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دستگيري  506سوداگر مرگ
در نوروز

مع�اون هماهنگ كنن�ده پليس پيش�گيري پايتخت از دس�تگيري
506خرده ف�روش موادمخدر در نیمه نخس�ت فروردینماه خبر داد.

به گزارش جوان س��رهنگ عليرضا ناصرينژاد توضيح داد :در تعطيالت
نوروزي گشت زنيهاي هدفمند براي جلوگيري از وقوع جرم افزايش يافت
كه با تالش همكاران در پليس پيش��گيري  506خردهفروش مواد مخدر
شناسايي و دستگير شدند .وي ادامه داد :در بررسيهاي بيشتر از متهمان
9كيلو و 257گرم انواع مواد مخدر كشف شد و متهمان بعد از تشكيل پرونده
براي سير مراحل قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

سرقت براي خوشگذراني

دو پس�ر نوج�وان ك�ه ب�ه اته�ام س�رقت بازداش�ت ش�د هاند،
ميگوين�د ب�راي خوش�گذراني مرتك�ب ج�ر م ش�دند.

به گزارش ج��وان ،س��اعت 14روز يكش��نبه 16فروردينم��اه مأموران
كالنتري 160خزانه هنگام گشتزني در خيابان دستواره با ديدن دو پسر
موتورسوار كه در حال زورگيري از زني رهگذر بودند متهمان را بازداشت
كردند.
مأموران پليس در اولين گام در بازرسي از متهمان موفق شدند پنجگوشي
تلفن همراه سرقتي كشف كنند .همچنين مشخص شد كه موتورسيكلت
متهمان سرقتي اس��ت .دو متهم 17و 18س��اله در بازجوييها به بيش از
30فقره س��رقت اعتراف كردند و گفتند كه براي خوش��گذراني دست به
ارتكاب جرم ميزدند كه بازداشت شدند.
سرهنگ دوستعلي جليليان ،سركالنتر هفتم پايتخت گفت :دو متهم براي
سير مراحل قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

تخريب  4منزل و  4خودرو بر اثر انفجار

انفج�ار ي�ك من�زل مس�كوني در ش�اهين ش�هر اس�تان اصفهان
موج�ب تخري�ب چهارمن�زل مس�كوني و چه�ار خ�ودرو ش�د.

به گزارش جوان ،اين حادثه روز گذشته در ش��اهين شهر استان اصفهان
اتفاق افتاد .با اعالم اين خبر مأموران بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند و
اولين بررسيها نشان داد يك واحد مسكوني بر اثر انفجار دچار آتشسوزي
شده اس��ت و اين حادثه باعث خس��ارت به چهارمنزل و چهارخودرو نيز
شده است.
سرهنگ حسين بساطي ،فرمانده انتظامي شاهين شهر اصفهان گفت« :بعد
از انجام مراحل كار كارشناسي از سوي تيم مربوطه علت حادثه به زودي
اعالم خواهد شد».

دو مجرم سابقه دار كه قطعات اوراق ش�ده خودروهاي گرانقيمت را در
سايتهاي اينترنتي به فروش ميرساندند بازداشت شدند.

به گ��زارش جوان ،ش��امگاه 28فروردينم��اه مردي با مرك��ز فوريتهاي
پليس 110تماس گرفت و س��رقت خودروي مزدا  3خ��ود را گزارش داد.
لحظاتي بعد مأموران كالنتري 102پاسداران در محل حاضر شدند و در اين
باره تحقيق كردند .صاحب خودرو گفت ساعتي قبل خودروي مزدا 3خود
را مقابل خانهام پارك كردم و به داخل خان��ه رفتم .حاال كه به كوچه آمدم
ديدم كه ماشينم سرقت شده اس��ت .بعد از مطرح شدن شكايت به دستور
بازپرس تيمي از كارآگاهان پايگاهچهارم پليسآگاهي مأمور رسيدگي به
پرونده شدند .كارآگاهان در اولين گام با بررسي دوربين مداربسته متوجه
شدند كه سارقان دو مرد موتور سوار هستند كه لحظاتي بعد از پرسه زدن
كنار خودرو ،تركنشين از موتور پياده شده و خودرو را سرقت كرده و هر دو
از محل متواري شدهاند.
در حالي كه تحقيقات پلي��س در جريان بود شش��م فروردينماه مأموران
كالنتري 102پاسداران هنگام گشتزني در بزرگراه همت به يك خودروي
مزدا 3عبوري مظنون و در بررسي شماره پالك آن متوجه شدند اين همان
خودرويي است كه مالك آن سرقت آن را گزارش دادهاست .بعد از به دست
آمدن اين اطالعات بود كه مأم��وران خودرو را تا خيابان 16متري مجيديه
تعقيب و زماني كه راننده از پشت فرمان خارج شد وي را بازداشت كردند.
همان لحظه مردي كه در صندلي شاگرد نشسته بود خود را به پشت فرمان
رسانده و با فشار روي پدال گاز به سرعت از محل دور شد.
همزمان با انتقال متهم بازداش��ت ش��ده به كالنتري مأموران موفق شدند
ساعتي بعد خودروي سرقتي را حوالي خيابان مجيديه جنوبي به صورت رها
شده كشف و به پاركينگ منتقل كنند.
در بررسي سوابق متهم بازداشت شده مشخص شد كه وي از مجرمان سابقه
دار است كه بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و به زندان افتاده بود.
متهم همچنين گفت كه خودروي مزدا 3را دوس��تش جمشيد كه از محل
فرار كرد چهار روز قبل سرقت كرده بود .وي گفت :ما با پرسه در خيابانها
خودروهايي را كه وضع ايمني مناسب نداشتند سرقت ميكنيم و بعد از اوراق
خودرو قطعات آن را در سايتهاي مجازي به فروش ميرسانيم.
با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت جمشيد هم 13فروردينماه
در مخفيگاهش بازداشت و در بازرسي از محل مقدار زيادي از اسناد مربوط
به خودروهاي سرقت شده كشف شد .تحقيقات نشان داد كه جمشيد هم
از مجرمان سابقه دار است كه بارها به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده و
به زندان افتاده بود.
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري ،رئيس پايگاهچهارم پليسآگاهي با اشاره
به اينكه دو متهم در اولين بازجوييها به ششفقره سرقت اعتراف كردهاند
گفت كه به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 15تهران تحقيقات
براي كشف جرائم بيشتر متهمان در جريان است.

مدير ي�ك ش�ركت دانشبنیان كه ب�ا فريب
مدير شركتهاي مش�ابه از س�رمايهگذاران
كالهب�رداري ميلي�اردي كرد هب�ود ب�ه
هم�راه دو همدس�تش بازداش�ت ش�د.

به گزارش ج��وان ،اين پرونده اسفندس��ال 98و
همزمان با طرح شكايتهاي مشابه عليه مدير يك
شركت دانشبنيان به جريان افتاد .وقتي پرونده به
دستور بازپرس دادسراي ناحيه 16در اختيار تيمي
از كارآگاه��ان اداره 13پليسآگاهي قرار گرفت
بررسيهاي بيشتري در اين باره انجام شد.
يكي از شاكيان كه مدير يكي از شركتهاي دانش
بنيان بود در شرح شكايت خود گفت :مدتي قبل
بود كه مدير يكي از شركتهاي موفق دانشبنيان
كه مردي 28ساله به نام شهرام بود تماس گرفت و
پيشنهاد شراكت در كار داد .شركت شهرام در كار
توليد قطعات الكترونيك بود و فعاليت خوبي هم
داشت .شهرام به من گفت كه در صورت مشاركت
با ش��ركت او سود خوبي نصيب ش��ركت من هم
ميشود .در بررسي سوابق كاري او متوجه شدم كه
شركت شهرام با شركتهاي معتبر الكترونيكي
فعاليت ميكند .شهرام همچنين گفت كه براي

ش��روع همكاري يك چك ضمانت 200ميليون
توماني ميدهد كه من اعتماد ك��ردم و با او وارد
مشاركت كاري شدم .مدتي كه گذشت اما از واريز
سود خبري نشد تا اينكه فهميدم با سوءاستفاده
از اوراق و مهر ش��ركت م��ن 150ميليون تومان
از افرادي كه با او وارد س��رمايهگذاري ش��دهاند
كالهبرداري كردهاست.
بررسي ش��كايتهاي مطرح ش��ده عليه متهم

حكايت از اين داشت كه ش��هرام با سوءاستفاده
از اوراق ش��ركتهاي دانشبنی��ان موف��ق ب��ه
كالهبرداري از 200س��رمايه گذار شده بود وبه
همين شيوه از آنها كالهبرداري كرده بود.
در حالي كه مدام بر تعداد ش��كايتهاي مطرح
شده عليه شهرام اضافه ميشد كارآگاهان موفق
شدند مخفيگاه ش��هرام و دو همدس��تش را در
شرق اصفهان شناسايي و 29اس��فند 98آنها را

بازداشت كنند .شهرام و دو همدستش در اولين
بازجوييها به كالهب��رداري ميلياردي اعتراف
كردند .ش��هرام در ش��رح ماجرا گفت :دو سال
قبل بود كه شركت توليد قطعات الکترونیک را
تأس��يس كردم و مدتي كه گذشت شركت روند
رشد خوبي پيدا كرد براي همين بود كه تصميم
گرفتم فعاليت شركت را گس��ترش دهم .براي
همين براي جذب سرمايه و رسيدن به سود باال
به شركتهاي الکترونيكي ديگر پيشنهاد سرمايه
گذاري دادم .از آنجا كه آنها در صدد جذب سود
بيش��تر بودند پيش��نهادم را قبول كردند و من
توانستم با اس��نادي كه از ش��ركتها در اختيار
داش��تم آن را جعل كرده و با همدس��تي دو نفر
از دوستانم از بيش از 30سرمايهگذار ميلياردها
تومان كالهبرداري كنم.
س��رهنگ كارآگاه جهانگي��ر تقيپ��ور ،معاون
مبارزه ب��ا جع��ل و كالهب��رداري پليسآگاهي
پايتخت گفت :در حال حاضر ارزش مالي پرونده
50ميليارد تومان اس��ت و اعضاي اي��ن باند در
بازجوييها به جرائم خود اعتراف كرده و با دستور
قضايي و با قرار ميلياردي راهي زندان شدند.

اعتراف به قتل سلطان هروئين

م�رد قاچاق فروش�ي ك�ه در درگيري
مسلحانه ،قاچاق فروش ديگري معروف
به سلطان هروئين را به قتل رساندهبود
پس از دستگيري به قتل اعتراف كرد.

به گزارش جوان ،رسيدگي به اين پرونده
از ساعت 24ش��امگاه پنجش��نبه هفتم
آذرس��ال گذش��ته با اعالم خبر قتل مرد
جواني در حوال��ي دره فرح��زاد در غرب
ته��ران در دس��تور كار مأم��وران پليس
پايتخت قرار گرفت .آن شب قاضي رحيم
دشتبان ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور
جنايي ته��ران با تماس تلفن��ي مأموران
كالنتري 140باغفيض از قتل مرد جواني
در درهفرح��زاد با خبر و هم��راه تيمي از
كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي راهي
محل ش��د .تيم جنايي در محل حادثه با
جسد مرد 35سالهاي به نام تيمور روبهرو
شدند كه با شليك گلوله به قلبش به قتل
رسيده بود .نخستين بررسيها نشان داد
مقتول قاچاقچي معروفي اس��ت كه براي
خودش لقب س��لطان هروئي��ن انتخاب
كرده ب��ود و چند س��الي در اي��ن محل
همراه تعدادي از نوچههايش مواد مخدر
گفتوگو با متهم

بازداشت سارقان
خودروهاي مدل باال
در تعقيب و گريز

كالهبرداري 50ميلياردتومانيمديرشركتدانشبنيانازسرمايهگذاران

ميفروخت .همچنين مشخص شد تيمور
در درگيري با قاچاق فروش معروف ديگري
به نام اسكندر به قتل رسيده و اين درگيري
هم ب��راي تصاحب محل پات��وق رخ داده
است .يكي از ش��اهدان عيني به مأموران
گفت :تيمور مدتي است اين مكان را پاتوق
خود قرار داده و هم��راه نوچههايش مواد
مخدر ميفروخت .او معروف به س��لطان
هروئين بود و همه معتادان از او حس��اب
ميبردند تا اينكه چندي قبل قاچاق فروش
ديگري كه به تازگي از زندان آزاد شدهبود
تصميم گرفت پاتوق تيمور را تصاحب كند
و به همين خاطر چن��د باري با هم درگير
ش��ده بودند .چند س��اعتي قبل اسكندر
همراه نوچههاي��ش به دره فرح��زاد آمد
و با دار و دس��ته تيمور درگير ش��دند كه
مأم��وران كالنتري 140باغ في��ض از راه
رسيدند و همه فرار كردند .مأموران چند
س��اعتي در محل بودند اما وقتي محل را
ترك كردند دوباره س��ركله تيمور و دار و
دستهاش و اس��كندر و نوچههايش پيدا
شد و اين بار درگيري خونيني را رقم زدند
كه ناگهان در جريان درگيري اسكندر از

اسكندر! قاچاق فروشي مواد مخدر ميكردي؟
خرده فروشي ميكردم.
اما شما قاچاق فروش معروفي بودی؟
به خاطر نوچههایم و محل��ي كه قرق كرده بوديم معروف
بودم.
مقتول را ميشناختي؟
بله ،او از دوستان قديمي من بود و خودم دست و باالش را گرفته
بودم و در اصل نوچه خودم بود.
پس چرا او را به قتل رساندي؟
مدتي بود با هم رقيب بودي��م و در اصل او در ح��ق من نامردي
كرده بود و چند باري به او هش��دار دادم كه س��ر عق��ل بيايد اما
قبول نكرد .
چه نامردي در حق تو كرده بود؟
من از س��الها قبل پاتوقم در حوالي درهفرحزاد بود و آنجا تعداد
زيادي نوچه داشتم و مواد ميفروختم تا اينكه مقتول از شهرستان
آمد و جزو نوچههاي من شد .من خيلي به او بها دادم و دست او

پشت تيري به طرف تيمور شليك كرد
و تير از قلب تيمور گذشت و او خونين
نقش بر زمين شد و بعد همه از ترس از
محل گريختند.
پس از اي��ن مأموران پليس به دس��تور
بازپرس پرونده تحقيقات خود را براي
شناسايي و دستگيري قاتل فراري آغاز
كردند كه دريافتن��د قاتل پس از حادثه
به يكي از ش��هرهاي غربي كش��ور فرار
كرده است.
در حالي كه جستوجو براي دستگيري
متهم ادامه داشت به مأموران پليس خبر
رسيد قاتل فراري به تهران بازگشته و در
حوالي دره فرحزاد قاچاق فروشي ميكند.
بنابراين مأموران پليس راهي محل شدند
و وي را دستگير كردند.
متهم در بازجوييها ابت��دا قتل تيمور را
انكار كرد اما در نهايت چندي قبل وقتي با
مدارك و داليل روبهرو شد به قتل سلطان
هروئين اعتراف كرد.
قاتل در ادامه به دس��تور قاضي دشتبان
براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

را گرفتم و تمام��ي راه و چاه كار را به او آم��وزش دادم و در واقع
خيلي بزرگش كردم و انتظار داش��تم خوبيهاي مرا جبران كند
اما او نه تنها جبران نكرد كه رقيب من شد و همين موضوع باعث
اختالف ما شد.
بيشتر توضيح بده؟
مدتي قبل از درگي��ري مأموران پليس مرا دس��تگير كردند و به
زندان افتادم .وقتي دستگير شدم به تيمور گفتم پاتوق را حفظ
كند و با نوچهها خوب رفتار كند تا از زندان كه آزاد ش��دم دوباره
با هم كار كنيم اما وقتي از زندان آزاد ش��دم فهميدم كه او براي
خودش دار و دس��تهاي راه انداخته و پاتوق مرا تصاحب كرده و
به خودش لقب س��لطان هروئين داده است و ديگر از من اطاعت
نميكند.
يعني به مشتريهاي تو مواد ميفروخت؟
بله .وقتي آزاد شدم پيش او رفتم و از او خواستم پاتوق را پس دهد
قبول نكرد و بعد از آن چند ب��اري از طريق نوچههايم به او پيغام
دادم اما او كله شق بود و قبول نميكرد تا اينكه روز حادثه همراه

نوچههايم به پاتوق رفتم و با هم درگير شديم كه اين اتفاق افتاد.
چه شد كه پس از فرار دوباره به تهران برگشتي؟
پس از درگيري فكر نميكردم او به قتل رس��يده باش��د و وقتي
فهميدم از تهران فرار كردم و مدتي مخفيانه زندگي كردم تا اينكه
فكر كردم آبها از آس��ياب افتاده و دوباره به تهران برگشتم كه
مأموران پليس مرا دستگير كردند.

قتل بر سر چشم در چشم شدن

چشم در چش�م ش�دن دو پس�ر جوان
در یک�ی از محلهه�ای جن�وب ته�ران
ب�ا قت�ل یک�ی از آنه�ا پای�ان یاف�ت.

به گ��زارش جوان ،س��اعت 21ش��امگاه
15فروردين مأم��وران كالنتري132نبرد
با تماس تلفن��ي ش��هروندي از درگيري
خونين��ي در يك��ي از خيابانهاي جنوب
ش��هر با خبر و راهي محل شدند .مأموران
پليس در محل حادث��ه دريافتند لحظاتي
قبل بين چند پس��ر ج��وان درگيري رخ
دادهاست كه در جريان آن يكي از طرفين
دعوا به نام كامبيز ب��ا ضربات قمه زخمي
و ب��راي درمان به بيمارس��تان ش��هداي
گمنام منتقل شدهاس��ت .بدي��ن ترتيب
مأموران پليس براي بررسي موضوع راهي
بيمارستان شدند كه مش��خص شد پسر
زخمي بر اثر شدت جراحات به كام مرگ
رفتهاس��ت .با اعالم اين خبر بازپرس ويژه
قتل دادس��راي امور جنايي تهران همراه
تيمي از كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي
در محل به تحقيق پرداختند .نخس��تين
بررسيها نشان داد مقتول پسر 18سالهاي
اس��ت كه بر اثر ضربه قمه ب��ه كتفش در
درگي��ري به قت��ل رسيدهاس��ت .يكي از
دوس��تان مقتول ك��ه در درگيري حضور

داشتهاس��ت با معرفي قاتل ب��ه مأموران
گفت :قاتل پسر 29س��الهاي به نام بهمن
اس��ت .بهمن از مدت��ي قبل با دوس��تان
كامبيز اختالف داش��ت و چند باري هم با
هم درگير شده بودند .ساعتي قبل كامبيز
به هواخواهي دو نفر از دوستانش با بهمن
درگير شد كه بهمن با قمه ضربهاي به او زد
و بعد همگي فرار كردند.
همزمان با ادام��ه تحقيقات درب��اره اين
حادثه مأموران پليس جس��توجو براي
دس��تگيري قاتل ف��راري را آغ��از كردند
تا اينكه ي��ك روز بعد از حادث��ه مأموران
پليس مخفيگاه بهمن را شناسايي و وي را
بازداشت كردند.
متهم پس از انتقال به اداره پليس با اظهار
پشيماني به قتل پسر جوان اعتراف كرد.
وي در توضي��ح درگيري مرگب��ار گفت:
مدتي اس��ت در مغازه پ��درم كار ميكنم
و در اين م��دت با يك��ي از بچههاي محل
كريخواني داش��تم و هميش��ه براي هم
خط و نشان ميكشيديم و گاهي در فضاي
ي ميخوانديم تا اينكه
مجازي براي هم كر 
روز 14فروردين همراه يكي از دوستانش
به جلوي مغازه پدرم آمدند و با هم چشم
در چشم شديم .ابتدا با هم مشاجره لفظي

كرديم اما بعد از دقايق��ي درگيري ما باال
گرفت و ش��روع به كتككاري كرديم كه
در نهايت با ميانجيگري همسايهها ختم به
خير شد و درگيري ما پايان يافت.
وي ادام��ه داد :م��ن با مقت��ول اص ً
ال هيچ
مشكلي نداش��تم تا اينكه روز حادثه او را
همراه دوستانش جلوي مغازهام ديدم كه
براي دعوا آمدهبودن��د .آن روز من داخل
مغازه نشس��ته بودم كه ديدم دو نفري كه
روز قبل با ه��م درگير ش��ده بوديم براي
تالفي هم��راه تعدادي از دوس��تانش كه
مقتول هم همراه آنها بود به جلوی مغازهام
آمدهاند .آنها ش��روع به فحاشي كردند كه
همان زمان چند نفر از دوستانم من هم از
راه رسيدند و درگيري ما آغاز شد .من قمه
در دست داشتم كه در درگيري ضربهاي
به كتف كامبيز زدم ك��ه خونين نقش بر
زمين ش��د و بعد از آن هم درگيري تمام
ش��د و همه از محل فرار كردي��م .وي در
پايان گفت :من قصد قتل نداش��تم و فقط
ميخواستم او را بترسانم و االن هم خيلي
پشيمان هستم.
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر به
دستور قاضي پرونده در اختيار كارآگاهان
اداره دهم پليسآگاهي قرار گرفت.

 4كشته
در تصادف پژو و سمند

برخورد دو دس�تگاه خودروي س�واري پژو و سمند
چهاركش�ته و چه�ار مج�روح ب�ر ج�اي گذاش�ت.

به گزارش جوان ،عصر روز شنبه ،مأموران پليس راه استان
كردستان از تصادف دو دستگاه خودروي سواري در محور
ديواندره به س��قز باخبر و راهي محل ش��دند .با حضور
مأموران در محل مشخص شد اين حادثه در اثر برخورد
يك خودروي سواري پژو با يك خودروي سواري سمند
رخ داده است كه در اثر اين تصادف سهسرنشين خودروي
پژو و راننده خودروي سمند به دليل شدت جراحات در
دم فوت كردهاند .همچنين چهارسرنشين ديگر دو خودرو
نيز مجروح و به بيمارستان منتقل شدهاند.
س��رهنگ عيس��ي گوهري ،رئيس پليس راه فرماندهي
انتظامي استان كردستان درباره علت اين حادثه گفت:
«علت تص��ادف بياحتياطي از جان��ب راننده خودروي
سواري پژو به دليل تجاوز به چپ بوده است».

راننده تاكسي
به مرگ محكوم شد

رانن�ده تاكس�ي ك�ه در جري�ان دع�وا ب�ر
س�ر س�وار ك�ردن مس�افر ،هم�كارش را ب�ه
قت�ل رس�انده ب�ود ب�ه قص�اص محك�وم ش�د.

به گزارش ج��وان ،اين پرونده از تابس��تان س��ال 97با
مرگ مش��كوك م��رد جواني به ن��ام ه��ادي در يكي از
بيمارستانهاي ش��هر به جريان افتاد .با حضور مأموران
پليس در بيمارس��تان اولين تحقيقات نشان داد هادي
27ساله كه راننده تاكسي بود در جريان درگيري با يكي از
همكارانش زخمي شد ه و بعد از انتقال به بيمارستان بر اثر
شكستگي جمجمه و شدت خونريزي فوت كرده است.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني ،عامل قتل به نام رحمان
كه خودش مقتول را به بيمارس��تان رساندهبود از سوي
كارآگاهان پليس بازداشت ش��د .متهم به پليسآگاهي
منتقل ش��د و تحت بازجويي قرار گرفت .او ب��ا اقرار به
جرمش در شرح حادثه گفت« :من و هادي راننده تاكسي
بوديم و مدته��ا همديگر را ميش��ناختيم .من مخارج
زندگيام را از راه مسافركش��ي تأمي��ن ميكردم و قصد
داش��تم بعد از مدتي كه به زندگيام س��ر و سامان دادم
ازدواج كنم اما اين حادثه همه آين��دهام را خراب كرد».
متهم ادام��ه داد« :روز حادثه چند مس��افر س��وار كرده
بودم و در حال حركت ب��ودم كه هادي جلو آمد و مدعي
شد مسافرانم را بينوبت س��وار كردهام به همين دليل او
همه آنها را از خودروام پياده كرد .يكي از مس��افرها زن
جواني بود .او راضي نبود پياده شود اما هادي با او درگير
ش��د و او را به زور از خودروام پياده كرد .به خاطر رفاقت
چندسالهاي كه داشتيم س��كوت كردم و حرفي نزدم اما
هادي از روي عصبانيت با مشت به آينه تاكسيام كوبيد
و آنرا شكست».
متهم در خصوص قتل گفت« :آن روز اص� ً
لا كار نكرده
بودم و دخلم خالي بود ب��ه همين دليل براي تعمير آينه
بغل خودروام نتوانس��تم به تعميرگاه بروم اين ش��د كه
از خودروام پياده شدم و خودم دس��ت به آچار شدم .در
حال درست كردن آينه بودم و پيچ گوشتي دستم بود كه
هادي بار ديگر به طرفم آمد و با من درگير شد .با رفتار او
عصباني شدم و درگيري باال گرفت .او سر پيچ گوشتي كه
دستم بود را گرفت و درحاليكه با هم كشمكش داشتيم
پيچ گوشتي از دس��ت او رها شد و تيغه آن به سر مقتول
برخورد كرد».
با اقرارهاي متهم ،وي بعد از بازسازي صحنه جرم روانه
زندان شد و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه
كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد .متهم در اولين
جلسه رسيدگي به پرونده در يكي از شعبات مقابل هيئت
قضايي حاضر شد .ابتداي جلس��ه اوليايدم درخواست
قصاص كردند سپس متهم بعد از شرح ماجرا در آخرين
دفاعش گفت« :آن روز مقتول در مكاني ايستاده بود كه
زمين ش��يب زيادي داش��ت به همين دليل پايش پيچ
خورد و محكم روي زمين افتاد و تيغه پيچ گوش��تي به
سرش خورد .وقتي او را خونين روي زمين ديدم بالفاصله
با اورژانس تماس گرفتم و او را به بيمارستان رساندم .حاال
از اين حادثه پشيمانم و باور كنيد قتل او عمدي نبود .از
اوليايدم درخواست گذشت دارم».
در پايان هيئت قضاي��ي با توجه به م��دارك موجود در
پرونده متهم را به قصاص محك��وم كرد .به اين ترتيب با
تأييد حكم در ديوان عالي كشور در حاليكه راننده جوان
نتواند رضايت اولياي دم راجلب كند در آستانه مرگ قرار
خواهد گرفت.

