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پسرخاله خطاكار
 به ميز محاكمه بازگشت

مرد محكوم به قصاص كه در جريان رابطه پنهاني با دخترخاله اش، 
ش�وهر وي را به قتل رس�انده اس�ت، بار ديگر محاكمه مي شود. 
به گزارش جوان، 16 تير سال ۹۵، زني مأموران پليس ورامين را از ناپديد 
شدن ناگهاني شوهرش باخبر كرد و گفت: »شب گذشته شوهرم بعد 
از خوردن افطاري خانه را ترك كرد و به منزل مادرش رفت، اما ديگر 
بازنگش��ت. تلفن همراهش را نيز پاس��خ نمي دهد. نگرانم اتفاق بدي 
افتاده باشد. « با اعالم مفقودي، تالش براي يافتن بهروز 42 ساله آغاز 
شد تا اينكه مأموران جسد سوخته وي را حوالي شهر در يك خودروي 
سواري سمند كشف كردند. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد 
تشكيل شد و در روند تحقيقات مأموران دريافتند مقتول با همسرش 
زهره اختالف ش��ديدي داشت. همچنين مش��خص شد شب حادثه 

مقتول همراه پسرخاله زهره از خانه خارج شده است. 
با بدست آمدن اين سرنخ عطار 24 ساله به عنوان مظنون بازداشت شد. 
او در روند بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و در شرح ماجرا گفت: »بهروز 
مرد بداخالقي بود و همس��ر و دخترانش را اذيت مي كرد. آخرين بار 
وقتي فهميدم او دختر 12ساله اش را به شدت كتك زده است، عصباني 

شدم و تصميم گرفتم او را به قتل برسانم.«
او در خصوص قتل گفت: »شب حادثه بعد از خوردن مشروب به خانه 
مقتول رفتم. بعد از خوردن شام ماشينم را در حياط خانه بهروز پارك 
كردم و سپس از او خواستم با ماش��ين خودش مرا تا نزدكي خانه مان 
برساند. او قبول كرد و با هم از خانه خارج شديم. ساعت يك نيمه شب 
بود كه حوالي اتوبان امام علي با چاقويي كه همراه داشتم چند ضربه به 
بهروز زدم. چند ساعت با جنازه در خيابان ها چرخ مي زدم تا اينكه او را 
حوالي ورامين بردم. مي خواستم اثر انگشتانم را از روي فرمان ماشين 
پاك كنم اما نش��د. به همين خاطر ش��يلنگ بنزين را بريدم و سپس 

مقداري بنزين روي جنازه و داخل ماشين ريختم و آنرا آتش زدم.«
با اقرارهاي مرد جوان، همس��ر مقتول نيز بازداشت ش��د. او با اقرار به 
جرمش گفت: »قبل از حادثه عط��ار به من ابراز عالقه ك��رده بود. او 
مي گفت اگر چند سال زودتر به دنيا آمده بود، اجازه نمي داد با بهروز 
ازدواج كنم. اين ش��د كه پيش��نهاد قتل را مطرح ك��رد و او را به قتل 

رساند.«
با اقرارهاي دو متهم، عطار به اتهام مباش��رت در قتل، ش��رب خمر و 
جنايت بر ميت و همس��ر مقتول نيز به اتهام معاون��ت در قتل راهي 
زندان شدند و پرونده در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران 

رسيدگي شد. 
در آن جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. سپس عطار خالف 
اظهاراتش جرمش را انكار كرد.  همسر مقتول نيز جرمش را انكار كرد 
و مدعي ش��د با پسرخاله اش رابطه اي نداشته اس��ت. در پايان هيئت 
قضايي با توجه به مدارك موجود در پرونده، مرد جوان را به قصاص و 
شالق و زن جوان نيز به حبس و شالق محكوم كرد. با تأييد اين حكم 
در ديوانعالي كشور اما قضات ديوان پرونده را براي رسيدگي به اتهام 
جنايت بر ميت به شعبه همعرض فرستادند تا متهمان در شعبه يازدهم 

دادگاه بار ديگر از خودشان دفاع كنند. 

افكار عمومي در انتظار
 برخورد قانوني با نماينده سيلي زن

پليس: مستندات ما
 درباره عنابستانی كافي است

  حسين فصيحی
فرمان�ده پليس راهور ته�ران ب�زرگ در واكنش ب�ه اظهارات 
غيرمنتظ�ره نماينده س�يلي زن ك�ه رفت�ار غيراخالقي اش را 
انكار كرده اس�ت، مي گويد كه مس�تندات كافي درباره سيلي 
زدن نماين�ده ب�ه س�رباز، كفايت مي كند ك�ه آن را ب�ه مرجع 
قضايي داده اي�م و منتظر تصميم گي�ري در اين باره هس�تيم. 
سه روز از اصابت سيلي علي اصغر عنابس��تاني، نماينده سبزوار 
به صورت س��رباز راهور مي گ��ذرد، اما ص��داي آن همچنان در 
فضاي حقيقي و مجازي به گوش مي رس��د. از زمان وقوع حادثه 
تاكنون ويدئوي اين س��رباز كه حامد اكبري ن��ام دارد مدام در 
فضاي مجازي دست به دست شده و كاربران و بسياري از مردم 
تا مسئوالن حرف هاي حامد را ش��نيده و به دليل پايبندبودنش 
به قانون، او را س��توده و از اينكه درد س��يلي يك نماينده قانون 
ش��كن را تحمل كرده با وي اب��راز هم��دردي كرده اند. هر چند 
انتظار مي رفت نماينده قانون شكن به دليل رفتار نادرست خود 
از سرباز وظيفه و مردم عذرخواهي كند، اما وي در واكنشي كه 
تعجب همگان را به همراه داشت مدعي شد كه به صورت سرباز 
سيلي نزده است. عنابس��تاني در گفت وگو با صدا و سيما مدعي 
شد: » سرباز وظيفه به راننده خودروي ما توهين كرد، اما من به 
صورت او س��يلي نزدم.   بعد از اين توهين؛ آنها از پشت و جلو راه 
را روي ما بستند و اين باعث شد شلوغ شود و با حضور جمعيت، 
التهاب ايجاد شود. ما حتي از ماشين هم پياده نشديم؛ لذا اينكه 
گفته مي شود؛ عنابستاني به صورت س��رباز پليس راهور سيلي 

زده، اصاًل صحت ندارد. « 
وي ادامه داد: »در حال پيگيري موضوع از طريق س��ردار اشتري، 

فرمانده نيروي انتظامي هستيم.«
عنابستاني در حالي دست به دامن فرمانده نيروي انتظامي شده كه 
سردار اشتري ساعتي بعد از وقوع حادثه در حمايت از سرباز وظيفه 
دس��تور پيگيري ماجرا را صادر و تأكيد كرده بود: » اين س��ربازان، 
امانتي در دستان ما هس��تند، بنابراين اجازه نمي دهيم به ساحت 
مقدس سبزپوش��ان خدوم ناجا در هر جاي��گاه و مقامي توهين و 

تعدي شود.« 
سردا اشتري روز گذشته بار ديگر از رفتار سرباز وظيفه حمايت كرد 
و گفت: » دستورات ويژه براي حمايت از حقوق سرباز وظيفه راهور 
ناجا صادر ش��ده اس��ت و در صورت احراز تقصير نماينده مجلس، 

نيروي انتظامي با قاطعيت پيگير اين موضوع خواهد بود.« 
وي با تأكيد بر اينكه جانانه از حق��وق كاركنان خود دفاع خواهيم 
كرد و هيچ گونه گذشتي نداريم، افزود: » سربازان وظيفه را، چون 
فرزندان خود مي دانم و قطعاً در صيانت از شخصيت، كرامت و حق 
و حقوقش��ان لحظه اي درنگ نمي كنم. فرمانده ني��روي انتظامي 
يادآور ش��د: معاون حقوقي و امور مجلس ناجا و همچنين بازرسي 
كل نيروي انتظامي به اين مسئله ورود پيدا كرده و موضوع در دست 

بررسي است.« 
سردار محمدحس��ين حميدي، رئيس پليس راهور تهران هم در 
واكنش به پيگيري ماجرا در دفاع از سرباز وظيفه گفت : » كار سرباز 
ما كاماًل درس��ت و برگرفته از قانون بود و سرباز نبايد به خودرويي 
كه فاقد مج��وز بود اجازه ت��ردد در خط ويژه مي داد.  مس��تنداتي 
درباره برخورد فيزيكي نماينده با س��رباز پليس راه��ور داريم كه 
كاماًل كفايت مي كند و بايد ببينيم مرجع قضايي در اين رابطه چه 
تصميم گيري اي خواهد كرد. مستندات خود را نيز در اين رابطه به 

مرجع قضايي ارسال كرده ايم.«
رفتار مشابهي آذرماه امس��ال از س��وي يكي از قضات دادگستري 
شهرستان بابل با يكي از سربازان وظيفه انجام شد. خوبي آن ماجرا 
اين بود كه قاضي خطاركار آن قدر جس��ارت داش��ت كه به خاطر 
رفتار زننده اي كه داشت از سرباز و مردم عذرخواهي كند. هر چند 
اعالم شده كه پرونده از جنبه عمومي بررسي مي شود، اما هنوز رأي 
قضايي در اين باره يا صادر نشده يا به افكار عمومي اعالم نشده است. 
از آنجا كه نس��يان اينگونه حوادث به بخش��ي از حافظه اجتماعي 
تبديل شده، اميد اس��ت براي يكبار هم كه شده با نماينده خطاكار 
برخوردي شايسته صورت گيرد تا شايد براي خودش و ديگران مايه 

عبرت باشد. 

رئيس پليس راهور ناجا: هرگاه شهری از قرمز خارج می شود متأسفانه حجم سفر به آن شهر افزايش می يابد!

نگران سفرهاي نوروز هستيم
شيوع بيماري كرونا، 
كادر درمان كشور را 
بي�ش از كاركنان هر 
س�ازمان ديگري تحت تأثير قرار داد. امواج 
پياپي افزايش ش�يوع اين بيم�اري هر چند 
قربانيان بسياري داش�ته با اين حال استفاده 
از ماس�ك و فاصله گذاري اجتماعي تاكنون 
تنه�ا راه ممكن ب�راي در امان مان�دن از اين 
بيماري به كار گرفته شده اس�ت. براي تحقق 
اين ام�ر و حفظ س�المت جامع�ه، مأموريت 
مهم نيروي انتظامي براي نظم بخش�ي به اين 
مهم همزمان با ش�يوع بيماري ش�روع شده 
و همچن�ان ادام�ه دارد. در حالي ك�ه ايجاد 
محدوديت ها براي مهار كرونا همچنان به قوت 
خود باقي است، عمده ترين نگراني پليس از 
افزايش سفرهاي نوروزي است كه به پيامدي 
جز بروز ي�ك فاجع�ه منتهي نخواهد ش�د. 
سردار حسين اشتري روز گذشته در همايشي كه 
وزارت بهداشت در آن از عملكرد نيروي انتظامي 
قدرداني و تأكيد كرد كه 11 ماه پليس در سراسر 
كش��ور كنار حافظان س��المت در حال خدمت 
است. وي ادامه داد: همان طور كه در دفاع مقدس 
از مجاهدان قدرداني كرديم، ما هم در اين مقطع 
از همه كادر پزش��كي كه با توجه به تحريم ها با 
تمام توان كار پيشگيري و درمان را انجام دادند 

تشكر مي كنيم. 
فرمانده ناجا با اشاره به اينكه پليس راهنمايي و 
رانندگي در اين زمينه پيش��تاز بود، ادامه داد: از 
همان ابتداي شيوع بيماري كرونا تمام نيرو هاي 
مسلح به دستور مقام معظم رهبري درگير اين 
موضوع ش��دند و از همان ابتدا با تمام تجهيزات 
وارد ميدان ش��دند، به طوري كه در روز هاي اول 

هجوم مردم به بيمارستان ها موجب اخالل در كار 
درماني شد، اما با حضور مأموران به راحتي اين 
موضوع ساماندهي شد. س��ردار اشتري در مورد 
ترافيك و نقش مردم در پيشگيري از كرونا گفت: 
درخصوص س��فر ها و محدوديت ها نيز مردم به 
پليس اعتماد كردند به ط��وري كه در ايام نوروز 
سفرها تا ۷۰ درصد كاهش يافت و روز طبيعت هم 
كه مردم در خانه ماندند يكي از روزهاي ماندگار 
در تاريخ شد. وي با اشاره به محدوديت هاي تردد 
در كشور بين شهري و ش��بانه از اول آذر اظهار 
داش��ت: بعد از ابالغ همكاران ما آماده و در بيش 
از 1۹۰۰ نقطه از كش��ور مستقر شدند و بيش از 
4۵۰ هزار نفر از  همكاران ما در شهر ها و جاده ها 
حضور دارند و اين يك افتخار بزرگي براي كشور 
است كه ميزان فوتي هاي ما از حدود ۵۰۰ نفر در 

روز امروز به عدد دورقمي رسيده است. 
   نگران سفرهاي نوروزي هستيم 

سردار س��يدكمال هاديانفر، رئيس پليس راهور 
ناجا نيز در همايش ديروز با بيان اين اينكه نگران 
سفرهاي نوروزي براي پيشگيري از بيماري كرونا 
هستيم، گفت: هر شهري كه نارنجي و زرد اعالم 
مي شود، متأسفانه حجم سفر به آن شهر افزايش 
پيدا مي كن��د. وي در خصوص نق��ش پليس در 
كنترل وي��روس كرونا افزود: در ح��وزه واكنش 
سريع نيرو هاي مسلح به خوبي عمل كردند؛ در 
موضوع فاصله گذاري اجتماعي اقدامات خوبي در 
ايام نوروز صورت گرفت و بيش از هفت هزار نفر 
با به كارگيري سه هزار تيم در اين خصوص ورود 

پيدا كردند. 
سردار هاديانفر با بيان اينكه پس از اطالع رساني، 

اعمال جريمه كس��اني كه دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي را رعايت نمي كردند شروع شد، گفت: 
توقيف يك ماهه وس��ايل نقليه مختلف، صدور 
برگ جريمه ۵۰۰ هزار توماني، نظارت بر اصناف 
و گروه هاي ش��غلي چهارگانه از اقدامات پليس 

راهور است. 
رئيس پليس راهور خاطرنشان كرد: تذكر لساني 
به يك ميليون و 1۸2 هزار و 2۹۸ نفر، 64۹ هزار 
و ۳۸۰ هزار بازدي��د از اصن��اف مختلف، پلمب 
1۰۷ هزار و 4۹۵ صنف متخلف و صورت جلسه 
۳1 هزار و ۹۸ مورد از ديگر اقدامات پليس راهور 

بوده است. 
وي از جريمه ۵2 درصدي خودروهايي كه طرح 
محدوديت هاي تردد شبانه را رعايت نكرده بودند 
خبر داد و گفت: ۹4 درصد كساني كه در مناطق 
قرمز ت��ردد كردن��د، جريمه ش��دند؛ همچنين 
۵1 درصد از خودرو هاي��ي كه در مناطق نارنجي 

تردد كردند، جريمه شدند. 
رئي��س پليس راهور ناجا با اش��اره ب��ه اينكه در 
مجموع سه مرحله اقدامات پليس راهور ۵۰درصد 
كاهش تردد جاده اي داش��تيم اظهار داش��ت: 
دس��تورالعمل هاي بهداش��تي در ۹۵ درصد از 
ناوگان حمل و نقل عمومي رعايت شد؛ همچنين 
۸۳ درصد از مردم طرح محدوديت تردد از ساعت 

21 تا چهار بامداد را  رعايت كردند. 
رئيس پليس راهور ناجا ضمن اشاره به فرصت ها و 
چالش هاي ويروس كرونا گفت: در اين ايام كاهش 
16 درصدي ج��ان باختگان س��وانح رانندگي، 
كاهش ۳6 درصدي تصادفات رانندگي، كاهش 
۷۵ درصدي زمان ارائه خدمات ترافيكي به مردم 
و كاهش 6۰ درصدي مراجعه مردم به واحدهاي 

خدماتي پليس راهور را شاهد بوديم. 

آگهى تحدید حدود اختصاصى 
حوزه ثبتى شهرستان اراك

رئیس ثبت اسناد امالك- اسماعیلى

آگهى مفقودي 

 S1412289534357 

آگهى مفقودي 
glxi

 NAAM11CA2BE083315  12490049391

آگهى مفقودي 

 496467L  586341CD

آگهى مفقودي 
 1600i

آگهى مفقودي 
 GLX.XU7

 NAAM01CE6HK590177  124K1071292

آگهى مفقودي 

آگهى مفقودي 

 FSS14797314

آگهى مفقودي 

آگهى مفقودي 
16000HV

 118P0010176
 NAAA46AAXDG388773

آگهى مفقودي 

 NBEC0135
 RADANBE***125C9004989

آگهى مفقودي 

 S1422289172016  3535936
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بخشش قاتل براي كمك به ايتام
اعض�اي خان�واده اي ك�ه دخترش�ان 
ب�ه قت�ل رس�يده قات�ل را ب�راي گرفتن 
دي�ه و كم�ك ب�ه ايت�ام بخش�يدند. 
پس��ر جواني كه سه س��ال قبل زن جواني را 
به خاطر پاي��ان رابط��ه پنهان��ي اش به قتل 
رسانده بود با پرداخت ديه از طناب دار فاصله 
گرفت. ب��ه گزارش جوان، عص��ر روز نوزدهم 
دي س��ال 1۳۹۵ بود كه مردي وحش��ت زده 
به مأموران پليس تهران خبر داد كه همس��ر 
جوانش به طرز مرموزي به قتل رسيده است. 
با اعالم اين خبر تيم��ي از مأموران پليس در 
محل حادثه كه خانه اي در شهرك مسعوديه 
بود حاضر و با جسد زن جواني روبه رو شدند 
كه دست و پايش با روس��ري بسته شده بود. 
نخستين بررس��ي ها حكايت از آن داشت زن 
جوان بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي گردن به 
قتل رسيده و عامل قتل نيز طالهاي زن جوان 
و گوشي تلفن همراه او را سرقت كرده است. 
شوهر مقتول به مأموران گفت: مثل هميشه 

از محل كارم به خانه برگش��تم، اما خبري از 
همسرم نبود. او تلفن همراهش را هم جواب 
نداد كه پس از جس��ت وجو متوج��ه پاهاي 
همسرم زير تختخواب شدم. او را از زير تخت 
بيرون كشيدم كه ديدم به قتل رسيده است. 

همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
كارآگاهان ب��ه دس��تور بازپرس وي��ژه قتل 
دادس��راي ام��ور جناي��ي ته��ران تحقيقات 
گس��ترده اي را براي شناس��ايي قات��ل آغاز 

كردند. 
بررسي ها نشان داد مقتول از مدتي قبل با پسر 
جواني به نام به��رام رابطه پيامكي و تلگرامي 
داشته است. همچنين مشخص شد بهرام پس 
از حادثه به مكان نامعلومي گريخته اس��ت. 
بنابراين مأموران بهرام را به عنوان مظنون به 
قتل تحت تعقيب قرار دادند تا اينكه مدتي بعد 

وي را دستگير كردند. 
مته��م در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به 
قتل اعتراف ك��رد و گفت: چند س��ال قبل با 

مقتول در تلگرام آشنا ش��دم . او به من گفت 
كه مجرد است و به همين خاطر در تلگرام با 
هم ارتباط داشتيم. مدتي قبل از من خواست 
او را فراموش كنم و وقتي علتش را پرس��يدم 
گفت كه ش��وهر دارد اما بع��د ازمدتي دوباره 
با من ارتباط برقرار ك��رد و گفت قصد دارد از 
ش��وهرش جدا ش��ود. روز حادثه به ديدنش 
رفتم و او از من خواست رابطه ام را قطع كنم 
كه با هم درگير شديم و او را خفه كردم. متهم 
پس از تحقيقات تكميلي در دادگاه به قصاص 
محكوم شد و رأي دادگاه پس از تأييد به شعبه 
اجراي احكام دادس��راي ام��ور جنايي تهران 
فرستاد شد. همزمان با س��ير مراحل اجراي 
حكم قاضي مريم خليفه، داديار اجراي احكام 
براي جلب رضايت اولياي دم اقدام به برگزاري 
جلسات صلح و سازش كرد تا اينكه چند روز 
قبل اولياي دم اعالم كردند به شرط ديه قاتل 
را مي بخشند. آنها گفتند كه ديه دريافت شده 

را صرف ايتام خواهند كرد. 

غالمرضا مسكني
   گزارش


