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مرگ موتورسوار در تغيير 
مسير ناگهاني نيسان

بي احتياطي راننده خودروي نيسان به قيمت 
جان راكب موتور سيكلت تمام شد. 

به گ��زارش جوان، س��رهنگ احس��ان مؤمني 
رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران گفت: 
ساعت 22:40 ش��امگاه يك ش��نبه 28 دي ماه 
مأموران پليس راهور ته��ران از حادثه رانندگي 
در شمال به جنوب بزرگراه امام علي ) ع( ورودي 
بزرگراه بعثت غ��رب با خب��ر و در محل حاضر 
شدند. در اولين بررسي ها مشخص شد كه راكب 
موتورسيكلت در جريان حادثه فوت شده است. 
تحقيقات بيش��تر نش��ان داد يك دستگاه وانت 
نيسان به علت عدم توجه به جلو و تغيير مسير 
ناگهاني با موتورسيكلت تصادف كرده و شدت 
برخورد به حدي بوده كه راكب موتورس��يكلت 
به الين سرعت پرتاب ش��ده و در برخورد با دو 
خودروي سواري سمند و پژو كه در حال عبور 

بودند جان باخته است. 
سرهنگ مؤمني با تأكيد بر اينكه بي توجهي به 
قوانين راهنمايي و رانندگي منجر به بروز حوادث 
جبران ناپذير مي شود، گفت: در چنين مواقعي 
راننده بايد قبل از تغيير مس��ير ب��ا زدن چراغ 
راهنما رانندگان ديگر مطلع كرده و بعد از رؤيت 

مسير از طريق آينه ها تغيير مسير دهد. 

سقوط هولناک كارگر
 از طبقه چهارم

كارگر جوان هنگام كار در طبقه چهارم ساختمان 
مس�كوني به پايين س�قوط كرد و فوت ش�د. 
سرهنگ علي اكبر عيسي آبادي، فرمانده انتظامي 
شهرستان ساوه گفت: مأموران پليس بعد از اطالع 
از حادثه سقوط در ساختماني در حال ساخت در 
محل حاضر شدند.  بررسي ها نشان داد كه كارگر 
36 س��اله در حال كار در طبقه چهارم ساختمان 
بوده كه به علت نامشخصي به پايين سقوط كرده 
و به علت شدت جراحت فوت شده است. همزمان 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در اين 

باره جريان دارد. 

 
5 كشته در تصادف آتشين

پنج سرنش�ين خودروي پراي�د در تصادف 
آتشين با سواري ساينا در آتش سوختند. 

س��اعت5:37 صبح روز گذشته مأموران پليس 
و امدادگران از حادثه رانندگ��ي در جاده بم به 
ريگان با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان داد كه تصادف پرايد و س��اينا منجر به 
آتش سوزي ش��ده كه همزمان با اطفاي حريق 
مشخص شد پنج سرنشين پرايد به علت شدت 

سوختگي جان باخته اند. 
فريدون عليپور، سرپرست فوريت هاي پزشكي 
شهرس��تان بم گف��ت: در جري��ان حادثه يكي 
از سرنش��ينان هم به ش��دت مج��روح و روانه 
بيمارستان شد كه وضعيت وي وخيم اعالم شده 

است. علت حادثه در دست بررسي است.

اخاذي از دختران  با آگهي استخدام بازيگر
درج  ب�ا  اس�ت  مته�م  ك�ه  م�ردي 
آگه�ي اس�تخدام بازيگ�ر از دخت�ران 
ش�د.  بازداش�ت  مي ك�رد  اخ�اذي 
به گزارش جوان، سرهنگ مرتضوي رئيس 
پليس فت��ای  اصفهان گف��ت: چندي قبل 
دختري وارد پلي��س فتای اصفهان ش��د و 
عليه مردي فريبكار ش��كايت كرد. او گفت: 
من عالقه زي��ادي به بازيگ��ري دارم. هنگام 
جست وجوی سايت هاي هنري متوجه آگهي 
استخدام بازيگر شدم و با شماره   تلفن آگهي 
تماس گرفتم.  مردي كه به تماسم جواب داد 
از من خواست كه سوابق كاري و عكس هايم 
را برايش ارسال كنم. در تماس بعدي خواست 
كه چند قطعه عك��س خصوصي هم برايش 

ارس��ال كنم كه اعتماد ك��ردم و عكس ها را 
برايش ارس��ال كردم. بعد از ارسال عكس ها 
بود كه تماس گرفت و خواست كه برايش پول 
واريز كنم وگرنه عكس هاي خصوصي ام را در 
شبكه هاي اجتماعي منتش��ر مي كند.  آنجا 
بود كه فهميدم در دام م��رد فريبكار گرفتار 
شده ام و تصميم گرفتم كه ماجرا را به پليس 

خبر دهم.
 بعد از مطرح ش��دن شكايت مأموران پليس 
فتا در اين باره تحقيق كردند و موفق شدند 
كه متهم را شناسايي و بازداشت كنند.  متهم 
وقتي مورد بازجويي قرار گرفت چاره اي جز 
اعتراف نداشت. تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهم در جريان است. 
 حادثه غم انگيز 

برای طفل 5 ساله 
پسر بچه پنج س�اله در تاريكي شب به كانال 
فاضالب سقوط كرد و جانش را از دست داد. 
شامگاه شنبه امدادگران شهرستان تربت جام 
از گم شدن پس��ر بچه اي پنج ساله در روستاي 
برات آباد با خبر شده و در اين باره تحقيق كردند. 
سعيد ش��يري، رئيس هالل احمرتربت جام به 
خبرگزاري صدا و س��يما گفت: تي��م عملياتي 
۱7نفره از شهرس��تان هاي فريمان و تربت جام 
با دو قالده س��گ زنده ياب به هم��راه نيروهاي 
مردمي در محل حاضر شدند و شروع به تجسس 
كردند. بررسي هاي اوليه حكايت از  اين داشت 
كه پس��ر بچه همراه عمويش به گاوداري رفته 
بود كه با دور ش��دن از عموي خود مسير را گم 
كرده و پس از طي 2كيلومتر در كانال فاضالب 
گاوداري س��قوط مي كند. همزمان ب��ا انتقال 
جسد به پزشكي قانوني بررس��ي ها در اين باره 

جريان دارد. 

مرگ خاموش مرد ميانسال
س�وخت  ب�ا  گرفتگ�ي  گاز  حادث�ه 
ب�ه  تف�رش  شهرس�تان  در  ذغ�ال 
م�رگ م�ردي ميانس�ال منج�ر ش�د. 
دو روز قب��ل مأم��وران پليس شهرس��تان 
تفرش از حادث��ه گاز گرفتگ��ي در يكي از 
روستاهاي اطراف با خبر   و در محل حاضر 

شدند. بررس��ي ها نش��ان داد مرد 5۱ ساله 
كه ب��ه تنهاي��ي در خانه زندگ��ي مي كرد 
دچار گاز گرفتگي  و فوت شده اس��ت. علت 
حادثه مسموميت ناش��ي از استنشاق گاز 
مونوكس��يد كربن ناشي از س��وخت ذغال 

شده است. 

فوت  سرايدار در حادثه آتشين
خان�ه  س�ريداري  اتاق�ك  در  آتش س�وزي  حادث�ه 
ويالي�ي در ش�مال ته�ران م�رگ س�رايدار را رق�م زد. 
به گزارش جوان، چند روز قبل قاضي صادقي بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ 
مشكوك پسر جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شدند.

تيم جنايي در محل حادثه كه اتاقك سرايداري در ويالي بزرگي 
بود با جسد پسر جواني روبه رو شدند كه بر اثر آتش سوزي فوت 
كرده بود.  مادر پسر جوان گفت: پس��رم چند سالي است در اين 
ويال سرايدار است من معموالً هر روز با او تلفني در ارتباط هستم 
س��اعتي قبل با او  تماس گرفتم اما جواب ن��داد به همين خاطر 
نگران شدم و به ويال آمدم كه در اتاقك نگهباني با جسد سوخته 

شده او روبه رو شدم.
 بررسي هاي مأموران نشان داد آتش سوزي بر اثر واژگوني بخاري 
گازي رخ داده است از آنجايي كه مرگ پسر جوان مشكوك به نظر 
مي رسيد به دستور قاضي صادقي براي انجام آزمايش هاي الزم به 
پزشكي قانوني منتقل شد. تحقيقات درباره اين حادثه تا روشن 

شدن زواياي پنهان آن ادامه دارد. 

 متهم: مست بودم
مرد جواني كه هفت سال قبل در نوجواني 
مرتكب قتل ش�ده و حكم قص�اص او در 
ديوان عالي كش�ور تأييد شده بود موفق 
شد با جلب رضايت اولياي دم از مرگ نجات 
پيدا كند. متهم مدعي است شب حادثه به 
خاطر مصرف مشروب كنترل رفتارش را 
از دست داده و دس�ت به چاقو برده بود. 
به گ��زارش ج��وان، 27 شهريور س��ال ۹2، 
مأم��وران پليس شهرس��تان نسيم ش��هر 
از مرگ  مش��كوك مرد جوان��ي در يكي از 
بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل 
ش��دند.  اولين بررس��ي ها نش��ان داد هرمز 
30 ساله در جريان درگيري با چهار سرنشين 
خودروي س��واري با ضربات متع��دد چاقو 
زخمي ش��ده و بعد از انتقال به بيمارستان 

فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني دوست هرمز 
كه در محل حضور داشت به پليس گفت: شب 
حادثه براي انجام كاري با خ��ودرو ام دنبال 
هرمز رفتم. در خيابان مشغول رانندگي بودم  
و هرمز كنارم نشس��ته بود كه ناگهان راننده 

يك خودروي سواري با سه سرنشين مقابلم 
پيچيد. اگر ترمز نكرده ب��ودم دو خودرو به 
ش��دت با هم  برخورد مي كردند. اين شد كه 
عصباني شدم و به او اعتراض كردم اما راننده و 
دوستانش حال طبيعي نداشتند و با ما درگير 
شدند.  در آن درگيري هرمز براي طرفداري 
از من از ماشين پياده شد اما يكي از آنها كه 
پرهام  نام داش��ت با چاقو چند ضربه به او زد 

و فرار كرد. 
با ثبت توضيحات، پرهام ۱8  ساله شناسايي 
و بازداش��ت ش��د. پرهام در بازجويي ها به 
جرمش اق��رار كرد و در ش��رح ماجرا گفت: 
آن  شب مشروب خورده بوديم و در خيابان 
مي چرخيديم كه ناگهان يكي از دوس��تانم 
حين رانندگي مقاب��ل خودروي 206 توقف 

كرد.  
راننده خودرو به ما اعت��راض كرد و بوق زد. 
چون مست بوديم حال طبيعي نداشتيم به 
همين دليل كار به درگيري كش��يد. در آن 
درگيري دوست راننده 206 از ماشين پياده 
شد و به طرف ما آمد. من كه كنترل اعصابم 

را از دست داده بودم با چاقويي كه آنرا از قبل 
از پارك  پيدا كرده بودم چند ضربه به گردن 

مقتول زدم و گريختم. 
با اقرارهاي متهم پرون��ده به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د تا اينكه در 
وقت رسيدگي روي ميز شعبه دهم دادگاه 
كيفري يك استان تهران قرار گرفت. متهم 
در جلس��ه محاكمه با درخواست اولياي دم 
به قصاص محكوم  شد. با تأييد اين حكم  در 
ديوانعالي كش��ور، وي در آستانه مرگ قرار 
گرفته بود اما توانست با پرداخت ديه رضايت 

اولياي دم را جلب كند. 
به اين ترتيب متهم  اين بار از جنبه عمومي 
جرم  محاكمه شد  و در آخرين دفاعش گفت: 
زمان حادثه سن كمي داشتم كه تحت تأثير 
دوستانم  مشروب خوردم و ناخواسته مرتكب 
قتل ش��دم. حاال با جلب رضايت اولياي دم  
موفق ش��دن به زندگي برگردم. شرمنده ام  
و درخواس��ت آزادي دارم  ت��ا گذش��ته را 
جبران كن��م. در پايان هيئ��ت قضايي وارد 

شور شد. 
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قصاص و زندان
 مجازات قتل طالفروش

س�ه مرد فريبكار كه در پوش�ش مأمور 
اورژان�س اجتماع�ي م�رد طالف�روش 
را رب�وده و بع�د از س�رقت ۷ كيل�و 
ط�ال وي را ب�ه قت�ل رس�انده بودند، 
ب�ه قص�اص و حب�س محك�وم ش�دند. 
به گزارش جوان، 2۱ اسفند سال ۹8 مأموران 
پليس تهران از ناپديدشدن مرد طالفروشي 
در محله خاوران باخبر و تالش خود را براي 
يافتن وي آغاز كردند تا اينكه مشخص شد 
يزدان بعد از س��رقت مغازه اش از سوي سه 
مرد ناش��ناس ربوده شده اس��ت. تالش ها 
براي پيدا كردن آن مرد ادامه داشت تا اينكه 
با كش��ف جس��د يزدان در محله كهريزك 
پرونده با موضوع قتل عمد در دس��تور كار 
قرارگرف��ت و يك��ي از عامالن قت��ل به نام 

سيروس شناسايي و بازداشت شد. 
مرد جوان در بازجويي ها به قتل و س��رقت 
7 كيلو طال با همدستي دو نفر از دوستانش 
كه برادرزن و داماد بودند اقرار كرد.  با اقرار 
مرد جوان دو متهم ديگر به نام هاي حميد و 
طاهر بازداشت شدند. حميد در شرح ماجرا 
گفت: مقتول يكي از بس��تگان س��يروس و 
طالف��روش بود. به همين خاطر س��يروس 

نقشه سرقت كشيد و قرار شد من و برادرزنم  
نيز به او كمك كنيم . اين شد كه در پوشش 
مأمور اورژانس اجتماعي مقابل مغازه رفتيم 
و بعد از رب��ودن مقتول از او كلي��د مغازه را 
خواستيم، اما او مقاومت كرد.  به همين خاطر 
من با تزريق دارو مي خواس��تم او را بيهوش 
كنيم اما منجر به مرگ  وي شد. متهم ادامه 
داد: بعد از قتل كليد را برداش��تيم و 7 كيلو 
طال از مغازه سرقت كرديم و سپس جسد را 

حوالي كهريزك برديم و دفن كرديم. 
سه متهم در ش��عبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران محاكمه شدند و حميد با 
انكار قتل مدعي شد  تزريق داروي بيهوشي 
به خاطر كشتن مقتول نبوده و قصد داشته 
اس��ت  او را آرام كند. با انكار سه متهم اما با 
توجه به مدارك موجود، حميد به قصاص ، 
به اتهام آدم ربايي به هشت سال حبس و به 
اتهام مشاركت در سرقت به پنج سال حبس 
محكوم شد.  سيروس و طاهر نيز هر كدام به 
اتهام  معاونت در قتل به ۱3 سال حبس، به 
اتهام مش��اركت در آدم ربايي به هشت سال 
حبس و به اتهام مش��اركت در س��رقت به 

پنج سال حبس محكوم شدند. 

پشيماني ديرهنگام از قتل همسر
مرد جوان پس از مشاجره با همسرش وي را 
به قتل رساند و جسدش را حوالي شهر دفن 
كرد. متهم كه از ارتكاب جنايت پش�يمان 
شده بود با خوردن قرص اقدام به خودكشي 
كرد، اما از سوي مردي رهگذر به بيمارستان 
منتق�ل ش�د و از م�رگ فاصل�ه گرف�ت. 
به گزارش جوان، هفته گذشته مرد جواني در 
تهران سراس��يمه به اداره پليس رفت و از گم 

شدن ناگهاني همسر جوانش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضي��ح ماجرا گفت: چند س��ال 
قبل با همس��رم ازدواج كردم و باهم مشكلي 
ند اريم و زندگي خوبي داريم. همس��رم خانه 
دار اس��ت و من مغازه دارم و هر روز صبح به 
محل كارم مي روم  و شب به خانه بر مي گردم. 
چند ساعت قبل مغازه ام را بستم و به خانه ام 
كه در يكي از خيابان هاي شرقي تهران است، 
رفتم.  اما خبري از همس��رم نب��ود. ابتدا فكر 
كردم براي خريد بي��رون رفته يا به خانه پدر 
و مادر و بستگانش رفته است. بنابراين كمي 
صبر كردم و وقتي از او خبري نشد با دوستان 
و بستگان و خانواده اش تماس گرفتم كه آنها 
هم از او خبري نداش��تند و ب��ه همين خاطر 
نگران ش��دم و احتمال دادم  ب��راي او اتفاق 
بدي رخ داده اس��ت كه به اداره پليس آمدم 
تا كمك كنيد همس��رم را پيدا كنم.   با طرح 
اين شكايت پرونده به دستور قاضي سهرابي 
بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي تهران 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
تيم جناي��ي در نخس��تين گام در تحقيقات 
ميداني دريافتند زن گمش��ده با همس��رش 
اخت��الف داش��ته و همس��ايه ها ه��م گاهي 
صداي مش��اجره و درگيري هاي لفظي آنها 

را مي شنيده اند. 
 از سوي ديگر در بررس��ي هاي دوربين هاي 
مداربس��ته محل س��كونت آنها مشخص شد 
زن جوان همراه همس��رش وارد خانه شده و 
ساعتي بعد شوهرش به تنهايي  خارج شده اما 
دوربين ها خروج همسر وي را ثبت نكرده اند. 
بررس��ي ها و تحقيقات بعدي مأموران پليس 

حكايت از آن داشت كه ش��اكي ساعتي پس 
از خ��روج از منزل ب��ه مغازه مصالح فروش��ي 
رفته و با مقداري وس��ايل تعمي��رات خانه به 
همراه تعدادي گوني خريد ه و به خانه خودش 

برگشته است. 
   ردپاي شوهر در گم شدن همسر

هر چ��ه تحقيقات مأم��وران پلي��س جلوتر 
مي رفت ش��واهد و داليل نش��ان مي داد مرد 
جوان در گم ش��دن مرموز همس��رش دست 

داشته است. 
بدين ترتيب مأموران پليس دستور بازداشت 
ش��وهر زن گمش��ده را به عن��وان مظنون از 
بازپرس پرونده درخواس��ت كردن��د و براي 
بازداشت متهم راهي خانه او شدند كه متوجه 
ش��دند وي از خانه خود به م��كان نامعلومي 

رفته است. 

 در حالي كه تحقيقات براي دستگيري متهم 
ادامه داشت به مأموران پليس خبر رسيد مرد 
جوان چند روز قبل در يكي از بيمارستان هاي 
تهران بس��تري ش��ده اس��ت. در بررسي ها 
مشخص شد پيكر نيمه جان وي را رهگذري 
در يكي از خيابان هاي اطراف تهران پيدا كرده 
و براي درمان ب��ه بيمارس��تان منتقل كرده 
است. بنابراين مأموران به بيمارستان رفتند 
كه تيم پزشكي اعالم كرد متهم تحت تعقيب 

بر اثر مسموميت دارويي بستري است. 
    اعتراف به قتل 

 متهم پ��س از بهبودي نس��بي در تحقيقات 
پليسي با اظهار پش��يماني به قتل همسرش 
اعتراف كرد و گفت: ما زندگي خوبي داشتيم 
ت��ا اينكه مدت��ي قبل ب��ا همس��رم اختالف 
خانوادگي پيدا كرديم. ما هر چند روز يكبار با 

هم مشاجره لفظي داشتيم روز حادثه هر دو 
بيرون از خانه بوديم كه با هم دوباره مشاجره 
كرديم و وقتي به خانه برگشتيم دوباره با هم 
درگير ش��ديم. وقتي درگيري م��ا باال گرفت 
به شدت عصباني ش��دم و او را خفه كردم. در 
حالي كه به شدت پشيمان شده بودم، ساعتي 
باالي سر جس��د همس��رم گريه كردم و بعد 
تصميم گرفتم تا جس��د را به بيرون از تهران 

منتقل و در مكاني دفن كنم. 
 به همين خاطر به مغازه مصالح فروشي رفتم 
و تعدادي گوني خريدم و به خانه برگش��تم و 
جسد همس��رم را داخل گوني گذاشتم و به 
داخل صندوق عقب خ��ودروام منتقل كردم. 
س��پس به ط��رف بيابان هاي جن��وب تهران 
حركت   و در مكاني خلوت جس��د همسرم را 
دفن كردم و به خانه برگشتم. خيلي ترسيده 
بودم و براي اينكه ردپايی از خودم باقي نگذارم 
به اداره پلي��س رفتم و ب��ه دروغ اعالم كردم 

همسرم گم شده است. 
وي ادامه داد: من از مرگ همس��رم به شدت 
پشيمان بودم چون هيچ برنامه اي براي قتل او 
نداشتم و قتل او در آن لحظه به صورت اتفاقي 
رخ داد و به همين س��بب در اي��ن چند روز 
عذاب وجدان رهايم نمي كرد تا اينكه تصميم 
گرفتم به زندگي خودم پايان دهم. پس از اين 
مقداري قرص تهيه كردم و خوردم و به طرف 
محل دفن همسرم به راه افتادم تا در آن مكان 
در كنار همس��رم بميرم اما قبل از رسيدن به 
آن مكان داخل خيابان حالم بد شد و بيهوش 
شدم و وقتي به هوش آمدم ديدم روي تخت 
بيمارس��تان هس��تم و فهميدم كه رهگذري 

جانم را نجات داده است. 
با اعت��راف متهم، مأموران راه��ي محل دفن 
جسد زن جوان شدند و جسد وي را كشف و به 

پزشكي قانوني منتقل كردند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
دارد، قاضي سهرابي دستور داد  متهم پس از 
بهبودي كامل براي انجام تحقيقات و روشن 
ش��دن زواياي پنهان اين حادث��ه در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گيرد. 


