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هوشمندسازي پليس، برنامه تحولي
 و سند چشم انداز نيروي انتظامي

هوشمندسازي پليس فرآيندي مستمر 
و دائمي در برنامه هاي راهبردي نيروي 
انتظامي اس��ت كه نه متوقف شده و نه 
از س��رعت آن كاسته مي ش��ود؛ چراكه 
با كمتري��ن وقفه، ديگ��ر اقدامات انجام 
ش��ده نيز كارايي خود را از دست داده و 

اثربخشي آن كاهش مي يابد. 
هوشمندسازي پليس به موازات رشد تكنولوژي و ابزارهاي ارتباطي و 
خدماتي در راستاي تسهيل مأموريت هاي اين سازمان رو به افزايش 
بوده كه مهم ترين هدف آن، كاهش بوروكراس��ي اداري، جلوگيري 
از هدررفت وقت و انرژي مردم و مراجعان، افزايش س��رعت در ارائه 

خدمات است. 
بهره گيري از ظرفيت اينترنت مانند راه اندازي سايت ها و رسانه هاي 
برخط، اپليكيشن هاي خدمات رس��ان، تجهيزات و تكنولوژي هاي 
بيومتريك، دسترس��ي به سيس��تم جامع اطالعات براي تشخيص 
هويت، انگشت نگاري و سازماندهي و بازيابي اطالعات افراد در پليس 
آگاهي، اس��تفاده از دوربين هاي پيش��رفته ديد در شب و حرارتي، 
ريزپرنده ها و دس��تگاه هاي تصويربرداري در مرزبان��ي، راه اندازي 
سامانه داشبور و كنترل برخط گشت هاي پليس، اپليكيشن پليس 
من، ارائه خدمات نقل و انتقال خودرو، كروكي هاي الكترونيكي در 
پليس راهور و بس��ياري از خدمات ديگر در ح��وزه تمام پليس هاي 
تخصصي، همه و همه مي تواند گام هاي مؤثري در راستاي افزايش 

سطح هوشمندي پليس باشد. 
پليس پايتخت ني��ز با در نظر گرفت��ن لزوم تهيه زيرس��اخت هاي 
هوشمندس��ازي در س��ال هاي اخير، قدم هاي تازه اي در اين مسير 
برداشته و سعي كرده با اش��راف اطالعاتي، تهيه سيستم هاي جامع 
مديريتي و اطالعاتي، تربيت نيروهاي متخصص و متعهد و تكيه بر 
ابزارهاي نوين، خود را به روز نگه دارد كه براي مثال مي توان به مجهز 
شدن لباس مأموران در صحنه به دوربين و ثبت و ضبط دقيق لحظات 
اجراي مأموريت، به عنوان نمونه اي از هوشمندسازي پليس و رعايت 

حقوق مأموران و حتي حقوق مجرمان، اشاره داشت. 
پليس همواره با رويكرد پيشگيري و اقدامات پيشدستانه، به دنبال 
برنامه تحولي در استفاده روزافزون از تكنولوژي هاي روز در راستاي 
هوشمندس��ازي اس��ت؛ چراكه بهره گيري از ابزارهاي نوين در هر 
س��طحي مي تواند »امنيت پايدار« را به ارمغان آورد، امنيتي كه در 
هر لحظه از ش��بانه روز و با اس��تفاده از تجهيزات مدرن اطالعاتي و 
مديريتي قابل كنترل و ردگيري اس��ت و مي تواند آرامش رواني را 

براي جامعه و شهروندان به همراه داشته باشد. 
از آنجاكه يك��ي از رويكردهاي مهم پليس، تقوي��ت رويكرد جامعه 
محوري، ارتباط اطمينان بخش با شهروندان و در عين حال كاهش 
برخوردهاي فيزيكي اس��ت، رس��يدن به قله هوشمند سازي و عدم 
وقفه در يك نقطه، چش��م انداز نيروي انتظامي بوده و خوشبختانه 
در س��ال هاي اخير پليس تهران بزرگ نيز از اين قاعده مس��تثني 

نبوده است. 
البته ل��زوم حمايت و پش��تيباني از پليس از س��وي دس��تگاه هاي 
ذي ربط و تأمين اعتبارات الزم براي تزريق تجهيزات به بدنه پليس 
و آموزش هاي الزم مي تواند به هموارتر ش��دن مس��ير رس��يدن به 

هوشمندسازي پليس كمك كند. 
قرارگاه هوشمندسازي پليس از سال 98 در نيروي انتظامي راه اندازي 
شده و براساس چشم انداز كلي نيروي انتظامي قرار است تا پايان سال 
جاري تمام خدمات ناجا هوشمندسازي ش��ود كه اين امر مي تواند 
بر ارتقاي س��طح كيفيت امنيت ش��هروندان مؤثر بوده و س��رعت 

خدمات رساني پليس به مردم را افزايش دهد. 
»امنيت پايدار« ماحصل هوشمندس��ازي پليس و حركت اجتناب 
ناپذيري است كه با تهيه زيرساخت ها و در صدر اولويت هاي ناجا، به 
سرعت به پيش مي رود و مي تواند خألهاي ناشي از نيروي انساني را 

پوشش داده و »تحول سيستمي« را موجب شود. 
»كالنتري هوشمند« نيز يكي ديگر از موارد هوشمندسازي پليس 
است كه به دليل مراجعه دائمي و بسيار مردم به اين اماكن مي تواند 
پليس را در راستاي پاسخگويي بهتر، سريعتر و گذر از مرحله سنتي 
بودن پلي��س به مدرن، ي��اري كند، هوشمندش��دن پليس موجب 
صرفه جويي در وقت و هزينه مردم شده و عالوه بر سرعت در انجام 
امور، رضايت بخشي شهروندان را نيز به همراه خواهد داشت كه اين 
همان »امنيت پايدار« در حوزه هاي مختلف فيزيكي، رواني و ذهني 

مردم است. 
اميد است كه با يكپارچه س��ازي امور و ياري دستگاه هاي ذي ربط، 
سرعت هوشمندس��ازي پليس بيش از پيش افزايش يافته و آثار و 

نتايج خود را در امور روزانه پليس و مردم نشان دهد.
* فرمانده انتظامي پايتخت

به گزارش جوان، پرونده جنجالي آرمان و غزاله تمامي 
مراحل اجراي حكم را طي كرده و رئيس قوه قضائيه 
هم گفته است كه نيازي به استيذان جديد براي اجراي 
حكم ندارد و همان استيذان قبلي كافي و كامل است. 
االن پرونده آرمان روي ميز قاضي محمد شهرياري، 
سرپرس��ت دادس��راي امور جنايي، معاون دادستان 
تهران قرار دارد و قرار اس��ت چنانچ��ه اولياي دم او را 
نبخشند به زودي حكم قصاص اجرا شود. قبل از اين 
قاضي محمد شهرياري با برگزاري حدود 20 جلسه 
صلح و س��ازش با حضور، خبرنگاران حوزه حوادث، 
هنرمندان و پيشكسوتان عرصه ورزش تالش زيادي 
براي جلب رضايت انجام داده بود، ام��ا هيچ كدام به 
نتيجه نرسيده است. خانواده غزاله در آخرين جلسه 
صلح و سازش تنها شرط بخشش را پيدا كردن جسد 
دخترش��ان اعالم كردند، اما هيچ كس ردي از جسد 

غزاله نداشت. 
صبح ديروز قاضي محمد شهرياري با برگزاري جلسه 
صلح و سازش با حضور پدر و مادر غزاله و پدر و مادر 
آرمان و خود آرمان در دفتر كارش آخرين تالش هاي 
خود را براي بخش��يدن زندگي به آرمان انجام داد اما 
در نهايت جلسه بي نتيجه ماند و قرار شد اولياي دم به 

زودي نظر خود را اعالم كنند. 
  بخشش آرمان نام غزاله را ماندگار مي كند 

جلس��ه س��اعت 11 صبح در محل دفتر سرپرس��ت 
دادسرا ش��روع ش��د. پدر و مادر غزاله يك طرف ميز 
نشسته بودند و پدر و مادر آرمان هم كه لباس سياه به 
تن داشتند در طرف ديگر ميز نشسته بودند. لحظاتي 
بعد آرمان در حالي كه دس��ت و پاي در غل و زنجير 
بود با بدرقه مأمور زندان وارد اتاق ش��د و در صندلي 
روبه روي قاضي ش��هرياري نشست و چشمانش را به 

زمين دوخت.
قاضي شهرياري جلسه را آغاز كرد و گفت: در اين مدت 
جلساتي زيادي براي جلب رضايت برگزار كردم و االن 

هم هنوز معتقدم حالوتي كه در گذشت است در انتقام 
و قصاص نيست. به همين خاطر دوباره شما را دعوت 
كردم كه به آرمان زندگي دوباره ببخش��يد. مطمئن 
هستم كه با قصاص به آرامش نمي ر سيد و غزاله هم 
دوباره به زندگي بر نمي گردد اما بخش��ش آرمان نام 
غزاله را ماندگار خواهد كرد و ش��ما مي توانيد وجهه 
مصالحي دريافت كنيد و براي غزاله مدرسه، خيريه يا 
مجموعه ورزشي بنا كنيد كه تا ابد ماندگار و خير آن 
هميشه جاري باشد، اما با قصاص آرمان همه چيز تمام 

مي شود و ديگر اثري از كار خير نمي ماند. 
وي در ادامه به پدر و مادر غزاله گفت: ش��ما در جلسه 
قبلي شرط گذاش��ته بوديد كه اگر جسد غزاله را پيدا 
كنيد آرمان را مي بخشيد، اما به نظر من جسد دست 
يافتني نيست. اگر آرمان يا خانواده اش در جريان جسد 
بودند حتماً اعالم مي كردند چون جان او در دستان شما 
است. ما پرونده هاي زيادي داش��تيم از جمله پرونده 
قتل هاي خرمدين كه جسد را در سطل زباله انداخته 

بود اما پيدا نشد. 
قاضي شهرياري در پايان گفت: طبق گزارشات مسئوالن 
زندان و اندرزگاهي كه آرمان در آنجا حبس است وي 
در اين مدت هفت سال و نيم كه در زندان به سر مي برد، 
مرتكب هيچ خطا و جرمي نشده است كه نشان مي دهد 
اتفاق هم برنامه ريزي شده نبود و االن هم وي به شدت 
پشيمان است كه به نظر من استحقاق بخشش از طرف 
ش��ما را دارد. هر چند كه اين حق شما اس��ت كه او را 
ببخشيد يا او را قصاص كنيد، اما مي دانيد لذتي كه در 

بخشش است در قصاص نيست. 
    همه گريستند

در ادامه پدر آرمان در حالي ك��ه گريه امانش نمي داد 
از خانواده غزاله درخواست بخش��ش كرد. وي گفت: 
كاش مي ش��د االن به جاي اين جلسه كه براي نجات 
جان انساني تالش مي كنيم جلسه خواستگاري براي 
آرمان و غزاله مي داش��تيم نه االن كه درب��اره حادثه 

تلخ و وحشتناكي حرف بزنيم كه دل همه ما را به درد 
مي آورد. از روزي كه اي��ن حادثه رخ داد هر روز كينه و 
نفرت بيشتري به خاطر ندانم كاري هاي ما اضافه شد و 
االن همراه همسرم آمده ام فقط براي طلب بخشش هر 
چند كه وقتي چهره خانم شكور و آقاي شكور را مي بينم 

شرمنده مي شوم كه اين درخواست را به زبان بياورم. 
وي در حالي كه صداي گريه اش در جلس��ه پيچيده 
ش��ده بود به پس��رش گفت: آرمان نه تنها ش��ما را 
سياه پوش كرد كه ما را هم به خاك سياه نشاند. او با 
ندانم كاري هايش اشتباه بزرگ و غير قابل بخششي 
را رقم زد. آنها در اوج دوران جواني عاشق و دلباخته 
هم بودند و احساس��اتي فكر مي كردند و آن روز هم 
آرمان خط��اي بزرگي را مرتكب ش��د. آرمان تو مگر 
پدر نداشتي، مادر نداشتي چرا چنين خطاي بزرگي 
كردي ؟ چرا پس از اين حادثه موضوع را به ما نگفتي 
كه االن به خاطر جس��د غزاله شرمنده پدر و مادرش 
نشويم. زندگي همه ما را س��ياه كردي. ) گريه امانش 
نمي دهد و اش��ك پهناي صورت همه افراد حاضر در 

جلسه را پوشانده است .(
  زانو زدن مقابل مادر غزاله 

پس از التماس هاي پدر آرمان، مادر آرمان مقابل مادر 
غزاله زانو زد و درخواست ببخشش كرد. 

وي در حالي كه بغض و گريه گلوي��ش را گرفته بود 
با التماس هاي زياد گفت: من و ش��ما مادر هستيم و 
مي دانم دراين مدت چه به ش��ما گذشته است. رنج 
و درد در چهره شما نمايان اس��ت و من هم شرمنده 
هستم كه درخواست گذش��ت دارم، اما چه كنم كه 
مادرم. فرزن��د كوچكم كه االن 17 ساله اس��ت در آن 
زمان از آرمان براي خود بت ساخته بود، اما آرمان او 
را هم نابود كرد. االن او دراين مدت چند بار دست به 
خودكشي زده اس��ت و از بيماري روحي و رواني رنج 
مي برد به خاطر اين حادثه تلخ. فكر مي كنم كه شما 
مرا هم در اين حادثه مقصر مي داني��د، اما من مادرم 

و باور كنيد اگر آن روز اطالعي داش��تم نمي گذاشتم 
االن شرمنده شما باشم. شما بزرگواري و مادري كنيد 

آرمان را به من ببخشيد. 
  خطايي بزرگ   كردم 

در ادامه جلس��ه نوبت به آرمان رس��يد. وي در حالي 
كه اشك مي ريخت و اظهار پشيماني مي كرد، گفت: 
من عاشق غزاله بودم همه شما مي دانيد كه چقدر او 
را دوست داشتم. از روي ناداني حماقت كردم و سرم 
در آخر عمرم پايين اس��ت. من كه ت��ا آن زمان اصاًل 
بازداش��تگاه نديده بودم و حتي م��ورد انضباطي در 
مدرسه هم نداشتم االن هفت سال و نيم است كه در 
زندان هستم و روز شب نگاهم به ديوار است. اين حق 
من است و هر باليي هم كه سر بيايد كم است، چون 
خطاي بزرگي را مرتكب شدم. ما هميشه با هم بوديم 
حتي زماني كه براي گواهينامه به عكاسي رفت و موارد 
ديگر. االن از مادر و پدر غزاله مي خواهم مرا ببخشند 

هر چند مي دانم درخواست بزرگ  و سختي است. 
  كمرم شكست 

سپس مادر غزاله رو به آرمان كرد، گفت: شما چطور 

عاشق دخترم بودي كه به او آسيب زدي و او را با ميله 
بارفيكس به قتل رساندي؟ تو با اين خطايي كه كردي 
كمر من و شوهرم را شكستي. اگر آرتين ) برادر كوچك 
آرمان ( شما آسيب ديد، در قتل دخترم هزاران آرتين 
ما هم آس��يب ديدند. من مادرم و نمي توانم ش��ما را 
ببخشم چون شما ما را براي هميشه سياه پوش كرديد 

و حتي جسد دخترم را از ما دريغ كردي. 
پدر غزاله هم گفت: دراين مدت ما سختي هاي زيادي 
كشيديم. هر زماني كه پيگير پرونده دخترم بوديم به ما 
به چشم متهم نگاه مي كردند. اصالً كسي براي آرامش 
ما گامي برنداش��ت و از همه بدتر پدر آرمان هميشه 
سعي داشت حق را ناحق كند. در صورتي كه اگر من 
جاي پدرش بودم مي گذاشتم حق اجرا شود و پسرم 
پاي چوبه دار برود و ناح��ق نمي كردم. ما از اول گفته 
بوديم كه درخواست قصاص داريم و االن هم مي گوييم 

كه قصاص مي خواهيم . 
در پايان جلسه در حالي كه پدر و مادر غزاله از جلسه 
خارج  مي ش��دند آرمان و مادرش با گريه و التماس 

دوباره اي درخواست بخشش كردند. 

برگ سبز خودرو پرايدهاچ بك به رنگ سبز يشمى 
مدل1380به شماره موتورN13241166 وشماره 
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نظر به اينكه آقاى محمد كره به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است ،سند 
به شماره پالك  اعيان يكباب منزل  از ششدانگ  مالكيت سه دانگ مشاع 
3802 فرعى از2- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است ،با بررسى دفتر 
به شماره  الكترونيك  امالك  دفتر  ذيل  نامبرده  مالكيت  معلوم شد  امالك 
139820306271003168 ثبت وسند مالكيت به شماره 499765 صادر 
گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد ،لذا به استناد ماده 
120 اصالحى قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر ومتذكر ميگردد،هر 
كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند 
انتشار آگهى  تاريخ  از  ،بايستى ظرف مدت ده روز  مالكيت نزد خود است 
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به 
اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس-م الف 660
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نموده ومدعى است سند ماليكت ششدانگ پالك 1802 فرعى از25 فرعى از3- 
اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد،مالكيت 
ثبت   139820306271016838 الكترونيك  امالك  دفتر  ذيل  در  نامبرده 
دفتر  است.  گرديده  صادر   98 ب  سرى   787809 شماره  به  مالكيت  وسند 
قانون  اصالحى  ماده 120  استناد  به  ،لذا  ندارد  اين حكايتى  از  بيش  امالك 
ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر ومتذكر ميگردد،هر كسى نسبت به ملك 
مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود است 
به  را  اعتراض كتبى خود  انتشار آگهى  تاريخ  از  ،بايستى ظرف مدت ده روز 
اداره تسليم نمايد. اين  به  يا سند معامله رسمى  پيوست اصل سند مالكيت 

بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
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پالك836س98   S1442280157461 شاسى 
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مفقودى
ــبز خودرو  تيبا CNG مدل 1395 رنگ سفيد  برگ س
روغنى شماره پالك ( ايران38  613 ه 34) به شماره موتور 
 NAS812100F5885871 8247745 شماره شاسى
متعلق به الناز عباسقلى زاده مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
ــايى خودرو تندر L90 تيپ E2 مدل  برگ سبز و كارت شناس
1391 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38  344 س 43) 
ــماره موتور 100014067RD221209شماره شاسى  به ش
ــين رضا  ــق به حس NAALSRALDDA228074 متعل

نيكوكار مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

مفقودى
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مفقودى
ــودرو پرايد  ــند نقل و انتقاالت خ ــبز,برگ كمپانى، س برگ س
ــماره پالك  ــفيد روغنى ش ــدل 1388 رنگ س تبپ GTXI م
(ايران30  933 ل 59) به شماره موتور 3027295 شماره شاسى 
S1412288008700 متعلق به  مهدى مطيع مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
ــى اينجانب مهدى طاهريان فرزند  ــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناس دانش
ــماره ملى 4569522882 صادره از  ــماره شناسنامه 832 ش حسينعلى به ش
سمنان در مقطع كارشناسى رشته حقوق قضايى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دامغان مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود 
ــالمى واحد دامغان به نشانى دامغان ،ميدان  اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اس
ــالمى واحد دامغان كد پستى  ــگاه آزاد اس ــعدى - بلوار چشمه على - دانش س

3671639998 ارسال نمايد.

تكليف وضعيت  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهى موضوع 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/7868 برابر 
رأى شماره 140060310004005614-1400/06/03 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم عفت تاج الدين فرزند رمضانعلى 
به شماره شناسنامه 839 شماره ملى 2061641008 صادره از بابل نسبت به شش 
دانگ يك باب خانه در آن به مساحت مساحت 461 مترمربع پالك 9/327 اصلى 
واقع در باالكروكال بخش 10 بابل خريدارى از آقاى محمدآقا گل نژاد محرز گرديده 
است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/07/03 نوبت دوم 1400/07/18 .م/الف شماره شناسه 1195738

 سيد مهدى حسينى كريمى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1195738

به جوان 
دوباره نگاه كن

آگهى مزايده اجاره 
ــه واگذارى  ــبت ب ــاهرود در نظر دارد نس ــهردارى ش ش
ــش خصوصى  ــام بصورت اجاره به بخ ــتارگاه احش كش

ــب اطالعات بيشتر از موضوع  اقدام نمايد ،لذا متقاضيان مى توانند جهت كس
آگهى همه روزه به جز ايام تعطيل در وقت ادارى با مراجعه به واحد كشتارگاه 

شهردارى و يا با تلفن 32371530-023 تماس حاصل نمايند .
ضمنا متن اگهى در سايت شهردارى به آدرس

 www.shahrood.ir 
جهت مشاهده متقاضيان رويت و بهره بردارى مى باشد

ــنبه مورخ  ــت ادارى روز چهارش ــان وق ــده تا پاي ــناد مزاي مهلت درياقت اس
1400/08/05 مى باشد
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آخرين تالش هاي سرپرست دادسراي 
امور جنايي براي نجات آرمان

از شامگاه دوازدهم اسفند ۹۲ كه پدر و مادر غزاله 
براي پيدا كردن دخترشان خانه را ترك كردند تا 
روز گذشته كه بار ديگر به جلسه صلح و سازش در 
دادسراي امور جنايي تهران دعوت شدند، هيچ نشاني از دختر نوجوانشان 

پيدا نكردند. آرمان، عامل اين پرونده جنجالي كه از آن زمان بازداشت شده، به 
جرمش اعتراف كرده، به مرگ محكوم شده و تا پاي طناب دار هم رفته با اينكه 
اين  روزها نفس هايش به شماره افتاده راز پنهان كردن جسد را نزد خودش 
نگه داشته است. رازي كه برمال شدن آن شايد بتواند زندگي را به او بازگرداند. 

اتهام قتل به گردن همدست فراري
مردي ك�ه ب�ه اتهام قت�ل پس�ر نوجوان 
در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد اته�ام را 
به گردن همدس�ت ف�راري اش انداخت. 
به گزارش جوان، يك س��ال قب��ل مأموران 
پليس پاكدش��ت از حادثه خونين در يكي 
از محله ه��اي فرون آباد با خبر ش��ده و در 
مح��ل حاضر ش��دند. در اولين بررس��ي ها 
مشخص ش��د كه پسري 14 س��اله با ضربه 
چاقو از ناحي��ه گردن هدف ق��رار گرفته و 
جانش را از دست داده اس��ت. پدر او كه در 
محل حاضر بود، گفت: س��اعتي قبل پسرم 
نيما زباله ها را برداشت و از خانه بيرون برد. 
لحظاتي گذشت اما از نيما خبري نشد. فكر 
كردم ك��ه مقابل در خانه با دوس��تانش در 
حال حرف زدن باش��د كه يكي از دوستانم 
تماس گرفت و گفت كه نيما را به گروگان 
گرفته اند. او گفت كه نيما به او پيامك داده 
و گفته است كه از س��وي افراد ناشناسي به 
گروگان گرفته شده است. پدر مقتول ادامه 
داد:  من ش��تاب زده خانه را ترك كرده و به 
دنبال پسرم گشتم. در كوچه ها مي گشتم و 
پسرم را صدا مي زدم كه ناگهان در خانه اي 

باز شد و نيما در حالي كه دست به گردنش 
گرفته بود بيرون آمد. متوجه ش��دم كه او با 
ضربه چاقو از گردن هدف قرار گرفته است. 

بعد هم نيما در آغوشم جان سپرد. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني تحقيقات 
در اين باره به جريان افت��اد. مأموران پليس 
در اولي��ن گام راهي خانه مورد نظر ش��ده و 
پس��ري 19 س��اله به نام كامران را بازداشت 
كردند. كامران در بازجويي ه��ا گفت: قبول 
دارم كه در حادثه چاق��و خوردن نيما حاضر 
بودم، اما من در قتل او نقش نداشتم. او گفت: 
لحظاتي قب��ل از حادثه من و نيم��ا به خانه 
دوستمان بهنام رفتيم و مشروب خورديم. در 
حال تفريح بوديم كه بهنام و نيما با هم درگير 
شدند. وقتي مشاجره آنها باال گرفت بهنام با 
چاقو ضربه اي به گردن نيم��ا زد و فرار كرد. 
دفاعيات كامران از س��وي بازپرس پذيرفته 
نش��د و او به اتهام قتل عمد مجرم شناخته و 
كيفرخواس��ت عليه وي صادر و پرونده براي 
بررسي به ش��عبه هفتم دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشته بعد از اينكه قاضي رسميت جلسه 

را اعالم كرد اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند 
و براي متهم درخواست قصاص كردند. پدر 
مقتول در حالي كه به ش��دت گريه مي كرد 
به دادگاه گفت كه كامران در قتل پس��رش 
نقش دارد. او گفت: آن ش��ب پسرم به چند 
نفر پيام��ك داده و گفته اس��ت ك��ه او را به 
گروگان گرفته اند. كامران نمي دانس��ت كه 
پسرم گوشي تلفن همراه دارد و ماجرا را خبر 
داده اس��ت. وقتي من از ماجرا با خبر شدم به 
دنبال پسرم گشتم و او را در آخرين لحظات 
زندگي اش پيدا كردم. كامران پسرم را به قتل 

رسانده و بايد مجازات شود. 
كامران اما اته��ام قتل عمد را قب��ول نكرد و 
گفت: من با نيما دوس��ت بودم. او آن شب به 
خانه ما آمد. بهنام هم خان��ه ما بود كه با هم 
تفريح كرديم و مش��روب خورديم. در همان 
حال بود كه بهن��ام و نيما با هم دعوا كردند و 
حادثه اتفاق افتاد. كسي هم كه به نيما چاقو 

زد بهنام بود كه بعد از حادثه فرار كرد. 
قاضي از متهم س��ؤال كرد حاال ك��ه بهنام از 
محل فرار كرده اتهام را گردن او مي اندازي؟ 
متهم جواب داد: من هنگام دستگيري هم اين 

حرف را زده ام و آن موقع هم گفتم كه بهنام 
قاتل است و من دست به چاقو نبرده ام. 

هيئت قضايي بعد از ش��نيدن آخرين دفاع 
متهم جلسه را براي شنيدن اظهارات شاهدان 

تجديد كرد.
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