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شوك ناشي از تصادف
 مرگ سرنشين خودرو را رقم زد 

سرنش�ين 75 س�اله ي�ك دس�تگاه خ�ودروي پيكان�ي 
پ�س از برخ�ورد ب�ا گاردري�ل س�كته و ف�وت ك�رد. 
به گزارش جوان، ظهر روز گذشته، مأموران پليس پايتخت از 
يك فقره تصادف روي پل آزادگان در مس��ير شمال به جنوب 
باخبر و راهي محل ش��دند. با حضور مأموران در محل شواهد 
نش��ان داد يك دس��تگاه خودروي پيكان در حاليكه سرعت 
زيادي داشته اس��ت با برخورد به گاردريل متوقف شده است. 
همچنين در بررس��ي هاي بيش��تر مشخص ش��د، قسمتي از 
گاردريل وارد بدنه خودرو شده است و سرنشين خودرو كه زن 
75 ساله بود به خاطر شوك ناشي از تصادف بر اثر سكته قلبي 

جان باخته است. 
سرهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور 
پايتخت گفت: » علت حادثه خستگي و خواب آلودگي راننده 

و عدم كنترل وسيله نقليه بوده است. « 

تعويض پالك در تهران
 فقط اينترنتي انجام مي شود

رئيس مركز ش�ماره گذاري پليس راهور نيروي انتظامي از 
اينترنتي ش�دن تعويض پالك خودرو در تهران خبر داد. 
سرهنگ علي محمدي گفت: از روز سه شنبه هيجدهم شهريور 
خدمات تعويض پ��اك در همه مراكز تهران ب��زرگ فقط به 
صورت اينترنتي انجام مي شود، براين اساس شهروندان به هيچ 

عنوان به صورت حضوري مراجعه نكنند. 
به گفته وي پاك خودروهاي سنگين، سبك و موتورسيكلت 
به صورت اينترنتي تعويض پاك مي شوند.  سرهنگ محمدي 
درباره برخي گايه ها پيرامون كند بودن سرعت و اختال در 
انجام نوبت دهي اظهار كرد: به دلي��ل افزايش ناگهاني حجم 
مراجعات از 20 هزار نفر به 100 هزار نفر در چند روز گذشته 
سايت كمي دچار اخال شد كه خوشبختانه با اقدامات انجام 
شده اين مشكل حل ش��ده و در حال حاضر با تقويت سرورها 
خدمات به طور كامل و به درس��تي ارائه مي ش��ود.  وي افزود: 
متقاضيان تعويض پاك بايد نوبت گيري خود را بر اساس پاكي 

كه در حال حاضر روي ماشين نصب است دريافت كنند. 

8 كشته در تصادف پژو و پرايد
 در جاده سيستان و بلوچستان 

برخورد يك دس�تگاه پژو با يك دس�تگاه پرايد در مسير 
ايرانشهر- سرباز هشت كشته و دو مجروح برجا گذاشت. 
سرهنگ مصطفي كول زاده، فرمانده پليس راه جنوب سيستان 
و بلوچس��تان به ايرن��ا گفت: اي��ن حادثه عصر روز دوش��نبه 
17 ش��هريور در كيلومتر ۴5 محور ايرانش��هر -  سرباز بين دو 
خودروي پژو و پرايد رخ داد كه در جريان آن هش��ت نفر فوت 

كردند و دونفر زخمي شدند. 
وي علت بروز اين حادثه را سرعت زياد راننده پژو ۴05 عنوان 

كرد. 

مبناي كار پليس پيشگيري
 از وقوع جرم است

 حف��ظ آرامش جامع��ه و امني��ت حاكم بر 
آن هم��واره از مهمترين وظاي��ف، اهداف و 
دغدغه هاي نيروي انتظامي جمهوري اسامي 
ايران بوده و خواهد بود. اين آرامش و امنيت 
حاكم بر كش��ور به راحتي به دست نيامده و 
به بركت خون هزاران شهيد سرو قامت حفظ 
گشته است و اينك بايد اذعان داشت كه حفظ 

اين سرمايه ارزشمند نه تنها وظيفه پليس و نيروهاي امنيت ساز كشور، 
بلكه وظيفه تمامي آحاد جامعه است. همگان بر اين اصل واقف هستند كه 
وارد آمدن كوچكترين خلل به نظم و انضباط عمومي و هنجارشكني در 
كوچكترين مسائل ممكن است تبعات بزرگي، نه فقط براي شخص مجرم 
بلكه براي كليت جامعه به همراه داشته باشد؛ اولين تأثيرات آن ايجاد حس 
ناامني در سطح جامعه است كه باعث تأثيرگذاري بر فرآيند هاي توسعه 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شود. 
وظايف پليس در نظام مقدس جمهوري اسامي ايران به گونه اي تعريف 
شده است كه اين نهاد انتظامي كه مسئوليت ايجاد نظم و تأمين آرامش 
جامعه را بر عهده دارد، عوامل ناامني و مخل آرامش را در كوتاه ترين زمان 
ممكن شناسايي كرده و به مراجع قانوني معرفي كند، البته الزم به ذكر 
است تمامي تاش مجموعه پليس چه در پايتخت و چه در ساير استان ها 
بر آن است تا وقوع جرم و بزهكاري به حداقل برسد و بر اين اساس مي توان 
گفت كه پليس در حالت كلي مبناي كار خود را برپيشگيري از وقوع جرم 

و جنايت نهاده است. 
متأسفانه هر از چندگاهي شاهد آن هس��تيم كه عده اي به بهانه هاي 
واهي و پيش پا افتاده يا عدم كنترل خش��م و تصميم گيري مناسب و 
معقول، به جاي تمكين به قانون و حل مشكات خود از راه هاي قانوني، 
با گردن كشي و اوباش��ي گري، آرامش جامعه را خدش��ه دار كرده و با 
رفتار هاي خودسرانه، چهره ش��هر را ناآرام و همراه با هرج و مرج جلوه 
مي دهند. پليس همواره تأكيد داشته است كه با اين گونه افراد با قاطعيت 
هر چه تمام تر برخورد خواهد كرد و اجازه نخواهد داد، عده اي اراذل و 
اوباش با قانون گريزي و قانون شكني و همچنين با حماقت و رفتارهاي 
خشن و به دور از شأن جامعه، محيط شهرها و خصوصاً پايتخت ميهن 
عزيزمان كه به ام القراي جهان اس��ام شهره اس��ت را ناامن ساخته و 

آرامش مردم را بر هم زنند. 
در يكي از مواردي كه اخيراً رخ داد، شاهد آن بوديم كه عده اي از اراذل 
و اوباش در يكي از محله هاي شمال غربي پايتخت به بهانه هاي واهي و 
بيهوده به جان هم افتاده و در اقدامي هنجارشكنانه و نامتعارف، دوئلي 
خياباني به راه انداختند كه البته به س��رعت به وسيله نيروي انتظامي 
پايتخت شناسايي شدند و نسبت به دستگيري و برخورد قاطعانه با آنان 

از جانب پليس پايتخت اقدامات الزم صورت پذيرفت. 
همين درگيري باعث شد تا براي مدتي هر چند كوتاه ساكنان محله ذكر 
شده دچار تشويش و اضطراب گشته و آرامش آنان بر هم خورد. پليس 
كوچكترين موارد از اين دست را بر نمي تابد و همواره تأكيد مي كند كه 
شهروندان عزيز در صورت مش��اهده، حتي در جزئي ترين موارد از اين 
دست سريعاً با س��امانه اطاع رس��اني فوريت هاي پليس )110( تماس 
گرفته و پليس را در جريان قرار دهند تا شاهد آن باشند كه به سرعت با 
خاطيان برخورد الزم صورت گرفته و نظم و امنيت مردم عزيز بر قرار گشته 
و كوچكترين خللي در آن ايجاد نشود. هر چند كه پليس پايتخت همواره 
پيشگيري را ارجع بر برخورد و ورود مستقيم خود دانسته و همواره توصيه 
نيروي انتظامي بر آن بوده است كه مردم عزيز در صورت بروز مشكات 
و اختافات چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه، در زمينه هايي 
كه نياز به بررسي و مشاوره دارد، به مراجع مورد اعتماد و قانوني مراجعه 
و نسبت به حكميت مرجع مورد ذكر بين خود اقدام كنند. در اين موارد 
مراجع قضايي بهترين جايگاه براي مراجعه به شمار مي روند. در عين حال 
پليس نيز براي خدمتگزاري هرچه بهتر و آسان تر به شهروندان عزيز در 
مراكز مشاوره تخصصي پليس واقع در ستاد هاي پليس هاي تخصصي و 
همينطور كانتري ها، آمادگي كامل دارد تا كمك ها و مشاوره هاي الزم در 
جهت حل اختافات و مشكات خانوادگي و اجتماعي، چه در مراحل حاد 
و چه سطحي را به مراجعين محترم ارائه كند و به نوبه خود سهمي بسزا 
در ايجاد فضايي آرام براي جامعه داشته باشد. همچنين از شهروندان عزيز 
انتظار مي رود، تا در شرايط كنوني كشور با سعه صدر بيشتري به مناسبات 
شهروندي و اجتماعي خود و نوع برخورد با ديگري بنگرند و با كنترل خشم 
و افزايش روحيه صبر و بردباري و بخشش در خود كمك شاياني به حفظ 

آرامش خود و جامعه كند. 
اميد است تا با تمكين همگان به قانون و كمي تأمل و بردباري در رفتارها 
و برخورد هاي اجتماعي، از بروز حوادث گوناگون مشابه حادثه ذكر شده 
كه به امنيت و آرامش مردم كشور عزيزمان و خصوصاً شهروندان عزيز 
پايتخت ايران اسامي لطمه وارد مي كند، جلوگيري به عمل آورده و با 

كمك يكديگر شاهد جامعه اي قانون مند، امن و آرام باشيم. 
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قتل پدر خانواده به دست پسر شيشه اي اش و قتل 
شوهر به دست همس�رش تازه ترين جنايت هاي 
خانوادگي است كه در پايتخت رقم خورده است. 
به گزارش جوان، ساعت 22:20 ش��امگاه دوش��نبه 
هفدهم شهريور ساكنان ساختماني حوالي خيابان 
مجيديه تهران با صداي فريادهاي كمك خواهي يكي 
از همسايه ها از خانه هايشان بيرون آمدند. زن جوان 
در حالي كه وحش��ت زده بود، فرياد مي زد »شوهرم 
را اش��تباهي با چاقو داخل آشپزخانه زخمي كردم« 
كه اهالي ساختمان با شنيدن اين حرف پاي در خانه 
زن جوان گذاش��تند و داخل آشپزخانه با پيكر نيمه 
جان و زخمي شوهر ۴0 ساله وي به نام فرامرز روبه رو 
شدند و بافاصله موضوع را به اورژانس و اداره پليس 

اطاع دادند. 
بدي��ن ترتيب م��رد ج��وان ب��راي درمان ب��ه يكي 
از بيمارس��تان ها منتقل ش��د و مأم��وران كانتري 
190 مجيديه هم تحقيقات خود را درباره اين حادثه 
آغاز كردند.  هنوز دوس��اعتي از حادثه نگذشته بود 
كه كاركنان بيمارستان به مأموران پليس خبر دادند، 
مرد جوان در اتاق عمل بر اثر شدت خونريزي به كام 
مرگ رفته اس��ت.  با اعام خبر قتل مرد ۴0 ساله به 
دست همسرش فريبا، قاضي مرادي بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز 
كردند.  بررسي هاي مأموران نشان داد فريبا، همسر 
دوم مقتول است كه از مدتي قبل با شوهرش اختاف 
پيدا مي كند به طوريكه صداي درگيري و بگو مگوهاي 
آنها به گوش همسايه ها مي رسيده است. همچنين 
مشخص شد دقايقي قبل از حادثه همسايه ها متوجه 
درگيري آنها مي شوند كه لحظاتي بعد فريبا به داخل 
پله ها مي آيد و با داد و فرياد مي گويد كه شوهرش را با 
چاقو زده است.  بنابراين مأموران پليس در بيمارستان 
فريبا را به عنوان قاتل دستگير كرده  و مورد بازجويي 

قرار دادند. 
     قتل شوهرم اتفاقي بود 

متهم در بازجويي ها با اظهار پشيماني به قتل شوهرش 
اعتراف كرد و مدعي ش��د كه قصد قتل شوهرش را 

نداشته است. 
وي گفت: فرامرز از همسر اولش بچه دار نشده بود و به 
همين دليل چند سال قبل دو نفري تصميم مي گيرند 
و از اداره بهزيستي پسري را به فرزند خواندگي قبول 

مي كنند كه االن اين پسر هفت ساله است.  مدتي بعد 
فرامرز با همسرش اختاف پيدا مي كند و از هم جدا 
مي شوند و پسر خوانده هم به خاطر اينكه خردسال 
بوده با همس��ر قبلي فرامرز زندگي مي كند تا اينكه 
دوسال قبل فرامرز با من آشنا شد و از من خواستگاري 
كرد. وقتي فهميدم مرد تنهايي اس��ت و همسرش 
را طاق داده با پيش��نهاد ازدواجش موافقت كردم و 
همسرش شدم. ما با هم زندگي خوبي داشتيم تا اينكه 
از مدتي قبل بر سر نگهداري پسر خوانده اش اختاف 
پيدا كرديم. فرامزر اصرار داشت پسر خوانده اش را كه 
االن بزرگ شده است به خانه مان بياورد و با ما زندگي 
كند اما من مي گفتم كه او بهتر است با مادرش زندگي 
كند. همين موضوع باعث شد كه ما با هم اختاف پيدا 
كنيم و هميشه بگو مگو داش��ته باشيم. شب حادثه 
داخل آشپزخانه در حال كار بودم كه شوهرم دوباره 
سر همين موضوع با من مشاجره لفظي كرد و گفت 
قصد دارد پسر خوانده اش را به خانه بياورد. وقتي با او 
مخالفت كردم به آشپزخانه آمد و سيلي به صورتم زد 
كه من هم عصباني شدم و چاقويي كه در دست داشتم 
به طرفش پرتاب كردم و به او اصابت كرد. وقتي خونين 
روي زمين افتاد بافاصله به اورژانس تماس گرفتم 
و از همسايه ها درخواست كمك كردم اما متأسفانه 

شوهرم فوت كرد. 

وي در پايان گفت: من قصد قتل ش��وهرم را نداشتم 
و االن هم به شدت پشيمان هس��تم. متهم در ادامه 
براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
   پسر شيش�ه اي پدر ميانس�الش را به قتل 

رساند 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، 
س��اعت 9:20  صبح دي��روز مأم��وران كانتري 1۴6 
حكيميه تلفني مرگ مش��كوك مرد 65 ساله اي را 
به قاضي مرادي خبر دادند.  بررسي ها حكايت از آن 
داشت مرد ميانسال كه فيروز نام دارد نيمه شب قبل 
بر اثر آتش س��وزي خانه اش در خيابان رسالت دچار 
دود گرفتگي شده و براي درمان به بيمارستان منتقل 
مي شود، اما چند ساعت بعد روي تخت بيمارستان 
به كام مرگ مي رود.  در حال��ي كه علت مرگ فيروز 
خفگي با دود اعام شده بود، مشخص شد آتش سوزي 
خانه فيروز عمدي بوده اس��ت و عامل آتش س��وزي 
هم پسر معتاد مقتول به نام نعمت است كه مأموران 
كانتري او را بازداش��ت كرده اند.  مأم��وران پليس 
دريافتند نعمت، معتاد به مواد مخدر شيشه است كه 
هميش��ه براي گرفتن پول با پدرش درگير مي شده 
است و شب حادثه هم وقتي پدرش به او پول نمي دهد 
خانه ش��ان را به آتش مي كش��د.  يكي از شاهدان به 

مأموران پليس گفت: فيروز چند ب��اري نعمت را در 
كمپ ترك اعتياد بس��تري كرد اما او دوباره به مواد 
مخدر آلوده مي ش��د. نعمت هميش��ه به خانه شان 
مي آمد و از پدرش پول مي خواست و به همين خاطر 
با هم درگير مي شدند. شب حادثه او براي خريد مواد 
مخدر از پدرش درخواست پول مي كند، اما پدرش به 
او پولي نمي دهد كه نيمه هاي شب با ظرف بنزيني 
وارد خانه شان مي شود و خانه شان را به آتش مي كشد. 
پس از اين مأموران پليس از متهم تحقيق كردند. وي 
در بازجويي ها به قتل پدرش اعتراف كرد و گفت: من 
معتاد به مواد مخدر هستم كه شب حادثه به خانه مان 
رفتم و از پدرم پول خواستم اما او به من پول نداد. خيلي 
خمار بودم و در حال  عصباني از خانه بيرون رفتم و بعد 
از اينكه با يكي از دوستانم مواد مصرف كردم، دوباره 
به خانه برگشتم تا از پدرم پول بگيرم. اين بار با خودم 
بنزين آوردم تا پدرم را تهديد كنم اما او به تهديد هاي 
من توجهي نكرد كه بنزين را به داخل خانه پاشيدم و 
فندك زدم و خانه آتش گرفت. من فكر نمي كردم پدرم 
در اين حادثه به قتل برسد و فقط قصد ترساندن او را 

داشتم و مي خواستم با اين تهديد از او پول بگيرم . 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه متهم 
براي تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

م�رد دستفروش�ي ك�ه ب�راي گرفت�ن طلب 
9 ميلي�ون تومان�ي مرتك�ب قتل دوس�تش 
ش�ده ب�ود، در دادگاه مدع�ي ش�د ك�ه ب�ه 
عم�د دوس�تش را ب�ه قتل نرس�انده  اس�ت. 
به گزارش جوان، 25 بهمن سال 97، مأموران پليس 
تهران حين گشت زني در حاشيه روستايي به نام 
گلدره حوالي پرديس، به يك دستگاه خودروي 
وانت مشكوك ش��ده و عمليات تعقيب و گريز را 
آغاز كردند، اما با دستور ايست از سوي مأموران، 

راننده با سرعت زياد از محل فرار كرد. 
رديابي و شناس��ايي راننده خودرو ادامه داش��ت 
تا اينكه پليس حوالي همان روس��تا جس��د مرد 
جواني را كشف كرد كه روي زمين رها شده بود. 
جسد به پزشكي قانوني منتقل و بعد از تشخيص 
هويت مشخص ش��د متعلق به پيمان 37 ساله از 
اهالي همان روستا است كه بر اثر ضربه به سرش 

كشته شده بود. 
پرونده با موض��وع قتل عمد در دس��تور كار قرار 

گرفت و تحقيق��ات در اين زمينه ادامه داش��ت 
تا اينكه مأم��وران پليس، راننده ف��راري را به نام 
سيروس شناسايي و دس��تگير كردند. متهم در 

همان ابتدا به قتل مرد روستايي اعتراف كرد. 
متهم در روند بازجويي ها با اقرار به جرمش گفت: 
»آن شب به خاطر اختاف حساب با پيمان درگير 
شدم. در آن درگيري او با ميله آهني به من حمله 
كرد و من ب��راي دفاع از خودم با هم��ان ميله به 
س��رش ضربه زدم. وقتي او را خونين روي زمين 
ديدم از ترس س��وار وانت كردم تا به بيمارستان 
برسانم اما در مسير راه فوت كرد. وقتي مأموران به 
من مشكوك شدند از ترس فرار كردم و جسد را 

بين راه انداختم و گريختم.«
با اقرارهاي متهم، او بعد از بازسازي صحنه جرم 
روانه زندان ش��د و پرونده با درخواست قصاص از 
سوي اولياي دم به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل 
هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه به رياست قاضي 

متين راس��خ قرار گرفت. ابتداي جلسه نماينده 
دادستان متن كيفرخواست را قرائت كرد. سپس 
مرد جوان در غياب اولياي دم در جايگاه ايستاد و 
گفت: »قتل را قبول دارم اما عمدي نبود. « او در 
ادامه گفت: »دستفروش بودم و لباس مي فروختم. 
مدتي قبل مقداري لباس به پيمان دادم و قرار شد 
چند روز بعد پول آنها را به مبلغ 9 ميليون تومان 
پرداخت كند. چند روز گذشت اما خبري از واريز 
پول نشد. چند بار هم با پيمان تماس گرفتم، اما 
او طفره  رفت. آخرين بار مقابل خانه اش رفتم كه 
دخترش گفت پدرش به باغ رفته است و در خانه 
نيست. سوار وانت شدم تا به باغ بروم كه در مسير 

پيمان را ديدم.«
متهم در خصوص درگيري با مقتول گفت: »آن 
ش��ب باراني بود. وقتي پيمان را ديدم،  خواستم 
توقف كنم، اما ترمز ماش��ينم مش��كل داشت و 
زمين ليز بود به همين خاطر نتوانستم خودرو ام را 
كنترل كنم، اين شد كه ماشين به پيمان برخورد 

كرد و او روي زمين افتاد. از ماشين پياده شدم تا 
به او كمك كنم اما او فكر ك��رد از قصد اين كار را 
كرده ام به همين خاطر با ميله آهني كه دستش 
بود به طرفم حمله كرد و دو ضربه به كتف و گردنم 

زد. همين بهانه درگيري شد.
 در يك لحظ��ه ميله را از او گرفت��م و ضربه اي به 
سرش زدم كه بيهوش شد. خيلي ترسيده بودم به 
همين خاطر او را در قسمت بار وانت سوار كردم 
تا به بيمارستان برس��انم اما بين راه متوجه شدم 
كه ديگر نفس نمي كش��د. خيلي دستپاچه بودم 
تا اينكه مأموران را ديدم كه مرا تعقيب مي كنند. 
از ترس فرار كردم و جسد را در آن شب باراني در 

حاشيه روستا رها كردم.«
متهم در آخرين دفاعش گف��ت: »قتل عمدي را 
قبول ندارم حتي كارشناسان راهنمايي و رانندگي 
نيز تأييد كردند كه ترمز ماشينم خراب بوده است. 

باور كنيد براي دفاع از خودم به او ضربه زدم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

مرد دستفروش: قتل عمد را قبول ندارم
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