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وقتيپليس110نمیآید!
اگر جاي پارك پي��دا نكردي��د مي توانيد خودروي ت��ان را مقابل يك 
پاركينگ پارك كرده و به دنبال كار خودتان برويد. اين دعوت از شما 
براي ارتكاب تخلف نيس��ت، اما نشانه اي از اس��تحاله پليس نسبت به 
وظايف قانوني اش است كه سبب شده بسياري از شهروندان بدون توجه 

به حقوق شهروندي براي ديگران ايجاد مزاحمت كنند. 
س��اعت 11روز پنج ش��نبه پنجم تيرماه وقتي خواس��تم با خودروي 
ش��خصي ام از خانه ام حوالي خيابان پيروزي خارج و براي انجام كاري 
راهي شهرستان ش��وم، متوجه شدم يك خودروي س��مند با شماره 
انتظامي استان مازندران مقابل در پاركينگ پارك شده است. ابتدا تصور 
كردم راننده براي لحظه اي خودرو اش را پارك كرده و به زودي بازخواهد 
گشت اما زماني كه از راننده خبر نشد، به دنبال شماره تماسش داخل 

خودرو گشتم كه از آن هم خبري نبود. 
با يك جست وجوي ساده در فضاي سايبر به دنبال راه قانوني براي حل 
مشكل گشتم. خيلي زود متوجه شدم بيش��ترين شكايت شهروندان 
تهران در خصوص س��د معبر و پارك خودرو مقاب��ل پاركينگ منازل 

است. 
براساس شكايت هاي مطرح شده بس��ياري از شهروندان وقتي از پيدا 
كردن راننده به ستوه مي آيند، اقدام به پنچر كردن خودروهاي پارك 
شده مي كنند. بررس��ي قانوني اين موضوع نش��ان مي دهد اين رفتار، 
تخريب محسوب مي شود و براساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسالمي 
حداقل مجازات، شش ماه حبس را به همراه دارد، بنابراين راه قانوني در 
اين باره اقدام از سوي پليس بود تا در صورت مانع شدن در رفت  و آمد و 
مشكل براي مالك ساختمان، خودرويي كه مزاحمت ايجاد كرده توسط 

جرثقيل از سوي پليس برداشته شود. 
 وقتي برايم محرز شد با هماهنگي پليس مي توان خودرو را به پاركينگ 
منتقل كرد و هزينه جرثقيل هم با مالك خودرو مي باشد با پليس 110 
تماس گرفت��م و اميدوارم بودم پليس بتواند مش��كل ايجاد ش��ده از 
سوي ش��هروندي متخلف را رفع كند. مركز فوريت هاي پليس بعد از 
دريافت شماره پالك خودروي متخلف اعالم كرد كه ماجرا را بررسي 
و نتيجه آن را اعالم خواهد كرد. در حالي كه منتظر تماس از س��وي 
مركز فوريت هاي پليس بودم با خودم تصور كردم اگر راننده خودروي 
متخلف دچار مشكلي شده باش��د كه امكان پاسخ به پليس را نداشته 
باشد، حتماً پليس با ارسال يك جرثقيل نسبت به انتقال خودروي او 
عمل خواهد كرد. از ساعت11 تا 18 عصر تماس هاي بسياري با مركز 
فوريت هاي پليس گرفتم و براي مشكل ايجاد شده از سوي شهروندي 
متخلف از پليس درخواست كمك كردم، اما نه از حضور پليس خبري 
شد و نه پاسخي قانع كننده دريافت كردم.  فرجام كار اينكه به ناچار با 
مركز نظارت همگاني پليس 19۷ تماس گرفتم تا در صورت صالحديد 
موضوع را بررسي و نتيجه را اعالم كنند. نتيجه اي كه حاصل آن هر چه 
باشد تأثيري در حل نشدن مشكل ايجاد شده نخواهد داشت. حداقل 
توقع به عنوان شهروند اين بود كه پليس راهور در محل حاضر شده و 
نسبت به جريمه خودروي متخلف عمل كند. چگونه است كه پليس 
در شريان هاي اصلي مدام خودروهاي پارك شده در محل هاي ممنوع 
را جريمه يا آن را با جرثقيل منتقل مي كند اما نسبت به مشكل ايجاد 
شده مقابل پاركينگ ها كه بخش مهمي از مشكل شهروندان را به خود 

اختصاص می دهد اين گونه دچار استحاله مي شود؟
 با اين حال اگر به عنوان ش��هروند برايتان مش��كلي مشابه ايجاد شد 
و به حض��ور پليس در محل اميدوار بوديد و خواس��تيد مش��كل را از 
سوي مرجع قانوني پيگيري كنيد، مي توانيد مراحل زير را براي حل 
مشكل تان دنبال كنيد. تأكيد مي كنم كه حل مشكل منوط به انجام 
ش��دن مرحله اول اس��ت. در مرحله اول با پليس 110 تماس بگيريد 
تا مأمور پليس در محل حاضر ش��ود و گزارش��ي درباره پارك خودرو 
مبني بر پارك در محل ورودي س��اختمان يا محل ممنوع تهيه كرده 
و تسليم او كند. اگر بخت با ش��ما يار بود و پليس هم در محل حاضر 
ش��د، مي توانيد از محل پارك خودروي متخلف عكس تهيه كنيد. در 
عكس هاي تهيه شده بايد پالك خودرو و ورودي ساختمان كه نشان 
دهد خودرو مقابل در پاركينگ تان پارك ش��ده مش��خص باشد. در 
صورتي كه ف��رد متخلف بارها رفتارش را تكرار كن��د، مي توانيد عليه 
وي در دادسرا هم شكايت كنيد. براي اين كار و در سومين مرحله بايد 
استشهاد محلي بگيريد، به اين معني كه از حاضرين در آن محل بابت 
شهود امضا گرفته تا بتوانيد در دادسرا از ش��هادت شهود براي اثبات 
حق تان كمك بگيريد. در آخرين مرحله مي توانيد راهي دادسرا شويد و 
شكايت خود را همراه عكس هايي كه تهيه كرده و گزارشي كه از پليس 
دريافت كرده ايد به قاضي تقديم كنيد و منتظر باشيد تا با فرد متخلف 

برخورد قانوني صورت گيرد.

كالهبرداريميلياردي
ازمراجعهكنندگاندستگاهقضایي

م�ردي ك�ه ب�ا ادع�اي ارتب�اط ب�ا مقام ه�اي عالي كش�ور 
مراجع�ه كنن�دگان ب�ه دادگس�تري را فري�ب داده و از آنها 
كالهب�رداري ميلي�اردي ك�رده س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ سعيد راس��تي، رئيس مركز عمليات 
پليس امنيت ته��ران گفت: پنجم تيرماه امس��ال پرونده اي براي 
بازداش��ت يك مأمور قالبي در اختيار پلي��س امنيت قرار گرفت. 
يكي از ش��اكيان توضيح داد: مدتي قبل براي تش��كيل پرونده به 
دادگستري مراجعه كردم. آنجا با مردي آشنا شدم كه مدعي بود 
با مقام هاي عالي كشور ارتباط دارد و مي تواند به راحتي مشكلي 
را كه برايم ايجاد شده حل كند. او گفت: در قبال انجام كارش بايد 
235 ميليون تومان به حس��ابش واريز كنم كه قبول كردم. بعد از 
واريز شدن پول هم به او وكالت محضري دادم تا كارهايم را دنبال 
كند. چن��د روز بعد اما تم��اس گرفت و گفت كه بايد 15 س��كه و 
1۷00 دالر به او برسانم تا آن را براي متصديان قضايي هزينه كند. 
بعد از پرداخت اين مبلغ در انتظار انج��ام كارهايم بودم كه من را 
مجبور كرد اوراق سفيدي را امضا كنم. آنجا بود كه احتمال دادم 
در دام فردي فريبكار گرفتار ش��ده باشم براي همين از او شكايت 
كردم. در تحقيقات بعدي مشخص شد كه متهم با عناوين نظامي و 
قضايي به اين شيوه از افراد ديگري هم كالهبرداري كرده و افرادي 
قوي هيكلي را هم براي اجراي كارهايش اجير كرده است. پس از آن 
بود كه مخفيگاهش در حكيميه تهرانپارس شناسايي شد. دو روز 
قبل وقتي مأموران براي بازداشت متهم مقابل خانه اش رفتند، وي 
با خودرو از خانه خارج  شد و بدون توجه به هشدار پليس به سمت 
آزادراه تهران - پرديس حركت كرد، مأموران سرانجام موفق شدند 

در جريان تعقيب و گريز او را بازداشت كنند. 
سرهنگ سعيد راستي، رئيس مركز عمليات پليس امنيت تهران 
گفت: در حال حاضر هفت نفر از شاكيان شناسايي شدند و ارزش 
مالي پرونده بيش از يك ميليارد تومان است. وي گفت: تحقيقات 

بيشتر در اين باره ادامه دارد. 
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اعترافسارقحرفهاي
بهدزديميليارديازخانه4همسایه

مردي كه با سرقت از چهار همسايه شان 
در يك ساختمان مسكوني پول ميلياردي 
به جيب زده بود سرانجام بازداشت شد. 
به گزارش جوان، 29 شهريور س��ال گذشته 
مردي به مأموران كالنت��ري 14۷ گلبرگ 
خبر داد كه از خانه ش��ان كه در ساختماني 
مسكوني است سرقت شده است. او توضيح 
داد: س��اعت21 بود كه هم��راه خانواده ام 
راهي مهماني شديم و چهار ساعت بعد كه 
به خانه برگش��تيم متوجه شديم لوالي در 
باز شده  اس��ت. وقتي وارد آپارتمان شديم 
متوجه شديم كه خانه به هم ريخته است و 
طال ها و جواهرات همسرم كه 150 ميليون 
تومان ارزش داشت سرقت شده است. بعد از 
مطرح شدن شكايت پرونده به دستور داديار 
دادس��راي ناحيه 15 تهران براي بررسي به 
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران فرستاده 
شد. در حالي كه بررسي ها در اين باره جريان 
داش��ت س��رقت مش��ابهي از آپارتماني در 
همان س��اختمان به پليس گزارش ش��د. 
تحقيقات پليس نشان داد كه مقداري طال 
و پول نقد به ارزش 12 ميليون تومان از خانه 
شاكي س��رقت شده اس��ت. بررسي صحنه 
جرم از س��وي كارآگاهان پليس نشان داد 
كه سرقت از س��وي فردي آشنا كه احتماالً 

از ساكنان ساختمان است رقم خورده و به 
هم ريختگي خانه ها هم براي صحنه سازي 

انجام شده است. 
در تحقيق از ساكنان ساختمان مشخص شد 
كه سرقت سومي هم در اين ساختمان اتفاق 
افتاده است. در آن سرقت وقتي صاحبخانه 
كه زني سالخورده بود، براي بررسي كولر در 
آپارتمان را نيمه باز گذاش��ته و به پشت بام 
رفته ب��ود، مق��داري پ��ول و طالهايش كه 
8 ميلي��ون تومان ارزش داش��ت س��رقت 
شده بود. كارآگاهان پليس بعد از تحقيق در 
اين باره فهميدند كه سرقت چهارمي هم از 
همسايه اي ديگر رقم خورده است. سارق اين 
بار خودروي كيا اسپورتيج يكي از ساكنان را 
از مقابل ساختمان سرقت كرده بود كه پس 
از چند هفته بقاياي خ��ودرو به صورت رها 
شده در محدوده ش��ورآباد كشف شده بود. 
در جريان تحقيق از مالك كيا اس��پورتيج 
بود كه اولين سرنخ از سارق به دست پليس 
افتاد. مالك خودرو گفت: بعد از كشف الشه 
خودرو يكي از همس��ايه ها كه مردي به نام 
سعيد است از من خواس��ت الشه خودرو را 
به قيمت باالتري به او بفروشم. او مدعي شد 
كه پسرعمويش در كار تعمير كيا اسپورتيج 
مهارت دارد كه قبول كردم و بقاياي خودرو 

را به قيمت خوبي به او فروختم. چند روز بعد 
كه سراغ خودرو را از سعيد گرفتم مدعي شد 
كه آن را رو به راه كرده و به فروش رس��انده 

است. 
بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود كه سعيد 
به عنوان مظنون بازداش��ت شد و در اولين 
بازجويي ها به س��رقت از همس��ايه هايش 
اعتراف كرد. او توضيح داد: در اولين سرقت 
با نقشه قبلي كليد خودروي شاكي را كپي 
و در موقعيت مناس��ب خ��ودرو را از مقابل 
ساختمان سرقت كردم و به سوله اي كه از 
قبل اجاره كرده بودم، انتقال دادم و قطعات 
آن را باز و الشه خودرو را در حوالي شورآباد 
رها كردم. بعد از مدتي خودرو را از ش��اكي 
خريدم و در حال حاضر آن را در پاركينگي 

در حوالي تهرانپارس مخفي كرده ام. 
ب��ا اطالعاتي كه مته��م در اختي��ار پليس 
گذاش��ت كارآگاه��ان راهي محل ش��ده و 
خودرو را به همراه مقداري از لوازم س��رقت 
شده كشف كردند. سرهنگ كارآگاه مرتضي 
نثاري، رئيس پاي��گاه چهارم پليس آگاهي 
پايتخت با بيان اينك��ه ارزش مالي پرونده 
يك ميليارد تومان است، گفت: با كامل شدن 
تحقيقات در اين باره متهم به دستور قاضي 

روانه زندان شد. 

قتل  مز ا حم   ا ينستاگر ا مي كه  خو د ش  ر ا   ز  ن   معر في كر د ه  بو د
مردي كه به اته�ام قتل مزاحم همس�رش 
بازداشت شده است، مي گويد مرد مزاحم با 
پيج زنانه در اينستاگرام همسرش را فريب 
داده و در حالي كه قصد اخاذي داش�ت با او 
درگير شده و حادثه خونين اتفاق افتاده است. 
به گزارش جوان، دي سال 9۷ مأموران پليس از 
قتل مردي در شرق پايتخت باخبر و راهي محل 
شدند. اولين بررسي ها نشان داد پويا 35 ساله با 
ضربات چاقوي مرد همسايه به كام مرگ رفته 
اس��ت. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني مرد 
همس��ايه كه رحمان نام داشت و 3۷ ساله بود، 
بازداشت شد. متهم در بازجويي ها گفت: پويا 
در اينستاگرام مزاحم  همسرم شده بود و قصد 
اخاذي داشت به همين خاطر با او قرار گذاشتم 
و كار به درگيري كشيد. در آن درگيري با چاقو 
دو ضربه به او زدم اما ضربات من كشنده نبود. 
با اقرارهاي متهم پرونده به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرس��تاده شد و جلسه رسيدگي 
روز گذشته در ش��عبه هشتم به رياست قاضي 
رحماني تشكيل شد. ابتداي جلسه مادر مقتول 
گفت: دو پسر داشتم كه هر دوي آنها را از دست 
دادم. بعد از كشته شدن پويا، شوهرم هم فوت 
كرد و اين حادثه مرا بدبخت كرد به همين خاطر 

درخواست قصاص دارم. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و در شرح 
ماجرا گف��ت: پويا در اينس��تاگرام با پروفايل 
يك زن با همس��رم آشنا ش��ده بود. به همين 
خاطر همس��رم پيج خصوصي اش را براي او 
باز كرده بود. پويا يكي از عكس هاي همسرم 
با مادرش را كپي كرده و با آن عكس همسرم 
را تهديد مي كرد كه همس��رم ماجرا را برايم 

تعريف كرد. 
متهم ادامه داد: عكس همسرم بدحجاب نبود 
اما پويا دست از مزاحمت بر نمي داشت. آخرين 
بار با همسرم تماس تصويري گرفته بود و مقابل 
خانه مان آمده كه فهميدم مرد مزاحم پويا است 

كه در همسايگي مان زندگي مي كند. 
متهم گف��ت: آن روز پويا مقاب��ل خانه مان با 
فحاش��ي همس��رم را تهديد مي كرد. او قصد 
گرفتن پول داش��ت و به طرف همسرم حمله 
كرد. به طرفداري از همس��رم، من به او حمله 
كردم كه پا به فرار گذاشت به همين خاطر فرياد 
كشيدم و داد مي زدم »دزد دزد« تا همسايه ها 
او را بگيرند. به سرخيابان كه رسيديم صاحب 
مغازه جگركي پويا را تعقيب كرد. حين تعقيب 
پويا س��ه بار زمين خورد. تا اينكه باالي سرش 

رس��يدم. همان لحظه صاحب مغازه جگركي 
چاقويي به دستم داد كه يك ضربه به بازو و يك 
ضربه به پاي پويا زدم اما بعد فهميدم او به خاطر 
ضربه به پهلويش كشته شده است. باور كنيد 
من همين دوضربه را زدم. متهم در آخر گفت: 
احتماالً صاحب جگركي حين تعقيب با چاقو به 
پهلوي مقتول زده است. به همين خاطر مقتول 

چند بار روي زمين افتاد. 
متهم در پاسخ به سؤال قاضي درباره اينكه چرا 
از مقتول به خاطر مزاحمت هاي اينس��تاگرام 
ش��كايت نك��ردي؟ گف��ت: بع��د از اينك��ه از 
مزاحمت هايش با خبر ش��دم من به كالنتري 
رفتم اما مأموران از من آدرس و ش��ماره تلفن 

خواستند كه هيچ اطالعي از او نداشتم. 
سپس همسر متهم در جايگاه ايستاد و گفت: در 
اينستاگرام پيج خصوصي داشتم. وقتي مقتول 
با پروفايل يك زن برايم پيغام دوستي فرستاد 
اعتماد كردم و پيجم را برايش باز كردم. مقتول 
حتي چندين بار درباره مسائل زنانه با من چت 
كرد به همين خاطر اصاًل فكر نمي كردم او يك 
مرد باشد تا اينكه تهديد به اخاذي كرد و گفت 
عكس هايم را در اينترنت پخ��ش مي كند. در 

پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

پس�ري جوان كه موفق ش�ده بود گوش�ي تلفن هم�راه زني 
رهگذر را از دست سارق خارج كند، نمي دانست آشنايي اش 
با شاكي پاي او را به پرونده سرقت و آدم ربايي بازخواهد كرد. 
به گزارش جوان، چندي قبل م��ردي مأموران پليس ته��ران را از 
ماجراي آدم ربايي و سرقت با خبر كرد. او توضيح داد: من مهندس 
هستم و وضع مالي خوبي دارم. ساعتي قبل سوار بر خودروي سراتوي 
شخصي ام در حال عبور از بزرگراه همت بودم كه يك خودروي پژو 20۶ 
راهم را سد كرد. بعد هم راننده و سرنشين كه تجهيزات پليسي داشتند 
پياده شدند و خودشان را پليس معرفي كردند. آنها مدعي شدند من 
مرتكب تخلف رانندگي شده ام و بايد همراهشان به اداره پليس بروم 
كه قبول كردم. پس از آن بود كه پ��ژو 20۶ حركت كرد و من هم در 
حالي كه سرنشين آن ماشين داخل خودروي من سوار شده بود به 
دنبالش حركت كردم. حوالي گرم دره آن دو نفر دست و پايم را بستند و 
به شدت كتك زده و از خودرو بيرون انداختند و سراتوي من را سرقت 

كردند با اين حال توانستم شماره پالك 20۶ را به خاطر بسپارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت، پرونده به دس��تور قاضي علي رسولي، 

بازپرس شعبه هشتم دادسراي ويژه سرقت در اختيار تيمي از مأموران 
پليس آگاهي ق��رار گرفت. با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس 
گذاشت شماره پالك خودرو بررسي و مشخص شد كه پالك آن يك 
روز قبل از حادثه از يك خودروي پژو 405 سرقت شده است. در شاخه 
ديگري از بررسي ها شماره پالك خودروي سراتوي شاكي در اختيار 

مأموران گشت پليس قرار گرفت. 
يك هفته بعد از وقوع حادثه بود كه مأموران پليس در شمال تهران 
خودروي مورد نظر را به خاطر سرعت غيرمجاز متوقف و راننده اش را 

كه مردي جوان بود، بازداشت كردند. 
ميالد در اولين بازجويي ها گفت كه از ماجراي سرقتي بودن خودرو 
خبر ندارد و سراتو را از زني به نام شيما گرفته است. بعد از مطرح شدن 
اين ادعا شيما مورد تحقيق قرار گرفت. شيما گفت: من از ماجراي 
سرقت خودرو خبر ندارم و نمي دانم چرا ميالد اين ادعا را مطرح كرده 
است. او گفت: مدتي قبل در حال عبور از خيابان فلسطين بودم كه 
سارقي گوشي تلفن همراهم را سرقت كرد. آن روز ميالد كه در حال 
عبور بود سارق را تعقيب كرده و موفق شد سارق را بازداشت كند و 

گوشي را از او پس بگيرد كه اين كارش سبب شد تا با هم آشنا شويم 
با اين حال من از ماجراي خودرو خبر ندارم. در مواجهه حضوري بين 
ميالد و شيما  بود كه مرد جوان ماجراي سرقت را بر مال كرد و گفت 
كه نقشه سرقت را شيما طراحي كرده است. وي توضيح داد: شيما به 
من گفت كه با مهندس در دانشگاه آشنا شده و خواستگار قبلي اش 
بود. شيما گفت كه مهندس از او خواستگاري كرده بود و خواسته بود 
پول هايش را در اختيارش بگذارد تا برايش سراتو بخرد. او هم قبول 
كرده اما مهندس خودرو را به نام خودش سند زده و از او كالهبرداري 

كرده بود. 
ميالد گفت شيما از من خواس��ت با كمك دوستم خودرو را سرقت 
كرده و به او تحويل دهم و حاضر است در قبال اين كار به هر كدام از 
ما 50 ميليون تومان بدهد كه من هم قبول كردم و با همكاري دوستم 
كامران در پوشش پليس خودرو را س��رقت كرديم. بعد از به دست 
آمدن اين اطالعات بود كه همدست ميالد هم شناسايي و بازداشت 
شد و حرف هاي ميالد را تأييد كرد. با اعتراف متهمان هر سه نفر با قرار 

قانوني و به دستور قاضي بازداشت شدند. 

سرقت و آدم ربايي پس از فداکاری!

متهم:همسرم
بهمقتولبيشترتوجهميكرد

مرد افغان كه به اتهام قتل پسر دايي همسرش دستگير شده بود روز 
گذشته محاكمه شد و گفت: همسرم به مقتول بيشتر توجه مي كرد. 
به گزارش جوان، دو سال قبل مأموران پليس بومهن از قتل مرد افغاني 
در يك منزل مسكوني با خبر و راهي محل شدند. با حضور مأموران در 
محل، آنها با جسد محمد 30 ساله روبه رو شدند كه با ضربات چاقو كشته 
شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مرد صاحبخانه به نام رحيم با 
اقرار به قتل پسر دايي همسرش بازداشت شد و درباره انگيزه قتل گفت: 
مقتول با همسرم رابطه داشت به همين دليل او را كشتم.  با اقرارهاي 
متهم پرونده كامل و به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
صبح ديروز روي ميز شعبه ششم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلسه دو 
نفر از اولياي دم اعالم گذشت كردند. سپس معاون اول قوه نيز از طرف 

ديگر اولياي دم  كه در افغانستان بود درخواست ديه كرد. 
در ادامه متهم با اقرار به جرمش در شرح حادثه گفت: محمد پسر دايي 
همسرم بود. او بعد از اينكه از افغانستان به ايران آمد مشغول كار شد و 
هرازگاهي به خانه ما  مي آمد. مدتي گذش��ت كه متوجه شدم همسرم 
به او اهميت بيش��تري مي دهد. او براي مقتول غذاي جداگانه و مورد 
عالقه اش را مي پخت اما براي من و بچه ها هر غذايي دلش مي خواست 
درس��ت مي كرد. اهميتي ندادم اما رفتار آنها روز ب��ه روز صميمي تر 
مي شد تا اينكه با همس��رم صحبت كردم كه گفت» ما از بچگي با هم 
بزرگ شديم به همين خاطر با هم صميمي هستيم.«  وقتي اين جواب 

را شنيدم گفتم حاال شوهر داري و بايد مراقب رفتارت باشي. 
متهم درباره قتل گفت: آن متوجه ش��دم مقتول غذايي كه همس��رم 
براي ما درست كرده است را با خودش به سر كار آورده كه او را به قتل 

رساندم.   
در پايان هيئت غذايي وارد شور شد. 

 

مرگتركنشينموتورسيكلت
درتصادفبامدادي

سرعت غيرمجاز موتورسيكلت در بزرگراه شهيد خرازي به 
قيمت جان ترك نشين آن تمام شد. 

به گزارش جوان، سرهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات 
پليس راهور تهران گفت: ساعت 02:30 بامداد روز گذشته مأموران 
پليس راهور از حادثه رانندگي در غرب به شرق بزرگراه شهيد خرازي 
بعد از بزرگراه آزادگان با خبر شدند. مأموران  بعد از حضور در محل 
متوجه شدند يك دستگاه موتورسيكلت به علت سرعت غيرمجاز با 
گاردريل برخورد كرده كه در جريان آن ترك نشين كه مردي 40 ساله 
بود به علت شدت جراحت جان باخته و راكب كه مردي 20 ساله بود 

دچار جراحت شديد شده  بودكه  به بيمارستان منتقل شد. 

جالل مهرگان


