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ارتقاي امنيت محله محور
 درتعامل پليس  با  بسيج 

فرمان�ده انتظام�ي كل كش�ور ب�ا بي�ان اينك�ه از آم�ران ب�ه 
مع�روف حماي�ت مي كني�م، از تعام�ل پلي�س ب�ا بس�يج ب�راي 
ارتق�اي امني�ت محله مح�ور و آرام�ش م�ردم خب�ر داد. 
سردار حسين اشتري در خصوص تعامل فراجا با بسيج  گفت: مدل تعامل 
امروز انتظامي با بس��يج را در دوران دفاع مق��دس، امنيت داخلي و همه 
بحران ها تجربه كرديم و هر بحراني كه مردم به آن ورود پيدا كردند، مشكل 
حل شد. بسيج نقش مهمي در دفاع مقدس  دارد، زيرا نمي توانستيم تنها به 

ظرفيت نيرو هاي مسلح تكيه كنيم، با ورود بسيج، بحث دفاع تغيير كرد. 
فرمانده كل انتظامي با اشاره به اينكه بسيج با اين ظرفيت عظيم مي تواند 
كمك مهمي براي دولت و همه سازمان ها باشد، اظهار داشت: بسيج در 
بحران هاي طبيعي و غير مترقبه و هر كجا كه مردم با مشكل مواجه شدند، 
در ميدان نقش مهمي ايفا كرده است.  سردار اشتري با بيان اينكه مقام معظم 
رهبري فرموده اند بسيج بايد وسط ميدان بماند، ادامه داد: بهره مندي از 
ظرفيت مردمي بسيج، براي امنيت كشور و نااميد كردن دشمنان بسيار مهم 
است. خوشبختانه اتفاق نظرخوبي بين فراجا و بسيج در بحث ارتقاي امنيت 
و آرامش مردم است و ما با تعامل با بسيج امنيت محله محور  را ارتقا مي دهيم 

و از اين ظرفيت براي امنيت و آرامش مردم استفاده خواهيم كرد. 
سردار اش��تري با تأكيد براينكه ما وظيفه خود را بر اس��اس قانون انجام 
مي دهيم، گفت: فراجا با باند ها و شبكه هاي اشاعه فساد و فحشا برخورد 
مي كند و در همين راس��تا با تعداد زيادي از اين متخلفان در اين راس��تا 
برخورد شده است و ضمن حمايت از آمران امر به معروف با هر كسي كه با 

جرم مشهود آسيب به جامعه بزند، برخورد مي كنيم. 
فرمانده انتظامي ادامه داد: يك س��ري افراد در خارج كش��ور حرف هايي 
مي زنند كه اصالً براي ما اهميتي ندارد، مهم رضايت و امنيت و آرامش مردم 

است و اينكه حافظ ارزش ها باشيم. 

 پليس: لباس هاي نامتعارف
 جمع آوري مي شود

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ ب�ا هش�دار ب�ه متصدي�ان 
واحده�اي صنف�ي تأكي�د ك�رد لباس هاي�ي ك�ه ب�ا فرهن�گ 
ايراني- اس�امي مغايرت داش�ته باش�د، جمع آوري خواهد ش�د. 
سردار حسين رحيمي در حاشيه اجراي آخرين مرحله از طرح اقتدار به 
خبرنگاران گفت كه مأموران پليس امنيت در مبارزه با اراذل و اوباش ۳۰۴ 
نفر اوباش سطح دار و عامالن تخريب، شرارت و نزاع و درگيري را دستگير و 
از مخفيگاه آنها ۵۱ قبضه سالح كشف كردند. وي با تأكيد بر ضرورت توجه 
به شئونات اسالمي در واحدهاي صنفي گفت: »متصديان واحدهاي صنفي 
و اماكني كه محل تردد مردم است بايد به شئونات اسالمي توجه كنند. 
افرادي كه اين موضوع را كنترل نكنند، بايد پاسخگو باشند، از همين رو 
همه واحدهاي صنفي بايد نظاره گر و كنترل كننده ش��ئونات اسالمي از 
جمله عرضه و فروش لباس هاي فاقد مطابقت با شئونات باشند. « رئيس 
پليس تهران تأكيد كرد لباس هايي كه با فرهنگ ايراني- اسالمي مغايرت 

داشته باشد، جمع آوري خواهد شد.«
سردار رحيمي با تأكيد بر اينكه آمران به معروف و ناهيان از منكر كه فريضه 
الهي انجام مي دهند، مورد حمايت پليس هستند، در دفاع از عملكرد پليس 
امنيت اخالقي گفت: » اين پليس با تالش هاي خود موفق شده اقدامات 
خوبي داشته باشد. پليس امنيت اخالقي با اقدامات ايجابي خوب خود و 
با برگزاري ۳۶۷ كالس ۵هزارو۶۰۰ نفر از افرادي را كه شئونات اسالمي را 
رعايت نمي كردند، مورد توجيه و ارشاد قرار داده است، از همين رو تمركز 

اصلي پليس امنيت اخالقي كارهاي ارشادي است . «

وقوع روزانه 1700 تصادف 
در تهران

رئي�س اداره تصادف�ات پلي�س راه�ور ته�ران ب�ا بي�ان اينكه 
روزان�ه ه�زارو700 س�انحه رانندگي در ته�ران رق�م مي خورد، 
گفت كه هر دو روز س�ه نف�ر در جريان س�وانح فوت مي ش�وند. 
س��رهنگ احس��ان مؤمني گفت: » روزانه حدود هزارو۷۰۰ خبر وقوع 
سانحه رانندگي در تهران به پليس ۱۱۰ اعالم و پليس در محل حاضر 
مي شود. « وي ادامه داد: »از اين هزارو۷۰۰ تصادف، حدود 2۰۰ مورد 
آن موجب ترسيم كروكي خسارتي و حدود ۶۰ مورد آن منجر به ترسيم 

كروكي جرحي مي شود.«
مؤمني ادامه داد: »براس��اس گزارش هاي مطرح شده روزانه بين ۶۵ تا 
۷۰ در جريان س��وانح مجروح و هر دو روز هم س��ه نفر جان خود را از 

دست مي دهند. « 
سرهنگ مؤمني گفت: » امسال حدود ۴۴ درصد قربانيان سوانح عابران 
پياده بودند كه نيمي از تصادفات عابران پياده در محور هاي بزرگراهي 

به دليل عبور عرضي و غير مجاز از عرض بزرگراه بوده است.«
وي ادامه داد: » ح��دود ۴۳ درصد از قربانيان هم مرب��وط به رانندگان 
موتورسيكلت است كه از اين ميان نيمي از تصادفات موتورسيكلت به 
دليل شدت ضربه و عدم استفاده از كاله ايمني است كه در محل حادثه 
فوت كرده اند.«  مؤمني افزود: » ح��دود ۱۳ درصد تصادفات فوتي هم 
مربوط به رانندگان خودرو و سرنشين خودرو بوده كه غالباً در محورهاي 

بزرگراهي و دليل آن هم سرعت و سبقت غير مجاز بوده است.«
وي همچنين گفت: » بيشترين سهم متوفيان حوادث رانندگي ما در 
سال جاري در منطقه ۵ با ۱2 درصد از كل تصادفات و بعد از آن منطقه 
۱۵ و منطقه ۱8 بوده است كه از 22 منطقه شهرداري سه منطقه ما كه 
مناطق ۵، ۱8 و ۱۵ است، يك سوم متوفيان حوادث رانندگي را به خود 

اختصاص داده است.«
 

سهولت عمليات امداد 
با فرهنگ سازي »كوچه نجات«

س��ال گذش��ته با توجه ب��ه پژوهش هاي 
انجام شده و تحقيقات ميداني صورت گرفته 
در پليس راهور فراجا به دستاوردهاي بزرگي 
رسيديم. اينكه در كشور به شدت نيازمند 
حفظ گلدن تايم يا »وق��ت طاليي« براي 
خودروهاي امدادي و اورژانس��ي هستيم. 
منظور از وقت طاليي، هم��ان چند لحظه 

سريع تر رسيدن خودروها به مقصد است كه باعث نجات جان افراد نيازمند 
به كمك مي شود. معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور فراجا 
در جست وجوي راهكاري مناسب براي حل اين معضل برآمده تا بتواند 
آن را در تمامي كالنشهرهاي كشور به خصوص پايتخت اجرا كند. پس 
از مطالعات و همفكري با متخصصان اين ح��وزه و تحقيقات ميداني و 
مطالعات تطبيقي ساير كشورهاي جهان به اين نتيجه رسيديم كه در 
گام اول طرح معروف به » كوچه نجات« را براي مس��يرهاي يك طرفه 

برنامه ريزي كنيم و به مرحله اجرا برسانيم. 
براي آشنايي هر چه بيش��تر طرح، ذكر يك مثال ضرورت دارد. بزرگراه 
يادگار امام، هر كدارم از مسير شمال به جنوب و جنوب به شمال يكطرفه 
محسوب مي شو د، چون با گاردريل يا نيوجرسي از هم جدا شده اند. در 
طرح كوچه نجات اگر شما خودروهاي ويژه  امدادي و اورژانسي را ببينيد 
كه با چراغ گردان يا آژير روش��ن در حال حركت هستند، اولين راه حل 
ممكن در ذهن شما متمايل كردن وس��يله نقليه خود به سمت راست 
مسير باشد تا وسيله نقليه بعدي هم همين كار را انجام دهد و خودروي 
امدادي و نجات بتواند از كنار گاردريل و از سمت چپ شما به حركت خود 
ادامه دهد، اما همواره در چنين شرايطي شاهد ترافيك سنگين هستيم 
كه خودروي امدادي هم ناگزير به توقف هاي مداوم است، حتي مشاهده 
مي شود خودروهاي امدادي آنقدر به سمت گاردريل ها نزديك مي شوند 
كه احتمال برخورد با گاردريل يا نيوجرسي ها نيز براي آنان وجود دارد 
و در تمامي اين مراحل وقت طاليي براي نجات مصدومان را از دس��ت 
مي رود. بحث كوچه نجات از اين جهت مطرح است كه بتوانيم با ايجاد 
فرهنگ سازي گسترده ميان مردم و ارتباط با ارگان هاي مربوطه به اين 
طرح طوري نگاه شود كه يك دقيقه هم براي مصدومان بسيار اهميت 
دارد و خودروهاي امدادي بايد در كمترين زمان ممكن  خود را به مقصد 

برسانند. 
در اجراي طرح آمده است كه هنگام ورود خودروي امدادي، وسايل نقليه 
حاضر در راه هاي يك طرفه به محض مشاهده چراغ گردان روشن يا شنيدن 
صداي آالرم اين خودروها آنهايي كه در خط عبور سمت چپ راه يك طرفه 
قرار دارند، به سمت چپ متمايل شده و خودروهاي در حال حركت الين 
دوم، به سمت راست متمايل شوند. در اين ميان معبري مانند يك كوچه 
باز مي شود كه خودروي امدادي مي تواند به راحتي از آن عبور كرده و زودتر 
به مقصد برسد. بعضي مواقع شاهد خودروهايي هستيم كه هنگام مشاهده 
خودروهاي امدادي در تعقيب آمبوالنس ها به حركت خود ادامه مي دهند. 
رانندگان اين خودروها متخلف محسوب نمي شوند، اما به علت سرعت 
غيرمجاز جريمه خواهند شد و حتي ممكن است نمره منفي نيز شامل آنها 
بشود فارغ از اينكه ممكن است باعث تصادفات زنجيره اي بين خودروهاي 
ديگر نيز بشوند. در اين خصوص ارتباط هايي با سازمان اورژانس كشور در 
حال برقراري است تا با نصب دوربين هاي پالك خوان در عقب آمبوالنس، 

با ثبت اطالعات  تخلف كننده، نسبت به اعمال قانون آنها اقدام شود. 
در حال حاضر حدود ۵2 درصد از افرادي كه در تصادفات فوت مي شوند 
به علت ش��دت جراحت در همان لحظه فوت مي كنند، ۶ درصد نيز در 
طول مسير و قبل از رسيدن به مراكز درماني و حدود ۴2 درصد نيز در 
بيمارستان ها كه در تمامي اين موارد به جز مورد اول، اگر خودروهاي 
امدادي فقط چند دقيقه زودتر به مقصد مي رسيدند، مي توانستيم جان 
افراد قابل توجهي را  از اين آمار كاهش دهيم و به همين دليل است كه 
در حال حاضر به دنبال اجرايي شدن چنين طرحي هستيم. اين طرح 
ضمن كمك به نجات انس��ان ها طرحي انس��اني، اخالقي، ارزشمند و 
فرهنگي اس��ت. پليس با اجراي اين طرح و فرهنگ سازي آن مي تواند 
مردم را براي كمك به خودروهاي مربوطه تش��ويق كند. اجراي چنين 
طرح هايي باعث مي شود مردم در هنگام مواجه با شرايط مشابه بهترين و 
درست ترين تصميم را در حداقل زمان ممكنه گرفته و زمينه نجات جان 

انسان ها را فراهم كنند. 
 * معاون پيشين فرهنگی و اجتماعی پليس راهور

     آرمين بينا 
پس�ر جواني كه پ�س از قت�ل خواه�رش ب�راي انتقال 
جس�د، لب�اس زنان�ه ب�ه ت�ن كرده ب�ود، در جري�ان 
بازداش�ت ش�د.  تحقيق�ات فن�ي پلي�س ته�ران 
در نخس��تين س��اعت صبح روز يك ش��نبه 2۳ مرداد، مرد 
رهگذري در بلوار ميرداماد تهران متوجه جس��د بي جان زن 
جواني كنار پياده رو شد و موضوع را به مأموران پليس خبر 
داد. دقايقي بعد تيمي از مأم��وران كالنتري ۱۰۳ گاندي به 
محل اعزام ش��دند و در آنجا با جس��د زني حدوداً ۳۵ ساله 
روبه رو شدند كه هيچ مدرك هويتي همراهش نبود و به طرز 
مشكوكي به قتل رسيده بود. بدين ترتيب با اعالم خبر كشف 
جسد قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
    شيار گردن 

تيم پزشكي قانوني در محل حادثه در تن پيمايي از جسد با 
آثار زخم هايي روي سر و بدن زن ناشناس روبه رو شدند، اما 
بررسي ها نش��ان داد زخم ها مربوط به مدتي قبل است و در 
مرگ زن جوان تأثيري نداشته است. در بررسي هاي بعدي 
تيم پزشكي و مأموران تشخيص هويت متوجه شيار گردني 
سطحي روي گردن زن جوان شدند كه حكايت از آن داشت 
وي حدود ۵ تا 8 ساعت قبل با فشار بر عناصر حياتي گردن 

به قتل رسيده است. 
از سوي ديگر با توجه به لباس هايي كه مقتول به تن داشت، 
بازپ��رس جنايي به اين نتيجه رس��يد كه مقت��ول در مكان 
ديگري به قتل رسيده و جسد به اين مكان منتقل شده است. 
بدين ترتيب همزم��ان با ادامه تحقيقات جس��د براي انجام 
آزمايش هاي الزم و شناس��ايي هويتش به پزش��كي قانوني 

منتقل شد. 
    شناسايي مقتول 

از سوي ديگر مأموران پليس در بررسي دوربين هاي مداربسته 
به رد راننده خودروي پژو 2۰۶ رس��يدند كه جسد را در آن 
مكان رها كرده بود. دوربين ها نشان داد چند ساعت قبل در 
حالي كه هوا هنوز كامل روشن نبوده خودروي پژو 2۰۶ در 
محل توقف كرده است و ثانيه هايي بعد فردي كه لباس زنانه 
به تن داش��ته از خودرو پياده شده و جسد را از صندلي عقب 
بر داش��ته و داخل پياده رو رها كرده و به سرعت از محل دور 
شده است. مأموران پليس در بررسي هاي فني متوجه شدند 
خودرو متعلق به زن جواني به نام شهره است و از سوي ديگر 
نيز پزشكي قانوني هويت مقتول را به نام شهره اعالم كرد كه 

مشخص شد خودرو متعلق به مقتول است. 
     قاتلي با لباس زنانه 

پس از شناس��ايي مقتول مش��خص ش��د وي همراه برادر و 
مادرش در خانه اي در يكي از خيابان هاي شرقي تهران زندگي 
مي كرد. بنابراين مأموران پليس براي تحقيق به محل زندگي 

وي مراجعه و از مادر و برادر مقتول تحقيق كردند. 
برادر مقتول گفت: » خواهرم در شركتي مشغول به كار بود و 
صبح روز يك شنبه با خودرو پژوي 2۰۶ از خانه خارج شد و 
ديگر برنگشت. پس از اين با دوستان و بستگان تماس گرفتيم 
و حتي به بيمارس��تان ها و مراكز درماني هم س��ر زديم، اما 
خبري از خواهرم پيدا نكرديم. امروز مي خواس��تيم به اداره 
پليس برويم و گم ش��دن ناگهاني اش را اعالم كنيم كه به ما 
خبر دادند جس��دش در يكي از خيابان هاي ش��مالي تهران 

كشف شده است.«
در حالي كه مأموران پلي��س متوجه تناقض گويي هاي برادر 
مقتول ش��ده بودند براي روشن ش��دن زواياي پنهان حادثه 
دوربين هاي مداربس��ته محل زندگي مقتول را هم بررسي 
كردند. دوربين ها نش��ان داد صبح زود روز حادثه خودروی 
مقتول در حالي كه زني پشت فرمان است از پاركينگ خارج 
شده و دقايقي بعد هم همان زن جس��د مقتول را از صندلي 
عقب در خيابان ميرداماد رها كرده است. در بررسي هاي بعدي 
اين فرضيه براي مأم��وران قوت گرفت كه ب��ه احتمال زياد 
خودروی مقتول هنگام خارج ش��دن از پاركينگ راننده اش 
مقتول نبوده و فردي بوده كه براي فريب مأموران لباس زنانه 
پوشيده تا اينگونه جلوه دهد كه مقتول خودش با خودرواش 
از پاركينگ خارج شده است. مأموران پليس با بررسي زواياي 
مختلف دوربين هاي مداربسته متوجه شدند راننده خودرو 
برادر مقتول است كه لباس خواهرش را پوشيده و از پاركينگ 
با خودرو خواهرش خارج شده است. همچنين در تحقيقات 
ميداني همس��ايه ها اع��الم كردند كه بعض��ي روزها صداي 
درگيري از خانه آن به گوشش��ان رسيده است و ديده اند كه 

برادر و خواهر با هم درگيري شده اند. 
     اعتراف به قتل 

بدين ترتيب مأموران برادر مقتول را به اتهام قتل بازداشت و به 
اداره پليس منتقل كردند. متهم ابتدا منكر قتل خواهرش شد، 

اما وقتي با داليل و مدارك روبه رو شد، به قتل اعتراف كرد. 
وي با اظهار پش��يماني گفت: » خواهرم هميش��ه نافرماني 
مي كرد و اخالق و رفتارش مورد پس��ند ما نبود.   يك هفته 
قبل از حادث��ه در خانه بودم كه ص��داي داد و فريادش را از 
داخل حياط ساختمان شنيدم. وقتي پيش او رفتم، سرش 
خوني بود، گفت همراه سگ خانگي اش براي تفريح به پارك 
رفته و با مردي كه قصد داشته سگش را سرقت كند، درگير 
و س��رش زخمي شده اس��ت. من او را به بيمارستان بردم و 
بستري كردم و بعد هم به خاطر همين موضوع با هم درگير 

شديم.«
    لباس خواهرم را پوشيدم 

برادر مقتول ادامه داد: » ما هميش��ه با هم اختالف داشتيم تا 
اينكه شب حادثه دوباره با هم مشاجره لفظي كرديم. خيلي 
از رفتارهاي خواهرم عصباني بودم و وقتي به اتاقش رفت كه 
بخوابد روسري دور گردنش انداختم و خفه اش كردم. پس از 

پوشش زنانه

مفقودى

برگ سـبز سـوارى DENA مدل 1400 به شـماره 
و   NAAw61HU9ME398477 شاسـى 
شـماره  موتـور 153H0034329 و شـماره پـالك 
498ج83ايران 69 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خودروى بنز SEL 280 مدل 1981 
رنگ سـفيد روغنى به شـماره پـالك ايـران68-411ج68 
و شـماره موتـور 10398312105324 و شـماره شاسـى 
VDB12602112009200متعلق به ميثـم اكبرى قلعه جوقى 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خـودروى پيكان وانـت 1600i مدل 
1390 رنگ سـفيد شـيرى روغنى به شـماره پالك ايران21-
691و21 و شـماره موتـور 11490053687 و شـماره شاسـى

NAAA36AA1BG254704 متعلق به ابوالفضل اسمعيلى نيه 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

قتل براي اينكه مأموران را فريب دهم و ردي از خودم به جا  نگذارم، جسد 
را به صورت مخفيانه به پاركينگ بردم و روي صندلي عقب گذاشتم و 
بعد هم خودم لباس هاي خواهرم را پوش��يدم و پشت فرمان  نشستم و 
جسدش را در خيابان ميرداماد رها كردم. فكر كردم با اين صحنه سازي 
مي توانم پليس را فريب دهم، اما در نهايت دس��تم رو شد و االن هم از 
مرگ خواهرم پشيمان هستم. « متهم پس از اعتراف به قتل به دستور 
بازپرس براي تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گفت. 

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست: 

محيط بان نجفی را ناجوانمردانه کشتند 
    محبوبه قرباني 

فرمانده ي�گان حفاظت محيط زيس�ت اعام ك�رد محيط بان 
برومند نجفي كه به دست پدر مقتول مقابل دادگاه شهرستان 
كرمانش�اه به قتل رس�يد، از اته�ام قتل عمد تبرئه ش�ده بود. 
سرهنگ جمشيد محبت خاني  در توضيح پرونده محيط بان برومند 
نجفي گفت: »بعد از صدور حكم قصاص براي قتل شكارچی غيرمجاز  
از سوي قضات دادگاه كيفري يك استان كرمانشاه، يكي از وكالي 
دادگستري به نام خلخالي با پيشنهاد خانواده محيط بان نجفي تعيين 
شد، سپس دو وكيل ديگر نيز براي دفاع از نجفي به صورت افتخاري 
پيوستند. بعد از قطعي ش��دن حكم قصاص نجفي، دكتر سالجقه 
رياست سازمان  حفاظت محيط زيست، با پيگيري هاي مستمر در 

هيئت دولت و قوه قضائيه موفق به اعاده دادرسي شد.«
وي افزود: »موازي اين تالش دنبال جلب رضايت اولياي دم نيز بوديم 
و يكبار هم رئيس سازمان حفاظت براي پيگيري موضوع به استان 
كرمانشاه س��فر كرد، اما بعد از هماهنگي هاي الزم براي ديدار پدر 
مقتول با دكتر سالجقه، او در محل مالقات حاضر نشد. دكتر سالجقه 
يك  بار هم تلفني با پدر مقتول صحبت كرد تا رضايت خانواده مقتول 

را جلب كند، اما اين هم فايده نداشت.«
محبت خاني گفت: »بنده نيز چند بار براي جل��ب رضايت خانواده 
فالحي به كرمانشاه رفتم و با مسئوالن محلي، ريش سفيدان جلسات 
زيادي برگزار كرديم، اما خان��واده فالحي حاضر به رضايت نبودند و 
مي گفتند شايد پاي چوبه دار رضايت دهند كه اين هم مي توانست 

يك ترفند باشد.«
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت با اشاره به طرح موضوع قطع 
حقوق محيط  بان گفت: »نجفي از پرسنل رسمي و پيماني سازمان 
حفاظت محيط زيست نبود و با سازمان قرارداد كار معين داشت. طبق 
قانون، افراد با قرارداد كار معين يك روز هم سر كار نيايند، حقوق آنها 
از سوي سازمان اداري و استخدامي قطع مي شود، بنابراين سازمان 
نمي توانست كار غيرقانوني انجام دهد، اما اداره كل استان از محل هايي 
كه در اختيار داشت مبالغي را هر دو يا سه ماه يك  بار تحويل خانواده او 
مي داد. صندوق ملي محيط زيست نيز در يك نوبت مبلغ 2۰ ميليون 
تومان به خانواده محيط بان نجفي پرداخت كرد. مبلغ ۱۰۰ ميليون 
تومان نيز براي هزينه وكالت به حس��اب خانواده محيط بان برومند 

نجفي واريز شد.«
محبت خاني در بحث شهادت محيط بان نجفي گفت: »محيط   بان 
نجفي از قصاص مبرا شد و در رأي صادره، قتل عمد به شبه عمد تبديل 
شد، اما او را بعد از آخرين جلسه محاكمه و هنگام خروج از دادگاه، با 
دست و پاي بسته، ناجوانمردانه به شهادت رساندند. رياست سازمان 
حفاظت محيط زيست بعد از وقوع حادثه، پيگيري هاي گسترده اي 
براي دستگيري عامل جنايت و تأييد شهادت محيط بان نجفي انجام 

داده است كه اميدواريم تحقق پيدا كند.«
برومند نجفي از محيط بانان استان كرمانشاه ۱۴ مرداد سال ۹۹، 
هنگام گشت زني در منطقه استحفاظي بيس��تون، بعد از هشدار 
به سرنشينان خودروي سواري پرايد كه براي شكار غيرمجاز وارد 
منطقه شده بودند به طرف آنها ش��ليك كرد. در جريان تيراندازي 
يكي از سرنشينان به نام يوسف فالحي داروندي كه مردي 2۳ ساله 
بود، جانش را از دست داد. با دستگيري محيط بان 2۴ ساله - برومند 
نجفي - پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
كرمانشاه فرستاده و برومند با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم 
شد. اين حكم بعد از تأييد در ديوان عالي كشور با موافقت درخواست 
اعاده دادرسي متوقف شد، به اين ترتيب محيط بان در آخرين جلسه 
محاكمه هم گفت كه قصد قتل نداشته و درخواست گذشت كرد. 
بعد از پايان جلسه، پدر مقتول محيط بان را مقابل ساختمان دادگاه 
با شليك گلوله به قتل رساند و از محل متواري شد كه تالش براي 

دستگيري وي ناكام مانده است. 

زورگيري
 پس از اصالح سر

سه سارق خشن كه بعد از اصاح سر در يكي از 
آرايشگاه هاي نارمك از آرايشگر و مشتريانش 
زورگي�ري كرده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش »ج��وان« دو روز قبل ب��ه مأموران 
كالنتري ۱2۷ نارمك خبر رسيد سارقان به يك 
آرايشگاه مردانه دستبرد زده اند. وقتي مأموران 

در محل حاضر ش��دند صاحب آرايش��گاه گفت 
لحظاتي قبل سه نفر حدوداً ۳۰ ساله براي اصالح 

سرشان وارد شدند.
 بع��د از اينك��ه م��ن و هم��كارم آنه��ا را اصالح 
كرديم، ناگهان چاقو كش��يدند و ب��ا تهديد از ما 
و مشتريانمان س��رقت كردند و گريختند. بعد از 

مطرح شدن ش��كايت مأموران دست به تحقيق 
زدند و موفق شدند مخفيگاه متهمان را شناسايي 

و آنها را بازداشت كنند. 
سرهنگ  اردشير نادري ، سركالنتر چهارم پليس 
پيش��گيري گفت تحقيقات براي كش��ف جرائم 

بيشتر متهمان جريان دارد. 

دكتر عين اهلل جهاني*

  براي فرار از قتل خواهر

قصاص مجازات قتل 
همسر صيغه اي

م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل همس�ر صيغ�ه اي اش 
ش�د.  محك�وم  قص�اص  ب�ه  ش�ده بود،  محاكم�ه 
به گزارش »جوان«، ۳ اسفند سال ۹۷، مأموران كالنتري ۱2 شهرك 
انديشه، جسد زن جواني را در ميدان تره بار كشف كردند كه با طنابي 
دور گردنش خفه ش��ده بود. بعد از انتقال جس��د به پزشكي قانوني، 
مشخص ش��د زن مطلقه آزاده نام دارد و با پسر پنج ساله اش زندگي 
مي كرده است. تحقيقات در اين زمينه آغاز   و  مشخص شد مردي به نام 

اميد با مقتول رابطه پنهاني داشته است.
اميد بازداشت شد، اما قتل را انكار كرد و گفت: »بعد از آشنايي با آزاده 
او را عقد موقت كردم، اما همس��رم موضوع را فهميد و مي خواس��ت 
خودكشي كند. او اصرار داشت اين رابطه قطع ش��ود، اما من آزاده را 
دوست داش��تم، به همين خاطر تصميم گرفتم يك فيلم ساختگي 
تهيه كنم و به همسرم نشان دهم. در اين باره با آزاده صحبت كردم و 
او قبول كرد. اين شد كه روز حادثه او به كارگاه دوستم آمد و به طرف 
طناب دار رفت و خودش طناب را دور گردنش انداخت. مي خواستم 
فيلم بگيرم كه همسرم زنگ زد. بيرون رفتم، اما وقتي برگشتم ديدم 
آزاده به طناب آويزان است. شوكه  شده بودم، به همين خاطر جسد را با 
ماشين بيرون بردم و در محل خلوتي رها كردم. « متهم در شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و با انكار قتل اما بنا به شواهد 

موجود به قصاص محكوم شد. 


