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طرح ترافيك پايتخت
 دوباره اجرايي شد

رئيس پليس راهور پايتخت از اج�راي دوباره طرح ترافيك آلودگي 
هوا از صبح شنبه هفدهم خرداد ماه خبر داد و گفت: ورود خودروهاي 
غيرمجاز در س�اعت اج�راي طرح مش�مول جريمه خواهد ش�د. 
 به گزارش جوان، سردار محمدرضا مهماندار توضيح داد: با هماهنگي هاي 
انجام شده ميان شوراي ترافيك ش��هر تهران و ستاد ملي مقابله با كرونا 
تصميم بر آن ش��د تا دو طرح ترافيكي كه اجراي آن در پايتخت متوقف 
شده بود، از امروز، ش��نبه ۱۷ خردادماه اجرايي شود. رئيس پليس راهور 
پايتخت در خصوص جزئيات اجراي اين طرح گفت: فعاًل و به طور موقت 
بنا شد تا هر دو طرح ترافيكي به جاي ساعت ۶:۳۰ از ساعت ۸:۳۰ صبح 
آغاز شود و در ساعت ۱۶ نيز به پايان برسد. به اين ترتيب افراد مي توانند 
همچنان براي رعايت فاصله گذاري فيزيكي با خودروي شخصي وارد اين 
محدوده شوند. وي افزود: همچنين براي رعايت حال كارمندان و افرادي 
كه ساعت كارشان زودتر به پايان مي رسد، امكان خروج از طرح ترافيك 
براي افرادي كه قباًل وارد اين محدوده شده اند، از ساعت ۱۴ و براي يكبار 
ممكن است. سردار مهماندار با بيان اينكه تغييري در محدوده اجراي طرح 
ترافيك و كاهش آلودگي هوا )زوج و فرد سابق( اعمال نشده است، افزود: 
طبيعي است كه ورود خودروهاي غيرمجاز در ساعت اجراي طرح مشمول 

جريمه خواهد شد. 

 قصاص، مجازات قتل
 بر سر سوار كردن مسافر

راننده خودرو كه در جريان دعوا بر سر سوار كردن مسافر، راننده 
ديگري را به قتل رس�انده بود محاكمه و به قصاص محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، ۱۸ فروردين سال 9۷ مردي مأموران پليس پايتخت 
را از درگيري خونين دو راننده در س��ه راه آذري باخبر كرد. با حضور 
مأموران در محل مش��خص ش��د دو راننده به خاطر دعوا بر سر سوار 
كردن مسافر با هم درگير شده اند و يكي از آنها به نام بهمن ۴۷ ساله با 
ضربات متعدد چاقو كشته شده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
بنا به گواهي ش��اهدان حادثه، عامل قتل كه يحيي نام داشت و بعد از 
ارتكاب جرم متواري شده بود، تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه روز بعد 

از حادثه شناسايي و دستگير شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت تا اينكه 
بعد از اقرار به قتل همكارش و بعد از بازسازي صحنه جرم روانه زندان 
شد. پرونده با كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و بعد از تعيين شعبه، صبح ديروز در وقت رسيدگي روي 
ميز هيئت قضايي شعبه  دهم دادگاه به رياست قاضي متين راسخ قرار 
گرفت.  ابتداي جلسه نماينده دادس��تان متن كيفرخواست صادره از 
دادسرا را قرائت كرد. سپس مادر مقتول درخواست ديه كرد، اما دختر 

و پسر مقتول درخواست قصاص كردند. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت. او با اقرار به جرمش گفت: »قبول 
دارم مرتكب قتل ش��ده ام ام��ا آن روز به خاطر مص��رف مواد در حال 
طبيعي نبودم. « متهم در ادامه گفت: »سال ها مسافركشي مي كردم. 
روز حادثه بعد از مصرف مواد به س��ه راه آذري رفتم تا به مقصد شهر 
قدس مسافر سوار كنم. در آنجا چند راننده ديگر بودند كه داخل پايانه 
براي گرفتن مسافر در نوبت ايستاده بودند. مقتول هم داخل پايانه بود. 
من بيرون پايانه بودم كه سه مسافر سوار كردم و منتظر مسافر ديگري 
بودم كه دقايقي بعد چهارمين مسافر نيز سوار شد. قصد حركت داشتم 
كه ناگهان بهمن جلو آمد و گفت چرا بي نوبت مسافر سوار مي كنم. به 
او اعتراض كردم و گفتم من خارج از پايانه هستم و نوبت معنايي ندارد، 

اما او همچنان اصرار داشت تا مسافران پياده شوند.«
متهم در خصوص قتل گف��ت: »آن روز مواد كش��يده بودم به همين 
خاطر كنترل اعصابم را از دس��ت دادم و وقتي از ماش��ين پياده شدم 
دست به چاقو شدم. اصاًل متوجه نشدم چطور آن ضربه ها را به مقتول 
زدم. پشيمانم و درخواست گذشت دارم.« در پايان هيئت قضايي وارد 
شور شد و با توجه به درخواست فرزندان مقتول، متهم را به قصاص و به 

خاطر صدمات غير منتهي به فوت به پرداخت ديه محكوم كرد. 

قتل پدر با بيل 
پس�ر ج�وان وقت�ي متوج�ه ش�د چن�د غ�از زمين ه�اي 
زراع�ی اش را خ�راب كرده اند پ�درش را ب�ا بيل به قتل رس�اند. 
سرهنگ علي اكبر عيس��ي آبادي، فرمانده انتظامي شهرستان ساوه 
گفت: عصر روز پنج ش��نبه ۱5 خردادماه به مأموران پليس خبر رسيد 
كه مردي ميانسال در يكي از مراكز درماني ش��هر به علت مشكوكي 
فوت شده است. بررسي هاي بعدي پليس بعد از حضور در محل نشان 
داد كه مرد ميانسال در يكي از روستاهاي اطراف در جريان درگيري با 
پسرش با اصابت ضربه بيل مصدوم شده و بعد از انتقال به بيمارستان 
جان باخته است. تحقيقات بيشتر نشان داد، پسر جوان به علت تخريب 
زمين هاي زراعي اش از سوي تعدادي غاز با پدرش درگير شده و با بيل 
به سر او ضربه وارد كرده است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود 

كه پسر ناخلف بازداشت شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

  متهم : همسرم  
 اجازه  نمي داد  
دخترم را ببينم

ته�ران  هتل ه�اي  از  يك�ي  در  را  همس�رش  ك�ه  م�ردي 
ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت در جلس�ه دادگاه مدع�ي ش�د 
نم�ي داد.  را  دخت�رش  ب�ا  او  مالق�ات  اج�ازه  مقت�ول 
 به گزارش جوان، 2۴ ارديبهشت  سال 9۸، مأموران كالنتري ۱۴۷ گلبرگ 
از مرگ مشكوك زن جواني در يكي از هتل هاي شهر تهران باخبر و راهي 
محل شدند. آنها در يكي از اتاق ها با جسد زن جواني روبه رو شدند كه با 
ضربات متعدد چاقو به كام مرگ رفته بود. يكي از خدمه هاي هتل كه در 
محل حاضر بود مورد تحقيق قرار گرفت و در توضيح به مأموران گفت: 
»امروز چند بار براي نظافت اتاق 25۱ هتل مراجعه  كردم، اما كسي در را 
باز نمي كرد. عالمت اجازه ورود هم روي در نبود براي همين در را با كليد 

باز كردم كه ناگهان با جسد خونين زن جوان روبه رو شدم.«
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه 
با بررسي دفتر ثبت هتل مشخص ش��د مقتول كه نفيسه نام داشت دو 
روز قبل از حادثه همراه شوهرش به نام يداهلل ۳۰ ساله براي اقامت به آن 
هتل مراجعه كرده بود. به اين ترتيب شوهر مقتول به عنوان اولين مظنون 
تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه با گذشت يك ماه از تحقيقات، يداهلل به 

اداره پليس رفت و به قتل همسرش اعتراف كرد. 
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده 

به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
صبح ديروز متهم از زندان اعزام ش��د و مقابل هيئت قضايي شعبه دوم 
دادگاه به رياست قاضي زالي قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت جلسه، در 
حاليكه معاون اول قوه قضائيه از طرف فرزند صغير مقتول درخواست ديه 

كرده بود، پدر و مادر مقتول درخواست قصاص كردند. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: »سال 9۱ با 
نفيسه ازدواج كردم و صاحب يك فرزند دختر شديم. من سرايدار يك 
ساختمان در شرق تهران بودم و با همس��ر و دخترم در اتاق سرايداري 
زندگي مي كرديم تا اينكه به خاطر سرقت شش ماه به زندان افتادم. از 
طرفي اعتياد به هروئين هم داشتم اين شد كه همسرم سال 9۳ مرا ترك 
كرد و رفت. من به پرديس رفتم و همسرم و دخترم در تهران ساكن بودند 
اما هرازگاهي نفيسه را مي ديدم، ولي او اجازه مالقات با دخترم را نمي داد 
و مي گفت كه  اين فرزند من نيس��ت و اجازه ديدن ن��دارم! چند ماهي 
گذشت تا اينكه مدعي شد غيابي طالق گرفته است. به دادگاه رفتم تا 

حضانت دخترم را بگيرم اما دادگاه طالق نامه خواست.«
متهم ادامه داد: »براي گرفتن طالق نامه مجبور بودم به ديدن نفيسه 
بروم تا اينك��ه روزي او را با مرد غريبه اي ديدم ك��ه در پاركي حوالي 
خانه اش نشس��ته بودند. با ديدن اين صحنه به او مش��كوك ش��دم و 
اصرار داشتم تا شناسنامه اش را نش��انم دهد اما او طفره مي رفت. اين 
گذشت تا اينكه روزي همراه مادر و خواهرانم به ديدنش رفتيم اما او 
با رفتار زننده اي بار ديگر از نشان دادن طالق نامه طفره رفت و اجازه 
ديدن دخترم را نداد.« متهم در خصوص نحوه قتل گفت: »فكر خيانت 
همسرم و سختگيري او براي ديدن دخترم مرا كالفه كرده بود. بنابراين 
تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. براي انجام نقشه يك چاقو از پيرمرد 
دستفروشي خريدم و به تهران آمدم. يك اتاق در هتل رزرو كردم و از 
نفيسه خواستم به هتل بيايد تا با هم صحبت كنيم. او قبول نمي كرد 
تا اينكه گفتم يك انگشتر خريده ام و مبلغ ۳ميليون تومان پول آماده 
كرده ام. نفيسه هر بار به بهانه اي از من پول مي گرفت اين شد كه قبول 
كرد و زماني كه به هتل آمد از او خواستم دخترم را ببينم اما او دوباره 
جواب سرباال داد. ديگر طاقت نياوردم و با چاقو چندين ضربه زدم. بعد 
از قتل فرار كردم و به زادگاهم در خراسان جنوبي رفتم. اما خانواده ام 
گفتند بهتر است خودم را معرفي كنم. صحبت آنها و عذاب وجداني كه 

داشتم باعث شد خودم را به پليس معرفي كنم.«
متهم در حاليكه سرش پايين بود، گفت: »چند سال قبل برادرم در پاركي 
در تهران درگير شد و با ضربات چاقو كشته شد، اما قاتلش شناسايي نشد. 
يكي از خواهرانم نيز به خاطر بيماري فوت كرد. مادرم با غم فرزندانش، 
سالها درگير كشمكش هاي من و همسرم نيز بود. اين شرايط و دوري 
از فرزندم خيلي مرا اذيت مي كرد. اين شد كه تصميم به قتل گرفتم اما 

پشيمانم. « در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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  سارقان مسلح در دام مأموران گشت پليس گرفتار شدند
سارقان مسلح كه با سفر به شهرهاي مختلف 
از منازل م�ردم س�رقت مي كردن�د پس از 
دس�تبرد به چند خان�ه در پايتخ�ت در دام 
مأموران گش�ت پليس تهران گرفتار شدند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ مرتض��ي نثاري، 
رئيس پايگاه چهارم پلي��س آگاهي در توضيح 
پرونده گفت: ساعت دو بامداد ۱۳ ارديبهشت ماه 
مأموران ضربت س��ركالنتری  چه��ارم هنگام 
گش��ت زني در خياب��ان وحيديه ب��ه راننده و 
سرنشين خودروي س��مند مظنون شدند و به 
راننده فرمان ايس��ت دادند. رانن��ده خودرو اما 
بدون توجه به هشدار پليس با فشار روي پدال 
گاز از محل متواري ش��ده و عملي��ات تعقيب 
و گريز به جريان افتاد. مأم��وران پليس موفق 
شدند همزمان با متوقف كردن خودرو ، راننده 
و سرنشين را بازداش��ت كنند. مأموران پليس 
همچنين در بازرسي از خودرو يك قبضه سالح 
گرم، تعدادي تجهيزات دفاعي و دوقبضه سالح 
س��رد و تعداد زيادي مدارك شناسايي و اسناد 

مالي مربوط به افراد ناشناس كشف كردند. 

سعيد و ناصر، دو متهم بازداشت شده در اولين 
بازجويي ها گفتند كه از شهرس��تان براي تهيه 
مواد مخ��در به ته��ران آمده بودند ك��ه در دام 
پليس گرفتار شدند. بررسي اسناد كشف شده از 
داخل خودروي متهمان نشان داد كه مقداري از 
مدارك از خانه اي در شهرستان دليجان  سرقت 

شده اس��ت. وقتي دو متهم براي تحقيق بيشتر 
به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران فرس��تاده 
شدند، بررسي هاي بيش��تري در اين باره انجام 
شد. بررسي س��وابق دو متهم نشان داد كه آنها 
از مجرمان سابقه داري هستند كه بارها به اتهام 
جرائم مختلف بازداشت شده و به زندان افتاده 

بودند، بنابراين آنها بار ديگر مورد بازجويي قرار 
گرفتند. س��عيد گفت: از مدتي قب��ل بود كه با 
همدس��تي ناصر شروع به س��رقت از منازل در 
ش��هرهاي مختلف گرفتم. متهم ادامه داد: ما 
از سه خانه هم در تهران سرقت كرديم و در اين 
سه س��رقت موفق ش��ديم ۴۰۰ ميليون تومان 
پول و طال س��رقت كنيم. متهم گفت: با پرسه 
در محله هاي مرفه و در تاريكي شب از راه بالكن 
يا پنجره هاي بدون حفاظ وارد ساختمان هايي 
كه صاحبخانه در آن نبود، مي شديم و به راحتي 
سرقت مي كرديم. متهم گفت: ما براي اطمينان 
با خودمان سالح حمل مي كرديم تا در صورت 
مواجه شدن با صاحبخانه بتوانيم با تهديد وي 
از محل متواري شويم. سرهنگ مرتضي نثاري، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي گفت: در حال 
حاضر ارزش مالي پرونده س��رقت متهمان در 
تهران ۴۰۰ ميليون تومان اس��ت، ب��ا اين حال 
تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر متهمان 
در پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران همچنان 

در جريان است. 

مردي ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان دع�وا بر س�ر يك 
س�نگ قيمتي دوس�تش را به قتل رس�انده اس�ت  روز 
گذش�ته در جلس�ه بازجويي مدعي ش�د ك�ه درگيري 
آنه�ا ب�ر س�ر ام�وال س�رقتي رق�م خ�ورده ب�ود. 
به گزارش جوان، ساعت ۳ بامداد سه شنبه ۱۳ خرداد كاركنان 
بيمارس��تاني در يك��ي از خيابان ه��اي جنوبي ته��ران قتل 
پسرجواني را به مأموران پليس تهران خبر دادند. بررسي هاي 
مأموران پليس نشان داد مقتول پسر 2۱ ساله اي به نام فرزين 
است كه ساعت 2۳ شب در درگيري با مرد جواني در ايستگاه 
تاكس��ي هاي نعمت آباد زخمي و براي درمان به بيمارستان 
منتقل مي شود، اما چند س��اعت بعد با وجود تالش هاي تيم 

پزشكي بر اثر شدت خونريزي به كام مرگ مي رود. 
با اعالم اين خبر قاضي شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي ته��ران همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
تحقيقات ميداني و گفته هاي ش��اهدان عيني حكايت از آن 
داشت مقتول به خاطر س��نگ قيمتي از سوي مرد ۳۳ ساله 
به نام فرشاد به قتل رسيده است.  مأموران در ادامه بررسي ها 
سنگ قيمتي را هم در محل حادثه كش��ف كردند و از سوي 
ديگر نيز خانواده فرزين هم مدعي ش��دند پسرشان به خاطر 
سنگ قيمتي با فرشاد اختالف داشته است. بنابراين كارآگاهان 
اداره دهم فرشاد را به عنوان مظنون به قتل تحت تعقيب قرار 
دادند و س��رانجام ديروز متهم را در پاتوق معت��ادان حوالي 
خالزير دس��تگير كردند.  متهم صبح ديروز پس از انتقال به 
دادسراي امور جنايي تهران به قتل اعتراف كرد اما مدعي شد 
كه درگيري آنها به خاطر اموال س��رقتي بوده است. متهم در 
ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي شفيعي در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

   گفت وگو با متهم 
 فرشاد، مقتول را مي شناختي ؟

بله از دوستان من بود.
چطور با هم دوست شدي ؟ 

ما ه��ر دو خالفكار بوديم و مدتي قب��ل در پاتوق 
خالفكاران با هم آشنا شديم. 

معتاد هستي؟ 
بله، من هفت سال است كه معتادم و چند سالي هم 

است كه شيشه مصرف مي كنم. 
چه شد كه معتاد شدي ؟

من جوشكار بودم تااينكه چند سال قبل با دوستانم 

در نزاعي شركت كردم و پس از دستگيري راهي 
زندان شدم. در زندان با افراد خالفكار آشنا شدم 
و از همان روز جريان زندگي ام عوض ش��د و وارد 
باند خالفكاران شدم و تا االن هم به غير از اين قتل، 
پنج بار به جرم هاي مختل��ف از جمله درگيري و 

سرقت به زندان رفته ام و آزاد شده ام. 
چرا با مقتول درگير شدي ؟ 

مدتي قبل يك عدد جك و يك عدد الس��تيك 
سرقتي خودرو به مبلغ 5۰۰ هزار تومان به مقتول 
فروختم. قرار بود او پولش را به من بدهد، اما امروز 
و فردا مي كرد. شب حادثه با او قرار گذاشتم درباره 

طلبم با او حرف بزنم كه اين اتفاق افتاد. 
شاهدان گفته بودند شما به خاطر سنگ 

قيمتي با هم درگير شده بوديد؟
نه.

اما مأموران س�نگ قيمتي را در محل 
درگيري كشف كرده اند؟ 

]سكوت مي كند.[
درباره آن شب توضيح بده. 

وقتي با هم درگير شديم او با شيشه نوشابه اي از 
مغازه اي بيرون آمد و شيشه نوشابه را شكست و 
به من حمله كرد كه من هم با چاقويي كه داشتم 

ضربه اي به طرفش پرتاب كردم و او به قتل رسيد. 
ش�اهدان گفته اند كه ش�ما با شيشه 
نوشابه به او ضربه زديد و پزشكي قانوني 
هم گفته مقتول با ضربه شيشه شكسته 

به قتل رسيده است. 
]باز هم سكوت مي كند.[ 

بعد از قتل كجا فرار كردي ؟
بعد از قتل موضوع را به خواهر و برادرم گفتم و آنها 
از من خواستند خودم را به پليس معرفي كنم، اما 
از ترس فرار كردم و در اين چند روز هم در پاتوق 

معتادان بودم كه مأموران مرا دستگيركردند. 

قاتل: دعواي ما 
بر سر اموال سرقتي بود

م�ردي ك�ه پ�س از دس�تبرد ب�ه خان�ه اي 
ش�كار  راه�ي  ته�ران  جن�وب  در 
ش�ده بود، شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چند ش��ب قبل مردي با مركز 
فوريت ه��اي پليس ۱۱۰ تهران تم��اس گرفت و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد تيمي 
از مأموران كالنتري ۱۳۱ شهرري در محل حاضر 
شدند. شاكي در توضيح ماجراي سرقت گفت: من 

صبح امروز راهي محل كارم شدم. ساعت۱۰ شب 
كه به خانه برگشتم متوجه شدم كه وضع خانه به 
هم ريخته است. در بررسي بيش��تر فهميدم كه 
مقداري پول و طال كه ۸۰ ميلي��ون تومان ارزش 
داشت سرقت شده است. در تحقيقات بيشتري كه 
از سوي كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي در اين 
باره انجام شد مشخص شد كه سارق يا سارقان پس 
از تخريب قفل در حياط و تخريب قفل پنجره وارد 

خانه شده و پس از سرقت گريخته اند. 
در تحقيقات بيش��تر مأموران پليس موفق شدند 
با بررسي دوربين هاي مداربسته ساختمان هاي 
اطراف و بررسي هاي بيش��تر ميداني سارق را كه 
مردي ۳9 س��اله به نام امين بود شناسايي كنند. 
بررسي هاي بعدي پليس نشان داد كه امين براي 
تفريح و شكار راهي شهري در جنوب كشور شده 
كه مأموران پليس با در دست داشتن نيابت قضايي 

راهي شهر مورد نظر ش��ده و امين را كه مشغول 
استراحت در داخل چادر مسافرتي بود، بازداشت و 
دو قبضه سالح شكاري وينچستر هم كشف كنند. 
متهم در اولين بازجويي ها به سرقت از خانه شاكي 
اعتراف كرد. سرهنگ كارآگاه كرم يوسفوند، رئيس 
پايگاه نهم پليس آگاهي پايتخت گفت: تحقيقات 
براي كش��ف جرائم بيش��تر متهم در پايگاه نهم 

پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 


