
انتقام گيري هاي ش�خصي به جاي درخواست كمك از پليس خيلي وقت ها 
به پرونده هاي قتل منجر مي شود و سر نوش�ت عامل حادثه را هم به پرتگاه 
نابودي مي كشاند. مثل سرنوشت س�ه مرد جوان كه براي تنبيه دوستشان 
قصد كتك زدن او را داش�تند، اما پايش�ان ب�ه پرونده قتل بازش�د. يكي از 
متهمان در زندان به قتل رسيد، نفر دوم تا پاي چوبه دار پيش رفت و سومين 
نفر حاال با مجازات حبس ابد مواجه شده است. سومين متهم كه كامران نام 
دارد به اتهام معاونت در قتل به زندان افتاده بود اما حاال به جرم قاچاق مواد 
مخدر در زندان به حبس ابد محكوم ش�ده اس�ت. متهم كه به سلطان مواد 
مخدر زندان مشهور ش�ده روز گذش�ته بار ديگر پاي ميز محاكمه ايستاد. 
به گزارش خبر نگار ما، اين پرونده 12 سال قبل و همزمان با كشف جسدي سوخته 
حوالي شهرستان كرج به جريان افتاد. جسد متعلق به مردي جوان بود كه با اصابت 
جسم سخت به سرش به قتل رسيده و سپس به آتش كشيده شده است. كارآگاهان 
پليس در جريان تحقيقات خود موفق شدند خانواده مقتول را كه ساكن تهران بودند 
شناسايي كنند. بررسي هاي بعدي تيم جنايي پس از بررسي دوربين هاي مداربسته 
محلي كه جسد نيما در آنجا كشف شده بود سرنخ عامالن حادثه را به دست پليس 
داد. مأموران پليس با بررسي پالك خودرويي كه مقتول با آن به محل حادثه منتقل 
شده بود مالك آن را كه مردي به نام بابك بود بازداشت كردند. بابك در بازجويي ها به 
قتل اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل از حادثه متوجه شدم نيما به پسري نوجوان كه از 
بستگانم بود تعرض كرده است. من كينه نيما را به دل گرفته و تصميم به انتقام گرفتم. 
ماجرا را با سروش كه از دوستانم است در ميان گذاشتم و قرار شد تا نيما را تنبيه كنيم. 
مطابق نقشه به بهانه گردش نيما را س��وار كرديم. در طول مسير من با كامران هم 
تماس گرفتم و او را هم سوار كرديم و به طرف كرج حركت كرديم. در محلي خلوت 
توقف كردم و درباره كاري كه نيما با آن بچه كرده بود توضيح خواستم. ما خيلي زود 
با هم درگير شديم و درگيري ما به بيرون ماشين كشيده شد. كامران داخل ماشين 
ماند اما من و سروش با چوب چند ضربه به نيما زديم كه حالش بد شد و بعد جانش 
را از دست داد. آنجا بود كه ترسيديم؛ چراكه قصد تنبيه داشتيم، اما حاال جسد نيما 
روي دستمان مانده بود. به هر حال جسد را آتش زديم و به تهران برگشتيم تا اينكه 
بازداشت شدم.  بعد از اقرار متهم، دو همدست او سروش و كامران هم بازداشت شدند 
و حرف هاي بابك را تأييد كردند.  با كامل شدن تحقيقات بازپرس، بابك و سروش را 
به اتهام مشاركت در قتل و كامران را به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخت و پرونده 
براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. هيئت 
قضايي پس از ختم جلسه بابك و سروش را به قصاص و كامران را به 15 سال زندان 
محكوم كردند. راي دادگاه بعد از تأييد در ديوان عالي كشور در نوبت اجرا قرار گرفت 
و در حالي كه مقدمات اجراي حكم در جريان بود از زندان خبر رسيد كه سروش در 
جريان درگيري با يك زنداني ديگر به قتل رسيده است. از طرف ديگر در روزي كه 
بابك براي اجراي قصاص به پاي طناب دار منتقل شده بود او موفق به جلب رضايت 
اولياي دم شد. كامران هم كه با مجازات 15 سال زندان مواجه شده بود به رأي ديوان 
عالي كشور اعتراض كرد و پروند او بار ديگر روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي 
زالي قرار گرفت.  متهم كه حاال به جرم قاچاق مواد مخدر با محكوميت حبس ابد هم 
مواجه شده است در دفاع از معاونت خود در قتل گفت: من در اجراي نقشه قتل نقش 
نداشتم و هر چه بود زير سر سروش و بابك بود. جايي كه حادثه قتل اتفاق افتاد محل 
كسب من بود و مأموران بعد از بررسي تصاوير دوربين ها تصوير من را هم به دست 
آوردند و من را بازداشت كردند.  سروش هم كه به عنوان گواه به جلسه دعوت شده بود، 
گفت: كامران آن روز همراه ما بود. او به دعوت بابك با ما همراه شد و تا زمان قتل داخل 

خودرو ماند.  هيئت قضايي بعد از شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شد. 

 متهم: معاونت در قتل را 
قبول ندارم
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افراد تبهكار براي رسيدن به خواسته هاي خود دست به هر 
كاري مي زنند. تجربه نشان داده اس�ت كه مجازات زندان 
هم تأثيري روي اين افراد ندارد بلكه بعد از آزادي با تجربه 
بيشتري به دنبال اعمال تبهكارانه شان مي روند. بي پروايي 
اين افراد از مجازات تا آنجا پيش رفته اس�ت كه بسياري از 
آنها ترجيح مي دهند براي رسيدن به اهدافشان خودشان 
را پليس معرف�ي كنند. مثل دو برادر س�ابقه دار به نام هاي 
امير و حس�ام كه در پوش�ش مأمور، اموال مردم را سرقت 
مي كردند كه با هوشياري يكي از شهروندان بازداشت شدند. 
 به گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 14 روز پنج ش��نبه هفتم 
آذرماه مردي دستبند به دس��ت خودش را به مأموران گشت 
كالنتري 137 جنت آباد رس��اند و درخواس��ت كم��ك كرد. او 
گفت كه از دس��ت دو پليس قالبي فرار كرده است. مرد جوان 
ماجرا را اين طور شرح داد: لحظاتي قبل در حال عبور از خيابان 
جنت آباد بودم كه يك خودروي سمند سفيد رنگ توقف كرد. 
به جز راننده مرد جواني در صندلي شاگرد سوار بود. فكر كردم 
به دنبال آدرس هستند، اما وقتي اسلحه و تجهيزات پليسی شان 
را نشانم دادند احتمال دادم كه پليس باشند. سرنشين سمند 
ناگهان پياده ش��د و به من دس��تبند زد و مرا در صندلي عقب 
سوار كرد. وقتي علت را سؤال كردم هيچ كدام چيزي نگفتند. 
خواستم كارت شان را نش��ان دهند كه توجه نكردند. آنها پول 
نقد، گوشي تلفن همراه و كارت هاي بانكي و رمز آن را گرفتند. 
فهميده بودم كه اين دو نفر پليس قالبي هستند بنابراين منتظر 
فرصتي براي فرار ماندم. فرصت مناسب هم خيلي زود فراهم 
شد. وقتي راننده نزديك باجه عابربانك توقف كرد و همدستش 
براي امتحان كردن رمز كارت عابر، خودرو را ترك كرد من هم 
فرصت فرار پيدا كردم.  بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده  به 
دستورقاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 

به اداره يكم پليس آگاهي فرستاده شد. 
كارآگاهان پليس در اولين گام با بررس��ي تصاوير مداربس��ته 
بانك تصوير يكي از متهمان را به دس��ت آوردند. امير 34 ساله 
از مجرمان س��ابقه دار بود كه بارها به اتهام س��رقت مسلحانه، 
سرقت در پوشش پليس و تعرض جنس��ي بازداشت شده و به 
زندان افتاده بود.  بعد از شناس��ايي امير به عن��وان يكي از دو 
متهم، كارآگاهان متوجه شدند برادر 36 ساله اش حسام مالك 
يك خودروي سمند س��فيد و او هم مجرم سابقه دار در زمينه 
سرقت لوازم خودرو اس��ت.   با كامل شدن تحقيقات مخفيگاه 
دو متهم در تهرانسر شناس��ايي ش��د و كارآگاهان بامداد روز 
گذشته در محل حاضر شدند.  در زمان دستگيري، دو برادر در 
حاليكه با خودروي سواري سمند قصد خارج شدن از مخفيگاه 
خود را داشتند، با اطالع از حضور پليس تالش كردند از دست 
كارآگاهان فرار كنند كه خودروي آنها از ناحيه الستيك مورد 
هدف گلوله قرار گرفت و پس از توقف خودرو هر دو نفر دستگير 
شدند. در بازرس��ي از مخفيگاه دو متهم، چندين پالك داراي 
سابقه س��رقت، چراغ گردان، يك قبضه اسلحه وينچستر، يك 

دستگاه موتورسيكلت ns سرقتي كشف شد. 
دو برادر كه هر دو به مصرف شيشه اعتياد دارند به سرقت تحت 
پوش��ش پليس با تهديد س��الح گرم اعتراف كرده و در ادامه 
تحقيقات به سرقت هاي مشابه در مناطق مختلف شهر تهران به 

ويژه در الهيه و محدوده اتوبان همت اعتراف كردند.  
در حالي كه تحقيق��ات از دو برادر مأمور نما به دس��تور قاضي 
سهرابي ادامه دارد دو شاكي ديگر به دادسراي امور جنايي تهران 
مراجعه كردند و از متهمان ش��كايت كردند.  يكي از ش��اكيان 
گفت: در حال عبور از خياباني در غرب تهران بودم كه خودروي 
سمندي راه مرا سد كرد. سرنش��ين جلو كه دستبند و اسلحه 
داشت خودش را مأمور پليس معرفي كرد و مرا دستبند زد و به 
داخل خودرو برد. آنها به زور تلفن همراه و كارت عابر و رمزش را 
گرفتند و بعد از كارتم 2 ميليون تومان برداشت كردند و بعد هم 
مرا در محل خلوتي رها كردند.  شاكي ديگر گفت: من بازار ياب 
هس��تم. چند روز قبل دو مرد سمند س��وار خودشان را مأمور 
پليس معرفي كردند و بعد مدعي ش��دند كه به من مش��كوك 
هستند و مرا دستبند زدند. آنها مأمور قالبي بودند كه كارت و 
رمز آن را به زور از من گرفتن��د و مبلغ يك ميليون و 500هزار 
تومان از كارتم برداش��ت كردند.  سرهنگ كارآگاه علي وليپور 
گودرزي، معاون مبارزه با جرائم جناي��ي پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در 

اداره يكم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

 شهروند هوشيار 
  پليس را  

 به پليس هاي
 قالبي   رساند

 احتماالً در معابر ورودي شهرهاي توريستي به ويژه در شمال كشور، شاهد 
اجاره روزانه ويال و خانه هاي مسكوني توسط مسافران و گردشگران هستيد؛ اما 
به دليل وجود هتل ها و مسافر خانه هاي فراوان اجاره روزانه خانه هاي مسكوني 
در كالنشهر تهران كمي عجيب به نظر مي رسد.  با بررسي سايت هاي اينترنتي 
و صفحات مجازي شاهد آگهي هاي متعددي هستيم كه انواع منازل مسكوني 
و وياليي را اين بار نه در شهرهاي توريستي بلكه در شهر تهران و حومه آن و 
آن هم در مدت زمان هاي كوتاه به بهانه هاي گوناگون اجاره داده مي شود كه 
البته برخالف هتل ها و مسافرخانه ها از متقاضيان مدارك شناسايي مصوب 
دريافت نمي كنند.  طي تماسي كه با چند آگهي در اين خصوص داشتيم، 
دريافتيم كه فقط با تصوير يك كارت ملي كه گاهي به صورت آنالين در فضاي 
مجازي ارسال مي شود، مي توان خانه اي در مناطق مختلف تهران با قيمتي 
روزانه از چند صدهزار تومان تا چند ميليون تومان اجاره كرد.  شرط ديگر اين 
منازل اجاره اي، عدم برگزاري مهماني است اما نسبت افرادي كه در آن منازل 
اسكان پيدا مي كنند، اهميتي ندارد و البته براي مهماني ها، باغ ها و ويالهاي 
اطراف شهر تهران را پيشنهاد مي كنند و مدعي هستند كه هيچ مزاحمتي از 
جانب هيچكس براي اينگونه مراسم ايجاد نخواهد شد.  در ادامه پيگيري ها 
با صاحبان اين آگهي ها گفت و گو كرديم و متوجه شديم اين خانه ها براي 
برگزاري جلسات به ويژه برخي شركت ها و اسكان مسافران از شهرهاي ديگر 
و خوش گذراني شبانه تعدادي از جوانان نيز استفاده مي شود.  در گفت وگو 
با »رئيس مركز اطالع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ« مطلع شديم 
پرونده هايي در پليس تشكيل شده كه جرائمي در اين منازل كه بيشتر آنها به 
صورت روزانه اجاره مي شود، روي داده است.  سرهنگ بابك نمك شناس در 
اين خصوص گفت كه برخي مجرمان با اجاره اين منازل اقدام به كالهبرداري، 
فريب و گاهي اغف��ال طعمه هاي خود كرده و معرفي اي��ن منازل به عنوان 
منزل شخصي يا شركت خصوصي از طعمه هاي خود سوءاستفاده مي كنند 
كه البته در بس��ياري از اين جرائم، متهمان توسط پليس پايتخت دستگير 
شده اند.  در همين زمينه مي توان به نمونه هاي زيادي اشاره كرد، در يكي از 
اين پرونده ها، متهم با فريب بانوان در فضاي مجازي و اعتمادسازي، فريب 
خوردگان را به منزلي كه به اين شكل اجاره كرده بود، دعوت كرده و با استفاده 
از نوشيدني هاي مسموم آنها را بيهوش كرده و مورد آزار و اذيت قرار مي داد 
و پس از آن، با سرقت زيورآالت و اموال قيمتي شان از محل مي گريخت.  با 
اين حال هستند مجرمان و صاحبان شركت هاي هرمي، صوري و كاغذي كه 
همواره از اين بسترها براي برگزاري به ظاهر جلساتشان تحت عناوين مختلف 
از جمله شركت هاي مختلف استفاده كرده و اقدام به كالهبرداري مي كنند 
و شهروندان بايد در صورت مراوده با افراد ناشناس و شركت هاي خصوصي 
از اعتماد بي جا به آنها بپرهيزند و قب��ل از انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و 
تجاري، از قانوني بودن فعاليت ش��ركت ها اطمينان حاصل كرده و مراقب 
باشند كه ظواهر و زرق و برق ش��ركت ها به معناي قانوني بودن شركت ها و 
موجه بودن افراد نيست.  توجه به اين نابساماني موجود در بازار اجاره مسكن 
به ويژه در كالنشهر تهران از اين جهت داراي اهميت است كه در صورت عدم 
نظارت بر اين نوع معامله هاي مسكن كه به صورت كوتاه مدت و بدون مدارك 
مصوب انجام مي شود، احتماالً شاهد افزايش اين نوع جنايت ها و افزايش فساد 
خواهيم بود و بعيد نيست از اجاره هاي روزانه به اجاره هاي ساعتي مسكن نيز 
برسيم.  قطعاً فضاي مجازي نيز در رونق اين نوع كسب و كار بي تأثير نيست، 
زيرا اين نوع اجاره در سازوكار سنتي بنگاه هاي معامالت مسكن به اين شكل 
امكان پذير نيست، اما نمي توان نوك پيكان اتهام را به سوي فضاي مجازي 
گرفت، زيرا مي توان با طراحي سامانه برخط نظارت )آنالين( و ثبت اين نوع 
معامالت مسكن عالوه بر ردگيري اين نوع معامالت از اصالت مدارك ارائه 

شده در اين نوع معامالت اطمينان حاصل كرد. 

فساد اجاره اي  در تهران!
    گزارش

فرزاد شاه حيدري

حرص و طمع مال دنيا گاهي نه تنها زندگي 
انس�ان را ش�يرين و رنگي�ن نمي كند بلكه 
بس�ياري از بدبختي ها و رذاي�ل اخالقي را 
بدنب�ال م�ي آورد و گاهي هم ب�الي جان او 
مي ش�ود. زياد خواهي و مال اندوزي زياد از 
نظر عقاليي امري ناپسند است و دل بستگي 
به آن قل�ب، روح و روان انس�ان را تير و تار 
مي كند به طوري كه افراد طمعكار گاهي براي 
بدس�ت آوردن مال دنيا دس�ت به كارهايي 
اش�تباهي مي زنند كه جبران آن غير ممكن 
اس�ت مانند پرونده دختر پولداري كه براي 
بدست آوردن ثروت پدر مولتي ميلياردرش 
دس�تور قت�ل پ�درش را ص�ادر مي كن�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اواسط مهرماه امسال بود 
كه زن جواني به اداره پليس رفت و گفت مدتي 
است مردي كه خودش را مأمور پليس معرفي 
كرده از او به بهانه هاي مختلف اخاذي مي كند. 

شاكي در توضيح ماجرا گفت: من متأهل هستم 
و فرزن��د دارم و از طرفي هم خيل��ي پولدارم و 
زندگي اش��رافي دارم. مدتي پي��ش مردي با 
ش��ماره تلفن همراهم تماس گرفت و خودش 
را س��رهنگ هاش��مي معرفي كرد و گفت به 
كارهاي من و همسرم مشكوك شده و مدعي 
ش��د كه ما وارد باند خالف شده و از اين طريق 
پولدار ش��ده ايم در صورتي كه من به واس��طه 
ارثيه پدري ام كه از مولتي ميلياردر هاي تهران 
بود، وضع مالي خوب��ي دارم و اصاًل نه من و نه 
همسرم كار خالفي انجام نداده ايم. من ابتدا به 
حرف هاي او توجهي نكردم تا اينكه او خانواده 
مرا تهديد به قتل كرد و حتي چند باري هم با 
ارسال فيلم هاي به گوشي ام تهديد هاي خود را 
ادامه داد تا اينكه تصميم گرفتم به اداره پليس 
بيايم و از سرهنگ هاشمي شكايت كنم.  با طرح 
اين ش��كايت پرونده به دستور قاضي رضواني، 
بازپرس ش��عبه هشتم دادس��راي امور جنايي 
تهران براي رسيدگي در اختيار تيم زبده اي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

سرهنگ قالبي جاعل حرفه اي بود 
مأموران در نخس��تين گام مرد اخ��اذ را تحت 
تعقيب قرار دادند تا اينك��ه دريافتند اين مرد 
سرهنگ قالبي است كه در چند مرحله از شاكي 
اخاذي هاي ميلياردي كرده است و داراي سابقه 
كيفري اس��ت. بدين ترتيب با شناسايي متهم 
مأموران وي را در مخفيگاهش دستگير كردند. 
مأموران همچنين مدارك زيادي را از مخفيگاه 
سرهنگ قالبي كش��ف كردند كه همگي آنها 
جعلي بود و حكايت از اين داشت متهم عالوه 
بر اخاذي در پوشش سرهنگ نيروي انتظامي 
جاعل حرفه اي اس��ت كه با گرفتن مبالغ زياد 
براي افرادي گواهي ها، مدارك تحصيلي، اسناد 

و غيره جع��ل مي كند.  مته��م در بازجويي ها 
ابتدايي منكر اخاذي از زن جوان شد و مدعي 
شد كه او اشتباه مي كند اما جعل اسناد را قبول 
كرد. سرهنگ قالبي پس از بازجويي ها فني در 
نهايت لب به اعتراف گش��ود و به اخاذي هاي 
ميلي��اردي از زن ج��وان با همدس��تي راننده 

خصوصي زن جوان اعتراف كرد. 
بر مال شدن راز قتل مرد مولتي ميلياردر 

پس از 2 سال 
وي گفت: هميشه براي كشيدن قليان به قهوه 
خانه اي در جنوب تهران مي روم تا اينكه مدتي 
قبل هنگام كشيدن قليان با مردي به نام كيوان 
آشنا شدم. او وضع مالي خوبي داشت و مي گفت 

راننده زن جوان پولداري به نام شيدا است و اين 
زن، پول خوبي به او مي دهد. چن��د هفته اي از 
آشنايي ما گذشته بود و ما هر چند روز يك بار در 
قهوه خانه يكديگر را مالقات مي كرديم تا اينكه 
يك روز كيوان با من درد دل كرد و گفت از زندگي 
خسته شده است و قصد دارد به زندگي اش پايان 
دهد. خيلي اصرار كردم ب��ه راز دل او پي ببرم و 
سرانجام با اصرار من گفت كه دو سال قبل مرد 
پولداري را به دستور دخترش كشته است و االن 
عذاب وج��دان دارد. پس از چند جلس��ه حرف 
زدن او را آرام كردم و به او پيشنهاد دادم به جاي 
خودكشي بهتر اس��ت از زن پولدار به بهانه قتل 
پدرش اخاذي كنيم. بدي��ن ترتيب من، كيوان 
را برس��ر قبر مقتول بردم و از او خواستم اعتراف 
به قتل كند و كيوان اعتراف به قتل كرد و گفت 
به دس��تور دخترش مرتكب قتل شده است. از 
اعتراف او فيلم گرفتم و براي زن پولدار فرستادم 
و خودم را سرهنگ هاشمي معرفي كردم و گفتم 
از طريقي به اين كليپ دسترسي پيدا كرده ام. در 
اين مدت به بهانه حق سكوت بيش از 3 ميليارد 
تومان از او اخاذي كردم اما دوباره طمع كردم و 
قصد داشتم بيشتر اخاذي كنم كه زن جوان به 

اداره پليس رفت و از من شكايت كرد. 
دس�تگيري راننده خصوصي زن جوان به 

اتهام قتل 
پس از اعتراف سرهنگ قالبي، مأموران كيوان 
را بازداش��ت كردند. متهم كه چاره اي جز بيان 
حقيقت نداش��ت به قتل مرد ثروتمند اعتراف 
كرد و گفت كه دختر مقتول دستور قتل پدرش 
را صادر كرد. وي كه چند روز قبل براي بازجويي 
به دادسراي امور جنايي منتقل شده بود، گفت: 
دوسال قبل دختر مقتول از من خواست پدرش 
را به قتل برس��انم و من هم با همدستي برادرم 
او را به قتل رس��اندم.  مأم��وران در ادامه برادر 
سنگين وزن كيوان را به اتهام مشاركت در قتل 
مرد پولدار دستگير كردند. برادر كيوان هم در 

بازجويي ها حرف هاي برادرش را تأييد كرد.

دختر ناخلف دستور قتل  پدر مولتي ميلياردرش را  صادر كرده بود

 اخاذي 3 ميلياردي
 راز 2 ساله قتل برج ساز را  بر مال كرد

گفت وگو با متهم
خودت را معرفي كن ؟ 

كيوان هستم 45 ساله.
چه مدتي اس�ت ب�ا خان�واده مقتول 

آشنايي داري ؟ 
من از دوران جواني راننده اين خانواده بودم و وقتي 
دختر مرد پولدار عروس ش��د راننده خصوصي 

دخترش شدم. 
از مقتول كينه داشتي ؟ 

نه او هيچ بدي به من نكرد. 
چرا او را كشتي ؟ 

دخترش دستور داد و براي اين كار هم پيشنهاد 
وسوسه كننده اي داد كه اشتباه كردم. 

چه پيشنهادي ؟ 

گفت تا آخر عمر مرا تأمين مي كند و واقعيتش 
خيلي به من پول مي داد و هر چقدر نياز داشتم 

تأمين مي كرد. 
پس چرا شروع به اخاذي كردي ؟ 

اول اينكه دوباره طمع كردم كه اشتباه بزرگي 
بود و دوم اينكه من از اين زندگي خس��ته شده 
بودم و عذاب وجدان داش��تم به طوريكه قصد 
خودكشي داشتم كه دوستم پيشنهاد اخاذي را 
داد و از همه مهمتر خدا مي خواست با اين كار ما، 

راز اين قتل بر مال شود. 
چرا دخترش دس�تور قتل پ�درش را 

صادر كرد ؟ 
فكر كنم به خاطر بدس��ت آوردن ثروت پدرش 

بود. او ب��ه من گفت كه عمه هاي��ش قصد دارند 
براي پدرش زن بگيرند و پ��درش هم راضي به 
ازدواج است كه او فكر كرده بود شايد از اين طريق 
مقداري از ثروت پ��درش را آن زن و عمه هايش 

تصاحب كنند كه نقشه قتل را صادر كرد. 
درباره حادثه توضيح بده ؟ 

آن روز من و برادرم به بهانه ديدن تابلوهاي نفيس 
مقتول به خانه اش رفتيم و در فرصت مناسب او 

را خفه كرديم. 
چه شد كه مأموران متوجه نشدند ؟ 

دخترش گفت چن��د روزي از او خبري نگيريم تا 
جسد دچار فساد نعشي شود و علت مرگ مشخص 
نشود. آن روز پس از قتل آلبوم عكس هاي قديمي را 

جلوي مقتول باز كرديم و چند روز بعد كه دخترش 
به خانه اش رفت ادعا كرد پدرش با ديدن عكس هاي 
مادرش سكته كرده اس��ت. آن روز هيچ پزشكي 
گواهي فوت صادر نكرد ت��ا اينكه زن جوان با تنها 
برادر پزشكش كه در فرانسه زندگي مي كند تماس 
گرفت و گفت پدرشان سكته كرده و كسي جواز 
دفن صادر نمي كند. برادرش از فرانسه به دوست 
پزش��كش در تهران تماس گرفت و از او خواست 
گواهي دفن براي پدرش صادر كند و به اين طريق 

ما او را دفن كرديم و مأموران هم متوجه نشدند. 
متأهلي ؟ 

متأهل بودم و دو فرزند خردس��ال داش��تم كه 
همسرم چند سال قبل هر دو فرزندم را كشت. 

پليس پايتخت براي همه  رانندگان متخلف كالس مي گذارد
رئي�س پليس ته�ران ب�ا بيان اينك�ه تالش 
پليس ارتقاي انضباط و ايمني ترافيكي است 
از آموزش به رانن�دگان متخلف خب�ر داد و 
گفت: اين موضوع جزو اولويت هاي ما اس�ت 
و رانندگان خودروها و موتورس�يكلت هايي 
ك�ه ب�ه دلي�ل ارت�كاب جراي�م مختل�ف 
توقيف ش�ده اند حتمًا بايد قب�ل از ترخيص 
وسيله ش�ان اي�ن آموزش ه�ا را ط�ي كنند. 
سردار حس��ين رحيمي در اجراي طرح انضباط 
ترافيك��ي طاهر گفت: نخس��تين مرحله از طرح 
ارتقاي انضباط عمومي و ترافيكي در سطح معابر و 
بزرگراه هاي تهران به مرحله اجرا در آمده است. وي 
با اشاره به راه اندازي پليس نامحسوس در بزرگراه ها 

گفت: احياي مجدد پليس نامحسوس دوباره آغاز 
مي ش��ود؛ چراكه ما در بزرگراه ها شاهد تخلفاتي 
همچون اليي كشي، س��رعت و سبقت غير مجاز 
هستيم از همين رو با استفاده از خودروهاي جديد 
و امكانات و نيروهاي توانمند پليس نامحس��وس 
دوباره اجرايي مي ش��ود.  وي ادامه داد: تالش ما 
ارتقاي ايمني و انضباط ترافيكي در س��طح شهر 
تهران است، در اين راستا مأموران پليس راهنمايي 
و رانندگي 15 آيتم ش��امل )سرعت و سبقت غير 
مجاز، تخلفات ساكن، آاليندگي، مخدوش كردن 
پالك، هنجارشكني و... ( را مدنظر قرار داده و طي 
اين مدت 1375 دستگاه خودرو با تخلفات مختلف 
را كه بيشترين آن مربوط به تخلفات ساكن است، 

توقيف كرده اند. سردار رحيمي با بيان اينكه طي 
همين مدت 52 هزار دس��تگاه خودرو نيز اعمال 
قانون شده است، گفت : تالش پليس ارتقاي انضباط 
و ايمني ترافيكي است و ش��عار ما نيز شهر ايمن 
همراه با قانون است كه حتماً به دنبال اجرايي كردن 
آن هستيم و در مراحل بعدي اجراي طرح»طاهر« 
نيز براي تحق��ق آن اقدام خواهيم كرد.  س��ردار 
رحيمي از آموزش به رانندگان متخلف خبر داد و 
ادامه داد: اين موضوع نيز جزو اولويت هاي ما است 
و رانندگان خودروها و موتورسيكلت ها كه به دليل 
ارتكاب جرائم مختلف توقيف شده اند حتماً بايد 
قبل از ترخيص اين خودرو اين آموزش ها را طي 
كنند.  رئيس پليس پايتخت با بيان اينكه بيش از 

7ميليون خودرو در شهر تردد مي كنند بر ضرورت 
توجه موتورسيكلت سواران و عابران پياده تأكيد 
كرد و گفت : بنابر آماره��ا اگر چه حوادث و تلفات 
رانندگي در تهران چهار درصد كاهش داشته است، 
اما بالغ بر 70 درصد از كشته ها راكبان موتورسيكلت 
و عابران پياده بودند.  س��ردار رحيم��ي ادامه داد: 
خودروهاي با بيش از يك ميليون تومان تخلف نيز 
پس از تذكر و هشدار پليس توقيف خواهند شد. 
وي درخصوص حذف طرح زوج و فرد هم گفت: در 
اين خصوص اطالعي ندارم و تا اين لحظه هيچگونه 
بحثي در اين باره نشده اس��ت. اجراي طرح هاي 
جديد نيازمند كار كارشناسي است و بايد محاسن 

و معايب آن بررسي شود. 


