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درخواست قصاص 
 براي عامل قتل 

در ويال

مجرم س�ابقه دار كه پس از ارتكاب قتل و جلب رضايت اولياي دم، 
دوست خود را در وياليش به قتل رسانده است، روز گذشته در جلسه 
رسيدگي به پرونده با درخواست قصاص از سوي اولياي دم مواجه شد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيستم بهمن  س��ال 93، مأموران پليس از قتل 
مردي 35 س��اله به نام مجيد در يكي از ويالهاي شهرس��تان رودهن 
باخبر و راهي محل ش��دند. س��رايدار ويال كه در مح��ل حاضر بود به 
مأموران گفت: »شب گذشته مجيد دوس��تش را به ويال دعوت كرده 
بود و قرار بود شب را با دوستش بگذراند، اما امروز صبح وقتي وارد ويال 
شدم جسد مجيد خونين روي زمين افتاده بود. احتمال دارد قتل كار 

دوست مجيد باشد. « 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني، در بررس��ي ها مشخص شد كيف 
مدارك، گوشي تلفن همراه، س��اعت ديواري و دستگاه كامپيوتر 405 

خودروي مقتول نيز سرقت شده است. 
به اين ترتيب تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د و دوست مجيد به نام 
پيمان به عنوان اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت. در روند 
تحقيقات بود كه پيمان با سرايدار ويال تماس گرفت تا از حال دوستش 
باخبر شود آنجا بود كه در رديابي شماره تماس، وي در يكي از باجه هاي 

تلفن همگاني شناسايي و دستگير شد. 
مرد جوان در بازجويي ها به قتل دوستش اعتراف كرد و گفت: »آن روز 
من و مجيد بعد از شرب خمر در حال استراحت بوديم كه ناگهان متوجه 
شدم او قصد شومي دارد به همين دليل او را كشتم. « متهم در توضيح 
به مأموران گفت: »من و مجيد دو س��ال بود كه با هم دوست بوديم و 
همديگر را مي شناختيم. او با همسرش اختالف داشت به همين دليل 
بارها مرا به وياليي كه در چناران رودهن داشت دعوت كرده بود و با من 
درد دل مي كرد. روز حادثه بار ديگر به دعوت او به ويال رفته بودم و بعد 
از خوردن غذا با هم مواد كش��يديم و كمي مشروب خورديم. لحظاتي 
گذشت تا اينكه متوجه ش��دم مجيد قصد دارد مرا آزار دهد به همين 
دليل عصباني شدم و او را به طرف ديوار هل دادم. « متهم در ادامه گفت: 
»در آن لحظه چشمم به چاقوي روي كرسي در اتاق افتاد. آن را برداشتم 
و چند ضربه به مقتول زدم. وقتي مجيد را خونين روي زمين ديدم از 
ترس مي خواس��تم فرار كنم، اما قبل از خارج شدن از ويال براي گمراه 
كردن پليس چند تا از لوازم را در ويال سرقت كردم و سپس گريختم. «

به اين ترتيب پيمان به اتهام مشاركت در قتل، شرب خمر و سرقت روانه 
زندان شد و پرونده بعد از كامل ش��دن تحقيقات به شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. صبح ديروز متهم مقابل هيئت 
قضايي همان ش��عبه به رياس��ت قاضي قربان زاده قرار گرفت و بعد از 
قرائت كيفرخواست پدر مقتول در جايگاه ايستاد و گفت: »براي متهم 
درخواست قصاص دارم. او دروغ مي گويد و پس��رم را در خواب كشته 
است. « س��پس در ادامه گفت: »متهم مغازه تأسيساتي داشت و پسرم 
صافكار بود. او چند ماشين براي صافكاري به مغازه پسرم برده بود، اما 
فقط نصفي از دستمزدش را پرداخت كرده بود. همچنين متهم چندين 
بار از پسرم خواسته بود تا مقداري لوازم خودرو براي فروش به مغازه او 
ببرد، اما پسرم مخالفت كرده بود. آنها با هم اختالف داشتند و او با انگيزه 

قبلي پسرم را كشته است و حاال دروغ مي گويد. « 
در ادامه مادر مقتول نيز در حاليكه گريه مي كرد، گفت: »او با بي رحمي 
پسرم را در خواب كش��ته اس��ت، به همين دليل براي او درخواست 
قصاص دارم. « س��پس وكيل دو طفل صغير مقتول نيز درخواس��ت 

قصاص كرد. 
بعد از درخواس��ت اولياي دم، مته��م در جايگاه قرار گرف��ت و با قبول 
اتهاماتش گف��ت: »حرف تازه اي ب��راي گفتن ندارم و هم��ه اظهاراتم 
همان اس��ت كه در بازجويي ها گفته ام. حاال با درخواس��ت اولياي دم 
حاضرم قصاص ش��وم و اعتراضي ندارم. « س��پس به س��ؤاالت هيئت 

قضايي پاسخ داد. 
آيا سابقه كيفري داري؟

بله. يك فقره قتل كه نصف ديه را پرداخت كردم و رضايت گرفتم و بعد 
از تحمل 12 سال حبس آزاد شدم. 

ديگر سوابق؟
درگيري و سرقت. 

در اظهارات گفته بودي با مقتول مواد كش�يده بودي اما 
نظريه پزشكي قانوني خالف آنرا اعالم كرده است و هيچ 

ماده مخدري در بدن مقتول ديده نشده است. 
قبول دارم. مقتول فقط شرب خمر كرده بود و مواد نكشيده بود. 

پزش�كي قانوني اعالم كرده ب�ود كه مقت�ول در حالت 
غافلگيري به قتل رسيده اس�ت كه اين خالف اظهارات 

شما است. چه توضيحي داري؟
من حقيقت را گفته ام و حرفي ندارم. 

بنا به نظريه پزش�كي قانوني چرا ضربه اي به آن عميقي 
به مقتول وارد كردي كه حتي در اس�تخوان او نيز نفوذ 

كرده بود؟
عصباني بودم و در حال خودم نبود. 

در اظهارات اقرار كردي براي دفاع از خودت مرتكب قتل 
شدي، چرا به جاي كش�تن مقتول از ويال فرار نكردي؟ 

آيا مانعي بود؟ 
خير. آن لحظه قدرت تصميم گيري و تفكر نداشتم. 

در خصوص اموال سرقتي چه توضيحي داري؟
همه آنها را به مأموران در آگاهي برگرداندم. 

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

 قتل مرموز 
 زن ميانسال 

 اميد 3 بيمار 
به ادامه زندگي

دو ب�رادر افغ�ان ب�ه اته�ام قت�ل زن ميانس�ال در 
ش�رق ته�ران تح�ت تعقي�ب پلي�س ق�رار گرفتن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 17 عصر روز شنبه 25 فروردين ماه 
قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري 147 گلبرگ از قتل زن ميانسالي 
در خانه اش با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در محل حادثه كه آپارتمان 
مس��كوني در نزديكي ميدان 32 منطقه نارمك بود با جسد زن 
54 ساله اي به نام گوهر داخل پذيرايي روبه رو شدند كه روسري به 
دور گردنش پيچانده شده بود. نخستين بررسي ها حكايت از اين 
داشت از مرگ زن ميانسال حدود 24 ساعت گذشته است، عامل يا 
عامالن حادثه پس از ضرب و جرح وي را با روسري خفه كرده و از 
محل گريخته اند. همچنين در بررسي محل حادثه مأموران با بهم 
ريختگي وسايل خانه مقتول روبه رو شدند كه مشخص شد طالها 

و جواهرات مقتول هم به سرقت رفته است. 
تحقيقات نش��ان داد مقتول كه زن تنهايي بوده هم��راه مادر و 
خواهرش در محل حادثه زندگي مي كرده اس��ت و زمان حادثه 
خواهر و مادرش مسافرت بوده اند. خواهر مقتول گفت: چند روز 
قبل من و مادرم براي زيارت به مش��هد رفتيم. پس از س��ه روز 
مسافرت به تهران برگشتيم و با اين صحنه روبه رو شديم. ما از مشهد 
با خواهرم تماس گرفتيم و وقتي او تلفن ما را جواب نداد نگرانش 
شديم و خيلي زود به خانه برگشتيم كه مشاهده كرديم او به قتل 
رسيده است. مأموران در بررسي هاي ميداني دريافتند مدتي است 
دو برادر افغان هر چند روز يك بار براي نظافت به خانه مقتول رفت 
و آمد داشتند و روز حادثه هم يكي از برادران براي نظافت به محل 
حادثه آمده است. بنابراين مأموران مرد افغان را به عنوان مظنون 
حادثه تحت تعقيب قرار دادند اما بررسي ها نشان داد مظنون به قتل 

پس از حادثه به طرز مرموزي ناپديد شده است. 
تحقيقات براي شناسايي و دستگيري مظنون ادامه دارد. 

اعضاي بدن مرد جوان كه به مرگ مغزي مبتال شده بود به 
سه بيمار اهدا شد. 

جواد منفرد، پدر40 ساله كه داراي دو فرزند و اهل روستاي 
مبارك آباد جهرم بود به علت خونريزي مغزي به مرگ مغزي 
مبتال شد. بعداز آن بود كه با رضايت خانواده اش اعضاي بدن 
وي به س��ه بيمار اهدا ش��د. دوكليه و كبد اين بيمار در اتاق 
عمل بيمارس��تان پيمانيه جهرم برداشته ش��د و روز جمعه 
24 فروردين ماه 97 به ش��يراز انتقال يافت و عمل پيوند نيز 
در بيمارستان بوعلي شيراز روي سه بيمار صورت گرفت. دو 
كليه او به ترتيب به دو مرد 52 ساله از الرستان و 43 ساله از 

استهبان و كبد وي نيز به مرد 35 ساله از شهركرد اهدا شد. 

دستگيري 4 مظنون 
در حادثه تيراندازي 

به مأمور پليس
چهار مرد كه مظنون به تيراندازي به مأمور گشت كالنتري 161 
ابوذر تهران هستند، بازداشت ش�دند. مأمور زخمي در حالي 
كه در كما به سر مي برد در بيمارستان تحت درمان قرار دارد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، س��اعت 3:30 بام��داد روز سه ش��نبه 
21فروردين ماه امسال مرد رهگذري با اداره پليس تماس گرفت 
و گفت: مأمور پليسي در خيابان مقدم كنار ريل راه آهن به شدت 

زخمي شده است. 
با اعالم اين خبر بالفاصله تيمي از مأم��وران كالنتري 161 ابوذر 
راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه با پيكر خونين گروهبان 
عليزاده از مأموران گشت كالنتري ابوذر روي زمين روبه رو شدند 
كه با اصابت گلوله اي به پيشاني اش به شدت زخمي و به كما رفته 
بود. بررسي ها نشان داد ضارب يا ضاربان پس از شليك به سر مأمور 
اسلحه وي را سرقت كرده و از محل گريخته اند. همزمان با انتقال 
پيكر خونين گروهبان عليزاده تيمي از كارآگاهان ويژه پليس آگاهي 
تهران به دستور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي 
شناسايي ضارب يا ضاربان وارد عمل شدند. نخستين تحقيقات نشان 
داد لحظاتي قبل از حادثه مأمور زخمي هنگام گشت زني به مردي 
كه كنار خودروي پارك شده اي پرسه مي زده مشكوك شده و براي 

بررسي موضوع وارد عمل شده كه اين اتفاق رخ داده است. 
يكي از مأموران گشت پليس در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل از 
حادثه من و گروهبان عليزاده با دو موتور سيكلت در محدوده در حال 
گشت زني بوديم كه مشاهده كرديم مردي با ميله آهني در حال باز 
كردن در خودروي پارك شده اي است . بالفاصله او را بازداشت كرديم 
و در بازرسي بدني هم چند وسيله كه براي سرقت استفاده مي شود 
كشف كرديم. من سارق را پشت موتورم س��وار كردم و گروهبان 
عليزاده هم با موتور سيكلتش پشت سر من حركت كرد. در ميان راه 
گروهبان عليزاده متوجه مردي شد كه پشت خودروي پيكان سفيد 
قديمي كه در پياده رو پارك بود پنهان شده بود. احتمال داديم اين 
مرد هم قصد سرقت دارد به همين سبب هر دو به سوي او رفتيم اما 
همكارم گفت من متهم بازداشت شده را به كالنتري منتقل كنم و او 
خودش به وضعيت مرد مظنون رسيدگي مي كند. بدين ترتيب من 
همراه متهم راهي كالنتري شدم تا اينكه لحظاتي بعد مردي زنگ 
زد و گفت در حال عبور از خيابان بوده كه ديده است مأمور پليسي 
خونين روي زمين افتاده است. وقتي به محل حادثه رفتيم مشاهده 

كرديم مأمور زخمي گروهبان عليزاده است. 
در حالي كه گروهبان عليزاده همچنان در كما به س��ر مي برد و در 
بيمارستان لقمان تحت درمان است مأموران تحقيقات گسترده اي 
را براي شناسايي و دستگيري عامل يا عامالن تيراندازي به مأمور 
پليس را آغاز كردند كارآگاهان همزمان با ادامه تحقيقات به چهار 
مرد مظنون ش��دند و آنها را بازداشت كردند. تحقيقات از متهمان 

بازداشت شده ادامه دارد. 

نقش�ه  زن�دان  در  س�لولي  ه�م  دو 
از س�وپر ماركت ه�اي ته�ران را  س�رقت 
اج�را كردن�د.  آزادي  از  طراح�ي و پ�س 
به گزارش خبرنگار ما، چن��دي قبل مردي به اداره 
پليس رفت و از دو پسر جوان به اتهام سرقت دخل 

مغازه و كارت عابربانكش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: داخل مغازه سوپر 
ماركتم در يكي از خيابان هاي مركزي تهران نشسته 
بودم كه پس��ر جواني وارد ش��د و درخواست شارژ 
تلفن همراه كرد. من با كارت عابربانكم براي او شارژ 
گرفتم و او هم از مغازه بيرون رفت. ثانيه هايي بعد 
پسر جوان ديگري وارد مغازه ش��د و مقدار زيادي 
مواد خوراكي و بهداشتي سفارش داد. در حال جمع 
كردن سفارشات مشتري بودم كه ناگهان او دخل 
مغازه  و كارت عابربانكم كه داخل دخل بود سرقت 
و از مغازه فرار كرد. سارق داخل خيابان سوار موتور 
سيكلتي ش��د كه راننده آن همان پسر اولي بود كه 
از من شارژ خريده بود. هر چه تالش كردم موفق به 

دستگيري آنها نشدم و دو سارق فرار كردند. 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي رسولي، 
بازپرس شعبه هشتم دادس��راي ويژه سرقت براي 
رس��يدگي در اختي��ار تيم��ي از كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات مأموران نشان داد دو سارق پس از سرقت 
به پمپ بنزيني مراجعه كرده و با كارت عابر سرقتي 
پس از پرداخت مقداري پول به كارگر پمپ بنزين 

تمامي پول هاي عابر بانك را برداشت كرده اند. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأموران با چند شكايت 
مشابه ديگر روبه رو شدند كه همگي حكايت از اين 
داشت دو س��ارق جوان به همان ش��يوه مشابه به 
سوپرماركت ها دس��تبرده زده و تمامي مبلغ هاي 
كارت هاي س��رقتي را از دستگاه هاي پرداخت پول 

بنزين در پمپ بنزين ها برداشت مي كنند. 
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده مي شد 
كارآگاه��ان عكس ه��اي متهمان را ك��ه از طريق 

دوربين هاي مداربس��ته بدس��ت آورده بودند براي 
شناس��ايي در اختي��ار كاركنان پم��پ بنزين قرار 
دادند تا اينكه چند روز قبل مس��ئول پمپ بنزيني 
در مركز ش��هر با اداره پليس تماس گرفت و گفت 
دو پس��ر جوان براي برداش��ت پول به پمپ بنزين 
مراجعه كرده اند. با اعالم اين خب��ر مأموران راهي 
پمپ بنزين شدند و دو پسر جوان را به اتهام سرقت 
بازداشت كردند. مأموران در بازرسي بدني از متهمان 
چند كارت عابر سرقتي كشف كردند كه متعلق به 

صاحبان چند سوپر ماركت بود. 
دو متهم پس از انتقال به دادس��راي ويژه سرقت به 
سرقت هاي سريالي از چند س��وپر ماركت اعتراف 

كردند. دو مته��م براي ادامه تحقيقات به دس��تور 
قاضي رس��ولي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفتند. 
گفت وگو با يكي از متهمان 
خودت را معرفي كن ؟ 

سامان هستم 30 ساله. 
معتادي ؟ 

نه.
سابقه داري ؟ 

يك بار ب��ه خاطر درگي��ري خانوادگ��ي 15 روز به 
زندان افتادم. 

چه شد كه دست به سرقت زدي ؟ 

دوستم سابقه دار بود 
و مرا وسوس��ه كرد و 

گفت خيلي زود پولدار مي ش��ويم و بعد با پول هاي 
سرقتي كار خوبي براي خودمان فراهم مي كنيم. 

چطوري با دوستت آشنا شدي ؟ 
در زندان هم سلولي بوديم. 

بيشتر توضيح بده ؟ 
15 روزي ك��ه در زندان بودم با پس��ر جواني به نام 
فرامرز هم سلول شدم. او سابقه كيف قاپي داشت و 
حرفه اي بود و مي گفت از طريق سرقت پول خوبي 
به جيب زده است و اگر با هم سرقت كنيم خيلي زود 
پولدار مي ش��ويم. ما دو نفري نقشه سرقت از سوپر 
ماركت ها را طراحي كرديم و بعد از اينكه فرامرز از 
زندان آزاد شد با من تماس گرفت و دو نفري شروع 

به سرقت كرديم. 
درباره شيوه سرقتتان توضيح بده ؟ 

من آماتور بودم و به همين سبب وظيفه ام اين بود 
كه به بهانه خريد شارژ تلفن همراه به داخل سوپر 
ماركت مي رفتم و وقتي صاح��ب مغازه با كارتش 
براي من شارژ مي گرفت به صورت مخفيانه رمز آن 
را به خاطرم مي سپردم و از مغازه خارج مي شدم. 
پس از اي��ن نوبت فرام��رز بود. او ب��ه داخل مغازه 
مي رفت و مقدار زيادي وس��ايل س��فارش مي داد 
و در حالي كه صاحب مغ��ازه در حال جمع آوري 
سفارش��ات بود فرامرز كارت عابر و دخل مغازه را 

سرقت مي كرد. 
چرا پول هاي داخل كارت هاي سرقتي را 

از پمپ بنزين برداشت مي كرديد ؟ 
ما معموالً ابتدا به عابر بانك مراجعه و مبلغ 200 هزار 
تومان برداش��ت مي كرديم، اما براي برداشت بقيه 
پول ها به پمپ بنزين مي رفتي��م و پس از پرداخت 
مبلغي به كارگران پمپ بنزين كارت مي كشيديم 

و پول مي گرفتيم. 
به چند سوپر ماركت دستبرد زديد ؟ 

پنج  مغازه.

رئيس  پليس تهران: 80 درصد نيروي كالنتري ها  بايد  عملياتي  باشند
فرمان�ده انتظام�ي تهران ب�زرگ ب�ا تأكيد بر 
اينكه 30 درصد جرائم كش�ور در پايتخت رقم 
مي خورد، گفت: 80 درصد نيروهاي كالنتري ها 
بايد در حوزه هاي عملياتي به كارگيري شوند 
ت�ا در پيش�گيري از وقوع جرم و دس�تگيري 
مجرم�ان ب�ه نح�وي شايس�ته عم�ل كنيم. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حس��ين رحيمي 
با بيان اي��ن موضوع در مراس��م معارف��ه رئيس 
پليس پيش��گيري پايتخ��ت ادام��ه داد: اجراي 
طرح رعد در تهران، نقطه تح��ول در عمل و اجرا 
براي پليس پيش��گيري اس��ت، برهمين اساس 
مديريت انتظامي پايتخت بسيار مهم و راهبردي 
اس��ت. وي به ويژگي هاي جايگاه رياست پليس 
پيشگيري پايتخت اش��اره كرد و گفت: آنچه مد 
نظر است، س��المت، آگاهي، اش��رافيت خوب به 
شهر تهران و نيز وضعيت 
كالنتري ه��ا و معضالت 

آنان اس��ت. س��ردار رحيمي با تأكيد بر فرمايش 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( مبني بر تحول 
در كالنتري ها ادامه داد: بايد توجه ويژه اي به اين 

موضوع داشته باشيم. 
وي به برنامه پليس پايتخت در 

تهران اش��اره و خاطر نش��ان 
ك��رد: اولين برنام��ه تحول 
در كالنتري ه��ا اس��ت كه 
باي��د در اي��ن رابطه همت 
بيش��تري داش��ته باشيم؛ 

چراك��ه اصلي ترين مس��ئله 
در ني��روي انتظام��ي باالخص 

كالنتري ها سالمت و صحت عمل 
اس��ت، چون مجموعه كاركن��ان كالنتري 

بايد با ناهنجاري ها برخورد كنند و الزم اس��ت 
نيروها با صداقت و رفتاره��اي صحيح به ايفاي 
نقش بپردازند. رئيس پليس تهران، دومين برنامه 

پليس پايتخت را حركت در مسير فلسفه وجودي 
تشكيل كالنتري ها برشمرد و گفت: پيشگيري 
از وق��وع جرائم، كش��ف جرم و دس��تگيري 
مجرمان از وظاي��ف اصلي ضابطان 
قضائي است. س��ردار رحيمي، 
يكي ديگر از برنامه هاي اين 
پليس را تكريم ارباب رجوع 
عنوان و تصريح كرد: پليس 
مي تواند همچون يك معلم 
اخالق عمل كن��د و عالوه 
بر ارائه خدمات انتظامي به 
ارب��اب رجوع، نح��وه برخورد 

اخالقي را مد نظر قرار دهد. 
وي، چهارمين برنامه پليس پايتخت را اجراي 
درس��ت و دقيق مأموريت ها در زم��ان اعالم خبر 
به اپرات��ور مركز فوريت هاي پليس��ي 110، بيان و 
خاطرنشان كرد: هنگامي كه خبري از سوي اپراتور 

به واحد هاي انتظامي اعالم مي شود تمامي واحدهاي 
مرتبط بايد وارد عمل شوند تا مأموريت ها به درستي 
انجام شود؛ چراكه كاهش فاصله وقوع جرم با كشف 
جرم رابطه اي مستقيم دارد. سردار رحيمي، آخرين 
برنامه پليس تهران بزرگ را اهتمام جدي به نظم و 
انضباط در كالنتري ها اع��الم كرد و گفت: انضباط 
محوري، عمليات و اطالعات محوري و نيز كش��ف 
محوري، سه ركن اساسي در مأموريت هاي پليس 

است كه بايد در كالنتري ها مد نظر قرار گيرد. 
وي تصريح ك��رد: 80 درصد نيروهاي كالنتري ها 
بايد در حوزه هاي عملياتي به كارگيري ش��وند تا 
در پيشگيري از وقوع جرم و دستگيري مجرمان به 

نحوي شايسته عمل كنيم. 
رئيس پليس پايتخت در خاتمه با اشاره به تحول 
در مركز 110 كالنتري ها گف��ت: تحول در مركز 
110 كالنتري ها به زودي آغاز مي شود تا رسيدگي 

به امور شهروندان سريع تر انجام شود.

در ديگ غذا 
مرگ كودك 4 ساله 

پسر چهار س�اله اي پس از س�قوط در ديگ 
خورش�ت قرمه س�بزي به طرز دلخراش�ي 

فوت كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز 27 اسفند سال 
گذشته قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران باتماس تلفني 
مأموران كالنتري 145 ونك از مرگ دلخراش 
پس��ر چهار س��اله اي به نام آرين با خبر شد. 
بررسي ها نشان داد پس��ر چهار ساله ساعت 
10 ش��امگاه 26 اس��فندماه پس از سقوط در 
ديگ خورشت رستوراني در حوالي فلكه دوم 
تهرانپارس به ش��دت دچار سوختگي شده و 
براي درمان به بيمارس��تان مطهري منتقل 
شده است، اما روز بعد به خاطر شدت جراحات 
ف��وت مي كند. همزم��ان با ادام��ه تحقيقات 
درباره اين حادثه پدر آرين به دادسراي امور 
جنايي مراجعه كرد و از همس��ر س��ابقش به 
اتهام قتل عمد پس��ر چهار ساله اش شكايت 

كرد. وي گفت: سه سال قبل به خاطر اختالف 
خانوادگي از همسرم جدا شدم. آن زمان آرين 
يك ساله بود و قرار شد يك هفته من از آرين 
نگهداري كنم و يك هفته هم مادرش از آرين 
نگهداري كند. چند روز قبل از حادثه پس��رم 
پيش من بود تا اينكه عص��ر روز حادثه طبق 
معمول آرين را به جلوي رس��توران دايي اش 
بردم كه م��ادرش هم آنج��ا كار مي كند. من 
آرين را تحويل مادرش دادم تا اينكه ساعتي 
بعد به من خبر دادند آرين به داخل ديگ قرمه 
سبزي افتاده اس��ت. االن از همسرم به خاطر 
سهل انگاري در نگهداري فرزندم به اتهام قتل 

عمد شكايت دارم. 
مادر آرين هم در تحقيقات گفت: آرين داخل 
رستوران بود كه من براي خريد به بيرون رفتم 
كه برادرم به من خبر داد پسرم به داخل ديگ 

قرمه سبزي سقوط كرده است. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد.

 طراحي نقشه  سرقت 
از سوپر ماركت ها در زندان 

 ديه پسر ماساژور 
از بيت المال پرداخت مي شود

ناكام ماندن تالش هاي پليس براي بازداشت عامل يا عامالن قتل مرد ماساژور سبب شد تا اولياي دم 
درخواست ديه از بيت المال را مطرح كنند. 

به گزارش خبرنگار ما، بيست و هشتم آبان س��ال 92، مأموران پليس از قتل پسر 24 ساله به نام عليرضا در خانه 
مجردي اش در شرق تهران باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي داد پسر جوان چند سالي به كار ماساژور 
مشغول بوده و در جريان درگيري بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، خواهر مقتول در تحقيقات به پليس گفت: »آن روز عصر برادرم تماس گرفت و در حاليكه هراسان بود، گفت 
مهمان دارد و سريع تلفن را قطع كرد. بعد از آن بود كه دلم شور زد و نگرانش شدم به همين دليل به خانه مجردي 
او رفتم و ديدم در باز است و وسايل خانه به هم ريخته است. وقتي داخل خانه اش رفتم با جسد برادرم مواجه شدم 

كه در اتاق خواب در حاليكه عرق گيرش دور گردنش پيچيده شده روي زمين افتاده بود. «
 پليس در بررسي تماس هاي تلفن همراه مقتول دريافت، مرد 30 ساله به نام فرامرز زمان وقوع حادثه چندين بار با 
مقتول تماس داشته و تلفن وي در خانه مقتول آنتن دهي داشته است. به اين ترتيب فرامرز بازداشت شد. فرامرز 
در بازجويي ها جرمش را انكار كرد اما با توجه به مدارك  موجود و استعالمات از مخابرات، كيفرخواست عليه آن 
مرد صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلسه محاكمه 
بعد از درخواست اولياي دم به قصاص محكوم و پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد اما از سوي قضات يكي از 
شعبات آن نقض و پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد. متهم اين بار در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران محاكمه شد و بار ديگر جرمش را انكار كرد. او گفت: به صورت تصادفي در مترو با مقتول آشنا شدم. گفت كه 
ماساژور است و من را به خانه اش دعوت كرد اما من هرگز به خانه او قدم نگذاشتم.در پايان هيئت قضايي وارد شور 

شد و با توجه به مدارك موجود در پرونده مرد جوان را تبرئه كرد. 
با گذشت پنج سال از حادثه از آنجائيكه تالش پليس براي دستگيري عامل يا عامالن حادثه ناكام مانده بود، اولياي دم 
درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. به اين ترتيب هيئت قضايي با اين درخواست موافقت كرد و حكم به 
پرداخت ديه از صندوق بيت المال را صادر كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و با تأييد قضات يكي از 

شعبات ديوان، پرونده پسر ماساژور براي هميشه بسته شد. 


