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قرار عدم صالحيت
صالحيت توانايي و تكليفي است كه دادگاهي 
براي رسيدگي به شكايات دارد و آن دادگاه 
را ملزم به رسيدگي كرده اس��ت و مراجع ديگر را از 
رس��يدگي به آن باز مي دارد. مثاًل اگر در يك پرونده 
متهمي مرتكب س��ه جرم س��رقت، ضرب و جرح و 
استعمال مواد مخدر ش��ود و پرونده دادگاه عمومي 
در حال رس��يدگي باش��د، اي��ن دادگاه مي تواند به 
جرم س��رقت و ضرب و جرح رس��يدگي كن��د و در 
مورد استعمال مواد مخدر قرار عدم صالحيت صادر 
مي كند، چون رسيدگي به جرم استعمال موادمخدر 
در صالحيت دادگاه انقالب است. تشخيص صالحيت 
با دادگاهي اس��ت كه در حال رس��يدگي به پرونده 
است. صالحيت محلي، صالحيتي است كه دادگاه به 
اعتبار محل وقوع جرم دارد و قاضي رسيدگي كننده 
با توجه به محل وقوع جرم و تشخيص اين امر كه آيا 
جرم در حوزه قضايي او اتفاق افتاده يا خير، ش��روع 
به رس��يدگي مي كند. در توضي��ح صالحيت ذاتي 
بايد گفت: صالحيت عام دادگاه هاي قضايي نسبت 
به دادگاه ه��اي غيرقضايي، صالحيت ذاتي اس��ت. 
بنابراين دادگاه هاي قضايي نسبت به كميسيون هاي 
شهرداري و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري 
صالحيت ذاتي دارند. همچنين دادگاه هاي عمومي 
نسبت به دادگاه هاي اختصاصي صالحيت ذاتي دارند. 
دادگاه هاي اختصاصي عبارتند از دادگاه هاي انقالب، 

نظامي، ويژه روحانيت، ديوان عدالت اداري و...
دادگاهي كه پرون��ده را تحت نظ��ر دارد، تحقيقات 
مقدمات��ي را در حدي كه داليل و آث��ار جرم از بين 
نرود، جم��ع آوري مي كند و بيش��تر از حد ضرورت 
وارد رسيدگي نمي شود و پرونده را با صدور قرار عدم 
صالحيت به دادگاهي كه صالح براي رسيدگي است، 

ارسال مي كند.
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مجرم�ي س�ابقه دار ك�ه م�ادرش او را پ�س 
از آزادي از زن�دان در خان�ه حبس ك�رده بود، 
توانس�ت به بهانه تماش�اي بازي فوتب�ال خانه 
را ترك كن�د و به دوس�ت خالف�كارش ملحق 
شود. دو متهم بعد از س�رقت خودروي يكي از 
ه�واداران فوتب�ال از ورزش�گاه آزادي به خانه 
يك عروس و داماد و چند خانه ديگر دس�تبرد 
زدند، اما خيلي زود در تله پليس گرفتار شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه نهم ارديبهشت ماه 
مأموران كالنتري 137 نصر در حال گشت زني در 
حوزه استحفاظي ش��ان بودند كه به يك خودروي 
پرايد كه دو پس��ر جوان س��وار آن بودند، مظنون 
شدند. مأموران پليس بعد از استعالم از مركز متوجه 
شدند كه اين خودرو سه روز قبل اعالم سرقت شده 
است، بنابراين به راننده فرمان ايست دادند. راننده 
وقتي با هشدار پليس مواجه شد با فشار دادن پدال 
گاز از محل دور ش��د و عمليات تعقي��ب و گريز به 
جريان افتاد. مأموران پليس وقتي متوجه ش��دند 
كه راننده حاضر به توقف نيس��ت ب��ا به كار گيري 
قانون استفاده از سالح به طرف پرايد شليك كردند. 
يكي از گلوله ها به چ��رخ پرايد اصابت كرد و راننده 
مجبور به توقف ش��د. اين پايان ماجرا نبود؛ چراكه 
سرنش��ينان پرايد از خودرو پياده شده و پاي پياده 
از محل فرار كردند. فرار آنها اما اين بار خيلي طول 
نكش��يد؛ چراكه مأموران خيلي زود توانستند آنها 
را بازداش��ت كنند. مأموران در بازرسي خودروي 
متهمان مقدار زيادي وسايل سرقتي پيدا كردند و 
دو پسر جوان را همراه خودروي سرقتي به كالنتري 

منتقل كردند. 
هنوز لحظاتي زيادي از انتقال سارقان و لوازم سرقتي 
به داخل كالنتري نگذشته بود كه زوج جواني وارد 
كالنتري ش��ده و از سرقت وس��ايل خانه شان خبر 
دادند. آنها در حال ش��رح ماجرا براي افسر پرونده 
بودند كه ناگهان با ديدن وسايل همراه سارقان لوازم 

خانه شان را ميان آنها كشف كردند. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت، دو متهم و پرونده به 
دادسراي ناحيه 34 منتقل ش��دند و مقابل قاضي 
ميروكيلي م��ورد تحقيق ق��رار گرفتن��د. آنها در 

بازجويي ها به سرقت از خانه تازه عروس و داماد و 
چند خانه ديگر هم اقرار كردند. تازه داماد در شرح 
ماجرا گفت: من و همسرم ديشب مراسم عروسي مان 
را برگزار كرديم. به خاطر اينكه خانه مان تميز بماند 
مادرم پيش��نهاد كرد ت��ا پاتختي را در خانه ش��ان 
بگيريم كه قبول كرديم. بعد از پايان مراسم پاتختي 
وقتي به خانه برگش��تيم متوجه شديم كه وسايل 

قيمتي خانه مان سرقت شده است. حاال هم وسايل 
س��رقتي مان ر ا ميان لوازمي كه مأموران پليس از 
متهمان كش��ف كرده اند، پيدا كرديم. بعد از كامل 
ش��دن بازجويي دو متهم در اختيار مأموران پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 
   گفت و گو با سعيد، سردسته باند

در س�وابقت آمده ك�ه قباًل به اتهام س�رقت 

بازداشت شده بودي؟
بله. آخرين بار فروردين ماه بود ك��ه دوران زندانم 
تمام شد و ازحبس آزاد شدم. بعد از آن بود كه مادرم 
رفتارم را به شدت كنترل مي كرد تا جايي كه ديگر 
اجازه نمي داد از خانه بيرون بروم. من هم به او قول 
دادم كه دور دوستان خالفكارم را خط بكشم. با اين 
حال دوستان خالفكارم هر طور كه بود راهي براي 
ارتباط پيدا مي كردند و وسوس��ه ام مي كردند تا از 
حصر خانگي فرار كنم و همراهشان به سرقت بروم 
تا اينكه ششم ارديبهشت اين اتفاق افتاد و به بهانه 

تماشاي بازي فوتبال توانستم از خانه خارج شوم. 
آن روز راهي استاديوم شدي؟

بله. راستش را بخواهيد دوستم با خودروي پرايدش 
به دنبالم آمد و راهي ورزش��گاه ش��ديم. در محلي 
خلوت با س��وويچ خودروي دوس��تم توانستم يك 
خودروي پرايد سرقت كنم. بعد با همان خودروي 
سرقت شده به سراغ سرقت رفتيم. در چند نقطه از 

شهر توانستيم سرقت كنيم. 
درباه سرقت از خانه تازه عروس و داماد بگو

من ريموت دست سازي داش��تم كه مي توانستيم 
با آن در خيلي از پاركينگ ها را باز كنيم. آن ش��ب 
هم با همان ريموت وارد ساختمان شديم. ساكنان 
ساختمان در خانه نبودند و از بدشانسي به در حفاظ 
آپارتمان ها هم قفل كتابي خورده بود كه بازكردن 
آن زمان مي ب��رد. وقتي به طبقه چه��ارم كه خانه 
عروس و داماد بود، رس��يديم قفل معمولي داشت 
و به راحتي آن را باز كرده و وارد ش��ديم و وسايل با 

ارزش را سرقت كرديم. 
فكر نمي كردي كه دستگير شوي؟

ما بعد از انجام س��رقت ها در حال پرسه زني بوديم 
كه مأموران گشت پليس به ما مظنون شدند. وقتي 
پليس به ما هش��دار داد، ترس��يديم. من رانندگي 
مي كردم و براي اينكه گرفتار پليس نش��ويم پايم 
را روي پدال گاز گذاشتم و از ماشين پليس فاصله 
گرفتم، اما آنها ش��ليك كردند و يك��ي از گلوله ها 
به چرخ پرايد برخورد كرد و نتوانس��تم ماش��ين را 
كنترل كنم به خاطر همين توقف كردم و سرانجام 

گرفتار شديم. 

 مرگ سرنشينان پرايد 
در رودخانه

پن�ج سرنش�ين پراي�د در س�قوط اين خ�ودرو 
ب�ه رودخان�ه اي در اس�تان گيالن ج�ان باختند. 
سرهنگ حسين محمدپور، رئيس پليس راه گيالن 
گفت: صبح پنج شنبه اين سواري پرايد كه در مسير 
س��نگر به كوچصفهان در حال تردد بود، به علت 
خستگي و خواب آلودگي راننده از مسير منحرف 
شد و به درون رودخانه حاشيه جاده سقوط كرد. 
وي ادامه داد: بر اثر اين س��قوط هر پنج سرنشين 
خودرو كه دو م��رد و دو زن و يك كودك بودند به 
علت خفگي در دم جان خود را ازدست دادند. وي با 
ابراز تأسف از اين حادثه تلخ از رانندگان خواست تا 
در زمان خستگي از رانندگي بپرهيزند و در جايي 
توقف كنند و بعد از استراحت به حركت در مسير 

ادامه دهند. 
----------------------------------------

3 كشته در تصادف سوناتا 
و كاميونت

تصادف خودروي س�وناتا با كاميون�ت در آزاد راه 
كاش�ان به نطن�ز س�ه كش�ته برجاي گذاش�ت. 
اين حادثه بامداد ديروز در كيلومتر 30 آزاد راه كاشان 
به نطنز اتفاق افتاد و زماني كه امدادگران و پليس در 
محل حاضر شدند، معلوم شد كه سه سرنشين سوناتا 
به علت شدت جراحت جان باخته اند. دو نفر ديگر كه 
مجروح شده بودند، به بيمارستان منتقل شدند. علت 

حادثه در دست بررسي است. 
----------------------------------------

سرعت زياد پژو
 3 قرباني گرفت

رانندگي خطرناك پس�ر نوجوان در شهرس�تان 
محمودآب�اد حادث�ه مرگب�اري را رق�م زد. 
عص��ر روز پنج ش��نبه بود ك��ه به مأم��وران پليس 
شهرستان محمودآباد خبر رسيد حادثه خونيني در 
حوالي شهر رقم خورده است. بررسي هاي پليس بعد 
از حضور در محل نشان داد كه خودروي سواري پژو 
405 با سه سرنشين كه راننده اش پسري 18ساله 
بود، به علت سرعت زياد از جاده منحرف شده است 
و بعد از تصادف با عابري 38 ساله واژگون و به الين 
مخالف پرتاب ش��ده و با خودروي ديگري تصادف 
كرده اس��ت. در جري��ان حادثه رانن��ده نوجوان به 
همراه يكي از سرنشينان و مرد رهگذر به علت شدت 
جراحت جان باختند. يك سرنشين ديگر خودرو و 
راننده خودروي عبوري هم كه مجروح شده بودند، 

به بيمارستان منتقل شدند. 
----------------------------------------

دستبرد هكر تلگرامي
 به عكس هاي خصوصي

دس�تگيري  از  جيرف�ت  انتظام�ي  فرمان�ده 
هك�ر تلگرام�ي در اي�ن شهرس�تان خب�ر داد. 
سرهنگ ماشاءاهلل ماليي گفت: يك ماه پيش خانمي 
با مراجعه به پليس در يكي از شهرس��تان هاي استان 
شكايتي را درباره پخش عكس هاي شخصي خود در 

فضاي مجازي مطرح كرد. 
وي افزود: پس از طرح ش��كايت، مأموران پليس فتا 
پسري 23ساله را به عنوان مظنون بازداشت كردند. 
ماشاءاهلل ماليي ادامه داد: بررس��ي ها حكايت از اين 
داشت كه اين جوان 23ساله كه هكر تلگرامي است با 
ارسال لينكي به تلگرام شاكي در فضاي مجازي خود 
را نماينده تلگرام براي ارائه خدمات معرفي مي كند. 
پس از ارسال اين لينك، شاكي و سوژه مورد نظر لينك 
را باز و از اين طريق مورد هك تلگرامي قرار مي گيرد و 
تمامي اطالعات شخصي بارگذاري شده در تلگرام در 

اختيار هكر قرار مي گيرد. 
فرمان��ده انتظامي جيرفت با بيان اينك��ه اين خانم با 
بي دقتي در مرحل��ه اول عكس هاي خيلي خصوصي 
خود را در تلگرام بارگذاري كرده و از طرفي بدون توجه 
به خطرات فضاي مجازي اقدام ب��ه باز كردن لينكي 

كرده بود كه تقلبي بود. 
س��رهنگ ماليي گف��ت: اين هك��ر پس از س��رقت 
عكس هاي خصوصي ش��اكي مجموع��ه عكس ها را 
با هدف كس��ب درآمد در فضاي مج��ازي به فروش 

مي رساند. 
وي افزود: متهم به جرمش اعتراف كرده و تحقيقات 
در اين باره جريان دارد. س��رهنگ مالي��ي با تهديد 
خواندن فضاي مجازي گفت: از همه مردم، خانواده ها 
به ويژه خانم هاي ج��وان تقاض��ا دارد از بارگذاري و 
تبادل عكس هاي خصوصي خ��ود در فضاي مجازي 

جداً خود  داري كنند. 

قتـل بـر سـر بسـاط  كـردن خيـار
پس�ر جواني كه در جريان دعوا بر سر بساط كردن 
خيار مرتكب قتل ش�ده بود، اتهامش را انكار كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت و س��وم ش��هريورماه 
س��ال 93، مأموران كالنتري 125 خاني آباد از مرگ 
مش��كوك مردجواني در يكي از بيمارستان هاي شهر 
باخبر و راهي محل ش��دند. جس��د متعل��ق به جوان 
25 ساله اي به نام س��پهر بود كه بر اثر جراحت شديد 
از ناحيه سينه فوت ش��ده بود. پس از انتقال جسد به 
پزش��كي قانوني، ايرج، دايي مقتول ب��ه پليس گفت: 
روز قبل خواهرزاده ام – سپهر– در ميدان تره بار با دو 
برادر درگير شد و در آن درگيري يكي از آنها با قمه به 
سينه سپهر زد. بالفاصله او را به بيمارستان رسانديم، 
اما به خاطر شدت جراحات فوت كرد. با اين توضيحات 
مأموران آن دو برادر را به نام هاي فريدون 22 س��اله و 

جمشيد 25 ساله بازداشت كردند. 
فريدون در همان بازجويي هاي اوليه با اقرار به جرمش 
گفت: با ب��رادرم در تره بار جلوي مغ��ازه ايرج- دايي 
مقتول- بس��اط كرده بودي��م. ايرج اعت��راض كرد و 
گفت بايد بساطمان را كه چند كيسه خيار بود، جمع 
كنيم. با هم درگير شديم، اما با ميانجيگري چند نفر 

پايان يافت. 
او در خصوص قتل گفت: يك ش��ب قب��ل از حادثه به 
جشن عروس��ي رفته بوديم به خاطر همين من صبح 

كمي بيش��تر خوابيدم، اما برادرم جمش��يد به ميدان 
تره بار رفت. نزديك ظهر خواب بودم كه چند نفر تماس 
گرفتند و گفتند ايرج و خواهرزاده اش سپهر با برادرم 
درگير شده و او را كتك زده اند. وقتي شنيدم برادرم را 
كتك زده اند عصباني شدم، قمه اي برداشتم و به آنجا 

رفتم. آنها همچنان باهم درگير بودند كه با قمه حمله 
كردم و ضربه اي به سپهر زدم. 

با توضيحات متهم، جمشيد و دايي مقتول نيز بازداشت 
شدند و بعد از اقرار به جرمشان فريدون به جرم مباشرت 
در قت��ل و دو متهم ديگ��ر به اتهام مش��اركت در نزاع 

دسته جمعي روانه زندان شدند، اما دو متهم با قرار وثيقه 
آزاد شدند.  بعد از تحقيقات و بررسي هاي الزم، پرونده 
هر سه متهم در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان 
تهران روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي عبداللهي 
و مستش��ار كيخواه قرار گرفت. بعد از اعالم رسميت 
جلسه اولياي دم در جايگاه حاضر شدند و درخواست 
قصاص دادند. سپس متهم بنا به دستور رئيس دادگاه 
در جايگاه ايس��تاد و با انكار جرمش گفت: روز حادثه 
وقتي متوجه درگيري مقتول با برادرم شدم بالفاصله 
به آنجا رفتم و براي دفاع از برادرم دست به قمه شدم تا 
آنها را بترسانم. حين درگيري ناگهان مقتول روي زمين 
افتاد و چند نفر با خودروي پژو او را با خود بردند. شايد 

آنها سپهر را كشته باشند. 
در ادامه برادر متهم - جمش��يد - در جايگاه ايستاد و 
گفت: مقتول به خاطر چند كيس��ه خي��ار با ما درگير 
شد و خودش دعوا را ش��روع كرد. من در اين درگيري 
نقشي نداشتم و او و دايي اش بي رحمانه مرا كتك زدند. 
حتي در آن درگيري يك نفر با چاقو به پشت سرم زد 

كه زخمي شدم. 
دايي مقتول نيز در دفاع از خود با انكار جرمش گفت: 
جمش��يد دروغ مي گويد و خودش باعث مرگ سپهر 
شد. او بي رحمانه خواهرزاده ام را كشت. در پايان جلسه 

هيئت قضايي وارد شور شد. 

سرقت از خانه عروس و داماد 
با خودروي هوادار فوتبال

دستبرد داماد به حساب پدرزنمرد بدلي به مرگ محكوم شد
قاتل ف�راري كه با هوي�ت جعلي 
موفق ش�ده ب�ود 9 س�ال زندگي 
پنهان�ي داش�ته باش�د بع�د از 
محاكم�ه به م�رگ محكوم ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بيس��ت  و  نهم 
ارديبهش��ت ماه س��ال 87، مأموران 
پليس ورامين از قتل جوان 37 ساله اي 
به نام داود در يكي از محله هاي شهر 
باخب��ر و راهي محل ش��دند. يكي از 
شاهدان گفت: س��اعتي قبل كامبيز 
و داود درگير ش��دند ك��ه در جريان 
آن داود كشته شد و كامبيز هم فرار 
كرد. تحقيقات پليس براي بازداشت 
كامبيز به جريان افت��اد، اما مأموران 
نتوانستند متهم را بازداشت كنند. 9 

سال از اين ماجرا  گذشته بود تا اينكه مأموران پليس با انجام 
انگشت نگاري متوجه شدند يكي از افرادي كه به اتهام خريد 
و فروش مواد مخدر بازداشت شده همان قاتل فراري است. 
وقتي از متهم تحقيق شد، گفت: شب حادثه يك نفر خانه 
ما را به رگبار بست و فرار كرد. وقتي از خانه بيرون رفتم از 
فرد تيرانداز خبري نبود. صبح روز بعد در اين باره تحقيق 

كردم و درباره حادثه از داود س��ؤال 
كردم. او با عصبانيت جوابم را داد. اين 
رفتارش باعث شد به او مظنون شده 
و با او درگير شوم. در جريان درگيري 
بود ك��ه او چاقو كش��يد و مرا زخمي 
كرد و من براي دفاع از خودم با چاقو 
چند ضربه زدم. وقتي متوجه شدم كه 
فوت شده به شهرس��تان كوهدشت 
فرار كردم. سال ها آنجا بودم و بعد با 
مدارك جعلي به تهران برگشتم، اما به 
خاطر قاچاق مواد مخدر دستگير شدم 
و پليس با انگشت نگاري متوجه هويت 
جعلي ام شد.  با توجه به تحقيقات و 
اقرارهاي متهم اين پرونده روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه كيفري 
استان تهران به رياست قاضي زالي و مستشار اسالمي قرار 
گرفت. در جلسه رسيدگي به اين پرونده بعد از درخواست 
قصاص از سوي اولياي دم، متهم بار ديگر ماجرا را شرح داد 
و در آخرين دفاعش گفت: حرفي براي دفاع ندارم و براي 
مرگ آماده ام. در آخر هيئت قضايي بعد از شور متهم را به 

قصاص محكوم كرد. 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت ب�ه م�دت دو س�ال 
م�ي زد  دس�تبرد  پدرزن�ش  حس�اب  ب�ه 
ب�ه دام پلي�س فت�ا اس�تان ف�ارس افت�اد. 
سرهنگ حبيب اهلل رجبلي ، رئيس پليس فتا استان 
فارس توضيح داد: چند روز قبل مردي س��الخورده 
با مراجع��ه به پليس فت��ا گفت كه از دو س��ال پيش 
مبالغي را به صورت ماهانه در يكي از حس��اب هايم 
براي پس انداز ذخي��ره مي كردم ت��ا اينكه چند روز 
پيش تصميم گرفتم از پس اندازم اس��تفاده كرده و 
يك خودرو بخرم. هنگامي كه از دس��تگاه خودپرداز 
موجودي حساب بانكي ام را چك كردم متوجه شدم از 
حسابم مبلغي كسر شده است. براي اطمينان به بانك 
رفتم و درخواست پرينت حساب خود را كردم كه با 
تعجب متوجه شدم حدود دو سال به صورت متوالي 
از حسابم كارت شارژ هاي 5 و 10 هزار توماني تلفن 
همراه خريداري شده است در صورتي كه بنده تا به 
حال با حساب پس انداز خود هيچ گونه كارت شارژي 
خريداري نكرده بودم. زماني كه مبالغ را حساب كردم 
دريافتم در طول دو سال مبلغي در حدود 3 ميليون 

تومان از حسابم كارت شارژ خريداري شده است. 
وي افزود: پرونده در دستور كار كارشناسان پليس 
فتا قرار گرفت و پس از اقدامات فني مش��خص شد 

تمامي كارت شارژها توسط داماد خانواده خريداري 
شده است. 

 وي ادامه داد: پس از احضار متهم و روئيت ادله جرم، 
داماد خائن به جرمش خ��ود اعتراف و اقرار كرد كه 
حدود دو سال پيش جهت پرداخت اينترنتي قبوض 
آب و برق منزل خود به رم��ز اينترنتي احتياج پيدا 
كردم كه با مراجعه به پدر خانمم مبلغ قبوض را به 
صورت دستي به ايشان پرداخت كردم و ايشان نيز 
رمز دوم و ديگر مشخصات كارت بانكي اش را براي 
پرداخت قبوض در اختيار من گذاشت. پس از مدتي 
نياز به كارت شارژ پيدا كردم و شيطان مرا وسوسه 
كرد و با حساب بانكي پدرزنم كه اطالعاتش را از قبل 
در اختيار داشتم كارت شارژ خريداري كردم. زماني 
كه براي اولين بار خريد را انجام دادم و متوجه شدم 
كه پدر همسرم از دستبرد من به حساب بانكي اش 
مطلع نشده است ش��روع به خريد كارت شارژ براي 

خود و خانواده و دوستانم كردم. 
 رئيس پلي��س فت��ا ف��ارس در خص��وص امنيت 
حس��اب هاي بانكي و جلوگيري از برداش��ت هاي 
غير مجاز تأكيد كرد: به هي��چ عنوان كارت بانكي و 
اطالعات حس��اب بانكي خود را در اختيار ديگران 

قرار ندهيد. 

پليس فداكار اعضاي 2 خانواده را
 از آتش نجات داد

پليس فداكار موفق شد اعضاي دو خانواده را از آتش 
نجات دهد. 

س��ردار علي اكبر جاوي��دان، فرمانده انتظامي اس��تان 
گلس��تان توضيح داد: گروهبان يكم هادي خواجه نژاد 
كه در خيابان مالقاتي گرگان در حال انجام وظيفه بود، 
با جانفشاني وارد س��اختماني  شدكه طعمه حريق شده 
بود و اعضاي دو خانواده را از مرگ حتمي نجات داد. وي 
افزود: شعله هاي آتش كه طبقه سوم و چهارم ساختمان را 
محاصره كرده بود، امكان هر گونه ورود و خروج را گرفته 
بود، اما اين مأمور فداكار با از جان گذشتگي زن و شوهري 
را كه در طبقه چهارم گرفتار شده بودند، از مرگ نجات 
داد. س��ردار جاويدان افزود: اين مأمور فداكار همچنين 
زني را كه در طبقه سوم ساختمان گرفتار شعله هاي آتش 

شده بود، از دل آتش بيرون كشيد. 
حاضران در محل كه همه با نگراني س��عي در كمك به 
حادثه ديدگان داشتند از اين جانفش��اني مأمور فداكار 

تقدير كردند. 
-----------------------------------------

كشف عتيقه هاي هخامنشي 
در كالت

اش�ياي عتيق�ه متعل�ق ب�ه دوران هخامنش�ي از 
قاچاقچي عتيقه كشف شد.  دو 

 سرهنگ سيدخليل شفائي، فر مانده انتظامي شهرستان 
كالت گفت: مأموران پاس��گاه انتظامي اميرآباد دو روز 
قبل هنگام كنترل خودروهاي عبوري در محور مشهد به 
كالت به يك دس��تگاه پژو 405 با چهار سرنشين جوان 
)دو مرد و دو زن(مش��كوك ش��دند. وي افزود: مأموران 
پليس پس از بازرسي 480 عدد سكه، يك عدد كتيبه، 
يك سنگ بزرگ حكاكي شده)ش��بيه صندوقچه(، دو 
مجس��مه فلزي طاليي رنگ، يك عدد دوربين چشمي، 
هفت دس��تگاه تلفن هم��راه و پنج گرم ش��يره ترياك 
كشف كردند. سرهنگ ش��فائي تصريح كرد: برابر اعالم 
كارشناس ميراث فرهنگي اشياي كشف شده متعلق به 
دوره هخامنشي است. فرمانده انتظامي شهرستان كالت 
خاطر نشان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير 

مراحل قانوني روانه دادسرا شد. 
-----------------------------------------

شكار عقاب در فضاي سبز 

ورود عقاب به فضاي س�بز مجتمع مس�كوني باعث 
وحشت ساكنان شد. 

س��اعت 17:07 روز پنج شنبه به آتش نش��انان ايستگاه 
52 خبر رس��يد كه فرود آمدن يك عقاب در فضاي سبز 
مجمع مسكوني در بزرگراه شهيد نواب، خيابان كاشان 
باعث وحشت ساكنان ش��ده اس��ت. رحيم سليمي فر، 
رئيس ايستگاه 52 آتش نشانان بعد از حضور در محل با 
به كارگيري تجهيزات مخصوص نجات، اين پرنده را به 
دام انداختند و به نگراني ساكنان مجتمع مسكوني پايان 
دادند. وي افزود: پس از هماهنگي با مس��ئوالن قسمت 
حيات وحش بوستان پرديس��ان، پرنده شكاري تحويل 

عوامل اين مركز شد. 


