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بخشش قاتل در 
یک قدمی قصاص

بخشنامه هاي بانك مركزي دست و پاي صادركنندگان 
را بسته است

در كار صادرات هستم و نسل در نسل شغل ما صادرات بوده 
و نزديكان و اجدادم از صادركنندگان خوشنام. در سالي كه  
قرار بوده جهش صادراتي داشته باشيم بخشنامه هاي متعدد 
از سوي نهادها از جمله بانك مركزي ، وزارت صمت و ديگر 
دستگاه ها آن قدر افزايش يافته است كه عمال دست و پاي 
من به عنوان صادركننده بسته است. نه  دلم مي خواهد و نه 
صالح در اين است كه دست از كار بكشم ولي با اين روند واقعا 
درمانده شده ايم كه چه بايد بكنيم. از گاليه به مسئوالن اتاق 

بازرگاني مربوطه و مقامات هم خسته شده ايم. 
صادركننده از مشهد

 پاسخ مسئوالن
 

ساماندهي محور آزادراه كرج –قزوين همچنان در دست 
اجراست 

روابط عمومي ســازمان راهداري و حمــل و نقل جاده اي 
كشور پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان فكري براي ترافيك 
دائمي پــل فرديس تا مهرويــال كنند در ســتون با مردم 
روزنامه همشهري پاسخ داده است. ضمن سپاس از انعكاس 
ديدگاه ها و نقطه نظارت هموطنان و ظرفيت ايجاد شده براي 
پاسخگويي به اســتحضار مي رساند در راستاي كاهش گره 
ترافيكي در آزاده راه كرج- قزويــن محدوده پل فرديس تا 
مهرويال در دو مقطع آزاد راه شامل پل فرديس تا كالنتري به 
طول 4كيلومتر و با پيشرفت فيزيكي 95درصد و همچنين 
پل كالنتري تا مهرويال به طول 1.5 كيلومتر با پيشــرفت 
فيزيكي 60درصد، ساماندهي محور در دست انجام است كه 
اميدواريم با رفع موانع اعتباري و تكميل پروژه هاي مذكور 
در سال آتي بخشــي از مشــكل ترافيكي محدوده مذكور 

برطرف گردد.

پساب در مركز شهر اهواز نيازمند ساماندهي است
وجود پساب در ملكی در مركز شــهر اهواز واقع در خيابان 
امام، نبش شــهيد محمديــان زيبنده اين نام و شايســته 
شهروندان نيست. اين ملك و ساختمان در خيابان 30متری 
نبش نهج البالغه سال هاست كه به حال خود رها شده است.
حيدری از اهواز

كمك هاي مومنانه كمرنگ نشود
تعداد نيازمندانی كه همواره چشــم انتظار ياری هســتند 
كم نيســت و عده اي همانند زمان اوج شيوع كرونا محتاج 
كمك های معيشتی ومومنانه هستند، اميدواريم اين كمك 

درهمه ايام ادامه دار شود و مختص به شرايط خاص نباشد.
عسگري از تهران 

شــهرك هاي وياليي، عامل گراني افسارگسيخته در 
كمالشهر شده اند

كمالشــهر كرج منطقه اي با بيش از 200 هزار نفر جمعيت 
اســت كه شــهرك هاي وياليي متعددي در محدوده هاي 
ييالقي اطراف آن شــكل گرفته اســت. همين موضوع از 
عوامل گراني بيش از اندازه در كمالشهر شده است و مردم 
كم بضاعت منطقه را بســيار به دردســر انداخته است. به 
طور متوسط همه چيز در كمالشهر تا 20 درصد گران تر از 
ديگر نقاط كرج است و هيچ نظارتي هم بر اين روند نيست. 
تعزيرات هم با جريمه هاي مختصــر راه به جايي نمي برد و 

گراني همچنان پابرجاست.
زارعيان از كمالشهر

گزارش  های كم فروشي نان جدي گرفته نمي شود
12روز قبل گزارشي از گرانفروشي و كم فروشي نانوايي به 
تعزيرات ارائه كردم. نه خبري از پيگيري تعزيرات و اتحاديه 
شــد و نه رويه غلط نانوايي اصالح شده اســت. چرا مدام 

مي گويند موارد را به فالن شماره اطالع دهيد؟
شهروند از عباس آباد تهران

فروش اجباري كاال همراه روغن 
براي خريد يك روغن سرخ كردني كه قيمت روي آن 105 هزار 
تومان بود مجبور شــدم 3عــدد كيك بي مصــرف هم بخرم! 
فروشنده مي گفت روغن كمه و ما بايد سعي كنيم درآمد رو باال 
ببريم كه بتونيم روغن بخريم! تماس من با تعزيزات و شكايت به 

مديريت هم تاكنون نتيجه اي نداشته است.
شهزادي از تهران 

كمبود مدرسه و شرايط عجيب و غريب مدرسه دولتي
براي ثبت نام فرزندم در پايه متوســطه اول در كل منطقه بلوار 
جمهوري، خيابان مطهري، كوي اتحاد و كــوي كارمندان در 
كرج تنها يك مدرســه دولتي ثبت نام مي كند كه آن هم فقط 
از دانش آموزاني ثبت نام مي كند كه امتياز مورد نظر مدرسه را 
بياورد؛  امتيازاتی كه در مدرسه قبلي فرزندم اصال نبوده است. 
 حاال به دليل نبود جا و نياوردن امتيــاز و نبودن امكان ثبت نام 
در خارج از محدوده اي كه منزل هســت مجبورم فرزندم را در 
غيرانتفاعي ثبت نام كنم. در حالي كه نه عالقه اي به اين كار داريم 
و نه توان مالي ما چنين اجازه اي مي دهد. واقعا تكليف ما چيست. 

تحصيل رايگان مگر حق همگاني نيست؟
رحماني ازكرج 

سرقت پل هاي فلزي كوچك واقعا نگران كننده است
پل فلزي كوچكي كه روي جوي آب در خيابان سامان را پوشانده 
بود به سرقت رفت و متاســفانه مادر كهنسال من به دليل نبود 
همين پل به زمين خورد و دچار شكستگي كتف و مچ دست شد 
و هم اكنون نيز در بيمارستان بستري است. هر چند وضع بدي 
است اما به هرحال مادرم تحت درمان است و هدفم اين است كه 
مســئوالن فكري بكنند كه جلوي تكرار اين موارد كه در عين 
سادگي خطرآفرين هســتند گرفته شده و با متخلفان برخورد 

قانوني و جدي شود.
رستگاري از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپيامك

كالهبرداران در كمين مستأجران 
اعضای باند 3نفره كالهبرداری كه با انتشار آگهی اجاره 
آپارتمان با قيمت مناســب دســت به كالهبــرداری از 

مستأجران می زدند دستگير شدند.
به گزارش همشــهری، متهمــان در ابتــدا آگهی اجاره 
آپارتمان با قيمت بســيار مناســب را در فضای مجازی 
منتشر كرده و سپس منتظر می ماندند تا طعمه هايشان 
با آنها تماس بگيرند. مســتأجرانی كه در جست وجوی 
آپارتمان اجــاره ای بودند با ديدن ايــن آگهی و قيمت 
مناسب آن بالفاصله با شماره ای كه در آگهی درج شده بود 
تماس می گرفتند. كالهبرداران پس از گفت وگوی تلفنی 
با طعمه شان به او اطمينان می دادند كه درصورت دريافت 
بيعانه، ملك موردنظر را به فرد ديگــری اجاره نخواهند 
داد و چند ساعت بعد برای عقد قرارداد به بنگاه خواهند 
آمد. آنها حتی برای جلب اطمينان طعمه شان تصاويری 
از آپارتمان را به همراه تصوير سند ماشين و تصوير كارت 
ملی شان كه در آن نشــانی آپارتمان درج شده بود برای 
او ارســال می كردند و طعمه  از همه جا بی خبر به تصور 
اينكه آپارتمانی با قيمتی مناسب گير آورده مبلغ زيادی 
به عنوان بيعانه به حساب كالهبرداران واريز می كرد، اما 
پس از آن كالهبرداران تلفنشان را خاموش می كردند و 

ناپديد می شدند.
كالهبرداری های اين باند ادامه داشت تا اينكه چند روز 
پيش و با شــكايت يكی از مالباختگان، مأموران پليس 
پايتخت در جريان ماجرا قرار گرفتــه و تحقيقات برای 

شناسايی و دستگيری كالهبرداران را آغاز كردند.
سرهنگ قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهی 
تهران گفت: شــاكی پرونده می گفت كه پس از پرداخت 
50ميليون تومان به عنوان بيعانه به حساب كالهبرداران، 
ديگر موفق به تماس با آنها نشــده و پــس از آن بود كه 

متوجه شده در دام كالهبرداران گرفتار شده است.
وی ادامه داد: با اين شــكايت، مأموران به بررسی تصوير 
كارت ملی و سند ماشــين كه كالهبرداران برای شاكی 
ارســال كرده بودند پرداختند، اما معلوم شــد كه همه 
آنها جعلی اســت. در ادامه و با بررسی شماره حسابی كه 
كالهبرداران در اختيار شاكی قرار داده بودند نيز معلوم 
شــد كه حســاب متعلق به مردی اســت كه مدعی بود 
كارت های عابربانك خــود را در ازای دريافت مبلغی به 

جوانی به نام شهاب، ساكن ورامين، فروخته است.
سرهنگ دســتخال گفت: با دستگيری شــهاب معلوم 
شــد كه او يكی از اعضای باند كالهبرداری اســت كه با 
همدستی 2 نفر ديگر دست به كالهبرداری از مستأجران 
می زند. به اين ترتيب 2متهم ديگر پرونده نيز دســتگير 
شــدند و در بازجويی ها اعتراف كردند كه با اين شگرد از 

3مستأجر كالهبرداری كرده اند.
رئيس پايگاه ســوم پليس آگاهــی تهران با اشــاره به 
اينكه تحقيقات از متهمان دستگير شــده ادامه دارد از 
مستأجرانی كه در جست وجوی آپارتمان اجاره ای هستند 
خواســت قبل از انجام معامالت ملكی، تحقيقات الزم را 
انجام بدهند؛ ابتدا سند مالكيت ملك را ببينند و با مراجعه 
به محل، ملك مورد نظر را با سند مطابقت دهند و هنگام 
خريد يا اجاره ملك، از مالك بودن طرف مقابل اطمينان 
حاصل كرده و درصورتی كه مالك به فرد ديگری وكالت 
داده اســت، وكالتنامه را به دقت مطالعه كرده و مطمئن 
شوند كه مالك به وكيل حق فروش يا اجاره ملك را داده 

باشد.

دختر 16ساله، قربانی نقشه شوم 
خواستگار قالبی

آشنايی دختر 16ساله با پسری جوان در راه مدرسه پايان 
شومی داشت.

به گزارش همشهری، چند روز پيش دختری نوجوان به 
همراه والدينش راهی دادسرای جنايی تهران شد و تا از 
پسری جوان كه در نقش خواســتگار او را فريب داده بود 

شكايت كند.
دختر 16ســاله در توضيح ماجرا بــه قاضی محمدامين 
تقويان، بازپرس شعبه هشــتم دادسرا گفت: مدتی قبل 
در راه مدرسه با پسری جوان به نام آرش آشنا شدم. پس 
از اين آشــنايی مدتی با هم چت می كرديم و گاهی او به 
مقابل مدرســه می آمد و پس از تعطيلی با هم به پارك 

می رفتيم.
وی ادامه داد:  ظرف مدتی كوتاه به او عالقه مند شــدم و 
برای همين وقتی از من خواســتگاری كرد جواب مثبت 
دادم، اما به خانواده ام حرفی نزدم. چون می دانستم آنها 
به دليل اينكه سنم كم است و از طرفی شناختی نسبت به 
آرش ندارند با اين ازدواج مخالفت می كنند. پدر و مادرم 
دلشان می خواست من درس بخوانم و به دانشگاه بروم و 
برای همين منتظر ماندم تا در فرصتی مناسب اين ماجرا 

را با آنها در ميان بگذارم.
دختر نوجوان گفت: چند هفته پيش اما آرش به من زنگ 
زد و مرا به خانه اش دعــوت كرد. او گفت خانواده اش هم 
حضور دارند و می خواهد مرا به آنها معرفی كند. بی آنكه 
خبر داشته باشم كه چه اتفاقی در انتظارم است راهی خانه 
آرش شدم، اما آن روز وی نوشيدنی  ای به من داد كه ديگر 
نفهميدم چه شد و وقتی به خودم آمدم، متوجه شدم كه 
وی از من فيلم سياه تهيه كرده است. آرش تهديدم كرد 
كه اگر از ماجرای آن روز به كسی چيزی بگويم، فيلم را 
در فضای مجازی منتشــر كرده و آبروی مرا می برد. پس 
از اين اتفاق شوم، به شدت دچار مشكالت روحی و روانی 
شــدم. همين باعث شــد كه خانواده ام در جريان ماجرا 
قرار بگيرند و من از ترس و خجالت خانه را ترك كردم و 
به شمال كشــور رفتم. چند روزی در آنجا ماندم تا اينكه 
خانواده ام با من تماس گرفتند و خواستند به خانه برگردم. 
آنها گفتند كمكم می كنند و وقتی همه ماجرا را برايشان 
تعريف كردم، خواســتند با هم به دادسرا برويم و از مرد 

جوان شكايت كنيم.
با مطرح شدن اين شكايت، بازپرس جنايی تهران دستور 
بازداشــت آرش را صادر كرد و تحقيقات برای شناسايی 

مخفيگاه وی آغاز شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپيام

كوتاه از حادثه عامل جنايت در قشم پس از 5سال از قصاص نجات يافت

مردی در ايالت كلرادو با ورود به يكی از كالنتری ها 
ماشين كالنتری را دزديد و وقتی در بی سيم شنيد 
كه يك درگيری خانوادگی گزارش شده است، برای 

رسيدگی به اين درگيری راهی ماموريت شد.
به گزارش نيويورك پست، اين حادثه چند روز پيش 
در شــهر تلر رخ داد. كالنتر شهر تلر به خبرنگاران 
گفت: حوالی صبح روز دوشــنبه مرد 33ساله ای 
به نام جرميا جيمز تيلور به يكی از ايســتگاه های 
فرعی كالنتری اين شهر در نزديكی درياچه جورج 
رفت و يك خودروی گشتزنی پليس را كه در آنجا 
پارك بود، دزديد و فرار كرد. دقايقی بعد در يكی از 
محله های شهر درگيری خانوادگی رخ داد كه اين 
درگيری از طريق بی ســيم به پليس گزارش شد. 
سارق كه در ماشــين كالنتری بود نيز اين پيام را 
شنيد و برای رسيدگی به ماجرای درگيری راهی 

محل حادثه شد.
كالنتر ادامه داد: كسی كه درگيری خانوادگی را به 

پليس گزارش كرده بود، بعدا به مأموران گفت كه 
جرميا جيمز )سارق ماشــين كالنتری( نخستين 
كسی بود كه به محل حادثه رســيد. او به محض 
رسيدن از ماشين كالنتری بيرون پريد و پرسيد آيا 
تيراندازی هم شده و كسی هم به قتل رسيده است؟ 
به گفته اين شــاهد عينی، جرميــا جيمز وقتی از 
ماشــين كالنتری پياده شــد، لباس پليس به تن 
نداشت. از سوی ديگر كامال مست به نظر می رسيد 
و حتی ماشــين كالنتری هم آســيب  ديده بود و 
همه  چيز كامال عجيب به نظر می رســيد. تا اينكه 
دقايقی بعد از حضور اين مرد در محل حادثه، سر و 
كله يك خودروی گشتی ديگر هم پيدا شد و جرميا 
جيمز به محض ديدن ماشــين پليس سوار همان 
ماشين مسروقه شــد و فرار كرد. پس از فرار سارق 
با ماشين پليس، تالش مأموران برای دستگيری او 
ادامه يافت تا اينكه حدود 2ســاعت بعد خودروی 
سرقتی در يكی از اتوبان ها مشاهده شد. مأموران 

قصد متوقف كردن آن را داشتند اما سارق با سرعت 
زياد اقدام به فــرار كرد و مأموران نيــز به تعقيب 
خودروی ســرقت شــده پليس پرداختند. پس از 
چندين دقيقه تعقيــب و گريز در نهايت خودروی 
ســرقتی به دليل تصادف، متوقف شــد و سارق به 
ســرعت از داخل آن بيرون پريد و به داخل جنگل 
فرار كرد. مأموران نيز به تعقيب او پرداختند تا اينكه 
محاصره اش كردند و درحالی كه سارق قصد داشت 
با چاقو آنها را تهديد كند، وی را با شــليك گلوله 
دستگير كردند. به گفته مقامات پليس، جرميا جيمز 
تيلور به دليل جراحاتی كه ديده بود به بيمارستان 
منتقل شد و اين در حالی است كه با 4اتهام از جمله 
سرقت ماشــين پليس، جعل هويت افسر پليس، 
آسيب رساندن به خودروی سرقتی و فرار از دست 
پليس روبه روست. سوابق اين مرد نشان می  دهد كه 
وی قبال به جرم شرارت دستگير شده و در آزادی 

مشروط به سر می برده است.

جاماندن موتورسيكلت سارق در صحنه سرقت گردنبند 
فوتباليست پيشكسوت به بازداشت مردی جوان منجر 
شــد كه می گويد بازيگر و كارگردان تئاتر اســت. او اما 
مدعی است كه نقشــی در گردنبندقاپی نداشــته و خودش هم قربانی 

دزدان شده است.
به گزارش همشــهری، ظهر دوشنبه گذشته ســی ام خرداد ماه بود كه 
گزارش يك سرقت خشن در خيابان دادمان حوالی شهرك غرب به پليس 
اعالم شد. وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند دريافتند كه سارقی با 

حمله به يك مرد، گردنبند او را قاپيده و فرار كرده است. مالباخته 
كســی جز محمد رضا مهدوی، پيشكسوت تيم پرسپوليس 

نبود. او می گفت كه حوالی ساعت 14خودروی خود را پارك 
كرده و از آن پياده شده بود كه ناگهان موتورسواری از كنار 
او عبور كرد و در يك چشم بر هم زدن گردنبند وی را قاپيد.

فوتباليست پيشكســوت تالش كرد مانع فرار سارق 
شــود و به جدال با او پرداخت. او پيراهن سارق را 

گرفت و كاله كاســكت را از سرش بيرون كشيد. 
همين اتفاق باعث شد تا موتور واژگون شود و با 
اين حال سارق كه به شدت ترسيده و مضطرب 
بود، پيــاده به فرار خود ادامه داد. پيشكســوت 
فوتبال همچنان به دنبال ســارق دويــد اما در 
نهايت سارق موفق به فرار شد و اين در حالی بود 
كه موتور سيكلت او در محل جا مانده بود. همين 

موتورسيكلت سرنخی شــد برای بازداشت صاحب 
آن. او كه مردی جوان است، شنبه شب دستگير شد 

و ديروز برای بازجويی به دادسرای ويژه سرقت انتقال 
يافت و پيش روی قاضی مصطفی تقی زاده، بازپرس شعبه 
پنجم دادسرا قرار گرفت. مرد جوان اما منكر سرقت شد و 
گفت كه خودش هم قربانی دزدان شده است. او مدعی شد 
كه روز حادثه دزدی موتور او را سرقت كرده و بعد با استفاده 
آن گردنبند فوتباليست پيشكســوت را قاپيده است. وی 
توضيح داد: من مدرك كارشناسی ارشد كارگردانی تئاتر 
دارم و بازيگر و كارگردان تئاترهای موزيكال هستم. او ادامه 
داد: حدود 15سال در زمينه تئاتر فعاليت دارم و درآمدم 
طوری است كه مشكل مالی ندارم كه بخواهم دست به 
ســرقت بزنم. روز حادثه موتورم را مقابل خانه ام پارك 

كرده بودم و حدود ساعت 3بعدازظهر وقتی از خانه خارج شدم، فهميدم 
كه آن را دزديده اند. به محض اينكه متوجه دزديدن موتورم شدم، راهی 
اداره پليس شدم و گزارش سرقت را اعالم كردم و ماجرای سرقت گردنبند 
پيشكسوت فوتبال را هم همان شب در سايت ها و شبكه های اجتماعی 
خواندم اما فكر نمی كردم كه موتور من در صحنه اين سرقت جا مانده باشد.

يك شاهد
متهم درحالی  مدعی شد كه بی گناه است و موتورش را سرقت كرده اند 
كه يك شاهد عينی وی را شناسايی كرده و می گويد متهم همان سارقی 
است كه گردنبند فوتباليست پيشكســوت را سرقت كرده است. اين 
شــاهد عينی راننده مسافركش اســت كه در تحقيقات گفت: روز 
حادثه حدود ســاعت 2ظهر بود كه در حوالی شــهرك غرب و در 
نزديكی بيمارستان آتيه بودم. شــغل من مسافركشی است و در 
جست و جوی مسافر بودم كه ناگهان جوانی را ديدم. او با تمام 
قدرت می دويد و به فاصله زيادی مرد ديگری دنبالش بود. 
در آن لحظه متوجه نشــدم مردی كه در تعقيب پسر 
جوان است، مشــهور و فوتباليست قديمی است. وی 
ادامه داد: پســر جوان درحالی كه نفس نفس می زد، 
سراغ من آمد و مدعی شــد كه مردی كه در تعقيب 
اوست، برادرزنش است. او گفت كه چون با همسرش 
اختالف دارد، برادرزنش نقشه انتقام جويی كشيده و 
اگر دستش به او برسد، باليی بر سرش می آورد. وی از 
من خواست تا او را سوار ماشين كرده و از آن منطقه دور 
كنم و جانش را نجات دهم. راننده مسافركش ادامه داد: 
به گمان اينكه مرد جوان حقيقت را می گويد، وی را سوار 
ماشــينم كردم و چند خيابان آن طرف تر او را از ماشين 
پياده كردم. او كسی جز متهم دستگير شده نيست، چون 
من چهره او را به خوبی به خاطر دارم و مطمئن هســتم 
جوانی كه آن روز سوار ماشينم شد، همين جوانی است 
كه به جرم سرقت از فوتباليســت معروف دستگير شده 
است. درحالی كه راننده مســافركش مرد بازداشت شده را 
شناسايی كرده، اما او همچنان اصرار دارد كه بی گناه است. 
در اين شرايط بازپرس جنايی دستور بازداشت متهم را صادر 
كرد و او برای انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره 

آگاهی تهران قرار گرفته است.

سارق، ماشین کالنتری را دزدید و راهی ماموریت شد

سارق گردنبند آقای فوتباليست، بازيگر تئاتر بود

پســر جوانی كه با همدســتی زنی 
شــوهر او را در جزيره قشم به قتل 
رسانده بود، 5سال پس از ارتكاب اين 
جنايت توانســت با پرداخت ديه رضايت اوليای دم را 

جلب كرده و از قصاص نجات پيدا كند.
به گزارش همشــهری، اين جنايت اواســط سال96 
در جزيره قشم واقع در اســتان هرمزگان اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه زن جوانی كه از مدت ها قبل 
با شوهرش دچار اختالف شده بود، تصميم گرفت از 
او جدا شود اما شوهرش حاضر به جدايی نبود. در اين 
شرايط بود كه زن جوان با پسری آشنا كه در محله شان 
زندگی می كرد و ســال ها او را می شناخت شروع به 
درددل كرد و از مشــكالت زندگــی اش و اختالفاتی 
كه با شوهرش داشــت  گفت. او به دنبال راهی برای 
جدايی از شــوهرش بود و اين شــرايط برای مدتی 
ادامه داشت تا اينكه يك روز وقتی آنها باهم صحبت 
می كردند فكر خطرناكی به ذهن شــان رســيد. آنها 
تصميم گرفتند شوهر زن جوان را بترسانند و وادارش 

كنند تا همسرش را طالق دهد.

قرار مرگبار
طبق نقشه ای كه اين زن و مرد كشيده بودند يك روز 
زن جوان به بهانه ای از شوهرش خواست تا با يكديگر 
به يكی از مناطق حاشيه جزيره بروند. قرار بود در اين 
محل پسر جوان با شوهر او درگير شده و وی را تهديد 
كند كه همسرش را طالق بدهد. آن روز مرد كه از نقشه 
شوم همسرش بی اطالع بود همراه او به آنجا رفت؛ غافل 
از اينكه پسر جوان از ساعتی قبل در آنجا انتظارشان 
را می كشــد. او كه يك چاقو زير لباسش پنهان كرده 
بود وقتی زن و شــوهر جوان را ديد بــه بهانه ای جلو 

رفت و با مرد درگير شــد. مكانی كه درگيری در آنجا 
رخ داد محلی خلوت بود و به جز آن 3نفر هيچ كس در 
آنجا نبود. لحظاتی بعد وقتی درگيری باال گرفت پسر 
جوان با چاقو چندين ضربه به مرد جوان زد و بالفاصله 

از آنجا گريخت.

داستان سرايی
با وجود اينكه زن جوان خودش اين نقشه را كشيده بود و 
همه  چيز را می دانست اما برای اينكه پليس به او مشكوك 
نشود با اورژانس تماس گرفت و كمك خواست. وقتی 
امدادگران رسيدند، ديگر كار از كار گذشته و شوهرش به 
قتل رسيده بود. در اين شرايط بود كه ماجرا به بازپرس 
جنايی گزارش و به دستور او تحقيقات در اين باره آغاز 
شد. نخستين فردی كه تحت بازجويی قرار گرفت همسر 
مقتول بود. او ابتدا به داستانسرايی پرداخت و درباره روز 
حادثه گفت: همراه شوهرم به اطراف جزيره رفته بوديم 
تا بگرديم اما مرد غريبه ای به شوهرم حمله كرد و او را 
به قتل رساند. من اين مرد را قبل از آن نديده بودم و او 
را نمی شناختم. از طرفی شوهرم با هيچ كس اختالف و 
خصومتی نداشت و نمی دانم چرا او را به قتل رساندند و 
دختربچه ام را يتيم كردند. هرچند همسر مقتول ادعا 
می كرد قاتل را نمی شناسد و نمی داند چرا شوهرش به 
قتل رسيده است، اما كارآگاهان پليس به او شك كردند 
و وقتی درباره زندگی خصوصی اش تحقيق كردند پی 
بردند كه او از مدت ها قبل با شوهرش اختالف داشته و 
زندگی شان مدام با كشمكش و تنش همراه بوده است. 
از طرفی با تحت نظر گرفته شدن ارتباطات شخصی اين 
زن معلوم شد كه او با پسر جوانی به طور پنهانی ارتباط 
دارد. مجموعه اين اطالعات ســبب شــد تا نام همسر 
مقتول به عنوان مظنون شماره يك اين پرونده مطرح 

شود. در اين شــرايط بود كه او بازداشــت شد و وقتی 
تحت بازجويی های فنی قرار گرفت به قتل شوهرش با 
همدستی پسر جوان اعتراف كرد. او در اعترافاتش گفت: 
چون با شوهرم زندگی خوبی نداشــتم از پسری آشنا 
خواستم شوهرم را بترساند تا مجبور شود طالقم دهد.  
او ادامه داد: آن روز به بهانه ای شوهرم را به جای خلوتی 
كشاندم و در آنجا پســر جوان به ما نزديك و با شوهرم 
درگير شد. قرار بود كه او فقط شوهرم را بترساند اما در 
درگيری چند ضربه چاقو به او زد و اين حادثه اتفاق افتاد.

اعتراف به قتل
به دنبال اعترافات زن جوان، تالش ها برای دستگيری 
عامل اصلی جنايت آغاز شد. بررسی ها نشان می داد او 
پس از قتل از قشم گريخته و به مكان نامعلومی رفته 
اســت. با وجود اين، تالش ها برای دستگيری او ادامه 
پيدا كرد تا اينكه 2ماه بعد مأموران به اطالعاتی دست 
پيدا كردند كه نشان می داد قاتل فراری به قشم برگشته 
است. در اين شرايط بود كه او دستگير شد. متهم وقتی 
تحت بازجويی قرار گرفت به قتل اعتراف كرد اما مدعی 
شد قصدش تهديد و ترســاندن مقتول بوده و نيتی 
برای قتل او نداشته است. او در ادامه جزئيات بيشتری 
از  جنايت را برمال كرد و درنهايت پرونده اتهامی اين 
دو متهم با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفری يك 

استان هرمزگان فرستاده شد.

در يك قدمی چوبه دار
در جلسه محاكمه، پدر و مادر مقتول از طرف خودشان 
و به عنوان اوليای دم قهری فرزند خردسال مقتول برای 
قاتل درخواست حكم قصاص كردند و برای عروسشان 
نيز اشد مجازات را خواستند. در اين جلسه بار ديگر 

متهمان به دفاع از خود پرداختند و جزئيات جنايتی را 
كه با همدستی يكديگر مرتكب شده بودند شرح دادند. 
به اين ترتيب ختم جلســه اعالم شد و قضات دادگاه 
پس از شور مرد جنايتكار را به قصاص و همسر مقتول 
را به اتهام معاونت در قتــل به تحمل حبس محكوم 
كردند. اين رأی بعد از مدتی در ديوان عالی كشور نيز 

تأييد و آماده اجرا شد.

بخشش با ديه ميلياردی
اوليای دم در همه اين مدت اعــالم كرده بودند كه 
خواسته شان قصاص قاتل است و به هيچ وجه حاضر 
نيستند او را ببخشند. با اين حال با قطعی شدن حكم 
قصاص و آغاز شــمارش معكوس برای اجرای حكم 
تالش های تيم صلح و سازش زندان بندرعباس برای 
جلب رضايت اوليای دم آغاز شد. كاظم شاهرخ نيا، 
از اعضای شــورای حل اختالف زنــدان بندرعباس 
دراين باره به همشــهری می گويد: متهم در 5سالی 
كه زندانی بود واقعا تغيير كرده و اصالح شــده بود. 
به همين دليل تالش هايی را برای بخشــش او آغاز 
كرديم. من و چند نفر ديگر از همكارانم برای جلب 
رضايت آنها چند مرتبه به قشم رفتيم. آنها حاضر به 
بخشش نمی شدند اما در نهايت ابتدا پدر مقتول و در 
ادامه مادرش حاضر شدند با دريافت ديه يك ميليارد 
تومانی قاتل را ببخشند و به اين ترتيب او از قصاص 

نجات پيدا كرد.
شــاهرخ نيا درباره سرنوشــت متهمان ايــن پرونده 
می گويد: همســر مقتول كه در حال گذراندن دوران 
محكوميتش در زندان است اما مرد محكوم به قصاص 
با اعالم گذشــت اوليای دم قرار است به لحاظ جنبه 

عمومی جرم در دادگاه محاكمه شود.

گزارش

دادسرا

گروگانگيری پسر 4ساله برای 
پس گرفتن يك چك

مرد بدهكار كه در ازای بدهی اش يك چك پرداخت كرده 
بود برای پس گرفتن چك، پسر 4ساله طلبكارش را ربود و به 
گروگان گرفت، اما بعد از چند ساعت مجبور شد او را رها كند.

به گزارش همشهری، چند روز قبل به پليس استان البرز خبر 
رسيد كه مردی سابقه دار پسر 4ساله ای را ربوده و به گروگان 
گرفته اســت. آنطور كه شواهد به دســت آمده نشان می داد 
گروگانگير مدتی قبل از پدر گروگانش مبلغی پول گرفته و در 
قبال آن يك برگه چك داده بود، اما حاال بدون آنكه بدهی اش 
را تسويه كند قصد داشت با گروگان گرفتن پسرش چك را پس 
بگيرد. در اين شرايط بود كه تالش های مأموران پليس آگاهی 
البرز برای رهايی گروگان 4ساله آغاز شد. هنوز چند ساعت از 
اين حادثه نگذشته بود كه كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه 
متهم را شناســايی كنند. آنها همزمان با او تماس گرفتند و 
عواقب كار خطرناكی را كه انجام داده بود به او گوشزد كردند. 
همين تماس باعث شد تا گروگانگير پس از 6ساعت پسر 4ساله 
را به يكی از آشــنايان خود تحويــل داده و خودش فرار كند. 
سرهنگ محمد نادربيگی، رئيس پليس آگاهی استان البرز با 
اشاره به تحويل كودك ربوده شده به خانواده اش گفت: تالش 
پليس برای دستگيری مرد گروگانگير ادامه دارد. او ادامه داد: 
پليس آگاهی به ميزانی از توانمندی رسيده كه حرفه ای ترين 
مجرمان را در كوتاه ترين زمان در هر نقطه كه مخفی شــده 

باشند دستگير كرده و تحويل قانون می دهد.


