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قهوه چي فراري 
غيابي محاكمه شد

ب�ا  را  هم�كارش  ك�ه  قهوه چ�ي  م�رد   
پاش�يدن آب ج�وش مص�دوم كرده اس�ت 
ب�ه ص�ورت غياب�ي محاكم�ه ش�د. ش�اكي 
ك�ه از زن�دان ب�ه دادگاه منتق�ل ش�ده بود، 
براي متهم درخواس�ت اش�د مج�ازات كرد. 
به گزارش جوان، تابستان سال 98 پيكر سوخته 
مرد جواني به نام رضا به يكي از بيمارستان هاي 
جنوب شهر تهران منتقل ش��د. رضا كه از ناحيه 
گردن و صورت به شدت سوخته و آسيب ديده بود 
تحت درمان قرار گرف��ت و عامل حادثه را يكي از 
همكارانش به نام پدرام معرفي كرد. رضا يك هفته 
در بيمارستان تحت درمان قرار گرفت و مرخص 
شد. او بعد از ترخيص و بهبود نسبي مورد تحقيق 
قرار گرفت و گفت: »من و پدرام هر دو در يك قهوه 
خانه كار مي كرديم. مدتي قبل با هم اختالف پيدا 
كرديم، اما اختالف بين ما همچنان ادامه داشت 
و حل نمي شد. شب حادثه در قهوه خانه خوابيده 
بودم كه نيمه هاي شب با سوزش شديد صورتم از 
خواب پريدم و شروع به داد و فرياد كردم. آن شب 
پدرام هم در قهوه خانه خوابيده بود، اما وقتي فرياد 
مي كشيدم او آنجا نبود. فهميدم به خاطر كينه اي 
كه از من داش��ت آب جوش را روي سر و صورتم 
پاش��يده و مغازه را ترك كرده اس��ت. بالفاصله 
دوستانم مرا به بيمارستان رساندند، اما صورت به 
شدت سوخته بود و هنوز آثار آن باقي مانده است. 
از همكارم شكايت دارم و مي خواهم هرچه زودتر 

دستگير شود.«
با طرح اين ش��كايت، مأموران در اولي��ن گام از 
تحقيقات خود در فيلم ضبط ش��ده دوربين هاي 
مداربسته قهوه خانه ديدند متهم نيمه هاي شب 
كتري آب جوش را روي سر و صورت شاكي پاشيده 

و بعد از ارتكاب جرم از محل فرار كرده است. 
به اين ترتيب متهم 63 س��ال تحت تعقيب قرار 

گرفت، اما ردي از وي به دست نيامد. 
با گذشت يكسال و ش��ش ماه از ماجرا، در حالي 
كه تالش پليس براي دستگيري متهم ناكام ماند، 
پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 

شد تا متهم به صورت غيابي محاكمه شود. 
به اين ترتيب پرون��ده روي مي��ز هيئت قضايي 
ش��عبه دهم دادگاه ق��رار گرفت. ابتداي جلس��ه 
ش��اكي كه به اتهام حمل مواد مخدر از زندان به 
دادگاه اعزام شده بود در جايگاه ايستاد و گفت: »با 
اين حادثه سر و صورتم به شدت سوخت و تحت 
درمان قرار گرفتم، اما هنوز آثار آن باقي اس��ت و 
مرا اذيت مي كند. متهم با من اختالف داشت و به 
خاطر گرفتن انتقام اين بال را بر سر من آورد. براي 
اثبات حرف هايم چند شاهد به دادگاه آورده ام تا 
گواهي دهند كه متهم ب��راي انتقام مرتكب جرم 
شده است و زندگي مرا س��ياه كرده است. براي او 

درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه دو شاهد در ش��عبه حاضر شده  و يك به 
يك در جايگاه ق��رار گرفتند و با تأييد توضيحات 
شاكي گفتند متهم همان شب فرار كرد و آنها از او 

و مخفيگاه او اطالعي ندارند. 
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��نيدن دفاعيات 

متهم و اظهارات شاهدان حادثه وارد شور شد. 

خسارت 5 هزار ميلياردي  آتش به »طبيعت«
اتصال سيم برق واحد توليدي »طبيعت« در شهرستان 
زرندي�ه را به خاكس�تر تبدي�ل كرد و خس�ارت 5 هزار 

ميليارد توماني برجاي گذاشت. 
حادثه آتش سوزي در واحد توليدي »طبيعت« شهرستان 
زرنديه حدود ساعت3:30 بامداد ديروز اتفاق افتاد و به دليل 
حجم گسترده آتش تيم هاي گسترده آتش نشاني شهرستان 
زرنديه و ش��هرهاي اطراف براي مهار آتش در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نش��ان داد كه به دليل شدت آتش سوزي 
سوله هاي بسته بندي موادغذايي و انبار شركت از بين رفته 
و منجر به بروز خسارت سنگين به بخش توليد و بسته بندي 
چاي و همينطور بسته بندي روغن و انبارهاي اين مجموعه 

شده است، سيامك سليماني فرماندار زرنديه علت اوليه را 
اتصال س��يم برق اعالم كرده اما گفته اس��ت كه تحقيقات 
بيشتر هم در اين باره جريان دارد. وي گفت كه در اين حادثه 
سه نفر مصدوم شدند كه دو نفر از آنها سرپايي درمان شدند 

و سومين نفر به بيمارستان منتقل شد. 
فرماندار زرنديه درمورد خس��ارت برجاي مانده هم افزود: 
برآورد اوليه حاكي از آن است كه خسارتي در حدود 5 هزار 
ميليارد تومان در پ��ي اين آتش س��وزي رخ داده و 50 الي 
60 هزار مترمربع س��الن مس��قف هم دچار آس��يب شده و 
دستگاه ها و ماشين آالت مربوط به بسته بندي و انبار نيز از 

بين رفته است. 

مرگ سارق فراري
  بررسي مي شود

پرون�ده س�ارق ف�راري ك�ه در جري�ان تعقي�ب و گري�ز 
در  ش�ده بود،  كش�ته  پلي�س  مأم�ور  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا 
دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران رس�يدگي مي ش�ود. 
به گزارش جوان، 5 خرداد سال 98، مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد 
جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به سارق سابقه داري به نام افشين بود كه در عمليات تعقيب و 

گريز با شليك گلوله از سوي يكي از مأموران پليس كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مأمور پليس با شكايت اولياي دم 
بازداشت شد. او تحت بازجويي قرار گرفت و در توضيح گفت: »شب 
حادثه با چند نفر از همكارانم در كالنتري 147 گلبرگ در محدوده 
خيابان هاي اطراف در حال گش��ت زني بوديم كه متوجه شديم سه 
سرنشين يك دس��تگاه خودروي پرايد در حال سرقت يك دستگاه 
خودروي سواري هس��تند. س��ارقان وقتي متوجه حضور ما شدند 
بالفاصله سوار خودروي پرايد مشكي رنگ شده و از محل گريختند. 
با فرار آنها عمليات تعقيب و گريز آغاز شد تا اينكه با استعالم شماره 
پالك خودروي متهمان فهميديم خودروی سرقتي است و دو روز 
قبل س��رقت آن اعالم شده اس��ت. عمليات تعقيب ادامه داشت اما 
راننده خودرو همچنان با س��رعت زياد در حال ف��رار بود به همين 
خاطر چند بار به او دستور ايست داديم، اما راننده سرعت خودرو را 
افزايش داد تا فرار كند. به ناچار از ديگر مأموران محدوده هاي اطراف 
از جمل��ه، افس��ريه، آزادگان، نازي آباد و ميدان بهم��ن براي توقف 
خودروي متهمان و دس��تگيري آنها كمك گرفتيم. سارقان وقتي 
خودشان را در احاطه مأموران ديدند از خودرو پياده شده و پا به فرار 
گذاشتند، اما يكي از آنها دس��ت به چاقو شد و قصد داشت به طرف 

مأموران حمله كند.«
مأمور پليس ادامه داد: »با ديدن اين صحنه بار ديگر دستور ايست دادم و 
چند تير هوايي شليك كردم كه يكي از تيرها به پاي يكي از آنها برخورد 
كرد و او روي زمين افتاد. بعد از دستگيري ديگر متهمان، سارق زخمي 
راهي بيمارستان شد، اما بر اثر شدت خونريزي و جراحات فوت كرد. در 
بررسي خودروي سرقتي نيز مقداري مواد مخدر، آالت و ادوات مصرف 
مواد نيز كشف شد.« بعد از اين توضيحات پرونده در اختيار بازپرس ويژه 
قتل قرار گرفت كه در روند بررسي ها، كارشناسان اسلحه شناسي اعالم 
كردند مأمور پليس طبق قانون به كارگيري اس��لحه به طرف متهمان 

شليك كرده است. 
با اعالم اين نظريه، دستور منع تعقيب براي مأمور پليس صادر شد اما با 
اعتراض اولياي دم، داديار اظهار نظر بعد از بررسي مجدد پرونده مأمور 

پليس را به پرداخت ديه محكوم كرد. 
با توجه به اختالف نظر بازپرس و داديار، پرونده مأمور پليس به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا بعد در يكي از شعبات آن تحت 

رسيدگي قرار گيرد. 

فاجعه ترافيك
يكي از مهم ترين معضالت پايتخت شكل گيري ترافيك هاي سنگين در 
خيابان ها و معابر است. مشخص است كه ترافيك موضوعي قديمي است كه 
تاكنون هيچ اقدام اساسي براي رفع آن صورت نگرفته و هر روز كه مي گذرد 
بر دامنه معضالت آن اضافه مي شود. رئيس پليس تهران اعالم كرده كه 
هر روز هزار دس��تگاه خودرو به تعداد خودروهاي تهران اضافه مي شود. 
همچنين روزانه يك ميليون دس��تگاه خودرو وارد تهران ش��ده و هنگام 
شب از آن خارج مي شوند. براي خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه 
حركت هيچ اقدامي صورت نمي گيرد. به حمل و نقل عمومي به عنوان يكي 
از اساسي ترين راهكارهاي كاهش ترافيك توجه نمي شود و ميزان استفاده 
از خودروهاي شخصي مدام افزايش پيدا مي كند. تغيير ساعت و سرماي 
هوا به افزايش ترافيك منجر مي شود و با سردتر شدن هوا وضعيت از آن چه 

امروز در خيابان هاي شهر جريان دارد وخيم تر خواهد شد. 
انس��ان، خودرو و جاده نقش مهمي در شكل گيري ترافيك دارند. انسان 
به عنوان توليد كننده خودرو و استفاده كننده از آن و وضع كننده قوانين 
استفاده از خودرو، از نقشي تأثيرگذارتر برخوردار است، اما به نظر مي رسد 
در پايتخت اثربخشي انسان مورد نظر فقط در حد حرف باقي مانده وگرنه 
نبايد شاهد شكل گيري چنين فجايعي در خيابان هاي شهر باشيم. همه ما 
هنگام رانندگي در ترافيك هاي سنگين فقط شاهد يكي از اعضاي دخيل در 
ترافيك هستيم. مأموران پليس راهور كه مستأصل از وضعيت شكل گرفته 
در حال تالش براي سامان دادن به وضعيت نابسامان هستند، اما تالش شان 
راه به جايي نمي برد. ترافيك تهران طفل 40 س��اله س��رراهي است كه 
هيچ كس حاضر به سرپرستي و مديريت آن نيست. در حالي كه ميليون ها 
ساعت از عمر شهروندان در ترافيك هدر مي رود جلسات و همايش هاي 
بس��ياري براي رفع اين معضل برگزار مي ش��ود، بدون اين كه اثربخشي 

حداقلي براي رفع معضل موجود داشته باشد. كاش كسي به فكر بود. 

مردي كه در توهم ناش�ي از مصرف شيش�ه 
مدعي ش�ده بود 26 زن را در ته�ران به قتل 
رس�انده به اختالالت خلقي و روانپريش�ي 
مبتال است و به دليل توهمات ناشي از مصرف 
شيشه دچار مشكل روحي و رواني شده است. 
به گزارش جوان ، چندي قب��ل مأموران پليس 
هنگام گش��ت زني در يكي از خيابان هاي غربي 
تهران به مرد ميانسالي كه سر و وضع مناسبي 
نداش��ت و وس��ايلي همراه خود حمل مي كرد، 
مشكوك شدند. مأموران احتمال دادند كه وي 
سارق است و به همين خاطر اين مرد 43 ساله را 

بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
مرد ميانسال كه خود را اس��كندر معرفي كرد 
به ج��اي اعتراف به س��رقت مدعي ش��د قاتل 
زنجيره اي اس��ت و قباًل 26 زن جوان را به قتل 

رسانده است. 
اظهارات عجي��ب اما نش��اني هايي كه متهم به 
پليس داد باعث شد وي براي بازجويي و روشن 
شدن ادعايش به دستور بازپرس دادسراي امور 
جنايي تهران در اختي��ار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گيرد. 
   اعتراف عجيب !

متهم در بازجويي ها در ادعاي��ي گفت: همراه 
همس��رم زندگي خوبي داش��تم تا اينكه با هم 
اختالف پي��دا كرديم. هر روز كه مي گذش��ت 
زندگي ما تيره و تارتر مي ش��د ت��ا جايي كه به 
همسرم مشكوك شدم و او هم مرا براي هميشه 
ترك ك��رد. از آن روز به بعد من معتاد ش��دم 
و همين موضوع باعث ش��د از زناني كه ظاهر 
مناسبي نداش��تند كينه به دل بگيرم و به فكر 

انتقام باش��م. پس از اين هر روز با خودروام در 
خيابان هاي تهران دور دور مي زدم و به عنوان 
مسافر زنان را س��وار مي كردم. من طعمه هايم 
را از ميان زناني انتخ��اب مي كردم كه احتمال 
مي دادم به شوهرانش��ان خيانت مي كنند و به 
همين خاطر آنها را به منطقه خلوتي در اطراف 
تهران مي كشاندم و بعد از اينكه آزار و اذيتشان 
مي كردم آنها را به قتل مي رساندم. سپس اموال 
آنها را س��رقت مي كردم و بعد هم جسدش��ان 
را آتش م��ي زدم و در بيابان ه��اي اطراف دفن 
مي كردم تا هيچ ردي از خودم به جاي نگذارم . 
در طول اين مدت 26 زن را به قتل رس��اندم تا 
اينكه كم كم وضعيتم بدتر شد و االن هم مدتي 

است، كارتن خواب هستم. 
    ادعاي جديد 

با اعتراف متهم، مأموران دس��ت به تحقيقات 
ميداني زدند و در گام نخست به دستور بازپرس 
پرونده زنان گمشده را بررسي كردند و در ادامه 
هم به محل هايي كه متهم ادعا كرده بود اجساد 
زنان خياباني را آتش زده رفتند، اما هيچ آثاري 
از جسد پيدا نكردند. از س��وي ديگر مأموران 
در بررسي پرونده ها هم ردي پيدا نكردند و به 
همين سبب دوباره از اسكندر تحقيق كردند. 

وي اين ب��ار در تحقيقات ادع��اي جديدي را 
مطرح كرد و مدعي شد كه دو مرد غريبه او را 
براي قتل زنان اجيركرده بودند. وي گفت: مدتي 
قبل در پارك با دو نفر آشنا شدم كه مي گفتند 
از زنان خياباني نفرت دارند. وقتي فهميدند من 
هم همان عقيده آنها را دارم پيشنهاد دادند كه 
زناني كه وضع ظاهري خوبي ندارند را به قتل 

برس��انم و در ازاي آن به من دستمزد بدهند. 
من در حضور آنها زنان را به قتل مي رس��اندم 
و جس��د آنها را آتش مي زدم و بعد هم اجساد 
را دفن مي كرديم و در پايان هم دس��تمزدم را 

مي گرفتم. 
   دروغ گفتم 

در حالي كه متهم هر روز ادعاي تازه اي را مطرح 
مي كرد قاضي محمد وهابي، بازپرس شعبه دوم 
دادسرا متهم را براي انجام آزمايش هاي الزم و 
مشخص شدن س��المت روحي و رواني اش در 

اختيار پزشكي قانوني قرار داد. 
چند روز قبل پزشكي قانوني اعالم كرد اسكندر 
مجنون نيست، اما اختالالت خلقي و روانپريشي 
دارد و به دليل توهمات ناشي از مصرف شيشه 
دچار مشكل بيماري روحي و رواني شده است و 
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ادعاي قتل 26 زن در توهم شيشه!

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) 
آگهى مزايده اموال غير منقول پرونده اجرايى كالسه ع/8800923-5667

اصلى   163 فرعى   10759 بشماره  تفكيكى   148 قطعه  مترمربع   1187/5 بمساحت  زمين  قلعه  يك  ششدانگ  فوق  كالسه  اجرائى  پرونده  موجب  به 
صفحه   940007 شماره  ذيل  فرديس  شهرستان  ثبتى  حوزه  جزء  أباد  سرحد  اراضى  در  واقع  مذكور  اصلى  از  فرعى   755 از  شده  ومجزى  مفروز 
بشماره  مالكيت  سند  و  ثبت  فوالدوند  ايندراليل  ديانى  بنام  تهران   424 خانه  دفتر   85/06/23 مورخ   52596 شماره  قطعى  سند  برابر   3045 دفتر   262
به آن  باشد كه نسبت  بانك سپه مى  تهران در رهن  برابر سند رهنى - 3380 مورخ 85/09/04 دفترخانه 802  سريال چاپى 957726 صادر شد. سپس 
 149 قطعه  به  ديوار  به  ديوار  متر   47/5 طول  به  شرقا  تفكيكى   129 قطعه  به   25 طول  به  شماال  ملك  مشخصات  و  حدود   ، است  گرديده  صادر  اجرائيه 
به نشانى كرج فرديس شهرك ويالئى دهكده (خانه  به قطعه 147 تفكيكى  به طول 47/5 متر  به خيابان 10 مترى غربا  به طول 25 متر  تفكيكى، جنوبا 
 . است  گرديده  ارزيابى  ريال  مبلغ 282/000/000/000  به  دادگسترى  رسمى  كارشناسان  توسط  مورخ 1400/04/14  در  كه  غربى پ 27  خيابان الدن   ( 
توصيف اجمالى : قدمت ملك مذكور حدود 40 سال شامل يك باب خانه وياليى بازسازى شده به صورت يك طبقه و 3 خوابه با مشخصات كف پذيرايى لمينت 
و كف اتاق هاى خواب موكت سقف و ديوارها گچبرى و نقاشى آشپزخانه كابينت فلزى سيستم سرمايش كولر آبى و گازى و گرمايش شوفاژ و موتورخانه و 
همچنين زيرزمين موتور خانه به صورت زير زمين در انتها استخر روباز و محوطه سازى مناسب به صورت فضاى سبز و پياده رو شامل تعدادى درختان مثمر و 
غير مثمر به صورت 5 اصله درخت گردو در مرحله شروع سنين باردهى اقتصادى يك اصله درخت خرمالو در سن باردهى اقتصادى 8 اصله درخت ألو و گوجه 
سبز در سنين باردهى 5 اصله درخت زردالو در سن باردهى اقتصادى يك اصله درخت زيتون و يك اصله درخت انگور ديدار بامبو و ديوار سبز اطراف ملك و 
همچنين ساير درختها و درختچه هاى تزيينى ملك مذكور داراى آب برق و گاز و در اختيار مالك بوده است پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
1400/08/11 در اداره اجراى ثبت كرج واقع در ميدان آزادگان ابتداى خ مطهرى از طريق مزايده به فروش ميرسد. مزايده از مبلغ 282/000/000/000 ريال 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدأ فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و 
تيم عشر و حق مزايده نقدا وصول ميگردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعمليل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 
خواهد شد. شايان ذكر است كه شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونى 
او در جلسه مزايده است برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در 
صورتى كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت 

عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد و طبق اظهارات وكيل بستانكار پالك مورد رهن فاقد بيمه مى باشد. 
معاون اجراى ثبت كرج – قاسمى - م/ الف: 770/ فتاريخ انتشار 1400/07/29 

خودرو  انتقال   و  نقل  سند  كمپانى  برگ  سبز،  برگ 
متاليك  مشكى  رنگ   1386 مدل   ROA تيپ  پژو 
موتور  شماره  به  ب92)   473 ايران30    ) پالك  شماره 
به  متعلق   61221032 شاسى  11686088790شماره 
محمد بديع زرگر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

البرزباشد.

به شماره شناسنامه 1131  بنام عادل حجتى  سند مالكيت 
به مساحت 1209,25 بخش  وشناسه ملى 2181274381 
شماره  قطعى  وانتقال   2053 فرعى  شماره  به  ثبتى  سه 
38103 تاريخ 1400/04/26 توسط دفترخانه اسناد رسمى 
اعتبار ساقط  شماره 68 شهرگرگان مفقود گرديده وازدرجه 

است 
گلستان

به  سليندر  بلوك  فاكتور  شود  مى  گواهى 
شماره  14000485754 و به شماره موتور 
درجه  از  و  شده  مفقود   12486075029

اعتبار ساقط است.
 تبريز
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سيكلت  موتور  شناسايى  كارت  كمپانى،  برگ  سبز،  برگ 
انژكتور سيستم ليفان مدل 1398 رنگ قرمز شماره پالك ( 
 0200NC5097532 ايران 141 _ 15574) به شماره موتور
به  متعلق   NCSCDLDHFKAE43072 شماره شاسى
عليرضا يزدلى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

نظر به اينكه آقاى بهلول محسنى كيا مالك كاميون مدل 1355 به 
شماره انتظامى (ايران 68 281 ب 58 ) با شماره شاسى 14211077 
و شماره موتور 10025824 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند 
المثنى نموده است، لذا چنانچه هرگونه ادعايى در مورد سند مذكور 
وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهى با در دست داشتن 
مدارك كافى به دفتر فروش ايران خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر 

8 جاده ساوه مراجعه نمايند.
البرز

به جوان 
دوباره نگاه كن

 امور مشترکین و توزیع

 روزنامه جوان
88498476

بخشش قاتل به احترام ميالد پيامبر )ص(
پس�ر جوان�ي كه چه�ار س�ال قب�ل در درگيري 
يك�ي از دوس�تانش را ب�ه قت�ل رس�انده بود، 
بام�داد دي�روز پ�اي چوب�ه دار در زن�دان 
رجايي ش�هر كرج از س�وي اولياي دم ب�ه احترام 
مي�الد پيامب�ر اعظ�م )ص( بخش�يده ش�د. 
به گزارش جوان ، شامگاه 27 بهمن س��ال 96 بود كه 
به مأموران كالنتري 119 مهرآب��اد جنوبي درگيري 

خونيني در خيابان شمشيري گزارش شد. 
وقتي مأموران ب��ه محل حادثه رس��يدند، دريافتند 
كه لحظاتي قبل بين چهار پس��ر ج��وان كه همگي 
همشهري هم هستند درگيري خونيني رخ داده است 
كه در جريان آن پسر 24 ساله اي به نام حامد از ناحيه 
پا و قلب زخمي و براي درمان به بيمارس��تان منتقل 

شده است. 
    قتل 

بدين ترتي��ب مأم��وران پليس ب��راي تحقيق راهي 
بيمارستان شدند كه تيم پزش��كي اعالم كرد حامد 
بر اثر شدت جراحات و خونريزي شديد به كام مرگ 

رفته است. 

بدين ترتيب با اعالم خبر قتل پسر جوان پرونده وارد 
مرحله تازه اي ش��د و تيمي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
بررسي ها نشان داد قاتل پسر 26 ساله اي به نام صفدر 
است كه شب حادثه مقتول همراه يكي از دوستانش 
به قصد دعوا به در خانه آنها مي رود و درگيري خونيني 

را رقم مي زنند. 
سپس مأموران صفدر را به عنوان قاتل تحت تعقيب 
قرار دادند تا اينكه يك روز بعد از حادثه صفدر به اداره 

پليس رفت و خودش را تسليم كرد. 
  پشيمانم

وي در توضيح ماجرا گفت: من و مقتول همش��هري 
بوديم و چند س��الي است او را مي ش��ناختم. مدتي 
قبل بر س��ر موضوعي با هم اختالف پيدا كرديم و هر 
روز هم كه مي گذش��ت اختالفات ما بيشتر مي شد تا 
جايي كه از او كينه به دل گرفتم. چند روز قبل تلفني 
با هم مشاجره لفظي كرديم و شب قبل از حادثه هم 
در تلگرام به من فحاشي كرد. او ش��ب حادثه همراه 
دوس��تش براي درگيري به در خانه ما آمد و تلفني از 

من خواس��ت به داخل كوچه بروم. من ترسيده بودم 
كه چاقويي برداشتم و به داخل كوچه رفتم. دوستانم 
كه خانه ما بودند همراه من به داخل كوچه آمدند كه 
درگيري رقم خورد و حامد زخمي شد و در بيمارستان 

هم فوت كرد. 
   بخشش

متهم پ��س از صدور كيفرخواس��ت در ش��عبه دهم 
كيفري استان تهران محاكمه و به قصاص محكوم شد. 
رأي دادگاه پس از تأييد در يكي از شعبه هاي ديوان 
عالي كش��ور براي اجراي حكم به شعبه سوم اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد و روي ميز 
قاضي حسين گودرزي قرار گرفت . متهم 31 شهريور 
امسال براي اولين بار در زندان رجايي شهر پاي چوبه 
دار رفت، اما با ميانجيگري ب��زرگان دو قوم موفق به 
گرفتن مهلت شد. وي س��حرگاه ديروز براي دومين 
بار پاي چوبه دار رفت كه اين بار اولياي دم اعالم كردند 
به احترام ميالد پيامبر اعظم )ص( وي را بخشيده اند. 
بنابراين متهم با اقدام خداپسندانه اولياي دم به زندگي 

دوباره بازگشت. 

حسین فصیحي


