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پرداخت دیه

 4قربانی

آتش سوزی اتوبوس
در سنندج

شالق و تبعید

ایران

دیه ۴نفرازقربانیانحادثهآتشسوزیاتوبوسدرسنندجآمادهپرداختاست.محمدابراهیمزارعی-فرماندار
شهرســتان ســنندج -با اعالم این خبر به تســنیم گفت :تاکنون دیه 4نفر از قربانیان حادثه آتشسوزی اتوبوس
کخودراتحویلبیمه
مسافربریسنندجآمادهپرداختشدهاستواگرخانوادههایبقیهجانباختگاننیزمدار 
بدهند ،دیه آنان کامل پرداخت میشــود.وی افزود :باید خانوادهها از طریق دادگستری مدارک و مستندات الزم
خودرابهبیم هتحویلدهندتاآناننیزبتوانندسریعترکارهاراانجامدادهوحقبیمهراپرداختکنند.
فرماندارشهرستان سنندجتصریح کرد:بیمه در مرحله نخست 50درصداز دیه جانباختگان را پرداختمیکند
و پس از انجام کارهای الزم ،حق بیمه جانباختگان به هر میزان که باشد ،پرداخت میشود.حادثه برخورد تانکر
حامل ســوخت با یک اتوبوس مســافربری در بیرون ترمینال مسافرتی سنندج نیمه شــب 19تیر رخ داد .در این
حادثهاتوبوسومسافرانشدرشعلههایآتشسوختندو 13نفرجانباختند.

فریادهای دختر همسایه پسر بچه را نجات داد

برای معلم گیتار

ایران

مرد کر و الل قاتل نبود

گــروه حوادث /مرد کر و الل که به خاطر اختالف نظــر بازپرس و دادیار اظهار نظر
پروندهاش بالتکلیف مانده بود با رأی قضات دادگاه کیفری سرانجام از اتهام قتل
عمد تبرئه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی« ایــران» ،عصــر روز چهارشــنبه  10آبان ســال 96
مرگ مشــکوک مرد جوانی در یکی از بیمارســتانهای تهران به بازپرس کشــیک
قتل پایتخت اعالم شــد .با اعالم این خبر تحقیقات از ســوی تیم جنایی به دستور
بازپرس دشــتبان آغاز شــد .در بررسیهای اولیه مشخص شد که مرد جوان به نام
کیوان بر اثر اصابت جسم سخت به سرش فوت کرده است.
بررسیها نشان داد مرد جوان ،کارگر یک کارگاه دوزندگی در حوالی بازار است.
در تحقیقــات میدانــی ،همکاران کیــوان مدعی بودند که مرد جــوان تعادلش را از
دســت داده و از پلهها به پایین افتاده اســت .اما در بررســیهای بعدی مشــخص
شــد که کیوان با پســر کر و اللی اختالف داشــته و چندین بار با هم درگیر شــدهاند.
با بهدســت آمدن این ســرنخ ،مأموران به تحقیقات از شــاهدان ماجرا پرداخته و
یکــی از آنهــا گفت :کیوان مدتی قبل از شهرســتان برای کار به تهــران آمد و در این
دوزندگی مشغول کار شد .او با کسی اختالف نداشت تا اینکه یک ماه قبل بهادر-
جوان کر و الل -که اهل یکی از شهرستانهای غربی کشور است برای کار به تهران
آمد و در کارگاه ما شروع به کار کرد.
بهــادر کــر و الل بــود و به گفتــه خــودش در تهــران کار میکرد و بــرای خواهر و
مادرش در شهرستان پول میفرستاد .او مرد خوبی بود و با کسی کاری نداشت اما
مدتی قبل کیوان او را مسخره کرده بود و همین موضوع عامل کینه و درگیری بین
آنها شد .پس از این موضوع آنها چند باری با هم مشاجره لفظی داشتند.
در ادامــه به دســتور بازپرس شــعبه دهــم دادســرای امور جنایی تهــران فیلم
دوربینهای مداربســته کارگاه مورد بررسی قرار گرفت .تصاویر ثبت شده در فیلم
دوربیــن مداربســته نشــان داد لحظه حادثه کیــوان و بهادر با هم درگیر میشــوند
و بهــادر وی را بــه پاییــن پلهها هل داده و کیوان هم از شــش پله ســقوط کرده و در
نهایت پس از اصابت سرش به پلهها بیهوش میشود.
همزمــان بــا ادامــه تحقیقــات ،جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقل شــد و برای
مشخص شدن علت اصلی مرگ ،مأموران بهادر را به اتهام قتل بازداشت کردند.
متهم روی برگه اظهارنامه نوشت :من کر و الل هستم ،اما متوجه شدم کیوان چند
بار ادای مرا پیش دیگر همکارانم درآورده اســت ،بنابراین خیلی عصبانی شــدم.
شــب حادثــه ما دو نفر با هم درگیر شــدیم .عصبانی شــدم و او را هــل دادم که به
پایین پلهها سقوط کرد .االن هم پشیمانم و نگران مادر و خواهرم هستم که خرج
زندگیشان را من تأمین میکردم.
با تکمیل تحقیقات ،بهادر به اتهام قتل عمد از سوی بازپرس جنایی بازداشت
شــد اما دادیار اظهار نظر ،قتل را شــبه عمد دانســت .باتوجه به اختالف نظر بین
بازپــرس پرونــده و دادیار اظهار نظر ،پرونده به دادگاه کیفری اســتان تهران ارجاع
شــد .قضات دادگاه نیز با بررســی موضوع ســرانجام اتهام قتل عمــد را رد کرده و
برای متهم قتل شــبه عمد گرفتند .بدین ترتیب پرونده بار دیگر به دادسرای امور
جنایی تهران ارجاع شد.

کشف یک و نیم تن مواد مخدر در هرمزگان
مأمــوران پلیس با همــکاری یگانهای انتظامی اســتان هرمزگان
در یــک هفته گذشــته یک تــن و  447کیلوگرم انواع مــواد مخدر از
قاچاقچیان کشف کردند.سردار عزیزاهلل ملکی-فرمانده انتظامی
هرمزگان -به ایرنا گفت :مواد مخدر کشــف شــده شامل یک تن و
 325کیلوگــرم تریــاک و  122کیلوگرم حشــیش اســت.با اجرای 8
مرحلــه عملیات پاکســازی در جادههای هرمــزگان در این مدت،
15دســتگاه خــودرو حامل مواد مخــدر مربوط بــه قاچاقچیان نیز
توقیف شد 42.متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع
قضایی معرفی شدند.

ایران

گــروه حــوادث :معصومــه مرادپــور /یــک معلم
گیتار که متهم شده به دختر  16ساله هنرجویش
تعرض کرده اســت ،صبح دیروز در شعبه هفتم
دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،ماجرا
چهــار ماه پیــش با شــکایت این دختر نوجــوان از
اســتاد  48ســاله گیتارش شروع شــد و پلیس این
معلــم موســیقی را دســتگیر کــرد تــا اینکه صبح
دیــروز محاکمه او درشــعبه هفتــم دادگاه کیفری
به ریاســت قاضی کیخا آغاز شــد .در جلسه دیروز
دادگاه ،ابتــدا مادر دختر نوجوان به قضات گفت:
سال پیش بود که دخترم را برای آموزش گیتار به
کالس این مرد همسایه فرستادم اما پس از مدتی
متوجه شــدم دخترم در اتاق ضبط صدا از ســوی
این مرد مــورد تعرض قرار گرفته اســت.در ادامه
دادگاه متهــم در دفاع از خودش منکر تعرض به
دختر نوجوان شــد امــا در پایان جلســه محاکمه،
قضات دادگاه او را به اتهام تجاوز به عنف و داشتن
رابطه نامشــروع به یکصد ضربه شــاق و دو سال
تبعید به نقطهای دور محکوم کردند.

گروه حوادث /دختر نوجوان که به طور اتفاقی
شاهد یک صحنه درگیری بود با اطالع به مدیر
ساختمان از وقوع جنایتی سیاه جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار جنایــی ایران ،چندی قبل
دختــر نوجوانی پشــت پنجره اتاقش ایســتاده
بود که ناگهان وحشتزده شروع به سر و صدا
کــرد و بــه ســراغ مدیر ســاختمان رفــت و از او
خواست به حیاط خانه برود و پسر جوانی را که
در حال آزار یک پسر بچه است تحویل پلیس
بدهد.دقایقــی بعد مأمــوران پلیس با تماس
مدیــر ســاختمان راهــی محــل کــه مجتمعی
مسکونی در شــرق پایتخت بود ،شدند .دختر
نوجوان در تحقیقات به پلیس گفت :چون پدر
و مــادرم ســر کار میروند و غروبهــا به خانه
میآیند ،معموالً نزدیک ساعت برگشت آنها
کنار پنجره منتظرشان میایستم.
امــروز هــم طبــق معمــول در کنــار پنجره
بــودم که صحنه عجیبی دیدم .شــهرام؛ پســر
یکــی از همســایههایمان با زور پســر نوجوانی
را گرفته بود و ســعی داشــت او را به ســرویس
بهداشتی که داخل حیاط بود ،ببرد.
ابتــدا تصــور کردم بــا هم شــوخی میکنند
اما کمــی که دقت کردم متوجه شــدم که بین
آنها درگیری است و پسر نوجوان تالش دارد تا
فرار کند برای همین ســر و صدا کردم و کمک
خواستم .با سر و صداهای من مدیر ساختمان
متوجــه شــد و به حیــاط رفت .شــهرام هم که

ترســیده بود پسر نوجوان را رها کرد و پا به فرار
گذاشت.
بــا شــکایت پســر نوجــوان بــه نــام امیــر و
اظهارات شــاهدان ماجرا پروندهای در شــعبه
هشــتم دادســرای امور جنایی تهران تشــکیل
شد .به دستور بازپرس رضوانی تحقیقات برای
دســتگیری شهرام ادامه داشــت اما هیچ رد و
سرنخی از او در دست نبود .تا اینکه کارآگاهان
پلیس متوجه شــدند که شــهرام در یک کمپ
ترک اعتیاد در یکی از شهرستانهاست بدین

ترتیب با نیابت قضایی او را دستگیر کردند.
توگو با متهم
گف 
 28ســال دارد ،تــا ســوم راهنمایــی بیشــتر
درس نخوانده ،میگوید سابقه کیفری ندارد و
اولین بار اســت که دســتگیر شده است .وی در
توگو با خبرنگار« ایران» از جزئیات نقشــه
گف 
سیاهی که در سر داشت میگوید.
آن روز میخواســتی چــه کار کنــی؟کاری
نمیخواســتم انجــام دهــم .از خــودش هــم
بپرســید کاری نکــردهام .شیشــه کشــیده بودم
و نمیفهمیــدم کــه چکار میکنــم .در کودکی
خــودم قربانــی تعــرض شــدم .آن روز چــون
زیاد شیشــه مصرف کــرده بودم ،دچــار توهم
شــدم و آن صحنه تلخ کودکی جلوی چشمم
آمــد .امــا ناگهــان دختــری داد و بیــداد کــرد و
مدیر ســاختمان هم خودش را فــوراً به حیاط
ساختمان رساند.
بــه چــه بهانــهای پســرک را به داخــل خانه
کشــاندی؟مقابل در حیاط خانهمان ایســتاده
بــودم که امیــر را در حال عبــور از کوچه دیدم.
هــم محلیمــان اســت و خانهشــان نزدیــک
اســت .داشت با گوشــیاش بازی میکرد .یک
دفعه وسوســه شــدم که گوشــیاش را سرقت
کنــم .بــه او گفتــم کلید نیــاوردهام و پشــت در
مانــدهام .از او خواســتم تــا بــا گوشــی تلفــن
همراهش بــه مادرم زنــگ بزنم .بــرای اینکه
نپرســد چرا با گوشــی خودم تماس نمیگیرم

به دروغ گفتم کلید و گوشــی را باهم فراموش
کردهام و همه وسایلم داخل خانه است .امیر
شروع کرد به شماره گرفتن و من هم آهسته و
بدون اینکه متوجه شود او را به حیاط کشاندم.
بعد هم میخواســتم او را به دستشــویی ببرم
که مدیر ساختمان سر رسید.
بعــد چکار کــردی؟ فرار کــردم و بــه یکی از
شهرســتانها رفتــم .در ایــن مــدت هــم آنجا
بودم تا اینکه حدود سه ماه قبل به کمپ ترک
اعتیادی رفتم تا ترک کنم.
چطور شــد کــه دســتگیر شــدی؟نمیدانم
چطوری دســتگیر شــدم اما داخل کمپ برای
چند نفر از دوســتانم تعریف کردم که چکاری
کــردهام و بــرای چــه فــراری هســتم .تصــور
میکنم که یکی از دوســتانم ماجرا را به گوش
پلیس رسانده باشد.
چند وقت اســت که معتاد شــدهای؟ یادم
نمیآید.
چه شــد که معتــاد شــدی؟ دوســت ناباب،
مشــکالت زندگــی  ،وسوســه و ...همــه اینهــا
باعث میشود که آدم معتاد شود.
هزینــه مــواد را از کجــا مــیآوردی؟ پیــک
موتوری هستم.
تحصیالتت چقدر اســت؟ تا سیکل بیشتر
ادامــه تحصیــل نــدادم .پــدر و مــادرم از هــم
جدا شــده بودند و زندگیمان رو به راه نبود که
بتوانم درس بخوانم.

برخورد یک سواری پراید با پژو در اصفهان جان دختر  15ساله
را گرفت.ســرهنگ «رضا رضایی» -رئیــس پلیس راهنمایی و
اخبار
رانندگی شــهر اصفهان -در این باره گفت :روز گذشته مأموران
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اصفهان از تصادف یک ســواری پراید با پــژو در زیرگذر
«الله –چمران» مطلع و به محل اعزام شدند.نخستین بررسیها نشان میداد در این
حادثه رانندگی ،دختری 15ساله که سرنشین سواری پژو بود در دم جان باخته و راننده
و یک کودک  6ســاله نیز مجروح شــدند.علت وقوع این حادثه از ســوی کارشناســان
پلیس راهنمایی و رانندگی تخطی از سرعت مطمئنه راننده پراید اعال م شده است.
ســرهنگ رضایی در پایان خاطرنشــان کرد :بیشک تخطی از سرعت مطمئنه یکی
از مهمترین علل وقوع حوادث رانندگی است .در قانون نیز به راننده تکلیف شده تا
در تقاطعهایی که فاقد چراغ راهنمایی ،تابلوی ایست یا مأمور راهنمایی است یا در
سرپیچها ،جادههای باریک و بهطورکلی در محیطهایی که موانعی در مسیر حرکت
خودروهــا وجــود دارد و همچنین هنــگام بارندگی در بــرف و باران یا مه و کــوالک ،از
سرعت وسیله نقلیه تا حدی که برای جلوگیری از تصادف ضرورت دارد ،بکاهد.

قتل به خاطر انتقام خون برادر

گــروه حــوادث /چهــار مرد جــوان کــه بــرای خونخواهــی ،راننــده یک
خودروی زانتیا را به قتل رسانده بودند برای دومین بار درشعبه ششم
دادگاه کیفــری اســتان تهــران پــای میز محاکمــه ایســتادند.به گزارش
خبرنــگار حوادث «ایران» ،رســیدگی به این پرونده از ســال  85بهدنبال
شلیکهای مرگبار به راننده جوان یک زانتیای سفید رنگ از سوی چهار
مرد آشــنا آغاز شد.با تشــکیل پرونده در دادسرای پاکدشت رسیدگی به
این موضوع در دســتور کار قرار داشت تا اینکه باالخره فرد شلیککننده
شناسایی و دستگیر شد .همزمان با دستگیری رضا سه همدستش نیز به
دام افتادند.شاهدان این جنایت خونین بالفاصله رضا و همدستانش را
شناسایی کردند و اظهار داشتند که شب حادثه آنها با اسلحه کالشنیکف
راننده را به رگبار بسته بودند.به این ترتیب پرونده تکمیل شد و تحقیقات
به پایان رسید و موضوع برای رسیدگی بیشتر به دادگاه کیفری یک استان
تهــران فرســتاده شــد.این پرونــده در شــعبه ششــم دادگاه کیفری یک
اســتان تهران مورد بررســی قرار گرفت و برای رضا -متهم اصلی -رأی
قصاص صادر شــد .به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده
شــد اما حکم قصاص نقض شــد چراکه رضا کماکان مدعی بود قتل را
انجام نداده اســت و میگفت قتل را سه نفر از همراهانم انجام دادهاند
و آن شب واقعه من در خانه یکی از دوستانم بودم.موضوع بار دیگر در
شعبه ششــم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی
مورد بررســی قرار گرفت و زمانی که متهم اصلی پرونده در جایگاه قرار
گرفت ،گفت :شــب واقعه من در محل حضور نداشتم و یکی از این سه
نفر قتل را انجام داده است.در ادامه همراهان مقتول شهادت دادند که
رضا شب حادثه در مکان وقوع جنایت حضور داشته است و بعد از این
سه متهم دیگر نیز در جایگاه قرار گرفتند که اتهامشان معاونت در قتل
عمدی راننده زانتیا بود.یکی از آنها گفت :برادر رضا سالها پیش کشته
شــده بود و رضا که فکر میکرد راننده زانتیا برادرش را کشــته است ما را
همــراه خود برد و در آنجا راننده را به رگبار بســت و از محل فرار کردیم.
طبق نظریههای کارشناســی نیز تمامی گلولهها از یک اســلحه شــلیک
شده است.در انتهای این جلسه قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک
استان تهران وارد شور شدند تا برای متهم تصمیمگیری کنند.

