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این آسیب های اجتماعی هشدار دهنده!

عبور خونين رهگذر
 هنگام عبور از عرض بزرگراه

نجات كارگر از زير آوار ساختمان

گزارش ه��اي ت��كان دهن��ده درب��اره 
آس��يب هايي كه زير پوست شهر جريان 
دارد به رسانه ها راه پيدا مي كند، اما براي 
رفع آن هيچ كدام از سازمان هاي مسئول 
واكنش نشان نمي دهند و همگي شاهد 
بروز آس��يب ها و پيامدهاي ناشي از آن 
هستند. مصرف مشروب و مواد مخدر يك 
پاي ثابت جرائم را تش��كيل داده است و 
مرتكبان جرائم كه اخبارشان در صفحه 
حوادث منتشر مي شود پايشان از همين 
بزم هاي مجرمانه به اخبار حوادث راه پيدا 
مي كند. آمارهايي كه درباره خودكش��ي 
مطرح مي ش��ود فقط ن��زد متوليان امر 
محفوظ، اما همين آمارهاي اعالمي هم 

به خودي خود تكان دهنده است. 
تقي رس��تم، معاون وزير كش��ور و رئيس 
س��ازمان ام��ور اجتماعي، روز گذش��ته 
در هماي��ش ملي مواجهه با آس��يب هاي 
اجتماعي از ديدگاه اس��الم اش��اره اي به 
همين آماره��اي تكان دهنده داش��ت از 
جمله اين كه درباره مص��رف الكل اعالم 
كرد كه مصرف الكل بي��ن ۹ تا ۱۰ درصد 
افراد باالي ۱۵ تا ۶۴ س��ال ش��يوع دارد 

به طوري كه س��االنه بي��ش از ۵ميليون 
نفر در كش��ور الكل مصرف مي كنند. وي 
تأكيد كرده كه مصرف الكل آن قدر زياد 
است كه رسانه ها به هيچ عنوان جسارت 
پرداختن به تغيير نگرش مردم نسبت به 
الكل را ندارند.  او درباره مرگ هاي ناشي از 
اعتياد هم آمارهايي ارائه كرد و با بيان اين 
كه 27 درصد مردم به مصرف مواد مخدر 
نگرش مثبتي دارند گفت كه ساالنه بين 
۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در كشور بر اثر مصرف 

دخانيات جانشان را از دست مي دهند. 
مرگ هاي خودخواس��ته يك��ي ديگر از 
موضوع��ات م��ورد نظر رئيس س��ازمان 
امور اجتماع��ي بود كه آماره��اي  تكان 
دهن��ده ای از آن را اع��الم ك��رد و گفت: 
س��االنه در كش��ور حدود ۱۰۰ هزار نفر 
اقدام به خودكش��ي مي كنند ك��ه البته 
مرگ و مير ناش��ي از اين اقدامات حدود 
۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با اين حال اگر 
اين سير صعودي مديريت نشود در آينده 
نه چن��دان دور در رده كش��ورهايي قرار 
خواهيم گرفت كه ميزان خودكش��ي در 

آن نگران كننده است. 

رهگ�ذرس�الخوردههن�گامعب�وراز
ع�رضبزرگ�راهآزادگاندرتص�ادف
ب�اخ�ودرويعب�وريج�انباخ�ت.
س��رهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره 
تصادف��ات پليس راهور ته��ران بزرگ به 
خبرنگار »جوان« گفت: س��اعت 2۱:2۰ 
ش��امگاه ش��نبه مأموران پليس راهور از 
حادثه رانندگي در بزرگراه آزادگان شمال 
قبل از جاده مخص��وص با خبر و در محل 
حاضر شدند. در اولين بررسي ها مشخص 

ش��د كه رهگذر ۶۰ س��اله هنگام عبور از 
عرض بزرگراه در تصادف با خودروي پژو 
جانش را از دس��ت داده اس��ت. سرهنگ 
مؤمني با تأكيد بر اين كه بسياري از سوانح 
خونين براي رهگذران هنگام عبور از عرض 
بزرگراه ها كه محل عبور ممنوع است، رقم 
مي خورد، گفت: عمل ك��ردن به قوانين 
راهنمايي و رانندگي مي تواند در كاهش 
اين حوادث نقش داشته باشد. وي گفت: 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

ايمن�ي اص�ول نك�ردن رعاي�ت
هن�گامتخري�بس�اختماندوطبقه
و آوار ري�زش موج�ب قديم�ي
گرفت�ارش�دني�ككارگ�رش�د.
به گزارش »جوان«، ساعت ۰۹:3۰ صبح 
روز گذش��ته آتش نش��انان ايستگاه ۱۱7 
از حادثه ريزش آوار در خيابان ش��ريفي، 
حوالي پاس��دار گمنام با خبر و در محل 

حاضر شدند. 
مصطفي اسدزاده، رئيس ايستگاه گفت: 

چن��د كارگ��ر در س��اختمان دو طبق��ه 
قديمي مشغول تخريب بودند كه به علت 
رعايت نكردن اصول ايمني يكباره ديوار 
س��اختمان فرو ريخت و يكي ازكارگران 

زير آوار گرفتار شد. 
اس��دزاده اضافه كرد: امدادگ��ران كارگر 
گرفتار شده را از زيرآوار بيرون كشيدند كه 
مشخص شد مرد 3۰ ساله از قسمت هاي 
سر، صورت و دست مجروح شده است كه 

به بيمارستان منتقل شد. 

اعض�ايخان�وادهمقت�ولدرقب�الدريافت
دي�هوك�وچقات�لوخان�وادهاشازاس�تان
محلزندگ�يازمتهماعالمگذش�تكردند.
م�رديخيركهپ�ولدي�هراپرداخ�تكرده
همب�همتهمگفت�هاس�تهزينهدانش�گاه
اورات�امقط�عدكت�ريپرداخ�تميكن�د.
به گزارش خبرنگار »جوان«، شهريور ماه سال ۹۶ 
بود كه مأموران پليس يكي از شهرهاي استان ايالم 
از نزاع دسته جمعي در يكي از خيابان هاي شهر با 

خبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه با جس��د خونين 
پسر2۴ س��اله اي به نام هاش��م روبه رو شدند كه 
بر اثر اصابت جس��م نوك تيزي به بدنش به قتل 
رسيده بود.  نخستين بررسي ها نشان داد درگيري 
خونين بين دو گروه چند نفره رخ داده است كه در 
جريان آن پسر 22 ساله اي به نام شهاب با ضربه قمه 

هاشم را به قتل مي رساند و از محل فرار مي كند. 
بدين ترتيب با تأييد خبر قتل پسر نوجوان تيمي 
از كارآگاهان مبارزه با قتل پلي��س آگاهي براي 

تحقيقات وارد عمل شدند. 
كارآگاهان خيلي زود قاتل فراري و متهمان ديگر را 
يك به يك دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
متهمان در بازجويي ها به درگيري با هم اعتراف و 

همه اعالم كردند كه قاتل شهاب است. 
اعترافبهقتل

شهاب در تحقيقات پليس��ي با اظهار پشيماني 
به قتل اعتراف كرد و گفت: م��ا دو گروه بچه يك 
محل هستيم و هميشه در همه كارها با هم رقابت 
داريم. گاهي به خاطر دختري و گاهي هم به خاطر 
نگاه چپي با هم درگير مي ش��ويم، اما روز حادثه 
دوستم ارشيا ابتدا با آنها درگير شده  بود و من در 
درگيري دوم به هواخواهي دوستم وارد شدم كه به 

قتل يكي از بچه هاي گروه مقابل پايان يافت. 
وي ادام��ه داد: روز حادثه ارش��يا و تعدادي از 
دوستانش با موتور سيكلت داخل خيابان دور دور 
مي زدند كه با مقتول و دوستانش كه آنها هم با 
موتور س��يكلت در حال دور دور بودند روبه رو 

مي شوند. 
ارش��يا به خاطر ي��ك نگاه چپ ط��رف مقابل 
درگيري را ش��روع مي كند، اما در آن درگيري 
ارش��يا و دوستانش كه تعدادش��ان كمتر بوده 

كتك مي خورند. 
پس از اين ارشيا از مقتول و دوستانش خواسته 
بود كه ب��راي درگيري در مح��ل ديگري قرار 
بگذارند كه آنها هم قب��ول كرده بودند. همان 

لحظه ارشيا با من تماس گرفت و گفت با طرف 
مقاب��ل قرار درگيري گذاش��ته اس��ت و از من 
خواست به محل قرار بيايم و به هواخواهي آنها 
وارد درگيري شوم كه قبول كردم اما به ارشيا 
گفتم كه موتور س��يكلتم خراب است. سپس 
ارشيا با موتور سيكلت خودش به دنبال من آمد 
و با هم به محل درگي��ري رفتيم و دقايقي بعد 
درگيري دس��ته جمعي ما آغاز شد. همه چاقو 
و قمه داش��تيم كه من چاقويي به طرف هاشم 
پرتاب كردم كه به بدنش برخورد كرد و خونين 
نقش بر زمين شد. من قصد قتل نداشتم اما از 

ترس فرار كردم كه دستگير شدم. 
متهم پس از اعتراف به قتل در دادگاه كيفري 

محاكمه و به قصاص محكوم ش��د. رأي دادگاه 
پس از تأييد در يكي از ش��عبه هاي ديوان عالي 
كشور براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه 

اجراي احكام استان ايالم فرستاده شد. 
2شرطبرايبخشش

بدين ترتيب متهم در يك قدمي چوبه دار قرار 
گرفت كه هيئت صلح و سازش استان براي جلب 
رضايت وارد عمل شدند. همزمان با تالش هاي 
هيئت صلح و سازش استان ، تيم صلح و سازش 
دادس��راي امور جنايي تهران همراه تيم گروه 
نجات مس��تقر در دادس��راي جنايي جلسات 
متعددي را براي صلح و س��ازش ب��ا اولياي دم 
برگزار كردند. سرانجام اولياي دم اعالم كردند 
عالوه بر گرفتن ديه دو شرط دارند كه چنانچه 
قاتل و خانواده اش قبول كنند او را مي بخشند. 

اولين شرط اينكه قاتل تعهد دهد  پس از آزادي 
از استان ايالم كوچ كند و براي زندگي به استان 
ديگري برود. دوم اينكه بس��تگان متهم  هم از 
شهرستاني كه  خانواده مقتول در آنجا زندگي 
می كنند خانه شان را به شهر ديگري از استان 
منتقل كنند به طوري كه هرگز ب��ا اوليای دم 

روبه رو نشوند. 
در چنين شرايطي قاتل و خانواده اش دو شرط 
اولياي دم را قبول كردند و از طرفي هم يك خير 
تهراني ديه مقتول را فراهم و پرداخت كرد. خير 
تهراني در مالقاتي كه با قاتل در زندان داشت 
اعالم كرد به شرطي ديه او را فراهم مي كند كه 
وي تعهد دهد تا مقطع دكتري درس بخواند و 
استاد دانشگاه ش��ود. اين خير گفت كه هزينه 

تحصيل را خودش پرداخت می كند.
بدين ترتيب متهم به زودي از جنبه عمومي جرم 

محاكمه مي شود. 

كوچ خانوادگي و تحصيل در دانشگاه شرط بخشش قاتل

حسينفصيحی 
گزارشدادندربارهوخامتوضعيتايمنيخودروهايوطني
حاالبهام�ريبديه�يتبديلشدهاس�ت.خودروهاي�يكهبا
قيمتهاينجوميومنتزيادبهمتقاضيانعرضهميش�ودو
بهجاياينكهمايهآرامششانش�ودباليجانشانميشود.
مرگجمعيمردمدرسوانحرانندگيعمدتاًباخودروهايتوليد
داخلرقمميخ�وردوگزارشهاييكهدربارهبيكيفيتبودن
آنمنتشرميشودبهخرجهيچخودروسازينميرود.پساز
انتشارگزارشهاييدربارهبازنش�دنايربگهايخودروهاي
توليدداخ�لدرحادث�ههولناكجادهبهبهانكهپنجكش�ته
وبي�شاز50مج�روحبرجايگذاش�ت.رئيسپلي�سراهور
تهرانهمروزگذشتهدرنشس�تخبرياشاعالمكردكهدر
جريانبسياريازسوانحرانندگيپايتختايربگخودروهاي
داخليعمدتاًعملنميكند.س�ردارحمي�ديتأكيدكردهكه
چرخبرخيازاينخودروهاممكناس�تدرپيچهابازش�ود.
اين اتفاق هاي ناگوار كه تأييد پليس و نارضايتي عمومي را هم با خود 
به همراه دارد، اگر جاي ديگر دنيا رقم مي خورد مقصرانش مقابل مردم 
سرخم مي كردند، اما اينجا روايت هاي ديگري در حال انجام است. 
روايت هايي كه مي شود با آمبوالنس هايش به راحتي در ترافيك هاي 
س��نگين تهران جوالن داد و مس��افران ويژه را جابه جا كرد. سردار 
حميدي در توضيح اين موضوع گفت يكي از طرح هايي كه پليس 
در حال انجام آن اس��ت برخورد با آمبوالنس هايي است كه در حال 
جابه جا كردن مسافران وي آي پي هستند. وي ادامه داد: با همكاري 
و اعالم سازمان اورژانس با آمبوالنس هايي كه عمدتاً متعلق به بخش 
خصوصي بوده و فعاليتي خارج از مأموريت خود داشتند برخورد شد. 

برخي از اين آمبوالنس ها مسافربري وي آي پي كرده بودند. 
معضلافزايشخودرو

افزايش آمار خودروها و از رده خارج نش��دن خودروهاي فرسوده و 

عدم گشايش در معابر يكي ديگر از نگراني هاي رئيس پليس راهور 
تهران بود. سردار حميدي در اين باره گفت: در دو سه سال اخير تهران 
س��االنه 2۰ تا 22 درصد افزايش جمعيت و ۱7تا ۱8 رشد خودرو را 
شاهد بوده بدون اينكه در شبكه معابر اتفاق خاصي بيفتد و بدون اينكه 
خودروي فرسوده اي از آن خارج شده باشد، بنابراين در صورتي كه در 
يك بازده سه چهارساله جمعيت خودروهاي شخصي به حمل و نقل 

عمومي منتقل نشود وضعيت ترافيك تهران سخت تر خواهد شد. 
آمارقربانيانسوانحرانندگيتهران

مرگ شهروندان در جريان سوانح رانندگي نگراني عمده اي است كه 
تالش ها براي رفع آن ناكام مانده است. سردار حميدي گفت كه در 
سه سال اخير آمار قربانيان سوانح رانندگي روند كاهشي داشته است. 
وي تأكيد كرد كه عدد كاهشي قابل اعتنا نيست و با اين كه اقدامات 
بسياري صورت گرفته است، ولي اين كاهش چشمگير نيست. سردار 
حميدي گفت كه در ۹ ماهه امسال۴۱۱ نفر در جريان سوانح فوت 
شدند كه ۱۵۴ نفر عابر پياده، ۱۹۰ موتورس��وار يا ترك نشين و ۶7 

نفر هم راننده يا سرنشين بودند. وي عامل انساني را در صدر عوامل 
وقوع حوادث اعالم كرد و گفت: ۴2 درصد دليل وقوع اين حوادث به 
دليل نداشتن توجه به جلو ، 2۹ درصد ناتوانی در كنترل وسيله نقليه 

و ۶ درصد توجه نكردن به جلو اعالم شده است. 
بازشدنچرخخودروهنگامحركت!

باز نش��دن ايربگ خودروهاي توليد داخل در تصادف زنجيره اي 
جاده بهبهان كه صبح روز بيستم دي ماه اتفاق افتاد نگراني هايي 
بيشتري را در جامعه رقم زد. پس از اعالم نظر پليس در مورد آن 
حادثه حاال رئيس پليس راهور تهران هم اعالم كرده كه در بسياري 
از حوادث رانندگي پايتخت ايربگ خودروهاي توليد داخل عمل 
نمي كند. وي توضيح داد: باز نشدن ايربگ خودروها در تهران بسيار 
زياد اتفاق افتاده است. در برخي خودروها اگر كمي تندتر بپيچيد، 
ممكن است چرخ خودرو باز ش��ود! ايربگ كه جاي خود دارد كه 

نشان مي دهد بيشترين نواقص در خودروهاي ايراني است. 
برخوردباحادثهسازها  

برخورد با رانندگان حادثه ساز يكي از مطالبات عمومي از پليس 
بوده كه مورد توجه كافي قرار نگرفته است. همين قدر كه بخشي 
از حوادث روي داده ب��ه دليل اين رفتار پرخط��ر رقم مي خورد 
حكايت از اين دارد ك��ه انتظارها در اين ب��اره همچنان به قوت 
خود باقي است. س��ردار حميدي در اين باره گفت كه برخورد با 
خودروهاي حادثه ساز با تقويت گشت هاي نامحسوس در حال 
انجام اس��ت و همزمان با متوقف كردن خودروهاي خطرس��از 
وسيله نقليه به صورت ساعتي هم كه شده توقيف مي شود. وي 
گفت: در يك ماه اخير بيش از ۵۰۰ دستگاه خودرو راكه در اين 
حوزه تخلفات متعددي داشتند متوقف و توقيف ساعتي و توقف 
چند روزه كرديم. ترجيح مان اين است كه مثل طرح موتوريار با 
متخلف برخورد شود كه شايد با اين مدت توقيف ساعتي رفتار 

راننده اصالح شود.

رئيسپليسراهورتهرانتشريحكرد

خودروساز بحران ساز، آمبوالنس مسافرکش!

مفقودى
ــند نقل و انتقال خودرو سوارى كار  ــبز، س برگ كمپانى ، برگ س
نيسان تيپ پاترول دو درب مدل 1375 رنگ مشكى متاليك شماره 
 Z24038375Z ــماره موتور پالك ( ايران68  929 ق 28) به ش
شماره شاسى PNK15Z513174 متعلق به مصطفى محموديان 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

برگ كمپانى خودرو پژو هاچ بك تيپ 206 مدل 1384 
رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران68-756 ب 
ــماره موتور    10FSS15138672شماره  11) به ش
شاسى   19820809متعلق به جواد جعفرى صومعه 

عليايى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــپ 2400  مدل  ــان تي ــت نيس ــودرو وان ــبز خ ــرگ س ب
ــران68- ــالك ( اي ــماره پ ــى روغنى ش ــگ آب 1389 رن
ــى   ــماره شاس ــماره موتور 546321 ش 612 م 85) به ش
ــمت اله  ــق به حش NAZPL140TBN252439 متعل

ميرزايى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

كليه مدارك شامل ( برگ سبز، سند كمپانى ، كارت شناسايى ، كارت 
  X33S سوخت ، فاكتور فروش كارخانه ) خودرو سوارى ام وى ام تيپ
ــماره پالك ايران 30 – 743  ــفيد روغنى به ش مدل 1400 به رنگ س
ــماره  ــور MVM484FHDK031302   و ش ــماره موت م 31 به ش
ــى NATGBAYL4M1031561    متعلق به فيروزه خوش  شاس
ــده و از درجه اعتبار  نژاد گائينى با كد ملى 0068280033 مفقود ش

البرزساقط مى باشد.

مفقودى
ــتم : پرايد تيپ :  جى  ــند كارخانه  خودرو سوارى سيس برگ سبز- س
ــفيد –  روغنى مدل:  1389 به شماره انتظامى    تى ايكس آى رنگ : س
548  س  66     ايران 84      شماره موتور :   3722371   شماره شاسى 
ــه پيش آهنگ با  ــه مالكيت خانم معصوم : S1412289580251    ب
ــاقط مى  كد ملى   2559608243   مفقود گرديده و از درجه اعتبار س

هرمزگان           باشد.

ــدل 1386  ــد 141DLXI م ــبز خودرو پراي برگ س
ــران237-38  ــماره پالك ( اي ــفيد روغنى ش رنگ س
ــماره شاسى   ــماره موتور 2118302 ش ب 46) به ش
ــه بيژن دودانگه مفقود  S148228622397 متعلق ب

البرزشده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبز و كارت شناسايى موتور سيكلت سيستم دينو تيپ 
125CC مدل 1394 رنگ آبى شماره پالك ( ايران 322 - 
ــماره موتور  0125NBY690639 شماره  88418) به ش
ــق به محمد  ــى  125A9400770***NBY متعل شاس

حسين باقرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــاختمان  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موضوع قان
هاى فاقد سند رسمى برابرماده 3وماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف  برابر راى 
شماره 140060312001008271  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض كالسه 1399114412001002469 تقاضاى اقاى  محمد رضا عباسى 
به شماره شناسنامه 1258 وكدملى 2120464820  صادره ازگرگان فرزند حسن 
ــهم مشاع از144 سهم  ــدانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام 131س در شش
ششدانگ عرصه كه مابقى سهام ان وقف بمساحت 435/20 مترمربع ازپالك شماره 
12 –اصلى واقع دراراضى قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق راى صادره 
حكايت از انتقال از مالك رسمى به متقاضى دارد ..لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به به صدور 
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول10/11  /1400 تاريخ انتشار نوبت دوم 27 /10 /1400

على برقى رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك گرگان

متهم: اشتباهي مرتكب قتل شدم 
م�ردميانج�يك�هب�هخاط�رتهديدهاي
طرفي�ندرگي�ريمرتكبقتلش�دهبود،
درجلس�هدادگاهماج�راراش�رحداد
ومدع�يش�دمقت�ولرانميش�ناخته
واش�تباهيمرتك�بقت�لش�دهاس�ت.
به گزارش »جوان«، 22 آبان سال ۹۹، مأموران 
پليس تهران  از مرگ مش��كوك پس��ر جواني 
در يكي از بيمارس��تان هاي شهر باخبر و راهي 
محل ش��دند. با حضور مأموران در محل اولين 
بررسي ها نشان داد پس��ر جوان به نام بابك در 
جريان درگيري با ضربات چاقو زخمي شده  و بعد 
از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت خونريزي ها 

فوت كرده است. 
جسد به دس��تور بازپرس ويژه قتل به پزشكي 
قانوني فرستاده ش��د و تحقيقات در اين زمينه 
آغاز ش��د تا اينكه مأموران دريافتند عامل قتل 
پسر 3۰ ساله به نام فريبرز است كه بعد از ارتكاب 

جرم به مكان نامعلومي گريخته است. 
تالش براي دستگيري فريبرز ادامه داشت و چند 
روز بعد از حادثه وي شناسايي و دستگير شد. 
او در روند بازجويي ها ب��ا اقرار به جرمش بعد از 
بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده با 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
متهم بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي مقابل 

هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم كه م��ادر مقتول بود 

درخواست قصاص كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با اقرار به 
جرمش در شرح ماجرا گفت: »دو شب قبل از 
اين حادثه، يك درگيري در محل اتفاق افتاد و 
من براي ميانجيگري وارد درگيري شدم. طرفين 
درگيري يكي از بچه هاي محل به نام علی بود. 
آنها وقتي مرا ديدند اعت��راض كردند و گفتند 
اين درگيري به من ربطي ندارد و نبايد دخالت 
مي كردم. همان موقع چند تير ش��ليك شد به 
همين خاطر از ترس فرار ك��ردم و به خانه مان 
برگش��تم. بعدها فهميدم طرفين درگيري مرا 

تهديد به مرگ كرده اند.«
متهم ادامه داد: »از ترس اينكه مبادا آنها به من 
آسيبي برسانند هميشه يك قمه همراه داشتم 
تا ش��ب حادثه. آن ش��ب براي گذاشتن زباله 
از خانه بيرون آمدم كه متوجه ش��دم دو پسر 
جوان مقابل خانه مان در خودرو نشسته اند. به 
آنها مشكوك شدم و فكر كردم علی و دوستش 
هس��تند كه مرا تهديد كرده بودند. جلو رفتم 
و از آنها س��ؤال كردم كه مقابل خانه مان چه 
كار مي كنند. بابك كه در ماشين نشسته بود 
س��رش را بيرون آورد و شروع به فحاشي كرد. 
همين موضوع باعث درگيري شد و ابتدا بابك 
به من حمله كرد. براي دف��اع از خودم قمه اي 
راكه همراه داش��تم و در جيب لباسم جاساز 
كرده بودم، درآوردم و ضربه اي به بازوي او زدم 

كه باعث شد لباسش پاره شود.«

متهم در خصوص قتل گفت: »دوست بابك با 
ديدن اين صحنه از ماشين پياده شد و اعتراض 
كرد. يك لحظه شك كردم به همين دليل از 
آنها سؤال كردم كه آيا همان كساني هستند كه 
دو شب قبل در درگيري مرا تهديد كرده بودند؟ 
آنها جواب اين س��ؤالم را ندادند اين شد كه از 
ترس تصميم گرفتم با پلي��س تماس بگيرم. 
گوشي تلفن همراهم را از جيبم درآوردم و براي 
تماس با پليس داخل خانه رفتم و در را بستم. 
هنوز در بسته نشده بود كه بابك با لگد به در زد 
و به سمت من حمله كرد. خيلي ترسيده بودم 
اين ش��د كه با همان قمه يك ضربه به سرش 
زدم. برادرم وقتي متوجه درگيري شد از خانه 
بيرون آمد. وقتي مقتول را خونين روي زمين 

ديديم از ترس پليس دو نفري فرار كرديم.«
متهم در حالي كه س��رش را پايين انداخته بود، 
گفت: »باور كنيد قتل ناخواسته بود. من مقتول 
را نمي شناختم و با او خصومتي نداشتم. فقط فكر 
كردم كه او همان پسري است كه دو شب قبل در 
درگيري با من مرا تهديد به مرگ كرده بود. آن 
شب مشروب هم خورده بودم و در حالت عادي 
نبودم به همين خاطر نتوانستم درست تشخيص 
بدهم كه مقتول چه كسي است. از آن درگيري 
هم چيز زيادي به خاطر ندارم. درخواست گذشت 

دارم و مي خواهم اولياي دم مرا ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي وارد 

شور شد. 

سرقت هاي سريالي
 در پوشش كارمند اداره برق 
م�ردجوان�يك�هدرپوش�شكارمن�داداره
از س�ريالي س�رقتهاي ب�ه دس�ت ب�رق
من�ازلم�يزددرداممأم�ورانگرفت�ارش�د.
به گزارش »جوان«، چندي قب��ل كارآگاهان پايگاه 
شش��م پليس آگاهي پايتخت در جريان سرقت هاي 
سريالي از منازل قرار گرفتند كه حكايت از آن داشت 
مردي در پوش��ش كارمند اداره برق دست به سرقت 

اموال قيمتي منازل مي زند. 
شهروندي به مأموران گفت: در خانه بودم كه مردي 
زنگ زد و خودش را مأمور اداره برق معرفي كرد و گفت 
مي خواهد كنتور را چك كند. وقتي در را به رويش باز 
كردم به س��راغ كنتور رفت و بعد هم ب��ه بهانه اينكه 
روش مصرف بهينه را به من يادآوري كند ش��روع به 
صحبت كرد. سارق با چرب زباني اعتماد مرا جلب كرد 
و وارد خانه ام شد و در فرصت مناسب اقدام به سرقت 

طال ها و پول هايم كرد. 
در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده مي شد 
تحقيقات فني مأموران نش��ان داد سارق مرد جواني 
است كه در پوش��ش كارمند اداره برق به بهانه چك 
كردن كنتور وارد خانه مي شود و با چرب زباني اعتماد 
افراد خانه را جلب مي كند و پ��س از آن هم اقدام به 

سرقت طالها و اموال قيمتي آنها مي  كند. 
سرهنگ س��عد اهلل گزافي، جانش��ين پليس آگاهي 
پايتخت با اعالم اين خبر گفت: مأموران پليس پس از 
طرح شكايت هاي مشابه خيلي زود متهم را شناسايي 

و وي را در مخفيگاهش دستگير كردند. 
مأموران از مخفيگاه متهم بيش از 2۰۰ميليون تومان 

اموال سرقتي كشف كردند. 
متهم در بازجويي ها به ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف 

كرد. 
وي با بيان اينكه ش��هرونداني كه به اين شيوه مورد 
سرقت قرار گرفته  اند براي ش��كايت به پايگاه ششم 
مراجعه كنند، گفت: تحقيقات از متهم براي كش��ف 

سرقت هاي احتمالي ديگر ادامه دارد. 
 

مسموميت 13 نفر
 با مصرف مشروب

جانش�ينفرمان�دهانتظام�ياس�تانگي�الناز
مس�موميتالكلي13نفردربندرانزليخبرداد.
به گزارش »جوان«، س��رهنگ حس��ين حس��ن پور 
توضيح داد: مأموران پليس شهرستان انزلي در جريان 
تحقيقات خود متوجه شدند ۱3نفر به علت مصرف 
مشروب مسموم و به بيمارستان منتقل شده اند. وي 
ادامه داد: در بررسي ها ي بعد معلوم شد پنج نفر از آنها 
در بخش مراقبت هاي ويژه و پنج نفر ديگر در بخش 
دياليز تحت درمان قرار دارند. سرهنگ حسن پور با 
بيان اينكه اين افراد بين ۱۹ تا 32 س��ال سن دارند، 
گفت: يكي از عامالن توزيع مش��روبات بازداشت شد  

و تحقيقات بيشتر جريان دارد. 

كارمند بيمارستان
 سردسته سارقان دارو

اعضايي�كبان�دك�هب�هس�ركردگيكارمند
يك�يازبيمارس�تانهايته�رانداروه�اي
كميابراس�رقتميكردندبازداش�تش�دند.
به گزارش »جوان«، س��رهنگ نادر م��رادي معاون 
نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي پايتخت 
گفت: همزمان ب��ا اعالم گزارش هاي مش��ابه درباره 
سرقت داروهاي كمياب بيمارس��تاني از داروخانه ها 
تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. مأموران پليس 
در جريان بررسي هاي خود متوجه شدند سركرده باند 
كارمند يكي از بيمارستان ها است كه وي را به همراه 

اعضاي باندش بازداشت كردند. 
 

    نکته


