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انفجار مرگبار در پاكدشت

مرگ خاموش 3 برادر

 سقوط مرگبار 
زن 3۵ ساله از كوه

 باند خانوادگي 
توزيع مشروبات الكلي متالشي شد 

 مصدوميت 3 آتش نشان 
در آتش سوزي و آوار

انفجار گاز شهري در شهرستان پاكدشت يك كشته و يك زخمي 
برجاي گذاشت. 

معاون هالل احمر شهرس��تان پاكدش��ت به واحد مركزي خبر گفت: 
سحرگاه روز گذش��ته امدادگران از حادثه انفجار در منطقه حصار امير 
با خبر ودر محل حاضر شدند. علي حس��ين آبادي ادامه داد: با حضور 
امدادگران مش��خص ش��د كه حادثه در خانه اي 50 متري رقم خورده 
و به س��اختمان هاي همسايه هم آس��يب وارد شده اس��ت. وي گفت: 
امدادگران در اولين گام زني جوان را كه در جريان حادثه مصدوم شده 
بود به بيمارستان منتقل كردند. حسين آبادي گفت: امدادگران پس از 
آواربرداري جسد يك مرد را هم از ميان آوار خارج و به پزشكي قانوني 

منتقل كردند. 
وي علت حادثه را نش��ت گاز اعالم كرد و گفت: تحقيقات بيش��تر در 

جريان است. 

سه برادر در شهرستان اهر در جريان حادثه گاز گرفتگي جان باختند. 
به گ��زارش ايلنا، صبح روز پنج ش��نبه هفت��م اس��فندماه امدادگران 
شهرس��تان اهر از حادثه گاز گرفتگ��ي در يكي از محله هاي ش��هر با 
خبر ش��ده و در محل حاضر ش��دند. در اولين بررسي ها مشخص شد 
كه سه برادر ۳۳ساله، ۳5ساله و ۳۷ س��اله به علت نشت گاز دچار گاز 
 گرفتگي شده و جانشان را از دست داده اند كه اجساد به پزشكي قانوني 

منتقل شد. 

زن جواني به علت سقوط از كوه در منطقه صالح آباد مهران فوت شد. 
س��رهنگ قدرت اهلل ش��هبازبيگي، فرمانده انتظامي شهرستان مهران 
گفت: مأموران پلي��س بعد از اطالع از حادثه س��قوط در ارتفاعات كوه 
كولگ منطقه صالح آباد در محل حاضر ش��دند. بررسي ها نشان داد كه 
زني حدوداً ۳5 ساله به دليل سقوط از ارتفاع جانش را از دست داده است 
كه جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. وي گفت: تحقيقات بيشتر در 

اين باره جريان دارد. 

مصائب بزرگراه آزادگان
اگر در حال رانندگي در بزرگراه آزادگان باشيد به راحتي متوجه خواهيد 
شد كه مسيري پرخطر را براي عبور انتخاب كرده ايد هر چند كه چاره اي 
جز آن هم نداشته باشيد. وضعيت گاردريل هايش به شدت نامناسب است 
و تابلوهاي هدايت كننده مسير هم دچار نقص هاي فراواني است و گاهي اين 
نقص آن قدر مشهود است كه تابلو از روي قاب آن جدا شده و كسي هم براي 
نصب دوباره اش اقدام نكرده است. روكش هاي آسفالت به شدت تخريب 
شده و به راحتي به وضعيت فني خودروهاي عبوري آسيب مي رساند. در 
اين حجم از تردد خودروها جاي تعجب است كه رفتگران شهري هم بدون 
داشتن ايمني الزم  به صورت سنتی در حال نظافت مسير هستند. اگر زمان 
عبورتان را هم در تاريكي هوا انتخاب كرده باشيد بيشتر از آن كه بخواهيد به 
چراغ هاي روشنايي مسير تكيه كنيد بايد روي روشنايي خودروي خودتان 
حساب كنيد؛ چراكه بخش مهمي از مسير را بايد در تاريكي مطلق رانندگي 
كنيد، البته اگر نور باالي چراغ خودروها ديگر اين امكان را به شما بدهد. بايد 
بخت با شما يار باشد كه هنگام رانندگي بارش باران شروع نشود وگرنه بايد 
در معبري از آب به رانندگي خودتان ادامه دهيد. تردد خودروهاي سنگين، 
فقدان مسيرهاي كندرو و وجود چاله هاي زياد در اين مسير هم بر سختي 
راه اضافه كرده است، نداشتن دوربرگردان هاي غيرهم سطح هم از مصائبي 

است كه از ابتدا تا انتهاي مسير وجود دارد. 
 بزرگراه آزادگان با طول ۳6/4  كيلو متر پرترافيك ترين مس��ير كشور و از 
شريان هاي مهمي است كه مسيرهاي ورود و خروجي شهر و تردد از شمال 
غرب تا جنوب ش��رق تهران را امكان پذير مي كند. حجم گس��ترده تردد 
خودروهاي سنگين و سواري در اين مسير و نواقصي كه به آن اشاره شده 
سبب شده بيشترين تصادف فوتي در اين بزرگراه اتفاق بيفتد. آن گونه كه 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران اعالم 
كرده ۱6 درصد از كل جانباختگان حوادث ترافيكي تهران مربوط به اين 
بزرگراه اس��ت. پليس تهران همچنين اعالم كرده كه در ۱۱ ماهه امسال 
50 نفر در اين مسير به دليل سوانح رانندگي جان باخته اند كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشت ۱9 درصد افزايش داشته است. يكي از مهم ترين قربانيان 
اين سوانح رهگذراني هستند كه براي عبور از عرض بزرگراه قدم به داخل آن 
مي گذارند، اما پيكر بي جانشان از محل خارج مي شود. در بخش مهمي از 
مسير، كاربري هاي غيرمجاز از جمله وجود شهرك هاي متعدد، تردد هاي 
انساني از عرض بزرگراه را منجر شده است. از همين رو در بسياري از اين 
مسيرها پل هاي عابر پياده و جود ندارد يا در صورت وجود يا ايمن نيستند يا 
رهگذران به داليلي مثل بيماري و كهولت سن حاضر به باال رفتن از پله هاي 
آن نيستند. نداشتن پهلوگاه هاي اضطراري و استراحت گاه هم از مصائب 
اين بزرگراه است، از همين رو به دليل توقف غيرمجاز خودروهاي ترانزيت 
يا خودروهاي شهرستان كه در حال عبور هستند، مدام سوانح رانندگي در 
حال بروز هستند. حال با اين حجم از تردد خودرو و وقوع وفور سوانح در 
طول اين بزرگراه هيچ نشاني از استقرار دائمي پليس يا دستگاه هاي امدادي 
در آن ديده نمي شود به خاطر همين عمليات امداد هم نمي تواند به موقع 
انجام شود كه جاي تعجب دارد و اينكه چرا مسئوالن به فكر رفع اين همه 

موانع مرگبار از پيش روي شهروندان نيستند، خدا عالم است. 

آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف: 611/حمیدرضا افشار 
ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس

آگهى مفقودي 

آگهى مفقودي 
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آگهى تغییرات شرکت آذر پیشگام گستر سولدوز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1621 و شناسه ملى 14006734314 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نقده (1100686)

آگهى تغییرات شرکت احسان رز نگین سبز موکریان مهاباد سهامى 
خاص به شماره ثبت 2122 و شناسه ملى 14004300710 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (1100677)

فرم اشتراك روزنامه جوان

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

آگهى مفقودي 

مأم�وران پلي�س بان�د خانوادگ�ي توزي�ع مش�روبات الكلي در 
لواس�انات را متالش�ي و يكي از اعض�اي آن را دس�تگير كردند. 
به گزارش فارس، س��رهنگ سيد امين موس��وي رئيس كالنتري ۱66 
لواسانات گفت: مأموران كالنتري ۱66 لواس��انات، در طرح شناسايي 
محل هايي كه اق��دام به توليد و توزيع مش��روبات مي كنن��د يك باند 
خانوادگي را شناسايي كردند كه در جريان آن يك زن دستگير شد اما 

همدست وي متواري شد. 
 در اين عمليات مقدار هزارليتر شراب دست س��از و بيش از 400 كيلو 
كش��مش به همراه ابزار و ادوات توليد آن، از محل مجرمان كش��ف و 

ضبط شد. 

 تصادف مرگبار در آزادگان 
با 3 كشته

سه سرنش��ين س��واري پژو در تصادف آتش��ين با كاميون در 
بزرگراه آزادگان ميان شعله هاي آتش جان باختند. 

سرهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور 
تهران بزرگ توضيح داد: مأموران پليس راهور پس از اطالع از 
حادثه رانندگي در شمال بزرگراه آزادگان محدوده خليج فارس 
در محل حاضر ش��دند. بررسي ها نش��ان داد كه سه سرنشين 
سواري پژو در تصادف با كاميون جان باخته اند. در بررسي هاي 
بيشتر مشخص ش��د كه يكدس��تگاه كاميون در حال حركت 
بوده كه به علت عدم توجه كافي به جلو با عقب سواري پژو 405 
برخورد كرده كه منبع گاز سواري منفجر شده و دو خودرو را به 

كام آتش برده و حادثه مرگبار رقم خورده است. 

ريزش ناگهاني سوله اي كه در حال سوختن بود منجر به مصدوميت 
سه آتش نشان شد. 

سيدجالل ملكي سخنگوي آتش نشاني تهران توضيح داد: آتش نشانان 
سه ايستگاه بعد از اطالع از حادثه آتش سوزي در يك كارگاه صنعتي 
در محله گلدسته در محل حاضر شدند. محل حادثه گاراژي به وسعت 
بيش از چهار هزار مترمربع بود كه چندين سوله با كاربري هاي مختلف 
در آن وجود داشت و يكي از سوله ها كه حدود 400 متر وسعت داشت 
و كاربري توليد و تزريق پالستيك بود دچار آتش سوزي شده و چندين 

بشكه مايعات قابل انفجار مثل تينر هم در آن وجود داشت. 
ملكي ادامه داد: با گس��ترش آتش در زيرزمين س��وله آتش نش��انان 
در حال مهار آتش بودند كه به يك باره بخش��ي از س��قف زيرزمين و 
بخش��ي از ديواره هاي كناري آن تخريب شده و سه نفر از آتش نشانان 
كه با تجهيزات كامل مش��غول عمليات بودند دچار مصدوميت شدند 
كه به مركز درماني منتقل ش��دند. وي ادامه داد: آتش نشانان با ادامه 
عمليات امداد موفق ش��دند آتش را مهار كنند. علت حادثه در دست 

بررسي است. 
 

مرد معت�اد وقت�ي در پات�وق خالف�كاران 
شيش�ه مصرف مي ك�رد خبر نداش�ت كه 
در توه�م افيون بدس�ت معت�اد ديگري به 
قتل مي رس�د. مأموران پليس در تالش�ند 
ك�ه قات�ل ف�راري را بازداش�ت كنن�د. 
به گزارش جوان، دقايقي مانده به س��اعت ۲4 
شامگاه چهارشنبه ششم اسفند مردي در تهران 
با اداره پليس تماس گرفت و اعالم كرد كه دو 
مرد جس��د مرد جواني را كه با ضربات چاقو به 
قتل رسيده است وسط كوچه اي حوالي خيابان 

۱۷ شهريور رها كردند و از محل گريختند. 
 با اعالم اي��ن خبر تيمي از مأم��وران پليس به 
محل حادث��ه رفتند و در آنجا با جس��د مردي 
حدوداً ۳0 س��اله كه ب��ا ضربه چاقو به قفس��ه 

س��ينه اش به قتل رس��يده بود روبه رو شدند. 
بدين ترتيب با كشف جس��د مرد جوان قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيم��ي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل تحقيقات خود 

را آغاز كردند. 
نخس��تين بررس��ي ها حكايت از آن داشت كه 
دقايقي قبل دو مرد جس��د مقتول را در همين 

مكان رها كرده و از محل گريخته اند. 
تيم جناي��ي در تن پيمايي و بازرس��ي بدني از 
مقتول هيچ م��درك هويتي پي��دا نكردند، اما 
در تحقيقات ميداني دريافتن��د كه عامل قتل 
زماني كه با او درگير ش��ده او را ب��ه نام فرهاد 

صدا زده است. 

شاهد قتل
مأموران پليس در ادامه درباره حادثه از مردي كه 
موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، تحقيق 

كردند. 
وي گفت: خانه ام در همين كوچه است. دقايقي 
قبل ص��داي درگيري از داخل كوچه ش��نيدم. 
كنجكاو شدم و از پنجره خانه ام به كوچه نگاهي 
كردم كه ديدم دو مرد با هم كتك كاري مي كنند 
كه يكي از آنها با چاقو ديگري را هدف قرار داد و 
بعد هم اسم او را به نام فرهاد صدا زد و به سرعت 
از محل فرار كرد. ثانيه هايي بعد دو مرد ديگر از 
داخل خانه اي كه پات��وق خالفكاران و معتادان 
اس��ت، بيرون آمدند و در تاريكي شب از محل 

گريختند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد خانه اي 
كه مقتول و قات��ل از آنجا خارج ش��ده اند، پاتوق 
خالفكاران اس��ت. مأم��وران پلي��س در ادامه دو 
مرد جواني كه جس��د مقتول را داخل كوچه رها 

كرده بودند، شناسايي و آنها را بازداشت كردند. 
 دو مرد بازداش��ت ش��ده قاتل را فردي به نام فرخ 
معرفي كردند و مدعي شدند كه آنها پس از مصرف 

مواد با هم درگير شده اند. 

قتل در توهم شيشه
يكي از آنها گف��ت: مقتول فرهاد نام داش��ت 
و ما به تازگي با او در پاتوق آش��نا ش��ده بوديم 
و اطالع��ات ديگ��ري از او نداريم، ام��ا قاتل از 
مدتي قبل براي كش��يدن مواد به پاتوق رفت 

و آمد دارد. 
آنها هر دو شيش��ه كش��يدند و توه��م زيادي 
داشتند و هنگام مصرف هم براي هم خط نشان 
مي كشيدند. آنها پس از مصرف از خانه بيرون 
آمدند و داخل كوچه با هم درگير شدند. وقتي 
متوجه شديم فرخ با چاقو فرهاد را زخمي كرده 
تصميم گرفتي��م، او را به بيمارس��تان منتقل 
كنيم و جانش را نجات دهيم. به همين خاطر 
پيكر او را برداشتيم، اما او روي دستان ما فوت 
كرد و ما هم از ترس جسد او را داخل كوچه رها 

و فرار كرديم. 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
جسد به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي براي 
شناسايي هويتش به پزش��كي قانوني منتقل 

شد. 
مأموران پليس در تالش��ند تا قات��ل فراري را 

بازداشت و راز اين قتل را بر مال كنند.

قض�ات دي�وان عال�ي كش�ور حك�م قص�اص م�ردی ك�ه 
دوس�تش را با ش�ليك گلوله به قتل رس�انده تأيي�د كردند. 
به گزارش جوان، ۱6 آبان سال 96، مأموران كالنتري ۱۷9 خليج فارس از 
مرگ مشكوك مرد جواني در بيمارستان فياض بخش باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به داوود ۳۲ ساله بود كه بر اثر شليك گلوله زخمي و 

به بيمارستان منتقل شده اما بر اثر شدت خونريزي  ها فوت كرده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني پس��ردايي داوود كه در محل حضور 
داشت به عنوان شاهد ماجرا گفت: »داوود پسرعمه ام بود. شب گذشته 
همراه پسر 4 ساله  اش به قهوه خانه رفتيم. همان موقع تلفن همراه داوود 
زنگ خورد. او بعد از اينكه تلفنش را قطع كرد از ما خواس��ت به اتوبان 
آزادگان برويم. وقتي به محل رسيديم مرد جواني با پژو ۲0۷ آمد و به 
محض روبه رو شدن با داوود به او تيراندازي كرد و گريخت. همان موقع با 
پليس تماس گرفتم و داوود را به بيمارستان رسانديم، اما بي فايده بود.«

با ثبت اين توضيحات صاحب خودروي پژو ۲0۷ به نام كاوه بازداشت شد. 
او كه از دوستان مقتول بود با انكار جرمش مدعي شد شليك ناخواسته 
بوده است. كاوه در شرح ماجرا گفت: »داوود از دوستانم بود. مدتي با هم 
اختالف حساب داشتيم اما هر بار فرصت صحبت نمي شد و مقتول هم از 
پرداخت آن طفره مي رفت. آن روز با او تماس گرفتم و قرار شد داوود به 

اتوبان آزادگان بيايد و بدهي  اش را پرداخت كند، اما به محض اينكه با من 
روبه رو شد يك سنگ برداشت و به طرفم پرتاب كرد. سنگ به شيشه 
ماشينم برخورد كرد و شكست. داوود بعد از پرتاب سنگ دست به اسلحه 
شد و قصد داشت مرا به قتل برساند. اين شد كه براي دفاع از خودم تالش 
كردم، اسلحه را از دست او بگيرم كه ناگهان يك تير به پهلوي او شليك 

شد. وقتي او را خونين روي زمين ديدم از ترس فرار كردم.«
با ثبت اي��ن اظهارات پرون��ده ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد تا اينكه در اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. در آن جلسه اولياي دم درخواست قصاص 
كردند، اما متهم بار ديگر جرمش را انكار كرد و گفت شليك ناخواسته 
بوده است. آن جلسه با تشخيص هيئت قضايي مبني بر لوث بودن پرونده 
رأي به مراسم قسامه داده شد تا اينكه اولياي دم دو روز پي در پي 50 نفر از 

بستگان نسبي خود را براي اداي سوگند به دادگاه معرفي كردند. 
 با اداي قسم از سوي بستگان اولياي دم متهم با حكم قضايي به قصاص 
محكوم ش��د. اين حكم با اعتراض وكيل متهم به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده شد اما از سوي قضات شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور تأييد شد. به 
اين ترتيب متهم در صورت عدم جلب رضايت اولياي دم در آستانه مرگ  

قرار خواهد گرفت. 

تحقيق�ات پلي�س ته�ران ب�راي پي ب�ردن به عل�ت مرگ 
مس�تأجر اتاق 13 يك�ي از خانه ه�اي مولوي با دس�تگيري 
هم اتاق�ي وي كه از محل گريخته اس�ت روش�ن مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ساعت ۲۱ شامگاه سه شنبه پنجم اسفند قاضي 
ساس��ان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران كالنتري مولوي از مرگ مش��كوك مرد 
سالخورده اي يكي از خانه هاي خيابان مولوي باخبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي داخل 
يكي از اتاق هاي خانه قديمي با جسد مرد 65 ساله روبه رو شدند كه 

به طرز مشكوكي به كام مرگ رفته بود. 
 بررسي هاي مأموران پليس حكايت از آن داشت كه خانه قديمي 
۱6 اتاق دارد كه هري��ك از اتاق ها را يك يا چند م��رد مجرد اجاره 
كرده اند. همچنين مشخص شد مرد فوت شده يك هفته قبل همراه 
پسر جواني اتاق شماره ۱۳ را در اين خانه قديمي اجاره كرده است. 

معاينات تيم پزشكي نش��ان داد چهار روز از مرگ مرد سالخورده 
گذشته به طوري كه جسد وي متعفن شده است. همچنين مشخص 
شد هم اتاقي مرد فوت شده پس از حادثه به طرز مرموزي ناپديد 
شده اس��ت. صاحبخانه به مأموران پليس گفت: اين خانه قديمي 
۱6 اتاق دارد كه هر اتاق را به يك يا چند نفر اجاره داده ام. مرد فوت 
شده يك هفته قبل همراه پسر جواني در حالي كه يك ساك همراه 

داشت اتاق شماره ۱۳ را اجاره كردند. 
در اين چند روز من از آنها خبري نداشتم تا اينكه يكي از مستأجران 
به من خبر داد كه مرد سالخورده فوت كرده است. وقتي به اتاقش 
رفتم متوجه شدم وسايل به همريخته است و هم اتاقي اش نيز بعد 
از حادثه فرار كرده است كه بالفاصله موضوع را به مأموران پليس 

اطالع دادم. 
مس��تأجر اتاق بغلي مرد فوت ش��ده هم كه موضوع را به مأموران 
پليس خبر داده بود، گفت: اين مرد همراه پس��ر جواني اين اتاق را 

اجاره كرده بود. چند روز قبل صداي ناله هايي به گوشم رسيد، اما 
از آنجايي كه او هم اتاقي داش��ت خيلي كنجكاو نشدم و فكركردم 
چنانچه مشكلي داشته باشد هم اتاقي اش به ما خبر مي دهد تا اينكه 
ساعتي بعد صداي او قطع شد. از آن روز به بعد نه مرد فوت شده و نه 
پسر جوان را نديدم. ساعتي قبل بوي بدي از داخل اتاق آنها به مشام 
رسيد كه همراه تعدادي از مستأجران به اتاق شماره ۱۳ رفتيم كه 
ديديم وسايل اتاقش به هم ريخته شده و مرد سالخورده هم فوت 

كرده است. 
همزمان با انتقال جس��د مرد فوت شده به پزش��كي قانوني براي 
مشخص ش��دن علت اصلي مرگ مأموران تحقيقات را درباره اين 

حادثه آغاز كردند. 
 همچنين قاضي ساسان غالمي به مأموران پليس دستور داد ضمن 
تحقيق از خانواده مرد فوت شده هم اتاقي فراري وي را شناسايي و 

براي تحقيقات درباره حادثه بازداشت كنند. 
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حسين فصيحي

قاتل رفيق به يك قدمي طناب دار رسيد


