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 پرداخت ديه 250ميليون توماني 
به قاتل زندگي دوباره بخشيد 

نجات پسر عمو از طناب دار 

 حمله مرگبار پلنگ 
به جوان ايرانشهري

 5 كشته در تصادف 
سمند و تريلي 

دستگيري ۳ نفر از عوامل 
فروش مشروبات الکلي 

در كرج 

»   6 مسئول ارشد« گرفتار 
در كوير سمنان پيدا شدند

مرد جواني كه در درگيري بر سر جاي پارك در مشهد مردي 
را به قتل رس�انده بود با پرداخت دي�ه 250ميليون توماني 
از اولياي دم رضايت گرف�ت و به زندگي دوباره بازگش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، شانزدهم شهريور سال 92 بود كه مأموران 
پليس مشهد از مرگ مشكوك مردي به نام ابراهيم در بيمارستان 

رضوي با خبر و براي بررسي راهي محل شدند. 
نخستين بررسي ها نشان داد، مقتول ساعتي قبل در درگيري با 
مرد جواني به نام بهرام به خاطر جاي پارك در پاركينگ مجتمع 
تجاري الماس شرق با اصابت چاقويي به قلبش به شدت زخمي 

می شودكه پس از انتقال به بيمارستان فوت مي كند. 
همچنين مشخص شد، اين درگيري ابتدا بين متهم و بستگانش 
با بستگان مقتول رخ داده است كه با ميانجي گري مردم پايان 
مي يابد، اما دقايقي بعد مقتول و قاتل درگيري مرگباري را رقم 

مي زنند. 
يكي از ش��اهدان عيني درباره حادثه به مأموران گفت: متهم و 
مقتول با هم درگير بودند و يكديگر را به شدت كتك مي زدند. 
من و چند نفر ديگر براي ميانجي گري وارد عمل شديم، ما آنها 
را گرفتيم، اما هر دوي آنها آرام نمي ش��دند و اصرار به درگيري 
داشتند. در حالي كه مقتول كمربندش را در آورده بود تا با آن 
متهم را كتك بزند، متهم به سمت خودرواش دويد و از صندوق 
عقب خودرواش چاقوي آشپزخانه اي را برداشت. در اين لحظه 
يكي از افراد حاضر او را گرفت ك��ه چاقو به روي زمين افتاد، اما 
متهم چاقو را از روي زمين برداش��ت و به طرف مقتول پرتاب و 
به بدنش اصابت كرد. مقتول غرق در خون نقش بر زمين شد و 

قاتل هم فرار كرد. 
همزمان با ادامه تحقيقات، مأموران قاتل را بازداشت كردند 
و مورد بازجويي قرار دادند. مته��م در بازجويي ها با اظهار 
پش��يماني گفت: هنگام درگيري ضرباتي به من و خواهرم 
وارد شد كه مجبور شدم چاقويي از صندوق عقب خودروام 
بردارم كه مقتول به من نزديك شد و به بدنش اصابت كرد. 
وي در ادامه، حرف هايش را تغيي��ر داد و در ادعايي گفت: 
وقتي چاقو را برداشتم، مقتول مچ دست مرا گرفت كه چاقو 
را به او زدم و ديدم خوني ش��د و از ترس فرار كردم. وي در 
نهايت با اين ادعا كه قصد قتل نداشتم، به قتل اعتراف كرد 
و گفت: وقتي چاقو را مي چرخاندم ب��ه بدن مقتول اصابت 

كرد و به قتل رسيد. 
متهم پس از صدور كيفرخواست در شعبه سوم دادگاه كيفري 
استان خراس��ان رضوي محاكمه ش��د. مادر مقتول براي قاتل 
درخواست قصاص داد و هيئت قضايي هم متهم را به جرم قتل 
عمد به قصاص محكوم كرد. در حالي كه حكم قصاص متهم در 
شعبه 21ديوان عالي كشور تأييد شده بود و متهم در يك قدمي 
چوبه دار قرار داش��ت، تالش ها براي گرفت��ن رضايت از اولياي 

دم آغاز شد كه اولياي دم پيش��نهاد دادند در صورتي كه متهم 
500ميليون تومان ديه پرداخت كند او را مي بخشند. از آنجايي 
كه متهم و خانواده اش قادر به پرداخت اين مبلغ نبودند، تالش ها 
براي جلب رضايت ادامه داشت كه اولياي دم اين بار درخواست 
250ميليون تومان ديه كردن��د. در نهايت خانواده متهم موفق 
شدند 200ميليون تومان پول را فراهم كنند و 50ميليون تومان 
باقيمانده آن هم از طريق خيرين جمع آوري شد و بدين ترتيب 
مبلغ ديه درخواستي به اولياي دم پرداخت شد و متهم به زندگي 
دوباره بازگشت. متهم به زودي از جنبه عمومي جرم در دادگاه 

كيفري استان محاكمه مي شود. 

پسر نوجواني كه در درگيري پسر عمويش را به قتل رسانده بود 
با حكم دادگاه كيفري استان تهران از طناب دار نجات يافت. 
به گزارش خبرنگار ما، نيمه ش��ب شانزدهم مرداد سال 95 بود 
كه بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري 113 بازار، از قتل پس��ر 20س��اله اي 
باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل شدند. تيم جنايي در محل حادثه كه اتاقك نگهباني يك 
ساختمان تجاري در خيابان 15خرداد بود با جسد پسر 20ساله 
افغان به نام ابراهيم روبه رو شدند كه با اصابت چند ضربه چاقو به 

پهلويش به قتل رسيده بود. 
نخستين بررسي ها نشان داد، مقتول با پسرعموي نوجوانش به 
نام رضا درگيري مرگبار را رقم زده كه در جريان آن قاتل هم به 

شدت زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. 
رضا پس از بهبودي در بازجويي ها با اظهار پشيماني در ادعايي 
گفت: او با تهديد چاقو قصد آزار مرا داشت و حتي مرا زخمي كرد 

كه من در دفاع از خودم مرتكب قتل شدم. 
در حالي كه متهم مدعي بود، شناسنامه ندارد، پزشكي قانوني 
س��ن او را بين 15تا 16س��ال تعيين كرد و بدين ترتيب متهم 
پس از صدور كيفرخواس��ت در ش��عبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران كه ويژه رس��يدگي به جرائم اطفال است، به 
رياست قاضي اصغر عبداللهي و با حضور يك مستشار پاي ميز 

محاكمه ايستاد. 
رضا در شرح ماجرا گفت: من و پسر عموم با هم دوست صميمي 
بوديم كه مدتي قبل به ص��ورت غيرقانوني ب��راي كار به ايران 
آمديم. پدرم و عمويم هر دو س��فارش كردن��د در ايران هواي 

همديگر را داشته باشيم و به هم كمك كنيم. 
من در تهران در مغازه نان فانتزي كارگري مي كردم و شب ها هم 
نگهبان ساختمان تجاري بودم و در اتاقك نگهباني مي خوابيدم. 
پسر عمويم در ساختمان نيمه كاره اي كارگري مي كرد و گاهي 
هم شب ها براي شب نش��يني به اتاقك نگهباني من مي آمد، اما 
دوباره براي خواب به محل كارش مي رفت. شب حادثه او با من 

تماس گرفت و گفت: براي ش��ب نشيني پيش من مي آيد و من 
هم قبول كردم. ساعتي با هم نشس��تيم و حرف  زديم تا اينكه 
گفت: دير وقت است و شب همراه من مي خوابد. وقتي خوابيديم 
متوجه نيت ش��وم او ش��دم كه اعتراض كردم، اما او با چاقو مرا 
تهديد كرد و وقتي در برابر خواس��ته اش مقاومت كردم با چاقو 
دست مرا زخمي كرد و دومين ضربه را طوري به پهلويم زد كه 
چاقويش در بدنم گير كرد. در حالي كه درد زيادي داشتم، چاقو 
را از پهلويم بيرون آوردم و دنبالش كردم و از پشت دو ضربه به او 

زدم و بعد به خانه دوستم رفتم كه بيهوش شدم. 
سپس وكيل متهم به دفاع پرداخت و گفت: موكلم هنگام ارتكاب 
جرم 16سال داشته است و در آن حادثه هم از طرف مقتول به 
شدت زخمي شد كه به طور معجزه آسايي نجات يافت. وي در 
دفاع مش��روع از خودش مرتكب قتل شده و تقاضا دارم تا طبق 

ماده 91 قانون مجازات اسالمي با وي برخورد شود. 
در ادامه هيئت قضايي با توجه به مدرك هاي موجود در پرونده، 
متهم را از قصاص معاف و او را ب��ه پرداخت ديه محكوم كردند. 
پس از اين قضات ديوان عالي كشور حكم دادگاه را تأييد كردند 

و متهم از طناب دار نجات پيدا كرد. 

دو سارق حرفه اي موتورسوار در آخرين سرقت با 
خودروي پرايد مالباخته اي كه در تعقيب آنها بود، 
تصادف كردند كه در جريان آن يكي از آنها به كام 

مرگ رفت و ديگري به شدت زخمي شد. 
به گزارش خبرن�گار م�ا، بامداد چن�د روز قبل 
قاضي دش�تبان، بازپ�رس ويژه قتل دادس�راي 
ام�ور جنايي ته�ران با تم�اس تلفن�ي مأموران 
كالنتري 128 ته�ران نو از مرگ مش�كوك مرد 
موتورسواري در تصادف مرگباري باخبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 

محل شد. 
نخستين بررسي ها نش�ان داد چند ساعت قبل 
موتورسيكلتي با دو سرنشين با خودروي پرايدي 
تصادف مي كن�د كه در جريان آن، سرنش�ينان 

موتورسيكلت به ش�دت زخمي و براي درمان به 
بيمارستان منتقل مي ش�وند كه در نهايت يكي 
از آنها س�اعتي بعد به خاطر خونريزي ش�ديد و 
شدت جراحات فوت مي كند. همچنين مشخص 
شد در اين حادثه مرگبار خودروي پرايد پس از 
حادثه مي گريزد. بدي�ن ترتيب تيم جنايي براي 
بررسي بيشتر راهي بيمارستان شدند. مأموران 
روي تخت بيمارستان با جسد پسر 24 ساله اي به 
نام حميد روبه رو ش�دند كه در اين حادثه به كام 

مرگ رفته بود. 
مأموران در بررسي هاي فني دريافتند پسر فوت 
ش�ده و دوس�ت 23 س�اله اش كه در اين حادثه 
به شدت زخمي و بي هوش ش�ده بود از سارقان 
سابقه دار هس�تند كه روز حادثه پس از چندين 

م�ورد كيف قاپي و س�رقت اموال ش�هروندان با 
خودروي پرايد تصادف مي كنند. 

همچني�ن تحقيق�ات مأم�وران حكاي�ت از اين 
داش�ت كه دو س�ارق آخرين بار از راننده پرايد 
س�رقت كردند كه در ادامه راننده پرايد آنها را با 
خودروي اش تعقيب مي كن�د و در نهايت در اين 
تعقيب و گريز راننده پرايد پس از تصادف مرگبار 

از محل مي گريزد. 
در حالي كه مأموران موفق شدند ردي از خودروي 
پرايد پيدا كنند، به دستور قاضي دشتبان براي 
دستگيري و شناس�ايي متهم فراري تحقيقات 
خود را آغاز كردند. مأموران همچنين از سرنشين 
زخمي موتورس�يكلت پ�س از بهبودي نس�بي 

تحقيق خواهند كرد. 

 جوان روستايي ايرانشهري در استان سيستان و بلوچستان 
ب�ر اث�ر حمل�ه پلن�گ ج�ان خ�ود را از دس�ت داد. 
به گزارش ايسنا، فرماندار ايرانشهر گفت: در پي حمله پلنگ به 
پسر جوانی در روستاي كهنو، منطقه دهستان دامن شهرستان 

ايرانشهر، وي مجروح شد و بر اثر شدت جراحات جان باخت. 
داوودي با حضور در منزل اين جوان از خانواده وي دلجويي كرد. 

اس�تان  در  تريل�ري  ب�ا  س�مند  خ�ودروي  تص�ادف 
لرس�تان پن�ج كش�ته و ي�ك زخم�ي بر ج�اي گذاش�ت. 
سرپرست سازمان اورژانس كشور به »ايسنا« گفت: ساعت 22:1۷ 
شامگاه پنج ش��نبه تصادفي ميان دو دس��تگاه خودروي سواري 
سمند و تريلري در محور خرم آباد- بروجرد به اورژانس اعالم شد 
كه متأسفانه در اين حادثه پنج نفر جان خود را از دست دادند و 

يك نفر هم مصدوم شد. 
پيرحسين كوليوند اضافه كرد: فردي كه مصدوم شد براي دريافت 

خدمات درماني بيشتر، به مركز درماني منتقل شد. 

پليس آگاهي استان البرز اعالم كرد، سه نفر از عوامل فروش 
مشروبات الكلي بي كيفيت و سمي در كرج بازداشت شده اند. 
بر اس��اس اين اطالعيه، افراد مسموم ش��ده از فردي در منطقه 
مشكين دشت اقدام به خريد مشروبات الكلي بي كيفيت و سمي 
كردند كه مصرف اين مشروبات به مس��موميت و فوت اين افراد 

منجر شده است. 
رئيس مركز فوريت هاي پزش��كي اس��تان البرز نيز با بيان اينكه 
دو نفر از اين مصدومان زن هستند كه يك نفر از آنان فوت كرده 
است، به تسنيم گفت: 12 نفر در حال حاضر در بيمارستان بستري 

هستند كه چهار نفر از اين تعداد در بخش  آي سي يو هستند. 
بر اس��اس اين گزارش، حاجي رضا شاكرمي، دادستان عمومي و 
انقالب استان البرز پيشتر از فوت چهار نفر و مسموميت 35نفر 
بر اثر مس��موميت مش��روبات الكلي تقلبي در اي��ن پرونده خبر 

داده بود. 

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي ك�ه ب�ه هم�راه تيم�ي از 
كارشناس�ان اي�ن وزارتخانه و مس�ئوالن اس�تان اصفهان 
در كوير س�منان گرفتار ش�ده بودن�د، نجات پي�دا كردند. 
مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سمنان با اشاره به گرفتار 
شدن شش مسئول ارشد وزارت راه و شهرسازي استان اصفهان 
در كوير استان س��منان گفت: اين مسئوالن شامل سيدحسين 
ميرشفيع، معاون وزير راه و شهرسازي به همراه كارشناسان اين 
وزارتخانه و مسئوالن استان اصفهان بودند كه براي بازديد از يك 
پروژه راهسازي از سمت اصفهان عازم استان سمنان بودند كه به 
دليل عدم پوشش ماهواره اي خط تلفن همراه آنان در كوير جنوبي 

استان سمنان از دسترس خارج شد. 
پس از اين موضوع به دفتر مديريت بحران اس��تانداري سمنان 
اطالع داده ش��د و س��ه گروه مجرب از امدادگران هالل احمر به 
همراه گروه هايي از محيط زيس��ت و راه و ترابري استان سمنان 

براي پيدا كردن اين افراد به مسير ياد شده، اعزام شدند. 
به گفته ايرج رئيس��يان در نهايت معاون وزير راه و شهرس��ازي 
ساعت س��ه بامداد ديروز با مديركل راه و ترابري استان سمنان 
تماس گرفته و از طريق موقعيت يابي ماهواره اي، مكان اين افراد 

مشخص شد و حال همه اين افراد خوب است. 

س�ه م�رد مأمورنم�ا ك�ه از مغ�ازه داران 
عمده ف�روش در ب�ازار ته�ران ب�ه بهان�ه 
احتكار اجناس اخاذي ميليوني مي كردند، 
در آخري�ن ايس�تگاه ب�ه دام افتادن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مرد جواني 
به اداره پليس رفت و از س��ه مرد مأمورنما به 

اتهام اخاذي ميليوني شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: من و پدرم در 
بازار تهران، مغازه بزرگ كفش فروش��ي داريم 
و معموالً به صورت عمده فروشي با مغازه هاي 
ديگر كار مي كنيم. امروز در مغازه تنها نشسته 
بودم كه س��ه مرد بي سيم به دس��ت در حالي 
كه پرونده اي در دس��ت داشتند، وارد مغازه ما 
شدند. آنها خودشان را مأمور پليس، امنيت و 
بازرس سازمان صنعت و معدن معرفي كردند و 
مدعي شدند كه پرونده مربوط به تخلفات مغازه 
ماست و براي بررسي به دستور مقام قضايي به 
اينجا آمده اند. يكي از مأموران نشاني انبار ما را 
داد و گفت، من و پدرم مق��دار زيادي كفش و 
كاالهاي ديگ��ر در انبارمان احت��كار كرده ايم 
و طبق گزارش هاي مردم��ي و اطالعاتي پس 
از بازرسي و بررس��ي هاي تخصصي االن براي 
پلمب و ضبط كاالهاي مغ��ازه و انبار به مغازه 
ش��ما آمده ايم. آنها خيلي مرا ترساندند و مدام 
حكم پلمبي را كه االن متوجه شدم تقلبي بود 
به من نش��ان مي دادند. هر چقدر به آنها گفتم 
االن پدرم در مسافرت است و فردا براي بررسي 
و پلمب مغازه و انبار بياييد، فايده اي نداشت تا 
اينكه پيشنهاد دادند براي تضمين حرف هايم 
چك 300 ميليون توماني در وجه حامل براي 
آنها صادر كنم تا پس از بررس��ي مجدد درباره 
پلمب و ضبط اموالمان تصميم گيري كنند. آن 
سه نفر آنقدر مرا تحت فشار تهديدهايشان قرار 
دادند كه در نهايت چك 300 ميليون توماني 
به تاريخ روز صادر كردم و به آنها دادم و سه مرد 
مأمورنما هم با گرفتن چك از مغازه ما بيرون 
رفتند و قرار ش��د چند روز ديگ��ر دوباره براي 
بررسي به مغازه بيايند. وي ادامه داد: ساعتي 
بعد متوجه شدم كه چك 300 ميليون تومان 
در بانك وصول ش��ده و وقتي موضوع را براي 
يكي از همكارانم توضي��ح دادم، فهميدم آنها 

مأمورنما بودند و به سراغ او هم رفته بودند، اما او 
فريب آنها را نخورده بود. به همين دليل االن به 
اداره پليس آمده ام و از سه مرد مأمورنما به اتهام 

اخاذي 300 ميليون توماني شكايت دارم.  
شكايت هاي مشابه از متهمان 

پس از طرح اين ش��كايت، تيمي از كارآگاهان 
اداره پليس آگاهي پايتخت به دس��تور قاضي 
رسولي، بازپرس ش��عبه هشتم دادسراي ويژه 
سرقت براي شناسايي و دستگيري مأمورنما ها 

وارد عمل شدند. 
همزم��ان ب��ا ادام��ه تحقيق��ات مأم��وران با 
شكايت هاي مشابهي روبه رو شدند كه حكايت 
از اين داشت، سه مرد مأمورنما با همان شيوه 
به مغ��ازه داران عمده ف��روش در ب��ازار تهران 
مراجعه مي كردند و به بهانه اينكه آنها اجناسي 
را در انبارشان احتكار كرده اند دست به اخاذي 

ميليوني مي زدند. 
بررسي ها نشان داد متهمان در پوشش مأمور 
و بازرس سازمان صنعت و معدن به چند مغازه 
مراجعه كردن��د و از صاحب��ان دو مغازه موفق 

شده اند 20 ميليون تومان اخاذي كنند. 
يكي از شاكيان گفت: من مغازه عمده فروشي 
لوازم خانگي دارم. چند روز قبل سه مرد جوان 
كه مدعي بودند مأمور پليس، اطالعات و بازرس 
س��ازمان صنعت و معدن هس��تند به مغازه ام 
مراجعه كردند. آنها تمامي مشخصات من، حتي 
نشاني انبار مرا هم در اختيار داشتند و مدعي 
شدند من اجناس زيادي را احتكار كرده ام. به 
آنها گفتم كه من چنين كاري نكرده ام و فقط 
مقداري لوازم براي پخش در انبار دارم، اما آنها 
به حرف هايم توجهي نكردند و با نش��ان دادن 
برگه اي مدعي ش��دند دس��تور ضبط اموالم و 
پلمب مغازه ام را دارند، ام��ا وقتي با اصرارهاي 
من روبه رو شدند، يكي از آن سه مرد پيشنهاد 
داد به آنها پول بدهم كه من هم از ترس اينكه 
مغازه ام پلمب نشود 15 ميليون تومان پرداخت 
كردم كه بعد فهميدم آنها مأمورنما بوده اند و از 

من اخاذي كرده اند. 
دستگيري مأمورنماها هنگام اخاذي 

در حالي كه هر روز بر تعداد شاكيان افزوده 
مي ش��د، مأموران ب��ا بررس��ي دوربين هاي 

مداربس��ته محل ه��اي حادث��ه س��ه م��رد 
مأمورنما ها را به نام هاي فرشاد، صمد و حامد 
را كه از متهمان س��ابقه دار بودند، شناسايي 
كردند. از آنجايي كه احتمال مي رفت س��ه 
متهم دوباره براي اخاذي از مغازه داران به بازار 
تهران مراجعه كنند، مأموران محل هاي مورد 
نظر را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند 
تا اينكه چند روز قبل متوجه شدند فرشاد و 
حامد در حالي كه تجهيزات پليسي به همراه 
داشتند براي اخاذي وارد مغازه عمده فروشي 
لوازم بهداشتي شدند. بدين ترتيب مأموران 
در اقدامي غافلگيرانه دو متهم را كه در حال 

اخاذي بودند، دستگير كردند. 
اي��ن دو پ��س از انتق��ال ب��ه اداره پليس به 
جرمشان با همدس��تي مردي به نام شاهين 
كه رابط آنها در بازار بود، اعتراف كردند. پس 
از آن مأموران شاهين را هم دستگير كردند، 
اما متوجه ش��دند صمد به م��كان نامعلومي 

گريخته است. 
فرش��اد در بازجويي ها گفت: مدت��ي قبل با 
شاهين كه در بازار كار مي كرد و با مغازه داران 
رابط��ه خوب��ي داش��ت، آش��نا ش��ديم. در 
مهماني كه با او داش��تيم، تصميم گرفتيم از 
مغازه داراني كه اجناس خود را انبار كرده اند 
در پوشش مأمور و بازرس س��ازمان اخاذي 
كنيم. شاهين كه خودش در بازار كار مي كرد، 
انبار و مغازه هاي عمده فروش��ي را شناسايي 
مي كرد و مش��خصات آنها را به م��ا مي داد و 
ما س��ه نفر هم با تجهيزات پليس��ي و جعل 
حكم جلب و پلمب به مغازه ه��ا مي رفتيم و 
با ترس��اندن آنها اخ��اذي مي كرديم. در اين 
مدت از چند مغازه اخاذي كرديم و مبلغ 38 
ميليون تومان به شاهين داديم و بقيه را بين 
خودمان تقسيم كرديم و قرار بود براي اخاذي 
به مغازه هاي ديگري كه شاهين آدرسش را 
در اختيار ما قرار داده بود، برويم كه در آخرين 

مغازه شناسايي و دستگير شديم. 
دو متهم ديگ��ر حرف هاي فرش��اد را تأييد 
كردن��د. تحقيق��ات از متهمان ادام��ه دارد. 
مأموران به دستور قاضي رسولي در تالشند تا 

متهم فراري را دستگير كنند. 

براي تاجران بازار تهران 
دام مأموران قالبي

مرگ كيف  قاپ حرفه اي 
 در تصادف عمدي 
با مالباخته 
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