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تلفن گروه حوادث88761621:

حـــــــوادث

سال بیستوسوم شماره  6436پنجشنبه 28بهمن 1395

عامالن شهادت  2پلیس به دار آویخته شدند

معمای

قتل نوزاد دوماهه

گروه حوادث /راننده اتوبوس هنگام
بررسی وضعیت الستیکهای خودرو
به طرزدلخراشی جان باخت.دراین
حادثـــه که دیـــروز در خیابان شـــهید
رجایی اراک رخ داد ،راننده اتوبوس،
سرگرم بررســـی چرخ خودرو ،بود که
ناگهـــان اتوبوس به حرکـــت درآمد و
مرد نگـــون بخت زیر چـــرخ اتوبوس
مانـــد وجـــان ســـپرد.پلیس درحـــال
بررسی علت حادثه است.

دســـتور کار قرار گرفت .در بررســـیها مشخص
شـــد بلیزرهایی که متهمان در محل جا گذاشته
بودند ســـرقتی هســـتند .درحالی کـــه تحقیقات
برای دستگیری متهمان ادامه داشت گروهبان
یکـــم ابوالفضـــل رســـتمزاده ،یکـــی از مأموران
مجروح ،در بیمارستان به شهادت رسید.
در ادامه تجســـسها ،متهمـــان در عملیاتی
ویژه دستگیر شدند .در بازجوییهای فنی ،عامل
شـــهادت مأمـــور جوان شناســـایی شـــد واو پس
ازمحاکمه دردادگاه کیفری به قصاص محکوم
شد.این حکم سحرگاه دیروزوپس ازتأیید نهایی
در دیوان عالی کشوراجرا شد.
جنایت هنگام انتقال به پایگاه
دومین اعدامـــی دیروز هم عامل شـــهادت

آرايشگر جوان از مرگ گریخت

ایران

مرگ دلخراش راننده اتوبوس

شهید رجب پور

پايان كابوس  14ساله اعدام

گروهحوادث:معصومهمرادپور/آريشگر جوان كه 14سال پيش همسرش را در جريان مشاجره
خانوادگي به قتل رسانده و به قصاص محكوم شده بود با رضايت والدين مقتول ،از چوبهدار
رهايي يافت.بهگزارش خبرنگار حوادث «ايران» ،زن جوان سحرگاه 28خرداد سال 81در يكي
ازمحلههايشهرريكشته شد .شوهرش -محمد-نيز در تماسباكالنتري خبر داد همسرش
را با چاقو به قتل رســـانده اســـت .ســـپس تيم جنايي به همراه بازپرس كشيك قتل در محل
قتل حاضر شده و جسد قرباني پس از بررسيهاي مقدماتي به پزشكي قانوني انتقال يافت.
در نخستين مرحله از تحقيقات ،مأموران اداره آگاهي پي بردند مرد جوان هنگام مشاجره با
همسرشاوراباچاقوبهقتلرساندهاست.سپسمردآرايشگردردادگاهمحاكمهشدوقضاتبا
توجه به درخواست اولياي دم ،او را به قصاصمحكوم كردند .اما با گذشت چند سال ازجنايت،
والدين مقتول دامادشان را بهخاطر دختر  14سالهاش كه در زمان قتل  6ماهه بود بخشيدند.
بدينترتيبمردجوانازجنبهعموميجرممحاكمهشدوقاضيزاييرئيسشعبهدومدادگاه
كيفري به پرس و جو از او پرداخت:
در زمان ارتكاب جرم چند ساله بودي؟  20ساله.
در طول اين  14ســـال كه در زندان بودي به چه چيزهايي فكر كردي؟ فقط تنها دغدغهام
آينده دخترم است.
پشـــيمان هستي؟ بله ،چون نميخواستم زنم را بكشم اين حماقت من بود كه چاقو را
برداشتم و زندگيام را سياه كردم .من همسرم را دوست داشتم.
فكرميكنيدخترتتورابهعنوانپدرشقبولكند؟نميدانماماازاعماقوجودمدوستش
دارم و براي آزاد شدنم لحظه شماري ميكنم تا دخترم را ببينم .دخترم 6ماهه بود كه به زندان
رفتم و از  5سالگياش تا اآلن او را نديدهام .اما اميدوارم خانواده همسرم و دخترم مرا بهخاطر
اشتباه جبران نشدنيام ببخشند .باور كنيد در طول 14سال زندگي در زندان پير شده ام .هر روز از
خدا و روح همسرم طلب بخشش كرده ام .اميدوارم مرا ببخشند!
بدينترتيب پس از پايان جلسه ،قضات براي صدور رأي نهايي وارد شور شده و با توجه
به اينكه متهم  14سال در زندان بوده است ،حكم آزادياش را صادر كردند.

از آشنایی در بیمارستان تا جنایت

گـــروه حوادث /مرد میانســـال کـــه درپی اطالع
از رابطه پنهانی همســـرش بـــا مرد صاحبخانه
مرتکب قتل شده بود بزودی پای میز محاکمه
مـــیرود .او زمانـــی کـــه صـــدای ضبـــط شـــده
همســـرش و مرد همســـایه را شـــنید و از رابطه
پنهانیشان با خبر شد ،دست به جنایت زد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار جنایـــی «ایـــران»5 ،
اردیبهشـــت امســـال زن جوانـــی بـــا مأمـــوران
کالنتری خزانه تماس گرفت و گفت« :ســـاعتی
متهم در حال بازسازی صحنه جنایت
قبل مرد همســـایه به ســـراغ پدرم آمد و باهم
بیـــرون رفتند .اما دقایقی قبل از بیمارســـتان با من تماس گرفتنـــد و گفتند حال پدرم بد
است .وقتی به آنجا رسیدم متوجه شدم او کشته شده است».
بـــا اعالم موضوع به بازپرس جنایی و تیم بررســـی صحنه جرم و تحقیقات مقدماتی،
مرد همســـایه بهعنوان عامل جنایت بازداشـــت شـــد و دربازجویی گفـــت« :من خیاطم
و مدتی قبل به همراه همســـر و بچهام که بیمار اســـت برای درمان بـــه تهران آمدیم .در
بیمارســـتان با حمید -مقتولَ -آشنا شدم و زمانی که دنبال خانه میگشتم همسرم گفت
که حمید برای ما خانه پیدا کرده است .اینطوری شد که به طبقه باالی خانه او نقل مکان
کردیم .دو ماه بعد من ســـکته کردم و خانه نشین شدم و امور زندگیام از دستم در رفت.
در این مدت به کارها و رفتار همسرم مشکوک بودم تا اینکه متوجه شدم حمید او را اغفال
کـــرده و با هم ارتباط تلفنی دارند.حتی فهمیـــدم که آنها چندین بار با هم به بازار و خرید
رفتهاند .چند روزی بود که همســـر و دخترم برای مالقات بســـتگانمان به شهرستان رفته
بودند و من در خانه تنها بودم .خیلی با خودم درگیر بودم از طرفی هم نمیخواستم قبول
کنم که همســـرم با مرد همســـایه ارتباط دارد .روز قبل به سراغ کامپیوترهمسرم رفتم که
ناگهان با صدای ضبط شـــده مشـــکوکی برخورد کردم .خیلی کنجکاو شـــدم و با دقت آن
را گوش کردم تا اینکه صدای حمید و همســـرم را شـــنیدم .درحالی که بشدت عصبانی و
خشـــمگین بودم ،تصمیم گرفتم حمید را تنبیه کنم .به همین خاطر ســـراغش رفتم و او
را به بهانهای بیرون برده و باهم درگیر شـــدیم .بعد هم ازشـــدت عصبانیت با میله آهنی
چندین ضربه به سر و سینهاش زدم و به خانه برگشتم».
به دنبال این اظهارات ،عامل قتل به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و پس از تکمیل
تحقیقات ،بازپرس جنایی کیفرخواست او را به اتهام قتل عمد صادر کرد.

ایران

گروه حـــوادث /مرد جوانـــي از اهالي
عاليشهر اســـتان بوشـــهر نيمه شب
بـــه كالنتري رفـــت و اعتـــراف كرد كه
همســـر جوانش را در جريان درگيري
كشـــته اســـت.اين مـــرد كـــه يكـــي از
مهاجران افغان است در بازجوييها
به مأموران گفت :نيمه شب بهخاطر
اختالفهـــاي خانوادگي با همســـرم
مشـــاجره كرديم و هنگام درگيري با
فشار دادن گلويش او را خفه كردم.
مأمـــوران آگاهي پس از حضور در
خانه مرد  39ســـاله ،با جســـد همسر
 22ســـالهاش روبه رو شـــدند .پزشك
قانوني هم تأييد كرد اين زن با فشـــار
به گلويش به قتل رسيده است.

ایران

مردي پس از كشتن
همسرش به كالنتري رفت

شهید رستم زاده

یکی دیگرازمأموران پلیس پایتخت بود .ناصر،
معروف به ناصر سوزوکی عامل شهادت استوار
رجبپور بود .این جنایت مردا د سال 90و زمانی
اتفاق افتاد که استوار رجبپور از مأموران پایگاه
دوم پلیـــس آگاهی تهـــران 4 ،دزد ســـابقهدار را
سوار یک تاکسی کرد تا آنها را از دادسرای جنایی
به بازداشتگاه پایگاه دوم آگاهی منتقل کند.
در میانـــه راه  4متهـــم دســـتبند بـــ ه دســـت
که فکر فرار در ســـر داشـــتند به راننده تاکســـی و
اســـتوار رجبپور حمله کردنـــد .آنها با ضربات
متعدد ،راننده و مأمور پلیس را از ماشین بیرون
انداختند.
این در حالی بود که مأمور پلیس پیش از پرت
شدن به بیرون ،دستگیره در را محکم گرفته بود
و سعی میکرد تا سوئیچ تاکسی را بردارد و مانع

نوجواني كه بهخاطر
 7 0هزار تومان قاچاقچي شد

گروه حـــوادث /نوجـــوان  17ســـاله كـــه بهخاطر
جابهجا كردن  40گرم هروئين دستگير شده و در
كانون اصالح و تربيت به سر ميبرد ،صبح ديروز
در دادگاه كيفري تهران محاكمه شد.
او در جريان دادرسي به قضات دادگاه گفت:
«بهخاطر كمك به پدرم كه كارگراســـت و درآمد
ناچيزي دارد حاضر شـــدم بـــراي جابهجا كردن
چند بســـته هروئين  70هزار تومان دريافت كنم.
اما خيلي زود توســـط پليس پاكدشـــت دستگير
شـــدم .ميخواســـتم عصاي دســـت پدرم باشم
كه خـــودم را گرفتار كردم و پـــدرم را به مصيبت
انداختـــم ».در ادامه قاضـــي عبداللهي -رئيس
شعبه چهارم دادگاه كيفري -از متهم نوجوان به
پرسش و جو پرداخت و گفت:
 -محمد چند كالس درس خواندهاي؟
تا اول دبيرســـتان .اما بهخاطر مشكالت مالي
خانوادهام نتوانســـتم ادامه تحصيـــل بدهم .اما
عاشق درس بودم!
 -برادر يا خواهري هم داري؟
فقط يك برادر دارم كه كوچكتر از من است.
 -مواد مخدر را چه كسي به تو داد كه بفروشي!
يك جوان آشنا كه  25ساله است.
 -چه چيز باعث شـــد كه به حـــرف اين جوان
آشنا گوش بدهي؟
نميدانـــم او به من وعده داد بـــا اين كار پول
زيادي ميگيرم ولي اشتباه كردم.
 -بـــه خاطـــر حمـــل  40گـــرم هروئيـــن چقدر
ميخواست به تو بدهد؟
 70هزار تومان.
 -آيا  70هـــزار تومان ارزش اين را داشـــت كه
گرفتاربشوي؟
نه حال كـــه فكـــر ميكنم ميفهمم اشـــتباه
كردم و پشيمان هستم.
 -شغل پدرت چيست؟
كارگر ســـاختمان اســـت .بزحمت پول اجاره

ایران

گروه حـ ــوادث /زن جـ ــوان معتـ ــاد که
پس ازمـ ــرگ مرموز نوزاد دو ماههاش
بازداشـ ــت شـ ــده بـ ــود ،در تحقیقـ ــات
جنایـ ــی مدعی شـ ــد فرزندش توسـ ــط
پسـ ــر صاحبکارش کشته شـ ــده است.
بدیـ ــن ترتیب دسـ ــتگیری مـ ــرد جوان
دردستورکارپلیس قرارگرفت.
بـ ــه گـ ــزارش خبرنـ ــگار جنایـ ــی
«ایـ ــران» ،چنـ ــدی قبـ ــل زن جوانی که
نـ ــوزادی درآغوش داشـ ــت بـ ــه یکی از
مراکـ ــز درمانی جنـ ــوب پایتخت رفت.
صـ ــورت نوزاد دو ماهه کبود شـ ــده بود
و متخصصان پـ ــس از معاینات اولیه
ازمرگ نوزاد خبردادند.
پـ ــس ازاعالم مـ ــرگ مشـ ــکوک به
پلیس ،بـ ــه دسـ ــتور بازپـ ــرس جنایی،
جسـ ــد برای تعیین علت اصلی مرگ
به پزشـ ــکی قانونـ ــی منتقل شـ ــد .این
درحالی بود که مـ ــادر نوزاد مدعی بود
که در کنار کودکش خواب بوده و زمانی
کـ ــه بیدار شـ ــده ،پی برده نـ ــوزادش به
سختی نفس میکشد.
در ادامه تحقیقات ،پزشکی قانونی
علت مرگ نـ ــوزاد را به خاطر مصرف
متـ ــادون اعالم کـ ــرد .بدیـ ــن ترتیب با
دسـ ــتور بازپـ ــرس منافی آذر از شـ ــعبه
سـ ــوم دادسـ ــرای امور جنایـ ــی تهران،
دستور بازداشت زن جوان صادر شد.
او محـ ــل سـ ــکونتش را تغییر داده
و نشـ ــانی محـ ــل زندگـ ــی جدیـ ــدش
مشخص نبود ،اما با تالش کارآگاهان
اداره دهـ ــم پلیس آگاهی پایتخت ،زن
جوان ردیابی و دستگیر شد.
او زمانـ ــی کـ ــه در مقابـ ــل بازپرس
جنایـ ــی ایسـ ــتاد ،ادعـ ــای جدیـ ــدی را
در رابطـ ــه بـ ــا مرگ فرزنـ ــدش مطرح
کـ ــرد و گفت« :مدتها قبـ ــل به خاطر
اختالفاتـ ــی که با همسـ ــرم داشـ ــتم از
او جدا شـ ــدم .بعـ ــد از آن بـ ــرای تهیه
هزینـ ــه مـ ــواد مخدر و خـ ــرج زندگیام
تصمیم گرفتـ ــم در خانههـ ــا کار کنم.
بچـ ــه را با خـ ــودم به خانههـ ــای مردم
میبـ ــردم و چـ ــون نـ ــوزاد بـ ــود بیشـ ــتر
مواقـ ــع میخوابیـ ــد و من بـ ــه کارهایم
میرسیدم .روز حادثه هم چون شیشه
کشـ ــیده بودم حـ ــال خوبی نداشـ ــتم و
تصمیم گرفتم کمی اسـ ــتراحت کنم.
در خواب و بیداری بودم که مهیار ،پسر
صاحبخانهای که درآنجا کار می کردم
را دیدم که باالی سرم بود.او داخل آب
قند بچه ام ،متادون ریخت و با زور به
اوخورانـ ــد .او بچهام را کشـ ــت و من که
در خماری مواد بودم نتوانسـ ــتم هیچ
حرکتی کنم .حالم که کمی بهتر شـ ــد،
بچه را به بیمارسـ ــتان بردم که به من
گفتند او مرده است.
به دنبـ ــال اظهارات زن شیش ـ ـهای،
بازپـ ــرس جنایـ ــی دسـ ــتور بازداشـ ــت
مهیـ ــار را صـ ــادر کـ ــرد امـ ــا زمانـ ــی که
کارآگاهـ ــان راهی محـ ــل زندگی مهیار
شـ ــدند ،دریافتنـ ــد که او متواری شـ ــده
اسـ ــت.درحال حاضر تحقیقات برای
دسـ ــتگیری مـ ــرد جـ ــوان و افشـ ــای راز
قتل نـ ــوزاد دو ماهه از سـ ــوی بازپرس
وکارآگاهان جنایی ادامه دارد.

گروه حـــوادث /ســـحرگاه دیـــروز  6محکـــوم به
قصـــاص پـــای چوبـــه دار رفتنـــد کـــه بـــا تالش
مســـئوالن واحد صلح و ســـازش دادسرای امور
جنایی پایتخت  4نفر از آنها از اولیای دم مهلت
گرفتـــه امـــا دو نفرازعامالن شـــهادت مأموران
پلیس به دارآویخته شدند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،نخستین
اعدامـــی کـــه بـــه دارآویختـــه شـــد عامـــل قتل
گروهبان یکم ابوالفضل رســـتمزاده بود .هشتم
آذر مـــاه  ،89دو مأمـــور یـــگان امداد تهـــران در
خیابان  45متری زرند -در جنوب غرب تهران-
به یـــک خودرو بلیزر با دو سرنشـــین مشـــکوک
شـــده و ضمـــن متوقـــف کـــردن آن ،موفـــق به
دستگیری یکی از آنها شدند .اما دومین مظنون
پا به فرار گذاشـــت و لحظاتی بعـــد درحالی که
هنوز نیروهای کمکی نرســـیده بودند ،چهار نفر
ســـوار بر یـــک بلیزر دیگـــر و یک وانت شـــورلت
به ســـمت دو مأمـــور حمله کردنـــد و آنها را زیر
گرفتند .مهاجمان سپس با خلع سالح مأموران
همدســـت خـــود را آزاد کردند و با جا گذاشـــتن
بلیزرها ســـوار بر وانت شورلت به سمت میدان
فتح گریختند.
ساعتی از این ماجرا نگذشـــته بود که مردی
به پلیـــس مراجعه کرد و از ســـرقت خودرواش
شـــکایت کـــرد .او از تصادف ســـاختگی با وانت
نیسان و سرقت مســـلحانه خودرواش خبر داد
و در تحقیقات مشـــخص شد سارقان پژو همان
عامالن حملـــه به مأمـــوران هســـتند .درحالی
که دو مأمور به بیمارســـتان انتقـــال یافته بودند
عملیـــات ردیابـــی و تعقیـــب پنـــج متهـــم در

فرار متهمان شـــود .متهمی که خود را به پشت
فرمان رسانده بود با دیدن این صحنه شروع به
حرکت کـــرد و دقایقی بعد مأمور پلیس بین در
ماشین و تیر چراغ برق ماند وبه طرزدلخراشی
جان باخت.
بهدنبـــال ایـــن ماجـــرا  4متهم دســـتبند به
دســـت ســـوار بـــر تاکســـی فـــرار کردنـــد و وقتی
مأموران پلیس به محل حادثه رســـیدند ،اثری
از آنها نبود .پس ازانتقـــال پیکر پلیس جوان به
پزشکی قانونی ،تحقیقات گسترده پلیسی برای
دســـتگیری مجرمان فراری آغاز شـــد .مأموران
در تحقیقات خـــود دریافتند عامـــل اصلی این
جنایـــت ،یک ســـارق ســـابقه دار به نـــام ناصر
معروف به سوزوکی -است که پیش از این نیزپروندههای مختلفی داشـــته است.ســـرانجام با
تالش کارآگاهان جنایـــی هر چهار متهم فراری
دستگیر شـــدند و ناصر به درخواست اولیای دم
محکوم به قصاص شـــد و دیروز بـــه دارآویخته
شد.
قاضی محمد شهریاری ،سرپرست دادسرای
امـــور جنایی تهـــران دراین باره گفـــت :عالوه بر
عامالن شـــهادت دو مأمـــور جـــوان 4 ،محکوم
دیگر نیز بـــرای مجازات در زندان رجایی شـــهر
پـــای چوبـــه دار رفتند .امـــا از آنجا که جلســـات
متعـــددی در رابطه با صلح و ســـازش با اولیای
دم پروندههـــا صـــورت گرفتـــه بـــود ،ســـحرگاه
دیروزمســـئوالن واحد صلح و سازش دادسرای
امـــور جنایی موفق شـــدند از خانـــواده  4مقتول
بـــرای محکومان مهلت بگیرند تا شـــاید آنها با
جلب رضایت ،نجات یابند.

خانه و مخارج زندگيمان را درميآوريم.
 -اهل كجا هستيد؟
اهل كرمانشاه هستيم اما در پاكدشت در يك
خانه اجارهاي زندگي ميكنيم.
 -اگر آزاد بشـــوي چه برنامهاي براي زندگيات
داري؟
ميخواهـــم ادامـــه تحصيل بدهـــم و نوكري
پـــدرم را بكنم .در اين مدت پدرم و خانوادهام به
سختي افتادند.
در پايان جلســـه محاكمه قضات دادگاه وارد
شور شدند تا رأي خود را درباره اين نوجوان صادر
كنند.

دستگيري دزدان طالفروشي

گروه حوادث /دزداني كه به يك طالفروشي در شهرستان «قير و كارزين» دستبرد زده بودند در كرمانشاه به
دام افتادند .فرمانده پليس شهرستان قير و كارزين – در استان فارس -گفت :پس از اين سرقت كه به روش
«كش زني» انجام گرفته بود كارآگاهان به دنبال بازبيني دوربين مدار بسته طالفروشي ،موفق به شناسايي
دزدان شـــدند و با رديابي هر چهار ســـارق را در كرمانشاه شناســـايي و همگي را در عملياتي ضربتي دستگير
كردند .در حال حاضر نيز تحقيقات تخصصي از دزدان ادامه دارد.

كلكسيون زن سارق از كيفهاي مسروقه
گروه حوادث /زن ســـارق كه در پي دهها ســـرقت از
اتاق دبيـــران مدارس ،آرايشـــگاههاي زنانه و اماكن
عمومي ،صاحب كلكســـيوني از كيفهاي مسروقه
زنانـــه ومردانه بـــود بارديابيهاي مأمـــوران پليس
آگاهي شهرستان ساوجبالغ دستگير شد.
بهگزارش خبرنـــگار «ايران» مأمـــوران پليس با
كشف ســـرنخهايي از طريق دوربينهاي مداربسته
وتحقيقات محلي درباره فعاليتزنان سارق ،موفق
به شناســـايي و دستگيري زن  39ساله شده و او را در
يك عمليات غافلگيرانه به دام انداختند .فرمانده
انتظامي ساوجبالغ گفت :در بازرسي از خانه اين زن
بيش از  50كيف دستي زنانه و چندين كيف مردانه
كشـــف شـــد.زن ســـارق در بازجوييها اعتراف كرد:
بيشـــتر كيفهاي زنانه را از آرايشـــگاهها و كيفهاي
دســـتي مردانـــه را از دفترهاي مخصـــوص دبيران

مدارس بهسرقت برده بود.
بهگفتـــه پليس اين زن خبر داشـــت كـــه دبيران
مـــدارس هنـــگام تدريـــس در كالسهـــا كيفهاي
دستيشـــان را در اتـــاق مخصـــوص معلمـــان
ميگذارند و به طور معمول در اين اتاقها باز است.
او هم به بهانههاي مختلـــف ،براحتي وارد اتاق
دبيران شده و كيفهاي دستي آنان را ميدزديد.
ايـــن زن تاكنون به  50مدرســـه ،آرايشـــگاه زنانه
در چد شهرســـتان از جمله ســـاوجبالغ -نظرآباد و
آبيك دستبرد زده است.سرهنگ صابرپور فرمانده
انتظامـــي ســـاوجبالغ به شـــهروندان توصيـــه كرد:
همواره موارد حفاظتي -ايمني و مراقبت را رعايت
كنند و در اماكن عمومي و خصوصي ،كيف دســـتي،
پول ،وسايل شخصي و اشياي قيمتي خود را داخل
كمدها يا اتاقهاي دربسته بگذارند.

editorial@iran-newspaper.com

17

خبر

 11هزار کشته رانندگی در  9ماه

گروهحـ ــوادث/رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشـ ــور ازکشـ ــته شـ ــدن  11هزارنفر
فهای  ۹ماهه اول سال  ۹۵خبر داد و گفت ۵۱ :درصد از جانباختگان ناشی
درتصاد 
ازحوادثرانندگیبین۲۱تا۵۰سالهبودهاند.بهگزارشخبرنگارحوادث«ایران»،سردار
تقیمهریدیروزدرششمینگردهماییبینالمللیایمنیراههاوسومینگردهمایی
بینالمللینروتروما،یکیازمهمترینمسائلبعدازتصادفهارابحثترومادانست
و گفت :در کشـ ــور تا سال  ۸۴سـ ــاالنه بیش از  ۲۷هزار نفر در تصادفها جانشان را از
دست میدادند .اما در پایان سال ۹۴این آمار به ۱۶هزار و ۶۰۰مورد رسید .یعنی شاهد
کاهش ۱۱هزارنفریجانباختگانناشیازتصادفهاطیاینسالهابودیم.ویافزود:
اینموضوعنشانازعزموارادهخوبیاستکهبرایکاهشخسارتهایجانیومالی
در کشـ ــور و در بین مردم وجود دارد.درعین حال باید بپذیریم که امروزه همه جوامع
با توجه به افزایش روزافزون تعداد خودرو وموتورسیکلت با مشکالت جدی ترافیکی
و حمل و نقل روبهروهسـ ــتند .به طوری که سازمان ملل در این زمینه مأموریتی را به
سازمان بهداشت جهانی واگذار کرده و این سازمان نیز سالهای ۲۰۱۰تا ۲۰۲۰را اقدام
برایایمنینامگذاریکرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی و پلیس
راهنمایـ ــی و رانندگی اقدامات خوبـ ــی را در زمینه اصالح قانـ ــون انجام دادهاند،
تصریح کرد :در سـ ــال  ۸۹قانون رسـ ــیدگی بـ ــه تخلفات رانندگی بازنگری شـ ــد و
امسـ ــال هم بـ ــه روز کردن آن را پیشـ ــنهاد دادهایم .بنابراین با اصـ ــاح این قانون
کنتـ ــرل بر حوادث رانندگی بهتر شـ ــد .همچنین یکی از اقداماتـ ــی که در دهه ۸۰
صورت گرفت ،ترویج بسـ ــتن کمربند ایمنی برای رانندگان بود که خوشـ ــبختانه
امروزه بهعنوان یک رفتار خوب ترافیکی شناخته میشود و  ۹۰درصد از رانندگان
کمربند ایمنی میبندند .اما باید در زمینه بسـ ــتن کمربند ایمنی برای سرنشینان
همچنان کار کنیم.
وی در ادامه صحبتهایش گفت:آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد در ۹
ماهه اول سال  ،۹۵تعداد قربانیان تصادفها به میزان  ۲.۷درصد نسبت به سال
گذشته کاهش یافته و این در حالی است که بیش از یک میلیون گواهینامه جدید
هم صادرشده است.درعین حال با رشد یک و نیم میلیونی وسایل نقلیه نیزمواجه
بودیم.همچنیندرحالحاضردرکشور ۱۹میلیونخودرو ۱۲،میلیونموتورسیکلتو
 ۲۲تا  ۲۵میلیون راننده فعال داریم.وی با بیان اینکه طبق آمار  ۹ماهه اول سال ،۹۵
شاهد کاهش  ۳۵۰نفری تصادفها نسبت به سال قبل بوده ایم ،گفت :گرچه این
عدد طی سالهای گذشته روندی کاهشی داشته اما باز هم زیاد است و باید برای
کاهش مرگ و میر بعد از صحنه تصادف برنامهریزیهای دقیق داشـ ــته باشیم.
مهـ ــری افزود :سـ ــه عامل مهم که در تصادفها نقش اصلـ ــی را ایفا میکنند راه،
خودرو و رفتار راننده هستند که پلیس باید به این موضوعها رسیدگی کند .در عین
حال باید توجه کرد که اسـ ــتاندارد خودروهای ما نسـ ــبت به گذشته بهتر شده ،اما
باز هم باید این اسـ ــتانداردها را ارتقا دهیم.وی یکی از اقدامات پلیس در جادهها
را اسـ ــتفاده از فناوریهای جدید با همکاری شهرداریها عنوان و اظهار کرد :باید
توجه کرد که  ۷۳درصد از جانباختگان ناشـ ــی از تصادفـ ــات در ایران در خارج از
شهرها بودهاند .بر همین اساس برای کنترل این موضوع در جادهها  ۱۰۰۰دستگاه
دوربین در جادههای کشـ ــور فعال و نصب شـ ــده و قرار است این تعداد به ۱۸۰۰
دوربین افزایش یابد.
۴۰۰هزارتومانجریمهرانندگانمست
رئیس پلیس راهور ناجا بیشـ ــترین جریمه تخلفـ ــات رانندگی را نیز مربوط به
رانندگان الکلی دانسـ ــت و گفت ۴۰۰ :هزار تومان ،مبلغ جریمه رانندگان مسـ ــت
اسـ ــت.وی با اشـ ــاره به جهتگیری کارخانجات خودروسـ ــازی درراستای ارتقای
خودروهـ ــای تولید داخل افزود :در حال حاضر ،پلیس به هیچ عنوان خودروهای
بدون ترمز ضد قفل و کیسه ایمنی هوا را شمارهگذاری نمیکند.
مهری با اشاره به مهمترین موضوعات در بروز حوادث ترافیکی گفت :بستن
کمربنـ ــد ایمنی برای رانندگان ،کنترل سـ ــرعت خودروها در جادهها ،اسـ ــتفاده از
تلفن همراه هنگام رانندگی ،سوء مصرف الکل و مواد روانگردان ،جزو مهمترین
موضوعات و تخلفات حادثه سـ ــاز در حوادث ترافیکی کشـ ــور تلقی میشـ ــود که
پلیس آنها را مورد توجه قرار داده اسـ ــت .به طوری که بیشـ ــترین جریمه مربوط
به اسـ ــتفاده از الکل در رانندگی اسـ ــت کـ ــه رقم آن  ۴۰۰هزار تومان اسـ ــت.وی در
خصوص موضوع اسـ ــتفاده از صندلی کودک در خودروهـ ــا نیز اظهار کرد :ما این
مسـ ــأله را بهعنوان پیشـ ــنهاد به دولت ارائـ ــه دادیم و تالش میکنیم مثل سـ ــایر
تخلفـ ــات رانندگی تلقی شـ ــود.رئیس پلیس راهور ناجا با اعـ ــام اینکه در ۹ماهه
امسـ ــال ۸ ،درصد از آمار فوتیهای تصادفات رانندگـ ــی مربوط به کودکان زیر ۱۰
سـ ــال بوده اسـ ــت ،افزود۱۱.۶ :درصد فوتیها مربوط به سـ ــنین  ۱۱تا  ۲۰سال۸.۸ ،
درصد مربوط به افراد  ۶۱تا  ۷۰سـ ــال و  ۹.۲درصد فوتیها مربوط به سنین باالی
 ۷۱سال بوده است.
سـ ــردار مهری با اعالم اینکه  ۷۸درصد کشتههای حوادث ترافیکی را مردان و
 ۲۲درصد را زنان تشکیل دادهاند ،افزود ۵۱ :درصد فوتیها مربوط به سنین  ۲۱تا
 ۵۰سال بوده است.
تکلیفگواهینامهمشموالنغایب
مهری در پاسـ ــخ به سـ ــؤالی دربـ ــاره مصوبه مجلـ ــس مبنی بر امـ ــکان صدور
گواهینامه برای مشـ ــمولین غایب یا فراری سـ ــربازی گفت :مجلس در سـ ــال ۹۵
یک ماده قانونی را تصویب کرد که بر اسـ ــاس آن کسـ ــانی که سـ ــربازی نرفتهاند و
مشـ ــمول سربازی هسـ ــتند میتوانند گواهینامه دریافت کنند .این در حالی است
که یکی از وظایف پلیس شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراری سربازی
است .حال از آنجایی که این دو وظیفه با هم تناقض دارند ،قرار است مجدداً این
موضوع در مجلس مورد بحث قرار گیرد.
مخالف تاکسی های آنالین نیستیم
رئیس پلیس راهور در واکنش به انتشـ ــار اخبـ ــاری مبنی بر مخالفت پلیس با
فعالیت تاکس ـ ـیهای اینترنتی و برخورد با رانندگان این خودروها اظهار داشـ ــت:
پلیس هیچ گونه مخالفتی با ایـ ــن روش ندارد و ما با این موضوع موافقیم .نکته
حائز اهمیت اینسـ ــت که هر فردی قصد جابجایی مسـ ــافر را در فضای شـ ــهری
دارد ،باید تابع قوانین و مقررات مربوطه باشد.وی اضافه کرد :در قوانین مربوطه
تصریح شـ ــده که مسـ ــئوالن امر باید عـ ــاوه بر کنترل اسـ ــتاندارد ایـ ــن خودروها،
صالحیـ ــت رانندگانی که قصد جابجایی مسـ ــافران را دارند ،تأییـ ــد کنند و این در
حیطه وظایف شهرداریها است.
مهـ ــری خاطرنشـ ــان کـ ــرد :طبـ ــق قانـ ــون ،پلیـ ــس موظـ ــف بـ ــه برخـ ــورد بـ ــا
مسافرکشهای غیرمجاز اسـ ــت و این برخورد ،مختص به رانندگان شرکت های
آنالین نیست.

پايان مرگبار اختالف دو جوان

گـــروه حوادث /اختالفهاي شـــديد دو مرد جوان با قتل يكـــي از آنها به پايان
رسيد.شامگاه سهشـــنبه در خيابان  17شهريور قم در جريان تيراندازي كه بين
دو نفر رخ داد يكي از طرفين كشته و ديگري مجروح شد.
اين دو نفر از قبل با هم خصومت شخصي داشتهاند و طي روزهاي گذشته
نيز بارها با هم درگير شده بودند .بهگفته شاهدان حادثه ،طرفين درگير پس از
بيرون آمدن از يك باشـــگاه بدنســـازي ابتدا به جدال لفظي پرداختند و سپس
با ســـاح گرم تيراندازي كردند .هر دو مصدوم توسط اورژانس به بيمارستاني
در قـــم انتقال يافتند كه براســـاس اين گزارش ظاهراً يكـــي از مصدومان بر اثر
شـــدت جراحات وارده جان سپردهاست.هنوز اظهار نظري رسمي در رابطه با
اين حادثه خونين نشده است.

