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رئیس مرکز اورژانس تهران از حمله سگ های یک 
مددجو به نیروهای اورژانس تهران خبر داد.

به گزارش ایســنا، یحیی صالح طبری دراین باره 
گفت:حوالی ساعت ۱:۲۹ بامداد شنبه گزارشی مبنی 
برحال نامســاعد یک شهروند به مرکز  ۱۱۵ اورژانس 
تهران اعالم شــد که بالفاصله تکنسین های اورژانس 

تهران به محل حادثه در سعادت آباد اعزام شدند.
وی با اشــاره به حضور عوامــل اورژانس در محل 
گفت: به محض ورود تکنسین های این مرکز به منزل 
بیمار، آنان با ســه قالده سگ مواجه شدند که برای 
جلوگیری از اخــالل در روند معاینات از همراه بیمار 

خواستند که سگ ها را کنترل کند. 

 اما هنگام خدمت رســانی در منزل بیمار ناگهان 
همراه بیمار با نیروهــای این مرکز جدال لفظی پیدا 
کــرده و در ایــن هنگام این فــرد در خروجی منزل 
را قفل کرده و ســگ ها را تشــویق کرده تا به سمت 

تکنسین ها حمله کنند. 
رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه در نهایت 
بعد از آســیب به نیروهای اورژانس تهران، آنها موفق 
به فــرار از این خانه شــدند، گفــت: در حال حاضر 
تکنســین حادثه دیده تحت مراقبت پزشکی است و 

واکسن هاری به او تزریق شده است.
اداره حقوقــی اورژانس نیز پیگیر شــکایت از فرد 

خاطی است.

دادســتان مرکز اســتان گلســتان از شناســایی و 
دستگیری قاتل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
استان خبر داد.محمود اسپانلو در گفت و گو با خبرنگاران 
و اهالی رسانه استان گلستان با اشاره به اینکه در هفتم 
اردیبهشت ســال جاری بود که خبر کشف جنازه یکی 
از اعضای هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
گلستان خبرساز شد، اظهار کرد: از همان لحظه ابتدایی 
تمامی عزم دستگاه قضا و پلیس معطوف به کشف علت 
قتــل بود.وی با بیان اینکه پــس از مدتها کار قضایی و 
پلیسی سرنخ های متعددی به دست آمد، افزود: با بررسی 
و کار پلیسی بر روی این سرنخ ها و سرنخ های به دست 
آمده از صحنه جرم نهایتا بازپرس پرونده به دو مظنون 

رسید. دادستان مرکز استان با تاکید بر اینکه دو مظنون 
در بازپرســی های اولیه شرکت کرده و تحت نظر بودند، 
خاطرنشان کرد: ظهر امروز بود که یکی از مظنونین نزد 
بازپرس شعبه دوم دادســرای گرگان به قتل این عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی گلستان اعتراف 
کرد.اســپانلو با اشاره به اینکه قاتل انگیزه خود از قتل را 
اختالفات شــخصی و کاری اعالم کرده است، ادامه داد: 
متهم و دیگر مظنون پرونده هم با صدور قرار روانه زندان 
شــدند.به گزارش ایسنا هفتم اردیبهشت امسال بود که 
جنازه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
در زمین های کشــاورزی یکی از روستاهای شهرستان 

گرگان کشف شد.

دستگیری قاتل استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستانحمله سگ های خانگی به مامور اورژانس تهران

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از شناســایی و دســتگیری یک فرد 
تبلیغ  اینســتاگرامی در خصــوص  مطــرح 
سایت های شرط بندی در فضای مجازی خبر 

داد.
ســرهنگ داود معظمی گــودرزی رئیس 
پلیس فتــای پایتخت در گفت وگو با خبرنگار 
مهر گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر 
دعوت کاربران به سایت های قمار و شرط بندی 
توســط یک فعال اینستاگرامی با بیش از یک 
میلیون نفر دنبال کننــده و بازتاب این اقدام 
هنجارشــکنانه در فضای مجــازی، پیگیری 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این مقــام انتظامی تصریح کــرد: پس از 

بررسی گزارشات ارســالی کارشناسان پلیس 
فتای تهران بزرگ تحقیقات ســایبری خود را 
آغاز کردند و متوجه شدند این شخص مجازی 
کــه بیش از یــک میلیون نفــر دنبال کننده 
دارد برخــی از کاربران فضای مجــازی را با 
تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت های 
شــرط بندی هدایت کرده و در ازای این کار 

مبالغ زیادی دریافت می کند.
وی افزود: افســران ســایبری پلیس فتای 
پایتخت پس از تحلیل مســتندات جمع آوری 
شده و بررسی های اطالعاتی و تخصصی و پس 
از تشریفات قضائی فرد مذکور را دستگیر و به 

پلیس فتا منتقل کردند.
سرهنگ گودرزی بیان داشت: مجرم پس 

از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای 
را رد کرد، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری 
شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی 
انگیزه خود از این اقــدام مجرمانه را منفعت 
مالی عنوان کرد. این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: شــیوه و شــگرد در این اقدام مجرمانه 
به این گونه اســت که افراد ســودجو با دادن 
دریافت ســودهای  نظیر  فریبنده  وعده هایی 
کالن به مخاطبــان، لینک های اختصاصی را 
تحت عناوین انفجار، بت زنی، پیش بینی و… 
در سایت های شرط بندی و قمار طراحی کرده 

و سعی به جذب افراد ناآگاه می کنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان 
توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان 

و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد 
ســودجو در فضای مجــازی توجه نکنند و از 
فعالیــت در چنین ســایت هایی خــود داری 
کنند،شــهروندان همچنیــن می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتر در خصوص تهدیدات و 
آسیب های فضای سایبری به سایت پلیس فتا 
به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه 

کنند.

سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از 
کشف ۴ هزار دالر تقلبی در یکی از صرافی های 
بهارستان تهران خبر داد و گفت: واحد صنفی به 
دستور قضائی پلمب شد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، ســرهنگ امیرهوشنگ امیری در تشریح 
این خبر گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر 
فــروش دالرهای تقلبی در یکی از صرافی های 

محله بهارستان رسیدگی به موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیــان اینکه مأمــوران در تحقیقات 
اولیــه هویت متهــم و صرافی مــورد نظر را 

شناسایی کردند افزود: تیم مجربی از مأموران 
با اخذ مجوز قضائی در یک عملیات منسجم و 
غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و 
در بررســی به عمل آمده از این مکان ۴ هزار 

دالر تقلبی کشف و به همراه متهم به کالنتری 
منتقل شدند. 

سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران ادامه 
داد: متهم ۵۲ ساله در تحقیقات اولیه به جرم 

خود و توزیع دالر تقلبی معترف که کارشناسان 
ارزش دالر کشف شــده را یک میلیارد و۲۰۰ 
میلیــون ریال اعالم کردنــد و همچنین واحد 
صرافــی مورد نظر برابر دســتور قضائی پلمب 
شد.سرهنگ امیری در پایان خاطرنشان کرد: 
تحقیقات بیشتر برای کشف جزئیات پرونده در 

دستور پلیس قرار دارد.

تصاویر ســه زن سارق با دستور قضایی دادیار شعبه ۱۵ 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 شهرستان کرج منتشر 
شــد.به گزارش رکنا، مهدی سبزواری نژاد دادیار شعبه ۱۵ 
دادســرای عمومی و انقالب ناحیه 3 شهرستان کرج جهت 
شناسایی شــاکیان احتمالی سه خانم سارق دستور قضایی 
انتشــار تصاویر آنان در رسانه های عمومی و جراید را صادر 
کرد. دادیار شــعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 
شهرستان کرج در خصوص شیوه ارتکاب جرم سرقت مقرون 
به آزار توســط متهمان توضیــح داد: این متهمان از طریق 
ریختن قرص های خواب آور در نوشیدنی های قربانیانشان، 

آنها را بی هوش کرده و سپس اقدام به سرقت از منازل نموده 
و اموال با ارزش از جمله طال ، گوشی، ساعت، و موبایل آنها 
را می ربوده اند. مهدی ســبزواری نژاد با اشاره به اینکه امکان 
دارد این متهمان با این شــیوه جرایم یاد شده را علیه افراد 
زیادی مرتکب شــده باشند و شکات و بزه دیدگان به علت 
عدم شناســایی متهمین، طرح شکایت نکرده اند یا شکایت 
آن ها به نتیجه نرسیده است، افزود: کلیه افرادی که توسط 
متهمین مورد بزه واقع شــده اند با مراجعه به پلیس آگاهی 
شهرستان کرج، و یا دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 کرج 

اقدام به طرح شکایت نمایند.

رئیس پلیس فضای تولیدی و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی اســتان همــدان گفت: فردی که در شهرســتان 
نهاوند اقدام به انتشار فیلمی کوتاه )کلیپ( زورگیری و آزار 
و اذیت یک پســر جوان در مجازی کرده بود، شناســایی و 
دستگیر شد.به گزارش رکنا، سرهنگ فیروز سرخوش نهاد 
روز دوشنبه افزود: کارشناسان پلیس فتا شهرستان نهاوند 
بــا رصد و پایش فضای مجازی ، عامل تهیه و انتشــار این 
کلیپ زورگیری در شبکه اجتماعی اینستاگرام را شناسایی 

کردند.وی اظهار داشــت: نامبرده که جوانی ۲۱ ساله است 
با اقدام موثر و تالش ویژه کارشناســان پلیس شناسایی و با 
هماهنگی مقام قضایی و همکاری پلیس آگاهی و اطالعات 
شهرستان نهاوند، دستگیر شد. رئیس پلیس فضای تولیدی 
و تبادل اطالعات انتظامی استان همدان گفت: متهم در این 
کلیپ تصاویری از حبس یک پســر جوان در النه ســگ و 
صنــدوق عقب خودرو و اخــاذی از وی را تهیه و در فضای 
مجازی منتشــر کرده است.سرهنگ سرخوش نهاد تصریح 

کرد: متهم پس از دســتگیری ضمن اعتراف به بزه ارتکابی، 
انگیزه خود را کینه جویی و ایجاد رعب و وحشــت در بین 
کاربران فضای مجازی اعالم کرد. وی با اشــاره به اینکه فرد 
متهم با تشــکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شده است، 
اظهار داشــت: هرگونه اقدام و فعالیت در فضای مجازی که 
منجر به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می شود، جرم 
محسوب شده و براساس قانون با متخلفان برخوردی قاطع 
می شود.رئیس پلیس فتا اســتان همدان به والدین توصیه 

کرد: بر نحــوه فعالیت فرزندان خــود در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی نظارت کرده و از بروز این قبیل اقدامات 
که دارای تبعات و عواقب قضایی و قانونی است، پیشگیری 
کنند.سرهنگ ســرخوش با اعالم آمادگی پلیس فتا برای 
ارائه مشــاوره حضوری به افراد، گفت: شهروندان می توانند 
در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را 
از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir  برای 

رسیدگی و اقدام الزم، گزارش کنند.

دستگیری یکی از شاخ های اینستاگرام

کشف ۴ هزار دالر تقلبی از صرافی

دستگیری 3 خانم سارق شیک پوش که مردان را شکار می کردند 

بازداشت قدرتنمایی وحشت آور جوان همدانی در فضای مجازی 

قتل پسر 10 ساله توسط شیطان مارمولک نشان 
حضــور نیافتــن بــه موقــع راننده 
ســرویس مدرســه، باعث شــد کودک 
۱۰ ساله در چنگ شــیطان معروف به 
قاتل »مارمولک نشان« افتاده و به طرز 

دلخراشی به قتل رسیده شود.
به گزارش رکنا، به دنبال پیگیری های 
اولیای دم دانش آموز ۱۰ ساله مشهدی 
که بــه دلیل حضــور نیافتــن راننده 
سرویس مدرسه، در چنگ شیطان معروف به قاتل »مارمولک نشان« افتاده و 
به طرز دلخراشی به قتل رسیده بود، دادگاه تجدیدنظر تهران از جنبه جبران 
خســارت های معنوی نه تنها رای به الزام عذرخواهی سه وزارتخانه ، شهردار 
ی مشــهد  و راننده ســرویس این کودک داد  بلکه بر اصالح ســاختارهای 
ســرویس مدارس نیز تاکید کرد که باید در مهلت مقرر مورد بازنگری دقیق 

قرار گیرد.
 ماجرای این پرونده جنایی هولناک از ظهر پنجم اردیبهشــت سال ۹7 
زمانی در مشــهد آغاز شد که »محمد حسین ازغدی« دانش آموز ۱۰ ساله 
ای که در کالس چهارم دبســتان تحصیل می کرد، کیف مدرسه را به دوش 
انداخت و منتظر رسیدن سرویس مدرسه ماند اما عقربه های ساعت در حالی 
به تندی از یکدیگر ســبقت می گرفتند که از ســرویس مدرسه خبری نبود!  
مادر »محمدحســین« که نگران تاخیر حضور فرزندش در کالس درس بود 
به  ناچار با  تاکســی تلفنی تماس گرفت تا فرزندش را هم از استرس روحی 
برهاند. به همین دلیل کودک ۱۰ ســاله بالفاصله از حیاط منزل بیرون رفت 
تا به محض رســیدن تاکســی تلفنی دیگر وقتی برای حضورش در خیابان 

تلف نشود.
در این هنگام پراید ســفیدرنگی که جوان ۲7 ساله ای رانندگی آن را به 
عهده داشت، مقابل دانش آموز یاد شده توقف کرد. »محمدحسین« در حالی 
که مادرش نیز از آیفون منزل او را نگاه می کرد با پرســیدن این ســوال  از 
راننده پراید که»آژانس هســتی؟« سوار خودرویی شد که برای آخرین بار با 

نگاه مهربانانه مادرش بدرقه می شد!
»ســجاد- ر« )راننده پراید( که نقشه شــومی را در ذهن می پروراندو به 
دروغ خودرا راننده آژانس معرفی کرده بود ناگهان از بولوار شــهید موسوی 
قوچانی به سمت شــهرک صنعتی مشهد پدال گاز را فشرد تا مکان خلوتی 
برای اجرای نقشه پلید خود بیابد. کودک باهوش که متوجه غیرعادی بودن 
رفتارهای راننده شــده بود، تالش کرد از چنگ وی بگریزد اما شــیطان بی 
رحم رهایش نمی کرد و قصد آزار و اذیت او را داشت. محمدحسین که تصویر 
»مارمولک« حک شــده روی داشبورد پراید را نیز می دید، به شدت ترسیده 
بود ولی در برابر اعمال شیطانی راننده جوان مقاومت کرد تا جایی که راننده 
به خاطر عصبانیت شدید او را از خودرو بیرون کشید و با ضربات مهلک سنگ 

و چاقو به قتل رساند.
قاتل »مارمولک نشــان« پس از این جنایت وحشتناک از محل گریخت و 

بدین ترتیب پرونده ای جنایی در مشهد گشوده شد.
با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه 
قتل عمد در زمان وقوع حادثه( تحقیقات گســترده کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراســان رضوی به ثمر نشست و در مدت زمانی کوتاه عامل 

این جنایت وحشتناک به پنجه عدالت سپرده شد. 
»ســجاد – ر« پس از اعتراف به جنایت و برگزاری جلســات محاکمه به 
قصاص در مأل عام محکوم و آخر تیر ســال ۹7 به دار مجازات آویخته شــد. 
در پی اجرای این حکم قاطع در مشــهد اما پدر »محمد حســین« بازهم به 
پیگیری زوایا و ابعاد دیگر جرایم در پرونده قتل جگرگوشــه اش پرداخت و از 
افراد دیگری که به طور غیرمســتقیم در وقوع این جنایت هولناک تاثیرگذار 
بودند، شــکایت کرد و به طور جدی به پیگیری پرونده قاتل مارمولک نشان 
پرداخت تا بر خســارت های مادی و معنوی خود نیز مهر تایید بزند. اگرچه 
خواســته ولی دم »محمدحســین« در دادگاه حقوقی تهران با اســتناد به 
تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرســی کیفری رد شــد اما او به رای صادره 
اعتراض کرد و بدین ترتیب پرونده مذکور در شــعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر 
تهران و توســط قضات بــا تجربه زیر ذره بین قضــاوت رفت. قضات دادگاه 
تجدیدنظر نیز پس از بررسی دقیق سطور اوراق این پرونده حساس، رای به 
الزام عذرخواهی، درج حکم با هزینه خواندگان )افراد یا  دســتگاه هایی که از 
آنان شــکایت شده است( در روزنامه خراسان و همچنین اصالح ساختارهای 

سرویس مدارس داد.
چرا که قضات دادگاه تجدیدنظر معتقد بودند در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری، پرداخت خسارت معنوی صرفا مشمول جرایم موجب 
تعزیرات منصوص شــرعی و دیه عنوان شــده است و به جرایم شامل حد و 

قصاص تسری نمی یابد.
از سوی دیگر نیز پرونده مذکور برگرفته از وقوع قتل فرزند خواهان )ولی 
دم( در مسیر انتقال به مدرسه به خاطر غیبت راننده سرویس بوده که حکم 
قانونی آن تعیین و ابالغ شده است و ... همچنین دادگاه با استدالل های بسیار 
محکم و منطقی و با استناد به موادی از قانون مسئولیت مدنی، حکم بر الزام 
همه خواندگان )طرف های مقابل پرونده( به عذرخواهی از خانواده مقتول به 
خاطر کوتاهی آن ها نسبت به کودک به قتل رسیده، آن هم با حضور روسای 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشــور، راه و شهرســازی، )یا نمایندگان 
 قانونی آن ها( شــهردار مشهد، مدیرعامل شرکت آواسیر توس گستر و خانم 
»زهره – ع« )راننده ســرویس( در منزل خواهان )پدر مقتول( داد تا مراتب 
تاســف و عذرخواهی خود را از طریق انعکاس در رســانه های گروهی اعالم 
کنند. از سوی دیگر نیز اصالح آیین نامه سرویس مدارس توسط چهار مرجع 
حقوقی )خواندگان(باید در دستور کار قرار گیرد و ظرف شش  ماه از قطعیت 
رای تدوین، وضع و ابالغ شــود و ... در بخش دیگری از رای دادگاه همچنین 
احکامی برای اصالح مقررات جذب رانندگان سرویس مدارس و شرایط دیگر 
صادر شــده اســت که با توجه به قطعی بودن رای دادگاه تجدیدنظر باید به 
زودی اجرایی شــوند. به گزارش روزنامه خراسان، در پی ابالغ رای مذکور به 
طرفین پرونده، مقرر شــد جلســه ای به منظور هماهنگی برای اجرای مفاد 

دادنامه مذکور در فرمانداری مشهد تشکیل شود.

پرونده

جانشین پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف بیش از 
37 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری متهم آن خبر داد.

به گزارش ایلنا، ســرهنگ  حکمت اهلل سیمی  درخصوص جزئیات این خبر 
اظهار داشــت: در ادامه تدابیر ابالغی به یگان هــای تابعه مبنی بر رصد فعالیت 
متهمان ســابقه دار در قاچاق مواد مخدر، همکارانم در پلیس فرودگاه مشــهد 
موفق به شناســایی فردی که قصد انتقال مواد مخدر به شهر مقدس مشهد در 

پوشش سفر خانوادگی را داشت، شدند.
این مقام انتظامی ادامه داد: برابر اطالعات به دســت آمده مشــخص شد که 
فرد مذکور قصد حمل مقدار قابل توجهی مواد مخدر ســنتی از مبدا شهرستان  
»قائن« به مقصد شهر مقدس مشهد  با استفاده از یک دستگاه خودروی وانت را 
دارد.وی تصریح کرد: با اخذ مجوز قضائی خودروی مذکور هنگام عبور از مدخل 

ورودی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس شناسایی و متوقف شد.
بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، جانشین پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری 
انتظامی کشــور گفت: در بازرسی به عمل آمده توســط کارشناسان خبره این 
پلیس مقدار 37 کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه 
در قسمت محفظه بار خودرو جاسازی شده بود کشف، متهم درمحل دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ سیمی خاطرنشــان کرد: پلیس همیشه هوشیار فرودگاه با استقرار 
در تمامــی مبادی ورودی و خروجی صنعت هوانوردی با جهاد شــبانه روزی و 
اســتفاده از تجهیزات مدرن و به روز کمک بازرســی به صورت قاطعانه با قاچاق 
مواد مخدر، ارز و کاال در راستای تامین امنیت مسافران و کمک به اقتصاد کشور 

مبارزه خواهد کرد.

۵ زن و مرد بانفوذ تهرانی با نیت تســویه حســاب مرد 
ثروتمند تهرانی را به قتل رساندند.به گزارش رکنا، شامگاه 
۱7 اردیبهشت سال ۹۹ دختر جوانی به نام سحر با پلیس 
تماس گرفت و گفــت: ۲ روز قبل تلفنی در حال صحبت 
با نامــزدم مهران بودم که او به یکبــاره گفت بعداً  با من 
تماس می گیرد و تلفن را بدون خداحافظی قطع کرد. بعد 
از آن دیگر به تلفن هایم جــواب نداد به خانه اش رفتم اما 
بــا اینکه خودرواش در پارکینگ اســت در را باز نمی کند 
نگرانش هســتم.با اظهارات دختر جوان مأموران کالنتری 
۱۴6 حکیمیه به خانه مهران رفتند و با هماهنگی قضایی 
وارد آپارتمان شــدند، اما به محض ورود با جسد مهران در 
حالی مواجه شــدند که دست هایش از پشت بسته شده و 
شالی دور گردنش گره خورده بود و به نظر می رسید که از 
خانه او ســرقت هم شده است.با اعالم خبر این جنایت به 
بازپرس جنایی و شروع تحقیقات برای دستگیری عامالن 
جنایت کارآگاهان به سراغ دوربین های مداربسته محدوده 
خانه مقتول رفتند و پس از بررسی مشخص شد که 3 مرد 
جوان به همراه یک زن وارد خانه مقتول شــده اند. پس از 
مدتی هم هراســان از خانه خارج شده و سوار خودروشان 
محل را ترک کرده اند.در ادامه تیم جنایی دریافتند مدتی 
است که مهران با مرد جوانی به  نام سعید آشنا شده و باهم 
مشارکت کاری داشــته اند.بدین ترتیب به  دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای امور جنایی پایتخت، سعید بازداشت 
شد. او ابتدا منکر جنایت بود اما وقتی در مقابل مستندات 
قرار گرفت لب به اعتراف گشــود و گفت قصدش کشــتن 
مهران نبوده و قصد داشــته با گرفتن سفته از او طلبش را 
پس بگیرد.با دستگیری سایر متهمان و صدور کیفرخواست 
آنها در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 

شدند.

در ابتدای جلســه دادگاه، مادر مقتول به جایگاه رفت و 
از قضات درخواست کرد تا متهمان به اشد مجازات محکوم 
شــوند. او تأکید کرد که به هیچ عنوان حاضر به گذشــت 
نیســت.در ادامه رضا ۲7 ســاله به عنوان متهم ردیف اول 
که به اتهام مشــارکت در قتل، مشــارکت در اخذ سند به 
عنف، سرقت و حمل شوکر محاکمه می شد به جایگاه رفت 
و در دفاع از خودش گفت: من دانشجو هستم و فقط برای 
کمک به برادرم ســعید با او همراه شــدم. برادرم چندین 

میلیارد پول به مرحوم داده بود و مدرکی هم نداشت. 
بنابراین نمی توانســت پولش را پــس بگیرد من قبول 
کردم تا با ورود به خانه مهران ابتدا دوســتانه و اگر نشــد 
با زور ســفته را از او بگیرم. مــن اتهام قتل و صدمه بدنی 
بــه او را قبول ندارم و مرگ او تنها یک اتفاق و حادثه بود.
وی در ادامــه افزود: من تنها کاری که انجام دادم این بود 
که وقتی دیدم مهران مقاومت و ســروصدا می کند با شال 
دهانش را بستم و دو گره کور زدم و بعد هم با شال دیگری 
دســت هایش را از پشت بستم و با کریم که پرستار یکی از 
بیمارستان ها بود از او اثر انگشت گرفتیم. اما پس از دقایقی 
متوجه شدم که او دیگر مقاومت نمی کند و همان موقع به 
کریم گفتم که چــرا حرکت نمی کند که پس از معاینه او 
گفت فکر می کنم فوت کرده اســت حتی اقدام به احیای 
قلبی تنفسی هم کرد اما فایده نداشت.قاضی از رضا پرسید: 
شــال را از کجا آورده بودی؟ چرا شوکر همراهت بود؟ اگر 
قصدتان گرفتن اثرانگشت برای سفته بوده چرا اموالش را 

سرقت کردید؟
متهــم جواب داد: شــال ها را برادرم به مــن داد تا در 
صورت مقاومت از آن استفاده کنم. شوکر همراهم بود اما 

از آن اســتفاده نکردم. بعد از اینکه متوجه شــدیم مهران 
فوت کرده احتمال دادیــم که مدارکی از برادرم در داخل 
لپ تاپش باشــد که لپ تاپ را برداشتم و تلفن همراهش 
را هــم به این خاطر بردم که اگر زنده ماند نتواند با پلیس 
تماس بگیرد، که وقتی از خانه اش دور شدیم همه وسایل 
را به مســیل ابوذر انداختم. پس از آن کریم -متهم ردیف 
دوم- به جایگاه رفت و گفت: من فقط اتهام مشــارکت در 
اخذ سند به عنف را قبول دارم. قبل از ورود به آن خانه یک 
سرنگ داروی بی هوشــی با خودم برده بودم تا در صورت 
مقاومــت به او تزریق کنم. برای ورود به خانه مقتول خانم 
جوانی که همراه ما بــود در خانه او را زد و به بهانه اینکه 
حلوای خیراتی  آورده از مهران خواست در را باز کند وقتی 
در باز شد همدستمان قاسم که قوی هیکل بود در را فشار 

داد و ما وارد خانه شدیم. 
مقاومــت اولیه مهران هم باعث شــد که من در همان 
لحظات اولیــه دارو را تزریق کردم. بعد از آن هم قاســم 
دســت هایش را گرفت و رضا هم با شــال دست هایش را 
بست و ما هم شروع به گرفتن اثر انگشت کردیم اما چون 
ســروصدا می کرد رضا دهانش را با شــال بســت تا اینکه 
متوجه شدیم او حالش بد شده من هرکاری که می توانستم 
برای احیــای او انجام دادم اما فــوت کرد.قاضی در ادامه 
گفت: پزشکی قانونی اعالم کرده که مقتول بر اثر فشار بر 
شریان های حیاتی فوت کرده و شما آنقدر بر بدن او فشار 
وارد کرده اید که باعث شکستگی استخوان گردن او شده 
بود.پس از آن قاســم به عنوان متهم ردیف سوم به جایگاه 
رفــت و گفت: من با موتور کار می کردم و فقط برای آن به 
خانــه مهران رفتم که اجازه درگیری ندهم. برای این کارم 

هم 6 عدد ربع سکه طال گرفته بودم.
به من گفته بودند که قرار است از کسی که پول گرفته 
و پس نمی دهد، ســفته بگیریم واقعاً نمی دانستم که قرار 
اســت چه اتفاقی بیفتد. من فقط  دســت های مهران را از 
پشت گرفتم که حرکت نکند.بعد از آن سعید متهم بعدی 
به جایگاه رفت و عنوان کرد: مقتول در کار واردات و خرید 
و فروش تجهیزات پزشــکی بود. من به او 6 میلیارد تومان 
پــول نقد و ۱8 میلیــارد تومان چک داده بــودم تا با هم 
کار کنیم و فقط می  خواستم پولم را پس بگیرم. من اتهام 

معاونت در قتل را قبول ندارم. 
 من کلینیک پزشکی دارم و در چند بیمارستان هم به 
عنوان مشاور مالی مشغول به کار هستم.  قصدمان کشتن 
مهران نبود. او از دوســتانم بود. وقتی موضوع را با وکیلم 
مینا در میان گذاشتم، به این نتیجه رسیدیم که به بهانه ای 
وارد خانه اش بشویم و با تهدید از او سفته بگیریم.در ادامه 
مینــا به جایگاه رفت و گفت: مــن هیچ کدام از اتهام ها را 
قبول ندارم و فقط برای بستن یک قرارداد حقوقی به آنجا 
رفتم و اصاًل هم در جریان ظرف حلوا نبودم و ســعید در 
آخرین لحظه ظرف را به من داد و گفت که تنها راهی که 
می  توانیم وارد خانه مهران شویم، این است که او را به بهانه 
بردن ظرف حلوا فریب دهیم. قرار هم بود که پس از بسته 
شــدن قرارداد ۱۵ میلیون تومان بگیرم.متهم بعدی هم به 
جایــگاه رفت و اظهار کرد: اتهام من دادن پالک خودرو به 
دوســتانم بوده که آن پالک ها را 3 سال قبل از ماجرا در 
یک انبار ضایعاتی پیدا کردم. از پالک ها هیچ اســتفاده ای 
نشــد و اما من از کاری که داشتم، تعلیق شدم. من از ابتدا 
با صداقت رفتار کردم در حالی که می  توانستم منکر دادن 
پالک خودرو بشوم.پس از پایان اظهارات متهمان و وکالی 

آنها قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

قتل مرد ثروتمند در توطئه 5 زن و مرد تهرانی 

مرگ دردناک جوان کرمانشاهی 
در زمان نصب آنتن تلویزیون

جوان ۱8 ساله کرمانشاهی حین نصب آنتن تلویزیون از طبقه پنجم ساختمانی 
ســقوط کرد و جانش را از دست داد.به گزارش رکنا، جوان ۱8 ساله ای در محله 
کارمندان ایستگاه چهار شهر کرمانشــاه برای نصب و تنظیم آنتن تلویزیون به 
باالی پشت بام ســاختمان ۵ طبقه ای می رود که به دلیل بی احتیاطی از دست 
دادن تعادل، به پایین ســقوط کرده است.پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ کاموران در محل حضور یافتند و در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد 
جوان مجروح پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود 
را از دست داده است.جســد متوفی برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی 

کرمانشاه منتقل شد.

خبر

کشف 3۷ کیلو گرم مواد مخدر در فرودگاه مشهد


