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رئي�س پلي�س مب�ارزه ب�ا موادمخ�در ته�ران ب�زرگ از شناس�ايي 
خط�ر  مع�رض  در  حاش�يه اي  و  آل�وده  نق�اط  در  م�دارس 
همزم�ان ب�ا آغ�از س�ال تحصيل�ي جدي�د در مهرم�اه خب�ر داد. 
سرهنگ محمد بخشنده با تأكيد بر اينكه پليس مبارزه با موادمخدر، اطراف 
مدارس و دانش��گاه ها را از وجود معتادان متجاهر و خرده فروشان موادمخدر 
پاكس��ازي خواهد كرد،  ادامه داد: در اين زمينه طرح مص��وب داريم و اجازه 
نخواهيم داد معتاد و فروشنده اي در اطراف مدارس باشد و تحركات اين چنيني 
در اطراف فضاهاي آموزشي رصد مي ش��ود. وي با بيان اينكه مأموران پليس 
مبارزه با موادمخدر اقدام به شناسايي مدارس واقع در نقاط آلوده و حاشيه نشين 
كرده اند، گفت: مدارسي كه در مجاورت مناطقي كه معتادان متجاهر در آن 
حضور دارند يا مدارس واقع در مناطق حاشيه نشين كه در گذشته مواردي از 
حضور معتادان در آن گزارش شده يا خرده فروشان موادمخدر در آن فعاليت 
كرده اند، شناسايي شده و تحت پوشش قرار گرفته اند. وي ادامه داد: با هماهنگي 
مديران مدارس ساعاتي از كالس هاي پرورشي يا آمادگي دفاعي و... براي ارائه 

آموزش ها به دانش آموزان اختصاص يافته است. 

9مرد متجاوز كه به اتهام تعرض به زنان در يكي از باغ ويالهاي شيراز 
بازداش�ت ش�ده بودند صبح ديروز به دار مجازات آويخته شدند. 
 عامالن اين حادثه سياه چندي قبل شبانه وارد يكي از باغ ويالهاي اطراف 
شيراز شده و بعد از جداكردن زنان و مردان به سه نفر از زنان تعرض كرده 
و از محل گريختند. بعد از مطرح شدن شكايت عامالن اين حادثه سياه 
شناسايي و بازداشت شدند، اما فقط يكي از زنان حاضر به طرح شكايت 
شد. با مطرح شدن شكايت پرونده در شعبه ۳ دادگاه كيفري يك استان 
فارس بررسي شد و عامالن حادثه سياه به مرگ محكوم شدند كه رأي 
دادگاه در شعبه ۲۹ ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت. براساس اين 
گزارش با طي شدن تشريفات قانوني اجراي حكم عامالن حادثه سياه 

سحرگاه ديروز در زندان عادل آباد شيراز اعدام شدند. 

 وعده پاكسازي اطراف مدارس 
و دانشگاه ها از سوداگران مرگ

اعدام 9 متجاوز در شيراز

رئي�س پلي�س راه�ور ناج�ا از كاه�ش ۸ درص�دي 
ش�ماره گذاري خودروه�اي نوش�ماره در پنج م�اه 
ابت�داي امس�ال خب�ر داد و گف�ت: در مردادم�اه 
بيش�ترين كاه�ش ش�ماره گذاري خودروه�اي 
نوش�ماره را در كش�ور پش�ت س�ر گذاش�ته ايم. 
س��ردار تقي مهري با اش��اره به افزايش قابل توجه تعداد 
وسائل نقليه در كش��ور طي س��ال هاي اخير اظهار كرد: 
آمارهاي موجود نش��ان مي دهد هر س��اله بي��ن 1/5 تا 
۲ ميليون وس��يله نقليه جديد به چرخه ترافيكي كشور 

اضافه مي ش��ود مثاًل تعداد خودروها از س��ال 84 كه حدود 7/5ميليون بود، امس��ال به 
۲۲ ميليون دستگاه رسيده است؛ همچنين در سال 84، بين ۳ تا 4 ميليون موتورسيكلت 
در كش��ور در حال تردد بودند كه اين تعداد، امروز به 11 ميليون و 800 هزار دس��تگاه 

موتورسيكلت رسيده است. 
وي با بيان اينكه در ماه گذشته بيشترين كاهش شماره گذاري خودروهاي نوشماره را در 
كشور پشت سر گذاشته ايم ادامه داد: البته آمار پنج ماهه خودروهاي نوشماره امسال نشان 
مي دهد كه تعداد خودروهاي نوشماره در پنج ماهه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كاهش 8 درصدي را داشته است و اين درحالي است كه در ابتداي امسال و در 

ماه هاي فروردين و ارديبهشت، شاهد افزايش شماره گذاري خودروها در كشور بوديم. 

مرد قاچاق فروشي كه متهم اس�ت دختر جوان را به دستور 
خواهرش به قتل رس�انده اس�ت در بازجويي ها مدعي شد 
پس از حادثه دستمزد 3 ميليون توماني اش پرداخت نشد. 
به گزارش خبرنگار ما، در جريان اين حادثه كه ساعت ۲۲:40 
شامگاه دوشنبه ۲6 شهريور ماه به قاضي مديرروستا، بازپرس 
ويژه قتل تهران گزارش شد دختر ۳5 ساله اي به نام مريم در 
خانه قديمي شان حوالي خيابان خليج فارس به قتل رسيد. در 
جريان تحقيقات تيم جنايي مشخص شد كه خواهر مريم براي 
ارتكاب جنايت مردي قاچاق فروش��ي به نام بهمن را با وعده 
۳/5 ميليون تومان اجير كرده است كه هر دو متهم بازداشت 
شدند. بهمن صبح ديروز به دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
ش��د و به جرم خود اقرار كرد. س��رهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات از متهمان در اداره دهم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد. 
گفت وگو با متهم 

خودت را معرفي كن ؟ 
بهمن هستم 40 ساله.

متأهلي ؟ 
بله، پسرم امسال اول ابتدايي است . 

مقتول را مي شناختي ؟
بله، از همسايه هاي قديمي ما بودند و من به او مواد مي فروختم. 

شما معتادش كردي ؟ 
نه. حدود پنج س��ال قبل كه پدر و مادرش ف��وت كردند مقتول 

افسردگي گرفته بود و به مواد پناه برد. 
سابقه داري ؟ 

بله، هفت سال به خاطر فروش مواد مخدر زندان بودم و پنج  سال 
قبل آزاد ش��دم كه با خودروام كار مي كردم و قاچاق فروش��ي 

مي كردم. 
چه ش�د كه خواهر مقتول به ش�ما پيشنهاد قتل 

خواهرش را داد ؟ 
خواهرش گاهي اوقات از من براي مريم مواد مي خريد. يك روز 
قبل از حادثه ۲0 هزار تومان شيره ترياك خريد و روز حادثه هم به 
من زنگ زد و گفت با من كار دارد. بعد از ظهر بود كه به خانه شان 

رفتم و او پيشنهاد داد خواهرش را به قتل برسانم. 
چرا قبول كردي؟

وقتي گفت اگر خواهرش را بكشم 5 ميليون تومان به من دستمزد 
مي دهد وسوسه شدم. 

دستمزدت را گرفتي ؟ 
نه. او ابتدا گفت كه خواهرش 5 ميليون تومان در صندوق خانگي 
كه با دوستانش دارد برنده ش��ده و پس از اينكه خواهرش را به 
قتل رساندم به من مي دهد اما بعداً گفت ۳ ميليون تومان برنده 

شده است و در آخر هم كه اصالً پولي به من نداد. 
خواهرش گفته پس از قتل 3 ميليون تومان دستمزد 

شما را پرداخت كرده است ؟ 
اول اينكه دروغ مي گويد به من پولي نداد و دوم اصاًل من قتل را 

انجام ندادم و او خودش خواهرش را خفه كرد. 
اما دوربين ها نشان داد شما به خانه آنها رفتي ؟ 

بله. وقتي به در خانه شان رفتم به من پيشنهاد داد خواهرش را 
به قتل برسانم. خواهرش داخل آشپزخانه كه گوشه حياط بود 
مشغول مصرف مواد بود كه من در پذيرايي طبقه اول مخفي شدم 
و او خواهرش را به بهانه اي به داخل پذيرايي كشاند. وقتي وارد 
پذيرايي شد من دست هاي او را از پشت گرفتم و خواهرش هم 
با طنابي كه از قبل آماده كرده بود به دور گردن مقتول انداخت و 

گره زد و او را خفه كرد. 
چند دقيقه داخل خانه آنها بودي ؟ 

من حدود 10 دقيقه آنجا بودم كه از من خواست از خانه شان بروم و 
قرار بود در داخل كوچه دستمزد مرا پرداخت كند كه نداد. 

دوربين ها نش�ان داده كه دقاي�ق ابتدايي خواهر 
مقتول از خانه شان بيرون آمده و شما پس از حدود 
40 دقيقه از خانه آنها خارج شدي كه مشخص است 

شما قتل را انجام دادي ؟ 
سكوت مي كند. 

پس از حادثه كجا رفتي ؟ 
پس از حادثه من به خانه ام رفتم تا اينكه روز دستگيري مأموران 

داخل پارك نزديك خانه ام بازداشتم كردند. 

ش�ش مأمور پلي�س ك�ه در جري�ان بازداش�ت ي�ك قات�ل ف�راري او و 
دو همراه�ش را ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د ب�ه قص�اص محك�وم ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به پرونده چهارم آبان  سال ۹4، با عمليات تعقيب 
و گريز ش��ش مأمور پليس با يك خودروي پرايد س��فيد در جاده خاوران آغاز شد. 
مأموران پليس شهرس��تان س��بزوار كه به دنبال يك قاتل فراري بودن��د راه را بر 
خودروي سواري پرايد بس��ته و با اس��لحه كالشنيكف و اس��لحه كمري به طرف 
خودروي پرايد ش��ليك كردند. در اين حادثه قاتل فراري به نام فرش��يد ۲4ساله، 
برادر۳0 ساله اش فرش��اد و يكي از دوس��تانش به نام عباس ۲6ساله جان باختند و 

سرنشين ديگر كه سرباز وظيفه بود مجروح و به بيمارستان منتقل شد. 
با انتقال اجس��اد به پزش��كي قانوني، مأموران پليس تحت بازجويي قرار گرفتند و 
از آنجائيكه مشخص شد شليك ش��تابزده صورت گرفته است براي هر شش مأمور 
پليس به اتهام سه قتل عمدي، تخريب عمدي خودرو و مجروح كردن سرباز وظيفه 
كيفرخواست صادر و پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 

شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه در همان شعبه به رياست قاضي زالي تشكيل 
شد، بعد از اعالم رسميت جلسه، هر سه اولياي دم با پرداخت تفاضل ديه درخواست 
قصاص كردند. سپس پدر فرشيد گفت: »پسرم در سبزوار به اتهام قتل تحت تعقيب 
قرار گرفت، اما فرد ديگري عامل شليك به مقتول بود و هيچ مدركي عليه پسرم به 

دست نيامد. دو پسرم و دوستشان در اين حادثه بي گناه كشته شدند.«
در ادامه متهم ردي��ف اول كه مأمور پليس اطالعات س��بزوار ب��ود در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: »حوالي پارك زيتون پاكدش��ت در تعقيب پرايد مورد نظر بوديم تا 
اينكه به جاده خاوران رسيديم. در اين مدت چهاربار با پليس 110 تماس گرفتيم 
و درخواس��ت نيروي كمكي كرديم. ق��رار بود از كالنتري 157 مس��عوديه براي ما 
نيروي كمكي فرستاده شود اما نيروي كمكي نرسيد به همين دليل از پليس تهران 
خواس��تيم تا خيابان را ببندند كه اجازه اين كار هم داده نشد. به همين دليل براي 
توقف خودروي پرايد چند تير هوايي شليك كرديم سپس با بي سيم از راننده پرايد 

خواستم خودرو را متوقف كند اما او با سرعت بيشتري به مسير ادامه داد.«
مأمور پليس در ادامه گفت: »با دو نفر از همكارانم س��وار پژو و س��ه مأمور ديگر با 
خودروي سمند در تعقيب بوديم كه به خاطر تاريكي هوا نتوانستيم سرنشينان ديگر 
خودروي پرايد را تش��خيص دهيم. آنجا بود كه با شليك به الستيك هاي پرايد دو 
الستيك عقب پنچر شد و راننده به سمت الين تندرو منحرف شد، اما او همچنان به 
مسير ادامه مي داد كه راننده پرايد يكباره خودرو را متوقف كرد تا دنده عقب حركت 
كند. همان لحظه فرشيد از ماشين پياده شد و دستش را به سمت كمرش برد. فكر 
كرديم قصد شليك دارد به همين خاطر به طرف پرايد شليك كرديم كه بعد از كشته 

شدن فرشيد فهميديم در كمرش قمه بود.«
مأمور پليس در آخر گفت: »قبول دارم با كالش��نيكف 1۲ تير شليك كردم و باعث 
مرگ دو برادر شدم اما س��رباز وظيفه به خاطر برخورد گلوله به پايش زخمي شد و 
اين نشان مي دهد شليك به طرف پايين ماشين بوده است. باور كنيد نمي دانستيم 

غير از فرشيد سرنشينان ديگري هم در خودرو نشسته اند.«
در ادامه ديگر متهمان با تأييد توضيحات همكارشان از خودشان دفاع كردند و يكي 
از آنها گفت: » سرباز مجروح به عنوان مسافر س��وار پرايد شده بود. باور كنيد هيچ 

خصومتي با او نداشتيم و ناخواسته گلوله به او برخورد كرد.«
او در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اينكه چطور متوجه حضور سه سرنشين ديگر در 
خودرو نشده بوديد، گفت: » در آن ساعت به خاطر تاريكي هوا و حركت خودروها با 

نور باال بود كه متوجه ديگر سرنشينان نشديم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور شش مأمور پليس را به قصاص محكوم كرد. 

 شماره گذاري خودروهاي جديد 
8 درصد كاهش يافت 

 قصاص، مجازات شليك شتابزده
 6 مأمور پليس

درخواست طناب دار 
براي قاتل مادر و فرزند

مردي كه از سه سال قبل به اتهام قتل مادر و پسري جوان در بازداشت 
به س�ر مي برد روز گذش�ته در جلس�ه محاكمه ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال ۹4، مأموران پليس تهران از قتل زن 
ميانسالي در محل كارش باخبر و راهي محل ش��دند. جسد متعلق به 
زن 47 ساله به نام مهتاب بود كه با ضربات چاقو هدف قرار گرفته و شالي 

هم دور گردنش پيچيده شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پليس در تحقيقات خود دريافت چند 
روز قبل از فوت زن ميانس��ال جسد اميد، پس��ر مهتاب هم در يكي از 
شهرهاي غربي كشور كشف شده  است. بنابراين تحقيقات براي عامل يا 
عامالن قتل مادر و فرزند قوت گرفت تا اينكه در گام ديگري از تحقيقات 

مشخص شد مهتاب از مردي به نام كاظم مبلغي پول طلب داشت. 
بنابراين كاظم به عنوان اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت و 
چند ماه بعد بازداشت شد. متهم در همان مراحل بازجويي به قتل مادر 
و پسر اعتراف كرد. با اقرارهاي متهم پرونده كامل و به شعبه دوم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده ش��د و صبح ديروز روي ميز هيئت 

قضايي به رياست قاضي زالي قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه نماينده دادس��تان در قرائت كيفرخواست بعد از شرح 
خالصه اي از دو قتل از دادگاه براي كاظم به اتهام دو فقره قتل، سرقت 
اموال دو مقتول و نگهداري س��الح گرم درخواست صدور حكم قانوني 

كرد. 
در ادامه اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در جايگاه قرار 
گرفت و گفت دو فقره قتل را قبول دارد اما مرتكب سرقت نشده است. او 
در شرح ماجرا گفت: »مدتها بود اميد را مي شناختم. قرار بود او مدتي در 

شهر ما ساكن شود به همين دليل برايش خانه اي اجاره كردم و مقداري 
لوازم خانه هم در اختيارش گذاشتم. شب قبل از حادثه در خانه ام مهماني 
بود و اميد هم دعوت بود. در آن مهماني متوجه شدم اميد به دخترم نگاه 
بد كرده و رفتار ناشايستي انجام داده است. دخترم مي خواست واكنش 

نشان دهد كه گفتم تو ساكت باش خودم او را ادب مي كنم.«
متهم در ادامه گفت: »از رفتار اميد عصباني بودم و خيلي ناراحت شدم 
تا اينكه روز بعد به بهانه شكار اسلحه را برداشتم و با اميد به منطقه شكار 
رفتيم. در محل روي تخته سنگي نشستيم و رو به اميد گفتم يادت هست 
گفتم هركسي سر سفره ما بنشيند تا زماني كه به خانواده ما دست درازي 
نكرده باشد محرم است؟ گفت: بله. آنجا بود كه دست به اسلحه شدم و 
به طرفش شليك كردم. سپس فرار كردم و بالفاصله اجاره نامه خانه اش 
كه به نام من بود پس دادم و وسايل خانه را هم فروختم. بعد از تسويه با 

صاحبخانه به تهران آمدم.«
متهم در خصوص دومين قتل گفت: »مهتاب از قتل پس��رش اطالعي 
نداش��ت. از آنجائيكه مي دانستم ممكن است دس��تگير شوم به ديدن 
مهتاب رفتم ت��ا در مورد بدهي ام با او صحبت كن��م. وقتي به محل كار 
مهتاب رفتم از او خواستم بخشي از بدهي  را بدهم و مابقي آنرا در وقت 
ديگري بپردازم كه مهتاب قبول نكرد و گفت پولش را الزم دارد. همين 
باعث درگيري ما شد تا اينكه مهتاب به من حمله كرد و انگشت مرا گاز 
گرفت. من هم عصباني شدم و با شالي كه س��رش بود او را خفه كردم. 
قصد كش��تن او را نداش��تم اما چون فراري بودم ب��ا داد و فرياد مهتاب 
ترسيدم همس��ايه ها با پليس تماس بگيرند و بازداشت شوم به همين 

خاطر او را كشتم.«

متهم در خصوص ضربات وارده به زن ميانسال گفت: »يادم نمي آيد با چاقو ضربه اي زده باشم، اما اگر 
روي بدن مقتول ضربه اي بوده من زده ام زيراكسي آنجا نبود و از ترس اختيار كارهايم را نداشتم.«

متهم در آخرين دفاعش گفت: »به خاطر كشتن مهتاب پشيمانم اما درباره پسر او بايد بگويم 
او مستحق مرگ بود چون به او گفته بودم مهماني هاي ما مختلط است و اگر كسي به خانواده ام 
 دس��ت درازي كند با او برخورد مي كني��م. « در پايان هيئ��ت قضايي جهت ص��دور رأي وارد 

شور شد. 

آدمكش اجاره  اي:
خواهر مقتول 
 دستمزدم را 

پرداخت نكرد 


