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مرگ اسرار آميز زن جوان
درمهمانيشبانه

پايتخت در آلودگي و ترافيك خفه ميشود
هيچ گزينهاي براي رفع  2معضل مهم پايتخت عملي نشدهاست

شهادت مأ مور پليس در دلگان

فرمان�ده انتظام�ي سيس�تان و بلوچس�تان گف�ت
ك�ه يك�ي از مأم�وران پلي�س شهرس�تان دل�گان در
جري�ان درگي�ري ب�ا اش�رار مس�لح ب�ه ش�هادت رس�يد.

س��ردار احمد طاهري ،توضيح داد :س��اعت  11روز گذشته مأموران
پليس شهرستان دلگان براي بازداشت يكي از اشرار مسلح تحت تعقيب
و همدستش وارد عمل شدهبودند كه اشرار به سمت پليس تيراندازي
كردند كه در جريان آن ستوان سوم «موسي نوروزي» به شهادت رسيد.
در جريان اين عمليات سه همرزم شهيد مجروح شدند .همچنين دو
شرور مسلح هم به هالكت رسيدند.

حسين فصيحي
ترافيك و آلودگي هواي پايتخت دو معضل بزرگ
اس��ت كه جان ش��هروندان بس��ياري را گرفته و
خواهد گرفت .وقتي رئيس پليس راهور تهران از
ارائه برنامه براي حل اين معضالت حرف ميزند
ميش��ود فهميد كه عم��ق فاجعه آن ق��در زياد
است كه تاكنون هيچ برنامهعملي براي رفع اين
معضالت وجود نداشتهاست .همچنين از برآيند
سخنان رئيس پليس راهور تهران ميشود فهميد
كه باد تنه��ا گزينه رفع آلودگي ه��وا بوده و هيچ
گزينه عملي ديگري روي ميز كارشناسان وجود
نداش��ته و ندارد .در مورد ترافيكه��م راهكارها
مقطعي اس��ت و از ميان دس��تگاههاي مسئول
تنها مأموران پليس راهور هس��تند كه ناگزيرند
در ترافيكهاي سرس��امآور سم موجود در هوا را
تنفس كنند.
گرههاي كور ترافيك پايتخت اين روزها بيش از
هر زمان ديگري روان شهروندان را آزار ميدهد.
سردار محمدحسين حميدی در نشست خبري
روز گذشتهاش گفت« :اين شرايط عادي ترافيك
نيمهدوم س��ال اس��ت و اقدامهاي اساسي براي
رفع آن بايد با مش��اركت دس��تگاههاي مسئول
انجام ش��ود .تهران ۱۳ميلي��ون جمعيت ثابت و
شناور دارد و 8ميليون خودرو و موتور در آن تردد
ميكنند و با اين شرايط بايد سالها قبل ترافيك
تهران قفل ميش��د .هنوز مراكز آموزشي به طور
كامل بازگشايي نشده و برف و بارانها نيز شروع

به بارش نكردهاست».
بيمسئوليتي
دس��تگاههاي مس��ئول كه رئيس پلي��س راهور
تهران از آنها سخن به ميان آورده سالهاست كه
روي خوش به انجام وظايف قانونيش��ان نداشته
و ندارند و زور هيچكس ،حت��ي پليس هم به آنها
نميرس��د و اگر غير از اين بود بايد شاهد چيزي
غير از وضع موجود بوديم .س��اختار حمل و نقل
عمومي در همان فالكتي به س��ر ميبرد كه قب ً
ال
ميبرد از همين رو تا تغييري در نگرشهاي حاكم
صورت نگيرد ،طرح س��ياهههاي موجود فقط بر
نگرانيهاي جامع��ه اضافه ميكند .ب��ا اين حال
بسته پيشنهادي رئيس پليس راهور تهران براي

كنترل و نه كاهش ترافيك به لغو منع تردد شبانه،
اصالح ساعات كاري و اصالح ساعت طرح ترافيك
محدود شد كه آن هم مدتهاست به ستاد كرونا
ارائه شده است.
تأثير كرونا
تأثير شيوع كرونا بر كور ش��دن گرههاي ترافيكي
تهران هم از موضوعات مورد اش��اره رئيس پليس
راهور تهران بود« .حجم تردد خودروهاي شخصي
نسبت به ايام پيش از كرونا۳۷درصد رشد و استفاده
از وس��ايل حمل و نقل عمومي ۳۳درصد كاهش
داشته است .در مورد وضعيت فعلي ترافيك تهران
نيز بايد بگويم با لغو محدوديتهاي مربوط به كرونا
ش��اهد افزايش۷۰درصدي سفرها نس��بت به ايام

اعمال قرنطينههاي كرونا بوديم .در واقع ترافيك
حال حاضر تهران نسبت به خلوتترين زمان معابر
در ايام كرونا ۷۰درصد رش��د داشتهاست .واقعيت
اين است كه تهران در جاهايي به پاركينگ تبديل
شدهاست.
گاليههاي بياثر
گاليههايي كه رئيس پليس راهور تهران از وضع
آلودگي هوا دارد همان چيزهايي است كه رؤساي
پليس سابق مطرح كردهبودند ،اين كه خودروهاي
ديزلي هنوز شمارهگذاري ميشوند ،حمل و نقل
عمومي پاسخگو نيست و قسعليهذا و در خاتمه
ميگويد كه اگر اي��ن وضع ادامه يابد ما ش��اهد
كاهش كيفي��ت زندگي در ته��ران خواهيم بود!
به گفته حمي��دی لغو منع ت��ردد ميتواند طول
ساعات پيك ترافيك را كاهش دهد.پيك ترافيك
عصرگاهي حوالي ساعت ۲۰است ،بخشي از آن
به اين دليل اس��ت كه مردم ميخواهند زودتر به
مقصد برسند تا به ساعات آغاز منع تردد نخورند
طبيعتاً لغو منع تردد ميتواند طول ساعات پيك
ترافيك را كاهش دهد.
سردار حميدي ميگويد :موتور سيكلتها سه برابر
خودروها ايجاد آلودگي ميكنند و اين موضوع را
در جلسه مورد نظرش مطرح كرده و راهكارهايي
براي ح��ل آن ارائه دادهاس��ت .او تأكيد كرده كه
براي حل آلودگي هوا بايد يك برنامهريزي وجود
داشتهباش��د و صرفاً نبايد به اين فكر باشيم كه با
وزش باد آلودگي هوا رفع شود.

برادر آتش افروز:

بازداشت بازمانده
باند ديوار چين

يك�ي از بازمان�دگان بان�د مع�روف دي�وار چي�ن كه با تش�كيل
بان�د چه�ار نف�ره موف�ق ب�ه س�رقت 3كيل�و و 4 00گ�رم
طلا ش�د هبود ب�ه هم�راه همدس�تانش بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان ،سردار عليرضا لطفي رئيس پليسآگاهي تهران درباره
اين خبر گفت :روز سهشنبه 20مهرماه امسال به مأموران پليس تهران
خبر رسيد كه چهار سارق نقابدار 3كيلو و 400گرم طالي شهروندي
را در خيابان ظفر سرقت كردهاند .با اعالم اين خبر تيمي از كارآگاهان
پايگاهسوم پليسآگاهي براي بررسي موضوع وارد عمل شدند.
ش��اكي به مأموران گفت :لحظه حادثه در خيابان ظفر همراه همكارم
بودم و قصد داشتيم س��وار خودروی پژو 207خودم شويم كه ناگهان
چهار مرد نقابدار به ما حمله كردند و با تهديد س�لاح سرد كيفم را كه
داخل آن 3كيلو و 400گرم طال بود ،س��رقت كردند .من و همكارم از
ترس شوكه شدهبوديم و ثانيههايي بعد با داد و فرياد درخواست كمك
كرديم ،اما سارقان در كمتر از يك دقيقه با سرعت از محل گريختند.
با شكايت مرد طالفروش مأموران پليس در نخستین گام به محل حادثه
رفتند و دوربينهاي مداربسته محل حادثه را بازبيني كردند .در حالي
كه متهمان با پوشاندن صورتشان تالش كردهبودند هيچ ردي از خود
به جاي نگذارند ،مأموران در بررسي فني موفق شدند يكي از متهمان
را به نام جالل شناسايي كنند .بررسي پرونده جالل نشان داد وي يكي
از اعضاي باند ديوار چين اس��ت كه چند س��ال قبل اقدام به سرقت از
طالفروشيها و صرافي ميكردند و در نهايت هم دستگير شده بودند.
بدين ترتيب كارآگاهان پليسآگاهي جالل را به عنوان مظنون تحت
تعقيب قرار دادند و س��رانجام در كمت��ر از گذش��ت 10روز از حادثه
مخفيگاه وي را در ش��رق تهران شناس��ايي و متهم را در يك عمليات
غافلگيرانه دستگير كردند .جالل در بازجوييها با اعتراف به سرقت سه
همدست خود را به پليس معرفي كرد و مأموران پليس هم خيلي زود
سه عضو ديگر باند را بازداشت كردند.
مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه متهمان يككيلو و 800گرم طال
و 115هزار دالر كشف كردند .متهمان در بازجوييها به سرقت 3كيلو
و 400گرم طال اعتراف كردند و گفتند كه يككيلو و 600گرم از طالها
را در بازار فروخته و پول آن را دالر خريدهاند.
تحقيقات از متهمان براي شناسايي جرائم احتمالي آنها ادامه دارد.

ميخواستم بترسانمش ،كشته شد

م�رد ميوهف�روش كه متهم اس�ت ب�رادرش
را در حادث�ه آتش�ين ب�ه قت�ل رس�انده
در دور دوم محاكم�هاش مدع�ي ش�د
قص�د ترس�اندن او را داش�ته اس�ت.

به گزارش جوان14 ،فروردينسال ،99مأموران
پليس ته��ران از حادث��ه آتشس��وزي در مغازه
ميوهفروشي در خيابان سهروردي جنوبي باخبر
و راهي محل شدند .بعد از حضور مأموران در محل
و مهار آتش دو برادر به نامهاي ياشار و آرش كه در
آن حادثه دچار سوختگي شدهبودند به بيمارستان
منتقل ش��دند .از بيمارس��تان خبر رسيد ياشار
40ساله س��اعتي بعد به خاطر شدت سوختگي
تسليم مرگ ش��د و برادر كوچك او تحت درمان
قرار گرفت.
با فوت مرد جوان تحقيقات در اين زمينه آغاز شد
و در روند تحقيقات بود كه همسر ياشار مدعي شد
شوهرش در آخرين لحظات عمرش ،برادرش را
عامل اين حادثه معرفي كردهاست .با اين ادعا وي
مورد تحقيق قرار گرفت و گفت« :شاهدان حادثه
گفتهاند آرش دو بار روي شوهرم بنزين ريخته و او
را آتش زدهاست .او از قبل شوهرم را تهديد به مرگ
كردهبود .ياشار به قتل رسيدهاست به همين خاطر
از برادر شوهرم شكايت دارم».
با طرح شكايت پدر ياش��ار هم مورد تحقيق قرار
گرفت .او گفت« :حرفهاي عروسم را قبول ندارم.
ياشار 2ميليارد تومان بدهكار بود به همين خاطر
از من درخواست كمك كرد و گفت اگر او را كمك
نكنم خودكشي ميكند .اين شد كه خانهام را در
مشهد فروختم و پولش را به پس��رم دادم .حتي
براي اينكه كارش راه بيفتد از بانك دس��ته چك
گرفتم و همه صفحاتش را امضا كرد و در اختيار
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او گذاشتم».
مرد س��الخورده ادامه داد« :من يك مغازه ميوه
فروشي داشتم كه آرش آن را اجاره كردهبود ،اما
ياشار هم در آنجا كار ميكرد .ياشار نميخواست
با آرش كار كند او مدعي بود به خاطر كرونا درآمد
مغازهبادوكاسبكماست.اينگذشت تااينكه يك
هفته قبل از حادثه ياشار با يك اسلحه به خانه آمد.
او تهديد كرد اگر مغازه ميوه فروشي را به او ندهم
همه خانواده را ميكشد .باور كنيد فكر نميكرديم
چنين حادثهاي اتفاق بيفتد وگرنه شب به مغازه
ميرفتم تا شاهد مرگ پسرم نباشم».
دستگيري و اظهارات برادر آتش افروز
با ثبت اين اظهارات ،آرش كه از ناحيه دس��ت و
سر دچار سوختگي شدهبود بعد از بهبود نسبي
بازداشت شد و به دادس��راي امور جنايي منتقل
شد .مرد34ساله تحت بازجويي قرار گرفت و گفت:
«مغازه را تا سال 1402از پدرم اجاره كردهبودم اما
ياش��ار هم در مغازه كار ميكرد .او براي خودش
كار ميكرد حتي دستگاه كارتخوان خودش را به
مغازه آورده بود».
متهم ادامه داد« :آن روز ب��راي تهيه بار مغازه به
ترهبار رفته بودم .وقتي با نيس��ان به مغازه آمدم
ديدم ياشار پشت دخل ايستاده و چند مشتري
هم در حال خريد بودند .صبر كردم تا آنها از مغازه
خارج شوند .با رفتن مش��تريان سر صحبت را با
ياشار باز كردم ،اما بحثمان شد .همان موقع شاگرد
مغازه هم بيرون رفت به همين خاطر كركره مغازه
را كمي پايين كشيدم كه كار به درگيري كشيد.
در آن درگيري يك ظرف بنزين راكه در مغازه بود
برداشتم و روي خودم و ياشار ريختم كه ناگهان
مغازه منفجر ش��د .باور كنيد قصد قتل نداشتم
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فقط ميخواستم او را بترسانم كه باعث مرگ ياشار
شد ».با ثبت اين اظهارات آرش به عنوان مظنون به
قتل راهي زندان شد ،اما چند روز بعد خانواده او به
دادسرا رفتند و اعالم گذشت كردند.
محاكمه اول
با اين درخواس��ت پرونده از جنبه عمومي جرم
به ش��عبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران
فرستادهشد .در آن جلس��ه متهم بعد از آخرين
دفاع به سهسال حبس محكوم شد ،اما اين حكم
با اعتراض دادستان و همسر مقتول به ديوان عالي
كشور فرستاده شد و با نقض آن پرونده بار ديگر به
همان شعبه ارجاع داده شد.
محاكمه دوم
به اين ترتيب متهم براي دومين بار در آن شعبه
حاضر شد .او بعد از اعالم رسميت جلسه در آخرين
دفاعش گفت« :چند س��ال مغازه ميوهفروش��ي
پدرم در اختيار ياش��ار بود و ه��ر چقدر كه دلش
ميخواس��ت ب��ه پ��درم پ��ول م��يداد ،اما من
500ميليونتوم��ان رهن و هر م��اه 18ميليون
تومان كرايه به پدرم پرداخت ميكردم .اما ياشار
دست بردار نبود و ميخواست هر طور شده مرا از
مغازه بيرون كند».
متهم ادامه داد« :دو هفته قبل از حادثه ،ياشار با
يكي از برادرانم و داييام صحبت كردهبود و گفته
بود قصد دارد مغازه را آتش بزند و مرا از آنجا بيرون
كند .باور كنيد قصد كش��تن او را نداشتم و فقط
ميخواستم او را بترسانم اما ياشار به خاطر اينكه
نزديك بخاري بود آتش گرفت و همان باعث انفجار
مغازه شد».
در پايان هيئ��ت قضايي جهت ص��دور رأي وارد
شور شد.

زن جواني كه همراه همسرش در مهماني يكي از دوستانشان
مش�روبات الكل�ي مص�رف كردهبود ب�ه طرز مش�كوكي به
كام م�رگ رفت .همس�ر وي در بازجوييها مدعي اس�ت كه
ميزبان به آنها مش�روب دادهاس�ت ،اما ميزبان ادعا ميكند
ك�ه ش�وهر زن فوت ش�ده مش�روب را تهي�ه كرده اس�ت.

به گزارش جوان ،چندي قبل مأموران پليس تهران مرگ مشكوك
زن جواني را ب��ه قاضي حبي��ب اهلل صادقي ،بازپ��رس ويژه قتل
دادسراي امور جنايي تهران خبر دادند.
مأموران اعالم كردند س��اعتي قبل زن جواني كه حالش بد بوده
براي درمان به بيمارستان منتقل ميش��ود .تيم پزشكي تالش
زيادي براي نجات جانش انجام دادند ،ام��ا در نهايت روي تخت
بيمارستان فوت كرد .اين زن هيچ سابقه بيماري نداشتهاست و به
همين خاطر مرگ وي مشكوك به نظر ميرسد.
بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام
آزمايشهاي الزم و مش��خص ش��دن علت اصلي مرگ مأموران
پليس به دس��تور بازپرس جنايي تحقيقات خود را درباره حادثه
آغاز كردند.
بررسيها نش��ان داد زن فوت شده ش��ب حادثه همراه شوهرش
مهمان يكي از دوستانش��ان بودهاند كه نيمههاي شب حالش بد
ميشود و به بيمارستان منتقل ميشود.
چند روز قبل در حالي كه تحقيقات ادامه داشت پزشكي قانوني
به صورت كتبي به بازپرس جنايي اع�لام كرد زن جوان به دليل
مسموميت ناشي از مصرف متانول يا الكل صنعتي فوت كردهاست.
با اعالم نظريه پزشكي قانوني مأموران پليس دريافتند شب حادثه
زن فوت شده و شوهرش و ميزبان همگي مشروبات الكلي مصرف
كردهاند ،اما براي آنها مشكلي پيش نيامده و فقط باعث مرگ زن
جوان شده است.
آغاز تحقيقات جنايي
بنابراين مأموران پليس در نخس��تين گام از ش��وهر وي تحقيق
كردند.
وي در ادعايي گفت :من و همسرم شب حادثه مهمان خانه يكي
از دوستانم بوديم .او ما را شام دعوت كردهبود و ما هم به خانهاش
رفتيم ،اما بعد از شام براي ما مشروب آورد و همگي خورديم .در
حالي كه مشغول خوش��گذراني بوديم همسرم گفت كه دل درد
دارد و بعد از دقايقي حالش بد شد به طوريكه از درد ناله ميكرد و
ناگهان بيهوش شد كه او را به بيمارستان منتقل كرديم.
وي در پايان گفت :من خبر ندارم كه داخل مشروب كه همسرم
مصرف ك��رد چه موادي اضافه ش��دهبود كه او را مس��موم كرد و
جانش را گرفت.
دروغ ميگويد
مأموران پليس در ادامه از ميزبان تحقي��ق كردند كه وي گفت:
مدتي است من با اين خانواده دوست هس��تم و با هم رفت و آمد
خانوادگي داريم .او دروغ ميگويد كه ش��ب حادثه من براي آنها
مشروب آوردهبودم.
آن شب او و همسرش براي شام به خانه ما آمدند كه متوجه شدم
او هم��راه خودش چند بطري مش��روب هم آوردهاس��ت و گفت
ميخواهد همگي خوش��گذراني كنيم .آنها مهمان من بودند كه
قبول كرديم و بعد از خوردن شام همگي مشروب خورديم .ساعتي
بعد حال همسرش بد ش��د و من به او گفتم احتماالً مشروبي كه
خريدهاست ،مشكل داشته و باعث مس��موميت همسرش شده
است .بههرحال ما همس��ر او را براي درمان به بيمارستان برديم
اما متأسفانه فوت كرد.
االن كه پزشكي قانوني علت اصلي مرگ را اعالم كردهاست ،براي
اينكه خودش را بيگناه جلوه دهد ادعا ميكند من به آنها مشروب
دادهام در صورتي كه او خودش مشروب را از فردي به نام شهباز
خريده بود و به خانه من آورد.
تحقيق از فروشنده مشروب
در حالي كه شوهر زن فوت ش��ده مدعي بود مشروبات دوستش
خريده و دوس��تش هم ادعا ميكرد ك��ه دروغ ميگويد مأموران
پليس به سراغ شهباز فروشنده مش��روبات الكلي رفتند و از وي
تحقيق كردند .وي در ادعايي گفت :شوهر زن فوت شده هميشه
از من مشروب ميخريد .آن ش��ب هم او تنها بود كه به سراغ من
آمد و گفت مهماني دعوت شدهاست و ميخواهد براي آن مهماني
مش��روب بخرد .من به او مش��روب فروختم او ه��م رفت كه بعد
فهميدم همسرش فوت كردهاست.
در چنين شرايطي بازپرس جنايي دستور داد مأموران تحقيقات
بيشتري در خصوص مرگ زن جوان انجام دهند كه مشخص شود
آيا به صورت عمدي مادهاي به مشروب زن جوان اضافه شده كه
باعث مرگ وي شده اس��ت يا اينكه در اثر سهل انگاري خودش
مرگش را رقم زده است.

 ( آگهی مناقصه عمومی )
شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب ش�ورای اسالمی ش�هر  ،پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف
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شرح پروژه

مبلغ پروژه به ریال

تجدید (  ) 1مناقصه خرید ،حمل  ،نصب
و اجرا دیوار پیش ساخته به متراژ تقریبی
 2100متر مربع ماده  – 110معاونت
خدمات شهری – تا سقف اعتبار

18/000/000/000

مبلغ سپرده به
ریال

رتبه الزم

ارائه پروانه بهره برداری
از وزارت صنعت  ،معدن و
 000/000/900تجارت یا نمایندگی مجاز

نحوه پرداخت قرارداد

نقدی

 -1سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد  :ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت  9۰روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش
نقدی به مبلغ فوق به حساب  7۰۰۷۸۶9۴۴۸۶۲۳بانک ش��هر -۲برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
شد-۳ .شهرداری کرج در رد یا قبول هریک از پیش��نهادها مختار است-۴.مبلغ  1/۰۰۰/000ریال به عنوان هزینه خرید اس��ناد به حساب  7۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵نزد بانک
شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند-۵ .متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور پیمانها واقع در کرج میدان توحید  -بلوار
بالل  -شهرداری کرج -طبقه هفتم مراجعه نمایند -۶ .در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود-۷ .الزم به ذکر
است هنگام خرید اسناد ،داشتن رتبه مربوطه در آگهی  -معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل  ،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی الزامی
می باشد -8 .شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
 -9پیشنهادات می بایس��ت در پاکت های مجزا ( الف – ب  -ج ) الک و ممهور به مهر شرکت ش��ده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ( ج ) تا پایان وقت اداری مورخ
 1400/۸/06به آدرس کرج  -میدان توحید -بلوار بالل -دبیرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول تحویل داده شود  -۱۰.پیشنهادات رسیده در مورخ  1400/۸/17در
کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل ،برنده مناقصه اعالم خواهد شد-۱۱ .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد *.جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-35892418-35892398تماس و یا به سایت  www.karaj.irمراجعه نمائید۰۷۵/ .
اداره امور قراردادها وپیمانها  -شهرداری کرج

