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عامل ربودن نوزاد شيرخواره
 بازداشت شد

پرس�تار قالب�ي كه از 
دو م�اه قبل ب�ه اتهام 
ربودن نوزاد شيرخواره 
از بيمارس�تان تأمين 
اجتماعي شهريار تحت 
تعقي�ب قرار داش�ت 
سرانجام بازداشت شد. 
اين پرون��ده دو ماه قبل 
و همزم��ان ب��ا رب��وده 
ش��دن نوزاد شيرخواره 
از بيمارس��تان تأمي��ن 
اجتماعي شهرستان شهريار به جريان افتاد. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه زني جوان در حالي كه لباس پرستاري به تن داشته 
وارد بخش نوزادان ش��ده و آراد يكي از ن��وزادان را از محل خارج 
كرده است. وقتي مشخص شد كه زن س��فيدپوش پرستار قالبي 
اس��ت وي به اتهام ربودن طفل تحت تعقيب ق��رار گرفت تا اينكه 
ظهر روزيک شنبه 20 مردادماه زناني كه براي اقامه نماز به مسجد 
وليعصر اين شهر رفته بودند با ديدن نوزاد رها شده در محل پليس 
را با خبر كردند. خيلي زود مشخص شد كه اين طفل همان آراد، 
كودكي است كه از بيمارستان تأمين اجتماعي ربوده شده است كه 

پس از طي مراحل قانوني به خانواده اش تحويل داده شد. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس در جريان بررسي هاي 
خود موفق شدند، مخفيگاه زن كودك ربا را شناسايي و روز گذشته 
او را بازداشت كنند.  حميد عسگري پور، دادستان عمومي و انقالب 
شهرستان شهريار بيان كرد كه متهم درباره انگيزه اش اعالم كرد: 
مدتي قبل شوهرم من را رها كرد. بعد از آن بود كه نوزاد را دزديدم 
تا به شوهرم بگويم از زندگي مشترك با او صاحب فرزند شده ام كه 

به زندگي برگردد كه بازداشت شدم. 

مردم در طرح ترافيك جديد تهران 
بدهكار مي شوند 

رئيس پليس راه�ور ناجا با انتقاد از ش�يوه اجراي ط�رح ترافيك 
جديد تهران گف�ت: معتقدم دراين طرح مردم بدهكار مي ش�وند 
و با توج�ه به هزينه هاي زي�ادي كه از مردم دريافت مي ش�ود اين 
طرح كار ساز نيست و براي مصلحت شهر تهران نيز خوب نيست . 
به گزارش خبرنگار ما، سردار س��يدكمال هاديانفر در نشست خبري 
صبح ديروز با تأكيد بر اينكه توسعه انضباط ترافيكي در كشور يكي از 
دغدغه هاي اصلي پليس راهور است، گفت: ما بنا داريم تا با كمک رسانه ها 
و همكارانمان توسعه انضباط ترافيكي را آغاز كنيم. اين طرح از مهرماه 
آغاز خواهد شد و توجه به عابران پياده، خطوط عابر پياده، توقف قبل از 

خطوط عابر و... از جمله آن هاست. 
س��ردار هاديانفر با بيان اينكه در چهار ماه امس��ال 6هزار و 534 نفر در 
تصادفات جان خود را از دس��ت داده اند، افزود: متأس��فانه در دوس��ال 
گذشته افزايش ميزان تصادفات را شاهد بوديم و روند كاهش تصادف 
نيز متوقف شده است به طوريكه روزانه 46 نفر در تصادفات جاده اي جان 
خود را از دست مي دهند كه نش��ان مي دهد در هر ساعت دو نفر فوت 
مي كنند و شش تا هفت نفر هم مجروح مي شوند كه بايد گفت شهرداري 

و وزارتخانه هاي راه و بهداشت در فوت اين افراد، مسئول هستند. 
رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه 49 درصد دوربين هاي سطح جاده 
معيوب هس��تند، ادامه داد: قرار بود 2هزار دروبين جديد تا خردادماه 
امسال از س��وي وزارت راه در جاده ها نصب شود كه هنوز عملي نشده 

است و اميدواريم به زودي انجام شود. 
وي درباره طرح ترافيک جديد در تهران ني��ز گفت: بيش از 4ميليون 
دستگاه خودرو در تهران تردد مي كند. در گذشته طرح زوج و فرد براي 
اين خودروها وجود داشت كه حاال اين طرح به نام طرح كاهش تغيير 
نام داده است. ما نتايج بررسي هاي خود از اين طرح را به زودي با امضاي 
فرمانده ناجا به ش��هردار تهران ارائه خواهيم داد تا ببينيم كه اين طرح 

چقدر مؤثر و كارساز بوده است. 
رئيس پليس راهور ناجا در ادامه گفت: به نظر خودم اين طرح كارساز 
نيس��ت؛ چراكه مضاف بر اينكه م��ردم را بدهكار مي كند ب��ا توجه به 
هزينه هاي زيادي كه از مردم دريافت مي شود براي مصلحت شهر تهران 
نيز خوب نيس��ت. در اين طرح مردم يک و نيم روز مي توانند وارد يک 
محدوده شوند و سپس اگر پول داشته باش��ند و پول بدهند مي توانند 

باز هم وارد شوند. 
س��ردار هاديانفر درباره مش��كالت ترافيكي تهران گفت: در برخي از 
مناطق تهران منازل مسكوني به مراكز تجاري تبديل و موجب ترافيک و 
توقف هاي دوبله خودرو ها شده است كه الزم است خبرنگاران از شهردار 
تهران سؤال كنند كه چرا در برخي مناطق از جمله پاسداران و مرزداران 
خانه ها تبديل به مراكز تجاري و رستوران و آموزشگاه شده است و توقف 

خودرو ها موجب آزار و اذيت مردم مي شود؟ 
    از سال ۹۹ پرايد نبايد شماره گذاري شود

رئيس پليس راهور ناجا با اش��اره به اظهاراتش در مورد شماره گذاري 
پرايد و اينكه به نظر مي رسد ممكن است روند توليد اين خودرو در سال 
آينده متوقف نشود، گفت: ما پاي حرفمان ايستاده ايم و در اين زمينه 
نامه رس��مي داده ايم و حتي ابالغ كرده ايم كه از س��ال 99 پرايد نبايد 
شماره گذاري شود و چرخه توليدش متوقف شود. ما مستندات مربوطه 

را هم به خودروسازان و هم وزير صنعت داديم. 
    ستادهاي ترخيص تعطيل مي شود

رئيس پليس راهور ناجا در بخش ديگري از س��خنانش به جابه جايي 
خودروهاي متخلف با جرثقيل اش��اره كرد و گفت: وقتي خودرويي با 
جرثقيل جابه جا مي ش��ود به راننده و مالک خودرو شوك زيادي وارد 
مي شود. ما نمي خواهيم مردم اذيت شوند اما اگر تخلفي هم مي كنند 
بايد با تخلف شان برخورد شود؛ چراكه آن تخلف باعث آزار مردم ديگر 
مي ش��ود، بنابراين قفل چرخ جايگزين جرثقيل خواهد شد. در مورد 
س��تادهاي ترخيص نيز معتقدم كه تعطيل شدن ستادهاي ترخيص 
هم به سود پليس است و هم به سود مردم.  ما به دنبال اين هستيم كه 
اين ستادها را تعطيل كنيم و به جاي آن با استفاده از اينترنت و خدمات 

غيرحضوری مربوط به ترخيص انجام می شود.

   قتل طاليي
 براي     پرداخت اقساط

رانن�ده تاكس�ي ك�ه مته�م اس�ت ك�ه ب�ه اته�ام قتل 
زن�ي ج�وان بازداش�ت ش�ده مدع�ي اس�ت قص�د 
داش�ت با طالهاي�ي ك�ه از مقتول س�رقت كرده  اس�ت 
اقس�اط عق�ب افت�اده خان�ه اش را پرداخ�ت كن�د. 
به گزارش خبرنگار م��ا، اين پرونده بامداد سه ش��نبه چهارم 
مردادماه امسال پس از كشف جسد زني در ميان شمشادهاي 
حوالي بزرگراه صياد شيرازي از سوي مأموران آغاز شد. آن روز 
مأموران كالنتري 102 پاسداران در محل حادثه با جسد زن 
ناشناسي روبه رو ش��دند كه با اصابت جسم سختي به سرش 
به كام مرگ رفته بود. مأموران در ادامه بررس��ي ها آلت قتاله 
را كه تكه سنگ خونيني بود در نزديكي جسد كشف كردند و 
همچنين مشخص شد مقتول كه لباس بيرون به تن داشت به 
بهانه اي به ميان شمشادها كشانده شده و به قتل رسيده است.  
همزمان با انتقال جسد براي شناسايي به پزشكي قانوني، تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل 

دادسراي امور جنايي تهران براي تحقيقات وارد عمل شدند. 

كارآگاهان در اولين گام هويت مقتول را به نام حميرا شناسايي 
كردند و دريافتند وي صبح روز قبل از كشف جسدش به بانكي 
در حوالي يكي از خيابان هاي مركزي تهران مراجعه كرده است  
تا با رهن گذاشتن طالهايش وام بگيرد. از سوي ديگر مشخص 
شد حميرا آن روز طالهايش را به داليلي در رهن بانک نگذاشته 
و دقايقي بعد بدون گرفتن وام از بانک خارج مي شود كه به قتل 

مي رسد و طالهايش سرقت مي شود. 
در گام بعدي مأموران دوربين هاي اطراف بانک را مورد بازبيني 
قرار دادند و مشاهده كردند حميرا پس از خارج شدن از بانک 
سوار خودروي تاكسي زرد رنگي شده است. بنابراين مأموران 
راننده تاكسي را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب قرار دادند 
تا اينكه چند روز قبل وي را دستگير كردند. متهم ابتدا منكر قتل 
حميرا شد، اما در نهايت صبح ديروز در بازجويي هاي فني در 

دادسراي امور جنايي تهران به قتل زن جوان اعتراف كرد. 
متهم پس از اعتراف براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

 خودت را معرفي كن ؟  هرمز هس��تم 
43 ساله. 

متأهلي ؟  بله، يک فرزند هم دارم. 
ش�غلت چيس�ت ؟  راننده تاكس��ي 

هستم. 
مقتول را مي ش�ناختي ؟  بله، چند ماه قبل با 

او آشنا شدم. 
چطوري ؟  من راننده تاكسي هس��تم و با افراد 
زيادي در طول روز برخ��ورد دارم و گاهي هم با 
مس��افرانم ارتباط مي گيرم. مقتول هم چند ماه 
قبل س��وار تاكس��ي من ش��د تا او را به مقصدي 
برس��انم. در ميان��ه راه از مش��كالت خان��واده و 
گرفتارهاي زندگي با هم ح��رف زديم كه به من 
اعتماد كرد و تلفن همراه مرا گرفت و قرار شد هر 
وقت كاري بيرون داشت با من تماس بگيرد تا او را 
به مقصد برسانم و قرار شد من هم كرايه كمتري 
از او بگيرم. همين موضوع باعث آشنايي ما شد تا 

به قتل پايان يافت. 
چ�را قت�ل ؟  آن روز وسوس��ه ش��دم تا 
طالهايش را سرقت كنم و به همين سبب 

هم او را به قتل رساندم. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

من يک بار ديگ��ر هم قبل از حادث��ه مقتول را به 
مقصدي رسانده بودم و روز حادثه براي دومين بار 
بود كه با تلفن همراه من تماس گرفت و گفت قصد 
دارد به بانكي برود و وام بگيرد. او از من خواست اگر 
در مسير هستم او را به بانک برسانم كه قبول كردم 
و او را از نزديكي خانه اش س��وار كردم و  به بانک 
رفتيم. آنجا بود كه فهميدم او قصد دارد طالهايش 
را در رهن بانک بگذارد و وام بگيرد. دقايقي بعد از 
بانک بيرون آمد و گفت كه كيف مداركش را كه 
كارت ملي اش داخل آن بوده گم كرده است و به 
همين دليل هم نتوانس��ته طالهايش را در رهن 
بانک بگذارد. احتمال داديم كيف مداركش را در 

راه آمدن به بانک گم كرده باش��د كه به نزديكي 
محل حادثه رفتيم كه حميرا از آنجا عبور كرده بود. 
وقتي از كنار شمشاد ها عبور كرديم كيف مداركي 
به چشممان خورد كه حميرا پياده شد و به داخل 
شمشادها رفت و من هم براي س��رقت طال ها از 

پشت با تكه سنگي او را به قتل رساندم. 
بعد از قتل كجا رفتي ؟ 

وقتي او را به قتل رساندم كيف طالها و موبايلش را 
سرقت كردم دوباره تا ساعت 13:30 مسافركشي 
كردم و بعد چن��د عدد ن��ان خريدم و ب��ه خانه 

برگشتم. 
چقدر طال سرقت كردي ؟ 

هفت  النگو يک عدد انگشتر و تلفن همراهش. 
چه شد كه وسوسه شدي ؟ 

مدتي قبل خانه اي قسطي در جنوب تهران خريدم. 
از آنجايي كه اقساطش سنگين بود چند ماهي بود 
كه موفق به پرداخت آن نشده بودم كه روز حادثه 

وسوسه شدم و طالها را سرقت كنم تا با فروش آنها 
اقساط عقب افتاده خانه ام را پرداخت كنم.

طال ها را فروختي ؟ 
نه، من طالها را در انباري خانه ام مخفي كردم تا 
در فرصت مناسب بفروشم اما خيلي زود دستم رو 

شد و گرفتار شدم. 
همسرت متوجه نشد ؟  نه. 

در اين مدت چه كار مي كردي ؟  در اين 
مدت هر روز با تاكسي ام كار مي كردم. البته 
خيلي مضط��رب بودم و هر ش��ب كابوس 

مي ديدم و آرام قرار نداشتم. 
قصد فرار نداشتي ؟ 

من اصاًل فكر نمي كردم كه شناس��ايي و دستگير 
شوم. اگر مي دانس��تم كه دستگير مي شوم حتماً 

فرار مي كردم. 
االن چه حسي داري ؟ 

پشيمان هستم و از طناب دار مي ترسم. 

 محمدعل�ي نجفي، ش�هردار اس�بق تهران 
آنگون�ه ك�ه گفت�ه و پيش بين�ی می ش�د، 
ب�ا گذش�ت اولي�اي دم از مج�ازات قصاص 
فاصل�ه گرف�ت. او باي�د يك بار ديگ�ر و اين 
ب�ار از جنب�ه عمومي ج�رم محاكمه ش�ود. 
به گزارش »جوان«، خبر بخشش نجفي را صبح 
ديروز »مس��عود اس��تاد« برادر ميترا و با انتشار 
پستي در صفحه اينستاگرام خود اعالم   و ساعتي 
بعد هم وكيل اولياي دم رضايت نامه محضري را 
تقديم دفتر شعبه رسيدگي كننده كرد.  مسعود 
اس��تاد پس از وقوع حادثه، خ��ودش را نماينده 
اولياي دم معرفي كرد و در غيبت پدر و مادرش 
در جلس��ات دادگاه هم حضور داشت و در حالي 
از ابتدا اصرار به اجراي حكم قصاص نجفي داشت 
كه در آيين شان )يارسان، اقليت غيرمسلمان در 
غرب كش��ور( اعتقادي به اجراي حكم قصاص 
وجود ندارد. پدر ميترا اين موضوع را پس از وقوع 
حادثه اعالم كرده بود با اين حال از آن جا كه ميترا 
تغيير آيين داده و مطابق قانون، سرنوشت زندگي 
نجفي در دست اولياي  دم ميترا بود، رويه قانوني 
پرونده انجام و نجفي پس از محاكمه در ش��عبه 
نهم دادگاه كيفري يک استان تهران به قصاص 

محكوم شد. 
   باور عمومي بخشش نجفي بود

تالش براي جلب رضايت اولياي دم ميترا پس از 
وقوع حادثه از سوي افراد و جريان هاي مختلف 
سياس��ي در جريان بود و كم تر كسي اين باور را 
داشت كه خانواده مقتول بخواهند حكم را در مورد 
متهم پرونده اجرا كنند. بخش مهمي از موضوع 
به  دليل جايگاه شخصيتي و سياسي نجفي در 

ساختار اجتماعي و سياسي كشور، پيش از وصلت 
با ميترا بود. او در س��اختار شخصيتي اش مردي 
بسيار مؤدب و مبادي آداب بود، آنگونه كه همسر 
اولش سرور تابشيان گفته است:»42 سال با هم 
زندگي كرديم و در اين مدت مردي به مؤدبي او 
نديدم. او بعد از ازدواج با ميترا اما به يک باره عوض 
شد به طوري كه بدون اجازه او نمي توانست با ما 
مالقات كند.« در جايگاه سياسي اش هم باور افكار 
عمومي اين بود كه س��اختار حاكميتي به دليل 
مناصبي كه وي در نظام سياس��ي كشور داشت 
تالش خود را براي نجات او به كار خواهد گرفت. 
موضوع مهم در اين باره اين بود كه نجفي از ابتدا 
مسئوليت كيفري خود را پذيرفته و از اولياي دم 
هم طلب بخشش كرده بود. او در تمامي مراحل 
تحقيقات با مراجع قانوني همكاري و براي كشف 

حقيقت تالش كرده بود. 
   توافق 

 آن چه بيش از همه مورد توجه ق��رار گرفت اما 
توافق   سر خون بهاي چند ميلياردي بود كه قرار 
بود منجر به تغيير عقيده اولياي دم شود. موضوعي 
كه نقش اجتماعي و سياس��ي نجفي در محقق 
شدن آن نقشي مهم ايفا كرد، اما هرگز به صورت 
علني اعالم نش��د. اين موضوع در حالي از سوي 
افكار عمومي پذيرفته شد كه برادر ميترا همواره 
درستي آن را رد كرد و در پست اينستاگرامش هم 
آورد: »محمدعلي نجفي را بخشيديم و از خون 
عزيزمان گذشتيم و خرسنديم كه هيچ معامله اي 

با خون آن بزرگوار نكرديم.«
      بازگشت به ميز محاكمه 

محمدعلي نجفي بعد از جلب رضايت اولياي دم 

بايد يک بار ديگر در جايگاه متهم قرار گيرد و از 
جنبه عمومي جرم محاكمه ش��ود. البته نجفی 
می تواند تا زمان قطعيت يافتن حكم حبس و با 
موافقت هيئت رسيدگی كننده با سپردن وثيقه 

از زندان آزاد شود. 
هر چند قانون گذار براي اين بخش، مجازات سه تا 
10سال را در نظر گرفته است احتمال مي رود كه 
وي با حداقل مجازات بتواند نظر هيئت رسيدگي 
كننده را جلب كند و پس از تحمل مجازاتش به 
جامعه باز گردد. بازگش��ت او به جامعه اما افول 
اجتماعي و سياسي او را به همراه خواهد داشت. او 
تا هر زمان كه به حيات اجتماعي خود ادامه دهد 

قادر به بازسازي چهره قبلي خود نخواهد بود. 
    در توضيح جنبه عمومي جرم

نعمت احمدي، وكيل دادگستري درباره جنبه 
عمومي جرم به ايس��نا مي گويد: بن��ا بر قانون 
مجازات اسالمي قصاص حقي است كه انجام آن 
برعهده اولياي دم است. از نظر حقوقي نيز از آنجا 
كه قصاص را اولياي  دم درخواس��ت مي كنند و 
شكايت و خواسته   را در دادگاه مطرح مي كنند، 
اگر بگويند گذش��ت مي كنند موضوع قصاص 
منتفي اس��ت، ولي اگر تقاضاي قصاص كنند 
دادگاه صبر مي كند كه آيا آنها گذشت مي كنند 
يا خير. وي افزود: قصاص مي تواند تبرعاً  با خدا 
باشد يا مطابق ديه و مصوبه اي باشد كه قانونگذار 
هر سال تعيين مي كند يا خواسته ديگري كه 
اولياي دم داشته باشند، است. با گذشت شكات 
و اولياي دم مسئله قصاص منتفي است، يعني 
دادگاه نمي تواند در قصاص اصراري داشته باشد 
و حقي بوده كه از آن گذشت كرده اند و اعمال 

نمي شود.  احمدي با اشاره به ماده 612 كتاب 
پنجم قانون مجازات اس��المي افزود: از لحاظ 
جنبه عمومي جرم نيز قانونگذار مجازات سه تا 
10 س��ال حبس را در نظر گرفته است. در اين 
زمينه دو نظر وجود دارد يک عده كه اكثريت 
هستند، مي گويند دادگاه نمي تواند كمتر از سه 
سال حبس كف مجازات را در نظر بگيرد و عده 
ديگر كه اقليت هس��تند، مي گويند كه دادگاه 
مخير است كه كمتر از سه سال حبس را در نظر 
بگيرد. احمدي با اشاره به پرونده ميترا استاد و 
شخصيت محمدعلي نجفي گفت: آقاي نجفي 
در دادگاه حتي از مقتوله با نام ايشان استفاده 
مي كرد، يكبار واژه ناصوابي را نزد و شخصيت و 
جايگاهش از نظر قاضي دادگاه بايد با توجه به 
گذش��ت اولياي دم نظر اقليت يعني حتي كف 

سه  سال حبس را براي او در نظر نگيرد. 
وي با اش��اره به نقش بزرگان اهل حق در اين 
رضايت گف��ت: خانواده اس��تاد جزو اهل حق 
هس��تند و اهل حق هم ش��اخه هاي ش��يعي 
شناخته شده در غرب كش��ور است و پيروان 
زي��ادي دارند و اعتق��ادي به انتق��ام ندارند و 
بارزتري��ن خصوصيت آنها باور به گذش��ت و 
اينكه در عفو لذتي اس��ت كه در انتقام نيست 
را س��رلوحه كار خود قرار مي دهند. احمدي 
افزود: من از روز اول بر اين باور بودم و مطمئن 
بودم ك��ه ذهنيت حاك��م بر اين خان��واده كه 
ج��زو خانواده اهل حق هس��تند اين اس��ت و 
اجازه نخواهن��د داد كه آقاي نجفي آس��يبي 
ببيند و همين ذهنيت حاكم شد و ديديم كه 

نتيجه داد.

بخشش، الزم نيست 
اعدامش کنيد

 اوليای دم با اعالم رضايت 
ويرگول حكم نجفی را جابه جا كردند
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درخواست ديه از بيت المال
 براي دزد سابقه دار

اولي�اي دم س�ارق ب�ا س�ابقه ك�ه در عملي�ات تعقي�ب و گري�ز با 
خودروي س�رقتي ب�ر اثر ش�ليك گلول�ه از س�وي مأم�ور پليس 
كش�ته ش�ده بود، درخواس�ت ديه از بيت الم�ال را مط�رح كردند. 
به گزارش خبرنگا ما، 26 آذر سال  93، مأموران پليس حين گشت زني در 
يكي از خيابان هاي جنوب پايتخت به يک دستگاه خودروي پرايد مشكوك 
شدند كه با استعالم پالك آن مشخص شد خودرو سرقتي است. به اين 
ترتيب عمليات تعقيب و گريز آغاز ش��د، اما راننده خودرو بدون توجه به 
هشدارهاي پليس با س��رعت باال فرار كرد. در اين حين يكي از مأموران 
پليس براي متوقف كردن خودرو چند تير هوايي ش��ليک كرد اما راننده 
همچنان به فرار ادامه مي داد تا اينكه حين تيراندازي گلوله به سينه حميد 
25 ساله شليک شد. بالفاصله حميد به بيمارستان منتقل شد اما به خاطر 
شدت جراحات فوت كرد. با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در 
اين زمينه آغاز شد و پليس دريافت وي يكي از سارقان سابقه داري بوده 
كه چند روز قبل نيز خودروي پرايد را در يكي از خيابان هاي شمالي تهران 

سرقت كرده بود. 
با شكايت خانواده سارق، پرونده به جريان افتاد و مأمور پليس تحت بازجويي 
قرار گرفت. او در توضيحات گفت: »آن روز وقتي متوجه شدم خودرو سرقتي 
است در عمليات تعقيب و گريز چند بار دستور ايست دادم اما سارق بدون 
توجه به هشدارها با سرعت باال گريخت. به همين خاطر مجبور شدم دست 
به اسلحه شوم و الستيک خودرو را نش��انه گرفتم. شليک ها طبق قانون 
به كارگيري اسلحه بود، اما به خاطر حركات خودرو يكي از تيرها ناخواسته 

به سينه مقتول شليک شد.«
بعد از اين ادعا پرونده براي بررسي هاي بيشتر در اختيار كارشناسان اسلحه 
قرار گرفت و آنها در گزارشي اظهارات مأمور پليس را تأييد كردند و اعالم 

كردند وي با به كارگيري قانون استفاده از سالح شليک كرده است. 
با اعالم اين گزارش اولياي دم با نوشتن نامه اي درخواست ديه از بيت المال 
كردند و با اين درخواست پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يک استان 
تهران فرستاده ش��د. در اولين جلسه رس��يدگي به پرونده كه در غياب 
اولياي دم برگزار شد، وكيل اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و درخواست 
ديه از بيت المال كرد. سپس نماينده حقوقي ناجا به هيئت قضايي گفت: 
»با استناد به ماده 13 قانون نيروهاي مسلح، اگر فردي بي گناه باشد و بر اثر 
شليک گلوله از سوي پليس كشته شود، مشمول ديه خواهد شد اما با توجه 
به تبصره ماده 41 قانون نيروهاي مسلح اولياي دم حميد مشمول دريافت 
ديه از صندوق بيت المال نيستند. زيرا مقتول داراي چند سابقه كيفري 
بوده است و آن روز هم سوار خودروي سرقتي بوده است كه چند روز قبل از 
حادثه سرقت كرده بود. بنابراين طبق اين ماده و اعالم گزارش كارشناسان 

اسلحه ديه به اولياي دم تعلق نمي گيرد.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

بازداشت   دزد سحرخيز داخل گوني
دزد س�حرخيز كه هنگام فرار از دست پليس خودش را داخل گوني 

پنهان كرده بود، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ سيدامين موسوي پور رئيس كالنتري 169 
مشيريه گفت: س��اعت سه بامداد روز گذش��ته مأموران كالنتري هنگام 
گشت زني متوجه مردي شدند كه صورتش را با شال پوشانده بود. بعد از 
آن بود كه مأموران مرد مظنون را تحت نظر گرفتند و متوجه شدند كه او با 
كارتک در ساختماني را باز كرد و وارد ساختمان شد. وقتي مأموران پليس 
براي بازداشت متهم وارد عمل شدند او از حضور مأموران با خبر شد و به 
سوي پشت بام فرار كرد. وقتي مأموران كالنتري هم قدم به داخل پشت 
بام گذاشتند از متهم خبري نبود. آنها بعد از جست وجو موفق شدند دزد 
شبرو را در پشت بام همس��ايه در حالي كه داخل گوني پنهان شده بود، 

بازداشت كنند. 
متهم بعد از انتقال به كالنتري به 20 سرقت منزل اعتراف كرد. در بررسي  ها 
مشخص شد كه او از مجرمان سابقه دار است كه از سوي مأموران پايگاه 
چهارم پليس آگاهي تحت تعقيب قرار دارد. تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهم در جريان است.

نجات کارگر از عمق چاه 15 متري
كارگر س�اختماني كه به عمق چاه 15 متري سقوط كرده بود با تالش 

امدادگران نجات پيدا كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، آتش نشانان ايستگاه 67 عصر روز گذشته از وقوع 
حادثه در  ساختماني در حال ساخت در خيابان خيام شمالي با خبر شده 
و در محل حاضر شدند . بررس��ي ها بعد از حضور در محل نشان داد يكي 
از كارگران به علت بي احتياطي به عمق چاه 15 متري در حال حفر سقوط 
كرده بود. آتش نش��انان بعد از ايمن كردن محل با تجهيزات امداد موفق 
شدند كارگر 35 ساله را كه از ناحيه پاها و گردن دچار مصدوميت شده بود 

خارج   كنند و به عوامل اورژانس تحويل دهند.

اعالم گذشت از قاتل 3 فرزند
م�ردي كه از 18 س�ال قبل ب�ه اته�ام قتل س�ه فرزند يك 
خانواده بازداش�ت و به قص�اص محكوم ش�ده بود، قبل از 
اج�راي حك�م و ب�ا رضاي�ت اولي�اي دم بخش�يده ش�د. 
عليرضا طهماسبي، رئيس دادگستري شهرستان آبدانان گفت: 
متهم 18 س��ال قبل در جريان اختالف و با اسلحه كالشنيكف 
سه عضو يک خانواده را به قتل رساند و حكم قصاص وي صادر 
و در ديوان عالي كشور تأييد ش��د. وي گفت: در اين چند سال 
خانواده و فاميل قاتل منطقه را ترك و به استان هاي همجوار نقل 

مكان مي كنند و زندگي را به سختي سپري مي كنند. 
رئي��س دادگس��تري شهرس��تان آبدان��ان ادام��ه داد: پس از 
ميانجيگری ريش س��فيدان، معتدمين و بزرگان شهرستان و 
تش��كيل چندين جلس��ه با خانواده هاي مقتوالن باالخره طي 
مراسمي )خون صلح ( خانواده هاي مقتوالن، با اخذ ديه به قاتل 

رضايت دادند و قاتل از دار مجازات رهايي يافت.
 

ايست قلبي يك کنكوري
 هنگام انتخاب رشته

رئي�س آم�وزش و پ�رورش گيالنغ�رب گف�ت: يك�ي 
از داوطلب�ان كنك�ور روز سه ش�نبه هن�گام انتخ�اب 
رش�ته در يك�ي از دفات�ر اينترنت�ي ش�هر ج�ان باخت. 
عطااهلل پرويز گفت: داوطلب با ن��ام »فاطمه پيري« دانش آموز 
سال سوم رشته علوم انساني بود كه در كنكور سراسري امسال 

در رشته علوم انساني آزمون داد و حائز رتبه 1100 شده بود. 
وي ادامه داد: اين داوطلب هنگام انتخاب رشته دچار ايست قلبي 
شده و قبل از رسيدن به بيمارستان فوت شد. احتماالً اضطراب 
ناشي از تعيين رشته كنكور در مرگ وي تأثير داشته است كه 

تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد.


