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مقتول 
قصد مزاحمت داشت 

 حبس  و ديه 
 مجازات  مردان آتش افروز

پس�ر جوان�ي ك�ه در پ�ارك بعث�ت م�رد جوان�ي را ب�ه قت�ل 
رس�انده مدع�ي اس�ت مقت�ول قص�د مزاحم�ت داش�ت. 
به گزارش جوان، س��اعت 14:10 روز چهارش��نبه اول بهمن مأموران 
كالنتري 117 جواديه با تماس تلفني شهروندي از درگيري خونيني بين 
دو پسر جوان در پارك بعثت با خبر و راهي محل شدند. مأموران پليس 
در محل حادثه با جس��د خونين و بي جان مرد 22 ساله اي به نام هومن 
روبه رو ش��دند كه بر اثر اصابت ضربه چاقو به پهلويش به قتل رس��يده 
بود. كمي آنطرفتر هم پيكر نيمه جان پس��ر 21 ساله اي به نام پيمان را 
مشاهده كردند كه دختر جواني باالي سرش گريه مي كرد. همزمان با 
انتقال پيكر زخمي پس��ر جوان به بيمارستان قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
نخس��تين بررس��ي ها نش��ان داد قاتل به همراه دختر مورد عالقه اش 
داخل پارك نشس��ته بوده كه مقتول وارد پارك ش��ده و با قاتل درگير 

شده است. 
دختر مورد عالقه متهم در بازجويي ها گفت: شش ماه قبل در اينستاگرام 
با پيمان كه سرباز است آشنا شدم. ساعتي قبل او به مرخصي آمده بود 
كه همراهش به پارك رفتم. دقايقي بعد مقتول وارد پارك شد و براي ما 

مزاحمت ايجاد كرد كه اين درگيري رخ داد. 
   تحقيق از قاتل 

در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت پيمان صبح ديروز 
پس از بهبودي نس��بي از بيمارستان به دادس��راي امور جنايي تهران 

منتقل شد و مورد بازجويي قرار گرفت. 
وي با اظهار پشيماني به درگيري خونين اعتراف كرد و در توضيح ماجرا 
گفت: روز حادثه همراه دخترم م��ورد عالقه ام به پارك رفتيم كه با هم 
حرف بزنيم. گرم صحبت و خنده بوديم كه پسر جواني كه تا آن روز او را 
نديده بودم وارد پارك شد. او به طرف ما آمد و در نزديكي ما ايستاد و به 
من و دختر مورد عالقه ام چپ چپ نگاه كرد. ابتدا توجهي به رفتارهاي 
او نكردم و س��عي كردم با بي اعتنايي او را شرمنده كنم تا از ما دور شود 
اما پسر جوان همچنان چشم به ما دوخته بود و سعي داشت براي دختر 
مورد عالقه ام مزاحمت ايجاد كند كه به او اعتراض كردم و به او گفتم كه 

براي چي به ما نگاه مي كني؟ 
پس از اين از روي نيمكت برخاستيم تا آن محل را ترك كنيم كه پسر 
مزاحم قصد داش��ت به دختر مورد عالقه ام نزديك ش��ود و به او دست 

درازي كند. 
وي ادام��ه داد: ما با هم درگير ش��ديم كه ناگهان او چاقوي��ي را كه در 
آس��تينش پنهان كرده بود بيرون آورد و ضربه اي محكم به پهلويم زد. 
سپس براي دفاع از خودم تيغه چاقوي او را با دستم گرفتم كه كشمكش 
زيادي بين ما به وجود آمد و من تعادلم را از دست دادم و چاقو به پهلوي 
او اصابت كرد. پ��س از اين حادثه بيهوش ش��دم تا اينك��ه روي تخت 
بيمارستان به هوش آمدم و تازه فهميدم كه در اين كشمكش پسر جوان 

به قتل رسيده است. 
وي در پايان گفت: من قصد قتل او را نداشتم و فقط مي خواستم در دفاع 

از خودم چاقو را از دست او بگيرم كه اين اتفاق تلخ رخ داد. 
متهم در ادامه به دستور قاضي واحدي براي ادامه درمان در اختيار تيم 
پزش��كي بيمارس��تاني قرار گرفت تا بعد از بهبودي كامل به اداره دهم 

پليس آگاهي منتقل شود و مورد بازجويي قرار گيرد. 

مرد جواني كه با همدستي يكي از دوستانش پاركينگ خانه پدرزنش را 
آتش زده و مرگ چهار نفر را رقم زده بود، به حبس و ديه محكوم شدند. 
به گزارش جوان، 26 بهمن  س��ال 92، مأموران پليس از آتش س��وزي در 
پاركينگ يك مجتمع مسكوني شش طبقه در سعادت آباد باخبر و راهي 
محل شدند. بعد از مهار آتش مشخص شد اين حادثه عمدي بوده و بر اثر آن 
سه خودروي سواري سمند،  لندكروز و پرادو منفجر شده است و دو مرد 31 و 

33 ساله و دو زن 24 و 59 ساله از ساكنان ساختمان فوت كرده اند. 
با انتقال اجساد به پزشكي قانوني، تحقيقات براي شناسايي عامل يا عامالن 
قتل ادامه داشت تا اينكه داماد يكي از ساكنان ساختمان به خاطر اختالف 
شديد با پدرزنش به عنوان اولين مظنون بازداشت شد. حسام 35ساله در 
پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت تا   به جرمش با همدستي يكي از 
دوستانش به نام فرهاد اقرار كرد و گفت: »دو سال قبل همسرم به خاطر 
دخالت هاي خانواده اش طالق گرفت و پسر شش س��اله ام را با خودش به 
خارج از كشور برد. از پدرزنم خواستم پسرم را به ايران برگرداند، اما فايده اي 
نداش��ت كه به فكر انتقام افتادم. روز حادثه يك ظرف دوليتري بنزين را 
برداشتم و همراه دوستم به خانه پدرزنم رفتيم تا خودرواش را آتش بزنيم 
اما آنها در منزل نبودند. همان شب حوالي ساعت 10 فرهاد تماس گرفت 
و گفت خودروي پدرزنم را آتش زده است كه بعد فهميديم چند نفر در آن 
حادثه فوت كرده اند. ما قصد قتل نداشتيم و فقط مي خواستم انتقام بگيرم 

كه اين حادثه رقم خورد.«
با اقرارهاي متهم، دوست او نيز به جرمش اقرار كرد و دو متهم در شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه ش��دند. در آن جلسه فرهاد به 
قصاص و حسام به حبس محكوم شد اما اين حكم در ديوان عالي نقض و 
پرونده به شعبه چهارم دادگاه فرستاده شد.  به اين ترتيب دو متهم بار ديگر 
محاكمه شدند كه فرهاد با ابراز پشيماني گفت: »من فريب خوردم و مرتكب 
اين اشتباه شدم. باور كنيد راضي به مرگ كسي نبودم. حتي فكر نمي كردم 
آتش تا اين حد شعله ور شود و اين فاجعه رقم بخورد.« در پايان هيئت قضايي 
با توجه به مدارك موجود در پرونده، فرهاد را به پرداخت ديه و هشت سال 

حبس و حسام نيز به سه سال حبس محكوم كرد .

پايان زورگيري
 3 مسافركش نما 

دو نفر از اعضاي باند س�ه نفري كه در پوش�ش مسافركش�ي 
از ش�هروندان زورگي�ري مي كردن�د ب�ه دام افتادن�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه 
با جرائم س��رقت هاي خاص پليس آگاهي ته��ران گفت: نوزدهم 
تيرماه امس��ال مرد جواني به پليس آگاهي مراجع��ه كرد و بيان 
داش��ت» از ميدان آزادي به عنوان مسافر، س��وار بر يك دستگاه 
خودروي سواري پرايد كه سه سرنشين داشت شدم كه در بين راه، 
سرنشينان خودرو با تهديد چاقو و قمه، موبايل و كارت عابر بانكم را 
به همراه رمز آن از من گرفتند و بعد مرا حوالي »مشيريه« از خودرو 

بيرون انداخته و به سرعت گريختند.«
با ش��كايت مرد جوان، كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي تهران 
بزرگ وارد عمل شدند كه بررسي ها نشان داد متهمان براي اينكه 

شناسايي نشوند پالك خودروشان را مخدوش كرده اند. 
در تحقيقات بعدي مشخص ش��د كه متهمان از كارت شاكي در 
شهرستان پاكدشت مبلغي را برداشت كرده اند كه اين فرضيه براي 
مأموران پليس قوت گرفت متهمان احتماالً اهل پاكدشت هستند.  
بدين ترتيب كارآگاهان با چهره نگاري يكي از سارقان را كه ساكن 

»پاكدشت« است شناسايي و او را دستگير كردند. 
متهم با اعتراف به 12 فقره زورگيري همدستان خود را كه از افراد 
ش��رور بودند به مأموران پليس معرفي كرد و مأموران هم موفق 
شدند يكي از آنها را در ش��هر ري كه در خانه پدر بزرگش مخفي 

شده بود، دستگير كنند. 
سرهنگ نجفي در پايان گفت: دو متهم براي ادامه تحقيقات در 
اختيار اداره پنجم پليس آگاهي قرار دارند و تالش براي دستگيري 

همدست فراري آنها ادامه دارد. 

 هزینه  ارتکاب جرائم پایین است 
 فرمان�ده ني�روي انتظام�ي ب�ا بي�ان اينك�ه 
در برخ�ي از جرائ�م ش�اهديم هزين�ه جرم 
پايين اس�ت، گفت كه احكام و مج�ازات بايد 
بازدارندگ�ي الزم را در راس�تاي جلوگي�ري 
از تك�رار چرخ�ه ج�رم داش�ته باش�ند. 
سردار حسين اشتري در نشست تخصصي رؤساي 
پليس آگاهي سراسر كش��ور كه به صورت ويدئو 
كنفرانس��ي در سالن فجر س��تاد فرماندهي ناجا 
برگزار شد، با بيان اينكه »هوشمندسازي پليس« 
از رويكردهاي اولويت دار ناجا است، از لزوم تغيير 
روش از حالت »س��نتي« به سمت و سوي كشف 
علمي - اطالعاتي جرائم خبر داد و گفت: امروزه 
ش��اهديم كه ماهيت و تنوع جرائم تغيير كرده و 
به فراخور اين تغييرات و نوسانات پليس نيز بايد 
چند گام جلوتر از مجرمان باشد و اين مهم محقق 
نخواهد ش��د مگر اينكه رويكرد كش��ف علمي – 
اطالعاتي جرم را با بهره وري از سامانه هاي هوشمند 

و به روز دنبال كنيم. 

وي با بيان اينكه تحقق هوشمندس��ازي پليس 
باي��د در همه پليس ها متناس��ب ب��ا مأموريت و 
نيازسنجي صورت پذيرد، اظهار داشت: معتقدم 
كه پليس آگاهي ناجا بايد در فرايند هوشمندسازي 
و دسترسي به سامانه هاي سيستمي پيشگام و در 

خط مقدم باشد. 
سردار حسين اشتري در بخش ديگري از سخنان 
خود بر لزوم پيگيري پرونده جرائم تا كشف كامل 

تأكيد كرد و افزود: سرعت در كشف جرم، كاهش 
فاصله كشف تا وقوع يعني در كمترين زمان ممكن 
با دقت به نتيجه مطلوب برسيم بسيار حائز اهميت 

است. 
فرمانده ناجا با اش��اره به اينك��ه در ارائه خدمات 
انتظامي و امنيتي و پاس��خ دهي به مراجعان الزم 
است تسريع و تس��هيل ش��ود، ادامه داد: توسعه 
خدمات غيرحض��وري، راه اندازي س��امانه هاي 
موبايلي و درگاه هاي اينترنتي چون ثبت سرقت 
خودرو از طريق موبايل، اطالع از وضعيت سرقت 
و كشف وس��ائط نقليه، امكان مشاهده نمايشگاه 
اموال مسروقه مكشوفه و استعالم وضعيت اموال از 
اقداماتي است كه مي تواند منتج به تسريع، تسهيل 
خدمات دهي به م��ردم و ارتق��اي رضايتمندي 

آنان شود. 
اين مقام ارشد انتظامي با تأكيد بر كشف علمي جرم 
و لزوم توسعه كمي و كيفي اقدامات آزمايشگاهي 
و فني – اطالعاتي اظهار داشت: توسعه، تسلط و 

اشراف اطالعاتي بر جغرافياي جرم، شيوه و شگرد 
ارتكاب جرم نيز خيلي در برخورد و پيشگيري از 

جرائم اهميت دارد. 
سردار اش��تري در بخش ديگري از سخنان خود 
بر لزوم تمركز ويژه در رابطه با كاهش س��رقت ها 
و پيش��گيري از وقوع اين جرم تأكيد كرد و افزود: 
توجه به چرخه كامل كشف به ويژه »استرداد اموال 
مسروقه به مال باختگان« و »كنترل بازارهاي خريد 
و فروش اموال مس��روقه« و »احقاق كامل حقوق 
مادي و معنوي بزه ديدگان و مال باختگان« موضوع 

و مؤلفه اي است كه نبايد از آن غافل شويم. 
فرمانده ني��روي انتظامي در ادامه ب��ا بيان اينكه 
مجازات بايد به گونه اي تعيين شود كه بازدارندگي 
الزم را داش��ته باشد، گفت: متأس��فانه در برخي 
از جرائم ش��اهديم كه هزينه جرم پايين اس��ت، 
در حالي كه اح��كام و مجازات باي��د بازدارندگي 
الزم را در راستاي جلوگيري از تكرار چرخه جرم 

داشته باشند. 
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  ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهى فقدان سند مالکیت

م الف: 976 /سعید نیکخو - دیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گرمى- از طرف رحیم رحیمى ایلخانالر
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آگهى فقدان سند مالکیت

م الف: 599/ حمیدرضا افشار
  ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس

   شرط بخشش قاتل
پس�ر جوان�ي كه شش س�ال قب�ل در 
درگيري خونين پسر عمه اش را به قتل 
رسانده بود به شرط پرداخت ديه و تغيير 
محل زندگ�ي اش از تهران به اس�تاني 
ديگر از س�وي اولياي دم بخشيده شد. 
به گ��زارش ج��وان، اول مهر س��ال 93 به 
مأموران پليس تهران خبر رسيد در يكي 
از خيابان هاي جنوب تهران دو پسر جوان 

درگيري خونيني را رقم زده اند. 
با اعالم اين خب��ر تيمي از مأموران پليس 
راهي محل ش��دند كه دريافتند لحظاتي 
قبل بين دو پسر 20 و 22 ساله به نام هاي 
بهروز و مسعود درگيري رخ داده است كه 
در جريان آن پسر 22 ساله به نام مسعود 
با اصابت ضربه چاقو بهروز زخمي و راهي 
بيمارس��تان ش��ده  و ضارب هم از محل 

گريخته است. 
بدين ترتيب مأموران راهي بيمارس��تان 
شدند كه تيم پزش��كي اعالم كرد مسعود 
به خاط��ر اصابت ضربه چاق��و به قلبش و 
خونريزي ش��ديد روي تخت بيمارستان 

فوت كرده است. 
با فوت پس��ر جوان پرون��ده وارد مرحله 
تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاه��ي به دس��تور بازپ��رس ويژه 
قتل دادس��راي امور جناي��ي تهران براي 

دستگيري قاتل وارد عمل شدند. 
نخستين تحقيقات نش��ان داد قاتل، پسر 
دايي مقتول اس��ت كه از مدتي قبل با هم 
كري خواني و اختالف داشته اند به طوريكه 
قبل از درگي��ري خونين چن��د باري هم 

كتك كاري كرده اند. 
   دستگيري قاتل 

بررس��ي هاي تيم جنايي حكاي��ت از آن 

داشت قاتل پس از حادثه از تهران خارج 
شده و به مكان نامعلومي گريخته است. در 
چنين شرايطي مأموران پليس تحقيقات 
فني براي دستگيري متهم را آغاز كردند تا 
اينكه چند روز بعد از حادثه مخفيگاه وي را 
شناسايي و قاتل فراري را دستگير كردند. 
متهم پ��س از انتق��ال ب��ه اداره پليس در 
بازجويي ها ب��ا اظهار پش��يماني به قتل 
پسر عمه اش اعتراف كرد و مدعي شد كه 
قصد تنبيه او را داشته است كه اين حادثه 

خونين رخ داده است. 
وي در شرح ماجرا گفت: من و پسر عمه ام 
دوست بوديم و هيچ مشكلي نداشتيم، اما 
از مدتي قبل به خاطر دوستاني كه داشت 
با هم اختالف پيدا كرديم. من با دوستان 
او رابطه خوبي نداشتم كه همين موضوع 
باعث شد با هم چند باري مشاجره لفظي 
كنيم . پس از اين تلفني و پيامكي براي هم 
كري مي خوانديم تا اينكه چندي قبل او 
و دوس��تانش مرا داخل خيابان به شدت 
كتك زدند. آن درگي��ري كينه اي در دل 
من ش��عله ور كرد و از طرف��ي هم مقتول 
هر روز به من پيامك مي داد و مي نوش��ت 
»خوب حالت را گرفتيم«. كري خواني هاي 
ما ادامه داش��ت و م��ن در انتظار فرصتي 
بودم كه او را تنها گير بياورم و به ش��دت 

تنبيه اش كنم. 
وي ادام��ه داد: روز حادث��ه در حال عبور 
از خيابان بودم كه ديدم پس��ر عمه ام تنها 
در خيابان راه مي رود. از آنجايي كه چاقو 
همراه داشتم با خودم گفتم كه اين بهترين 
فرصت اس��ت براي تنبيه  كه راه او را سد 

كردم. 
پس از كمي مشاجره لفظي با هم درگير 

شديم و چاقو را از جيبم بيرون آوردم كه او 
را بترسانم اما متأسفانه در كشمكش بين 
ما چاقو به قسمت حساس بدن او اصابت 
كرد و پسر عمه ام خونين نقش برزمين شد 

كه از ترس فرار كردم. 
وي در پاي��ان گفت: من قصد قتل پس��ر 
عمه ام را نداشتم و فقط مي خواستم او را 
تنبيه كنم تا كمي از آتش انتقامم خاموش 
شود و االن هم به شدت پشيمان هستم. 

متهم پس از تحقيق��ات تكميلي به جرم 
قت��ل عم��د در دادگاه كيف��ري اس��تان 
تهران محاكمه شد. اولياي دم براي قاتل 
درخواست قصاص كردند و هيئت قضايي 

هم متهم را به قصاص محكوم كرد. 
   جلسات صلح و سازش 

رأي دادگاه پس از تأيي��د در ديوان عالي 
كشور براي س��ير مراحل اجراي حكم به 
شعبه چهارم اجراي احكام دادسراي امور 

جنايي تهران فرستاده شد. 
در حالي كه مته��م با گرفتن اس��تيذان 
حكمش از رئيس قوه قضائيه در يك قدمي 
چوبه دار قرار داش��ت، پرون��ده وي روي 
ميز قاضي مريم خليف��ه قرار گرفت و وي 
جلسات صلح و سازشي را با حضور خانواده 
قاتل و خانواده مقتول به سرپرستي قاضي 
محمد ش��هرياري، سرپرس��ت دادسراي 
امور جنايي تهران براي گرفتن رضايت از 
اولياي دم برگزار كرد تا اينكه چند روز قبل 
پدر و مادر مقتول به دادسراي امور جنايي 
تهران آمدند و اعالم كردن��د قاتل را با دو 

شرط مي بخشند. 
مادر مقتول گفت: قصد داشتم پسر برادرم 
را كه پسرم را به قتل رس��انده بود قصاص 
كنم اما متوجه ش��دم كه او توبه و اظهار 

پش��يماني كرده اس��ت. به همين خاطر من و شوهرم تصميم 
گرفتيم با دو شرط او را ببخشيم. اولين شرط اينكه او بايد ديه 
پس��رم را پرداخت كند تا با پول آن ما عمل خيري كه در نظر 
داريم انجام دهيم. دومين شرط آن است كه متهم پس از آزادي 
بايد محل زندگي اش را از تهران به مكان ديگري منتقل كند 
و در هر مكاني و مراسمي كه ما حضور داشته باشيم او به آنجا 
نيايد. چون من وخانواده ام تصمي��م داريم تا آخرعمرمان با او 

روبه رو نشويم و او را نبينيم. 
پس از طرح اين دو شرط، متهم با كمك خيرين ديه را فراهم و 
به اولياي دم پرداخت كرد و همچنين تعهد كتبي داد كه پس 
از آزادي از تهران نقل مكان كند و هيچ گاه با خانواده عمه اش 

روبه رو نشود. 
بدين ترتيب متهم به زودي از جنب��ه عمومي جرم در دادگاه 

كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 

  پرداخت ديه و تغيير محل زندگي


