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قاتل برادر به زندگي اش پايان داد 

 حميد صف�ت خواننده زيرزميني كه سه س�ال قب�ل در جريان 
مش�اجره ب�ا پدرخوان�ده اش وي را با اصاب�ت ضربه گل�دان به 
س�ر به قتل رس�انده روز گذش�ته در حاليكه با س�پردن وثيقه 
آزاد ب�ود بعد از برگزاري محاكمه بازداش�ت و راهي زندان ش�د. 
به گزارش جوان، اولين جلسه رسيدگي به پرونده حميدرضا اميري 
صفت كه در 24 مرداد سال 96 به اتهام قتل ناپدري اش دستگير شده 
بود، روز شنبه در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد. 
آن جلسه به خاطر طوالني شدن قرائت كيفرخواست از سوي نماينده 
دادستان به جلسه بعد موكول شد و دومين جلسه صبح ديروز در همان 
شعبه به رياست قاضي متين راسخ و مستشاران محمد جواد حسين زاده 

و حسن ابراهيمي تشكيل شد. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، رياس��ت دادگاه در توضيح تأخير شروع 
جلسه گفت: »قرار بود جلسه در ساعت 9:30 صبح برگزار شود، اما از 
ساعت ۷:30 جلس��ه اي با حضور مستشاران و پزشك فوق متخصص 
براي بررسي نظريه پزشكي قانوني و ويدئو اسكن مقتول تشكيل شد. 

به همين دليل جلسه با تأخير 40 دقيقه اي شروع شد.«
در ادامه يكي از پس��ران مقتول در غياب خواهر و ب��رادرش به عنوان 
اولياي دم به دس��تور رياس��ت دادگاه در جايگاه قرار گرفت و گفت: 
»از حميد به اتهام قتل عمد و از م��ادر حميد به اتهام معاونت در قتل 

شكايت دارم.«
سپس با توضيح رياس��ت دادگاه درباره اينكه مادر متهم از اين اتهام 
تبرئه شده است، گفت: »بايد دفاعيات متهم را بشنوم تا حقيقت برايم 

روشن شود.«
    درخواست قصاص

پس از 10 دقيقه تنفس از سوي رياست دادگاه، پسر مقتول بار ديگر در 
جايگاه ايستاد و گفت: »حميد10 سال با پدرم زندگي كرده بود. او كاماًل 
از بيماري پدرم اطالع داشت. به همين خاطر در مرگ او مقصر است. 
برايش درخواست قصاص دارم و حاضرم سهم برادرم توماس را كه تاحاال 

درخواستش را اعالم نكرده است، بپردازم.«
در ادامه عبدالعلي مهرخواه، وكيل اولياي دم در جايگاه ايس��تاد و در 
دفاع از موكالنش گفت: »با توجه به 18 ب��ار اقرار متهم به كتك زدن 
ناپدري اش و نظريه آخر كميسيون پزش��كي قانوني مبني بر اينكه 
بيماري مقتول تشديد در خونريزي بوده است، نه شروع آن اولياي دم 

درخواست قصاص دارند.«

   دفاعيات متهم
سپس متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه قرار گرفت و  از  پسر 
مقتول درخواست عفو و بخش��ش كرد و گفت: »براي بيان حقيقت، 
سازش و عذرخواهي در خدمت هس��تم، اما اتهام قتل عمد را قبول 
ندارم. « او ادامه داد: »همه ضربات در حد هل دادن بود و كشنده نبود. 
روزي كه بازداشت شدم قرار شد مادرم به آنجا احضار شود. نمي خواستم 
او به آن مكان بيايد اين شد كه ضربات سخت با دستم را قبول كردم.«

سپس متهم به سؤاالت رياست دادگاه پاسخ داد. 
قاضي: »پس قبول داري ضرباتي را به صورت مقتول زده اي؟«

متهم: »بله،  ولي كشنده نبود.«
متهم پس از پاسخ دادن به اين سؤال  به دستور رياست دادگاه متهم كنار 

يكي از دوستانش ايستاد و صحنه درگيري بازسازي كرد. 
قاضي: »از بيماري زمين��ه اي ناپدري ات و مص��رف داروي او مطلع 

بودي؟«
متهم: »خير. فقط مي دانستم او بيماري قند دارد و چند مرتبه از كيش 

براي او انس��ولين فرستادند تا اينكه ش��ب قبل از فوتش مادرم گفت 
هوشنگ خونريزي كرده و در بيمارستان است. آنجا بود كه فهميدم 

او بيمار بوده است.«
قاضي: »از عمل قلب و گذاشتن فنر اطالع داشتي؟«

متهم: »خير«
قاضي: »وقتي پدر و مادرت از هم جدا ش��دند با چه كس��ي زندگي 

مي كردي؟«
متهم: »چند سال با پدرم و س��پس با مادرم، اين اواخر هم بيشتر در 

استوديو محل كارم مي ماندم.«
سپس قاضي از مادر حميد پرسيد: »شوهرتان چند سال قبل عمل 

قلب انجام داده بود؟«
مادر متهم: »شش ماه قبل از فوتش.«

قاضی از متهم می پرسد: »چطور نمي دانستي ناپدري ات به تازگي 
عمل قلب انجام داده است؟«

متهم: »مادرم و هوشنگ بيشتر اوقات در آلمان زندگي مي كردند و من 

هم بيشتر وقتم را استوديو بودم.«
 قاضي: »ورزشكاري؟«

متهم: »قبل از حادثه بدنس��ازي كار مي كردم و گاهي مشغول بازي 
فوتبال بودم، اما بعد از آزادي از بازداشت بوكس تمرين مي كنم.«

در ادامه آقاي نوراهلل عزيز محمدي، وكيل متهم در جايگاه قرار گرفت 
و در دفاع از موكلش گفت: »در كميس��يون هاي اوليه اعالم شده بود 
عمل متهم درصدي در مرگ مقتول مؤثر بوده اس��ت، اما اين درصد 
در كميسيون هاي بعدي اعالم نش��د. به هر حال در هيچ كدام از اين 
كميس��يون ها نظري مبني بر ضربه با جسم سخت بيان نشده است. 
همچنين بنا به گزارش علت فوت كه خونريزي مغزي بوده است بايد 
شرايط بيماري و نوع داروهاي مصرفي در نظر گرفته شود. عمل موكلم 
تشديد در خونريزي بوده است نه شروع. بنابراين براي او درخواست 

برائت دارم.«
در ادامه نماينده دادستان با توجه به دفاعيات متهم گفت: »در تحقيق 
از شاهدان همگي گواهي دادند مقتول استفراغ خون داشته است. در 
گزارش پزشكي قانوني نيز جابه جايي خط مغز تأييده شده است كه 

نشان از ضربه سخت به سر مقتول بوده است.«
وي در جواب وكيل متهم گفت: »متهم در جلسات كميسيون پزشكي 
قانوني چند پزشك را همراه خود به كميسيون ها آورده بود! به همين 
دليل دستور داده شده در كميسيون هاي بعدي درصد تقصير اعالم 

نشود.«
    بازداشت متهم بعد از آخرين دفاع

در پايان متهم درجايگاه ايستاد و در آخرين دفاعش گفت: »هوشنگ 
جاي پدرم بود. ما رابطه خوبي با هم داشتيم و با هم به باشگاه مي رفتيم 
و گاهي فوتبال بازي مي كرديم. هرگز فكر نمي كردم مشاجره ما باعث 
مرگ او ش��ود. از اولياي دم درخواست بخشش و از دادگاه درخواست 

كمك دارم.«
در پايان هيئت قضايي با توجه به درخواست نماينده دادستان مبني بر 
تشديد قرار بازداشت موقت، دستور بازداشت متهم را صادر و وي راهي 

زندان كرد. سپس جهت صدور رأي وارد شور شد. 
   گاليه هاي مادر

با زدن دستبند بر دستان متهم، مادر او كه از ديدن اين صحنه شوكه 
شده بود به طرف پسر مقتول رفت و با صدايي لرزان گفت: »آيا در اين 
س��الها در حق تو مادري نكردم؟ به پدرت مهرباني نكردم و گذشت 
نداشتم؟ انتظار نداش��تم كه فقط فكر قصاص باشي و به گذشت فكر 
نكني!«  س��پس رو به هيئت قضايي كرد و با خوردن قسم گفت: »آن 
روز خودم شاهد درگيري بودم و باور كنيد درگيري و ضربات حميد 
كشنده نبود. من بين او و شوهرم ايس��تاده بودم پس بايد خودم نيز 
ضربه مي خوردم. نمي دانم چرا اين موضوع آنقدر بزرگ ش��د و پسرم 

لباس قاتل تن كرد!« 

جاع�ل حرف�ه اي س�ابقه داري ك�ه ب�ا همدس�تي دو نفر 
ديگر پ�س از ترخي�ص خودروه�اي توقيف�ي گرانقيمت 
از پاركينگ با اس�ناد جعل�ي مي فروخت ب�ه دام افتادند . 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه هوشنگ كاكاوندي سرپرست 
پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران ب��زرگ گفت: اوايل بهمن ماه 
پرونده اي به دستور بازپرس شعبه5 دادسراي ناحيه16 تهران 
براي رس��يدگي تخصصي به پايگاه هفت��م پليس آگاهي ارجاع 
شد كه حكايت از آن داشت شخصي به نام »حبيب« با جعل و 
استفاده از سند مجعول اقدام به ترخيص خودروهاي مدل باال 
و گرانقيمت توقيفي با دس��تور قضايي از پاركينگ هاي سطح 

شهر كرده است. 
بدين ترتيب تيمي از كارآگاهان مبارزه با س��رقت خودرو براي 

بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
بررس��ي ها نش��ان داد متهم از جاعالن حرفه اي و س��ابقه دار 
اس��ت كه چندين بار به اتهام جعل راهي زندان ش��ده اس��ت. 
مأموران پليس در نهايت 26 بهمن ماه   متهم را دستگير كردند 
و در بازرس��ي از منزل وي تعدادي مهر، ژالتين و كاغذ ممهور 
مربوط ب��ه پليس آگاهي به همراه مهرهاي��ي مربوط به مراجع 
مختلف قضايي و اجراي احكام تهران و دادگس��تري به همراه 
يكدستگاه لپ تاپ و هارد حاوي اطالعات خودروهاي ترخيص 

شده كشف كردند. 
مته��م در بازجويي ها به ج��رم خود با همدس��تی دو نفر ديگر 
اعتراف ك��رد. مأموران پلي��س در ادامه دو مته��م ديگر را نيز 

دستگير  و  همگي به جرم خود اقرار كردند. 
اين مقام انتظامي تصريح كرد: متهم در بازجويي اعتراف كرد، 
پس از شناس��ايي خودروهاي توقيفي در پاركينگ ها نس��بت 
به جعل اوراق قضاي��ي و نامه مركز ترخيص خ��ودرو اقدام و با 
وكالتنامه جعلي از مالك خودرو نس��بت ب��ه ترخيص خودرو 
اقدام مي كرديم، سپس با اعالم مفقودي مدارك از طريق مركز 
ش��ماره گذاري مدارك المثني مي گرفتيم و در ادامه با اس��ناد 
مالكيت جعلي و مدارك ش��ماره گذاري المثني خودروها را در 

نمايشگاه ها مي فروختيم. 
سرپرس��ت پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران ب��زرگ در پايان 
گفت: ب��ا اعتراف صريح متهم��ان تاكنون يكدس��تگاه خودرو 
BMW و يكدستگاه لندكروز به ارزش ريالي 30 ميليارد ريال، 
كشف و چندين دستگاه نيز شناسايي شده و اقدامات الزم براي 
توقيف خودروها با دستور قضايي در حال انجام است.  در حالي 
كه متهمان به دس��تور قضايي راهي زندان ش��ده اند تحقيقات 
براي كشف ساير سرقت هاي احتمالي از سوي مأموران پليس 

ادامه دارد. 
مرد جوان افسرده در حادثه خونين برادرش 
را ب�ه قتل رس�اند و از محل گريخ�ت. متهم 
از س�وي مأم�وران پلي�س پايتخ�ت تحت 
تعقيب بود ك�ه خبر رس�يد چن�دي قبل با 
س�قوط از پل عابر پياده اي فوت كرده است. 
به گزارش جوان، ساعت 8:30 صبح سي ام مرداد 
امسال قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني 
مأموران كالنتري مرزداران از قتل پسر جواني 
در خانه شان با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي داخل پذيرايي خانه وياليي با جسد 
پسر جواني روبه رو شدند كه با اصابت چهارضربه 
چاقو به سر و صورت و كتف به قتل رسيده بود. 

بررسي هاي اوليه و گفته هاي پدر و مادر مقتول 
نشان داد قاتل، برادر 40 ساله مقتول است كه از 

مدتي قبل از بيماري افسردگي رنج مي برد. 
پدر مقتول ب��ه مأموران گفت: همس��رم داخل 
حمام مشغول شس��تن لباس ها بود و دو پسرم 
در خانه مشغول تماش��اي تلويزيون بودند كه 
من براي انجام كاري به داخل حياط رفتم. هنوز 

دقايقي نگذشته بود كه پسر بزرگم وحشت زده 
در حالي كه دس��ت هايش خوني ب��ود به داخل 
حياط آمد و با داد و فرياد به من گفت »پدر برو 
داخل خانه و به داد پسرت برس«. به سرعت به 
داخل خانه رفتم كه ديدم پس��ر دومم خونين 
نقش بر زمين ش��ده كه بالفاصله با اورژانس و 
پليس تم��اس گرفتيم. وقتي ب��ه داخل حياط 
آمديم متوجه شديم كه پسر بزرگم از خانه فرار 

كرده است. 
وي ادامه داد: من س��ه پس��ر دارم كه قاتل پسر 
اولم است و مقتول هم پسر دومم بود كه در اين 

حادثه به قتل رسيد. 
پسر بزرگم كه ش��غلش تعميرات لوازم خانگي 
است مدتي است از بيماري روحي و رواني رنج 
مي برد و تحت درمان است. ما چند باري او را در 
مراكز درماني بستري كرديم و زماني كه حالش 
خوب مي ش��د او را به خانه مي آورديم. او چند 
روزي بود كه فكر مي كرد ب��رادرش دوباره او را 
مي خواهد در بيمارس��تان رواني بستري كند و 
از اين موضوع ناراحت بود. در صورتي كه پسرم 
چنين قصدي نداشت و در نهايت هم او به خاطر 

توهمات ذهنش برادرش را به قتل رساند. 
    خودكشي قاتل 

پس از اي��ن مأموران پلي��س متهم ف��راري را 
تحت تعقيب قرار دادند، اما از او هيچ ردي پيدا 
نكردند. چندي قبل در حالي كه تحقيقات براي 
دستگيري قاتل فراري ادامه داشت به مأموران 
پليس خبر رسيد كه مرد جواني با سقوط از پل 
عابر پياده اي حوالي شهرك وليعصر در جنوب 

غربي تهران فوت كرده است. 
بررس��ي ها نش��ان داد وي در اين حادثه اقدام 
به خودكشي كرده اس��ت. پس از اين مأموران 
تحقيقات خود را براي شناسايي هويت مرد فوت 
ش��ده آغاز كردند تا اينكه دريافتند وي همان 
قاتل فراري اس��ت كه اواخر مردادماه امسال در 
منطقه م��رزداران برادرش را به قتل رس��انده و 
فرار كرده است.  بدين ترتيب خانواده پسر فوت 
شده به پزشكي قانوني دعوت شدند و جسد پسر 

30 ساله شان را شناسايي كردند. 
با اعالم خبر فوت قاتل فراري پرونده قتل برادر 
كشي به دس��تور قاضي ساس��ان غالمي براي 

هميشه بسته شد. 
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تاریخ انتشار نوبت اول: مورخ 1399/12/04- نوبت دوم: مورخ 1399/12/19

آگهى تغییرات شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى یاس نوین 
پارسه سهامى خاص به شماره ثبت 341783 

و شناسه ملى 10300034189

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1110108)

آگهى مفقودي 

 

آگهى مفقودي 

 ADW1169N
 NAD082A386B104151

آگهى مفقودي  آگهى مفقودي 
125cc

 NB1***125C9426296  0124NB1255019

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000

 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم
تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

دوباره راهی زندان شدحمید صفت

تصادف مرگبار در محور حسن رود
تصادف پژو پارس با دو دس�تگاه كاميون پارك ش�ده كنار 
بلواري در محور حسن رود گيالن سه كشته برجاي گذاشت. 
به گزارش جوان، سرهنگ جاورصفاري رئيس پليس راه استان 
گيالن درباره اين حادثه گفت: با اعالم خبر تصادف خونيني در 
محور حسن رود مأموران پليس به محل حادثه اعزام شدند كه 
دريافتند يك دستگاه خودروي پژو پارس مقابل گمرك منطقه 
آزاد با بلوار وس��ط جاده برخورد كرده كه در جريان آن راننده 

تعادل خودرو را از دست مي دهد و در ادامه با دو كاميون كه در 
شانه خاكي متوقف بودند تصادف مي كند. 

همچنين مشخص ش��د در اين تصادف سرنش��ينان 29، 33 
و3۷ ساله س��وار پژو پارس به علت شدت جراحات جان خود را 

از دست داده اند. 
 كارشناس��ان پليس راه علت اين تصادف را تخطي از س��رعت 

مطمئنه از سوي سواري پژو پارس اعالم كردند. 

جاعل حرفه اي
  و همدستانش  دستگیر شدند 

قتل پدر سالخورده 
به دست پسر ناخلف 

پسر ناخلفي كه سه ماه قبل در شهرستان دشتي استان بوشهر پدر 
80 ساله اش را به قتل رسانده بود، دستگير شد و به قتل اعتراف كرد. 
س��رهنگ جهانبخش صيادي، فرماندهي انتظامي شهرستان دشتي 
درباره اين خبر گفت: آذر ماه امسال مأموران پليس شهرستان از مرگ 

مشكوك مرد 80 ساله اي در خانه پسرش با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه داخل خانه با جس��د مرد سالخورده اي 
روبه رو شدند كه آثار كبودي زيادي روي بدنش نمايان بود. همزمان با 
ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد به دستور قضايي براي مشخص 
شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه مدتي قبل 
تيم پزشكي اعالم كرد مرد سالخورده در حادثه اي به قتل رسيده است. 
با اعالم نظريه پزشكي قانوني مأموران پليس پسر وي را به عنوان مظنون 

بازداشت كرده و مورد بازجويي قرار دادند. 
متهم در تحقيقات فني به قتل پدرش اعتراف كرد و گفت كه با پدرش 
اختالف مالي داشته و روز حادثه او را به شدت كتك زده تا اينكه فوت 

كرده است. 
متهم پس از اعتراف به قتل پدرش به دستور مقام قضايي راهي زندان 

شد. 


