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اعتراف به سرقت
 از بيماران بيهوش

ابهام در قتل
 با ادامه فرار مظنون 

دو مرد ش�رور ك�ه متهم هس�تند راننده 
خ�ودرو را در مي�دان آرژانتي�ن ب�ه قتل 
رس�انده اند اعتراف كردند كه ب�ا گرفتن 
300 ميلي�ون توم�ان از م�رد موزيس�ين 
دس�ت ب�ه ارت�كاب جناي�ت زده ان�د. 
به گزارش جوان، عصر ۲۰ اسفند س��ال گذشته 
قاضي محمد جواد ش��فيعي بازپرس ويژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران ب��ا تماس تلفني 
مأموران پليس از قتل م��رد جواني در نزديكي 
پايانه بيهقي در ميدان آرژانتين باخبر و همراه 
تيمي از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي 
راهي محل ش��د. تيم جناي��ي در محل حادثه 
كنار كاميوني با جس��د خونين مرد ۴۰ ساله اي 
به نام شهرام روبه رو شدند كه با ضربات متعدد 
چاقو به گردن پهلو و س��ينه به قتل رسيده بود. 
بررسي هاي مأموران پليس نش��ان داد مقتول 
لحظاتي قبل با خودروی ۲۰۶ خودش نزديكي 
محل كار همس��رش مي آيد تا همراه او پس از 
پايان كارش به خانه ش��ان برگردند كه از سوي 
دو مرد نقابدار ناشناس به قتل  مي رسد. همسر 
مقتول گفت: محل كارم در همين نزديكي است 
كه ساعتي قبل ش��وهرم با من تماس گرفت و 
گفت داخ��ل خيابان منتظر من اس��ت تا با هم 
به خانه برگرديم كه االن متوجه ش��دم  به قتل 

رسيده است. 
   قاتالن نقابدار 

تيم جنايي در نخستين گام دوربين هاي محل 
حادث��ه را بازبيني كردن��د. دوربين ها چهره دو 
مرد جواني را كه ماس��ك بهداش��تي به صورت 
داشتن ضبط كرده بودند كه به طرف خودروي 
۲۰۶ مي روند. يكي از آنها در سمت راننده را باز 
مي كند و با چاقو ضربه اي ب��ه كتف وي مي زند 
و ديگری نيز در سمت ش��اگرد را باز مي كند و 
با چاقويي كه در دس��ت دارد ضربات متعددي 
به راننده وارد مي كند. رانن��ده از خودرو پياده 
مي شود و فرار مي كند. در اين لحظه مردي كه 
از سمت در ش��اگرد ضرباتي وارد كرده بود، او را 
تعقيب مي كند و در نهايت در نزديكي كاميوني با 
ضربات متعدد چاقو شهرام را به قتل مي رساند. 
ضاربان در ادام��ه با موتورس��يكلتي كه راننده 
آن در خيابان ديگري منتظ��ر آنها بود از محل 

فرار كردند. 
همزمان با انتقال جس��د به پزشكي قانوني تيم 
جنايي تحقيقات را براي شناسايي عامالن حادثه 

آغاز كردند اماهيچ ردي از آنها پيدا نكردند. 
از سوي ديگر تحقيقات پليس نشان داد مقتول 
از مدت��ي قبل با م��رد جواني به ن��ام پژمان كه 

موزيسين است اختالف داشته است. 
بررسي هاي ميداني نيز حكايت از آن داشت كه 
مقتول و پژمان مدتي قبل با هم درگير مي شوند 

و يكديگر را به شدت كتك مي زند. 
بدين ترتيب مأموران پليس پژمان را به عنوان 
مظنون به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند 
كه دريافتند چند روز قبل از حادثه او با دومرد 

شرور ارتباط داشته است. 
از آنجايي كه احتمال مي رف��ت پژمان عامالن 
قتل را اجير كرده است  بازپرس ويژه قتل دستور 
بازداشت مرد جوان را صادر كرد و مأموران پليس 

هم او را بازداشت كردند. 
    موزيسين طراح قتل 

 متهم در ابتدا منكر جرم خود شد و مدعي شد 
عامالن قتل را نمي شناس��ند ام��ا در بازجويي 
فني لب به اعتراف گش��ود و گفت با همدستي 
پسر عمويش دوفرد ش��رور را براي قتل شهرام 

اجير كرده است. 
متهم گفت: من و شهرام بچه يك محل هستيم 
و از قديم يكديگر را مي شناسيم و با هم مشكلي 
نداشتيم  تا اينكه مدتي قبل با هم اختالف مالي 

پيدا كرديم. 
اختالف ما هر روز بيش��تر مي ش��د تا جايي كه 
چند ب��اري با هم مش��اجره لفظ��ي و درگيري 
فيزيكي داش��تيم. يك ماه قبل او به سراغ من 
آمد و شيش��ه هاي خودروام را شكست و مرا به 

شدت كتك زد. 
در حالي ك��ه از ش��هرام  كينه ب��ه دل گرفته و 
عصباني بودم  به مغازه نجاري پس��رعمويم در 

يكي از خيابان هاي جنوبي تهران رفتم. 
صورتم س��رخ و برافروخته بود كه پسر عمويم 
علت آنرا سوال كرد و من هم موضوع درگيري و 

كتك كاري شهرام را براي او تعريف كردم. 
 پسر عمويم وقتي متوجه شد من از او كينه دارم 
و خيلي عصباني هستم گفت دو پسر جواني را 
كه از افراد شرور محله هستند مي شناسد كه با 

گرفتن پول دست به هر كاري مي زنند. 
پسر عمويم پيش��نهاد داد آن دو ش��رور را كه 
ايرج و شاهرخ نام دارند براي گوشمالي شهرام 

اجير كنيم. 
 من قبول كردم و پسر عمويم با ايرج و شاهرخ 

صحبت كرد و آنها هم براي زهره چشم گرفتن 
از ش��هرام مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان درخواست 

كردند. 
    ۸هزار دالر پيش پرداخت دادم

وي ادامه داد: من 5هزار دالر به ايرج و ۳هزار 
دالر به شاهرخ كه حدود ۲۰۰ ميليون تومان 
ش��د به عنوان پيش پرداخت دادم و قرار شد 
مابقي را پس از اجراي نقش��ه پرداخت كنم از 
قبل مي دانستم كه شهرام هر روز عصر به محل 
كار همسرش مي رود و او را پس از پايان كار به 
خانه بر مي گرداند به همين خاطر طبق نقشه 
قبلي آن روز من و پسر عمويم و ايرج و شاهرخ 
به نزديكي محل كار همس��ر مقتول رفتيم و 
از دور ش��هرام را به ايرج و شاهرخ نشان دادم. 
از سوي ديگر پس��ر عمويم با يكي از دوستان 
پسرش كه موتورس��يكلت دارد تماس گرفت 
و گفت دو نفر از دوس��تانش به موتورسيكلتي 
نياز دارند كه آنها را از حوالي ميدان آرژانتين 

به مغازه او برساند. 
ايرج و ش��اهرخ از خودروي من پياده ش��ده و 
موتور سيكلت هم رسيد و داخل خيابان منتظر 
ماند تا اينكه دو مرد اجير ش��ده دقايقي بعد به 

خيابان برگش��تند و با  موتور س��يكلت از محل 
فرار كردند. 

وي در پايان گفت: قرار نبود آنها شهرام را بكشند 
و بلكه گفته بودم ك��ه او را كتك بزنند، اما پس 
از حادثه وقت��ي همگي به مغازه پس��ر عمويم 
برگشتيم متوجه ش��دم كه ش��هرام با ضربات 

چاقوي مردان اجير شده به قتل رسيده است. 
اعتراف به قت��ل متهمان همگي ب��ه جرم خود 

اقرار كردند. 
ايرج و شاهرخ در بازجويي ها در ادعايي عجيب 
مدعي شدند كه براي كتك كاري و زهره چشم 
گرفتن از مقتول دستمزد ۳۰۰ ميليون توماني 

گرفته اند. 
در صورتي كه دوربين هاي مداربس��ته نش��ان 
مي داد ايرج پس از اينكه داخل خودرو ضرباتي 
به پهلو و ب��دن مقتول مي زند وقتي مش��اهده 
مي كند او درحال فرار است وي را تعقيب مي كند 

و به قصد كشتن ضربات ديگري به او مي زند. 
     تحقيقات از متهمان ادامه دارد

با اعتراف مته��م، مأموران دو مرد اجير ش��ده 
و پس��ر عموي پژمان و راكب موتورس��يكلت را 

دستگير كردند. 

مرك�زي  بيمارس�تان هاي  در  پرس�ه  ب�ا  ك�ه  س�ارق  زن 
پرس�تاران  ام�وال  ي�ا  بيه�وش  بيم�اران  ل�وازم  ته�ران 
افت�اد.  پلي�س  دام  ب�ه  س�رانجام  مي ك�رد  س�رقت  را 
به گزارش جوان، سرهنگ محمدقاسم طرهاني، سركالنتر سوم پليس 
پيش��گيري تهران بزرگ گفت: چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابهي 
درباره سرقت لوازم همراه بيماران و پرستاران به كالنتري 1۴8 انقالب 
گزارش ش��د. يكي از ش��اكيان توضيح داد: من براي درمان در يكي از 
بيمارستان هاي مركزي تهران پذيرش و بس��تري شدم. گوشي تلفن 
همراه و لوازمم هم كنار تخت بود. وقتي از حالت بيهوشي خارج شدم 
متوجه شدم كه لوازم همراهم سرقت شده است. احتمال مي دهم زماني 
كه بيهوش بودم كسي وارد شده و لوازم من را سرقت كرده است. يكي 
از پرستاران هم توضيح داد: من در ايس��تگاه پرستاري مشغول انجام 
كارهاي بيماران بودم. وقتي خواستم براي رسيدگي به وضع بيماران 
بستري ايستگاه پرس��تاري را ترك كنم متوجه شدم از لوازم پزشكي 
همراهم خبري نيست. ابتدا همه جا را بررس��ي كردم اما لوازم را پيدا 

نكردم و احتمال مي دهم كه سرقت شده باشد. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت مأموران پليس با حضور در بيمارستان 
دوربين هاي مداربسته را بررسي كردند. براساس تصاوير به دست آمده 
سرقت ها از سوي زني جوان رقم خورده بود. او با پرسه در بيمارستان در 
فرصت مناسب اموال بيماران و پرستاران را سرقت كرده بود. در شاخه 
ديگري از بررسي ها بود كه مأموران پليس موفق شدند متهم را شناسايي 
و او را بازداش��ت كنند. او در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي اعتراف 
كرد و گفت: مدتي قبل به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كردم. بعد از 
آن بود كه براي تأمين مواد با مشكل مواجه شدم براي همين تصميم به 
سرقت گرفتم. براي سرقت هم راهي بيمارستان ها مي شدم و در فرصت 
مناسب اموال بيماران يا پزشكان و پرستاران را سرقت مي كردم. اموال 
سرقت شده را هم به مالخران فروخته و پول آن را صرف خريد و مصرف 
مواد مخدر مي كردم تا اينكه بازداش��ت شدم. س��رهنگ محمدقاسم 
طرهاني، سركالنتر سوم پليس پيشگيري تهران بزرگ گفت: با كامل 

شدن تحقيقات متهم به همراه پرونده راهي دادسرا شد. 
 

مرگ چاه كن در چاه كمپ ترك اعتياد
ري�زش دي�واره چ�اه در يك�ي از كمپ ه�اي ت�رك اعتي�اد 
ش�د.  تم�ام  چاه ك�ن  ج�ان  قيم�ت  ب�ه  ته�ران  جن�وب 
به گزارش جوان، آتش نشانان ايستگاه 1۲5 عصر روز گذشته از حادثه 
ريزش ديواره چاه در كمپ هاي ترك اعتياد حوالي بزرگراه آزادگان با 
خبر و در محل حاضر ش��دند. رضا قديانلو يكي از افسران آتش نشاني 
تهران گفت: كارگرچاهكن 5۰ س��اله در قس��مت حي��اط كمپ ترك 
اعتياد درحال حفر چاه بود كه به علت ريزش خاك در عمق 15 متري 

چاه مدفون شد. 
وي ادامه داد: آتش نش��انان همزمان با ايمن س��ازي مح��ل عمليات 
براي بي��رون آوردن چاهكن را آغ��از كردند. با توجه به سس��ت بودن 
خاك و ريزش��ي بودن چاه، كار براي آتش نشانان ناامن بود با اين حال 
آتش نشانان براي جلوگيري از ريزش هاي مداوم خاك و ايمن كردن چاه 
مجبور شدند اطراف دهانه چاه را مقاوم سازي كرده و مشغول عمليات 
شوند كه سرانجام پس از دو ساعت تالش و خاك برداري موفق شدند 
پيكر بي جان كارگر چاهكن را از زي��ر خاك خارج كنند كه امدادگران 

اورژانس هم مرگ وي را تأييد كردند.
 

قاچاقچيان كاال
 در دام مأموران گشت پليس

مأموران گش�ت پليس امنيت اقتص�ادي در دو عملي�ات جداگانه 
450 ميليون تومان كاالي قاچاق كشف و عامالن آن را بازداشت كردند. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ علي ولي پور گودرزي رئيس پليس امنيت 
اقتصادي توضيح داد: مأموران پليس امنيت اقتصادي روز گذشته هنگام 
گشت زني در خيابان سميه خودروي وانت حامل كاالي قاچاق را شناسايي 
و در بازرسي از آن 8 هزارو ۴7۰ عدد كيف گوشي تلفن قاچاق فاقد بارنامه 
و مجوزهاي گمركي كشف و راننده را بازداشت   و اموال را تحويل سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي دادند. وي ارزش اموال كش��ف ش��ده 
را ۲۰۰ميليون تومان اعالم كرد. س��رهنگ ولي پور گودرزي همچنين از 
كشف ۴5۰ طاقه پارچه قاچاق به ارزش 18۰ ميليون تومان خبر داد و گفت: 
اين مقدار پارچه از دو كاميونت عبوري در محدوده باقر شهر كشف شده 
است. بررسي ها نشان داد كه متهمان پارچه ها را از انباري در جنوب تهران 
بارگيري كرده و قصد انتقال به بازار تهران را داشتند. مأموران همزمان با 
دستگيري مالك انبار مقدار بيشتري پارچه قاچاق از داخل انبار كشف شد 
و متهمان به همراه پرونده راهي دادسرا شدند. اموال كشف شده هم تحويل 

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان تهران شد.
 

حادثه براي مأمور پليس 
در عمليات امداد

يك�ي از مأم�وران پلي�س شهرس�تان تاكس�تان قزوي�ن در 
حادث�ه آتش س�وزي ي�ك خان�ه ب�اغ دچ�ار س�وختگي ش�د. 
به گزارش جوان، سردار علي ابراهيمي، فرمانده انتظامي استان قزوين گفت: 
روز گذشته مأموران پليس از حادثه آتش سوزي در يكي از خانه باغ هاي 
خرمدشت باخبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه خانه باغ به 
علت نامشخصي دچار آتش سوزي شده است. شاهدان به پليس گفتند كه 
احتمال مي دهند يكي از ساكنان ميان شعله هاي آتش گرفتار شده باشد. 
بعد از آن بود كه يكي از مأموران پليس به نام استوار يكم رسول مهرعليان 
براي نجات وارد محل حادثه شد. او بعد از جست وجوي ميان آتش و دود 
متوجه شد كسي در حادثه گرفتار نشده است. مأمور پليس هنگام خروج اما 
ميان شعله هاي آتش گرفتار شد و از ناحيه دست ها و پاها دچار سوختگي 

شده و راهي بيمارستان شد. 

رئيس كالنتري قالبي 
بازداشت شد

مردي ك�ه با معرف�ي كردن خ�ودش به عن�وان رئي�س كالنتري 
جنوب تهران از ش�هروندان كالهبرداري مي كرد بازداش�ت شد. 
س��رهنگ دوس��تعلي جليليان، س��ركالنتر هفتم تهران بزرگ گفت: 
مأموران پلي��س در جريان تحقيقات خود متوجه ش��دند كه مردي با 
معرفي كردن خودش به عنوان رئيس كالنتري در حال كالهبرداري از 
شهروندان است. بعد از آن بود كه براي بازداشت متهم وارد عمل شده و 
متهم را در حالي كه لباس شخصي و تجهيزات پليسي به همراه داشت 

بازداشت كردند. تحقيقات براي كشف جرائم متهم در جريان است. 
 

 3زخمي در تصادف تريلي
 با پل عابر

باز شدن كمپرس�ي خودروي تريلي هنگام عبور از بزرگراه 
آيت اهلل سعيدي شهرستان گلستان به سقوط پل عابر پياده 
و زخمي شدن سه رهگذر و تخريب چند خودرو منجر شد. 
محمد سلگي، مديرعامل آتش نشاني شهرستان گلستان توضيح 
داد: روز گذشته يك دستگاه تريلی در حال عبور بود كه به دليل 
باز شدن ناگهاني كمپرسی با پل عابر برخورد كرد. وي ادامه داد: 
براثر شدت برخورد بخشي از پل روي دو خودرو سقوط كرد و سه 
رهگذر هم مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند كه وضعيت يكي 

از آنها وخيم گزارش شده است. 

پرون�ده م�رگ پس�ر جوان�ي ك�ه جس�د حلق آوي�ز وي 
در يك�ي از باغ ه�اي ش�هريار كش�ف ش�ده ب�ا ف�رار تنها 
مظن�ون حادث�ه همچن�ان در هال�ه اي از ابه�ام ق�رار دارد. 
به گزارش جوان، سال 95، مأموران پليس شهرستان شهريار با كشف 
جسد پسر جواني به نام رامين در يكي از باغ هاي اين شهرستان راهي 
محل شدند. شواهد نشان مي داد رامين حلق آويز شده و ساعتي از 
مرگ  وي گذشته است. جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و با تأييد 
خودكشي پسر جوان از سوي كارشناسان، پدر وي با مراجعه به اداره 
پليس با رد اين فرضيه گفت: »يك روز بعد از مراس��م ختم پسرم 
يكي از دوستان صميمي او سراغم آمد و حرف هاي عجيبي زد. او 
مي گفت پسرم مدت ها قبل با يكي از دوستانش به نام فربد اختالف 
شديدي داشته و بارها از سوي او تهديد به مرگ شده بود. من به آن 
پسر مشكوك هستم و فكر كنم او بعد از قتل پسرم با صحنه سازي 

قصد گمراه كردن پليس را داشته است.«
با طرح اين شكايت، فربد به عنوان اولين مظنون تحت تعقيب قرار 
گرفت اما ردي از وي به دست نيامد تا اينكه مشخص شد او به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
با ناكامي پليس در يافتن پسر جوان پرونده با درخواست پدر و مادر 
رامين به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين 
جلسه رسيدگي كه در يكي از ش��عبات دادگاه تشكيل شده بود، 
هيئت قضايي بعد از بررسي اوراق پرونده و اظهارات دوستان رامين 
مبني بر اينكه وي به بيماري افسردگي مبتال بوده است مرگ پسر 

جوان را خودكشي تشخيص داد. 
با صدور اين حكم، پرونده با اعتراض اولياي دم به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد. تا اينكه اين حكم در يكي از شعبات آن نقض و پرونده 
بار ديگر به شعبه همعرض فرستاده شد. به اين ترتيب پرونده بار ديگر 
در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران تحت رسيدگي قرار 
خواهد گرفت و اين در حالي است كه هنوز ردي از دوست رامين به 
دست نيامده و پدر رامين نيز با اصرار بر قتل پسرش و عدم دستگيري 

عامل قتل درخواست ديه از بيت المال را مطرح كرده است. 
 

        سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره1۳99۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲5۶هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك 
فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جوادبهزاديان فرزندذبيح اهلل بشماره 
شناسنامه۲۶۳1۶صادره ازمشهددريك قطعه زمين مزروعی به مساحت197۳75مترمربع 
پالك فرعی از۴۳ اصلی واقع دربخش5رخ ازمحل مالكيت رسمی  متقاضی صادرگرديده 
است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددر صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاريخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف 
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.

بديهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 
مالكيت صادرخواهدشد. تاريخ انتشارنوبت اول:1۴۰۰/1/۲۶

تاريخ انتشارنوبت دوم:1۴۰۰/۲/9
محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سند ماشين سواری پرايد نقره ای تيپ جی تی ايكس آی مدل 13۸5 
به شماره موتور 167۸92۸ و شماره شاسی S14122۸5934667به 
ش�ماره پالك 426 ب 5۸ ايران 59 مفقود ش�ده و از درجه اعتبار 

ساقط است.گلستان

آگهی مفقودي

سند وبرگ سبز سواری پژو پارس به رنگ خاكستری متاليك مدل 
13۸6 به شماره موتور

124۸602422۸ وشماره شاسی 50310407وپالك 774ب69 ايران 
59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبارساقط است / گلستان

آگهی مفقودي

برگ س�بز وب�رگ كمپان�ی وبرگه وكال�ت وبرگ�ه تاييدي�ه نقل 
وانتق�ال س�واری زانتيا نق�ره ای مدل 13۸5 به ش�ماره شاس�ی  
S15122۸4135100 وش�ماره موتور00514۸00 وپالك ۸52س69 

ايران 69 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است / گلستان

آگهی مفقودي

س�ند و برگ س�بز س�واری پرايد جی ت�ی ايك�س ای مدل ۸4  
پ�الك ۸3-67۸ ج 12 به ن�ام: اصغ�ر پاباغی فرزند اس�فنديار 
ك�د مل�ی: 6549600۸39 ش موت�ور 013654۸9 ش شاس�ی 

s14122۸4710973 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

آگهی مفقودي

  بازداشت عامالن قتل
  در ميدان آرژانتين  

بازگشت قاتل به ميز محاكمه
م�ردي ك�ه در تص�ادف عم�دي حوال�ي 
خياب�ان وليعص�ر مرتكب قتل ش�ده بود با 
نقض رأي زن�دان و ديه او از س�وي قضات 
ديوانعالي كشور بار ديگر محاكمه مي شود. 
به گزارش جوان، 8 اسفند س��ال 98، مأموران 
پلي��س پايتخ��ت از تص��ادف منجر ب��ه فوت 
حوالي خياب��ان وليعصر باخب��ر و راهي محل 
شدند. بررسي هاي اوليه حكايت از آن داشت 
در آن حادثه م��رد جواني به ن��ام عليرضا كه 
راننده خودروي س��راتو بود بعد از پياده شدن 
از خودرو  اش از س��وي راننده ي��ك خودروي 
پ��ژو ۲۰7 زي��ر گرفته ش��ده اس��ت و راننده 
خ��ودروي ۲۰7 نيز بع��د از حادث��ه از محل 

گريخته است. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانون��ي، راننده 
خودروي ۲۰7 سه ماه بعد با بررسي دوربين هاي 
مداربسته شناسايي و بازداشت شد. متهم در 
پليس آگاهي تحت بازجويي قرار گرفت و گفت: 
»آن شب با نامزدم در ماشين بوديم تا اينكه از 
يك فرعي با سرعت وارد خيابان وليعصر شدم 

و با خودروي عليرضا برخ��ورد كردم. او به من 
تذكر داد تا اينكه به چراغ قرمز برخورد كرديم. 
پش��ت چراغ بوديم كه عليرضا فكر كرد قصد 
دارم با او كل كل كنم اين شد كه اعتراض كرد. 
اهميتي ندادم تا اينكه بعد از سبز شدن چراغ به 
سمت كوچه مجلسي پيچيدم اما نمي دانستم 
كوچه بن بست است به همين دليل دنده عقب 
گرفتم. عليرضا هم داخل كوچه پيچيد سپس 

در حاليكه وسيله اي دستش بود از ماشين پياده 
شد. ترسيدم با هم درگير شويم به همين خاطر 
دنده عقب گرفتم و حركت كردم. مي خواستم 
از كوچه خارج شوم كه عليرضا خودش را روي 

كاپوت ماشين انداخت. 
متهم ادامه داد: باور كنيد سرعت ماشين آنقدر 
زياد نبود و فكر نمي ك��ردم اين حادثه موجب 
مرگ او ش��ود. از طرفي چون نامزدم همراهم 

بود نمي خواستم درگير شوم. 
ب��ا اقراره��اي مته��م، وي بنا به درخواس��ت 
اولياي دم به اتهام قتل عمد راهي زندان شد و 
پرونده در اولين جلسه روي ميز هيئت قضايي 

شعبه دوم دادگاه قرار گرفت. 
در آن جلس��ه اولياي دم درخواس��ت قصاص 
كرد. در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با انكار 
جرمش بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت فقط 
قصد فرار داشته است كه اين حادثه رقم خورد.  
در آخر هيئت قضايي با توجه به دفاعيات متهم 
وي را از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت ديه 
و زندان محكوم كرد. حك��م صادره با اعتراض 
اولياي دم به ديوان عالي كشور فرستاده شد تا 
اينكه با نقض اين حكم پرونده اين بار به شعبه 

همعرض فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم بار ديگر در ش��عبه پنجم 

دادگاه محاكمه خواهد شد. 

مقتول 


