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توقيف خودرو در انتظار متخلفان كرونايي
رانندگ�ي  و  راهنماي�ي  پلي�س  رئي�س 
ناج�ا اع�ام ك�رد ك�ه در صورت تش�ديد 
جريم�ه،  ب�ر  ع�اوه  كرون�ا  وضعي�ت 
خ�ودروي متخلف�ان توقيف خواهد ش�د. 
به گزارش جوان، سردار س��يدكمال هاديانفر 
صبح دي��روز در حاش��يه كميت��ه هماهنگي 
طرح هاي ترافيكي پليس راهور درباره اقدامات 
پليس راهور در ايام نوروز گفت: قرارگاه نيروي 
انتظامي در ايام تعطيالت نوروزي همه ساله با 
حضور دستگاه هاي مختلف برگزار خواهد شد. 
ما از نوروز ۹۹ تاكنون بح��ث كنترل ترددهاي 
غيرضروري و اعم��ال محدوديت هاي كرونايي 
را نيز در دستوركار داشتيم كه اين وضعيت تا 
هر زماني كه ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كند 

ادامه خواهد داشت. 
وي درباره اينكه آيا ممنوعيت تردد در جاده ها 
در روزهاي آتي اعمال خواهد شد يا خير گفت: 
اين موضوع نيازمند تصميم و مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كروناس��ت. در حال حاضر ما مجري 
دستورات اين س��تاد هس��تيم و بر اين اساس 
همان طور كه بارها گفته شده طرح ممنوعيت 
تردد شبانه از س��اعت ۲۱ تا ۳ بامداد در سراسر 

كش��ور اجرا ش��ده و جريمه ۲۰۰ هزار توماني 
براي آن در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: 
همچنين سفرهاي بين ش��هري در شهرهاي 
داراي وضعي��ت قرمز يك ميلي��ون تومان و در 
ش��هرهاي داراي وضعيت نارنج��ي ۵۰۰ هزار 
تومان جريم��ه را در پي دارد ك��ه اين طرح ها 
در حال اجرا اس��ت. س��ردار هاديانف��ر با بيان 
اينكه تاكنون ابالغيه اي ب��راي فروردين ماه و 
سفرهاي نوروزي نداشته ايم، گفت: اين موضوع 
پس از بررسي س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم 
خواهد ش��د، اما اين احتمال وجود دارد كه در 
صورت تشديد وضعيت بيماري عالوه بر اينكه 

خودروهاي متخلف جريمه شوند، توقيف اين 
خودروها نيز در دستور كار قرار بگيرد. 

وي با تأكيد ب��ر اينك��ه پليس آم��اده اجراي 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا است، گفت: 
در حال حاضر محدوديت ها همانند سابق وجود 
دارد و تردد در شهرهاي داراي وضعيت قرمز و 
نارنجي ممنوع بوده و تردد ميان شهرهاي زرد 
و آبي محدوديتي ندارد، اما منع تردد شبانه به 

شكل سراسري اجرا مي شود. 
سردار هاديانفر افزود: اگر فردي بخواهد از يك 
شهر زرد به ش��هر زرد ديگري برود بايد توجه 
داشته باش��د كه در طول مس��ير از هيچ شهر 
داراي وضعيت قرمز يا نارنجي عبور نكند، براي 
اين منظور بايد از كمربندي ها عبور كند يا در 
صورت نداشتن كمربندي در آن شهر مأموران 
پليس ي��ك الين و مس��ير ويژه را ب��راي عبور 
خودروها در نظر گرفته اند كه تردد فقط بايد از 

اين مسيرها انجام شود. 
رئيس پليس راهور درباره كليپ پخش ش��ده 
درباره شماره گذاري خودروهاي لوكس وارداتي 
گفت: در اين چند سال اخير با توجه به مصوبات 
هيچ خودروي لوكس وارداتي از س��وي پليس 

پالك نشده است. امكان دارد خودروي لوكسي 
مانند خودروه��اي امريكايي يا فراري پش��ت 
ويترين نمايشگاهي باشد اما شماره گذاري آن 

ممكن نيست و نمي توانند پالك شوند. 
وي ادام��ه داد: خودروه��اي لوكس��ي ك��ه 
ش��ماره گذاري مي ش��وند بايد يك استنادي 
داشته باش��ند، مانند اين مصوبات اخير هيئت 
وزيران كه تعداد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰  خودروي 
وارداتي ك��ه از س��ال هاي ۲۰۱7 و ۲۰۱8 در 
گمركات توقيف ش��ده بود اج��ازه ترخيص آن 
صادر شد و ما هم 8۵ درصد آن را طبق ضوابط 
شماره گذاري كرديم و ۱۵ درصد آن مانده است 
و اين خودروي ف��راري قرمز رنگ كه در كليپ 
آمده است، سال ۹4 از مبادي قانوني وارد كشور 
شده و ش��ماره گذاري هم شده كه هنوز هم در 

اختيار همان صاحب اصلي آن است. 
س��ردار هاديانفر در پايان گفت: ممكن اس��ت 
بخشي از كس��اني كه قاچاق خودرو مي كنند، 
مثاًل پالك خ��ودروي پ��رادو چپي ك��ه قابل 
استفاده نيس��ت بر مي دارند روي يك پرادوي 
قاچاق با همان رنگ نصب مي كنند كه پليس با 

آن برخورد مي كند. 
دو پس�ر جوان كه ب�ه مصرف م�واد مخدر اعتي�اد پيدا 
ك�رده بودن�د تصميم گرفتن�د ك�ه در پاتوقش�ان مواد 
مصرف كنند. آنه�ا هنگام مص�رف مواد با ه�م اختاف 
پي�دا كردن�د و مشاجره ش�ان آن ق�در ب�اال گرف�ت كه 
يكي از آنها دس�ت ب�ه چاق�و ب�رد و ديگري را ب�ه قتل 
رس�اند. مأموران پلي�س هم قات�ل را بازداش�ت كردند. 
او ح�اال ب�ا حك�م دادگاه به مرگ محكوم ش�ده اس�ت. 
به گزارش جوان، ۱۳ خرداد ماه امسال، چند مرد جوان پيكر 
نيمه جان يكي از دوستانشان را كه بابك نام داشت به يكي از 
بيمارستان هاي تهران منتقل كردند. بررسي ها نشان داد كه 
بابك با اصابت ضربات چاقو به سينه اش مجروح شده است. 
بابك در حالي كه به س��ختي صحبت مي ك��رد گفت كه در 
خيابان سعيدي با دوستش سلمان درگير شده و با ضربه هاي 
چاقوي او زخمي شده است. هر چند بابك تحت درمان قرار 
گرفت، اما به خاطر ش��دت خونريزي ها فوت كرد. با مرگ او 
پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و در اولين گام سلمان 
شناسايي و بازداش��ت ش��د. او در اولين بازجويي ها به قتل 
اعتراف كرد و گفت از كاري كه كرده پشيمان است. با كامل 
شدن بررسي ها پرونده براي بررس��ي به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و متهم روز گذشته پاي ميزمحاكمه 
ايستاد. بعد از اينكه اولياي دم درخواست قصاص كردند وي در 
جايگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: » من و بابك دوست 
بوديم و هر دو معتاد بوديم و هرازگاه��ي با هم مواد مصرف 
مي كرديم. روز حادثه از او خواس��تم به پاتوقمان در خيابان 
سعيدي بيايد تا مواد بكش��يم. وقتي سر قرار رسيديم بر سر 
مواد بحثمان شد و كار به درگيري كشيد. در آن درگيري او 
دست به چاقو شد و به طرفم حمله كرد. خيلي ترسيده بودم 
اين شد كه چاقو را از دس��تش گرفتم اما او تالش مي كرد هر 
طور شده چاقو را از دستم بگيرد و ضربه بزند. چاره اي نداشتم 

تا اينكه مجبور شدم يك ضربه به او بزنم.«
متهم در آخر گف��ت: »وقتي بابك خوني��ن روي زمين افتاد 
مي خواستم او را به بيمارستان برسانم، اما ترسيدم به همين 
خاطر از دوستانم درخواست كمك كردم. باور كنيد قصد قتل 
نداشتم. مقتول بر اثر مصرف مواد حال طبيعي نداشت و اصرار 
داش��ت مرا با چاقو بزند. به همين خاطر براي دفاع از خودم 

مرتكب قتل شدم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد ش��ور ش��د تا 
اينكه با توجه به مدارك موجود در پرونده متهم را به قصاص 

محكوم كرد. 

پليس به اوباش
 اجازه جوالن نمي دهد

مع�اون اجتماع�ي ني�روي انتظام�ي با 
تأكيد ب�ر اينك�ه 80 درص�د از عملكرد 
پلي�س در ح�وزه ايجاب�ي اس�ت تأكيد 
قانون ش�كنان  و  اوب�اش  ك�ه  ك�رد 
اج�ازه ج�والن پي�دا نخواهن�د ك�رد. 
به گزارش جوان، سردار مهدي حاجيان در 
بيست و سومين گردهمايي تخصصي معاونان 

و مديران حوزه اجتماعي ناجا به اهداف برگزاري اين همايش اشاره كرد و 
گفت: تشريح و تبيين فرامين فرماندهي معظم كل قوا همچنين تشريح 
تدابير و انتظار فرمانده ناجا در حوزه اجتماعي از جمله اهداف مدنظر است. 
وي با بيان اينكه افزايش منزلت پليس، ارتقاي احساس امنيت بين مردم و 
پيشگيري اجتماعي از وظايف مهم و حساس معاونت اجتماعي است، ادامه 
داد: با بهره از تدابير فرمانده ناجا و استفاده از ظرفيت هاي موجود اميدواريم 
بتوانيم تغييراتي را در حوزه اجتماعي به وجود بياوريم؛ چراكه قطعاً در 

برآوردهاي اجتماعي نيز تأثيرگذار خواهد بود. 
معاون اجتماعي ناجا با اشاره به اينكه سياست هاي ابالغي فرمانده ناجا با 
مبناي تحقق پليس جامعه محور را عملياتي مي كنيم به تشريح رويكرد 
»ايجابي« و »سلبي« پليس پرداخت و گفت: بيش از 8۰ درصد از عملكرد 
نيروي انتظامي در حوزه ايجابي است و در مأموريت و موضوعات سلبي نيز 
ناجا با نگاه اقتدار و باالبردن توان رزمي خود مأموريت هاي ارجاعي را دنبال 
مي كند. وي با اشاره به رويكرد سلبي ناجا در مأموريت هاي خاص خاطر 
نشان كرد: با توسل به اين رويكرد به عده اي قانون گريز كه تحت عناويني 
چون اراذل و اوباش يا هر عنوان ديگري در صددند كه ناامني ايجاد كنند، 
اجازه جوالن نمي دهيم و در واقع با اقتدار و براساس اختيارات قانوني كه 
قانونگذار به ما محول كرده اس��ت در مقابل قانون شكنان مي ايستيم و 
قاطعانه با آنان برخورد مي كنيم. حاجيان تأكيد كرد: اقتدار توأم با مهرباني 
سرلوحه پليس است. چنين پليسي مطالبه مردم است و در تالشيم كه 
اقتدار و مهرباني را توأمان داشته باشيم و از آنجايي كه حافظ ارزش ها و 
دستاوردهاي انقالب اسالمي و جان، مال و ناموس مردم هستيم به هيچ 
كس اجازه نمي دهيم كه امنيت مردم را خدشه دار كنند و افتخار مي كنيم 

كه خدمتگزار بهترين مردم جهان هستيم. 

دستگيري قاچاقچي بزرگ دارو
 و مكمل ورزشي

مع�اون نظ�ارت ب�ر اماك�ن عموم�ي پلي�س امني�ت ته�ران 
قاچاقچي�ان  بزرگتري�ن  از  يك�ي  دس�تگيري  از  ب�زرگ 
داد.  خب�ر  غيرمج�از  ورزش�ي  مكمل ه�اي  و  دارو 
به گزارش جوان، سرهنگ نادر مرادي گفت: چندي قبل مأموران پليس 
از فعاليت اعضاي باندي كه اقدام به تهيه و فروش قرص، پودر و آمپول هاي 
درماني و مكمل ورزشي غيرمجاز در يك كارگاه صنعتي در حوالي شهرك 
استقالل مي كردند با خبر شدند. وي ادامه داد: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود متوجه شدند متهمان قوطي هاي تاريخ گذشته را با تينر 
فوري پاك كرده و با دستگاه هاي پيشرفته اقدام به درج نام برندهاي تجاري 
معروف دنيا با تاريخ هاي جديد ميالدي مي كنن��د و پس از نصب ليبل 
اصالت كاالي وزارت بهداشت آنها را بسته بندي كرده و روانه بازار مي كنند. 
سرهنگ مرادي گفت: مأموران پليس بعد از كامل شدن تحقيقات خود 
اعضاي باند را بازداشت كردند. همچنين مشخص شد كه سردسته باند 
از محل متواري شده است. مأموران پليس در بازرس��ي از انبار، ۳ هزار و 
76 قوطي و بسته خوراكي غذايي، ۲ ميليون و 76۵ هزار و ۲۹ عدد قرص 
و كپس��ول تقويتي، 4 هزار و 4۹7 عدد قوطي مكمل، پودر و ۱۳7 هزار و 
7۹۰ عدد شيشه كوچك حاوي محلول مكمل كشف كردند. سرهنگ 
مرادي گفت: در شاخه ديگري از تحقيقات سردسته باند هم دو روز قبل در 

يكي از روستاهاي چالوس شناسايي و بازداشت شد. 
برادر اسيد پاش 

 به قصاص محكوم شد
م�رد ميوه فروش�ي ك�ه ب�ه خاط�ر اخت�اف ب�ا ب�رادرش وي را با 
ريختن اس�يد ب�ه قت�ل رس�انده بود، ب�ه قص�اص محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، خرداد سال ۹8، به پليس تهران خبر رسيد مردي ۳۰ ساله 
به نام هرمز در جريان حادثه اسيدپاشي از سوي برادرش به قتل رسيده است. 
عامل قتل كه رضا نام داشت، بازداشت شد. رضا كه صاحب يك مغازه ميوه 
فروشي در سلطان آباد بود، گفت: »چند سالي است در سلطان آباد ميوه 
فروش هس��تم. مدتي قبل برادرم با وانت مقابل مغ��ازه ام مي آمد و ميوه 
مي فروخت. چند بار از او خواستم محل ديگری را براي كاسبي انتخاب كند 
تا كاسبي من كساد نشود، اما او گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود. آخرين 
بار سر همين موضوع با هم درگير شديم و در آن درگيري او با ظرف اسيد به 
من حمله كرد. براي دفاع از خودم آن ظرف را گرفتم و روي او پاشيدم، در 
حاليكه نمي دانستم محتويات آن اسيد است. قبول دارم با برادرم اختالف 
داشتم، اما راضي به مرگ او نبودم. « متهم در شعبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران با درخواست قصاص از سوي اولياي دم از خودش دفاع كرد تا 

اينكه با توجه به مدارك موجود وي به قصاص محكوم شد. 

به گ��زارش جوان، ش��امگاه دوش��نبه ۲4 ش��هريور 
امس��ال مأموران كالنتري چيتگر ب��ا تماس تلفني 
ش��هروندي از درگيري خونين زن و مرد جواني در 
يكي از پاركينگ هاي شمالي درياچه  با خبر و راهي 

محل شدند. 
وقتي مأموران پليس به محل حادثه رسيدند با پيكر 
نيمه جان زن ۲8 ساله اي به نام پريسا روبه رو شدند 
كه با اصابت ضربات چاقو به ش��دت زخمي شده بود. 
همزمان با انتقال زن جوان به بيمارس��تان مأموران 
دريافتند لحظاتي قبل زن زخمي با مرد جواني درگير 
ش��ده كه مرد جوان مدام فرياد مي زده است »بايد با 
من ازدواج كني«. در جريان درگيري زن جوان به او 
جواب رد مي دهد كه مردج��وان با ضربات چاقو او را 

زخمي و از محل فرار مي كند. 
در حالي كه س��اعتي از حادثه نگذشته بود پزشكان 
بيمارستان به مأموران پليس خبر دادند زن جوان بر 
اثر شدت جراحات فوت كرده است. بنابراين با اعالم 
قتل زن جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور قاضي 

ساس��ان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران براي بررسي وارد عمل شدند. 

نخستين بررسي ها نشان داد زن جوان پس از اينكه 
از شوهرش جدا شده همراه پسرخردسالش زندگي 

مي كرده است.
 همچنين مشخص شد ضارب كه پسر ۲4 ساله اي به 
نام شهباز اس��ت چند ماه قبل با مقتول آشنا شده و 
شب حادثه هم به خاطر جواب رد خواستگاري او را 

به قتل رسانده است. 
بدين ترتيب قاتل فراري كه پس از حادثه به كش��ور 
تركيه گريخته بود تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 
چند روز قبل وقتي به ايران بازگشت، دستگير  شد . 
متهم ابتدا در بازجويي ها منكر جرم خود شد و مدعي 
ش��د كه رقيب عش��قي مقتول كه دختر جواني و از 
دوستان مقتول اس��ت او را به قتل رسانده اما صبح 
ديروز مقابل قاضي ساسان غالمي به قتل زن جوان 
اعتراف كرد. متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر 
در اختي��ار كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه
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مرد معتاد
 به قصاص

 محكوم شد 

قاتل: براي مقتول
  مجلس ترحيم گرفتم!

پسر جواني كه از طريق فضاي مجازي 
با زن مطلقه اي آشنا شده بود وقتي ازاو 
جواب رد شنيد وی  را با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رساند و به تركيه گريخت. 
متهم پس از دستگيري ابتدا منكر قتل 
شد، اما وقتي به قتل اعتراف كرد مدعي 
شد كه به خاطر اينكه مقتول را دوست 
داشته در كشور تركيه براي او مراسم 
سوم، هفتم و چهلم برگزار كرده است! 

گفت وگو با متهم 
شهباز چرا در بازجويي هاي اولي قتل 

را انكار كردي ؟ 
واقعيتش من ترس��يدم و االن هم مي ترس��م. 
چون مجازات قتل قصاص اس��ت و اين حادثه 
هم به صورت اتفاقي پيش آمد و من اصاًل قصد 
قبلي قتل نداشتم و  اي كاش آن شب عصباني 
نمي شدم كه االن به عنوان قاتل بازداشت باشم 

و پسر خردسالي را هم بي مادر كنم. 
چرا چاقو همراه داشتي ؟ 

من دامدار و قصاب هستم و در شهر دماوند پدرم 
قصابي دارد. آن روز وقت��ي از دماوند به تهران 
آمدم كه با پريسا براي تفريح به درياچه چيتگر 
بروم در تهران چش��مم به چاقويي در پش��ت 

ويترين مغازه اي افتاد كه خوش��م آمد و براي 
قصابي خريدم و هرگز فكر نمي كردم كه با آن 

بخواهم پريسا را به قتل برسانم. 
چرا او را به قتل رساندي ؟ 

آن شب قرار بود با هم درباره ازدواج مان حرف 
بزنيم. من اصرار داشتم كه او با من ازدواج كند، 
اما اوقبول نكرد و از همه بدتر با لحن خيلي بدي 
با من حرف زد كه به غيرتم برخورد. او وقتي با 
اصرار من روبه رو ش��د به من گفت من دهاتي 
هستم و به شأن او نمي خورد كه با دهاتي ازدواج 
كند كه عصباني شدم و با چاقو چند ضربه به او 
زدم و بعد از آنجا دور شدم، فكر كردم كه فقط 
زخمي شده اس��ت و   هرگز فكر نمي كردم كه 

فوت كند. 

اما شما به كشور تركيه فرار كردي ؟ 
بله، بعد از يك روز گزارش قتل او را در روزنامه ها 
و فضاي مجازي خواندم كه ترس��يدم و به مرز 
رفتم و به صورت غير قانوني از ايران خارج شدم، 

اما به پدر و مادرم درباره حادثه چيزي نگفتم. 
در بازجويي هاي قبل�ي گفته بودي 
به خاطر ديدن خان�واده ات به ايران 

برگشتي درست   است؟ 
بله، ب��راي خان��واده ام دلم تنگ ش��ده بود، اما 
همه ماج��را دلتنگي ام نبود. من در اين ش��ش 
ماهي كه در تركيه ب��ودم يك لحظه آرام و قرار 
نداش��تم و عذاب وجدان هميش��ه با من بود. 
شب ها  كابوس مي ديدم و روزها هم فكر و خيال 
پريسا همراه من بود و زندگي مرا سياه كرده بود. 

من براي اينكه ع��ذاب وجدانم را كاهش بدهم 
براي پريسا در تركيه مراس��م روز سوم، هفتم 
و چهلم گرفت��م و براي ش��ادي روح او خيرات 
مي كردم، اما فايده اي نداش��ت و عذاب وجدان 
رهايم نمي كرد. حتي براي اينكه فراموش��ش 
كنم آموزش باديگاردي مي دي��دم تا باديگارد 
خواننده ها و افراد مشهور ش��وم اما باز هم آرام 
و قرار نداشتم تا اينكه تصميم گرفتم و به ايران 

برگشتم و دستگير شدم. 
حرف آخر.

وقتی  از طريق فضاي مجازي با پريسا آشنا شدم 
عاشق او شدم اما زني را كه دوستش داشتم به 
قتل رساندم و االن با خودم مي گويم ای كاش 

هرگز با او آشنا نمي شدم. 

پيازهايي با طعم ترياك 
جانش�ين پلي�س مب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در ته�ران 
بزرگ از كش�ف  محمول�ه ترياك در ب�ار پياز خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ حسين باباپور گفت: مأموران پايگاه 
يازدهم پليس مبارزه با مواد مخ��در در جريان تحقيقات در 
ميدان ميوه و تره بار مركزي به يك خودروي كاميون مظنون 
شدند و در بازرسي از محموله آن كه بار پياز بود ۳8 كيلو ترياك 
كه در البه الي بار جاساز شده بود، كشف و راننده كاميون را هم 

بازداشت كردند.


