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علت مرگ چترباز معروف 
بررسي مي شود

قصاص 
مجازات  قتل پيك موتوري 

چترب�از  محمدبزرگ�ي،  م�رگ  عل�ت  كارشناس�ي  تي�م 
مع�روف را ك�ه در مراس�م پاسداش�ت ش�هداي آتش نش�ان 
مي كن�د.  بررس�ي  را  باخت�ه  ج�ان  س�قوط  حادث�ه  در 
به گزارش جوان، محمدبزرگي، چترباز معروف صبح روز پنج ش��نبه 
در مراسمي كه براي پاسداشت شهداي آتش نشان در فاز يك اكباتان 
برگزار شده بود، حاضر شد و قصد داشت از روي نردبان بلند به پايين 
پرواز كند كه چتر وي باز نشد و مقابل چشمان حيرت زده تماشاگران 
روي يكي از درختان س��قوط كرد و جانش را از دست داد. همزمان با 
حضور قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل تهران تحقيقات 
براي چرايي وق��وع حادثه به جري��ان افتاد. به دس��تور بازپرس تيم 
كارشناسي پس از تحقيق از شاهدان، اپراتور جرثقيل، بررسي آخرين 
مكالمات محمد، بررسي وضعيت جوي و چتر نجات نظر رسمي خود 

را به بازپرس ارائه خواهند كرد. 

مرد جوان و همدس�تش كه در جريان رابطه پنهان�ي با زن جواني 
مرتكب قتل ش�وهر وي ش�ده بودند، ب�ه قصاص محكوم ش�دند. 
به گزارش جوان، 29 تير س��ال 98، مأموران پليس تهران جس��د مرد 
30 ساله به نام سعيد را در حاشيه شهر كشف كردند كه با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسيده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پليس در روند 
تحقيقات دريافت همسر سعيد به نام مهتاب با مرد جواني به نام كوروش 
رابطه پنهاني داشته است. به اين ترتيب كوروش بازداشت شد و به قتل 
با همدستي دوستش اعتراف كرد. او در شرح ماجرا گفت: »با مهتاب در 
فضاي مجازي آشنا شدم تا اينكه به هم عالقه مند شديم. مي خواستم با 
مهتاب ازدواج كنم كه متوجه شدم او متأهل است. قصد داشتم رابطه ام 
را با او قطع كنم، اما او گفت كه شوهرش مرد بداخالقي است و پيشنهاد 

قتل شوهرش را داد. « 
متهم در خصوص قتل گفت: »سعيد نگهبان خوابگاه دختران بود، اما به 
عنوان پيك موتوري هم كار مي كرد. روز حادثه از او خواستيم بسته اي را 
به محلي در نزديكي كوره آجرپزي ببرد. سپس همراه دوستم به همان 
محل رفتيم و با آمدن سعيد از او خواس��تيم همسرش را طالق بدهد. 
همين باعث درگيري شد و در آن درگيري چند ضربه چاقو زدم. مقتول 

قصد فرار داشت كه دوستم نيز به او چند ضربه زد.«
 با اقرارهاي مرد جوان داوود بازداشت شد و با اقرار به جرمش دو متهم 
به اتهام مشاركت در قتل و همسر مقتول به اتهام معاونت در قتل راهي 

زندان شدند. 
متهمان در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شدند و 
با انكار جرم از سوي زن جوان اما با حكم قضايي دو مردجوان به قصاص 

و زن جوان نيز به حبس محكوم شد. 
 

دور باطل در افزايش جرايم  رانندگي
دولت در اليحه بودجه پيش��نهادي س��ال 1400 افزايش 2درصدي نرخ 
جرايم  رانندگي را ارائه كرده بود، اما كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي 
اسالمي 3درصد به نرخ پيشنهادي دولت اضافه و اعالم كرد كه نرخ جرايم  
رانندگي در سال آينده 5 درصد افزايش خواهد  يافت. رحيم زارع، سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 در گفت وگو با راديو سالمت، دليل 
افزايش 3درصدي از سوي اين كميسيون را تصميم همكارانش به منظور 
بازدارنده بودن بروز سوانح و رسيدگي به حادثه ديدگان اعالم كرده است، با 
اين حال وي تأكيد كرده كه عوايد حاصل از آن كه حدود 500 ميليارد تومان 
مي شود در اختيار پليس، اورژانس، پزشكي قانوني، هالل احمر و بهزيستي 
قرار مي گيرد تا صرف هزينه درماني و رسيدگي به حادثه ديدگان شود. وي 
ادامه داد: به باور همكارانش افزايش 2درصدي كم بوده و براي همين 3درصد 
به اين مقدار افزوده اند. وي همچنين گفت: در بودجه اي كه بيش از صدهزار 
ميليارد بسته مي شود اين افزايش چشمگير نيست. سخنگوي كميسيون 
تلفيق مجلس در پاسخ به اين پرسش كه چرا هزينه هاي اعالم شده از سوي 
كميسيون صرف پيشگيري نمي شود گفت، كه از محل هدفمندي يارانه ها 
در حوزه هاي مختلف يك رديف 3هزار ميليارد توماني براي فرهنگ سازي 

براي پيشگيري از سوانح رانندگي در نظر گرفته شده است. 
همچنين شركت هاي بيمه هم مكلف شده اند براي پيشگيري از سوانح 
رانندگي منج��ر به فوت 400 ميلي��ارد تومان از عوايد خ��ود را در اختيار 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، نيروي انتظامي و اورژانس قرار 
دهند.  افزايش نرخ جرايم  رانندگي همه ساله مورد نقد قرار داشته است. هر 
چند هدف مهم اين افزايش تالش براي پيشگيري از وقوع سوانح در نظر 
گرفته شده اما براساس آمار پليس در هر 33 دقيقه يك نفر در جريان سوانح 
رانندگي فوت مي شود. براساس آمار رسمي از سوي سازمان پزشكي قانوني 
هم همه ساله حدود 17 هزار نفر در جريان حوادث رانندگي كشته و بيش 
از 340 هزار نفر هم زخمي و معلول مي شوند. همچنين ساالنه 7درصد از 
توليد ناخالص ملي صرف حوادث ناشي از سوانح رانندگي مي شود. همه اين 
اتفاق ها در شرايطي در حال رقم خوردن است كه پليس دليل 90 درصد از 
سوانح را عامل انساني مي داند و 10درصد باقي مانده به داليل ديگر مربوط 

مي شود. 
آنچه از برايند سخنان متوليان در امر تصميم گيري براي افزايش نرخ جرايم 
بر مي آيد اين است كه تصميم گيري براساس رويكرد قانوني است كه اين 

افزايش را براساس رشد نرخ تورم اعالم كرده است. 
سردار تيمور حسيني، رئيس پليس راه كشور مقياس اين تصميم گيري را 
اشتباه اعالم كرده و بر اين  باور است كه: » هر سه سال يكبار براي افزايش 
يا كاهش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي در كشور تصميم گيري مي شود 
كه افزايش اين نرخ براساس تورم ساالنه شاخص نادرستي است و انتقادهاي 
جدي به آن وارد اس��ت. زماني كه براي افزايش جريمه هاي راهنمايي و 
رانندگي بحث تورم مطرح مي شود به اين معنا است كه پرداخت جريمه هاي 
تخلف رانندگي در سبد معيشت خانوار قرار گيرد. تعريف هاي از اين دست 
در ارتباط با جريمه هاي رانندگي در كشور به طور كامل اشتباه است و ساز و 

كارهاي ديگري براي اين موضوع بايد مطرح شود.«
در كشور ما افزايش نرخ جرايم رانندگي همواره به عنوان اولين و آخرين راه 
براي كاهش سوانح در نظر گرفته مي شود. اين اتفاق بايد در شرايطي رقم 
بخورد كه دولت همه سازوكارهاي الزم براي حمل و نقل را فراهم كرده باشد 
كه در هيچ كجاي كشور اين شرايط فراهم نشده است. شاخص حمل و نقل 
شهري در وضعيت فلج كننده اي قرار دارد و هر شهروندي كه براي رفتن 
به سر كار از خانه خارج مي شود بايد مدت زمان بسياري را منتظر تاكسي، 
اتوبوس يا مترو بماند و همين مدت را بايد صرف برگشتن كند. وضعيت در 
پايانه هاي مسافربري بين شهري و فرودگاه ها هم از همين وخامت برخورد 
دار است و حقوق شهروندي در حداقل جايگاه الزم قرار دارد. بديهي است 
هر شخصي كه در چنين شرايطي قرار داشته باشد به جاي تحمل توهين به 
خود ترجيح مي دهد از وسيله شخصي خود براي سفر استفاده كند. بنابراين 
زماني كه شرايط الزم براي حمل ونقل فراهم شود افزايش جرايم از سوي 

همگان پذيرفته مي شود. 

سرعت غيرمجاز پژو
 جان راننده را گرفت

رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ از مرگ راننده پژو 405 
در برخورد اين خودرو با تير چراغ برق به علت سرعت غيرمجاز خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ احس��ان مؤمني توضيح داد: ساعت 11:45 روز 
گذشته مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در جنوب به شمال بزرگراه 
شهيد تندگويان با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه راننده 
خودروي پژو 405 كه مردي حدوداً 28 ساله بود در تصادف خودرو با تير چراغ 
برق فوت شده است كه جسد بعد از تأييد فوت به پزشكي قانوني منتقل شد. 
سرهنگ مؤمني گفت: در تحقيقات بيشتر معلوم شد خودرو به علت سرعت 
غيرمجاز با جدول كناري برخورد و پس از كشيدگي حدود 10 متر با تير چراغ 
برق تصادف كرده و حادثه مرگبار رقم خورده است. وي گفت: رانندگان در 
صورت رانندگي با سرعت غيرمجاز هنگام مواجهه با خطر قادر به كنترل وسيله 

نقليه نيستند كه منجر به بروز حوادث خطرناك مي شود.

  درگيری خونين بر سر يك دختر 
 دوئ�ل دو پس�ر ج�وان در پ�ارك بعث�ت 
ك�ه ب�ر س�ر دخت�ر ج�وان رق�م خ�ورده 
ب�ود ب�ه م�رگ يك�ي از آنه�ا منجر ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت14:10روز چهارشنبه، 
اول بهمن ماه قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنت��ري جواديه از درگيري 
خونين در پارك بعثت باخب��ر و همراه تيمي 
از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاهي راهي 
محل شد. تيم جنايي در محل حادثه با جسد 
پس��ر 22 س��اله اي به نام هومن روبه رو شدند 
كه با اصاب��ت ضربه چاقو ب��ه پهلويش به قتل 
رس��يده بود. همچنين مشخص ش��د در اين 
حادثه قاتل كه پسر 21 ساله به نام پيمان است 
از ناحيه پهلو به ش��دت زخمي و براي درمان 
به بيمارس��تان منتقل شده اس��ت. نخستين 
بررسي ها حكايت از اين داشت قاتل لحظاتي 
قبل همراه دختري 1۶س��اله در پارك بعثت 
نشسته بود كه هومن وارد مي شود و مزاحم آنها 
مي شود. همين موضوع باعث درگيري بين آنها 
شده كه در نهايت در اين درگيري پسر مزاحم 

با ضربات چاقو در محل حادثه فوت مي كند. 
مأموران  پليس در نخستين شاخه از تحقيقات 
درباره اين حادثه از دختر 1۶ ساله كه موضوع 
را به پلي��س و اورژانس خب��ر داده بود تحقيق 

كردند. 
وي در بازجويي ها به پليس گفت: شش ماه قبل 
در اينستاگرام با پيمان آشنا شدم كه مدتي با 
هم ارتباط پيامكي و تلفني داش��تيم تا اينكه 
پيمان به من ابراز عالقه كرد و قرار شد به زودي 
به خواستگاري من بيايد. پس از اين ما يكديگر 
را در خيابان و پارك مي ديدي��م اما ازآنجايي 
كه پيمان س��رباز بود قرار مالقات ما هميش��ه 
در زمان مرخصي ه��اي او بود. پيم��ان امروز 
مرخصي بود و از من خواست تا با هم به پارك 

بعثت برويم و آنجا با هم صحبت كنيم و من هم 
قبول كردم و همراه او ب��ه پارك رفتم. ما روي 
نيمكتي نشسته بوديم و با هم حرف مي زديم 
كه پسر جواني از راه رسيد و مزاحم ما شد . به 
همين خاطر پيمان از من خواس��ت كه آنجا را 
ترك كنيم و لحظاتي بعد ما از روي نيمكت بلند 
شديم و به طرف در ورودي پارك راه افتاديم كه 
مقتول دوباره مزاحم��ت ايجاد كرد و اين بار با 

پيمان درگير شد. 
او ناگهان چاقوي از جيبش بي��رون آورد و به 
س��وي پيمان پرتاب كرد و آن چاقو به پهلوي 
پيمان اصابت كرد و پيمان در حالي كه خونين 
بود س��عي ك��رد چاق��و را از دس��ت او بگيرد. 
كش��مكش س��ختي بين پيمان و پسر مزاحم 
براي گرفتن چاقو به وج��ود آمد كه در نهايت 

من متوجه شدم پس��ر جوان  هم از ناحيه پهلو 
زخمي شد و روي زمين افتاد. 

هر دوي آنها روي زمي��ن خونين افتادند و من 
بالفاصله با اورژانس و اداره پليس تماس گرفتم 
اما متأس��فانه وقتي اورژانس رسيد پسر جوان 
جان خود را از دس��ت داده بود و پيمان هم كه 

بيهوش بود به بيمارستان منتقل شد. 
در ادامه بررس��ي هاي ميداني مأموران نشان 
داد مقتول مدتي اس��ت با ف��رد خالفكاري در 
ارتباط است و به همراه او به پارك محل حادثه 
كه پاتوق آنها است مي آيند اما امروز او تنها به 
پارك آمده و درگيري خونيني را رقم زده است 
كه در نهايت در همان محل هم به قتل رسيده 

است. 
پدر مقت��ول در تحقيقات پليس��ي گفت: من 

پنج فرزند دارم و هومن پسرم در شركت باربري 
حوالي ميدان شوش كار مي كند. او اهل خالف 
و رفيق بازي نبود و هر روز ب��راي كار به محل 
كارش مي رفت. امروز هم براي انجام كاري از 
خانه بيرون رفت و از او خبري نداشتم تا اينكه 
مأموران به ما خبر دادند پسرمان در درگيري به 
قتل رسيده است و االن از قاتل شكايت داريم. 
 همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
براي انجام آزمايش هاي الزم قاضي واحدي به 
مأموران پليس دستور داد تا درباره اين حادثه 
از شاهدان عيني تحقيق و دوربين هاي محل 
حادثه را بررس��ي كنند تا زواي��اي پنهان اين 
حادثه برمال ش��ود. تحقيق��ات از متهم پس از 
بهبودي وي از س��وي كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي انجام مي شود. 

مفقودی
سند كمپانی و برگ س�بز خودرو س�واری پژو تيپ 405GLXI به 
رنگ نقره ای متاليک مدل 1389 به ش�ماره موتور 12489151214 
شماره شاس�ی NAAM11CA1A1k630686و شماره شهربانی 
66_899ج 56 متعلق به آقای علی اصغر عسگرزاده مفقود گرديده 

و از در جه اعتبار ساقط است

مفقودی
برگ سبز خودرو س�واری پرايد تيپ جی ال ايكس آی مدل 
1387 رن�گ نق�ره ای متاليک به ش�ماره پ�اك ) ايران 68  
816 ط 75( ب�ه ش�ماره موتور 2528710 و ش�ماره شاس�ی 
S1412287812202 متعلق به نظر علی حيدريان مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

مفقودی
سند كمپانی ماشين وانت پيكان به رنگ سفيد روغنی به 
شماره موتور به شماره موتور 11517608088وبه شماره 
شاسی 76917518به شماره پاك 24ق584ايران 91به 
نام فراهم عزيزی مفقودش�ده واز درجه اعتبار س�اقط 

می گردد.

مفقودی
برگ كمپانی خودرو وانت پيكان تيپ 1600i مدل 1388رنگ سفيد 
روغنی به ش�ماره پاك ) ايران 68  337 س 12( به ش�ماره موتور 
 NAAA36AA39G852335 11488026751 و شماره شاسی
متعلق به اشرف قياسی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

البرز

گواهی حصر وراثت
 آقای نويد نظريان مفرد قمی به شناسنامه شماره 803 باستناد شهادتنامه وگواهی فوت ورونوشت شناسنامه ورثه ،درخواستی بشماره 990239۶ح57 تقديم اين شورا نموده 
چنين اشعار داشته است كه شادروان شهين كيانی قهفرخی بشناسنامه شماره 871 در تاريخ 23 آبان 1399 در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارت از : 1- ندا نظريان 
مفرد قمی فرزند حسن شماره شناسنامه : 541 نسبت با متوفی : فرزند، 2-نغمه نظريان مفرد قمی فرزند حسن شماره شناسنامه :1433 نسبت با متوفی فرزند، 3- نويد نظريان 

مفرد قمی فرزند حسن شماره شناسنامه 803 نسبت با متوفی : فرزند
 پس از تشريفات قنونی وانتشار يك نوبت آگهی در روزنامكه وعدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه سری يا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه وسرانجام در 
وقت فوق العاده شبعه 57 حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان بتصدی امضاء كنندگاه زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهی می نمايد كه ورثه در كذشته منحصر به 

اشخاص ياد شده در باال بوده ووارث ديگری ندارد و روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و ديونيكه بر تركه تعلق می گيرد به صمرت زير تقسيم می گردد.
1-تدا نظريان مفرد قمی ) فرزند(: ¼ )يك چهارم( از كل ما ترك

2--نغمه نظريان مفرد قمی ) فرزند(: ¼ )يك چهارم( از كل ما ترك
      3-نويد نظريان مفرد قمی)فرزند(: 2/1 از كل ما ترك

        اعتبار قانونی اين گواهينامه از حيث مبلغ نا محدود است.
قاضی شعبه 57 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان – مجتبی فرهمند

پرونده كالسه 990998۶901202395 شعبه 57 حقوقی شورای حل اخالف اصفهان تصميم نهايی شماره 990997۶901204۶1 خواهان آقای نويد نظريان  مفردقمی فرزند 
حسن به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان- شهر بهارستان – جهار راه آذادی – مجتمع انديشه ورودی8 واحد 210 

خواسته : گواهی حصر وراثت

حسين فصيحي

پسر فريبكار به حبس و شاق محكوم شد
پس�ر فريب�كار كه ب�ه اته�ام تعرض 
ب�ه دختري نوجوان بازداش�ت ش�ده  
اس�ت به حبس و ش�اق محكوم شد. 
به گزارش جوان، سال گذشته، زن جواني 
با مراجع��ه به اداره پليس مأم��وران را از 
ناپديد شدن ناگهاني دختر 1۶ ساله اش 
مانا و دختر خردسالش آتنا باخبر كرد و 
گفت: »روز گذشته مانا با خواهر ناتني اش 
براي خريد ساندويچ از خانه بيرون رفتند 
اما بازنگشتند. من و ش��وهرم همه جا را 
دنبال آنها گشتيم اما خبري از آنها نشد تا 
اينكه يكي از دوستان مانا تماس گرفت و 
گفت دخترم برايش پيامكي ارسال كرده 
و خواسته است دنبالش نگرديم و او هرگز 

به خانه برنمي گردد.«
اين زن ادامه داد: »فرداي آن روز در خانه 
بودم كه ص��داي زنگ را ش��نيدم. وقتي 
در را باز كردم ديدم دختر س��ه س��اله ام 
پشت در است. گويا كسي او را رها كرده 
و رفته بود اما از مانا خبري نبود. « با اعالم 
شكايت، پليس تالش خود را براي يافتن 
دختر نوجوان آغاز كرد تا اينكه يك هفته 
بعد مأم��وران پليس مان��ا را درحالي كه 
بسيار آشفته بود در پارك سرخه حصار 

پيدا كردند. 

دختر نوجوان مورد تحقيق قرار گرفت و 
گفت: »بعد از طالق پدر و مادرم، مادرم 
با مردجواني ازدواج كرد تا اينكه خواهرم 
به دنيا آمد. ناپدري ام رفتار خوبي نداشت 
و مرا اذيت مي كرد. از رفتارهاي او خسته 
شده بودم به همين خاطر تصميم گرفتم 
همراه خواهر ناتن��ي از خانه فرار كنم. به 
همين خاطر با پسري به نام كامبيز كه با 
او دوست شده بودم تماس گرفتم و با هم 

قرار مالقات گذاشتيم.«
وي ادامه داد: »كامبيز همراه دوس��تش 
داوود با يك خودروي پژو 20۶ س��ر قرار 
آمد و من و آتنا سوار خودروي آنها شديم 
اما بعد از طي مسافتي تغيير مسير دادند 
و به طرف بابلسر رفتند. پشيمان بودم و 
مي خواستم برگردم اما فايده اي نداشت. 
فرداي آن روز وقتي از بابلس��ر برگشتيم 
داوود خواهرم را مقاب��ل خانه مان برد و 
كامبيز مرا به پارك جنگلي سرخه حصار 
برد. او با تهديد چاقو و خوراندن قرص مرا 
آزار داد و كتكم زد و با سرقت تلفن همراه 

و گوشواره هايم مرا رها كرد و رفت.«
با ثبت اين اظهارات، كامبيز و دوس��تش 
بازداش��ت ش��دند اما جرمش��ان را انكار 
كردن��د و گفتند دختر نوج��وان به ميل 

خودش با آنها همراه بوده است. 
از آنجائيكه كارشناسان پزشكي قانوني با 
رد ادعاي اذيت و آزار، آثار ضرب و جرح 
روي بدن دختر نوج��وان را تأييد كرده 
بودند، متهم به اتهام آدم ربايي و ضرب و 
جرح راهي زندان شد و پرونده به دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد 
و روي مي��ز هيئت قضايي ش��عبه هفتم 
قرار گرف��ت. در اولين جلس��ه محاكمه، 
دختر نوجوان بار ديگر شكايتش را مطرح 
كرد و گفت فريب پس��ر جوان را خورده 
است، سپس براي متهم درخواست اشد 

مجازات كرد. 
در ادامه پس��ر جوان در جايگاه ايستاد و 
گفت: »آن روز مانا از من خواست دنبالش 
بروم. س��پس همراه خواهر خردسالش 
س��وار ماش��ين ش��د و به درخواست او 
راهي شمال شديم. او با رضايت خودش 
همراهمان به بابلس��ر آمد و در مسير نيز 
دو مرتبه پشت فرمان نشست و رانندگي 
كرد. او دروغ مي گويد و نمي دانم چرا عليه 

من شكايت كرده است.«
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك 
موج��ود در پرونده، متهم را به دو س��ال 

حبس و شالق محكوم كرد. 

3 كشته در تصادف پژو با كاميون
سه سرنش�ين خودروي پژو در تصادف با 
كاميون كشته و پنج نفر هم زخمي شدند. 
به گزارش جوان، شامگاه شنبه مأموران پليس 
شهرستان ايرانشهر از تصادف منجر به فوت 
در محور ايرانش��هر – خاش باخب��ر و راهي 
محل شدند. اولين بررس��ي ها نشان مي داد 
در اين تص��ادف خودروي س��واري پژو 405 
با هفت سرنش��ين با يك دس��تگاه خودروي 

اسكانيا برخورد كرده و در اين حادثه سه نفر از 
سرنشينان پژو در دم جان باخته و پنج نفر ديگر 
مجروح و به بيمارستان خاتم االنبياء شهرستان 
ايرانشهر منتقل شده اند. سرهنگ حسن كيخا، 
سرپرس��ت فرمانده انتظامي ايرانشهر گفت: 
»علت اين حادثه در بررسي هاي كارشناسان 
پليس راه، عدم رعايت فاصله مطمئنه از سوي 

خودروي پژو 405 اعالم شده است.«

 سقوط مرگبار به چاله آسانسور
س�قوط مرد جوان به چال�ه آسانس�ور در يک س�اختمان 
مس�كوني در خياب�ان پاس�داران م�رگ وي را رق�م زد. 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران اورژانس پايتخت از سقوط مرد 
جواني در داخل چاله آسانسور ساختمان مسكوني در بوستان دوم 

خيابان پاسداران باخبر و راهي محل شدند.
 بررسي هاي اوليه نشان داد مرد 30 ساله با سقوط به چاله آسانسور 
به دليل شدت جراحات در دم جان باخته اس��ت. علت حادثه در 

دست بررسي است.


