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مرگبارترين بزرگراه هاي پايتخت
بزرگراه ه�اي آزادگان، ام�ام عل�ي)ع( و فت�ح مرگبارتري�ن 
بزرگراه ه�اي ته�ران در ش�ش ماه امس�ال اع�ام ش�ده اند. 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي 
تهران بزرگ به »جوان« گفت: در نيمه نخست امسال بيشترين تصادف هاي 
فوتي بزرگراه هاي پايتخت در بزرگراه آزادگان اتفاق افتاده است، به طوري 
كه ۱۶ درصد از كل جانباختگان حوادث ترافيكي مربوط به اين محور است. 
پس از آن هم بزرگراه هاي امام علي )ع( و فتح س��هم 7 و ۶درصدي از كل 
جانباختگان را در اختيار دارند به طوري كه حدود 30 درصد قربانيان سوانح 
رانندگي مربوط به اين سه بزرگراه مي باشد. سرهنگ مؤمني درباره دليل 
فراواني قربانيان سوانح رانندگي در بزرگراه آزادگان گفت كه اين بزرگراه، 
ش��رقي ترين محور را به غربي ترين محور پايتخت متصل كرده است و در 
طول شبانه روز تردد انواع وسايل حمل و نقل در آن جريان دارد. عمده ترين 
دليل س��وانح رانندگي در اين محور هم توقف خودروه��اي عمدتاً پالك 
شهرستان است كه در محل هاي توقف ممنوع متوقف شده و منجر به بروز 
سوانح مرگبار مي شود. سرهنگ مؤمني درباره راهكار پيشگيري از بروز اين 
سوانح در اين محور گفت كه پهلوگاه هاي بسياري در محورهاي پرخطر اين 
محور در نظر گرفته شده كه به شهرداري ها اعالم شده و برخي از آن احداث 
شده است. وي درباره عمده ترين داليل سوانح منجر به فوت در بزرگراه هاي 
امام علي و فتح هم گفت: در بزرگراه امام علي عمده سوانح مرگبار مربوط به 

موتورسواران و در بزرگراه فتح موتورسواران و عابران پياده هستند. 
س��رهنگ مؤمني بي توجهي عابران پياده به قوانين و مقرارات را يكي از 
داليل عمده در بروز سوانح در اين س��ه بزرگراه اعالم كرد و گفت: عبور از 
عرض بزرگراه و عدم استفاده از پل هاي عابر پياده همواره منجر به بروز اين 
سوانح مي شود. وي ادامه داد: در مورد موتورسواران هم نداشتن كاله ايمني 

و سرعت غيرمجاز بروز سوانح را رقم مي زند. 
وي همچنين گفت كه در نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته تصادف هاي فوتي در معابر شهر تهران 8درصد، تصادف هاي جرحي 

۲۶ درصد و تصادف هاي خسارتي ۲0 درصد كاهش داشته است.

پليس به دنبال  عامالن معامالت فردايي 
رئيس پلي�س امني�ت اقتص�ادي ته�ران ب�زرگ از برخ�ورد با 
اف�رادي ك�ه اق�دام ب�ه معام�ات فرداي�ي مي كنند، خب�ر داد. 
سرهنگ علي ولي پور گودرزي در نشس��ت خبري روز گذشته كه در 
پليس امنيت اقتصادي تهران برگزار ش��د، توضي��ح داد كه معامالت 
فردايي و تش��كيل اتاق هاي كاغذي از جمله مواردي بود كه منجر به 
ايجاد التهاب در بازار ارز، طال و سكه ش��د؛ چراكه در اين روش، عماًل 
جابه جايي انجام نمي شود و تنها در بازار التهاب ايجاد مي شود. سرهنگ 
ولي پور گودرزي معامالت فردايي را غيرقانوني، غيرشرعي توصيف كرد 
و گفت: اگر طاليي به صورت ملموس هم جابه جا شود ايرادي ندارد، اما 
در اين نوع از معامالت همانطور كه گفتم چيزي جابه جا نمي شود. در 
همين راستا نيز تصميم بر آن شد تا نسبت به برخورد با اين افرادي كه 
اقدام به معامالت فردايي كرده بودند، اقدام كنيم كه پنج نفر از عامالن 

و ۲0 نفر از مرتبطان آن دستگير شده اند. 
ولي پور گودرزي درباره برخورد با دالالن و سوداگران بازار سكه و ارز 
هم گفت كه از ابتداي س��ال تا كنون بيش از ۱۲0 نفر از دالالن ارزي 
شناسايي و دستگير شده اند. اين افراد در معابر و نيز فضاي مجازي اقدام 
به خريد وفروش كرده بودند، در حالي كه معامالت ارزي حتماً بايد در 

صرافي هاي مجاز انجام شود. 

پسر جواني كه دو سال قبل در درگيري پسر ديگري را   داخل پاركي 
در غرب تهران به قتل رسانده بود در زندان رجايي شهر قصاص شد. 
به گزارش جوان، روز ۲۶ارديبهشت س��ال 97 بود كه مأموران پليس 
تهران از درگيري خونيني داخل پاركي حوالي منطقه كن با خبر و راهي 
محل شدند. مأموران پليس در محل حادثه با جسد پسر جواني به نام 
كامران روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو به قلبش به قتل رسيده 
بود. گفته هاي شاهدان عيني حكايت از آن داشت لحظاتي قبل مقتول 
با پسر جوان ناشناسي درگير مي شود كه در آن درگيري پسر ناشناس 
با چاقويي كه همراه داشته ضربه اي به كامران مي زند و بعد از محل فرار 
مي كند. بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد كامران به پزشكي قانوني 
مأموران پليس تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري قاتل 
فراري آغاز كردند. مأموران پليس در نهايت با مشخصاتي كه شاهدان 
عيني حادثه در اختيار آنها گذاشته بودند موفق شدند قاتل ۱9  ساله را به 
نام پيمان شناسايي و پس از گذشت چند روز از حادثه بازداشت كنند. 

   مست بودم 
متهم پس از دستگيري در بازجويي ها با اظهار پشيماني به قتل پسر 
جوان اعتراف كرد و گفت: آن روز مست بودم كه براي هواخوري به پارك 
رفتم. پس از اينكه كمي داخل پارك چرخيدم با پسر جواني روبه رو شدم 
كه تنه به تنه شديم. او به من اعتراض كرد و گفت »مگر كوري جلوي 
پايت را نمي بيني« كه با هم درگير شديم. وقتي درگيري ما باال گرفت 
يكديگر را كتك زديم كه در جريان آن من زمين خوردم. حالت عادي 
نداشتم و از طرفي هم خيلي عصباني شده بودم كه چاقويم را از جيبم 
بيرون آوردم و ضربه اي به او زدم. وقتي پسر جوان خونين روي زمين 
افتاد، از ترس فرار كردم اما هرگز فكر نمي كردم كه به قتل برسد تا اينكه 

دستگير شدم و فهميدم او فوت كرده است. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي و صدور كيفرخواس��ت به اتهام قتل 
عمد در شعبه 7 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شد. اولياي دم 
براي قاتل درخواست قصاص كردند و هيئت قضايي هم متهم را مجرم 
شناختند و به جرم قتل عمد به قصاص محكوم كردند. رأي دادگاه پس 
از تأييد در يكي از شعبه هاي ديوان عالي كشور براي سير مراحل اجراي 
حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد 
تا اينكه چند روز قبل متهم پس از گرفتن استيذان حكمش در زندان 
رجايي شهر كرج با چوبه دار قصاص شد. بدين ترتيب با قصاص قاتل 

پرونده قتل پارك كن براي هميشه بسته شد. 

بازداشت فروشندگان 
واكسن تقلبي كرونا در فضاي مجازي

اعتماد بي جاي مرد جوان به دو فروش�نده واكس�ن تقلبي درمان 
كرونا در فضاي مجازي ممكن بود به قيمت جان پدرش تمام شود. 
به گزارش جوان، سرهنگ داوود معظمي گودرزي رئيس پليس فتای 
تهران توضيح داد: چند روز قبل مردي به مأموران پليس فتا تهران خبر 
داد كه در دام مردي فريبكار گرفتار شده است. او توضيح داد: پدرم چند 
روز قبل به بيماري كرونا مبتال شد و وضعيت سالمتش رو به وخامت 
گذاشت. من هم او را به بيمارستان منتقل كردم و به دنبال دارويي براي 
كنترل بيماري او بودم. هنگام جست وجو در فضاي مجازي متوجه شدم 
كه يك نفر واكسنی براي درمان بيماري كرونا معرفي كرده است كه با 
ش��ماره تلفن او تماس گرفتم. مردي كه به تماسم جواب داد گفت كه 
سه واكس��ن براي درمان بيماري در اختيار دارد كه هر سه را به مبلغ 
5۱  ميليون تومان مي فروشد كه به او اعتماد كردم و پول را به حسابش 
واريز كردم و واكسن ها را تحويل گرفتم. بعد هم راهي بيمارستان شدم 
و داروها را به پزشك معالج دادم. او بعد از بررسي واكسن ها گفت كه سه 

واكسن تقلبي است و در صورت تزريق به پدرم او فوت مي شد. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان پليس فتا با اطالعاتي كه شاكي در 
اختيارشان گذاشت در اين باره تحقيق كرده ومتوجه شدند كه متهم با 
ايجاد كانال و گروه تلگرامي با موضوع خريد و فروش داروي كرونا با مبلغ 
باال در حال فروش داروهاي تقلبي به بيماران و خانواده آنها اس��ت كه 
متهم را بازداشت و در بازرسي از مخفيگاه متهم تعداد زيادي داروهاي 

تقلبي كرونا كشف كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل از زندان 
آزاد شدم و باتوجه به شيوع بيماري كرونا با همكاري يكي از دوستانم كه 
در داروخانه كار مي كند با راه اندازي يك كانال و گروه تلگرامي و عضويت 
در چند گروه بزرگ دارويي در تلگرام تبليغ می كرديم و داروهاي تقلبي 
را به عنوان داروي كرونا  با مبالغ باال مي فروختيم. داروها را دوستم تهيه 
مي كرد و من از محتويات داخل داروها و واكس��ن ها بي اطالع بودم. با 
اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت همدست وي هم بازداشت 
شد.  سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتاي تهران گفت: 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 
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فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
یکسالهنه ماهه6 ماههسه ماهه

پزش�ك متخصص زيبايي و خانم مهندس 
پس از ابراز عاقه به هم تصميم گرفتند با 
توطئه ، همسر پزشك را از سر راه برداشته 
و باهم ازدواج كنند كه بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، چندي قبل زن جواني به اداره 
پليس تهران رفت و از شوهرش و زن صيغه اي او به 
اتهام ضرب و جرح و سرقت چند ميليارد توماني 

اموالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماج��را گفت:» م��ن مربي 
سوار كاري هس��تم و وضع مالي خوبي هم دارم. 
شوهرم نيز پزش��ك فوق تخصص زيبايي است 
كه در يكي از خيابان هاي ش��مالي تهران مطب 
دارد. ما زندگي خوبي داشتيم تا اينكه مدتي قبل 
به رفتارهاي او مشكوك ش��دم و او را به صورت 
نامحس��وس زير نظر گرفتم كه فهميدم با زني 
ارتباط دارد. وقتي تحقيق كردم متوجه شدم زن 
جوان مهندس است و از بيماران شوهرم بوده كه 
براي عمل زيبايي به مطب او رفت و آمد داشته و 

كم كم با او آشنا شده است.« 
وی ادامه داد: »پس از اين خيلي تالش كردم كه 
شوهرم به زندگي خودش برگردد و ارتباطش را با 
زن جوان قطع كند، اما بعد فهميدم كه شوهرم او 
را عقد موقت كرده است و قصد دارد او را به صورت 
دائم عقد كند. من عاشق شوهرم بودم و حتي به 
او گفتم كه اگر آن زن را كه كتايون نام دارد رها 
كند، او را مي بخشم اما فايده اي نداشت تا اينكه 

شوهرم پيشنهاد داد مهريه ام را ببخشم و از او جدا 
شوم. او كم كم ارتباطش را با من كم كرد و بيشتر 
با كتايون بود و به خانه نمي آمد و مي خواست با 
رفتارهايش مرا خسته كند تا از او جدا شوم و از 
طرفي هم با توجه به ظاهرش فهميدم كه كتايون 

او را معتاد كرده است.« 
   سرقت ميلياردي از همسر 

وي ادامه داد: »كش��مكش هاي ما ادامه داشت 
و من دوست داش��تم زندگي ام را حفظ كنم و به 
همين خاطر وقتي او اصرار مي كرد  طالق بگيرم 
تهديدش ك��ردم كه مهريه س��نگينم را به اجرا 
مي گذارم تا اينكه ساعتي قبل با من تماس گرفت 
و گفت براي صحبت كردن با من به خانه مي آيد. 
به هرحال شوهرم وارد خانه شد و پشت سرش هم 
هوويم وارد شد و در حالي كه شوكه شده بودم، 
آنها به زود دست و پايم را با طناب بستند و بعد هم 
كتايون با مشت و لگد به جانم افتاد و به شدت مرا 
كتك زد. در نهايت آنه��ا به زور رمز گاوصندوقم 
را گرفتند و تمامي طالها، سكه ها و پول هايم را 
كه 3 ميليارد تومان ارزش داشت، سرقت كردند و 
بدون اينكه دست و پايم را باز كنند از خانه ام فرار 
كردند. پس از اين به سختي خودم را به گوشي 
تلفن رساندم و از خواهرم درخواست كمك كردم 
و او هم بالفاصله خودش را به خانه ام رساند و مرا 
براي پانسمان زخم هايم به بيمارستان منتقل 

كرد و بعد هم به اداره پليس آمديم.«

    اسيدپاشي روي خودرو 
با طرح اين ش��كايت تيمي از مأم��وران پليس 
به دس��تور داديار دادس��راي ويژه سرقت براي 
دستگيري متهمان وارد عمل شدند كه دريافتند 
مرد پزش��ك پس از حادثه مطب��ش را تعطيل 
كرده و همراه همسر دومش به مكان نامعلومي 
گريخته اس��ت تا اينكه چند روز قبل به پليس 
خبر رس��يد، دو متهم هنگام اسيدپاشي روي 
خودروي شاكي از سوي مردم به دام افتاده اند. 
بنابراين مأم��وران پليس راهي محل حادثه كه 
نزديكي باش��گاه س��واركاري در اطراف تهران 
است، اعزام شدند و متهمان را همراه شاكي به 

اداره پليس منتقل كردند. 
شاكي درباره حادثه اسيدپاشي گفت:» امروز 
ب��راي تمرين س��واركاري يكي از ش��اگردانم 
به باش��گاه س��واركاري آمدم تا اينكه دقايقي 
قبل پس از پايان آموزش به س��راغ خودروي 
گرانقيمتم رفتم. وقت��ي در خودرو را باز كردم 
با كتايون و ش��وهرم روبه رو ش��دم كه راه مرا 
س��د كرده بودند. آنها مرا تهديد كردند كه به 
دادس��را بروم و ش��كايتم را پس بگيرم و بعد 
از آن هم مهريه ام را ببخش��م و براي هميشه 
از زندگي آنها بيرون ب��روم. كتايون گفت اگر 
قبول نكنم عاقبت بدي در انتظارم است كه با 
هم درگير شديم. وقتي درگيري ما باال گرفت 
او مايع داخل ظرف پالستيكي را به طرف من 

پاشيد كه به س��رعت فرار كردم اما مايع روي 
خودروام پاشيده ش��د كه رنگ خودروام كامل 
از بين رفت. س��پس آنها قصد فرار داشتند كه 
همكارانم و رهگذران در ح��ال عبور مانع فرار 
كتايون و شوهرم شدند و آنها را دستگير كردند 

و به پليس اطالع دادند.« 
كتايون ه��م در بازجويي ها گفت: »من عاش��ق 
كيوان بودم و تصميم گرفتم هر طوري شده با او 
ازدواج كنم، اما همسرش مانع ازدواج ما بود كه 
همراه كيوان تصميم به سرقت اموالش گرفتيم. 
پس از سرقت به او پيشنهاد دادم، اگر از شوهرش 
جدا ش��ود اموالش را پس مي دهم اما نه تنها از 
شوهرش جدا نشد كه از من و كيوان هم شكايت 
كرد. در چنين شرايطي دوباره براي ترساندش 
تصميم اشتباه ديگري گرفتيم و اين بار مقداري 
اسيد باطري تهيه كرديم و به سراغش رفتيم تا او 
را تهديد كنيم. وقتي تهديدهاي مرا جدي نگرفت 

روي خودرواش اسيد پاشيدم.«
شوهر شاكي هم گفت: » وقتي كتايون را در مطب 
ديدم و گفت مجرد است عاش��ق او شدم، اما فكر 
نمي كردم او مرا معتاد به مواد مخدر كند. به هر حال 
او مرا معتاد كرد و همه اموالم را باال كشيد و از من 
خواست از همسرم جدا شوم و وقتي همسرم قبول 
نكرد، ابتدا نقشه سرقت را طراحي كرديم و بعد هم 

نقشه اسيدپاشي را كه آخر به دام افتاديم. «
تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

دو س�ارق خش�ن ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل 
م�ردي در شهرس�تان زاب�ل ب�ه م�رگ 
محك�وم ش�ده بودند ب�ا جل�ب رضاي�ت 
اولي�اي دم از طن�اب دار فاصل�ه گرفتن�د. 
به گزارش جوان، اوايل پاييز سال 9۶ زن جواني 
با مراجعه ب��ه اداره پليس از دو م��رد به اتهام 
زورگيري با سالح سرد ش��كايت كرد و گفت: 
»روز حادث��ه از ورامين كه مح��ل كارم بود به 
طرف خانه برمي گش��تم كه ناگه��ان دو مرد 
جوان سد راهم شدند و قصد داشتند كيفم را 

سرقت كنند.
 مقاومت كردم اما يك��ي از آنها با لگد مرا روي 
زمين انداخت و همان موقع دوس��تش با چاقو 
سه ضربه به من زد. سارقان بعد از سرقت مبلغ 
۲ميليون و 500ه��زار تومان هم��راه با تلفن 
همراه و مقداري طال كه در كيفم بود، بالفاصله 
از محل گريختند و ف��رار كردند. « با طرح اين 
شكايت، دو مرد جوان تحت تعقيب قرارگرفتند 

و بازداشت شدند. 
متهمان به نام هاي محم��د و يعقوب وقتي در 

پليس آگاهي تح��ت بازجويي ق��رار گرفتند، 
مشخص شد آنها چهارسال قبل به اتهام قتل 
مرد جواني به نام جعفر در شهرستان زابل نيز 

تحت تعقيب بوده اند. 
به اين ترتيب محمد مورد تحقيق قرار گرفت و 
با اقرار به قتل در شرح ماجرا گفت: »چند سال 
قبل به خاطر سرقت در زندان بودم تا اينكه با 
برادر جعفر آشنا شدم. او مي گفت برادرش در 
زابل زندگي مي كند و به خاطر فس��اد اخالقي 
خونش حالل اس��ت. او همبندي م��ن بود و با 
حرف هايش آنقدر مرا وسوس��ه ك��رد تا اينكه 
بع��د از آزادي تصمي��م گرفتم ب��رادرش را به 

قتل برسانم. 
يعقوب از دوستانم بود، وقتي ماجرا را براي او 
تعريف كردم با من همراه ش��د و هر دو به زابل 
رفتيم و سپس بعد از كشتن جعفر فرار كرديم و 
به تهران آمديم. « دو متهم بنا به شواهد و قرائن 
موجود، به اتهام مش��اركت در قتل و س��رقت 
راهي زندان ش��دند و پرونده در اولين جلسه 
محاكمه روي ميز هيئت قضايي شعبه هشتم 

دادگاه كيفري يك استان تهران قرار گرفت. در 
آن جلسه اولياي دم درخواست قصاص كردند. 
شاكي نيز در جايگاه قرار گرفت و براي دو متهم 

در خواست اشد مجازات كرد. 
در ادامه محمد در جايگاه قرار گرفت و با قبول 
قتل اتهام س��رقت را انكار كرد. همدست وي 
نيز هر دو اتهام را گردن دوستش انداخت. در 
پايان هيئت قضايي بنا به مدارك در پرونده دو 
مرد جوان را به اتهام قتل به قصاص و به خاطر 
س��رقت به حبس و ش��الق محكوم كرد. اين 
حكم با تأييد در ديوان عالي كش��ور در آستانه 
اجرا قرار داش��ت تا اينكه متهمان توانستند با 
پرداخت ديه رضايت اولياي دم را جلب كنند. 
به اين ترتيب دو متهم اين بار از جنبه عمومي 
جرم مقابل هيئت قضايي شعبه هشتم دادگاه 
قرار گرفتند. در آن جلس��ه دو م��رد افغان در 
جايگاه قرار گرفتند و گفتند پشيمان هستند 
و اش��تباه بزرگي مرتكب ش��ده اند. در آخر هر 
دو درخواست بخش��ش و تخفيف در مجازات 

كردند. 

از  يك�ي  همدس�تي  ب�ا  اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
فري�ب  را  لكس�وس  خ�ودروي  خري�دار  دوس�تانش 
داده و از او كاهب�رداري كرده بودن�د، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه قاس��م دستخال، رئيس پايگاه 
س��وم پليس آگاهي تهران گفت: پنجم تيرماه امس��ال مردي وارد 
كالنتري ۱05 سنايي شد و ماجراي يك كالهبرداري را گزارش داد. او 
گفت: مدتي بود كه به دنبال خريد يك خودروي خارجي بودم. هنگام 
بررسي آگهي هاي فروش خودرو در سايت هاي مجازي متوجه شدم 
كه يك نفر خودروي لكسوس را با قيمتي مناسب آگهي كرده است. 

بعد با فروشنده كه خودش را رامين معرفي كرد، تماس گرفتم و بعد 
از پرسيدن مشخصات خودرو با او در محل كارش در محله جردن 
قرار مالقات گذاشتم. بعد از بازديد خودروي لكسوس رامين گفت كه 
خودرو متعلق به يكي از دوستانش است كه مراد نام دارد. به هر حال 
بعد از توافق بر سر قيمت، مبايعه نامه را تنظيم و 800 ميليون تومان 
به حساب رامين واريز كردم و خودرو را از مراد تحويل گرفتم. سپس 
با وكالت نامه اي كه رامين به من داده بود راهي مركز شماره گذاري 
شدم. آنجا بود كه متوجه شدم مبايعه  نامه قالبي و صاحب خودرو 
هم فرد ديگري است. بعد از آن به سرعت راهي دفتر رامين شدم اما 

متوجه شدم كه او دفترش را تخليه كرده و فرار كرده است. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان پايگاه سوم پليس  آگاهي در اين 
باره تحقيق كرده و متوجه شدند كه رامين و مراد با هويت جعلي از 
شاكي كالهبرداري كرده اند. با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس 
گذاشت مخفيگاه رامين شناسايي شد  و مأموران او را بازداشت كردند. 
رامين در بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت:  با همدستي مراد 
خودروي لكسوس را به صورت قسطي خريده ايم و با جعل وكالت نامه 
خودرو را به شاكي فروختيم. تحقيقات براي بازداشت همدست متهم 

در جريان است. 

كالهبرداري 800 ميليون توماني از خريدار لکسوس

  پسر خشمگين قصاص شد

توطئه 
پزشك زيبايي  
و خانم مهندس 

براي ازدواج


