
خدماتتعويضپالكآسانترميشود
رئيس پليس راهور در بازديد سرزده   از 
مراكز تعويض پالك اعالم كرد كه تالش 
مي كنيم تا حد امكان فرايندهاي خدمات 
به م�ردم را كوتاه ت�ر و آس�ان تر كنيم. 
سردار سيدكمال هاديانفر افزود: در حال 
حاضر بيش از ۳۰۰ مركز تعويض پالك در 
كشور وجود دارد كه در چهارماه اخير بيش 
از يك ميليون نقل و انتقال در كشور اتفاق افتاده است كه به طور خاص 
مركز تعويض پ��الك ميثم در ايام پيك ۱۸۰۰ ت��ا ۲۰۰۰ نفر مراجعه 

كننده داشته است. 
وي گفت: در پرس و جويي كه در همين مركز از مراجعان صورت گرفت، 
بيش از ۹۵ درصد مردم از روند خدمات راضي بودند و در زمانبندي ۵۰ 

تا ۶۰ دقيقه اي خدماتشان را دريافت مي كنند. 
سردار هاديانفر ادامه داد: بزودي طرح هاي جديدي را براي نقل و انتقال 
به مردم ارائه خواهيم داد و برابر خواس��ته قانونگذار سعي خواهد شد، 

خدمات را بيشتر به صورت الكترونيكي به مردم ارائه دهيم. 

خالكوبيمشهود
مانعصدورگواهينامهميشود

اع�الم  راه�ور  پلي�س  همگان�ي  آم�وزش  داي�ره  رئي�س 
ك�رد ك�ه از ص�دور گواهينام�ه ب�راي اف�رادي ك�ه داراي 
مي ش�ود.  جلوگي�ري  باش�ند،  مش�هود  خالكوب�ي 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ مس��لم موس��وي پناه توضيح داد: 
چنانچه فردي داراي خالكوبي هاي مشهود و نامتعارف باشد براي وي 
گواهينامه صادر نمي شود. وي ادامه داد: فردي با مشخصات اعالم شده، 
از نظر احتمال ابتال به برخي اختالالت روان��ي تأثيرگذار در رانندگي 
مورد ارزيابي روانشناس��ان قرار مي گي��رد. پس از بررس��ي و ارزيابي 
روانشناسان؛ چنانچه فرد متقاضي صدور گواهينامه موفق به گذراندن 
صحيح ارزيابي ها و بررسي ها ش��د، مي تواند گواهينامه خود را با تأييد 

روانشناسان دريافت كند. 

انبارفروشگاهلوازمالتحرير
درآتشسوخت

انبار يك فروش�گاه لوازم التحرير در س�اختماني چهار طبقه در 
آتش سوخت. 

اين حادثه عصر روز گذشته در طبقه همكف ساختماني چهار طبقه در 
خيابان جمهوري، حوالي خيابان ظهيراالسالم اتفاق افتاد. لحظاتي بعد 
هم آتش نشانان از دو ايس��تگاه در محل حاضر شدند. محل حادثه هم 
انبار يك فروشگاه لوازم التحرير  و سررسيد بود. آتش نشانان همزمان با 
ايمن كردن محل، ساكنان ساختمان را تخليه و بعد از سه ساعت تالش 

آتش را مهار كردند. علت حادثه در دست بررسي است.
 

توقيفخودرويسمند
با۳۴ميليونتومانخالفي

توقي�ف  از  ته�ران  راه�ور  پلي�س  اجتماع�ي  مع�اون 
خ�ودروي س�مند ب�ا 34 ميلي�ون توم�ان خالف�ي خب�ر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرگرد نصير مال توضيح داد: ساعت ۲۱:۱۰ شامگاه 
دوش��نبه ۱4 مردادماه مأموران منطقه ۲۷ پليس راهور هنگام گشت در 
مسير شرق به غرب بزرگراه حكيم پالك يك خودروي سمند عبوري را 
بررسي كردند كه مشخص شد اين خودرو داراي ۳4 ميليون تومان خالفي 
است كه خودرو براساس قانون متوقف و به پاركينگ منتقل شد.  براساس 
اين گزارش خودروهايي كه باالي يك ميليون تومان خالفي باشند، توسط 
پليس راهور متوقف خواهند شد و تا زمان تسويه و پرداخت كامل خالفي 

توقيف خواهند بود.

سقوطتختهسنگ
جانمسافرپرايدراگرفت

سقوط تخته سنگ روي سواري پرايد عبوري در جاده هراز مرگ يكي 
از سرنشينان را رقم زد. 

به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ عليرضا قدمي، رئيس پليس راه استان 
مازندران گفت: اين حادثه روز گذشته در محور هراز در محدوده روستاي وانا 
اتفاق افتاد. تحقيقات نشان داد سقوط تخته سنگ بزرگ  روي يك خودروي 
پرايد مرگ يكي از سرنشينان را رقم زده است. سه سرنشين ديگر هم كه 

دچار جراحت شده بودند به بيمارستان منتقل شدند.

سقوطمرگبارتراكتوربهدره
سقوط يك دس�تگاه تراكتور به دره اي در شهرستان اسفراين يك 

كشته برجاي گذاشت. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جاويدي مهر، فرمانده انتظامي اسفراين 
گفت: اين حادثه روز گذشته در دره اي در روس��تای رويين اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس پس از حضور در محل نش��ان داد كه تراكتور پس از 
انحراف از مسير اصلي به دره سقوط كرده كه راننده جانش را از دست داده و 

سرنشين ديگر به شدت مجروح شده است كه به بيمارستان منتقل شد.

نجاتكودك5سالهازكانال۷متري
ب�ام  پش�ت  هواك�ش  كان�ال  ب�ه  ك�ه  پنج س�اله   ك�ودك 
س�قوط كرده ب�ود ب�ا ت�الش آتش نش�انان نج�ات ياف�ت. 
سعيد اسماعيل پور، رئيس آتش نشاني سمنان گفت: اين حادثه حوالي 
س��اعت ۱۵:۳۰ روز گذش��ته در خانه اي در خيابان فج��ر اتفاق افتاد. 
بررسي ها نش��ان داد والدين در پش��ت بام را باز گذاشته بودند و كانال 
هواكش هم درپوش نداشته اس��ت و كودك هنگام بازي از پش��ت به 
داخل كانال هواكش سقوط كرده بود. آتش نشانان با سوراخ كردن ديوار 
توانستند به كانال هواكش دست پيدا كنند و كودك را نجات دهند. در 
اين حادثه كودك آسيبي نديد، ولي براي بررسي هاي بيشتر با تالش 

مأموران اورژانس به بيمارستان منتقل شد.

قاتلامامجمعهكازرون
بهطنابدارنزديكترشد

حكم قصاص م�ردي كه متهم اس�ت ام�ام جمع�ه كازرون 
را به قتل رسانده اس�ت در ديوان عالي كش�ور تأييد ش�د. 
سيدعبدالنبي نجيبي، معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري 
استان فارس روز گذش��ته اعالم كرد كه رأي دادگاه مورد تأييد 

ديوان عالي كشور قرار گرفت  اجراي آن در دستور كار است. 
حجت االسالم خرسند، امام جمعه كازرون ساعت  ۳:۳۰ بامداد 
چهارشنبه  هشتم خرداد  همراه همسرش از مراسم احياي شب 
بيست و س��وم ماه مبارك رمضان )ش��ب قدر( باز مي گشت كه 
مقابل خانه اش هدف ضربات چاقوي مرد ض��ارب قرار گرفت و 
جان باخت. پس از آن بود كه عام��ل حادثه تحت تعقيب پليس 
قرار گرفت و ظهر همان روز بازداشت شد. او در جريان بازجويي ها 
به ارتكاب قتل اعتراف كرد و پرونده با كامل شدن تحقيقات در 
ش��عبه اول دادگاه كيفري يك اس��تان فارس بررسي و متهم به 

قصاص محكوم شد. 

 كارگر رس�توران كه زن جوان را ب�ا انگيزه س�رقت طالهايش به 
قتل رسانده اس�ت، پ�س از جلب رضاي�ت جرمش را ان�كار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، 4 اسفند س��ال ۹۵، مردي مأم��وران پليس را از 
قتل همس��رش فريبا ۳۰ س��اله در منزلش باخبر كرد و گفت: »وقتي 
از محل كار به خانه برگش��تم هر چه در زدم كسي در را باز نكرد. ناچار 
شدم با كليد يدك در را باز كنم كه يكباره با جسد همسرم روبه رو شدم 
كه صورتش كبود ش��ده بود. « بعد از اين توضيحات مأموران به آدرس 
خانه آن مرد در غرب تهران رفتند و بعد از انتقال جس��د به پزش��كي 
قانوني شوهر آن زن را مورد تحقيق قرار دادند. او در توضيح به مأموران 
گفت: »همسرم كارگر يك رستوران بود. من و فريبا اختالفي نداشتيم 
و ديشب هم محل كار بودم و قتل در نبود من اتفاق افتاده است. براي 
اثبات حرف هايم شاهدان زيادي دارم. « او در ادامه گفت: »وقتي جسد 
همسرم را ديدم خانه را جست وجو كردم كه متوجه شدم هشت النگو 
و يك انگشتر همسرم سرقت شده اس��ت. احتمال دارد قتل به انگيزه 

سرقت اتفاق افتاده باشد.«
با توضيحات ش��وهر مقتول، پليس با بررس��ي مكالمات تلفن همراه 
مقتول به رابطه پنهاني او ب��ا يكي از همكارانش در رس��توران به نام 
س��عيد پي برد. بنابراين س��عيد به عنوان اولين مظنون پرونده تحت 
تعقيب قرار گرفت و دستگير شد، اما ادعاي بي گناهي كرد. تحقيقات 
در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه در روند تحقيقات مشخص شد مرد 
جوان در ش��ب حادثه تماس هاي زيادي با مقتول داشته، اما از همان 
شب حادثه به مدت سه شبانه روز تلفن همراهش خاموش بوده است. 
با بدست آمدن اين سرنخ سعيد بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت تا 
اينكه در شهريور سال ۹۶ لب به اعتراف گشود و به جرمش اقرار كرد. 
او در شرح ماجرا گفت: »كارگر رس��توراني بودم كه فريبا هم آنجا كار 
مي كرد. او را چهارس��ال قبل مي ش��ناختم و در فضاي مجازي با هم 
رابطه داش��تيم. در اين سالها معتاد شدم و شيش��ه مصرف مي كردم 
اما اين اواخر متادون هم اس��تفاده مي كردم. « متهم در خصوص قتل 
گفت: »روز حادثه از فريبا خواستم در نبود شوهرش به ديدنش بروم. 
از قبل نقشه سرقت داشتم به همين دليل وقتي وارد خانه شدم چند 
دقيقه اي با هم صحبت كرديم و بعد قصد سرقت طالهايش را داشتم 
كه متوجه شد. آنجا بود كه شروع به سر و صدا كرد و من هم براي اينكه 
همسايه ها متوجه نشوند او را خفه كردم. « متهم اما در بازجويي هاي 
بعدي ادعاي تازه اي مطرح كرد و گفت: »آن ش��ب كه به ديدن فريبا 
رفته بودم حرف هايي زد كه باعث شد عصباني شوم به همين دليل با 

هم درگير شديم و او را كشتم.«
ب��ا اقرارهاي مته��م و بازس��ازي صحنه ج��رم، پرونده بع��د از صدور 
كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
ش��د و صبح ديروز متهم از زندان اعزام شد و مقابل هيئت قضايي قرار 
گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم با اعالم گذشت درخواست ديه كردند. 
سپس متهم در جايگاه ايس��تاد و خالف اظهاراتش در دادسرا قتل را 
انكار كرد و گفت: »من و فريبا رابطه پنهاني نداشتيم و از آنجائيكه با هم 
همكار بوديم، گاهي اوقات با هم صحبت مي كرديم. با او مشكلي نداشتم 

به همين خاطر انگيزه اي براي قتل نداشتم.«
متهم در ادامه در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر خاموش بودن 

تلفن همراه بالفاصله بعد از قتل سكوت كرد و پاسخي نداد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

دستبردسارقمسلحبهيكطالفروشي
س�ارق مس�لح پ�س از دس�تبرد ب�ه ي�ك طالفروش�ي در 
ش�مال پايتخ�ت موف�ق ب�ه س�رقت ي�ك كيل�و ط�ال ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه ساعت ۱۱ روز يك شنبه ۱۳ مردادماه 
اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند مرد طالفروش 
به آنها گفت: لحظاتي قبل مردي مسلح وارد شد و با تهديد دست و پايم 
را بست. بعد هم يك كيلو طال به همراه تجهيزات دوربين مداربسته را 
سرقت كرد و گريخت. من هم به سختي خودم را نجات دادم و پليس را با 
خبر كردم. تحقيقات براي شناسايي و بازداشت متهم در جريان است.
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عبورجرثقيلمرگازبلوارهاشميهمشهد
تص�ادف جرثقي�ل ب�ا چن�د خ�ودرو در بل�وار هاش�ميه 
مش�هد چه�ار كش�ته و پنج مج�روح برج�اي گذاش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه عصر روز دوش��نبه اتفاق افتاد و 
بررس��ي هاي پليس و امدادگران پس از حضور در محل نشان داد 
كه يك دستگاه جرثقيل پس از انحراف از مسير اصلي با سه ستون 

برق و سپس دو درخت برخورد كرده و سرانجام وارد الين مخالف 
ش��ده و با چهار دس��تگاه خودروي پرايد تصادف كرده و سرانجام 

متوقف شده است.
 امدادگ��ران در اولين بررس��ي ها متوجه ش��دند كه چه��ار نفر از 
سرنشينان يكي از خودروهاي پرايد كه اعضاي خانواده بودند، دو 

زن و دو كودك به علت ش��دت جراحت جان باخته اند. همچنين 
مشخص شد كه پنج  نفر ديگر مجروح ش��ده اند كه به بيمارستان 
منتقل ش��دند. امير عزيز، مديرعامل آتش نش��اني مش��هد گفت: 
وضعيت يكي از مجروحان وخيم اعالم شده و علت حادثه از سوي 

پليس در دست بررسي است.

م�ردي ك�ه 22 س�ال قبل ب�ا همدس�تي يكي 
از دوس�تانش در جري�ان س�رقت از خان�ه اي 
در غ�رب ته�ران، زن صاحبخان�ه  را ب�ه قت�ل 
رس�انده بود، س�رانجام پاي چوب�ه دار موفق به 
جلب رضايت از اولياي دم ش�د. همدست متهم 
چند س�ال قبل ب�ه دار مج�ازات آويخته ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، راز س��رقت مرگبار اعضاي 
اين باند، هفتم خردادماه سال ۷۸ بر مال شد. آن روز 
ساكنان يكي از محله هاي شمال تهران به مأموران 
پليس خبر دادند كه از خانه همسايه ش��ان صداي 
تيراندازي مي آيد. لحظاتي بع��د از حادثه مأموران 
پليس در محل حاضر و موفق شدند دو نفر از سارقان 
را بازداشت كنند، اما بقيه موفق به فرار شدند. مرد 
صاحبخانه در توضيح ماجرا گفت: چند س��ال قبل 
زني به نام رؤيا كارهاي خانه مان را انجام مي داد و من 
و همسرم از كارش راضي بوديم تا اينكه ازدواج كرد 
و بعد از آن ديگر از او خبر نداشتيم. شب گذشته او 
تماس گرفت و گفت مي خواهد به ديدن ما بيايد كه 
قبول كرديم. لحظاتي قبل بود كه رؤيا همراه دختر 
نوجوانش، شوهرش فريبرز و دو مرد ديگر كه آنها را از 
بستگانش معرفي كرد به خانه مان آمدند. ما مشغول 
پذيرايي از آنها بوديم كه ناگهان يكي از آنها اسلحه 
كشيد، يكي هم شيشه اي شكسته زير گلويم گذاشت 
و خواست مقاومت نكنيم. رؤيا و شوهرش هم مشغول 
سرقت از خانه شدند. من و همسرم اما مقاومت كرديم 
و با آنها درگير شديم. مردي كه اسلحه داشت دست 
به ماش��ه برد و گلوله اي هم شليك كرد كه صورت 
همسرم را مجروح كرد. بعد از آن بود كه همسايه ها 
از ماجرا با خبر شدند و پليس را با خبر كردند. وقتي 
مأموران در محل حاضر ش��دند دو نفر از سارقان را 

بازداشت كردند،    اما بقيه موفق به فرار شدند. 
 همزمان با دستگيري دو س��ارق به نام هاي ويس و 
فريبرز )ش��وهر رؤيا( زن صاحبخانه به بيمارستان 
منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. خيلي زود از 

بيمارستان خبر رسيد كه زن ميانسال به علت شدت 
جراحتي كه به چش��م چپش وارد شده بينايي اين 

چشم را از دست داده است. 
   كشف يك قتل

در شاخه ديگري از تحقيقات، فريبرز و ويس مورد 
تحقيق قرار گرفتند و به سرقت اعتراف كردند. فريبرز 
در بازجويي هاي فني به سرقت هاي مشابه اعتراف 
كرد و گفت كه در جريان يكي از اين سرقت ها مرتكب 
قتل هم شده است. او توضيح داد: من دو سال قبل بود 
كه با رؤيا آشنا شدم. او قبالً ازدواج كرده بود و از شوهر 
سابقش هم دختري ۱۲ ساله داش��ت اما به خاطر 
اختالف هايي كه داشتند از هم طالق گرفته بودند. به 
هر حال من و رؤيا با هم ازدواج كرديم و دخترش هم 
با ما زندگي مي كرد. رؤيا برايم توضيح داد كه از چند 

سال قبل در خانه زنان پولدار كار مي كرد. 
   شروع سرقت ها

ما وضع مالي خوبي نداش��تيم و اي��ن موضوع من 
را رنج مي داد. يك بار براي دوس��تم جالل درد دل 
كردم و به دنبال پيدا كردن راهي براي پولدار شدن 
بودم كه جالل نقشه سرقت از زنان پولدار را مطرح 
كرد. مطابق نقشه قرار شد به خانه زناني كه قبالً رؤيا 
در آن جا كار مي كرد، برويم و از آنها سرقت كنيم. 
يكي از روزهاي سال ۷۶ رؤيا با يكي از اين زنان كه 
ساكن شهرك غرب بود تماس گرفت. روز بعد هم 
من همراه رؤيا، دخترش و جالل به آن خانه رفتيم. 
وقتي آن زن مشغول پذيرايي شد رؤيا و دخترش به 
بهانه اي به حياط خانه رفتند. من و جالل هم دست 
و پاي آن زن را بستيم و او را به زيرزمين كشانده و 
به قتل رسانديم. بعد هم پول و طالهايش را سرقت 

و فرار كرديم. 
   آخرين سرقت

متهم در توضيح آخرين سرقت هم گفت: در آخرين 
سرقت قرار شد ويس، يكي ديگر از دوستانم هم وارد 
باند شود. ويس اسلحه داشت و مطابق نقشه بعد از 
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اينكه رؤيا با زن پولدار تماس گرفت همگي وارد 
شديم. وقتي رؤيا و دخترش از ما فاصله گرفتند، 
ويس اسلحه كشيد و زن و مرد پولدار را تهديد كرد 
و خواست حركت نكنند. من هم شيشه  شكسته اي 
زير گلوي صاحبخانه گذاشتم و او را تهديد كردم. 
رؤيا و جالل هم مشغول سرقت از خانه بودند كه 
زن و م��رد مقاومت كردند. آن جا بود كه دس��ت 
ويس روي ماشه رفت و گلوله اي شليك شد. بعد از 
آن بود كه رؤيا، دخترش و جالل گريختند، اما من 

و ويس گرفتار پليس شديم. 
    ايستگاه محاكمه

با اطالعاتي كه فريبرز و ج��الل در اختيار پليس 
گذاشتند اعضاي فراري باند هم بازداشت شدند 
و به جرمش��ان اعت��راف كردند. با كامل ش��دن 
تحقيقات فريبرز و جالل به اتهام مشاركت در قتل 
و مشاركت در سرقت، ويس به اتهام مشاركت در 
سرقت، رؤيا به اتهام معاونت در قتل و سرقت مجرم 
شناخته شدند و پرونده در شعبه ۱۶۰4   بررسي 

ش��د. هيئت قضات بعد از ختم جلس��ه فريبرز و 
جالل را به قصاص و هر كدام را به ۱۰سال حبس، 
۷4 ضربه شالق و رد مال محكوم كرد. رؤيا و ويس 
هم هر كدام به ۱۰سال حبس و ۷4 ضربه شالق 
محكوم شدند. رأي دادگاه با اعتراض متهمان به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد. اعتراض متهمان 
اما از سوي قضات رسيدگي كننده پذيرفته نشد، 
بنابراين حكم براي اجرا به دادسراي امور جنايي 
تهران فرستاده شد. سه سال قبل جالل و فريبرز 
براي اجراي حكم به پاي چوبه دار منتقل شدند 
و حكم درباره فريبرز اجرا شد، اما جالل موفق به 
گرفتن فرصت از اولياي دم شد. او در اين مدت در 
زندان به سر مي برد تا اينكه چند روز قبل بار ديگر 
براي اجراي حكم به پاي چوبه دار منتقل ش��د. 
تيم صلح و س��ازش براي جلب رضايت اولياي دم 
اقدام به تالش كردند تا اينكه متهم ۲۲ سال پس 
از ارتكاب قتل موفق به جلب رضايت شد، بنابراين 

طناب دار از گردن او برداشته شد. 

رفتن تا پاي چوبه دار به خاطر يك شوخي
مرد محكوم به قصاص كه شش س�ال 
قب�ل در پ�ارك پرديس�ان مرتك�ب 
قتل دوس�تش ش�ده بود، ب�ا رضايت 
اولياي دم از چوب�ه دار فاصله گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، ۶ خرداد  سال ۹۲، 
مأم��وران پليس از قتل م��رد جواني در 
پ��ارك پرديس��ان باخب��ر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به حسن ۲۵ ساله بود 
كه در يك درگيري، با ضربه چاقوي يكي 
از دوستانش به قتل رسيده بود. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در اين 
زمينه آغاز شد و يكي از دوستان مقتول 
كه در پارك حضور داشت در توضيح به 
مأموران گفت: »همراه حس��ن و دو نفر 
ديگر از دوس��تانم به نام هاي ش��اهين و 
علي براي تفريح به پارك رفته بوديم. بعد 
از خوردن مشروب در حال كشيدن قليان 
بوديم كه حسن و شاهين با هم شوخي 
كردند. شوخي آنها آنقدر ادامه پيدا كرد 
كه جدي ش��د و با هم درگير شدند. آنها 
دست به چاقو شدند و ما سعي كرديم آنها 
را از هم جدا كنيم اما بي فايده بود تا اينكه 

حسن غرق خون روي زمين افتاد.«

با ثبت اي��ن اظه��ارات ش��اهين تحت 
تعقيب ق��رار گرفت ت��ا اينكه س��ه روز 
بع��د از حادثه در باغي در حاش��يه كرج 
شناس��ايي و دس��تگير ش��د. ش��اهين 
۲۶ س��اله به پليس آگاهي منتقل شد و 
تحت بازجويي قرار گرف��ت. او با اقرار به 
جرمش در ش��رح حادثه گفت: »آن روز 
در پارك مش��روب خورديم و مش��غول 
كشيدن قليان شديم. مقتول سر شوخي 
را باز كرد و من هم جواب او را دادم، اما او 
در بين شوخي هايش توهين كرد و همين 
باعث ناراحتي من شد. اين بهانه اي براي 
درگيري شد كه يكباره مقتول دست به 
چاقو شد. من هم مجبور شدم از خودم 
دفاع كنم چ��ون راه نجاتي نداش��تم به 

همين خاطر با چاقو سه ضربه زدم.«
مته��م يكبار در ش��عبه چه��ارم دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه و بعد 
از درخواست قصاص از سوي اولياي دم 
بعد از آخرين دف��اع از قتل عمد تبرئه و 
به خاطر دفاع مش��روع به پرداخت ديه 
محكوم ش��د. اين رأي به دي��وان عالي 
كشور فرس��تاده ش��د، اما از سوي يكي 

از ش��عبات آن نقض و پرونده به ش��عبه 
همعرض فرستاده شد. 

به اين ترتيب متهم بار ديگر در شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه 
شد و اين بار ادعاي دفاع مشروع پذيرفته 
نش��د و به قصاص محكوم ش��د. با تأييد 
اين حكم در ديوان عالي كشور متهم در 
آستانه مرگ قرار گرفت تا اينكه توانست 
با پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب 

كند. 
پرونده صبح ديروز از جنبه عمومي جرم 
در همان شعبه به رياس��ت قاضي زالي 
تحت رسيدگي قرار گرفت. بعد از اعالم 
رسميت جلسه متهم در آخرين دفاعش 
گفت: »باور كنيد قصد كش��تن دوستم 
را نداش��تم. در اين شش س��ال به اندازه 
كافي تنبيه شده ام و خودم و خانواده ام 
به سختي توانس��تيم رضايت اولياي دم 
را جلب كنيم. حاال از قضات تقاضا دارم 
در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا هر چه 

زودتر آزاد شوم.«
در پايان جلسه هيئت قضايي وارد شور 

شد. 
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