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عامل قتل موبايل فروش اسالمشهري 
به قصاص محكوم شد

سارق خش�ن كه با همدس�تي دو نفر از دوس�تانش در شهرستان 
اسالمشهر فروشنده گوش�ي تلفن همراه را به قتل رسانده بود به 
مرگ محكوم شد. دو همدس�ت متهم نيز به حبس محكوم شدند. 
به گزارش »جوان« هش��تم فروردين ماه امس��ال مأم��وران كالنتري 
11شهرك الله اسالمشهر از سرقت خونين در خيابان كاشاني اين شهر 
باخبر و بعد از حضور در محل متوجه شدند صاحب مغازه موبايل فروشي 
در درگيري با سارقان به قتل رسيده است. مأموران پليس نيم ساعت 
بعد از حادثه موفق شدند سارقان را كه س��ه مرد جوان بودند بازداشت 
كنند. با كامل شدن تحقيقات فردين 22ساله به اتهام قتل عمد، تشكيل 
باند سرقت مسلحانه و ابوالفضل 20ساله و پژمان 22ساله هم به اتهام 
عضويت در باند و مشاركت در سرقت مجرم شناخته شده و دو روز قبل 
در ش��عبه يكم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شدند. هيئت 
قضايي بعد از ختم جلسه، فردين را به قصاص و ابوالفضل و پژمان را نيز 

به حبس محكوم كرد.

 ترمز توليد پژو 405 هم
 كشيده شد 

رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه توليد دو مدل سواري پرايد 
متوقف و سومين مدل آن هم به زودي از رده خارج مي شود، گفت: 
آخر خردادماه امس�ال توليد پ�ژو 4۰۵ هم متوقف خواهد ش�د. 
به گزارش »جوان« سردار سيدكمال هاديانفر در نشست خبري روز 
گذشته بااشاره به تعطيالت پيش رو گفت: هنوز زنجيره بيماري كرونا 
طبق اعالم وزارت بهداشت پيوستگي دارد و زمان مناسبي براي سفر 
نيست، لذا توصيه مي كنيم مردم به سفر نروند هر چند براساس تدابير 
ابالغي آمادگي داريم تا اگر سفري اتفاق افتاد آن را مديريت كنيم. 

وي يكي از مهم ترين اولويت هاي پليس در س��ال جاري را توسعه و 
تحول سيستمي و هوشمندسازي پليس راهور اعالم كرد و گفت: بر 
اين اساس در نظر داريم تا ش��ماره گذاري، رسيدگي به اعتراضات و 
ترخيص خودروها در بستر شبكه ملي اطالعات انجام شود و به اين 

ترتيب رفته رفته ستادهاي ترخيص نيز جمع آوري خواهد شد. 
س��ردار هاديانفر در ادامه به روند كاهشي آمار جانباختگان حوادث 
رانندگي اشاره كرد و گفت بر اساس آمار در سال هاي 96 و 97 تعداد 
جانباختگان حوادث رانندگي درصد كمي افزايش داش��ت اما سال 
گذشته موفق به مهار اين آمار شديم به طوري كه تا بهمن ماه يعني 
قبل از ش��يوع كرونا 0/2 درصد آمار جانباختگان حوادث رانندگي 
كاهش پيدا كرد و با احتساب اسفندماه اين آمار با  1/4 درصد كاهش 

روبه رو شد. 
رئيس پليس راهور ناجا در تشريح آمار جانباختگان حوادث رانندگي 
در ايام شيوع كرونا و مقايس��ه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: در 
اسفند 97، هزارو2۵7 مورد فوتي در جاده هاي كشور داشتيم. اين 
آمار در اسفند 9۸ يعني روزهايي كه كرونا شيوع پيدا كرده اما هنوز 
طرح فاصله گذاري اجتماعي اجرا نشده بود 209 مورد كاهش داشته 
و به ه��زارو4۸ جانباخته رس��يد، يعني آم��ار جانباختگان حوادث 

رانندگي ما 16/6 درصد كاهش داشت. 
س��ردار هاديانفر ادام��ه داد: در فروردين 9۸ تع��داد جانباختگان 
رانندگي هزارو 242مورد بود اما در فروردين 99 كه از تاريخ هشتم 
آن طرح فاصله گذاري اجتماعي نيز ب��ا اعمال جريمه و محدوديت 
سفر در جاده ها آغاز ش��د تعداد فوتي ها ۸۳2 مورد بود، يعني 410 
نفر كمتر، در مجموع مي توان گفت كه در فروردين 99 و اسفند 9۸ 
كه همزمان با شيوع كرونا در كشور بود 619 نفر در مقايسه با دو ماه 

گذشته سال قبل كمتر جان خود را از دست داده اند. 

  كالهبرداري 25ميلياردتوماني   از 4 مشتري بانك 
م�ردي ك�ه مش�تريان سرش�ناس 
يك�ي از بانك ه�اي ته�ران را ب�ا 
ارزان قيم�ت  ارز  تهي�ه  وع�ده 
فري�ب داده و از آنه�ا كالهب�رداري 
2۵ميلي�ارد توماني كرده ب�ه همراه 
همدستش س�رانجام بازداشت شد. 
به گزارش »جوان« س��رهنگ كارآگاه 
جهانگير تقي پور معاون مبارزه با جعل 
و كالهبرداري پلي��س آگاهي پايتخت 
گف��ت: 1۵بهمن ماه س��ال گذش��ته 
پرونده اي با موضوع كالهبرداري روي 
ميز كارآگاه��ان اداره 14 پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. يكي از ش��اكيان در 
توضيح شكايت خود گفت: چندي قبل 
در يكي از شعب بانكی با مردي آشنا شدم 
كه گفت يكي از دوستانش بازرگان است 
و مي تواند به راحتي برايم ارز به قيمت 
دولتي تهيه كند. من هم به حرف هاي 
او اعتماد ك��ردم و بعد از ح��رف زدن با 
بازرگان كه مردي ۳0ساله به نام حميد 

بود 7ميليارد تومان به حس��ابش واريز 
كردم. مطابق قراري كه با حميد داشتم 
قرار شد چند روز بعد از واريز شدن پول 
به يكي از هتل هاي بزرگ تهران برويم 
و آنجا ارزها را به م��ن تحويل دهد. روز 
قرار راهي هتل شدم تا ارز ها را از حميد 
تحويل بگيرم اما او سر قرار حاضر نشد. 
وقتي با او تم��اس گرفتم گف��ت كه از 
سوي نهادهاي امنيتي تحت نظر است 

و نتوانسته برايم ارز تهيه كند. 
ش��اكي ادام��ه داد: وقتي در اي��ن باره 
تحقيق كردم متوجه ش��دم كه حميد 
چند نفر ديگر از مشتريان همان بانك 
را به اي��ن ش��يوه فري��ب داده و از آنها 

كالهبرداري كرده است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان 
پليس با بررسي ش��كايت های مطرح 
ش��ده مخفيگاه حميد و همدس��تش 
را شناس��ايي و چن��د روز قب��ل آنها را 
دس��تگير كردند. دو مته��م در اولين 

بازجويي ها كالهبرداري را انكار اما در 
تحقيقات بيش��تر به جرمشان اعتراف 
كردند. حميد گفت: دوستم مشتريان 
پولدار ش��عبه بانك را به م��ن معرفي 
مي ك��رد. وي ادام��ه داد: او م��ن را به 
عنوان بازرگان معرف��ي مي كرد و بعد 
از جلب اعتمادش��ان من ه��م با وعده 
تهيه ارز ارزان قيمت پولشان را تحويل 
مي گرفتم و زماني كه درخواس��ت ارز 
مي كردند مدعي مي ش��دم كه از سوي 
نهادهاي امنيتي تحت نظر هستم و آنها 

را مي ترساندم تا پيگير ماجرا نشوند.
س��رهنگ كارآگاه جهانگي��ر تقي پور 
معاون مبارزه با جع��ل و كالهبرداري 
پليس آگاه��ي پايتخت گفت: متهمان 
به همين شيوه با كالهبرداري از چهار 
مشتري شعبه بانك 2۵ميليارد تومان 
كالهبرداري كرده بودند كه به دستور 
بازپ��رس ش��عبه 14دادس��راي ناحيه 

12تهران راهي زندان شدند. 

کشف 540 خودروي داخلي احتكار شده از 5 پارکینگ
در روزهايي كه فضاي عمومي جامعه در التهاب 
بازار خودرو به سر مي برد، رئيس پليس تهران 
از كشف ۵4۰ دس�تگاه خودروي احتكار شده 
محصوالت اي�ران خودرو و س�ايپا خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« س��ردار حس��ين رحيمي در 
حاشيه سي و پنجمين مرحله از طرح رعد در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��د و ابتدا گزارشي از عملكرد 
نيروهاي پليس پيشگيري در برخورد با سارقان و 
مخالن امنيت ارائه كرد. او توضيح داد: » طی اين 
طرح كه با تالش همكارانم در پليس پيش��گيري 
انجام گرفت موفق به بازداشت 670 سارق، مالخر 
و كيف قاپ شديم. همچنين در اين طرح 2۵ باند 
س��رقت منهدم و 2ه��زار و 170 قلم ان��واع اقالم 
س��رقتي به ارزش 9/۵ميليارد تومان كشف شد. 
كش��فيات اين طرح 1۸2 دس��تگاه خودرو، 7۳ 
دستگاه موتورسيكلت، سه قبضه سالح جنگي و 

۳4 قبضه سالح سرد بوده است.« 
موضوع ديگري كه رئيس پليس تهران به آن اشاره 

كرد كشف خودروهاي احتكار ش��ده از انبارها و 
پاركينگ ها بود. او در توضيح بيشتر كشف ۵40 
دس��تگاه خودروي دپو ش��ده گفت: »اين تعداد 
خودرو از پن��ج پاركينگ و انبار در تهران كش��ف 
شد و همگي محصوالت متعلق به ايران خودرو و 
سايپا بود كه مدت ها در انبارها متوقف شده بود.« 
س��ردار رحيمي با توجه به اقدامات و تالش هاي 

پليس امنيت اقتصادي در خصوص بازار ارز گفت: 
»با تالش همكارانم در پلي��س امنيت اقتصادي، 
موفق ش��ديم 2۳ دالل ارزي را بازداشت و از آنها 
۸ميليارد تومان انواع و اقسام ارز را كشف كنيم.«  
يكي از هزاران جرائمي كه مدام در فضاي مجازي 
در حال گسترش است فعال بودن ميزهاي قمار 
آنالين است كه بس��ياري از چهره هاي برند شده 

از گردانندگان اين ميزهاي قمار هستند. هر چند 
فعاليت قمار در كشور غيرقانوني است اما فعال بودن 
اين ميزها و گردش هاي مالي كالن آن حكايت از 
وجود دست هاي پشت پرده در اين باره دارد چراكه 
درگاه هاي ريالي اين ميزها به شدت فعال است و 
كسي هم برايشان ايجاد مزاحمت نمي كند. رئيس 
پليس تهران در پاسخ به چرايي فعال بودن ميزهاي 
قمار آنالين به خبرنگار ما مي گويد:»تالش پليس 
در زمينه برخورد با ميزهاي قمار آنالين وجود دارد 
و جدي اس��ت به طوري كه چهار باند كه در اين 
زمينه فعاليت داشتند از سوي پليس فتا شناسايي 
و دستگير شدند.« س��ردار رحيمي همچنين از 
توقيف خودروي مزاحمان خياباني خبر داد و گفت: 
»با توجه به ش��كايت هاي ف��راوان مردمي درباره 
برخورد با مزاحم��ت  و دور دورهاي خياباني، ۳9 
دس��تگاه موتورسيكلت و 1۳ دس��تگاه خودرو را 
كه اقدام به ايجاد مزاحم��ت خياباني مي كردند، 

توقيف كرديم.«
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قاتل: می خواستم كم نياورم، قتل كردم 
پس�ر جواني ك�ه در ج�دال ب�ا يكي از 
مدال آوران رزمي كار او را با ضربه چاقو 
به قتل رس�انده اس�ت، مدعي ش�د به 
خاطر دختري كه همراه�ش بود دچار 
غرور ش�ده و دس�ت به چاقو برده بود. 
به گزارش »ج��وان« 2۳ مرداد ماه س��ال 
گذش��ته مأموران كالنتري 122 دربند از 
حادثه خونين در يكي از رستوران هاي محل 
باخبر و در محل حاضر شدند. شواهد نشان 
داد در اين درگيري پسر 20ساله ای به نام 
كيوان زخمي و به بيمارستان منتقل شده 
است.   تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت 
تا اينكه از بيمارستان خبر رسيد كيوان به 
خاطر ش��دت خونريزي فوت كرده است، 
بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
ش��د  و مأموران ب��ا بررس��ي دوربين هاي 
مداربس��ته رس��توران عامل حادثه را كه 
پسر20 ساله ای به نام پيام بود شناسايي و 

16روز بعد بازداشت كردند. 
متهم به قتل اعتراف كرد و گفت: »در خيابان 
با دختر جواني آشنا شده بودم. شب حادثه 
دختر جوان با دوستش آمد و قرار شد همراه 
دوستم چهارنفري به دربند برويم. در يكي 
از رستوران ها مشغول كشيدن قليان بوديم 

كه دو پسر شهرستاني در حالي كه روبه روي 
ما نشسته بودند خيره شدند. به خاطر رفتار 
آنها عصباني شدم و اعتراض كردم. همان 
موقع يكي از آنها با مش��ت به سرم كوبيد 
كه گيج شدم. صاحب رس��توران با ديدن 
درگيري از ما خواست آنجا را ترك كنيم، 
به همين خاطر از رس��توران بيرون آمديم 
اما دوباره درگير ش��ديم و در آن درگيري 
با چاقويي كه همراه داش��تم يك ضربه به 
سينه كيوان زدم و فرار كردم. وقتي به خانه 
پدرم رفتم چاقو را به ب��رادرم تحويل دادم 
و ماج��را را براي او تعريف ك��ردم.«  متهم 
ادامه داد: »وقتي ف��رداي آن روز فهميدم 
پسرجوان فوت كرده است، شوكه شدم و 
تصميم گرفتم خودم را مخفي كنم تا اينكه 
بازداشت شدم.«  با اقرارهاي متهم برادر او 
نيز بازداشت شد، سپس كيوان به اتهام قتل 
عمد با سالح سرد و برادرش به اتهام اخفاي 
ادله جرم روانه زندان شدند. پرونده پس از 
تكميل، صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 

قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، پدر كيوان در 
جايگاه ايستاد و گفت: »پسرم رزمي كار بود 

و 16مدال كشوري داش��ت. او با دوستش 
براي كار به تهران آمده بود كه بي رحمانه 
كشته شد. براي متهم درخواست قصاص 

دارم.« 
در ادامه پيام در جايگاه ايستاد و با اقرار به 
جرمش گف��ت: »در آن درگيري به خاطر 
اينكه جلوي دوس��تانم و آن دختر غرورم 
نشكند، چاقو كشيدم اما حاال پشيمانم و 
درخواست گذشت دارم. همچنين از مادرم 
نيز خجالت مي كشم. او بعد از اينكه پدرم ما 
را رها كرد و رفت به سختي من و برادرم را 
بزرگ كرد. نتوانس��تم زحماتش را جبران 
كنم.« متهم در خص��وص حمل چاقو نيز 
گفت: »با برادرم در بازار ميوه و تره بار كار 
مي كردم. چاقو براي برادرم بود كه يك هفته 

قبل از حادثه از او گرفته بودم.« 
س��پس برادر متهم كه با ق��رار وثيقه آزاد 
بود در جايگاه ايس��تاد و گفت: »آن ش��ب 
چاقو را از برادرم گرفتم و در جيبم گذاشتم 
كه ناخواس��ته از جيبم داخل دستشويي 
افتاد. اگر نزد من ب��ود آن را تحويل پليس 

مي دادم.«
در پايان هيئت قضايي متهم را به قصاص 

محكوم و برادر وي را تبرئه كرد. 

زن ميانس�الی كه به علت ايس�ت قبلي مرگش از س�وي پزشكان 
بيمارستاني در شهرستان خرم آباد تأييد ش�ده بود 18 ساعت بعد 
در س�ردخانه زنده ش�ده و به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل شد. 
عبدالرضا ش��هبازي مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
گفت: ظهر روز دوشنبه 29 ارديبهشت ماه زني 42ساله به علت ضعيف 
شدن عالئم حياتي به يكي از بيمارستان هاي شهرستان خرم آباد منتقل 
شد. تالش كاركنان اورژانس براي احياي اين زن ثمري نداشت و جسد او 

به سردخانه منتقل شد.
 وي ادامه داد: در پرونده پزشكي علت فوت زن ميانسال ايست قلبي اعالم 
شد و خانواده اش پس از اطالع از ماجرا پيگير مجوز كفن و دفن بودند. صبح 
روز گذشته و در حالی كه 1۸ ساعت از تأييد فوت اين زن گذشته بود  وقتي 
پزشك قانوني جسد را براي صدور جواز فوت معاينه مي كند، متوجه نفس 
كشيدن او مي شود. پس از اطالع از ماجرا زن بيمار به اورژانس بيمارستان 
مدني منتقل مي ش��ود و تحت درمان قرار مي گي��رد.  دكتر آرش امين 
متخصص قلب بيمارستان شهيد مدني خرم آباد هم به ايسنا گفت: اين بيمار 
پس از انجام موفقيت آميز عمليات احيا همچنان تحت درمان است. يكي از 
كاركنان بيمارستان شهيد مدني لرستان اما به »جوان« گفت كه زن بيمار 

در كما به سر مي برد و تالش براي درمان وي همچنان در جريان است. 
هدايت دالوند مدير عامل سازمان آرمستان هاي خرم آباد هم به تسنيم 
گفت: زن 42ساله كه دو روز قبل بر اثر سكته فوت و به سردخانه بهشت 
رضا خرم آباد منتقل مي شود، صبح روز بعد وقتي پزشكي قانوني براي انجام 
كارهاي صدور جواز دفن مراجعه مي كند، كارگر سردخانه متوجه عالئم 
حيات در اين خانم مي شود كه در نهايت پس از تماس با 11۵ اين خانم احيا 
و به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد انتقال پيدا مي كند و هم اكنون در اين 

بيمارستان بستري است.  

در خرم آباد اتفاق افتاد
زنده شدن زن در سردخانه

 پس از 18 ساعت


