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قتل پس
 از آشنايي 
اينستاگرامي

دخت�ري ك�ه پ�س از آش�نايي اينس�تاگرامي 
چيتگ�ر  درياچ�ه  در  روس�تايي  پس�ر  ب�ا 
ق�رار مالق�ات گذاش�ته بود، فك�ر نمي ك�رد 
اي�ن رابط�ه ب�ه قيم�ت جان�ش تم�ام ش�ود. 
به گزارش جوان، ساعت10 صبح روز دوشنبه مأموران 
كالنتري 154 چيتگر از حادثه خونين در پاركينگ 
درياچه چيتگر با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
شاهدان به پليس گفتند لحظاتي قبل شاهد مشاجره 
اين دختر با پس��ري جوان بودند كه ماجرا با زخمي 
شدن دختر و عامل حادثه به سرانجام رسيد. همزمان 
با انتقال مجروح حادثه به بيمارس��تان تحقيقات در 
اين باره ادامه پيدا كرد تا اينكه س��اعت هشت صبح 
روز گذشته از بيمارستان خبر رسيد كه دختر جوان 
به علت شدت جراحت ناشي از اصابت ضربات متعدد 
چاقو جان باخته اس��ت. بعد از آن بود ك��ه پرونده با 
موضوع قتل تشكيل و قاضي غالمي، بازپرس ويژه قتل 
در محل حاضر ش��د. در تحقيق پيش از مرگ دختر 
27 ساله مشخص شد كه وي ساكن شهرستان كرج 
بوده و يك ماه قبل در اينستاگرام با پسري 30 ساله كه 
اهل يكي از روستاهاي تهران است، آشنا مي شود. آنها 
شب حادثه پس از صرف شام در يكي از رستوران هاي 
حاشيه درياچه چيتگر درباره قرار ازدواج باهم شروع 
به حرف زدن مي كنند كه دختر 27 ساله مي گويد، 
قصد پايان رابطه را دارد كه ماجرا به مشاجره و حادثه 
خونين منجر مي شود. تحقيقات كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي تهران براي بازداشت متهم در جريان 

است. 

سرقت از نوجوانان 
در پوشش مسافركشي

از  مس�افربري  پوش�ش  در  ك�ه  س�رقت  بان�د  عض�و  س�ه 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د،  زورگي�ري  نوجوان�ان 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه خيراهلل دولتخواه، رئيس پايگاه پنجم پليس 
آگاهي تهران توضيح داد: چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره زورگيري 
در پوشش مسافركش��ي به پايگاه پنجم پليس آگاهي گزارش شد. بررسي  
شكايت هاي مطرح شده نشان داد كه سارقان سه مرد جوان هستند كه سوار بر 
خودروهاي پرايد يا پژو206 با تهديد چاقو مسافران كه بيشتر نوجوان هستند، 
زخمي و از آنها زورگيري مي كنند. شاكيان همچنين به پليس گفته بودند 
كه سارقان پس از ضرب و جرح آنها را از خودرو بيرون انداخته و فرار كرده اند. 
تحقيق از شاكيان همچنين نشان داد كه سارقان در همه سرقت هايشان پالك 
خودرو را مخدوش مي كنند. در ش��اخه ديگري از بررسي ها مأموران موفق 
شدند مخفيگاه متهمان را شناسايي و اعضاي باند را يك به يك بازداشت كنند.  
سرهنگ دولتخواه، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي گفت: با اعتراف صريح 
متهمان به جرم سرقت كارآگاهان موفق به شناسايي 17 تن از مال باختگان 

مي شوند و هر سه سارق با قرار مجرميت روانه زندان شدند. 

دستگيري ضاربان محيط بان
جنگل هاي فشم 

جانش�ين فرمانده�ي انتظام�ي ته�ران ب�زرگ از دس�تگيري 
ضارب�ان مس�لح محي�ط ب�ان جنگل ه�اي فش�م خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، س��ردار حميد هداوند توضي��ح داد: چند روز قبل به 
مأموران پليس خبر رس��يد يكي از محيط بان هاي جنگل هاي فشم در 
جريان درگيري با شكارچيان غيرمجاز مجروح شده است. بعد از آن بود 
كه تالش مأموران پايگاه يكم پليس امنيت تهران براي بازداشت عامالن 
حادثه به جريان افتاد تا اينكه مأموران موفق شدند مخفيگاه عامالن حادثه 
را در يكي از روستاهاي فشم شناسايي و ش��ش متهم را در جريان سه 
عمليات همزمان بازداشت و در بازرسي از مخفيگاه آنان يك قبضه سالح 

شكاري لوله بلند به همراه فشنگ هاي مربوطه كشف كنند. 

مرگ موتورسوار
 در بي احتياطي راننده وانت

س�رعت غيرمج�از خ�ودروي وان�ت هن�گام عب�ور از بزرگراه 
بس�يج ب�ه قيم�ت ج�ان راك�ب موتورس�يكلت تم�ام ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مومني، رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور تهران توضيح داد: ساعت 11:50 ظهر روز گذشته مأموران پليس 
راهور از حادثه رانندگي در شمال به جنوب بزرگراه بسيج بعد از خيابان 
بقايي با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه راكب 
موتورسيكلت در جريان حادثه به علت اصابت سر با زمين جانش را از 
دست داده است. سرهنگ مومني علت حادثه را سرعت باالي خودروي 

وانت و عدم توانايي راننده خودرو در كنترل وسيله نقليه اعالم كرد. 
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قاتل سرآشپز:
 شيشه كشيده بودم

كارگر رستوراني كه به اتهام قتل سرآشپز 
در بازداش�ت به س�ر مي برد، در جلسه 
محاكمه مدعي ش�د تحت تأثير مصرف 
شيشه دست به ارتكاب جنايت زده است. 
به گزارش جوان، 22 بهمن سال 98، مأموران 
كالنتري 113 بازار از درگيري خونين در يك 
رس��توران حوالي بازار باخبر و راهي محل 
ش��دند. با حضور مأم��وران در محل اولين 
بررسي ها نشان داد، در آن درگيري سرآشپز 
رستوران كه مردي 30 ساله به نام سعادت بود 
با ضربه چاقو از سوي يكي از كارگران كشته 
شده است. جسد با دستور قضايي به پزشكي 
قانوني منتقل ش��د و عامل قتل به نام رئوف 
41 ساله در حاليكه متواري بود، تحت تعقيب 
قرار گرفت تا اينكه ساعتي بعد از ارتكاب جرم 
شناسايي و بازداشت شد. او به پليس آگاهي 
منتقل شد و در بازجويي ها به جرمش اعتراف 
كرد و گفت بر اثر مصرف شيشه مرتكب قتل 

شده است. 
با اقراهاي متهم پدر مقتول به دادس��را رفت و 
در طرح شكايتش به مأموران گفت: »كشاورز 
هس��تم و با س��ختي زياد دو فرزندم را بزرگ 
كردم. سعادت بي دليل كش��ته شد. كارگران 
رستوران مي گويند رئوف بعد از اينكه به پسرم 

چاقو  زد فرار كرد. پيكر خونين پسرم ساعت ها 
روي راه پله هاي رس��توران افتاده بود اما مدير 
رستوران بدون توجه به اين ماجرا هيچ تماسي 
با اورژانس نگرفته بود تا اينكه يكي از كارگران 
متوجه بي حالي پس��رم مي ش��ود. وقتي آنها با 
اورژانس تماس گرفتند، كار از كار گذشته بود. 

از رئوف و مدير رستوران شكايت دارم.«
بع��د از توضيحات پ��در مقتول، مأم��وران در 
تحقيق��ات ميدان��ي و بن��ا به نظريه پزش��كي 
قانوني كه اعالم كرده ب��ود، ضربه هاي وارده به 
مقتول كشنده بوده است و در صورت انتقال به 
بيمارستان، تالش ها مؤثر نبود، رئوف به اتهام 
قتل عمد راهي زندان شد و مدير رستوران نيز 
تبرئه شد. پرونده بعد از صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و بعد از تعيين ش��عبه روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دوم قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم 
درخواس��ت قصاص كردند.  در ادامه متهم كه 
متولد كش��ور كويت بود و لهجه عربي داش��ت 
در جايگاه قرار گرفت و در ش��رح ماجرا گفت: 
»ايراني و اهل ش��ادگان هس��تم. پدر و مادرم 
در كوي��ت زندگي مي كردند ب��ه همين خاطر 
همانجا به دنيا آمدم اما چند سال قبل به ايران 
برگشتيم و من در اين رس��توران مشغول كار 

شدم. اين گذشت تا اينكه به مواد مخدر شيشه 
معتاد شدم.«

متهم ادامه داد: »سعادت سرآشپز رستوران بود 
و رفتار خوبي با من نداشت. صاحب رستوران هم 
بارها بدرفتاري هاي او را ديده بود. روز حادثه در 
دو نوبت صبح و ظهر شيشه مصرف كرده بودم 
و حال طبيعي نداشتم. در آن وضعيت به خاطر 
شستن ظرف ها با سعادت درگير شدم و او به من 
فحاشي كرد. سراغ صاحب رستوران رفتم و از 
او خواستم به سعادت تذكر بدهد اما او اهميتي 
به حرفم نداد. سعادت چند باري كه از كنارم رد 
شد هر بار يك طعنه زد و به پدر و مادرم توهين 
كرد. ساعتي گذشت و او دس��ت بردار نبود به 
همين خاطر تحت تأثير شيشه كنترل اعصابم 
را از دست دادم و با چاقو به طرف مقتول حمله 
كردم. يادم نيس��ت چند ضربه زدم اما پزشكي 
قانوني اعالم كرد به گردن، شكم و دست او چاقو 
خورده است. « متهم در حالي كه سرش پايين 
بود، گفت: »وقتي بازداشت شدم پزشكي قانوني 
تأييد كرد زمان قتل شيشه مصرف كرده بودم. 
باور كنيد آن لحظه حال طبيعي نداش��تم اما 
حاال پشيمانم و از اولياي دم درخواست گذشت 

دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

ناكامي تالش ه�اي چند 
س�اله ب�راي قانونمن�د 
موتورس�واران  ك�ردن 
سبب شد تا پليس طرح تازه اي را به نام »موتوريار«   
در دس�تور كار خود قرار دهد. براس�اس اين طرح، 
موتورس�واران متخلف به مدت دو ساعت در كنار 
پليس به موتورسواران متخلف ديگر تذكر مي دهند!

پليس راهور پايتخت در دوره هاي متفاوت طرح هاي 
بسياري را براي اجبار موتورسواران به اجراي قانون 
عملي كرده اس��ت، با اين حال آن چه در خيابان هاي 
تهران در معرض همگان قرار دارد گستره اي نابسامان 
از جوالن موتورس��واران در خيابان ها و معابر ش��هر 
است. از چند سال قبل و همزمان با افزايش نجومي 
قيمت خودرو و افزايش قيمت س��وخت و بعد از آن 
شيوع كرونا استفاده از موتورسيكلت با اقبال بيشتر 
شهروندان مواجه شد. تردد آس��ان در مناطق طرح 
ترافيك، عدم نياز به جاي پارك ب��ه عنوان معضلي 
اساسي در تهران، عبور آسان از ترافيك هاي طوالني 
و مصرف سوخت پايين از امتيازهاي ويژه اي است كه 
بسيار از شهروندان ترجيح داده اند به جاي استفاده از 
خودروهاي شخصي يا پرس ش��دن در خودروهاي 

عمومي، سوار بر موتورس��يكلت در شهر تردد كنند. 
همچنين بس��ياري از ش��هروندان از موتورسيكلت 
براي تأمي��ن هزينه ه��اي زندگ��ي خود اس��تفاده 
مي كنند. مسافركشي و باربري با موتور سال هاست 
كه به رويه  اي عادي در ش��هر تبديل شده اس��ت، با 
اين حال افرادي كه از اين وس��يله به عنوان كس��ب 
روزي اس��تفاده مي كنند، بدون هيچ ساماندهي به 
عنوان عض��وي از اين چرخه ناهمگ��ون در آمده اند. 

   تخلف هاي آشكار 
از جمله مهم ترين تخلف هاي آش��كار موتورسواران 
هم مي توان به عدم اس��تفاده از كاله ايمني مناسب، 
عبور از چراغ قرمز، عبور از خط ويژه، تردد در پياده رو، 
پل هاي عابر پياده، حركت خالف جهت در خيابان ها 
و بزرگراه ها اشاره كرد، به طوري كه بروز اين تخلف ها 
سبب ش��ده 37 درصد از قربانيان سوانح رانندگي به 

موتورسواران اختصاص پيدا كند. 

   ناكامي در اجراي طرح ها 
در طول همه اين سال ها طرح هاي پليس در مواجهه با 
اين گستره از تخلف در دو بخش فرهنگي و توقيف وسيله 
نقليه خالصه شده است. در حوزه فرهنگي، طرح ها پس 
از توقيف موتورسيكلت و با برگزاري كالس هاي توجيهي 
براي متخلفان دنبال شده است. در بخش نخست پليس 
در محل  هايي مشخص توقف كرده و موتورسيكلت فرد 
متخلف توقيف و روانه پاركينگ مي شود و فرد متخلف 
بعد از انجام رويه قانوني وسيله نقليه خود را آزاد كرده و 
به چرخه تخلف باز مي گردد. سال هاي بسياري است 
كه كفي  ها و پاركينگ ها از موتورسيكلت متخلفان پر 
و خالي مي شود،  بدون اينكه اين رفتار، قانونمند شدن 
عملي متخلفان را به همراه داشته باشد. ترديدي وجود 
ندارد در صورتي كه پليس اراده كند به راحتي توان آن 
را خواهد داش��ت كه در مدتي كوتاه قان��ون را در مورد 
تمامي موتورسواران متخلف اجرا كند، اما از آنجا كه بروز 

تخلف از سوي راكبان ريشه در ساختارهاي فرهنگي 
فرد متخلف دارد و اين رويه اعمال قانون منجر به بروز 
آسيب هاي ديگر از جمله ناتواني در امرار معاش بسياري 
از متخلفان مي شود تالش شده با محوريت آموزش افراد 

متخلفان به اجراي قانون پايبند شوند. 
   طرح تازه 

حاال پس از سال ها آزمون و خطا در اين گستره، رئيس 
پليس راهور ته��ران از اجراي طرحي ت��ازه در اين باره 
خبر داده اس��ت. طرحي كه ممكن اس��ت با مقاومت 
برخي متخلفان به پيامدهاي ناگواري هم منجر شود. 
سردار محمدحسين حميدي روز گذشته توضيح داد: 
»محصول اجراي طرح هاي متن��وع را در ادوار مختلف 
مش��اهده كرديم و مي بينيم هم اكنون در كل كشور 
قريب به يك ميليون موتور سيكلت و در تهران، بيش از 
60 هزار موتورسيكلت در پاركينگ ها توقيف شده است.   
اين موضوع كه برخي راكبان از طريق موتورسيكلت امرار 

معاش مي كنند، بر ما پوشيده نيست. وقتي در راستاي 
اجراي قانون مجبوريم موتور متخلف را متوقف كنيم 
براي خود ما هم سخت است اما نمي توانيم چشم روي 
تخلفات موتور سيكلت سواري كه هم براي معيشت از 
اين وسيله نقليه استفاده مي كند و هم قانون را به راحتي 
نقض مي كند، ببنديم. « وي ادامه داد:  »  طرح ساماندهي 
موتورسيكلت سواران در سال هاي گذشته اجرايي شده 
اما منتج به نتيجه مطلوب نشده است و شاهد نارضايتي 
عمومي از رفتارهاي پرخطر موتور س��يكلت س��واران 

هستيم بنابراين بايد به راهكار  نو   انديشيد.«
سردار حميدي گفت: »در همين رابطه طرحي را با عنوان 
»موتور يار« در دست بررسي داريم؛ طرحي كه با تعامل با 
قوه قضائيه در پي استفاده از مجازات هاي جايگزين براي 

موتور سيكلت سوار متخلف هستيم.«
س��ردار حميدي افزود:  »در نظر داريم با توقيف موتور 
سيكلت فرد متخلف در همان محل، بدون اينكه وسيله 
نقليه موتوري به پاركينگ منتقل شود، در اختيار راكب 
ابزار ترافيكي قرار دهيم و فرد در يك بازه زماني مشخص 
مثاًل  دو ساعته  در محدوده اي كه تخلف را مرتكب شده 
در كنار همكاران ما مانع تخلفات موتور س��واران ديگر 

شود. «

حسین فصیحی 
طرحتازهپلیسراهورتهرانرونماییمیشود    گزارش
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