
14
88498435سرويس  حوادث

دو  ش��نبه 16 تي��ر 1399 | 14 ذی القع��ده 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5967   

موبايل قاپاني كه اسكورت داشتند 
دو موباي�ل ق�اپ موت�ور س�وار در حال�ي ك�ه دو همدس�ت ديگرش�ان ب�ا موت�ور 
س�يكلت آنه�ا را اس�كورت مي كردن�د دس�ت ب�ه س�رقت هاي س�ريالي مي زدن�د.

به گزارش جوان، چندي قبل، مأموران اداره هجدهم پليس آگاهي تهران در جريان سرقت هاي 
سريالي تلفن همراه شهروندان  در حوالي محدوده مركزي ش��هر قرار گرفتند. كارآگاهان در 
روند تحقيقات و بررسي دوربين هاي مداربسته محل هاي سرقت دريافتند راكب يك دستگاه 
موتور س��يكلت با يك ترك نشين بعد از نزديك ش��دن به عابراني كه در حال مكالمه هستند 
تلفن همراه آنها را قاپيده و از صحنه متواري مي شوند. سپس راكب يك موتور سيكلت ديگر به 
همراه ترك نشين خود با حركات نمايشي مالباخته ها را گمراه مي كنند تا آنها نتوانند سارقان 
را شناس��ايي و تعقيب كنند.  با بدس��ت آمدن اين اطالعات، مأموران پلي��س يكي از راكبان 
موتور سيكلت را كه پسر 23 ساله اي به نام پيمان و از سارقان سابقه دار است، همراه همدست 
شناسايي كردند. مأموران پليس در گام بعدي دو موتور سوار ديگر را هم كه سارقان را هنگام 
موبايل قاپي اسكورت مي كردند شناسايي كردند. سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه 
با جرائم خاص پليس آگاهي پايتخت گفت: »با شناس��ايي چهار سارق، سرانجام متهمان در 
19 خرداد سال جاري در يك عمليات پليسي در مخفيگاهشان بازداشت شدند. متهمان بعد از 

انتقال به اداره آگاهي، به 50 فقره موبايل قاپي با مشاركت يكديگر اعتراف كردند.«
احمد نجفي در آخر گفت:  با دعوت از ش��اكيان، تاكنون 42 نفر از مال باختگان هر چهارمتهم 
را شناسايي كردند و متهمان نيز به دستور دادياري دادسراي ناحيه 34 تهران براي تحقيقات 

بيشتر و شناسايي شاكيان احتمالي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

متهم: قصد كمك داشتم 
پس�ر جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت 
دختر دانش�جويي را م�ورد آزار و 
اذيت قرار داده اس�ت در جلس�ه 
دادگاه جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
به گزارش ج��وان، اسفند س��ال 98 
دختر دانش��جويي به ن��ام فرانك با 
مراجعه به اداره پليس از مرد جواني 
به نام س��پهر ب��ه اتهام اذي��ت و آزار 
ش��كايت كرد و گفت: »خانواده ام در 
شهرستان زندگي مي كنند. دو سال 
قبل وقتي در رش��ته علوم سياس��ي 
دانشگاه عالمه قبول شدم به تهران 
آمدم و در خوابگاه دانشجويي ساكن 
ش��دم، اما به خاطر ش��يوع ويروس 
كرونا خوابگاه تعطيل شد. اين شد كه 
تصميم گرفتم به شهرستان برگردم 
و سراغ بليت اتوبوس رفتم، اما بليت 
پيدا نكردم. به همين خاطر به سپهر 
كه در رش��ته هنر تحصيل مي كرد و 
طراح طال بود زنگ زدم و براي تهيه بليت خواستم به من كمك كند كه سپهر هم قبول كرد و 
قرار شد با خودرواش به دنبال من بيايد و چند ساعتي با هم در خيابان دور بزنيم و بعد مرا به 
ترمينال ببرد و براي من بليت بگيرد.« شاكي ادامه داد: »وقتي سپهر دنبالم آمد گفت بهتر است 
به خاطر ويروس كرونا در خيابان نباشيم و به خانه برويم. حرفش را باور كردم اما وقتي وارد خانه 
او شدم تازه فهميدم در چه دامي گرفتار شده ام«. با طرح اين شكايت پسر جوان بازداشت شد. 

او تحت بازجويي قرار گرفت اما جرمش را انكار كرد. 
پرونده با انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و قرائن موجود به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه شاكي بار ديگر شكايت خود را مطرح كرد. سپس 
متهم در جايگاه ايستاد و با انكار جرمش گفت: »روز حادثه شاكي خودش با من تماس گرفت 
و خواست او را كمك كنم. او مي گفت براي رفتن به شهرستان بايد تا صبح در خيابان باشد تا 
بتواند بليت تهيه كند. اين شد كه دنبالش رفتم سپس با ميل خودش به خانه ام آمد و من هم 
قصد كمك به او را داشتم. حاال نمي دانم چرا از من شكايت كرده است و اين ادعا را مطرح كرده 

است، در صورتي كه من او را اذيت و آزار نكردم.«
متهم در ادامه گفت: »ش��اكي قباًل با يكي از دوستانم رابطه داش��ت. من بعد از اينكه شاكي 

رابطه اش را با دوستم قطع كرد با او آشنا شدم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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به گزارش جوان، روز دوشنبه نهم تير پس��ر جواني در تهران به اداره 
پليس رفت و از گم شدن ناگهاني پدر تاجرش شكايت كرد. 

شاكي در توضيح ماجرا گفت: پدرم كامران نام دارد و چند سالي است 
عالوه بر تجارت با صنف فروشندگان مواد شوينده كار مي كند. امروز 
با يكي از همكارانش به نام پيمان قرار داشت به باغ گيالسي در حوالي 
كن بروند و به همين خاطر با خودروی گرانقيمتش از خانه بيرون رفت 

و ديگر به خانه برنگشت. البته ساعت 8 شب پيمان با من تماس گرفت 
و گفت پدرم سر قرار نرفته است. 

باطرح اين شكايت تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي به 
دستور قاضي محمد جواد شفيعي براي بررسي وارد عمل شدند. 

    كشف خودروي سوخته 
مأموران پليس در نخستين شاخه از تحقيقات شماره پالك خودروي 
مرد گمشده را در اختيار گشت هاي پليس قرار دادند تا اينكه يك روز 
بعد مأموران گشت پليس موفق شدند خودروي سوخته شده كامران 

را حوالي بيابان هاي فيروز بهرام در جنوب تهران كشف كنند. 
پس از كشف خودروي سوخته فرضيه قتل مرد تاجر براي مأموران 
قوت گرفت و مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه دريافتند 
كامران روز حادثه براي آخرين بار با ش��ريكش پيمان تماس داشته 
و از طرفي هم مشخص ش��د پيمان به مرد تاجر 600 ميليون تومان 

بدهي داشته است. بنابراين مأموران پليس پيمان را به عنوان مظنون 
حادثه بازداشت كردند كه متوجه آثار سوختگي روي دست، صورت 

و بدن وي شدند. 
متهم پس از دستگيري ابتدا از سرنوشت ش��ريك كاري اش اظهار 
بي اطالعي كرد و مدعي شد كه آثار س��وختگي روي بدنش مربوط 
به حادثه آتش س��وزي دفتر كارش است، اما متهم در نهايت وقتي با 
مدارك و داليل روبه رو شد به قتل كامران و آتش زدن خودروي مقتول 
اعتراف كرد و گفت كامران را در باغ گيالسي حوالي كن به قتل رسانده 
و جسدش را همانجا رها كرده است. بدين ترتيب مأموران پليس راهي 
محل حادثه شدند و جسد مرد پولدار را كشف كردند. متهم صبح ديروز 
براي بازجويي به دادسراي امور جنايي منتقل شد و پس از اعتراف به 
قتل دوستش به دستور قاضي شفيعي براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

پليس بايد 
پاسخگوي مردم باشد

جانش�ين فرمانده ناجا با بيان اينكه بايد خود را خادم 
و پاس�خگوي م�ردم بداني�م و در قبال آنان احس�اس 
تكلي�ف و وظيفه كنيم، گف�ت:  بايد اقت�دار، انضباط و 
رأف�ت پلي�س در روش ه�ا و منش ها مش�هود باش�د.

به گزارش پليس، سردار قاسم رضايي در نشست با رئيس 
پليس راهور ناج��ا و جمعي از مديران ب��ا قدرداني از تالش 
مأموران پليس راهور درخصوص مديريت ترافيك و تسهيل 
تردد اظهار داشت: شهداي نيروي انتظامي مظلوم هستند و 
در اين ميان شهداي راهور مظلوم ترند، بسياري از نيروهاي 
اين پليس در راه تسهيل تردد و مديريت ترافيك تا پاي جان 
و فعاليت ايثارگونه پيش مي روند.  وي در بخش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به تنوع و گس��تردگي مأموريت هاي 
نيروي انتظامي خاطر نشان كرد: تك تك ما وظيفه داريم 
نسبت به مسئوليت هايمان متعهد باشيم، بايد خود را خادم 
و پاسخگوي مردم بدانيم و  به آنان احساس تكليف و وظيفه 
كنيم.  سردار رضايي با بيان اينكه ما از مردم، براي مردم و در 
خدمت آنان هستيم، گفت: نيروهاي پليس رفتاري توأم با 
ادب، اخالق و با تكيه بر ارزش هاي ديني، اسالمي و انقالبي 
داشته باشند، بنده به جد معتقدم كه حتي اعمال قانون بايد 

توأم با رعايت ادب و اخالق اسالمي باشد. 
جانشين فرمانده ناجا ادامه داد: ايمان به خدا، واليت پذيري، 
اخالق م��داري، م��ردم داري، تعه��د و وظيف��ه شناس��ي، 
تخصص گرايي، مهارت محوري، اصل و راهبرد همه نيروهاي 
پليس باشد، در واقع سبزپوشان ناجا وظايف شان را مخلصانه 

و مقتدرانه انجام دهند. 
س��ردار رضايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اقدامات مؤثر پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خدمات دهي 
به مردم  خاطر نشان كرد: اين پليس نماد نظم و انتظام است 
و در پيشاني ارتباط و تعامل با مردم است، به جد اعتقاد دارم 
كه نيروهاي فعال در اين پليس بايد با دقت و تمركز انتخاب 
شوند، از طرفي مجموعه ستادي كه قوه عاقله و مغز متفكر 
هر سازماني است بايد پشتيبان و حمايت كننده نيروهاي 

صفي و اجرا باشد. 
جانش��ين فرمانده ناجا با بيان اينكه انضباط همه نيروهاي 
پليس بايد در روش ها و منش ها مشهود باش��د، ادامه داد: 
آموزش مداوم در ارتقاي مهارت هاي علمي و تخصصي نيروها 
مالك باشد، تداوم آموزش ها مي تواند آمادگي ما را در مواجهه 

با مأموريت هاي مختلف ارتقا دهد. 
وي در ادامه بر لزوم توسل به آموزش همگاني براي ارتقای 
فرهنگ ترافيك و كاهش كشته شدگان تصادف تأكيد كرد و 
گفت: جلب مشاركت هاي مردمي و استفاده از ظرفيت هاي 
متنوع رس��انه اي اعم از كليپ س��ازي، توليد انيميش��ن، 
سريال سازي و انجام مصاحبه ها و اطالع رساني هاي به موقع 

و دقيق مي تواند كارساز باشد.

3 مسافر به مقصد نرسيدند 
تصادف يك دستگاه س�واري پژو 405 با يك دستگاه 
كامي�ون در مح�ور كهن�وج – بندرعباس در اس�تان 
كرم�ان، سه كش�ته و دو مج�روح برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس راه استان كرمان 
از تصادف منجر به فوت در محور كهنوج  -  بندرعباس باخبر 
و راهي محل شدند. با حضور مأموران در محل، بررسي هاي 
اوليه نشان داد، يك دستگاه پژو 405 با يك دستگاه كاميون 
برخورده كرده كه در اثر آن سه نفر از سرنشينان پژو در دم 
فوت كرده اند. همچنين مشخص ش��د راننده و سرنشين 

كاميون نيز مجروح و راهي بيمارستان شده اند. 
سرهنگ علي رضايي، سرپرس��ت پليس راه جنوب استان 
درباره علت حادثه گفت: »كارشناسان پليس راه، علت حادثه 

را انحراف به چپ سواري پژو 405 اعالم كردند.«
شناي مرگ در استخر آب  

كشاورزي 
سه مرد هنگام شنا در استخر آب كشاورزي در روستاي 
بدرآباد شهرس�تان ميب�د اس�تان يزد غرق ش�دند. 
به گزارش جوان، اين حادثه روز ش��نبه در روستاي بدرآباد 
شهرستان ميبد در استان يزد اتفاق افتاد. با حضور مأموران 
در محل مشخص شد دو مرد جوان و يك مرد ميانسال براي 
شنا داخل استخر آب كشاورزي رفته و به خاطر عدم مهارت 
در شنا با وجود مقادير زيادي از گل و الي در كف استخر غرق 
شده اند.  سرهنگ سيدمحمد طاهر موسوي، فرمانده انتظامي 
شهرس��تان ميبد گفت: »بعد از تخليه آب توسط نيروهاي 
آتش نشاني اجساد اين سه نفر از داخل استخر خارج و براي 

بررسي هاي بيشتر به پزشكي قانوني منتقل شد.«

  سلفي با مقتول قبل از قتل در باغ گيالس 

 گفت وگو با متهم 
پيمان چطور با مرد تاجر آشنا شدي ؟ 

چند سالي اس��ت كه در زمينه خريد و فروش مواد شوينده 
فعاليت مي كن��م و نمايندگي فروش محص��والت كارخانه 
معروف مواد بهداش��تي را هم دارم و مقتول هم از س��ال 83 
مشتري من بود و به او مواد شوينده و بهداشتي مي فروختم . 

چرا كامران را به قتل رساندي ؟ 
اختالف مالي داشتم. 

به او جنس فروخته بودي ؟ 
نه، ما اين اواخر با هم شريك ش��ده بوديم كه اختالف مالي 

پيدا كرديم. 
بيشتر توضيح بده. 

ش��ش ماه قبل كامران را ديدم و تصميم گرفتيم به صورت 
شريكي با هم كار كنيم. قرار ش��د پول و سرمايه و كاال از او و 
مشتري از من باشد. مدتي گذشت از آنجايي كه بيماري كرونا 
هم همه گير شد كار و بار ما سكه شد و از طرفي هم مشتريان 
من خيلي زياد بودند كه سود خوبي هم كرديم. در اين مدت 
تمامي اطالعات مشتري هاي من در كامپيوتر محل كار ثبت 
شده بود، اما كامران براي بستن قرار داد امروز و فردا مي كرد 
كه احتمال دادم او پس از اينكه اطالعات كامل مشتريانم را 

بدست بياورد شراكتش را با من بهم مي زند. به همين خاطر در 
اين مدت هر چند وقت يكبار 50 ميليون تومان،100 ميليون 
تومان از او گرفتم كه در مجموع 600 ميليون تومان شد. اواخر 
خرداد كامران به من گفت كه آپارتماني در شهريار خريده 
است و از من خواست سه فقره چك جمعاً 900 ميليون تومان 
در وجه او صادركنم و من به او چك دادم. وقتي نزديك موعد 
سررسيد چك ها ش��د و از او خواستم براي برداشت چك ها 
به حسابم پول واريز كند، اما كامران گفت همه 900 ميليون 
تومان من بايد پرداخت كنم. او مدعي بود كه در اين مدت سود 
زيادي كرده ايم و 300 ميليون تومان سهم او مي شود. همين 

موضوع باعث شد كه من تصميم به قتل او بگيرم. 
درباره روز حادثه توضيح بده. 

آن روز با كامران تماس گرفتم و به او گفتم با مديران كارخانه 
در باغ گيالسي حوالي كن قرار مالقات دارم و از او خواستم 
او هم در جلسه ما ش��ركت كند كه قبول كرد. من با موتور 
س��يكلتم به محل قرار رفتم و در ابتداي جاده كن موتورم را 
قفل كردم و سوار خودروي شاسي بلند او شدم. به طرف كن به 
راه افتاديم و كامران هم به خاطر ويروس كرونا از من خواست 
در صندلي عقب بنشينم. در ميانه راه با او حرف زدم و سعي 
كردم او را راضي كنم كه مبلغي از چك ها را او پرداخت كند، اما 

فايده اي نداشت تا اينكه به جاده فرعي رسيديم و از او خواستم   
وارد جاده فرعي شود، در نزديكي باغ گيالسي خودرواش را 
متوقف كرد و كليد خودرو را به بهانه جابه جا كردن از او گرفتم. 
ابتدا با هم در باغ چند عكس سلفي با موبايل كامران گرفتيم 
كه ناگهاني او را از روي تپه به پايين هل دادم كه زمين خورد. 
كامران به من گفت »چه كار مي كني؟« كه با او درگير شدم 
و او چاقويي از جيبش بيرون آورد و ضربه به دستم زد. در آن 
لحظه نه چيزي مي ديدم و نه چيزي مي شنيدم و فقط به خاطر 

دارم كه با سنگ چند ضربه به سرش زدم. 
بعد چه شد ؟ 

وقتي فهميدم او فوت كرده خودرواش را س��وار شدم و براي 
اينكه صحنه سازي كنم با پسرش تماس گرفتم و گفتم كامران 

سر قرار نيامده و او هم اظهار بي اطالعي كرد. 
به همسرت نگفتي؟ 

همان ساعت با همسرم تماس گرفتم و گفتم با موتور تصادف 
كرده ام، از او خواستم به خانه دايي ام در حوالي كن بياد و براي 
من لباس بياورد. وقتي آمد به دروغ گفتم كه چند نفر كامران 
را به قتل رس��انده و گفته اند اگر ماجرا را لو دهم خانواده ام را 
مي كشند كه همسرم و دايي ام باور نكردند و اصرار كردند من 
خودم را به پليس معرفي كنم اما من ادعاي بي گناهي كردم و 

گفتم از آنجايي كه آثار دست من روي خودروي مقتول است، 
تصميم دارم خودروي او را آتش بزنم تا مأموران مرا اشتباهي 
بازداشت نكنند. دايي و همسرم باز هم تالش كردند مانع من 
شوند، اما من تصميم خودم را گرفته بودم و خودروي مقتول را 

به حوالي فيروز بهرام بردم و آنجا آتش زدم. 
ماجراي آتش سوزي ساختگي چه بود ؟ 

وقتي خودرو را آتش زدم دس��ت و صورتم دچار سوختگي 
ش��د كه به دفتر كارم رفتم و آنجا آتش سوزي ساختگي در 
آشپزخانه بر پا كردم و با اورژانس تماس گرفتم كه اورژانس هم 
مرا به بيمارستان منتقل كرد و با اين صحنه سازي مي خواستم 

مأموران پليس را فريب دهم. 
داخل خودروي شما مقداري سيانور هم كشف 

كرده اند، درسته ؟ 
بله، ابتدا قصد داشتم كامران را با سيانور به قتل برسانم كه 

موفق نشدم. 
پشيمان هستي؟ 

بل��ه، از روز حادثه خورد و خوراك ندارم و هميش��ه كابوس 
مي بينم. 

چر ا خودت را معرفي نكردي ؟ 
مي خواستم خودم را معرفي كنم كه دستگير شدم. 

راننده تاكسي در يك قدمي چوبه دار 
حكم قصاص راننده تاكسي كه به خاطر سوار 
كردن مسافر خارج از نوبت همكارش را به قتل 
رسانده بود در ديوان عالي كشور تأييد شد. 
به گزارش جوان، تابس��تان س��ال 97 مأموران 
پليس از درگيري خونين دو راننده تاكسي در 
محله يافت آباد باخبر و راهي محل شدند. اولين 
بررسي ها حكايت از آن داشت كه يكي از راننده ها 
به نام فرزين 27 س��اله در آن درگيري زخمي 
و راهي بيمارس��تان شده اس��ت. ضارب حامد 
30 ساله كه در محل حضور داشت بازداشت شد و 
در حاليكه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت از 
بيمارستان خبر رسيد فرزين به دليل ضربه شديد 

به سر و شكستگي جمجمه فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني حامد به اتهام 
قتل عمد مورد بازجويي قرار گرف��ت. او با اقرار 
به جرمش در ش��رح ماجرا گفت: »من و فرزين 
راننده تاكسي بوديم و مدتها با هم در يك خط 
كار مي كرديم. مدتي قبل نامزد كرده بودم و قصد 
ازدواج داشتم به همين خاطر مجبور بودم بيشتر 
كار كنم تا بتوانم هزينه جشن عروسي ام را تأمين 
كنم. روز حادثه چند مسافر سوار كرده  و در حال 
حركت بودم كه فرزين جلو آمد و اعتراض كرد. 
او مدعي بود خارج از نوبت مسافر سوار كرده ام به 
همين دليل اصرار كرد آنها پياده شوند اما خود 
مسافران راضي نشدند. من هم به خاطر رفاقتي 

كه با فرزين داشتم سكوت كردم و حرفي نزدم 
اما او دست بردار نبود كه عصباني شد و به آيينه 
ماشين ضربه زد. آيينه ماشينم شكست و من به 
خاطر اينكه هنوز كار نكرده بودم و پولي همراه 
نداشتم، پيچ گوش��تي را برداشتم تا آنرا درست 
كنم كه فرزين اين بار از پشت به من حمله كرد. 
اين ش��د كه براي دفاع از خودم پيچ گوشتي را 
به طرفش پرتاب كردم كه ناخواس��ته به سر او 

برخورد كرد.«

با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم 
روانه زندان شد و پرونده به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلسه 
محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه 
قرار گرفت و بعد از درخواست قصاص از سوي 
مادر مقتول، با ادعاي قت��ل غير عمد در دفاع از 
خود گفت: »آن روز فرزين خودش درگيري را 
شروع كرد و حتي شاهدان حادثه هم شهادت 
دادند. مقتول وقتي پيچ گوش��تي را در دستانم 

ديد قصد داشت آنرا بگيرد كه سر پيچ گوشتي 
به دس��ت او افتاد و دس��ته آن در دست خودم 
بود. در آن درگيري نمي دانم چطور شد كه سر 
پيچ گوشتي از دست مقتول رها شد و تيغه آن 
به شدت به سر او برخورد كرد. « متهم در ادامه 
گفت: »زمين سراشيبي بود به همين دليل فكر 
كنم پاي مقتول پيچ خورد و تيغه پيچ گوشتي از 
دست مقتول رها ش��د و به سرش برخورد كرد. 
باور كنيد ضربه اي به سر مقتول نزدم و وقتي او 
را بيهوش روي زمين ديدم بالفاصله با اورژانس و 

سپس با پليس تماس گرفتم.«
متهم در حاليكه س��رش پايين ب��ود رو به مادر 
مقتول كرد و گف��ت: »ش��رمنده ام و تقاضاي 
بخشش دارم. من س��الها با فرزين دوست بودم 
و باور كنيد قصد درگيري و قتل نداش��تم اما او 
به خاطر چند مسافر عصباني شد و درگيري را 

شروع كرد.«
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك موجود 
در پرونده، متهم را به قصاص محكوم كرد. اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرس��تاده شد و در 
شعبه 33 ديوان عالي كش��ور تأييد شد. به اين 
ترتيب حكم قصاص براي س��ير مراحل اجراي 
حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي 
تهران فرستاده شد و در صورتيكه متهم نتواند 
رضايت اولياي دم را جلب كند قصاص مي شود.  

مدير نمايندگی  ش�ركت پخش يك�ي از كارخانه هاي 
معروف مواد بهداشتي در جريان اختالف مالي با يكي از 
مشتريان پولدارش او را در قرار ساختگي به باغ گيالس 

كشاند و پس از گرفتن عكس سلفي به قتل رساند. 

   دنده عقب مرگبار  در ميدان ميوه و تره بار 
حركت ب�ا دن�ده عق�ب راننده ي�ك دس�تگاه خ�ودروي نيس�ان در مي�دان ميوه و 
تره ب�ار ته�ران بزرگ، موج�ب فوت ي�ك كارگ�ر و زخمي ش�دن كارگر ديگر ش�د. 
به گزارش جوان، ساعت 21:10 چهاردهم تير س��ال جاري مأموران پليس پايتخت از يك 
تصادف منجر به فوت در محوطه ميدان ميوه و تره بار بزرگ تهران باخبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي اوليه نشان داد، يك دستگاه وانت نيسان در محوطه ميدان ميوه و تره بار هنگام 
حركت با دنده عقب با دوكارگر 23 ساله برخورد مي كند كه در اين حادثه يكي از كارگرها به 

خاطر شدت ضربه در دم جان باخته و كارگر ديگر روانه بيمارستان شده است. 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور گفت: »علت حادثه بي توجهي 

راننده هنگام حركت با دنده عقب بوده است. « 

    مرگ زن ميانسال در انفجار كپسول گاز 
اس�الم  شهرس�تان  جفت�ه  چه�ارده  روس�تاي  در  خان�ه اي  در  گاز  كپس�ول  انفج�ار   
ك�رد.  زخم�ي  را  ش�وهرش  و  كش�اند  م�رگ  كام  ب�ه  را  ميانس�الي  زن  غ�رب،  آب�اد 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس شهرستان اسالم آباد غرب از انفجار يك كپسول گاز در آشپزخانه 
يك منزل مسكوني در روستاي چهارده جفته باخبر و راهي محل ش��دند. با حضور مأموران در محل آنها با 
جسد يك زن 51 ساله روبه رو ش��دند كه بر اثر اين انفجار جان خود را از دست داده بود. همچنين در ادامه 
بررسي هاي مشخص شد شوهر اين زن زخمي و به بيمارستان منتقل شده است.  سرهنگ محمدرضا ياري، 
فرمانده انتظامي اسالم آباد غرب نشت گاز را علت اين انفجار اعالم كرد و گفت: » پس از نشت گاز زن ميانسال 

كه متوجه بوي گاز نمي شود كليد برق آشپزخانه را مي زند كه باعث انفجار مي شود.«
وي در آخر گفت: »با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات تكميلي درباره اين حادثه ادامه دارد.«


