيره 
امامي اوشيماي پيش آمده اس��ت به طوري كه 
ژاپن قايق هاي گشت زني و هواپيما براي كنترل 

وضعيت نفتكش به محل فرستاده است. 

درگذشت قاضی محمدحسين خازنی، رئيس شعبه هوالباقي
هفتم دادگاه كيفری يك استان تهران را به خانواده 
آن مرحوم تس�ليت عرض كرده و برای آن مرحوم 

علو درجات را مسئلت داريم. 
گروه حوادث روزنامه جوان

كارگر خدماتي كه متهم اس�ت دو س�ال 
قبل مادر و پسري را در دو حادثه جداگانه 
ب�ه قت�ل رس�انده در دادگاه كيفري يك 
مي ش�ود.  محاكم�ه  ته�ران  اس�تان 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد 2۷ اس��فندماه 
س��ال 1۳۹4 زن جواني در ته��ران با پليس 
تماس گرفت و گفت مادرش در محل كارش 
به قتل رسيده اس��ت. پس از اعالم اين خبر 
تيمي از مأموران كالنت��ري انقالب در محل 
حادثه كه طبقه سوم س��اختماني در همان 
حوالي بود حاضر ش��دند. مأموران با جس��د 
زن 4۹ س��اله اي به نام مريم روبه رو شدند كه 
دس��تمالي به دور گردنش پيچانده ش��ده و 
با اصابت دو ضربه چاقو به قتل رس��يده بود.  
معاينات تيم پزشكي نشان داد مقتول چند 

روز قبل به قتل رسيده است. 
دختر مقتول گفت: مادرم همراه برادرم اين 
شركت را تأس��يس كردند. گاهي اوقات به 
خاطر كارهاي زياد ش��ركت، مادرم در دفتر 
كارش مي خوابيد و به خان��ه نمي آمد. االن 
دو روزي بود از او بي خبر ب��ودم كه به محل 
كارش آمدم و با اين صحنه روبه رو شدم. وي 
همچنين گفت: برادرم سال قبل به صورت 
قاچاقي به خارج از كش��ور رفت و ديگر از او 

خبري نداريم. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران دريافتند 
پسر 20 س��اله مقتول به نام ميالد سال قبل 
با ۳50 ميليون تومان پول براي خارج شدن 
از كشور همراه مرد ۳۷ س��اله اي به نام بهروز 
راهي شهرستان بوكان در غرب ايران شده و 
بعد از آن ديگر از او خبري در دس��ت نيست. 
از سوي ديگر در تحقيقات مشخص شد بهروز 
كه كارگر خدماتي شركت مقتول بوده پس 
از حادثه از تهران به مكان نامعلومي گريخته 
اس��ت. بنابراين مأموران به��روز را به عنوان 

مظنون حادثه تحت تعقيب قرار دادند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت مأموران دريافتند متهم تحت تعقيب 
چند روزي اس��ت از شهرس��تان براي كار به 
تهران آمده و با هويت جعلي شروع به كارهاي 

خدماتي كرده است.  در نهايت مأموران متهم 
را 28 ارديبهشت ماه سال قبل هنگام كار در 
خانه اي حوالي شمال تهران بازداشت كردند.  
متهم در بازجويي ها به قتل مريم و در ادامه 
به قتل مي��الد اعتراف كرد. پ��س از اعتراف،  
اولياي دم براي متهم درخواست قصاص دادند.  
چند روز قبل متهم از زندان براي آخرين دفاع 

به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. 
   وي در آخرين دفاع قتل مادر و پسر 

را شرح داد  
متهم گفت: هفت سال قبل از شهرستان براي 
كار به تهران آمدم و در شركت مقتول شروع 
به كار كردم. در اي��ن مدت اطمينان مريم و 
پسرش را بدست آوردم. ميالد تصميم داشت 

با زن بيوه اي كه از خودش بزرگتر بود ازدواج 
كند، اما م��ادرش مخالفت مي كرد و همين 
موضوع باعث نزديكي من و ميالد شد . من در 
شركت آنها كارهاي خدماتي انجام مي دادم تا 
اينكه ميالد خودروي وانتي خريد و پيشنهاد 
داد من با وانتش وس��ايل قاچاق از مرزهاي 
غربي كشور به تهران بياورم و پس از فروش 
سود آن را به قسمت مساوي تقسيم كنيم. 
ما چند باري وسايل قاچاق آورديم تا اينكه 

يك بار به دام افتاديم و جريمه شديم. 
وي ادامه داد: مدتي قبل ميالد در محل كار با 
چند نفري درگيري فيزيكي كرد به طوريكه 
يكي از آنها به ش��دت زخمي شد و از ميالد 
ش��كايت كرد. او حكم جلب ميالد را گرفته 

بود و ميالد هم براي اينكه راهي زندان نشود 
تصميم گرفت به خارج از كشور فرار كند. به 
همين دليل از من خواست تا كمكش كنم از 

مرزهاي غربي فرار كند. 
بهمن ماه سال ۹4 همراه ميالد راهي بوكان 
شديم و به خانه من رفتيم. ميالد در اين مدت 
پول زيادي به م��ن قرض داده ب��ود و وقتي 
تصميم گرفت از كش��ور خارج شود طلبش 
را درخواست كرد، اما من تمامي پول هاي او 
را براي برادر بيمارم هزينه كرده بودم و پولي 
نداشتم به او بدهم. وقتي به او گفتم پولي ندارم 
خيلي ناراحت ش��د و تهديد كرد هر طوري 
شده پول او را فراهم كنم تا اينكه نقشه قتل 
او را طراحي كردم. صبح روز 1۷ بهمن ماه او را 
به بهانه شكار به دشت هاي حوالي شهرستان 
سقز بردم. در محل خلوتي او را با شليك گلوله 
به سرش به قتل رساندم. بعد از حادثه ترسيدم. 
جسد را رها كردم و از محل دور شدم و اسلحه 
را داخل رودخانه انداختم و راهي خانه شدم. 

وي درباره قتل مريم گفت: چن��د روز بعد از 
حادثه راهي تهران شدم و به دروغ به مادرش 
گفتم ميالد را  ب��ه صورت قاچ��اق به عراق 
فرس��تادم . مدتي گذش��ت و من در شركت 
آنها مشغول به كار بودم تا اينكه شب حادثه 
به دعوت مريم به دفت��رش رفتم كه ناگهان 
شيطان مرا وسوسه كرد و به مريم پيشنهاد 
رابطه دادم. مريم با ش��نيدن حرف هاي من 
خيلي عصباني ش��د كه با هم درگير شديم. 
وقتي درگيري ما باال گرفت با چاقو دو ضربه به 
او زدم وبعد هم پارچه اي دور گردنش انداختم 
و او را خفه كردم . پس از حادثه مقداري پول 
از شركت سرقت كردم و به شهرستان بوكان 
گريختم تا اينكه مدتي بع��د دوباره براي كار 

راهي تهران شدم و به دام افتادم. 
متهم پ��س از آخري��ن دفاع مقاب��ل قاضي 
بخشوده، بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور 
جنايي تهران راهي زندان شد. متهم به زودي 
پس از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري 
يك اس��تان تهران به جرم قتل مادر و پس��ر 

محاكمه مي شود. 

مرد برنج فروش به زندان  تبعید و  به پرداخت ديه محكوم شد
مرد برنج ف�روش كه به اته�ام قتل يكي از مش�تريانش 
ب�ا تص�ادف عم�دي در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد 
بع�د از محاكم�ه ب�ه پرداخ�ت دي�ه محك�وم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، يكم بهمن ماه سال ۹5، مأموران پليس 
از مرگ مش��كوك مرد ۳0 س��اله اي به نام فرزين در خيابان 
سراج باخبر و راهي محل ش��دند. يكي از دوستان فرزين كه 
در محل حضور داشت به مأموران گفت: »ساعتي قبل فرزين 
با يكي از دوستانمان به نام حس��ام به خاطر اختالف حسابي 
كه از قبل داشتيم درگير ش��د. هنگام درگيري، حسام سوار 
خودروي اش شد و بعد از برخورد با فرزين از روي بدن او عبور 

كرد و فرار كرد. « 
با انتقال جس��د ب��ه پزش��كي قانون��ي، مأموران با بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته حسام 40 س��اله را بازداشت كردند. 
او با انكار جرمش در توضيح ماجرا ب��ه پليس گفت: »در كار 
خريد و فروش برنج بودم و دوستانم چند بار از من برنج خريده 
بودند، اما بار آخر برنج ها نامرغ��وب درآمده بود. « او در ادامه 
گفت: »يكي از دوستانم به نام علي 2ميليون و ۹00 هزارتومان 
از من برنج خريده بود كه وقتي معترض شد، رفتم بارم را پس 
گرفتم، اما قرار شد پول برنج ها را چند وقت ديگر برگردانم. به 
فرزين هم از همان بار برنج فروخته بودم كه آنها را پس گرفتم 

و مبلغ ۹00 هزار تومان نيز به او بدهكار شدم.  « 
متهم در خصوص روز حادثه گفت: »مدتي گذش��ت، اما به 
خاطر مشكالتي كه داشتم نتوانستم بدهي ام را برگردانم تا 
اينكه علي تماس گرفت و خواست به ديدنش بروم. وقتي سر 

قرار رفتم، فهميدم بهانه بوده و او با چند نفر ديگر به من حمله 
كردند و سوئيچ ماشينم را برداشتند. مي خواستم از دست آنها 
فرار كنم به همين دليل پشت فرمان وانت نشستم و با سوئيچ 
يدكي كه داشتم ماشين را روشن كردم و حركت كردم. باور 

كنيد تصادف عمدي نبود و من به فرزين نزدم.  «
 ب��ا انكاره��اي متهم ام��ا بنا ب��ه ش��واهد و قرائ��ن موجود 
كيفرخواست عليه وي صادر و پرونده به شعبه هشتم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و هفته گذشته مقابل 

هيئت قضايي به رياس��ت قاضي توكلي ق��رار گرفت.  بعد از 
قرائت كيفرخواست از سوي نماينده دادس��تان، اولياي دم 
درخواس��ت قصاص كردند در ادامه متهم به دستور رياست 
دادگاه در جاي��گاه ايس��تاد و بار ديگر جرم��ش را انكار كرد 
و ماجرا را ش��رح داد. او در آخرين دفاعش گف��ت: »آنها به 
قصد درگيري مرا س��ر قرار كش��اندند و وقتي در آن شرايط 
قرار گرفتم چاره اي جز فرار نداش��تم. به همين خاطر سوار 
ماشينم ش��دم و حركت كردم. باور كنيد اصاًل متوجه نشدم 
كه چرخ هاي وانت از روي فرزين عبور كرد و قصد كشتن او را 

نداشتم. مرگ او يك اتفاق بود.  «
او در ادامه گفت: » مادرم بيماري س��رطان داشت و با وجود 
چند فرزند هزينه درمان او برايم سخت بود. من از آنها مهلت 
خواستم و آنها نيز قبول كردند، اما اين فرصت طوالني شده 
بود و نمي توانس��تم مبلغ بدهي ام را به دوستانم برگردانم. «  
بعد از آخري��ن دفاع متهم، رياس��ت دادگاه از علي به عنوان 
شاهد ماجرا خواست تا در جايگاه قرار بگيرد. او در شرح ماجرا 
گفت: »ما هيچ نقشه اي نداشتيم و آن روز حسام را اتفاقي در 
خيابان ديديم. وقتي از طلبمان صحبت كرديم و خواستم آنرا 
برگرداند درگيري شد. آنجا بود كه حسام مقابل چشم من و 
ساير دوستان سوار وانت شد و از روي فرزين عبور كرد.  « در 
پايان هيئت قضايي بعد از شور، حس��ام را از قتل عمد تبرئه 
و به اتهام قتل ش��به عمد به پرداخت ديه و از جنبه عمومي 
جرم به پنج سال حبس، دو سال تبعيد و دو سال محروميت 

از رانندگي محكوم كرد. 

عامل قتل مادر و پسر  به ميز محاكمه رسيد

تصادف مرگبار كامیون با پژو

تصادف پژوي س�واري با يك كاميون در اس�تان كرمانش�اه س�ه كشته برجاي 
گذاشت. 

رئيس پليس راه استان ايالم با اعالم اين خبر به ميزان گفت: بر اثر برخورد يك خودروي 
پژو 405 با خودروي كاميون كه عصرروز پنج شنبه درشهرك اسالميه شهرستان مهران 

اتفاق افتاد، سه سرنشين پژو جان باختند. 
 رضا همتي زاده افزود: علت حادثه در دست بررسي است. 


