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حکم مرگِ

تبهکار 18میلیارد تومانی

گروه حوادث – تبهكار اقتصادي به اتهام كالهبرداري
 184ميلي�ارد ريالي از  1200نفر ،اخالل در امنيت جامعه
و كسب مال نامش�روع با حكم قطعي دادگاه تجديد نظر
استان لرستان در آستانه اعدام قرار گرفت.
به گزارش ايرنا ،علي س��بزواري – مسئول روابط عمومي
دادگس��تري لرس��تان  -ب��ا اع�لام اي��ن خب��ر گف��ت :پرون��ده
مفاس��د اقتص��ادي «باباخانوليپ��ور» ب��ا ش��كايت 1200
نف��ر از مالباخت��گان در ش��عبه  102دادگاه عموم��ي جزاي��ي
شهرستان خرمآباد – اس��تان لرستان – تحت رسيدگي قرار
گرف��ت .ب��ه گفته وي ،مفس��د اقتصادي موردنظ��ر با دريافت
مبل��غ  184ميليارد و  640ه��زار ريال به مردم قول واگذاري
خ��ودروي ارزانقيم��ت داده بود كه اين وع��ده تحقق نيافت.
وي اف��زود :دادگاه ب��ه اس��تناد دالي��ل و مس��تندات پرونده و
ش��كايت مالباخت��گان متهم را مجرم ش��ناخت و او را به اعدام
محكوم كرد .حكم دادگاه بدوي با اعتراض وكالي وي ،براي
رس��يدگي به ش��عبه اول ديوان عالي كشور ارجاع شد .هيأت
قضايي نيز پس از بررس��ي پرونده ،با در نظر گرفتن صالحيت
رسيدگي دادگاههاي تجديدنظر استان ،آن را به مركز استان
بازگرداند .هيأت قضايي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان
لرس��تان ني��ز پس از رس��يدگي پرونده به اس��تناد م��اده 250
قانون آئين دادرسي كيفري با رد اعتراض تبهكار اقتصادي و
وكاليش ،حكم اعدام باباخان وليپور را تأييد كرد.

اعدام عامل جنایت
گروه حوادث  -بهنود
شجاعي که به اتهام قتل پسر
جوانی محکوم به مرگ شده
بود سرانجام سحرگاه ديروز در
زندان اوين به دار آويخته شد.

پرونده پس��ر  21س��اله كه پيش از اين ني��ز  6بار تا
پاي چوبه دار رفته و به اميد دريافت رضايت برگشته بود
س��رانجام براي هميشه بسته ش��د .به گزارش خبرنگار
جنايي ما ،س��حرگاه يكش��نبه  19 -مهر  -بهنود پس
از طي تش��ريفات قانوني در حالي همراه مأموران وارد
حياط زندان ش��د كه پدر ،مادر و خواهر و برادر احسان
نصرالله��ي  -مقت��ول  -پ��اي چوبه دار لحظهش��ماري
ميكردن��د .وكالي بهن��ود ني��ز در آخري��ن لحظات در
تالش ب��راي جلب رضايت پ��در و مادر مقت��ول بودند،
ام��ا انگار فايدهاي نداش��ت .س��پس قاض��ي جابري -
سرپرست اجراي احكام دادسراي جنايي  -و پورمكري
 مدي��ر دفتر ش��عبه  -ب��راي آخرينب��ار از پ��در و مادرمقتول خواس��تار عفو و بخشش پسر زنداني شدند ،اما
پدر احسان در پاسخ به آنها گفت« :اين ماجرا حدود 2
سال طول كشيد و امروز بايد تمام شود ».آخرين مرحله
نوبت بهنود ب��ود تا در لحظههاي پايان��ي زندگي براي

به دنبال چاپ عكس متهم در صفحه حوادث «ايران»

كالهبردار فراري به دام افتاد

گ�روه ح�وادث –
همزم�ان ب�ا چ�اپ
عك�س كالهب�ردار
ف�راري در روزنام�ه
اي�ران ،كارآگاه�ان
اداره چهاردهم پليس
آگاه�ي موف�ق ب�ه
دستگيري متهم تحت تعقيب شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،رس��يدگي ب��ه اين پرونده
از چن��دي قب��ل و در پي مراجعه مرد جواني به ش��عبه
هش��تم دادس��راي ناحي��ه ي��ك – الهي��ه – ته��ران در
دس��تور كار ق��رار گرفت .ش��اكي به بازپرس «روس��تا»
گفت :از يك س��ال پیش به فكر راهاندازي نمايندگي
فروش خودروهاي اقس��اطي در شهرستان افتادم اما
در جريان مراحل س��خت دريافت مج��وز ،در ميانه راه
منصرف شدم تا اينكه ش��ش ماه قبل آگهي اعطاي
نمايندگي فروش خودروهاي اقس��اطي از دو ش��ركت
معتب��ر خودروس��ازي را دي��ده و ب��ا ش��ماره تلفنهاي
درج ش��ده تماس گرفتم .پس از هماهنگي و دريافت
نش��اني به تهران آمدم و پس از مالقات با مرد جواني
كه خود را فرهاد و صاحب نمايندگي مركزي ش��ركت
خودروس��از معرف��ي ميك��رد ،ب��راي درياف��ت مجوز
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نمايندگي به توافق رسيديم .سپس  3ميليون تومان
به ش��ماره حس��ابي كه در اختيارم قرار داده بود واريز
كردم .غافل از اينكه از سوي مرد كالهبردار نقره داغ
شدهام .رسيدگي به اين پرونده از سوي مأموران اداره
چهاردهم پليس آگاهي ادامه داشت كه 100شكايت
مشابه ديگر از متهم فراري مطرح شد .در همين حال،
مأموران با كمك مالباختگان چهره متهم را شناسايي
و پس از بررسي سوابق كيفرياش دريافتند او يكبار به
جرم كالهبرداري محكوم شده و پس از سپردن وثيقه
از زن��دان آزاد ش��ده و ديگر بازنگش��ته بود .س��رانجام
مأموران با رديابيهاي تخصصي پس از حدود يكماه
تالش ،مخفيگاه متهم را در ش��مال تهران شناس��ايي
و او را دس��تگير كردن��د .س��رهنگ كارآگاه فري��دون
رهبريان ،معاون مبارزه با جرايم خاص پليس آگاهي
ته��ران بزرگ ،با اعالم اي��ن خبر گفت :در حال حاضر
تحقيقات كارآگاهان از تبهكار چند چهره ادامه دارد.
وي با درخواس��ت چ��اپ عكس بدون پوش��ش متهم
از م��ردم و مالباختگان خواس��ت براي طرح ش��كايت
به ش��عبه هشتم بازپرسي دادس��راي ناحيه يك الهيه
تهران ي��ا اداره چهاردهم پليس آگاه��ي تهران بزرگ
(مب��ارزه ب��ا كالهب��رداري) واق��ع در خياب��ان وحدت
اسالميمراجعهنمايند.

ونک پارک

رهايي از مرگ تالش كند .بنابراين به محض مشاهده
پدر احس��ان خود را به پاي او انداخت .پس��ر جوان كه
از ش��دت ترس و گريه ميلرزيد ،دائم التماس ميكرد
و تقاضاي بخشش داشت .در اين ميان پدر احسان در
ميان بهت حاضران ،دست نوازش بر سر بهنود كشيد
و در حالي كه با دس��تانش س��ر او را نوازش ميكرد ،به
گريه افت��اد .خواهر و برادر مقتول كه بر اجراي س��ريع
حكم اعدام اصرار داشتند ،با ديدن اين صحنه ناگهان
به گريه افتاده و با التماس از پدرشان خواستند قاتل را
به خاطر آرامش روح برادرشان ببخشد ،اما فريادهاي
مادر دلسوخته احسان مهر پاياني بر اين پرونده جنايت
جنجاليكوبيد.
گزارش پرونده
رس��يدگي به ماجراي قت��ل احس��ان نصراللهي -
 17س��اله  -از  24مرداد  84و همزمان با كش��ف پيكر
خونين او در مجتمع ونك پارك تهران روي ميز قاضي

تلفن گروه حوادث88761621 :

عامل جنايت خونين قلعه حسنخان:

فقط قصاص ميخواهم

پسر اعدامی

محمدحس��ين ش��املو قرار گرف��ت .به گفته ش��اهدان
ماجرا ،احسان و بهنود در جريان يك نزاع دستهجمعي
با هم درگير ش��ده و سرانجام بهنود با ضربه كارد ،پسر
نوجوان را از پا درآورد .متهم پس از دستگيري و اعتراف
به قتل مجرم شناخته شد و قضات دادگاه كيفري پس
از محاكمه او را به قصاص  -اعدام  -محكوم كردند .اين
حكم از س��وي قضات ديوانعالي كشور نيز تأييد و براي
اجرا به ش��عبه اج��راي احكام دادس��راي جنايي تهران
فرستاده شد .درحالي كه قاضي فخرالدين جعفرزاده
 سرپرس��ت دادس��راي جناي��ي تهران  -و مس��ئوالنواحد صلح و سازش دادسرا به همراه گروههاي مختلف
هنرمندان تالش زيادي براي جلب رضايت اولياي دم و
نجات بهن��ود از مجازات مرگ انجام دادند ،اما خانواده
مقت��ول همچنان بر خواس��ته خ��ود پافش��اري كردند.
سرانجام نيز حكم قصاص قاتل صبح ديروز اجرا شد.

معماي مرگ نگهبان برج

گ�روه ح�وادث ـ جدال دزد معت�اد در يك س�اختمان اداري با دو
نگهبان ،با مرگ مرموز يكي از نگهبانها خاتمه يافت.
ب�ه گ�زارش خبرنگار جناي�ي ما ،حدود س�اعت  3بام�داد ديروز
مأم�وران كالنت�ري  148انقالب ب�ه دنبال تماس س�اكنان منطقه از
درگيري شديد در يك ساختمان اداري ،تجاري باخبر شدند .دقايقي
بعد وقتي مأموران به س�اختمان «برج ساز» خيابان آزادي رسيدند به
محض ورود به كوچه با پيكر بيجان يكي از نگهبانها روبهرو ش�ده
و چند متر دورتر نگهبان ديگر ش�ركت را گالويز با مرد سارق ديدند.
پس از دستگيري مرد معتاد و اعالم موضوع به قاضي حسين روشن ـ
بازپرس كشيك ويژه قتل ـ تحقيقات جنايي در اين باره آغاز شد .مرد
نگهبان به مأموران گفت« :حدود ساعت دو و نيم صبح متوجه حضور
غريبهاي در پاركينگ مجتمع شديم .وقتي به آنجا رفتيم مرد ناشناسي
را ديديم كه مقداري وسايل كامپيوتر و تجهيزات دندانپزشكي همراه
داشت .وقتي به طرفش رفتيم پا به فرار گذاشت كه تعقيبش كرديم
اما ناگهان با ما درگير ش�د .لحظاتي بعد همكارم جعفر ـ  50ساله ـ
فريادي كشيد و روي زمين افتاد .اما من به تعقيب دزد پرداختم تا اين
كه پليس رسيد ».حسن ـ  41ساله ـ كه اعتياد شديد به كراك دارد در حالي كه منكر قتل بود ،گفت:
از چند روز قبل شركتي را در اين ساختمان زير نظر داشتم .بنابراين نيمه شب براي سرقت وارد آنجا
شده و از چند دفتر در طبقات سوم و پنجم تعدادي كامپيوتر ،گوشي موبايل ،تجهيزات دندانپزشكي،
 1700دالر پ�ول نقد 1000 ،يورو و دوميليون تومان ايران چك برداش�تم .اما موقع فرار اش�تباهي از
پاركينگ سردرآوردم .وقتي ميخواستم از آنجا خارج شوم تا براي بردن اموال مسروقه ماشين كرايه
كنم نگهبانها مرا ديدند و درگير ش�ديم ...بازپرس روش�ن با اعالم اين خبر گفت :جسد مرد نگهبان
براي تعيين علت اصلي مرگ به پزش�كي قانوني فرس�تاده ش�ده و متهم نيز تا روشن شدن ابهامات
پرونده در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار دارد.

گ�روه ح�وادث -عام�ل
تيران�دازي مرگب�ار در يك�ي
از محلهه�اي اط�راف تهران،
جزئي�ات  6قت�ل و مج�روح
كردن  12نفر ديگر را تشريح
كرد.
امیرحسین
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا،
محمد 65 -س��اله -س��اعت  9و
 30دقيقه از اداره آگاهي شهريار
ب��ه مح��ل جناي��ت در خياب��ان
ش��اهبداغي قلعه حس��نخان
انتق��ال ياف��ت .چند دقيق��ه بعد
ه��م در مقابل قاض��ي محمدرضا
وليعه��دي -رئيس ش��عبه 103
فاطمه
دادگاه ش��هر ق��دس ،-افس��ران
اداره آگاه��ي و چن��د ت��ن از
خبرنگاران به تشريح ماجرا پرداخت.
م��رد جنايتكار گفت :روز حادثه با يكي
از همسايهها مقابل مجتمع مسكوني درگير
ش��ده و از او خواس��تم اجازه ندهد دوستان
مجرد پس��رش به مجتمع رفت و آمد داشته
باشند اما همان موقع يكي از دوستان پسر
همس��ايه با موتور وارد س��اختمان شد .بعد
هم مرد همسايه بدون توجه به حرفهايم،
گف��ت« :چهار ديواري ،اختياري؛ هر كاري
ميخواه��ي انج��ام ب��ده» در حال��ي ك��ه با
ش��نيدن اين حرف بش��دت عصباني ش��ده
بودم ،به اتاق��م در طبقه همكف رفتم .پس
از برداشتن اسلحه كالشينكف كه البهالي
گونيهاي برنج مخفي كرده بودم 2 ،كلت
را نيز در جيب كتم گذاش��ته و به طرف مرد
همسايه رفتم.
قاض�ي :از كج�ا مطمئن ب�ودي كه
اسلحهها درست كار ميكنند؟
محم�د :ش��ب چهارش��نبه س��وري ب��ا
اس��لحه كالش��ينكف در پش��ت بام شليك
ك��رده ب��ودم .در طبق��ه س��وم ب��ه س��وي
م��رد همس��ايه ،پس��ر و دخت��رش ش��ليك
ك��ردم .فك��ر كن��م بي��ن  10ت��ا  20گلوله
ش��ليك كردم .در اين تيران��دازي ،فاطمه
  15س��اله -كشته شد اما پدر و برادرشكه مجروح ش��ده بودند ،با آسانس��ور فرار
كردند .خواس��تم ب��ه دنبال آنه��ا بروم كه
صداي زن و بچهام را از طبقه باال ش��نيدم.
س��ريع به طرف آنها رفتم و ش��ليك كردم.
همس��رم زه��را و دخت��رم صديق��ه در آنجا
ه��دف گلوله قرار گرفته و كش��ته ش��دند.
بعد خش��اب اسلحه را پر كرده و به خيابان
رفت��م .در آنجا ب��ه طرف مغازهاي ش��ليك
ك��ردم .ميخواس��تم ي��ك قاچاقچ��ي را
بكش��م .هنگام برگش��ت به خانه يك پرايد

پیام

پوریا

سد راهم شد كه حدود  10گلوله
ب��ه طرفش ش��ليك ك��ردم .تصور
ميكردم رانن��ده آن هم مرده اما
بعد از دستگيري پي بردم او زنده
مانده است .وقتي وارد ساختمان
شدم ،ش��ش نفر از اهالي با چوب
ب��ه طرف��م آم��ده و ميخواس��تند
دستگيرم كنند كه بيهدف به طرفشان
شليك كردم .بعد هم با آسانسور به طبقه
آخر رفته و خودم را به پش��تبام رس��اندم.
س��پس ب��ه س��وي م��ردم كوچ��ه و خيابان
شليك كردم.
قاضي :چ�را كودكان را هدف گلوله
قرار دادي؟
مته��م :آن زم��ان بيه��دف ش��ليك
ميك��ردم ،ب��ه همي��ن خاط��ر پ��س از
دس��تگيري متوج��ه ش��دم س��ه بچ��ه ه��م
كش��ته ش��دهاند .البت��ه مأموران��ي هم كه
در مح��ل حاضر ش��ده بودند ،چن��د گلوله
شليك كردند كه هيچكدام به من نخورد.
در ح��ال تيران��دازي ب��ودم ك��ه مأم��وران
ب��ه پش��تبام آمدن��د .وقتي متوجه ش��دم
پليس هس��تند ،اسلحهام را زمين گذاشته
و خ��ودم را تس��ليم ك��ردم! مته��م پ��س از
 23دقيقه بازس��ازي صحن��ه تيراندازي به
خ��ودروي پلي��س منتقل ش��د و در آنجا به
پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
پشيمان نيستي؟
م��ن خ��ودم االن داغ��دارم و ميدان��م
ديگ��ر خانوادهه��اي داغدار چ��ه وضعيتي
دارن��د .ب��اور كني��د از كاري ك��ه ك��ردم،
پشيمانم.
به همين خاطر در بازداشتگاه اداره
آگاهي قصد خودكشي داشتي؟
بل��ه .در زندان ه��م چند بار خواس��تم
خودكش��ي كنم ،اما موفق نشدم ،چرا كه

در آنجا با دوربين مرا زيرنظر دارند.
فكر ميكني رضايت بگيري؟
نه .من فقط قصاص ميخواهم.
قاض��ي «محمدرض��ا وليعه��دي»،
رئي��س ش��عبه  103دادگاه ش��هر ق��دس
پ��س از بازس��ازي صحنه قتل ب��ه خبرنگار
ما گف��ت :در جريان بازجوي��ي از «محمد»
مش��خص شد او به خاطر س��وءظن اشتباه
و نادرس��ت ب��ه همس��ر و دخت��رش و پس��ر
همس��ايه مرتك��ب جنايت هولناك ش��ده
كه هماكنون به اش��تباه خود پي برده كه
متأس��فانه دير اس��ت .وي درباره سالمت
روان��ي مته��م ني��ز گفت :ب��ه نظ��رم عامل
جنايت س��الم است ،زيرا از قبل براي قتل
برنامهري��زي كرده بود .البته در اين رابطه
كارشناس��ان پزش��كي قانوني نظر قطعي
خواهند داد.
قاض��ي وليعه��دي اف��زود :پرون��ده ب��ا
تكمي��ل تحقيقات براي محاكمه به دادگاه
كيفري استان تهران فرستاده خواهد شد.
بخش��ي از پرونده درباره خريد مهمات نيز
به دادگاه انقالب شهريار ارسال ميشود.
«محمد» 65 ،س��اله متهم اس��ت عصر
روز يكشنبه  -يكم شهريور  - 88با شليك
در س��اختمان ش��ش طبقهاش در خيابان
«ش��اهبداغي» قلعه حس��نخان ش��ش تن
ب��ه نامهاي زهرا ،صديق��ه ،فاطمه ،پوريا،
اميرحس��ين و پيام را به قتل رسانده است.
در جري��ان اي��ن تيران��دازي  12نف��ر ه��م
مجروح شدند.

