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حوادث

چهارشنبه 26اردیبهشت  1397شماره 3957

ت می کردند
سارقانی که به روش هالیوودی سرق 

حادثه
یادداشت

مرگ مشکوک مرد جوان
حین استحمام در گرمابه

مرد جوان حین استحمام در یک گرمابه در
خیابان سی متری جی به کام مرگ فرورفت.
ســاعت  22:55بیســت و چهار اردیبهشت
جاری مأموران کالنتری  119مهرآباد در تماس
با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند مرد
سی و پنج سالهای در بیمارستان شریعت رضوی
به کام مرگ فرورفته است.
بنابر اظهارات مأموران متوفی در یک گرمابه
در خیابان  30متری جی مشــغول اســتحمام
بوده که در آنجا حالش بد شده و پس از انتقال به
بیمارستان به کام مرگ فرورفته بود.
بررســیهای مأمــوران و کشــف یــک
دستنوشــته حکایت از آن داشت که متوفی با
همسرش دچار اختالف بوده است.
در نهایت با دستور سجاد منافیآذر؛ بازپرس
امور جنایی تهران جســد متوفی برای بررسی
علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و
تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سقوط نیسانوانت به همراه
راننده داخل کانال آب

یک دستگاه نیسانوانت حین حرکت در راه
خاکی مجاور کانال آب به علت نامشــخصی از
مسیر منحرف شــد و به داخل این کانال سقوط
کرد.
ســاعت  17:32روز دوشــنبه سقوط یک
دســتگاه خودرو به کانال آب در مسیل قلعهنو،
به ســمت فیروزآباد بــه ســامانه  125اعالم و
از آتشنشــانی تقاضای کمک فوری شــد که
بیدرنگ آتشنشانان ایستگاه 86به محل حادثه
در رهسپار شدند.
علیرضا غالمپور؛ فرمانده آتشنشانان اعزامی
دربارهجزئیاتاینحادثهاظهارکرد:یکدستگاه
نیســانوانت حین حرکت در راه خاکی مجاور
کانال آب به علت نامشــخصی از مسیر منحرف
شــده ،به داخل این کانال ســقوط کرد و اندک
اندک به طور کامل به زیر آب فرورفت.
وی با اشاره به گرفتار شدن راننده سی و پنج
ساله وانتبار داخل این خودرو ،تصریح کرد :این
راننده که به همراه خــودرو در حال فرورفتن به
زیر آب کانال بود و هر لحظه امکان داشت درآب
غرق شود با تالش مردم پیش از رفتن به زیرآب از
داخل خودرو خارج و به بیرون از کانال آب منتقل
شد.
بنابر اعالم پایگاه خبری 125؛ آتشنشــانان
پس از حضور در محل حادثه اقدام به ایمنسازی
محل کرده و بعد از حضور خودروی جرثقیل به
محل حادثه ،خودروی نیســانوانت را از داخل
کانالآببیرونکشیدند.

دزدان خودپردازهــای تهران و کــرج در تازهترین
اعترافات خود به سرقت از  22مغازه و  15دستگاه خودرو
اعترافکردند.سارقانکهبهروشهالیوودیسرقتهای
خود را انجام میدادند ،صحنه ســرقتها را بازســازی
کردند.
رســیدگی به این پرونده از اواخر ســال گذشته و به
دنبال سرقت سریالی دستگاههای خودپرداز در تهران
در دستور کار پلیس قرار گرفت .بررسی فیلم صحنههای
سرقت نشــان داد ،چهار عضو باند با خودروهای باربری
و تیزرو به محلهای ســرقت رفته و نقشهشــان را اجرا

اعدام دو متجاوز در مشهد
در مالعام

دو متجاوز به عنف مشــهد صبــح دیروز در
مالعام بــه دار مجازات آویخته شــدند .این دو
اعدامی با تاکســی زنان و دختران را به خلوتگاه
برده و تجاوز می کردند.
ساعت 9صبحدیروزسهشنبه 25اردیبهشت
ماه  ،متجاوز به عنف در مشــهد به دار مجازات
آویختهشدند.
این اعدام در مال عام اجرا شد.

میکردند .با وقوع پنج ســرقت در مدت دو ماه تیمی از
کارآگاهانبادستورشهرامخسرویبازپرسشعبهپنجم
دادســرای ناحیه  3تهران تحقیقات برای دســتگیری
دزدان را آغاز کرده و ماموران در عملیاتی ضربتی دزدان
رادستگیرکردند.
با انتقال متهمان به دادسرا تحقیقات از آنها آغاز شد
که سارقان حرفهای به سرقت پنج دستگاه خودپرداز در
محلههای ونک ،میردامــاد ،نازیآباد و مالصدرا اعتراف
کردند.در ادامه نیز مشخص شــد ،دزدان چند دستگاه
خودپرداز را هم در کرج به همین شــیوه سرقت کردند

که تحقیقات برای شناسایی ســرقتهای اعضای این
باند در این شهر آغاز شــد.طراح این سرقتها گفت :ما
بچهمحل بودیم و هرکدام سابقه سرقت داشتیم .چندی
قبل باند را تشــکیل داده و تصمیــم گرفتیم از مغازهها
سرقت کنیم .با سرقت خودروهایی مثل مزدا دوکابین
و نیسان در سطح شهر پرسه میزدیم و مغازههایی را که
امکان سرقت از آنجا وجود داشت ،شناسایی میکردیم.
با تخریب در ،اجناس داخل مغازه مانند زعفران ،برنج و
پوشاک را سرقت کرده و از محل فرار میکردیم .گاهی
عابران بــه کار ما اعتراض میکردند کــه آنها را تهدید

میکردیم ،دخالت نکنند.متهم درباره نقشــه سرقت
خودپردازها هم عنوان کرد :با اعضای باندم سریال فرار از
زندان را میدیدیم و تحتتاثیر آن تصمیم گرفتیم شیوه
ســرقتهای خود را هالیوودی کنیم .باید سرقتهای
بزرگ انجام میدادیم .باند مــا تخصصی بود و هر کدام
از اعضای باند در کاری تخصص داشتند .به همین خاطر
بهدنبالشیوهسرقتهایجدیدرفتیم.بابررسیبانکها
متوجه شدیم دســتگاههای خودپرداز امنیت کافی را
ندارند و با پیچ به زمین وصل شدهاند که سرقتشان راحت
اســت .بعد از انتخاب شیوه جدید سرقتها ،تقسیم کار

اعتراف قاتل ؛

با مردی به نام کاظم آشنا شدم ،کاظم
آن زمان از من خواســت گوسفندهایم را
بفروشم و پول حاصل از آن را در بازار دالر
سرمایهگذاریکنم...
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا؛
ســاعت  14:20بیســت و هشت اسفند
سال گذشته مأموران کالنتری  113بازار
در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت
اعالم کردند طی یک فقره تیراندازی در
محدوده بازار ،چهارراه گلوبندک ،داخل
یک کوچه بنبست ،مردی حدودا ً شصت
سالهبهقتلرسیدهاست.
دقایقی بعد از اعالم این خبر محسن
مدیرروستا؛بازپرسکشیکقتلپایتخت
بههمراه اکیپ تشخیص هویت آگاهی و
کارشناسان پزشــکی قانونی در صحنه
جرم حاضر شدند.
بررســی اولیه حکایت از آن داشــت
ضارب با شلیک دو گلوله بهسمت مقتول
وی را بهقتل رســانده و از محل متواری
شده همچنین بررسیها نشان داد مقتول
هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت بهقتل
رسیدهاست.
سرانجام با دستور بازپرس امور جنایی
تهران جسد مقتول برای بررسی بیشتر
به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات
برای شناســایی و بازداشــت قاتل آغاز
شــد تا اینکه مأموران روز دوشنبه (24
اردیبهشــت) در ولنجک تهران موفق به
بازداشت متهم این قتل شدند.
متهم این پرونــده پیش از ظهر دیروز
به دادســرای امور جنایی تهران منتقل

شد و در اظهاراتش به بازپرس گفت :سال
 69از شهرستان به تهران آمدم ،با آمدن
به تهران مشغول دستفروشی و سپس
فروش گوسفند شدم تا اینکه حدود  6ماه
قبل از قتل (حوالی عید قربان) با مردی به
نام کاظم آشنا شدم ،کاظم آن زمان از من
خواست گوســفندهایم را بفروشم و پول
حاصل از آن را در بازار دالر سرمایهگذاری
کنم.وی ادامه داد :من نیز گوسفندهایم
را فروختم و با پســر کاظم (مهران) کار را
آغاز کردم تا اینکه  16دی ســال گذشته
مهران به من گفت بــرای خرید دالر نیاز

به پول دارد ،من نیز طی پنج مرحله 428
میلیون تومان به وی پول دادم البته پولها
را به حساب پدرزن مهران واریز میکردم
چون حساب مهران توسط بانک مسدود
بود ،قرار بود مهران پولم را  17دی به من
بازگرداند اما زمانیکه به وی مراجعه کردم
تنها حدود یک میلیون و  200هزار تومان
پول بابت سود از فروش دالر به من داد.
متهم این پرونده که 41سال سن دارد،
در اظهاراتش به بازپرس گفت :قرار شــد
مجددا ً نزد مهران بروم و پولم را بگیرم اما
حدود یک هفته به دلیل مریضی و دالیل

مرگ بازیکن سابق استقالل
در تصادف رانندگی

دیگر نتوانســتم نزد وی بروم و زمانیکه
مجدد سراغ مهران رفتم ،اثری از او نبود،
به همین دلیل سراغ پدرزن و پدر مهران
رفتم اما آنها میگفتند پولم را باید از خود
مهران پس بگیرم ،بارها ســراغ خانواده
مهــران رفتم اما نتوانســتم پولم را پس
بگیرم و در مراجع قضایی اقدام به شکایت
کردم ،یک بار نیز که برای گرفتن پول نزد
خانوادهمهرانرفتممرابهداخلپارکینگ
خانه برده و مجبور بــه امضای نامهای با
مضمون دریافت طلبم ،کردند و بعد از آن
حدود 90میلیون تومان پول به من دادند.

وی افزود :مــن فردی بودم که در بازار
 100هــزار دالر خرید و فروش میکردم
اما دیگر کســی حتی هزار دالر نیز به من
نمیداد تا اینکه یک روز یکی از دوستانم،
دایی مهران را به من معرفی کرد و گفت
دایی مهران بــا مهران ارتبــاط دارد و از
وی میتوانــم به مهــران و در نهایت به
پولم برســم ،من نیز از یک ماه قبل قتل،
نزد دایی مهــران رفتم اما او نیز میگفت
ارتباطی با مهران ندارد اما پس از نخستین
دیدار با او ،حدود  20میلیون و  500هزار
تومان به حســابم واریز شد و فهمیدم که
دایی مهران از مهران خبر دارد.
وی اظهاراتش بــه بازپرس را اینگونه
ادامه داد :برای دریافت طلبم بسیار تالش
کردم اما هیچ فایدهای نداشــت و شــب
عید به من و خانوادهام فشار مالی زیادی
آمده بود و توســط خانواده مهران تحقیر
شدم تا اینکه یک اسلحه کلت به قیمت
دو میلیون و پانصد هــزار تومان خریدم
و تصمیم گرفتم دایی مهــران را به قتل
برسانم ،سرانجام روز حادثه به بازار و نزد
دایی مهــران رفتم که وی گفت از مهران
خبری نــدارد ،من نیز قســم خوردم که
وی را میکشــم و با شلیک دو گلوله وی
را به قتل رساندم ،پس از قتل نیز به خانه
مجردی که در نظامآباد داشتم ،رفتم.
متهم این پرونده پس از این اظهارات با
دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه
قتل پایتخت بازداشــت شد و برای ادامه
تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهی
قرارگرفت.

آزار  ۶نوجوان در کانال آب

مرد شیطان صفت به زودی محاکمه میشود

مردی که پسران نوجوان تهرانی را به کانال آب می
برد و آنهــا را مورد آزار و اذیت قرار می داد به اتهام آزار
دادن  6پسر نوجوان در دادگاه محاکمه خواهد شد.
به گزارش فارس ،در تاریــخ  27دیماه از طریق
مرکز فوریتهای پلیســی  110بــه کالنتری 126
تهرانپارس اعالم شــد که تعدادی از کســبه و اهالی
خیابان اردیبهشــت شمالی ،پســر نوجوانی حدودا
13ساله را از داخل کانال آب سرپوشیده واقع در این
خیابان بیرون کشیده و این پسر به آنها عنوان گفته
که توســط مردی ناشناس مورد تهدید و نهایتا آزار و
اذیت قرار گرفته اســت.با حضور مامــوران در محل
و انجام تحقیقات اولیه ،پســر نوجوان به آنها گفت:
فردی ناشناس با یک دستگاه خودرو پراید سفیدرنگ
مرا از مقابل پارک پلیس و بــه بهانه کمک کردن به
مادربزرگش سوار ماشین کرد و به نشانی کانال آب در
خیابان اردیبهشت شمالی آورد ؛ با تهدید و فریب مرا
به داخل کانال کشــاند و در آنجا مرا مورد آزار و اذیت
قرار داد.
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع آزار و اذیت
جنسی و پس از تایید موضوع از سوی پزشکی قانونی،
پرونده به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه
 27تهــران در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.پســر  13ساله که به همراه
پدرش به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
مراجعه کرده بود  ،در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:

پس از تعطیلی مدرســه در حال بازگشــت به منزل
بــودم؛ دقیقا نبش کوچه  218شــرقی  ،مرد جوانی
جلوی مرا گرفــت و گفت که برای مادربزرگش گل و
گلدان خریداری کــرده و به این بهانه از من خواهش
کرد تا برای تحویل آنها به وی کمک کنم.
این پســر نوجوان ادامه داد :با این مرد جوان به راه
افتاده و از طریق پل هوایی به سمت دیگر اتوبان شهید
زین الدین رفتیم و دقیقا در مقابل پارک پلیس سوار
یک دستگاه پراید ســفیدرنگ با شیشههای دودی
شــدیم ؛ آنجا بود که با چاقو مــرا تهدید کرد که اگر
صحبتی بکنم مرا خواهد کشــت و پــس از آن به راه

افتاد.پس از طی مسیری به داخل خیابان اردیبهشت
شمالی در محدوده سراج رفت ؛ در آنجا ماشین را کنار
خیابان پارک کرد؛ پس از پیاده شــدن از ماشین ،مرا
از طریق یک روزنه باریک بــه داخل کانال آب کامال
تاریک برد و مورد آزار و اذیت قرار داد.
با توجه به حساســیت پرونــده ،کارآگاهان اداره
شــانزدهم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی
و بررســی دقیق دوربیــن های مداربســته ،محل
سوارکردن پســرهای نوجوان و همچنین محلهای
ارتکاب جنایت آزار و اذیت جنسی ،سرانجام موفق به
شناسایی خودرو پراید سفید رنگ هاچ بک با شیشه

های دودی به شماره پالک معلوم شدند.
با شناسایی خودرو  ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند
که مالک فردی حدودا  60ســاله است اما خودرو در
اختیار پسر  25ســاله اش به نام ایمان قرار دارد ؛ در
ادامه تصاویر ایمان از سیستم جامع پلیس استخراج
شــد و پس از شناســایی تصویر وی از سوی شکات
پرونده  ،به عنوان متهم تحت تعقیب هر دو پرونده آزار
و اذیت مورد شناسایی قرار گرفت.
سرانجام در آخرین روز دی ماه کارآگاهان به محل
ســکونت ایمان  25ســاله در خیابان سراج مراجعه
کرده و این محل را تحت مراقبت پلیســی قرار داده و
او را بازداشت کردند.این مرد وقتی با مدارک موجود
در پرونده روبرو شــد لب به اعتراف گشود و در زمینه
جرایم ارتکابی خود عنوان داشــت :من جوانی مجرد
هستم و بعد از اینکه شیشــه مصرف می کردم افکار
شیطانی به ذهنم می رسید که به همین دلیل با بهانه
کمک حدود  11پسر بچه تهرانی را به کانال های آب
اطراف تهران میبردم و در آنجا آنها را مورد آزار و اذیت
قرار می دادم که از این  11نفر سه نفرشان را موفق به
آزار و اذیت نشدم .تحقیقات در این پرونده ها تکمیل
شــد و با صدور کیفرخواست از سوی بازپرسی شعبه
نهم دادســرای جنایی تهران پرونده برای برگزاری
جلســه محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران
فرستاده شد.گفتنی اســت که در این پرونده متهم
شیطان صفت 6شاکی دارد.

رویداد

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد:

افزایش  ۵۱درصدی ارزش ریالی کشفیات کاالی قاچاق در سال ۹۶
ســردار مقیمی گفت :ارزش ریالی کشفیات کاالی
قاچاق در سال  ۹۶نسبت به سال پیش از آن ۵۱ ،درصد
افزایشیافت.
سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا
در جلســه قرارگاه مبارزه بــا کاالی قاچاق فرماندهی
انتظامی استان فارس با اشاره به نامگذاری سال جاری
از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از
کاالی ایرانی ،اظهار داشــت :مبارزه با کاالی قاچاق در
نیروی انتظامی به صورت جــدی ادامه پیدا می کند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا تأکید کرد :مبارزه با موضوع
کاالی قاچاق از نخریــدن کاالی خارجی تا مبارزه بی
امان با این موضوع در مرزهای کشور را شامل می شود و

همه باید در این خصوص حساس باشند.سردار مقیمی
با اشــاره به افزایش کشــفیات کاالی قاچاق در استان
فارس نسبت به سال گذشته ،افزود :در مجموع وضعیت
آماری کشفیات کاالی قاچاق در استان فارس مناسب
است.وی با اشــاره به اینکه مبادی ورودی جزء اولویت
های اصلی در راســتای مبارزه با کاالی قاچاق اســت،
تصریح کرد :اهتمام جــدی و برنامه ریزی های الزم در
راستای مبارزه با کاالی قاچاق به صورت ویژه در دستور
کارپلیساست.
این مقام ارشد انتظامی ،مبارزه با کاالی قاچاق را از
اولویت های اساسی و مهم ناجا دانست و گفت :حرکت
جهادی و انقالبی در راســتای مبارزه با این پدیده شوم

مد نظر است.سردار مقیمی در بخش دیگری از سخنان
خود به کشــفیات کاالی قاچاق در سال  96اشاره کرد
و افزود :ارزش ریالی کشــفیات کاالی قاچاق در سال
گذشته نسبت به سال  ،95افزایش  51درصدی را نشان
می دهد.وی با بیان اینکه پرونده های بین  100تا 500
میلیون تومانی با افزایش 39درصدی روبه رو بوده است،
افزود :در سال  95تعداد  3هزار و  23پرونده و در سال96
تعداد چهار هزار و  190پرونده قاچاق تشــکیل شــده
اســت.رئیس پلیس آگاهی ناجا ،پرونده های تشکیل
شده باالی  500میلیون تومان در سال  96را  857فقره
عنوان کرد و گفت :این میزان نســبت به سال 50 ،95
درصد افزایش داشته است.

کردیم .دو نفر از اعضای باند سارقان حرفهای خودروهای
لوکس و رانندگان حرفهای بودند .آنها وظیفه ســرقت
خودروها و فرار از محلهای سرقت را به عهده گرفتند.
برای سرقت خودروهای لوکس به نمایشگاهها دستبرد
میزدیم .میدانستیم ســوئیچ خودروها همانجاست
و براحتی میتوانســتیم آنها را ســرقت کنیم .یک نفر
از اعضای باند قویهیکل بود کــه او وظیفه جابهجایی
خودپردازها را عهدهدار بود .بعد از هر ســرقت خودروها
را در محلی خلوت رها میکردیم تا ردی از ما باقی نماند.
پس از اعتراف متهمان ،با دســتور بازپرس خسروی
آنها به محلهای سرقت منتقل شده و صحنه دزدیهای
خود را بازسازی کردند .تحقیقات از اعضای این باند برای
کشف دیگر جرایم آنها ادامه دارد.
جهان

بدهکاری موجب قتل شد

کشف  ۲۰میلیارد داروی
قاچاق از یک انبار در کرج

فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشف ۲۰
میلیارد ریــال داروی قاچاق و خارج از شــبکه
توزیع در کرج خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران
جوان؛ ســردار عباســعلی محمدیان فرمانده
انتظامی اســتان البرز از کشف  ۲۰میلیارد ریال
داروی قاچاق و خارج از شبکه توزیع در کرج خبر
داد.
ســردار محمدیــان گفت :در پــی دریافت
گزارشهایی مبنی بر نگهــداری مقادیر زیادی
دارو در یک منزل مسکونی در منطقه کمالشهر
کرج ،پیگیری موضوع در دســتور کار ماموران
اداره مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی
استان البرز قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پس از بررســی موضوع و
اطمینان از صحت خبر ،به مکان مورد نظر اعزام
و در بازرسی از آنجا مقادیر زیادی داروی ایرانی
و خارجی کشــف کردند و در این زمینه یک نفر
دستگیرشد.
ســردار محمدیــان عنــوان داشــت :در
بررسیهای تکمیلی ماموران ،محرز شد که انبار
اصلی داروها در یک سوله در محدوده کمالشهر
است که به صورت غیرقانونی در آنجا نگهداری
شده و ســپس به بازار فروش عرضه میشود که
بالفاصله ماموران اداره مبارزه با کاالی قاچاق ،به
همراه عوامل اداره اصناف ،معاونت غذا و داروی
اســتان البرز ،به محل انبــار مراجعه کردند که
موضوع تحت بررسی است.
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان این که
ارزش داروهای کشــف شــده  ۲۰میلیارد ریال
برآورد شــده اســت ،اضافه کرد :انبــار مذکور
پلمبشد.
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در ابتدای این جلسه ،ســردار احمد علی گودرزی
فرمانده انتظامی اســتان فارس ضمن ارائه گزارشــی
مشــروح از اقدامات و عملکرد پلیس استان در راستای
مبارزه با کاالی قاچاق بر لزوم تعامل ،هم افزایی و پرهیز
از جزیره ای عمل کردن در این موضوع تأکید کرد.وی
گفت :برای مبارزه اساســی با کاالی قاچاق باید ساز و
کارها و امکانات الزم فراهم شود و ساختار سازمانی در
شهرستانهاپیشبینیشود.
سردار گودرزی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت
های موجــود در جامعه و همچنین تجهیز ایســت و
بازرسی های پلیس در راستای مبارزه با کاالی قاچاق
تأکیدکرد.

ساموئل بازیکن سابق استقالل بر اثر یک سانحه
رانندگی فوت کرد.
به گزارش رکنا ،ســایت میــرور اعالم کرد که
ســاموئل بازیکن ســابق تیم فوتبال استقالل که
سابقه حضور در لیگ برتر انگلستان را در کارنامه
خود داشت ،فوت کرده اســت.بر اساس خبر این
ســایت ،این مدافع ترینداد و توباگویی که سابقه
حضور در آســتون ویال را در کارنامه خود دارد ،در
یک تصادف رانندگی کشته شده است.ساموئل در
دوران حضور پرویز مظلومی به استقالل پیوست
تا آغاز لیگ چهاردهم در جمع آبی پوشان حضور
داشــت و ســپس به تیم فوتبال پیکان پیوست و
در پایان لیگ چهاردهــم از فوتبال ایران رفت.این
بازیکن در تیم های مطرح دیگری مانند کاردیف
و آســتون ویال به میدان رفته بود و حاال در حوالی
 38ســالگی در یک تصادف رانندگی جان خود را
از دست داد.

دستور دیپلمات سابق سازمان
ملل برای خودکشی همسرش

شاشی تارور دیپلمات ســابق سازمان ملل در
مرگ مشکوک همســرش که در ابتدا خودکشی
اعالم شده بود مظنون شناخته شد.
جسد سوزاندا پوشکار چند سال قبل در هتلی
5ستاره در دهلی پیدا شــد .او قبل از مرگ توئیت
عجیبــی در مورد یک خبرنگار پاکســتانی که به
گفتهاش با شوهرش رابطه نامشروع داشت منتشر
کرده بود .مرگ او در ابتدا به عنوان خودکشی اعالم
شــد .ولی االن شــوهر او در مورد مرگش مظنون
شناخته شده است .او متهم است با رفتار ظالمانه
او را «مجبور به خودکشی» کرده است .دلیل مرگ
سوزاندا دقیقا مشخص نیست ولی احتماال به دلیل
اوردوز با مواد مخدر بوده است .گزارشهای پزشکی
قانونینشانمیدهداومسمومشدهوچندینجای
مشکوک تزریق ســرنگ در بدنش دیده میشود.
پلیس میگوید با شــواهد جدید مرگ ســوزاندا
بیشتر به قتل شبیه است تا خودکشی .تارور گفته
است با این اتهامات با جان و دل خواهد جنگید.

عابران پیاده قربانی اصلی
تصادفاتپایتخت

رئیــس اداره تصادفــات پلیــس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ گفت ۴۸ :درصد از متوفیان
حوادث رانندگــی تهران در ســال  ۱۳۹۶عابران
پیاده بودهاند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرهنگ دوم احسان مؤمنی رئیس اداره تصادفات
پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ با اعالم
اینکه  ۴۸درصد از متوفیان حوادث رانندگی تهران
در ســال  ۱۳۹۶عابران پیاده بودهاند ،برای کاهش
تصادفات به این گروه توصیههایی را بیان کرد:
عابرین در خیابانهای فاقــد پیادهرو در جهت
خالف وســایل نقلیــه حرکت نکنند تــا بتوانند
خودروهایی را که از روبرو در حال حرکت هستند،
ببینند.پیرامون اصل دیدن و دیده شدن در تاریکی
شب لباسی بپوشند که رانندگان عبوری بهتر آنها
را ببینند .حتیالمقدور از لباس و کفش بازتابنده نور
و رنگ روشن استفاده کنند.در هنگام تاریکی هوا
از قسمتهای روشــن و زیر نور چراغهای خیابان
عبور کنند تــا رانندگان بتواننــد آنها را بهخوبی
ببینند.در هنگام عبور از تقاطع ،مراقب خودروهایی
که گردش به چپ یا راســت میکنند ،باشــند.در
حاشــیه بزرگراهها و معابری که سرعت خودروها
باالست ،پیادهروی نکنند.در گذرگاههای عریض و
دارای جزیره میانی بایــد عبور از خیابان بهصورت
دو مرحلهای صورت گیرد.اگر از میان خودروهای
پارک شــده عبور میکنند ،ابتدا در کنار اتومبیل
و در حاشــیه خیابان توقف کنند و در صورت عدم
وجود خطر بــا رعایت مراحل عبــور از خیابان رد
شوند.در صورت مشــاهده خودروهای امدادی یا
شنیدن صدای آژیر آنها ،مسیر را برای عبورشان
باز کنند.در هنــگام عبور از عرض خیابان ،از جلو یا
پشتاتوبوساقدامبهعبورنکنندوصبرکنندتاپس
از حرکت اتوبوس ،اقدام به تردد کنند.در تقاطعها با
سبز شدن چراغ عابران پیاده حرکت کنند.

