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يادداشت

 قاتل رقيب عشقي
 قتل را انكار كرد 

م�رد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت پس�ر 17 س�اله اي را ب�ه 
خاط�ر رقاب�ت عش�قي در جن�وب ته�ران ب�ه قت�ل 
رس�انده اس�ت پ�س از دس�تگيري قت�ل را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پرون��ده از صبح روز 
دوشنبه 27 فروردين  امسال با اعالم خبر مرگ مشكوك پسر 
17 س��اله اي به نام اشكان در بيمارس��تان آيت اهلل كاشاني در 
دس��تور كار مأموران پليس قرار گرفت. بررس��ي ها نشان داد 
مقتول و يكي از دوستانش بامداد روز جمعه 24 فروردين ماه 
در حالي كه در درگيري با مرد جواني به نام سروش به شدت 
زخمي شده بودند به بيمارستان منتقل مي شوند، اما مقتول 
پس از چند روز بستري به خاطر خونريزي شديد در بيمارستان 
فوت مي كند. دوس��ت مقتول گفت: اشكان مدتي است با زن 
جواني به نام فتانه رابطه دوستي دارد و قرار است با هم ازدواج 
كنند. از طرفي هم سروش، رقيب عش��قي اشكان بود و شب 
حادثه ما در حال رساندن فتانه به خانه اش بوديم كه با سروش 

درگير شديم و او ما را با قمه زخمي كرد. 
فتانه هم در تحقيقات گفت: سه س��ال قبل براي چاپ تراكت 
و تبليغات به دفتر چاپ و تكثير رفته بودم كه با اش��كان آشنا 
شدم. از آنجايي كه من از ش��وهرم طالق گرفته بودم تصميم 
گرفتم با اش��كان ازدواج كنم و به همين دليل رابطه ما ادامه 
داشت. در اين ميان سروش هم كه بچه محل ما بود به من ابراز 
عالقه مي كرد، اما من به اشكان قول ازدواج داده بودم و عالقه 
به سروش نداشتم. شب حادثه اشكان و دوستش مرا با موتور 
سيكلت به در خانه ام رساندند كه سروش راه آنها را سد كرد و 
با قمه آنها را زخمي كرد. پس از اين مأموران تحقيقات خود را 
براي دستگيري متهم ادامه دادند تا اينكه صبح ديروز سروش 

خودش را به مأموران معرفي كرد. 
وي در بازجويي ها قتل اش��كان را انكار كرد و گفت: من اصاًل 
با فتانه هيچ ارتباطي ندارم و چون خودم متأهل هس��تم و دو 
بچه دارم و از طرفي هم چهار سال اس��ت به بيماري سرطان 
خون دچار شده ام و مشكالت زيادي در زندگي ام دارم. وقتي 
در روزنامه ها خوان��دم كه پليس در تعقيب من اس��ت خودم 
را به مأموران معرفي كردم تا اعالم كن��م نه عالقه اي به فتانه 
داشته ام و نه ارتباطي با او دارم و شب حادثه هم اصاًل با اشكان 

و دوستش درگير نشده ام. 
تحقيقات از متهم براي روش��ن ش��دن زوايايي پنهان حادثه 

ادامه دارد. 

 ۸۰ صرافي 
غير مجاز پلمب شد

مرگ پيرمرد معلول 
در آتش

س�خنگوي ني�روي انتظام�ي گف�ت: ۸۰ صراف�ي غير مجاز 
پلم�ب و 7۰ صراف�ي ديگ�ر اخط�ار درياف�ت كردن�د. 
سردار سعيد منتظر المهدي با اشاره به اينكه آرامش نسبي 
در بازار ارز حاكم ش��ده اس��ت، گفت: در ش��ش روز گذشته 
۸۰صرافي غير مجاز شناس��ايي و پلمب ش��د و ب��ه بيش از 
7۰ صرافي كه مدارك آنها از طريق بانك مركزي تأييد نشده 
بود فرصت و اخطار پلمب داده ش��د. وي ادام��ه داد: ۳۹ نفر 
از دالالن و س��وداگران بازار ارز شناس��ايي و دستگير شدند. 
س��خنگوي نيروي انتظامي با بيان اينكه برخورد هاي پليس 
مشمول كس��اني مي ش��ود كه خارج از ضوابط بانك مركزي 
فعاليت مي كنند، گفت: بر اس��اس اعالم بانك مركزي ساز و 
كار هاي الزم براي تأمين ارز متقاضيان در ۳۳ گروه مشخص 
شده است. اميدواريم بانك مركزي ساز و كار هاي الزم براي 
پويايي صرافي هاي مجاز را دو چندان  كند تا شاهد رونق كسب 

و كار اين افراد باشيم. 
 

س�خنگوي آتش نش�اني ته�ران گف�ت: پيرم�رد معل�ول 
۸۰ س�اله ظهر ديروز در آتش س�وزي خانه اش ج�ان باخت. 
جالل ملكي توضيح داد: اين حادثه س��اعت 12:27 ديروز در 
خيابان بهنام جنوبي در غرب تهران اتف��اق افتاد. وي گفت: 
بررسي امدادگران بعد از حضور در محل نشان داد كه حادثه 
در يكي از واحد هاي ساختمان چهارطبقه 6 واحدي رخ داده 
است. براساس اعالم همس��ايه ها در داخل واحد 1۰۰ متري 
آتش گرفته يك نفر محبوس ش��ده بود و س��اير ساكنان در 
محاصره دود بودند كه آتش نشانان ابتدا براي حريق وارد واحد 
آتش گرفته شده و تيمي ديگر افراد گرفتار در طبقات بااليي 

را نجات دادند. 
ملكي افزود: آتش نش��انان با ورود به ات��اق خواب واحد آتش 
گرفته با مرد ۸۰ س��اله اي كه دچار معلوليت بوده و به شدت 
سوخته بود روبه رو و او را از داخل ساختمان خارج كردند. پس 
از معاينه اين مرد، مرگ او به علت سوختگي تأييد شد. وي با 
بيان اينكه زوج پير ديگري هم در اين حادثه دچار دودگرفتگي 
شدند، افزود: اين افراد تحويل اورژانس شدند. با اطفاي حريق 

عمليات آتش نشانان به پايان رسيد. 

پشيماني از قتل برادر
مردي ك�ه متهم اس�ت ب�رادر پول�دارش را به 
خاطر اخت�اف 15 ميلي�ون توماني با ش�ليك 
دو گلول�ه داخ�ل خ�ودروي گرانقيمت�ش 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، قاتل كه مرد 4۰ س��اله اي به نام 
شاهين است شامگاه يك شنبه 26 فروردين  امسال برادر 
۳۸ ساله اش را به نام كيوان داخل خودروي گرانقيمتش 
در چهار راه اتحاد حوالي خيابان دماوند با شليك دو گلوله 
به قتل رساند و از محل گريخت. با كشف جسد مقتول 
داخل خودروي آزراي خودش تيم جنايي به سرپرستي 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در محل 
به تحقيق پرداختند. تيم جنايي با بررسي فيلم دروبين 
مداربسته محل حادثه دريافتند قاتل مرد ميانسالي است 
كه پايش مي لنگد و خيلي زود بررسي هاي تخصصي 
مأموران نشان داد قاتل برادر مقتول به نام شاهين است. 
بدين ترتيب مأموران راهي محل زندگي شاهين شدند و 

وي به اتهام قتل برادرش بازداشت كردند. 
صبح ديروز متهم براي بازجويي به دادسراي امور جنايي 
منتقل و مدعي شد به خاطر اختالف 15 ميليون توماني 
برادر كوچكترش را به قتل رسانده است. متهم به دستور 
بازپرس پرونده براي مشخص شدن سالمتي روحي و 

رواني اش به پزشكي قانوني معرفي شد. 
گفت وگو با متهم 

متأهلي ؟
بله، سه فرزند دارم، دو دختر و يك پسر. 

به چه كاري مشغولي ؟
قباًل مغازه لوازم خانگي داش��تم، اما مدتي است شغل 

درست حسابي ندارم. 
چرا؟

وضع مالي پدرم خيلي خوب اس��ت. چند س��ال قبل 
يكي از مغازه هاي پدرم را در تهرانپارس با 15 ميليون 
تومان وديعه و ماهي 5۰۰ هزار توم��ان اجاره كردم و 

فروش لوازم خانگي زدم. وضعيت خوبي داشتم تا اينكه 
مهر  سال گذشته در حال رفتن به سمت مغازه ام بودم كه 
تصادف كردم و از ناحيه پا به شدت آسيب ديدم. پس 
از اين حادثه مغازه را بستم و مدتي هم در بيمارستان 
بستري ش��دم و االن هم كه پايم آسيب ديده و هنگام 

راه رفتن مي لنگم. 
بعد چه شد ؟ 

پس از حادثه پدرم مغازه را به شيريني فروشي به مبلغ 
۳۰ ميليون تومان وديعه و پرداخت ۳ ميليون و 7۰۰ هزار 
تومان ماهانه اجاره داد و من هم بعد از آن با خودروام در 
يك شركت مسافربري اينترنتي مسافركشي مي كنم. 

ش�ما كه پدر پولداري داري، چرا به خاطر 
15 ميلي�ون توم�ان ب�رادرت را ب�ه قت�ل 

رساندي ؟ 
وقتي مغازه را اجاره دادند هر ماه مبلغي به حس��ابم 
واريز مي كردند، اما پ��درم 15 ميليون تومان وديعه 
مغازه را كه دس��تش بود به من نم��ي داد. هر وقت 
درخواست پول مي كردم پدرم مرا به برادرم و برادرم 
مرا به پدرم حواله م��ي داد. از طرفي پ��درم يكي از 
مغازه هايش را به برادرم داده بود و تمامي حساب و 
كتاب او دست كيوان بود اما حاضر نبود پول وديعه مرا 
بدهد. حتي يك بار پدرم مرا مسخره كرد و گفت بروم 
پولم را از مادرم بگيرم در صورتي كه مادرم سه سال 

قبل فوت كرده است. 
يعني ش�ما از اول تصميم به قت�ل گرفته 

بودي ؟ 
نه، من عيد امس��ال يك اس��لحه به قيمت 6 ميليون 
تومان خريدم و قصد داشتم برادرم را بترسانم و پولم 
را بگيرم اما شب حادثه اشتباه كردم و به سوي برادرم 

شليك كردم. 
درباره شب حادثه توضيح بده ؟ 

آن شب آخرين مس��افرم را در خيابان پياده كردم و به 

طرف خانه ام رفتم كه 
ديدم ب��رادرم در حال 
بستن مغازه اش است . 

از او خواس��تم با هم حرف بزنيم كه قبول كرد. من به 
خانه ام رفتم و ماشينم را پارك كردم و اسلحه را از داخل 
انباري برداشتم و به مغازه برادرم آمدم. دو نفري سوار 
خودروي او ش��ديم و به راه افتاديم. در نزديكي محل 
حادثه به خاطر اختالف حسابمان با هم مشاجره كرديم 

كه عصباني شدم و دو تير به سوي او شليك كردم. 
پس از حادث�ه دوباره به مح�ل حادثه 

بازگشتي ؟ 
همان ابتدا دوباره برگشتم و فهميدم كيوان فوت كرده 
است و بعد با خودروي عبوري از محل رفتم و ساعتي 
بعد با خودروي خودم به محل قتل برگشتم كه ديدم 
مأموران پليس و بازپرس در حال بررس��ي هستند كه 

فرار كردم. 
متوجه دوربين مداربسته در محل حادثه 

شدي ؟ 
نه، اصاًل خبر نداشتم در آن نزديكي دوربين مداربسته 

باشد. 
فكر مي كردي ب�ه اين زودي شناس�ايي و 

دستگير شوي ؟ 
نه، فكر نمي كردم به اين زودي دستگير شوم. من تا صبح 
فضاي مجازي را بررسي مي كردم تا ببينم درباره قتل 
برادرم مطلبي منتشر مي شود يا نه. اما تمامي وسايل 
شخصي ام را داخل ساكم گذاشتم و مي خواستم به بهانه 
كار كردن در شهرستان از تهران فرار كنم تا بعد از اينكه 
آب ها از آسياب افتاد دوباره به تهران برگردم كه ساعت 

1۰ صبح دستگير شدم. 
چرا ؟ 

عذاب وجدان داشتم. دوست نداشتم پس از حادثه در 
تهران باشم چون واقعاً عذاب وجدان آزارم مي داد. 

بهمن ورمرزيار، سارق مسلح كه با همدستي سه نفر از دوستانش 
به طافروشي كسري در شهر همدان دس�تبرد زده بود سحرگاه 

ديروز اعدام شد. 
كامران حمزه، دادس��تان همدان در واكنش به خبرهاي منتشر شده 
درباره پرونده متهم گفت: روز دوشنبه، 2۸ فروردين ماه به علت وجود 
اشكال قضائي در پرونده بهمن ورمرزيار، اجراي حكم وي به تعويق افتاد 
كه پس از رفع مشكل قضائي پرونده، حكم اعدام وي صبح ديروز اجرا 
شد. حكم اعدام متهم قرار بود صبح روز سه شنبه اجرا شود كه در فضاي 
مجازي اخباري منتشر شد مبني بر اينكه اين حكم با دستور مقامات 
عالي رتبه، موقتاً متوقف شده است. دادستان همدان با بيان اينكه توقف 
اجراي حكم با دس��تور مقامات عالي رتبه صحت ندارد، تأكيد كرد كه 

علت تعويق اجراي حكم فقط وجود يك اشكال قضائي بود. 
پرونده اين سارق مسلح شامگاه دهم فروردين سال ۹4 به جريان افتاد. 
او شب حادثه همراه همدستش مهدي كه اسلحه كالشنيكف به دست 
داشت به طالفروش��ي كس��ري در منطقه حصار امام خميني دستبرد 
زد. دو متهم لحظاتي بعد از سرقت موفق ش��دند با سرقت سه كيلو طال 
از محل فرار كنند اما در جريان فرار مهدي به دس��ت مردم گرفتار شد 
و بهمن موفق به فرار ش��د. در حالي كه تحقيقات پليس در جريان بود 
بهمن به همراه طالهاي سرقت شده خود را تسليم پليس كرد. او گفت 
شغل آرايشگري دارد و براي رسيدن به ثروت يك شبه فريب دوستانش 
را خورده و دست به سرقت زده است. او همچنين دو همدست ديگر خود 
را كه هنگام حادث��ه در ميان جمعيت پناه گرفته بودن��د و وظيفه رصد 
كردن محل حادثه را به عهده داشتند به پليس معرفي كرد. با كامل شدن 
تحقيقات، هرچند بهمن موفق شد رضايت شاكي را جلب كند، اما بازپرس 
متهمان را به اتهام محاربه مجرم شناخته و پرونده آنها در دادگاه انقالب 
بررسي شد. قاضي بعد از بررسي اوراق پرونده بهمن و مهدي را به اعدام و 
دو همدست ديگر را به حبس محكوم كرد كه بعد از تأييد رأي در ديوان 

عالي كشور حكم دادگاه سحرگاه ديروز در مورد بهمن اجرا شد. 

 رضايت از افزايش  
احساس  امنيت  در   پايتخت

سرهنگ مراد مرادي *
امنيت مهمترين دغدغه ش��هروندان اس��ت و در ايام نوروز 
اين امنيت نمود بيشتري پيدا مي كند و شهروندان خواهان 
امنيت خانه و كاشانه خود از س��رقت و امنيت راه ها و شهرها 
براي سفر هستند و پليس به عنوان مسئول برقراري امنيت 
عمومي كشور، نقش بي بديلي در اين خصوص دارد. در نوروز 
س��ال 1۳۹7 پليس پايتخت ب��ا برنامه ريزي و ب��ه كارگيري 
صد درصدي ظرفيت هاي خود در صدد تأمين امنيت و ارائه 
خدمات شايسته به هموطنان برآمد و توانست در قالب اجراي 
طرح هاي امنيتي نسبت به مضاعف كردن بيش از پيش ارائه 
خدمات انتظامي به شهروندان، پيش��گيري از جرائم به ويژه 
س��رقت، روان س��ازي ترافيكي و به طور كلي افزايش ميزان 
رضايتمندي و احساس امنيت در بين مردم به منظور جلب 
مشاركت آنها در پيش��برد اهداف و مأموريت هاي طول سال 

اقدام كند. 
در همين رابطه با نظرسنجي اي كه توسط تيم هاي نظر سنجي 
از همه اقشار مردم از تأثير و نتيجه اقدامات پليس پايتخت به 
عمل آمد و توسط كارشناسان و اساتيد حوزه اجتماعي و افكار 
عمومي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، نتايج مهمي به دست 

آمده كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- شهروندان تهراني، تأثير اقدامات پليس پايتخت در جلب 
مشاركت هاي مردمي را با۸1/1 درصد و اطالع رساني پليسي 
با ۸5 درصد را تأثير گذار ورضايت بخش دانسته اند. اين مسئله 
نش��ان دهنده رويكرد و اقبال مردم به اقدام��ات اجتماعي، 
فرهنگي و آموزش��ي پليس در رابطه با كاهش آس��يب ها و 
ناهنجاري ها و به تبع آن جرم و بزهكاري بوده و اهميت و نقش 

پيشگيري از جرائم را دو چندان مي كند. 
2- همچنين ش��هروندان تهراني، اقدامات پليس پايتخت را 
در افزايش اعتماد م��ردم به پليس ب��ا ۸6/6 درصد، افزايش 
مشاركت ش��هروندان با ۸7 درصد، افزايش احساس آرامش 
شهروندان با ۸6/7 درصد، كاهش نگراني از سرقت منزلشان با 
۸4/5 درصد، كاهش نگراني سرقت وسيله نقليه با ۸5 درصد، 
كاهش نگراني از س��رقت مغازه با ۸1/5 درص��د تأثيرگذار و 
رضايت بخش دانسته اند، كه بر همين اساس اقدامات عملياتي 
و مقابله اي پليس در تهران بزرگ در س��ال 1۳۹7 طراحي و 

سياستگذاري شده و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 
۳- به طور كلي بر اساس نظرسنجي انجام شده ميزان رضايت 
و احساس امنيت شهروندان تهراني از اقدامات پليس در ايام 
نوروز با ۸۳/6 درصد در حد عالي ارزيابي شده كه اين امر نشان 
از موفقيت اقدام��ات و برنامه ريزي هاي پليس پايتخت براي 

تأمين امنيت مردم تهران در آستانه سال جديد بوده است. 
4- رمز اين موفقي��ت پليس در دو نكته اصلي نهفته اس��ت 
اول: برنامه ريزي، مديريت و نظارت مستمر حوزه فرماندهي 
تهران بزرگ و دوم: تالش شبانه روزي مأموران پليس همراه با 
هوشياري، دقت و فداكاري كه اميدواريم با تداوم اين اقدامات 
در طول سال، شاهد رضايتمندي هرچه بيشتر مردم بوده و به 
سمت و سوي مؤلفه هاي پليس جامعه محور و مشاركت جو 
حركت كنيم، ان شاء اهلل و همچنان از طريق خط تلفن 1۹7 
پذيراي انتقادات و پيش��نهادات راهگشاي همه مردم عزيز و 

فهيم تهران بزرگ هستيم.
 * معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

بالگرد شركت نفت كه براي انتقال بيمار از سكوي نفتي در جزيره 
الوان به سمت كيش پرواز كرده بود در آب هاي خليج فارس سقوط 

كرد كه در جريان آن دو نفر كشته و دو نفر هم ناپديد شدند. 
ارس��الن بهاري ميمندي، فرماندار بندرلنگه در توضيح حادثه گفت: 
اين حادثه شامگاه سه شنبه در آب هاي خليج فارس، محدوده جزيره 
الوان اتفاق افتاد. بالگرد شركت نفت فالت قاره ايران براي انتقال يكي 
از كاركنان كه دچار سكته ش��ده، به سكوي ميدان رسالت اعزام شده 
بود كه لحظاتي بعد از پرواز به س��مت كيش به علت ش��رايط دشوار 
جوي به داخل آب سقوط كرد. سرنشينان بالگرد هم دو خلبان و سه 

سرنشين بودند. 
فرمان��دار بندرلنگه گف��ت: در اين حادث��ه يكي از خلبانان- س��هيل 
اطمينان- نجات پي��دا كرد و دو نفر از آنها ش��امل ف��رد بيمار- جواد 
كارانديش- و پزشكيار- بهروز اشكان- جانش��ان را از دست دادند كه 
اجسادش��ان از آب خارج ش��د. وي گفت: تالش ها براي كشف اجساد 

دومين خلبان و فردي كه همراه بيمار بود در جريان است. 

مرد جوان به خاطر اختاف با همس�رش در شهرس�تان ديواندره 
چهار عضو خانواده اش را با شليك گلوله به قتل رساند. 

ساعت هفت صبح روز گذشته به مأموران پليس سنندج خبر رسيد 
كه حادثه اي خونين در يكي از محله هاي ش��هر رقم خورده اس��ت. 
با حضور پليس در محل معلوم ش��د كه مرد جواني با شليك گلوله 
همس��ر، پدر و مادر همس��ر و دختر هفت س��اله اش و يكي ديگر از 
بستگان را با شليك گلوله هدف قرار داده و از محل فرار كرده است. 
در بررسي هاي اوليه معلوم شد كه به جز كودك هفت ساله بقيه به 
علت شدت جراحت جانشان را از دس��ت داده اند. همزمان با انتقال 
دختربچه هفت ساله به بيمارستان مشخص شد كه داماد خشمگين 
از يك سال قبل با همسرش اختالف داشته است. بعد از باال گرفتن 
اختالف ها بود كه همس��ر وي خانه را به حالت قهر ترك كرده و به 
خانه مادرش رفته بود كه حادثه خونين رقم خورد. سرهنگ عبداهلل 
فاتحي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي كردستان گفت: براساس 
اظهار شاهدان عيني، قاتل با يك دس��تگاه سواري پژو 4۰5 پس از 
ارتكاب جرم از محل متواري شده است كه تحقيقات براي بازداشت 

وي در جريان است. 

جس�د ن�وزاد ف�وت ش�ده زن بزه�كار پ�س از تول�د در يكي از 
بيمارس�تان هاي جنوب تهران براي مشخص ش�دن علت اصلي 

مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ نوزاد تازه به دنيا 
آمده اي در يكي از بيمارستان هاي جنوب تهران با خبر شد. بررسي ها 
نشان داد روز ششم فروردين ماه زن بزهكاري از زندان براي زايمان به 
بيمارستان منتقل مي شود، اما نوزاد هفت ماهه او پس از بدنيا آمدن فوت 
مي كند. همچنين مشخص شد اين زن پس از بهبودي دوباره به زندان 
منتقل مي ش��ود پس از اين كاركنان بيمارستان براي تعيين و تكليف 

جسد نوزاد از بازپرس جنايي درخواست كمك مي كنند. 
با اعالم اين خبر بازپرس جنايي دس��تور داد جس��د ن��وزاد ابتدا براي 
مشخص شدن علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد و پس از 

انجام آزمايش هاي الزم دفن شود. 

حكم اعدام  بهمن  
ورمرزيار   اجرا شد

مرگ بيمار  و   پزشك 
در سقوط   بالگرد

 داماد خشمگين 
خون به پا كرد

مرگ نوزاد زن بزهكار 
بررسي مي شود

براي قتل زن باردار
»از مرگ رها ش�دم اما عذاب وجدان مرا آرام نمي گذارد چون قاتل كودك 
هفت ماهه اي ش�دم كه هنوز صورت�ش را نديده بودم. « اي�ن آخرين دفاع 
مرد محكوم به قصاص اس�ت كه 1۰س�ال قبل به خاطر عصبانيت مرتكب 
قتل همسر باردارش ش�ده بود. متهم با پرداخت يك ميليارد ديه از مرگ 
نجات ياف�ت و با احتس�اب روزهاي بازداش�ت به زودي آزاد خواهد ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، نوزدهم خرداد سال ۸7، مأموران كالنتري 1۰۸ نواب از مرگ 
مشكوك زن ۳۰ ساله اي به نام نيلوفر در منزلش باخبر و راهي محل شدند. شوهر 
آن زن كه در محل حضور داشت به مأموران گفت: »شب گذشته من و نيلوفر با هم 
درگير شديم و در آن درگيري دو سيلي به صورتش زدم. بعد از آن بود كه همسرم 
به اتاق خواب رفت و خوابيد. صبح سراغش رفتم تا بيدارش كنم اما متوجه شدم 

نفس نمي كشد. آنجا بود كه با پليس تماس گرفتم. « 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني و بنا به گزارش آن مشخص شد زن جوان در 
حاليكه هفت ماهه باردار بوده اس��ت بر اثر ضربه مغزي كشته شده است. به اين 
ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در دس��تور كار پليس قرار گرفت و شوهر آن 
زن - بهمن ۳6 ساله - به عنوان اولين مظنون پرونده تحت بازجويي قرار گرفت. او 
ابتدا جرمش را انكار كرد اما در مراحل بازجويي باالخره لب به اعتراف گشود و با 
اقرار به قتل همسر باردارش در حاليكه به شدت گريه مي كرد، گفت: »چهار سال 
بود با نيلوفر ازدواج كرده بودم و در اين سالها زندگي بدي نداشتيم، اما هرازگاهي 
به خاطر مسائل جزئي كه در همه زندگي ها وجود دارد با هم درگير مي شديم. من 
دانشجوي رشته برق بودم و هنوز كار مناسبي نداشتم اما پدرم قول داده بود كه 
زندگي ام را تأمين كند تا بتوانم با خيال راحت به تحصيلم ادامه دهم. اين گذشت 
تا اينكه همسرم باردار شد و من هر روز منتظر تولد فرزندم بودم. به خاطر وضعيت 
همسرم هر وقت مشكلي پيش مي آمد خودم را كنترل مي كردم اما نمي دانم چرا 
شب حادثه دوباره او را كتك زدم. « متهم در خصوص قتل گفت: »شب حادثه وقتي 
از دانشگاه به خانه برگشتم نيلوفر مشغول درست كردن غذا بود. ناگهان بين ما 
حرفي رد و بدل شد و او حاضر جوابي كرد. دوباره كنترلم را از دست دادم و عصباني 
شدم و از شدت عصبانيت همسرم را كتك زدم. اصاًل فكر نمي كردم ضربه هايم 

كاري باشد و منجر به قتل او شود. «
با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم، پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده، اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند و در حاليكه به شدت گريه مي كردند، 
گفتند: »دخترمان باردار بود و استرس براي او خوب نبود، اما شوهرش بدون توجه 
به وضعيت نيلوفر در كمال بي رحمي دخترمان را كتك زد. او به خاطر عصبانيتش 

دو نفر را از بين برده است به همين دليل براي او درخواست قصاص داريم. «
در ادامه متهم بار ديگر حادثه را شرح داد و از خودش دفاع كرد. در پايان هيئت 
قضائي بهمن را بنا به درخواست اولياي دم، به قصاص محكوم كرد. اين حكم در 
ديوان عالي كشور از سوي قضات يكي از شعبات آن تأييد شد. در حاليكه حكم 
صادره در آستانه اجرا قرار داشت متهم توانست با پرداخت يك ميليارد ديه رضايت 

اولياي دم را جلب كند. 
به اين ترتيب مرد جوان روز گذشته بار ديگر از جنبه عمومي جرم در همان شعبه به 
رياست قاضي عبداللهي پاي ميز محاكمه قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، 
متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه ايستاد و در آخرين دفاعش در حاليكه به 
شدت اشك مي ريخت، گفت: »باور كنيد اختالف من و نيلوفر مثل خيلي هاي ديگر 
جزئي بود اما نمي دانم چرا آن شب نتوانستم خودم را كنترل كنم و همسر باردارم 
را كتك زدم. خدا مرا ببخشد و از اولياي دم مي خواهم مرا حالل كنند. باور كنيد 
عاشق نيلوفر بودم و از طرفي منتظر به دنيا آمدن اولين فرزندمان بودم. « او در ادامه 
گفت: »وقتي به قصاص محكوم شدم هر شب در زندان كابوس اعدام مي ديدم، اما 
خودم را مستحق مرگ مي دانستم. با رضايت اولياي دم كابوس مرگ تمام شد، اما 
در اين 1۰سالي كه زندان هستم هميشه خودم را سرزنش مي كنم و مي بايستي 
يك عمر زندگي ام را با عذاب وجدان بگذرانم چون قاتل كودكي شدم كه هنوز 

صورتش را نديده بودم به همين دليل مي دانم زندگي راحتي ندارم... .«
در پايان هيئت قضائي وارد شور شد و متهم را به 1۰سال حبس محكوم كرد. به اين 

ترتيب متهم با احتساب روزهاي بازداشت به زودي آزاد خواهد شد. 

رئيس پليس پايتخت با تأكيد براينكه نيروي 
انتظام�ي قص�د بهب�ود خدم�ات پليس�ي را 
دارد، گف�ت: ناجا با توج�ه به راهب�رد جامعه 
مح�وري و م�ردم م�داري حرك�ت مي كن�د 
از همي�ن رو در بخ�ش تكري�م ارب�اب رجوع 
برنامه ريزي هاي وس�يعي انجام ش�ده است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حسين رحيمي با 
اشاره به طرح تحول كالنتري ها گفت: كالنتري ها 
از مهم تري��ن اركان ني��روي انتظامي محس��وب 
مي ش��وند به گونه اي ك��ه مي ت��وان گفت همه 

مأموريت هاي ناجا در كالنتري ها مستتر است. 
س��ردار رحيمي با اش��اره به ديدار دو سال پيش 
فرماندهان ناج��ا با مقام معظ��م رهبري)مدظله 
العالي( و تأكيد معظم له بر ايجاد تحول اساس��ي 

در ح��وزه خدمت رس��اني كالنتري ها ب��ه مردم، 
بيان ك��رد: بخش اصلي سرانگش��تان ناجا، 

كالنتري ها محس��وب مي ش��وند، 
برهمين اس��اس طرح تحول در 

كالنتري را آغ��از كرديم، اين 
طرح ابعاد مختلفي از جمله 
خوشايند سازي، ايجاد فضا، 
امكانات مورد ني��از و بهبود 
فرايند هاي انج��ام كار مردم 

را بخش��ي از فرايند اين تحول 
دانست. 

رئيس پليس پايتخت ادامه داد: كاهش 
زمان حضور مردم و سرعت عمل كارهاي آنها در 
كالنتري ها خاصه در تش��كيل پرونده و ارسال به 

مقامات و مراجع قضائي از ديگر ابعاد انجام طرح 
تحول در كالنتري ها است. 

وي با بيان اينك��ه در بحث خدمات 
مش��اوره اي و مراجعه مردم به 
كالنتري ه��ا در بس��ياري 
مراجعات نيازي به تشكيل 
پرون��ده و ارس��ال آن براي 
مراجع قضائي نيست، ادامه 
داد: راه اندازي مراكز مشاوره 
و م��ددكاري در كالنتري ها، 
در كاهش آمار ارج��اع پرونده ها 
از كالنتري ها به مراجع قضائي بسيار 
تأثير گذار بوده به گون��ه اي كه حدود ۳۰ درصد از 
مراجعات مردمي ب��ه كالنتري ها با همين فرايند 

بدون ارج��اع به مق��ام قضائي به مشكالتش��ان 
رسيدگي مي شود. 

سردار رحيمي با اش��اره به بهره مندي از خدمات 
الكترونيك در طرح تحول كالنتري ها، عنوان كرد: 
هدف ما اين است خدمات مطلوبتري را با سرعت 

و كيفيت بهتري به مردم ارائه دهيم. 
رئيس پلي��س پايتخ��ت با بي��ان اينك��ه ناجا با 
توجه ب��ه راهبرد جامعه مح��وري و مردم مداري 
حركت مي كن��د، گفت: در بخش تعال��ي رفتار و 
استاندارد سازي، رفتار پليس راهنمايي و رانندگي 
را از مدت ها پيش آغ��از كرده اي��م و اولين دوره 
آن چن��د روز گذش��ته در كالنتري ها ب��ه اتمام 
رس��يده همچنين در بخش تكريم ارباب رجوع 

برنامه ريزي هاي وسيعي انجام شده است.

رئيسپليسپايتخت:خدماتپليسيبهبودپيداميكند


