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 مطالبه از پليس امنيت اخالقي 
در صدر درخواست تهراني ها

جانش�ين رئيس 
پايتخت  پلي�س 
در  حض�ور  ب�ا 
نظ�ارت  مرك�ز 
همگان�ي پلي�س 
گفت: بيش�ترين 
س�ت  ا خو ر د
ن  ا ند و ش�هر
از پلي�س مرب�وط ب�ه پلي�س امني�ت اخالقي، 
راه�ور و نظ�ارت ب�ر اماك�ن عموم�ي ب�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حميد هداوند در حاشيه 
ديدار مردمي در مركز نظارت همگاني پليس پايتخت 
گفت: امروز به مشكالت ۳۴۰ ش��هروند رسيدگي و 
دستورات الزم از سوي رؤساي پليس تخصصي صادر 
شد. وي ادامه داد: پليس تهران همواره به دنبال تكريم 
شهروندان و رسيدگي به مشكالت و خواسته هاي آنها 
است. وي در مورد بيشترين درخواست شهروندان از 
پليس گفت: بيشترين درخواست ها مربوط به پليس 
امنيت اخالق��ي، راهور و نظارت ب��ر اماكن عمومي 
بود. جانش��ين رئيس پليس تهران با اعالم موضوع 
مسئوليت پذيري و پاسخگويي پليس پايتخت گفت: 
شهروندان بدانند پليس تهران هميشه پاسخگوي 
نيازها، خدم��ات و انتظ��ارات مردم از ش��هروندان 
اس��ت. امروز هم در ديدار مردمي به موضوعاتي كه 
قابل رسيدگي بود، رس��يدگي و در چارچوب قانون 

دستوراتي براي تسهيل امور شهروندان صادر شد. 
وي پليس تهران را پليسي پاسخگو دانست و تأكيد 
كرد: پليس تهران هميش��ه پاس��خگو بوده و سعي 
شده است تا با تسهيل امور براي شهروندان، خدمات 
انتظامي به آنها در كمترين زمان ارائه ش��ود. تمامي 
نقدها، شكايت و تقدير ش��هروندان از پليس كه در 
سامانه ۱۹۷ ثبت مي شود هم، از سوي بازرسي پليس 

رسيدگي مي شود.

اميد 3 بيمار به ادامه زندگي
جري�ان  در  ك�ه  م�ردي  ب�دن  اعض�اي 
س�قوط از ارتف�اع ب�ه م�رگ مغ�زي مبت�ال 
ش�ده بود ب�ه س�ه بيم�ار نيازمن�د اهدا ش�د. 
قربانعلي گريواني ۴۳ ساله ساكن شهرستان بجنورد 
بود كه به علت سقوط از ارتفاع به مرگ مغزي دچار 
شد. پس از تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده اش 
كليه ها و كبد او به سه بيمار نيازمند در بيمارستان 

منتصريه مشهد اهدا شد. 
 

مرگ خاموش يك هنرمند
يكي از هنرمندان موس�يقي آئيني شهرس�تان 
تايب�اد در جريان حادثه گازگرفتگي فوت ش�د. 
حامد سليماني، هنرمند موسيقي آئيني شهرستان 
تايباد بود كه بر اثر انتش��ار گاز گرفتگي در خانه اش 
جان خود را از دست داد. انتشار گاز از آبگرمكن علت 

اين حادثه بود. 
 

اعتراف به سرقت گوشواره هاي 
كودكان با موتور سرقتي

مج�رم س�ابقه دار ك�ه ب�ه اته�ام س�رقت 
ق�رار  تعقي�ب  تح�ت  ك�ودكان  گوش�واره 
داش�ت در محل�ه هفت چن�ار بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ قدرت اهلل حق پرست، 
رئيس كالنتري ۱۱۱ هفت چنار در اين باره توضيح 
داد: عصر روز 22 بهمن ماه مأموران گشت كالنتري 
هنگام گشت زني به مردي كه با موتور پالك مخدوش 
در حال تردد بود مظنون شده و بعد از بررسي پالك 
موتور متوجه سرقتي بودن آن شدند. همچنين معلوم 
شد كه شكايت هاي مشابهي درباره سرقت و زورگيري 
با اين موتور به پليس گزارش ش��ده است. بنابراين 
مأموران مرد موتورسوار را بازداشت كردند. سرهنگ 
حق پرست ادامه داد: بررسي س��وابق مرد بازداشت 
شده نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار است كه به 
اتهام سرقت گوشواره كودكان تحت تعقيب قرار دارد. 
وي گفت: با به دست آمدن اين اطالعات متهم به جرم 
خود اعتراف كرد و گفت از مدتي قبل با موتور سرقتي 
اقدام به سرقت گوشواره كودكان مي كرد كه سرانجام 
بازداش��ت ش��د. بعد از انجام تحقيقات، متهم براي 
شناسايي جرائم بيشتر به پايگاه هشتم پليس آگاهي 

تهران بزرگ منتقل شد. 
 

 بازداشت دزدان شب رو 
در كوچه بن بست

س�ه س�ارق كه به اتهام سرقت هاي س�ريالي از 
خانه هاي ش�رق تهران تحت تعقي�ب بودند در 
ي�ك كوچ�ه بن بس�ت گرفت�ار پليس ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد قربان منصوري، 
رئيس كالنتري ۱۴۴ جواديه تهرانپارس توضيح داد: 
چندي قبل ش��كايت هاي مش��ابه درباره سرقت از 
منازل شهروندان به كالنتري گزارش شد. بعد از آن 
بود كه مأموران پليس دست به تحقيق زدند و متوجه 
شدند كه همه سرقت ها از سوي اعضاي يك باند رقم 
مي خورد. با شناسايي سارقان مشخصات آنها در اختيار 
تيم هاي گشت كالنتري قرار گرفت تا اينكه يكي از 
مأموران كالنتري هنگام گشت زني خودروي سارقان را 
شناسايي و درخواست كمك كرد. با حضور تيم كمكي 
س��ارقان تحت تعقيب قرار گرفتند و در جريان يك 
عمليات تعقيب و گريز بود كه خودروي سارقان وارد 
كوچه اي بن بست شد. بعد از آن بود كه مأموران موفق 
شدند سه سارق را بازداشت كنند.  سرهنگ منصوري 
گفت : متهمان در جريان بازجويي ها به سرقت های 
سريالي از خانه شهروندان اعتراف كردند. وي گفت: 
پرونده براي شناسايي جرائم بيشتر به پايگاه چهارم 

پليس آگاهي تهران فرستاده شد. 
 

سخنگوی ناجا:
 پليس هيچ دخل و تصرفي  در خصوص

 هزينه ورود به طرح ترافيك ندارد

س�خنگوي نيروي انتظامي با بي�ان اينكه پليس هيچ دخ�ل و تصرفي 
در خص�وص هزينه ورود ب�ه طرح ترافيك ن�دارد، گف�ت: پليس راهور 
تهران به عن�وان يكي از اعضاي ش�وراي ترافيك مش�روط ب�ه اينكه 
ط�رح جدي�د ترافي�ك منج�ر ب�ه آلودگ�ي بيش�تر ه�وا، افزاي�ش 
ترافي�ك و فش�ار مضاعف بر مردم نش�ود ب�ا آن موافقت كرده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار منتظرالمهدي در نشست خبري روز دوشنبه 
درباره طرح ترافيك جديد گفت: هر گونه تصميم گيري درباره مسائل ترافيك 
شهر تهران در شوراي ترافيك شهرداري پايتخت كه شهردار تهران رئيس آن 
است مطرح مي ش��ود و پليس راهور تهران يكي از اعضاي آن شورا است كه 

نظريات تخصصي خود را در خصوص طرح هاي ترافيكي ارائه مي دهد. 
سخنگوي ناجا با اشاره به اينكه طرح جديد ترافيك در تهران ابتدا چند مشكل 
داشت، افزود: براي رفع اين مشكالت پليس الزاماتي را مطرح كرد كه اين الزامات 

لحاظ شد و در نهايت پليس بااين طرح موافقت كرد. 
وي با بيان اينكه پليس بر سر سالمت مردم هرگز مماشات نمي كند ادامه داد: 
پليس راهور تهران بزرگ س��ه الزام را در خصوص اين طرح مطرح كرده بود 
نخست آنكه اين طرح به آلودگي بيش��تر هوا منجر نشود، دوم باعث افزايش 
ترافيك نشده و سوم فشار مضاعف بر مردم وارد نكند كه اين سه الزام در اين 
طرح لحاظ ش��د.  به گفته وي پليس به همين س��بب با پولي شدن تردد در 
محدوده زوج و فرد مخالفت كرد و پولي شدن تردد در محدوده زوج و فرد در 

سال آينده تصويب نشد. 
     كاهش 12 درصدی ورود به محدوده طرح ترافيك 

سردار منتظر المهدي به كاهش ۱2 درصدي ورود به محدوده طرح ترافيك 
در سال جديد اشاره كرد و گفت: امسال ۱2۹ هزار خودرو وارد محدوده طرح 
ترافيك شدند كه در سال جديد كاهش ۱2 درصدي را مواجهيم يعني ۱۰۳ هزار 

خودرو مجوز ورود به طرح را دريافت مي كنند. 
وي درباره هزينه هاي ط��رح و ترافيك جديد اظهار ك��رد: پليس هيچ دخل 
و تصرفي در خصوص هزين��ه ورود به طرح ترافيك ن��دارد و اين هزينه ها در 
شوراي شهر تهران به تصويب مي رسد كه ارقام آن نيز اعالم شده و علي الظاهر 

هزينه هاي ورود به طرح كاهش يافته است. 
سردار منتظرالمهدي با تأكيد بر لزوم تجهيز معابر خروجي طرح ترافيك به 
دوربين هاي ثبت تخلف افزود: الزمه اعمال هزينه هاي ساعتي در طرح جديد آن 
است كه در مبادي خروجي نيز دوربين هاي موردنظر نصب شود و تا زماني كه 
نصب اين دوربين ها تكميل نشده و پليس از ثبت صحيح ورود و خروج خودروها 
اطمينان نيافته، اجراي اين طرح با مشكل مواجه خواهد بود كه البته شهرداري 

تهران قول مساعد براي تحقق اين موضوع را داده است. 
     ثبت حدود 100 هزار پالک مخدوش در محدوده طرح ترافيك

سخنگوي ناجا با اشاره به اينكه مخدوش كردن و پوش��اندن پالك و فقدان 
پالك خودرو جرم اس��ت، گفت: افرادي با مخدوش كردن پالك يا پوشاندن 
آن به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد ورود پيدا مي كنند، بايد بگويم 
مخدوش كردن پالك خودرو تخلف نيس��ت، بلكه جرم اس��ت و قانون گذار 
شش ماه تا يك سال حبس تعزيري براي آن در نظر گرفته كه اساساً به جريمه 
نقدي تبديل مي شود. از همين رو از ابتداي سال تاكنون در تهران ۹۹ هزار و 
556 خودرو كه مرتكب اين جرم شدند اعمال قانون شدند و حدود 2۳۱ مورد از 

اين تعداد پرونده شان به دادگاه فرستاده شد. 
سخنگوي ناجا در ادامه اين نشست خبري با اشاره به ابهاماتي كه برخي مواقع 
براي مردم در خصوص درآمد پليس از محل جريمه هاي رانندگي ايجاد شده 
است، تأكيد كرد: اول اينكه تمامي وجوهات حاصله از جرائم مستقيم به حساب 
دولت واريز مي شود و دوم اينكه بر اساس قانون تمامي هزينه هاي حاصل از 
جرائم بايد براي حوزه شهري و جاده اي هزينه شود و در چرخه مستقيم حمل و 
نقل قرار گيرد، 6۰ درصد از جرائم حاصله به ش��هرداري ها و راهداري ها براي 
تجهيز جاده ها و راه ها، 2۰ درصد به صندوق ديات، ۱5 درصد براي تجهيز پليس 
راهور و 5 درصد نيز به فرهنگ سازي ترافيك تعلق مي گيرد، وجوهات حاصله از 

جرائم مستقيماً به حساب دولت واريز مي شود. 
سخنگوي ناجا در ادامه در خصوص سهم دستگاه هاي مختلف در بروز تصادفات 
ترافيكي گفت: پليس براساس قانون موظف است تا عالوه بر نقش راننده در وقوع 
سوانح ترافيكي، نقش ساير دستگاه ها را در وقوع تصادفات بررسي و اعالم كند و 

در اين بين سه عامل راننده، خودرو و راه همواره جزو عوامل اصلي بودند. 
     رانندگان بيشترين سهم در تصادفات را دارند 

وي با بيان اينكه بيشترين سهم در بروز تصادفات به رانندگان تعلق دارد، افزود: 
به  رغم اين آمار يك اصل ترافيكي وجود دارد مبني بر آنكه جاده و خودرو بايد 
بخشنده باشند و ايمني آنها به اندازه اي باشد كه قصور راننده را نيز پوشش دهند 
و از شدت خسارات جاني بكاهند.  سردار منتظر در واكنش به شايعه اي مؤسسه 
راهگشا و پولي كه تحت عنوان تعويض پالك خودرو دريافت مي شود، گفت: 
شايعه شده است كه پول تعويض پالك به حساب مديران ناجا واريز مي شود 
كه دروغ محض است چون اين پول مستقيماً به حساب دولت واريز مي شود.  
سخنگوي ناجا در ادامه با اشاره به هك شدن س��ايت تعدادي از روزنامه هاي 
كشور طي روزهاي گذشته گفت: نكته قابل توجه آن است كه تا اين لحظه هيچ 
شكايتي از اين حمله هكري به پليس فتا ارجاع داده نشده است، اما در حال 
حاضر موضوع در وزارت ارتباطات در حال پيگيري است، ولي اطالعات به دست 
آمده نشان مي دهد IP هكرهايي كه به برخي از روزنامه ها حمله ور شده اند در 
امريكا و انگليس است.  وي افزود: حمالت اخير به اين سايت ها از نوع سطحي 
و ديفيس بوده و تنها صفحه نخست سايت ها را مورد حمله قرار داده و هكرها 
نتوانستند به عمق سرورها نفوذ پيدا كنند و در همين زمينه پليس فتا به برخي 
از سايت هاي كشور كه مورد حمله هكر ها قرار گرفته بودند هشداري هايي داده 
بود و الزم است در اين بخش مسئوالن اين سايت ها توجه ويژه تري به امنيت 
سايبري داشته باشند و حتي شايد الزم باشد براي اطمينان از امنيت سايت هاي 
خود جايزه اي براي نفوذكنندگان در نظر بگيرند تا با رفع ايرادات و مشكالت، 

امنيت سايت هاي خود را باال ببرند. 
    ناجا شكايتش را از شهرداری پس گرفت 

 س��ردار منتظر المهدي درباره ش��كايت ناجا از ش��هرداري گفت: با توجه به 
شفاف س��ازي ش��هردار تهران و اطالعيه صادر شده از س��وي روابط عمومي 
شهرداري مبني بر عدم قرار داد ميلياردي شهرداري سابق با ناجا از شكايت 
خود صرف نظر كرديم.   وي در حاشيه اين نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاري 
درباره سرنوشت سرباز مرزباني كه سال قبل اسير گروه هاي تروريستي شده 
گفت: به گفته فرمانده مرزباني اين سرباز وظيفه زنده است و در حال حاضر در 
كشور پاكستان نگه داري مي شود. پليس معموالً هر هفته دو تا سه بار از طريق 
مسئوالن پاكستاني موضوع را پيگيري مي كند، اما اين گروه تروريستي هميشه 
در حال جابه جايي محل نگهداري اين سرباز وظيفه است به همين دليل تا كنون 

موفق به آزادي وي نشده ايم. 

مرگ 9 زن  در واژگوني 
اتوبوس  مسافربري

9 سرنش�ين اتوب�وس مس�افربري در واژگون�ي خ�ودرو 
در محور ديه�وک طب�س كش�ته و 36 نفر زخمي ش�دند. 
اين حادثه ساعت 2:۳۴ بامداد ديروز در كيلومتر ۸6 محور طبس 
به فردوس اتفاق افتاد و مأموران پليس و امدادگران بعد از حضور در 
محل حاضر شده و مجروحان حادثه را به بيمارستان هاي طبس 
و فردوس منتقل كردند. در بررسي ها معلوم شد كه اين اتوبوس 
با ۴5 سرنش��ين كه همگي زنان ميانس��ال بودند از گچساران در 
كهگيلويه و بويراحمد راهي مشهد شده بود كه دچار حادثه شد. 
علي دلخروش��ان، مدير مركز فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم 
پزش��كي بيرجند اعالم كرد كه حال ۱۰ نفر از مجروحان وخيم 

گزارش شده است. 

برخورد مرگبار اتوبوس با تريلي

در جريان حادثه اي ديگر تصادف اتوبوس مسافربري با تريلي در 
شهرستان تربت حيدريه دوكشته و 41 زخمي برجاي گذاشت. 
اين حادثه صب��ح ديروز در كيلومتر ۱۰ مح��ور تربت حيدريه به 
مش��هد اتفاق افتاد و بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در محل 
نشان داد كه اتوبوس مس��افربري كه از مشهد به مقصد بيرجند 
در حركت بود با يك دستگاه تريلي در همان مسير برخورد كرده 
است. در اين حادثه دو نفر از سرنشينان اتوبوس در دم فوت كردند 
و ۴۱ سرنشين ديگر كه مجروح شده بودند به بيمارستان منتقل 
شدند كه وضعيت يك نفر از آن ها وخيم گزارش شده است. علت 
حادثه در دست بررسي است.  سرهنگ نادر رحماني، رئيس مركز 
اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور علت هر دو حادثه را عدم 
توجه رو به جلوي راننده هاي دو اتوبوس ناشي از خستگي و خواب 

آلودگي راننده اعالم كرد. 

پيكر 3 دريانورد ايراني چهارشنبه
 به تهران مي رسد

پيكر سه دريانورد ايراني صبح روز چهارشنبه با پرواز ماهان 
به تهران مي رسد. 

عليرضا ايروش، سركنس��ول ايران در شانگهاي چين اعالم كرد: 
پيكر دريانوردان بعد از انجام تش��ريفات اداري و مراحل قانوني، 
رأس ساعت 2۳:۳۰ سه شنبه شب با پرواز شماره w5۰۷6 ماهان 
به فرودگاه امام خميني)ره( منتقل مي شوند.  ۱6 دي ماه يك كشتي 
فله بر چيني حامل 6۴ هزار تن گندم در 2۰۰ مايلي شانگهاي به 
نفتكش ايراني س��انچي كه حامل بيش از ۱۳۰ هزار تن ميعانات 

گازي بود، برخورد كرد. 
در جريان اين حادثه ۳۰ تبعه ايراني و دو بنگالدش��ي جان خود 
را از دس��ت دادند. امدادگران بعد از تالش موفق به كش��ف س��ه 

دريانورد شدند. 

با همسرت اختالف داش�تي ؟  بله. اختالفات ما به سال هاي قبل بر 
مي گردد. 

چه اختالفي داشتي ؟  چند سال قبل در معامله اي ورشكست شدم. 
طلب كارانم پولش��ان را مي خواس��تند و من هم پولي نداش��تم به آنها 
بدهم به همين دليل سه سال فراري ش��دم و به خانه ام نيامدم. در اين 
سه سال خانواده ام نيز خبر نداشتند كه من كجا هستم تا اينكه فهميدم 
آنها بدهي هاي مرا پرداخت كرده اند و به تهران برگش��تم. وقتي پس از 
سه سال به خانه برگشتم رابطه همسرم با من خوب نبود و من هم كم كم 
به رفتارهاي او مشكوك شدم و همين موضوع باعث اختالف ما شد و تا 

روز حادثه ادامه پيدا كرد. 
يعني به خاطر گمان بد همس�رت را به قتل رس�اندي ؟  نه. آنقدر 
بدگمان نبودم كه بخواهم او را بكشم اما او هم با من رفتار خوبي نداشت. 

پس چه ش�د كه آن روز همسرت را به قتل رس�اندي ؟  اختالفات 

ما ادامه داش��ت تا اينكه مدتي قبل از درگيري هر روز ادعا مي كرد من 
شناسنامه اش را مخفيانه برداشته ام و پول هاي حساب بانكي اش را خالي 
كرده ام. هر چقدر به او مي گفتم كه شناسنامه اش پيش من نيست قبول 
نمي كرد تا اينكه روز حادثه به خاطر همين موضوع با هم مشاجره كرديم. 
وقتي مشاجرات لفظي ما باال گرفت همسرم چادرش را سر كرد و گفت 
قصد دارد به خانه خواهرش ب��رود. به او گفته بودم كه خواهر و ش��وهر 
خواهرم را در درگيري خانوادگي ما دخالت ندهد و وقتي گفت به خانه 
خواهرش مي رود، خيلي عصباني شدم و چاقويي برداشتم و ۹ ضربه به 

گردنش، دوضربه به قفسه سينه اش و دوضربه به ران پاش زدم. 
با شوهر خواهرش چه مشكلي داشتي ؟  ما به خاطر ارث و ميراث 
با هم اختالف داشتيم و به همين دليل رابطه خوبي با شوهر خواهرش 
و خواهر زاده هايش نداشتم و دوست نداشتم همسرم به خانه آنها برود و 

درباره اختالفات خانوادگي با آنها حرف بزند. 

پس از قتل به كجا فرار كردي ؟  وقتي همسرم خونين نقش بر زمين 
شد لباس هاي خوني ام را عوض كردم و با پسرم تماس گرفتم و ادعا كردم 
حال مادرش بد است. فكر كردم او زنده مي ماند و بعد به ترمينال رفتم و 
با اتوبوس راهي مشهد شدم. قصد داشتم از مشهد براي كار آلماتور بندي 

به بندرعباس بروم. 
در اين مدت با خانواده ات در تماس بودي ؟  بله با بچه هايم در تماس 
بودم و حتي از آنها 5 ميليون تومان پول خواستم كه با اصرار زياد به حسابم 

واريز كردند. 
در اين مدت عذاب وجدان نداشتي ؟  از همان لحظه حادثه عذاب 
وجدان گرفتم و ت��ا االن هم دارم. م��ن در اين مدت هر ش��ب كابوس 

مي ديدم. 
پس چرا خودت را معرفي نكردي ؟  مي ترسيدم. 

حرف آخر ؟  خيلي پشيمانم.

اعتراف مرد خشمگين به قتل همسرش

به گزارش خبرنگار ما، 
ساعت 2۳ ش��امگاه 
پنج شنبه 2۸ دي ماه 
بود كه مرد جواني 
با مركز فوريت هاي 
پليس ۱۱۰ تماس 
گرفت و ماجراي قتل 
مادرش را گزارش داد. 
لحظاتي بعد تيمي از 
مأم��وران كالنتري ۱۳2 
نبرد راهي محل شدند كه 
خانه اي در خيابان ميرهاشمي، 
حوالي بزرگراه ش��هيدمحالتي بود. 

جسد هم متعلق به زني 56 ساله بود كه با اصابت ضربات 
چاقو از ناحيه گردن و قفسه سينه هدف قرار گرفته و به 
قتل رسيده بود. با تأييد خبر، قاضي مرادي، بازپرس ويژه 
قتل تهران به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي در محل حاضر شد. در اولين گام پسر مقتول كه 
پليس را از اين ماجرا با خبر كرده بود مورد تحقيق قرار 
گرفت.  او گفت: لحظاتي قبل وقتي وارد خانه مان شدم 
متوجه شدم كه مادرم غرق خون شده است.  خيلي زود با 
اورژانس تماس گرفتم. وقتي امدادگران رسيدند و مادرم 
را معاينه كردند گفتند كه او به علت شدت جراحت فوت 
شده است.  همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني و 
در جريان تحقيقات ميداني معلوم شد كه نادر، شوهر 
56 ساله مقتول به طور ناگهاني ناپديد شده است، بنابراين 
به عنوان مظنون به قتل تحت تعقيب پليس قرار گرفت. 
در شاخه ديگري از بررس��ي ها مخفيگاه متهم در 
شهرستان مش��هد شناس��ايي و كارآگاهان پليس 
با در دس��ت داش��تن نيابت قضائي راهي مش��هد 

شده و س��اعت ۱6:5۰ چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه او را 
بازداش��ت كردند.  نادر در اولين تحقيقات به قتل 
همسرش اعتراف كرد و در ش��رح ماجرا گفت: روز 
حادثه به خاطر اختالفي كه با همسرم داشتم با هم 
مشاجره كرديم. او خواس��ت به حالت قهر به خانه 
خواهرزاده اش برود كه من مانع شدم. مدتي قبل بود 
كه با خواهرزاده او اختالف داشتم و نمي خواستم كه 
همسرم به خانه او برود به خاطر همين سعي كردم 
او را از رفتن به آن جا منصرف كن��م، اما او اصرار به 

رفتن داشت. 
سر همين موضوع دوباره مشاجره مان باال گرفت و من به 
آشپزخانه رفتم و چاقو ميوه خوري برداشتم و راه همسرم 
را سد كردم و به خاطر عصبانيت چند ضربه به او زدم كه 

كشته شد. بعد هم از ترس فرار كردم. 
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر 

از متهم در اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

تبعيد و شالق، مجازات مرد فريبكار 
م�رد فريب�كار ك�ه مته�م اس�ت پ�س از 
تع�رض  او  ب�ه  نوج�وان  دخت�ر  فري�ب 
كرده اس�ت ب�ه ش�الق و تبعي�د محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، آذرماه امسال دختر ۱۴ ساله اي 
به نام مهتاب با مراجعه به اداره پليس پايتخت از مرد 
جواني ش��كايت كرد و گفت: »چند سال قبل پدر و 
مادرم از هم جدا ش��دند و من و خواهر كوچكترم با 
مادرم زندگي مي كرديم. مادرم براي تأمين مخارج 
زندگي ناچار بود س��ركار برود به همين دليل او هر 
روز خواهرم را به مهد مي برد و من هم بعد از مدرسه 
تنها بودم. خانه مان نزديك پارك بود به همين دليل 
گاهي عصرها براي تفريح به آنجا مي رفتم تا اينكه در 
پارك با نادر آشنا ش��دم. او مي گفت 25 سال دارد و 
مجرد است. سپس قول ازدواج داد و از من خواست 
در غياب مادرم به خانه مان بيايد تا بيشتر با هم آشنا 
ش��ويم. من كه به او اعتماد كرده بودم قبول كردم و 
نادر را به خانه مان دعوت كردم. او چند بار به خانه مان 
آمد تا اينكه آخرين بار م��را آزار داد و بدون توجه به 
التماس هايم... چند روز از حادثه گذشته بود كه ماجرا 

را براي مادرم تعريف كردم و حاال از او شكايت دارم. « 
با طرح اين شكايت نادر تحت تعقيب قرار گرفت و بعد 
از چند روز شناسايي و بازداشت شد. او در بازجويي ها 
جرمش را انكار كرد، اما بع��د از تأييد ادعاي دختر 
نوجوان از سوي كارشناسان پزشكي قانوني باالخره 
لب به اعتراف گشود و روانه زندان شد.  پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست و كامل شدن تحقيقات به شعبه 
دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست 
قاضي توليت و مستشار ملكي فرستاده شد. در اولين 
جلسه رسيدگي به پرونده، متهم در جلسه حاضر شد 
و شاكي بعد از طرح شكايت خود در حاليكه به شدت 
گريه مي كرد، گفت: »وقتي با نادر آش��نا شدم فكر 
مي كردم مجرد اس��ت و قصد ازدواج دارد، اما بعدها 
فهميدم او صاحب همس��ر و يك فرزند است. آنجا 
بود كه متوجه شدم همه حرف ها و قول هاي او وعده 
دروغ بود. من دختري كم، سن و س��ال بودم و او از 
اين موضوع و تنهايي هاي من سوءاستفاده كرد و مرا 
فريب داد. حاال از او شكايت دارم و مي خواهم مجازات 
شود. « سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از 

خود گفت: »درست است كه صاحب همسر و فرزند 
بودم، اما هميشه با هم قهر بوديم و همسرم  توجهي 
به من نداشت و به حال و روزم رسيدگي نمي كرد. به 
همين خاطر قصد داشتم او را طالق بدهم. « متهم در 
ادامه گفت: »به خاطر مشكالت و كمبودهايي كه در 
زندگي  داشتم باعث شد به بيراهه بروم. آنجا بود كه 
مهتاب را در پارك ديدم و وسوسه شدم به او پيشنهاد 
دوستي بدهم. مهتاب هم دختري تنها بود و كمبود 
محبت داش��ت به همين دليل قبول كرد و چند بار 
در غياب مادرش به خانه آنها رفت��م، اما آخرين بار 
شيطان مرا وسوسه كرد و... « متهم در ادامه گفت: 
»وقتي فهميدم مهتاب دختري تنهاست دلم برايش 
سوخت و فكر مي كردم اگر به او بگويم زن و بچه دارم 
ناراحت مي شود و رابطه اش را با من قطع مي كند. حاال 
پشيمانم و از شاكي و هيئت قضائي تقاضاي تخفيف 

در مجازاتم را دارم. «
در پايان جلسه هيئت قضائي، متهم را پس از شور به 
۱۰۰ ضربه شالق و دوسال تبعيد به منطقه دور افتاده 

و بد آب و هوا محكوم كرد. 

مرد شكنجه گر:  فكر  مي كردم شاكي قصد اخاذي دارد
 مردي كه متهم اس�ت ب�ا وع�ده ازدواج زن 
تنه�ا را فري�ب داده و او را ت�ا ي�ك قدم�ي 
مرگ كش�انده ب�ود روز گذش�ته در دادگاه 
كيف�ري يك اس�تان ته�ران محاكمه ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ش��هريورماه س��ال ۹5، 
مأموران پليس از درگيري خونين حوالي خيابان 
عبدل آباد تهران باخبر و راهي محل شدند. شواهد 
نشان مي داد زن ۳5 س��اله اي به نام پري در اين 
درگيري از س��وي مرد ناشناسي با ضربات چاقو 

مجروح و به بيمارستان منتقل شده است. 
زن جوان بعد از چن��د عمل جراحي در حاليكه 
چند عضو از بدنش را از دس��ت داده بود، گفت: 
»چند س��ال بود از شوهرم جدا ش��ده بودم و با 
دخترم زندگي مي كردم. مشكالت زيادي داشتم 
و در اين مدت سعي كردم مشغول كار شوم، اما 
شغل مناسبي پيدا نكردم. مدتي گذشت تا اينكه 
روزي به عنوان مسافر س��وار خودروي پرايدي 
شدم. راننده بعد از طي مسافتي سر صحبت را باز 
كرد و اين بهانه اي براي آشنايي من و ميالد شد. 
ميالد بعد از چند مالقات گفت قصد ازدواج دارد 
و من اين موضوع را با خان��واده ام مطرح كردم، 
اما آنها مخالفت كردند و بيش��تر از همه برادرم 

مخالف بود.«
ش��اكي در ادامه گفت: »اين شرايط برايم خيلي 
سخت ش��ده بود و چون ميالد ازدواج نكرده بود 
سختگيري خانواده ام بيشتر و بيشتر مي شد. از 
طرفي ميالد هم براي ازدواج اصرار داشت و فكر 

مي كرد با بدقولي هايم قصد اخاذي دارم. «
 زن جوان در تشريح روز حادثه گفت: »آن روز قرار 
بود براي خريد به عبدل آباد برويم. ميالد دنبالم 
آمد و وقتي س��وار ماشين ش��دم بار ديگر حرف 
ازدواج را مطرح كرد. اين حرف باعث درگيري بين 
ما شد. وقتي درگيري باال گرفت او با تغيير مسير 
به بيراهه رفت و داخل ماشين مرا به شدت كتك 
زد و با چاقو به جانم افتاد. او بعد از ش��كنجه هاي 
متعدد مي خواست آخرين ضربه را به سينه ام بزند 
كه التماس كردم و گفتم به خاطر نون و نمكي كه 

خورديم مرا رها كن. آنجا بود كه انگار خدا به من 
رحم كرد و او منصرف شد، اما در همان وضعيت 

مرا رها كرد و رفت. « 
بعد از اين توضيح��ات، پلي��س در رديابي هاي 
خود ميالد ۳5 ساله را شناسايي و بازداشت كرد. 
ميالد در بازجويي ها آدم ربايي را انكار كرد، اما در 
خصوص ش��كنجه هاي زن جوان ابراز پشيماني 
كرد و گفت: »بعد از آنكه با پري آشنا شدم او قول 
ازدواج داد، اما بعده��ا فهميدم قصد اخاذي دارد 
و مي خواهد مرا فريب دهد آنجا بود كه عصباني 

شدم و آن حادثه رقم خورد. «
با اقرارهاي متهم، پرونده كامل و ميالد به اتهام 
آدم ربايي و شروع به قتل و ايراد ضربات وارده به 
شاكي روانه زندان شد و پرونده به شعبه يازدهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز پرونده روي ميز هيئت قضايي به 
رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت. ابتداي 
جلسه بعد از قرائت كيفرخواست زن جوان در 
جايگاه ايستاد و بعد از طرح دوباره شكايت خود 
در حاليكه به ش��دت گريه مي  كرد، گفت: »در 
آن حادثه وقتي به بيمارستان منتقل شدم به 
طور معجزه آسايي نجات پيدا كردم، اما بعد از 
چند عمل جراحي معده و بخشي از روده ام را از 
دست دادم. همچنين شانس بارداري را نيز از 
دست داده ام و آسيب  هاي جدي به كليه، كمر 

و گردنم نيز وارد شده است. از دادگاه تقاضاي 
مجازات براي متهم را دارم. «

سپس متهم كه با وثيقه آزاد بود در جايگاه قرار 
گرفت و در دف��اع از خود گف��ت: »آدم ربايي را 
قبول ندارم. آن روز شاكي با ميل خودش سوار 
ماش��ين ش��د تا با هم براي خريد به عبدل آباد 
برويم. بين راه بود كه بار ديگر با بدقولي هايش 
مرا عصباني كرد و آن حادثه اتفاق افتاد. « متهم 
در ادامه گفت: »باور كنيد قصد ازدواج داشتم، 
اما پری هر بار به بهانه خريد لوازم و... از من پول 
مي گرفت. او چند روز قبل از حادثه نيز 5۰۰ هزار 
تومان براي خريد اجاق گاز پول گرفت و دوباره 
وعده ه��اي دروغ  داد. او مي گف��ت ب��ا برادرش 
صحبت مي كند و قول مي دهد او را راضي كند، 
اما آن روز بار ديگر همان حرف هاي تكراري را زد. 
به همين خاطر احساس كردم او مرا فريب داده 
و قصد اخاذي دارد. آنجا بود كه كنترل اعصابم را 

از دست دادم و... .« 
در ادامه متهم در پاسخ به سؤال قاضي در خصوص 
اينكه اگر به شاكي عالقه داش��تي و آن حادثه از 
روي عصبانيت بود چرا شاكي را در آن وضعيت رها 
كردي و به بيمارستان نرساندي، گفت: »وقتي او را 
خونين روي زمين ديدم خيلي ترسيدم به همين 

دليل فرار كردم تا شناسايي نشوم. « 
در پايان هيئت قضائي وارد شور شد. 

مرد ميانسال كه پس از قتل همسرش در 
تهران به شهرستان مشهد گريخته بود 
بازداشت شد و به جرمش اعتراف كرد. 

 گفت وگو با متهم


