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در  ضرورت استفاده
  از كمربند ايمني

 كمربند ايمني از جمله وسايلي است كه 
در ح��وادث رانندگي از ش��دت صدمات 
جسماني به سرنشينان اتومبيل مي كاهد. 
از همين رو بستن كمربند ايمني، حتي 
براي مس��يرهاي كوتاه ضروري اس��ت. 
تحقيقات نشان داده اس��ت، در حوادث 
رانندگي بيشترين صدمات به سر و باالي 
تنه رانندگان وارد مي شود. كمربند ايمني 
با ثابت نگه داشتن راننده و سرنشين روي 
صندلي مانع از پرتاب شدن آنها و برخورد سر آنها با شيشه جلو يا فرمان 
اتومبيل مي شود. هنگام بستن كمربند ايمني بايد مراقب بود كمربند 
زياد شل و سفت نباشد تا در حين رانندگي آزادي عمل از راننده سلب 
نشود. به قالب كمربند هم بايد توجه كرد زيرا ممكن است هنگام وقوع 
حادثه روي قس��متي از بدن قرار گيرد و موجب صدمه به استخوان ها 
شود. در ضمن، باز و بسته ش��دن قالب بايد به گونه اي باشد كه هنگام 
حادثه، راننده بتواند به آساني آن را باز كند. پژوهشگران مسائل ترافيكي 
كه فرآيند رخدادهاي رانندگي را در سراس��ر جهان مطالعه مي كنند، 
معتقدند كه هر راننده در ط��ول 1/3 ميليون كيلومتر رانندگي به طور 
متوسط يك بار تصادف مي كند. به موجب اين پژوهش، رانندگاني كه 
پيوس��ته از كمربند ايمني استفاده مي كنند، مس��افت بروز هر يك از 
حوادث رانندگي را تا 2/6 ميليون كيلومتر طوالني تر مي كنند. به زبان 
ساده تر، كس��اني كه از كمربند ايمني استفاده مي كنند امنيت خود را 
نس��بت به ديگران تا صددرصد افزايش مي دهند. بررسي هاي آماري 
نش��ان مي دهد در حوادث رانندگي جمجمه رانندگان و سرنش��ينان 
خودروها 40درصد، تن و بدن 30درصد، بازوها و پاهايشان 15درصد 

آسيب پذير است. 
از بررسي آمارهاي فوق، اين نتيجه به دست مي آيد كه كمربند ايمني، 
سالمت و ايمني سرنشينان اتومبيل را در حوادث رانندگي 50درصد 
افزايش مي دهد و در مقابل از 50 درصد ضايعات در هنگام تصادف را  
مي كاهد و به عنوان وس��يله اي با صد درصد ايمني در اتومبيل تعبيه 
شده است. از همين رو استفاده از كمربند ايمني در معابر شهري براي 
راننده و سرنش��ينان رديف جلو و در بزرگراه ها و راه هاي برون شهري 

براي تمامي سرنشينان الزامي است. 

تالش براي پيشگيري از اعتياد
 دانش آموزان به مخدر گل

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور از اجراي طرح ياري گران 
براي پيش�گيري از گراي�ش دانش آموزان به مخ�در گل خبر داد. 
اس��كندر مؤمني ادامه داد: در ط��رح ياري گران معلمان يا بخش��ي از 
معلماني كه با گروه هاي هدف سر كار دارند، آموزش هايي با همكاري 
آموزش و پرورش به آنها داده مي ش��ود. اين معلم��ان آموزش ها را به 
خانواده ه��ا و دانش آموزان مي دهند. اين طرح از مهرماه توس��عه پيدا 
مي كند.  مؤمني همچنين بي��ان كرد: طرح ياري گران تدوين ش��ده 
است. اين طرح براي تمام اقش��ار جامعه، گروه هاي مرجع و نهادهاي 
فرهنگ ساز است. اين طرح با اولويت آموزش و پرورش، وزارت علوم، 
حوزه هاي علميه، هنرمندان، خانواده و... اس��ت.  وي خاطرنشان كرد: 
موضوع اعتياد امر پيشگيري اس��ت. همه بايد در اين خصوص تالش 
كنيم. هزينه هاي درمان بسيار باالس��ت. اعتياد آسيب هاي جدي به 
اليه هاي خانواده ها مي زند. در عين حال بايد تالش شود اين معتادان 

درمان و بازپروري شده و به آغوش خانواده بازگردند. 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اش��اره به اينكه »اولويت اصلي ما 
پيشگيري است« عنوان كرد: تا مردم در اين خصوص پاي كار نيايند، 
اين موضوع حل نمي شود. ما بايد تالش كنيم مواد مخدر در دسترس 

نباشد تا كسي مصرف نكند. 

خانه مسكوني در آتش سوخت
ب�ا  آزادي،  ش�هرك  در  مس�كوني  من�زل  آتش س�وزي 
ت�اش نيروه�اي آتش نش�اني مه�ار و كام�ًا خام�وش ش�د. 
اين حادثه ساعت 19:05 عصر روز گذشته در خيابان امام خميني شهرك 
آزادي اتفاق افتاد و لحظاتي بعد از حادثه آتش نشانان ايستگاه 20 در محل 
حاضر شدند. علي كاظمی، افسر آتش نشاني گفت: قسمت اتاق خواب و 
آشپزخانه در طبقه دوم ساختمان سه طبقه مسكوني دچار آتش سوزي 

شده و شعله هاي آتش در حال سرايت به اطراف بود. 
وي در ادامه گفت: آتش نشانان ابتدا به دو گروه تقسيم شدند كه گروه 
اول پس از قطع جريان برق و گاز س��اختمان، با نردبان هاي دستي از 
نماي ساختمان خود را به كانون آتش س��وزي رساندند و با استفاده از 
تجهيزات خاموش كننده عمليات مهار آت��ش را آغاز كردند. همزمان 
گروه ديگري از آتش نشاني پس از مجهز شدن به دستگاه هاي تنفسي 
به منظور نجات افراد محبوس شده احتمالي وارد ساختمان شدند كه 
خوشبختانه پس از جست وجو مشخص شد هيچ يك از ساكنان در محل 

حادثه محبوس نشده اند. علت حادثه در دست بررسي است.

مرگ كارگر در قعر چاه
كارگر ساختماني هنگام حفر چاه در شهرستان ساري جان باخت. 
سرهنگ ناصرعلي صفرپور، فرمانده انتظامي شهرستان ساري گفت: 
اين حادثه در يكي از روستاهاي اين شهر اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس 
بعد از حضور در محل نشان داد كارگر ساختماني در حال حفر چاه بوده 
كه به علت پاره شدن طناب س��طل حاوي گل روي وي، دچار حادثه 

شده و جان باخته است. 
وي ادامه داد: ب��ا حضور امدادگران جس��د از داخل چاه خارج ش��د و 

تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

حمله مرگبار گرگ به كودك خردسال
كودك چهارساله در جريان حمله گرگ در شهرستان بيجار جان 

باخت. 
علي اصغر هدايت زاده، سرپرست اداره حفاظت محيط زيست بيجار به 
ايرنا گفت: در پي اطالع از حمل��ه يك قالده گرگ به يك كودك چهار 
ساله اهل روستاي زينل جست و جو براي يافتن اين دختر بچه آغاز ولي 
ساعتي بعد جس��د بي جان او در چند كيلومتري منطقه پيدا شد. وي 
ادامه داد: پايش منطقه توسط محيط بانان و اهالي روستا در پي يافتن رد 
پاي اين گرگ درنده و مهاجم آغاز شده ولي هنوز موفق به دام انداختن 

اين گونه جانوري نشده اند.
  او اضافه كرد: با توجه به اينكه حمله اين گرگ در روستا و مقابل در خانه 
اين دختر خردسال اتفاق افتاده است از اهالي اين روستاها خواسته ايم 
مواظب كودكان خود باشند و آنها را تنها در كوچه پس كوچه هاي روستا 
رها نكنند؛ چراكه احتمال حمله گرگ ها به انسان ها از فرط گرسنگي و 

تغذيه توله هاي شان وجود دارد.

مرگ غم انگيز كودك در لوله آب
ك�ودك دو س�اله در غفل�ت والدين�ش در لول�ه آب غ�رق ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عبدالرضا ناظ��ري، فرمانده انتظامي شرق 
استان تهران گفت: روز گذشته به مأموران پليس دماوند خبر رسيد كودكي 
دو ساله در منطقه دشت مزار غرق شده است. بررسي هاي بعدي پليس 
نشان داد طفل خردسال به دور از چشم والدينش مشغول بازي بوده كه براثر 
فشار آب به داخل لوله سيماني آب كشيده شد و جانش را از دست مي دهد. 

وي گفت: جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

 ترياك با طعم پشمك شكالتي
يك محمول�ه تري�اك ك�ه در پش�مك هاي ش�كاتي جاس�ازي 
ش�ده بود، قب�ل از ارس�ال ب�ه كش�وري در اروپ�ا كش�ف ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ صادق ضروني، رئيس كالنتري 12 ابوسعيد 
گفت: ظهر روز گذشته مأموران گشت كالنتري با تماس كاركنان حراست 
گمرك اداره پست منطقه 13 از كشف يك بسته مشكوك با خبر و در محل 
حاضر شدند.  در بررسي ها مشخص شد دو خانم 32 و 34 ساله، قصد ارسال 
يك كيلوگرم ترياك را در بسته بندي پشمك شكالتي به يكي از كشورهاي 
اروپايي داشتند.  دو زن جوان وقتي مورد تحقيق قرار گرفتند، گفتند: يك 
شركت خدمات نظافت منزل در خيابان جمهوري دارند كه مرد جواني به 
آنان مراجعه كرد و درخواست داشت در ازاي پرداخت هزينه، بسته را به اداره 
پست تحويل دهند. سرهنگ ضروني گفت: تحقيقات بيشتر از متهمان در 

جريان است.

سردار رحيمی: در ايجاد امنيت اخالقي كوتاه نمي آييم
فرمان�ده انتظام�ي تهران ب�زرگ با اش�اره به اقدامات ش�بانه 
روزي اين نه�اد در حوزه تأمين امنيت گفت: ب�ه هيچ عنوان از 
تأمين امني�ت اخاقي و اجتماعي جامعه كوت�اه نخواهيم آمد. 
سردار حس��ين رحيمي روز گذشته در حاش��يه حضور در مالقات 
مردمي با اشاره به محكوم كردن پليس در حوزه ايجاد امنيت اخالقي و 
اجتماعي در جامعه توسط عده اي افراد گفت: اين فكر بيهوده اي است، 
ما تكليف و برنامه در تمام ابعاد اخالقي داريم. وي گفت: پليس نماينده 
مردم، مجري قانون و چشم ناظر، حاضر و بيدار اجراي قانون است كه 
بايد در ابعاد مختلف تالش كنيم، نگاه ما يك جانبه نيست، در تمامي 
فرضيه ها هم سرمايه گذاري كرديم و در همه ابعاد جامعه برنامه داريم. 
سردار رحيمي افزود: پليس در تمامي ابعاد از جرائم خشن، پيچيده 
و جرائم باندي تا امنيت اخالق��ي، انضباط اجتماعي و نظم عمومي 
جامعه اقداماتي را در دس��تور كار قرار داده است.  فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ با تأكيد بر لزوم رعايت قوانين و مقررات اظهارداش��ت: 

همه ما بايد خودمان را به عنوان يك شهروند مسئول، قانون مدار و 
تكليف مدار بدانيم و شئونات جامعه را رعايت كنيم.  وي گفت: پليس 
به عنوان نماينده مردم، مجري قوانين و مق��ررات و ضوابط جامعه 
مكلف است در ابعاد مختلف امنيت اجتماعي و عمومي جامعه را برقرار 

كند.  وي افزود: پليس شبانه روز براي دستگيري سارقان و برخورد با 
جانيان و برهم زنندگان نظم عمومي جامعه، فروشندگان مواد مخدر، 
قاچاقچيان مواد و قاچاقچيان كاال، معتادان و خرده فروشان، تالش 
مي كند.  فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ با بي��ان اينكه امنيت ابعاد 
مختلفي دارد، اظهارداش��ت: پليس براي انضباط، امنيت اخالقي و 
اجتماعي جامعه تالش مي كند و مسئوليت پليس تنها اين نيست كه 
در بخش سارقان و مجرمان اقداماتي را انجام دهد.  رحيمي گفت: نگاه 
پليس در حوزه امنيت همه جانبه و در تمامي ابعاد مختلف اجتماعي، 
اخالقي، اقتصادي و فرهنگي است؛ اگر بخشي از امنيت دچار اخالل 

شود، امنيت جامعه تكميل نمي شود. 
وي افزود: باتوجه به اقدامات پليس، امروز كمترين وقوع س��رقت را 
در منطقه داريم كه بعد از تهران، اي��الم و كيش چنين جايگاهي را 
دارند و همچنين از نظر وقوع جرم باالترين ميزان كشفيات جرم را 

در پايتخت داريم.

مردي كه متهم اس�ت در پوشش مسافربر 
زنان را رب�وده و تاش كرده اس�ت  به آنها 
تعرض كن�د، س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اماندهي نش��دن 
خودروهاي مسافربر شخصي سبب شده بخش 
مهمي از جرائم كشور در پوشش مسافربري رقم 
بخورد. سرقت، زورگيري، آدم ربايي و تعرض به 
نواميس مردم در پوشش مس��افربري يكي از 
مهم ترين پرونده هايي است كه مدام در پليس 
تشكيل مي شود. هر چند سرنوشت بسياري از 
قربانيان اين پرونده به دنياي تاريك يا قتل آنها 
منجر مي شود، اما هيچ اراده اي براي ساماندهي 
آنها ص��ورت نمي گي��رد. در تازه ترين پرونده 
مردي به اتهام آدم ربايي و تالش براي تعرض به 
زنان بازداشت شده است. اين پرونده شش ماه 
قبل با ش��كايت زن جواني عليه مرد مسافربر 
به اتهام آدم ربايي و اذيت و آزار در ش��عبه نهم 
بازپرسي دادسراي جنايي تشكيل شد. او گفت: 
»در ميدان نوبنياد به مقصد خاك سفيد منتظر 
تاكسي بودم تا اينكه پرايد سفيدرنگي توقف 
كرد و سوار شدم. بعد از طي مسافتي او تغيير 
مسير داد و قصد داشت مرا آزار دهد كه مقاومت 
كردم. راننده عصباني شد و سرم را به داشبورد 
ماشين كوبيد، سپس با يك وسيله آهني كه در 

ماشين داشت به سمت چپ سرم زد. « شاكي 
ادامه داد: »در آن درگيري او همچنان مرا كتك 
مي زد و من سعي مي كردم در ماشين را باز كنم 
تا خودم را به بيرون پرتاب كنم اما او قفل هاي 
ماش��ينش را طوري دس��تكاري كرده بود كه 
امكان نداشت به اين راحتي ها باز شود. خيلي 
ترسيده بودم تا اينكه چشمم به يك ميله آهني 
افتاد و بالفاصله آنرا برداشتم و به سرش زدم. 
راننده از شدت درد پايش را روي ترمز گذاشت 
و من توانستم به زحمت خودم را نجات دهم. « 
شاكي در آخر گفت: »در آن درگيري دو دندانم 
شكست و از شما مي خواهم هر چه زودتر او را 

دستگير كنيد.«
بعد از طرح اين شكايت، شاكي كه چند شماره 
از پالك خودروي متهم را شناسايي كرده بود 
آنرا در اختيار مأموران ق��رار داد. با ثبت اين 
مش��خصات، تالش مأموران براي شناسايي 
مرد جوان آغاز شد تا اينكه يك ماه بعد از طرح 
ش��كايت در حاليكه تحقيقات در اين زمينه 
ادامه داش��ت چند ش��كايت مش��ابه ديگري 
نيز از راننده ج��وان با همان مش��خصات به 
اتهام آدم ربايي و اذيت و آزار مطرح ش��د. در 
حاليكه تعداد ش��اكيان به چهار نفر رس��يده 
بود، س��رانجام مأم��وران با رديابي ش��ماره 

پالك خودروي پرايد توانستند مرد 25 ساله 
را شناس��ايي و در منزل��ش در ش��رق تهران 
بازداش��ت كنند. مرد جوان در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت: »كارگر ساختمان 
بودم اما درآمدم كاف��ي نبود و تصميم گرفتم 
با خودرويي كه داش��تم مسافركشي كنم، اما 

هر بار كه زن جواني را سوار مي كردم و با آنها 
در ماشين تنها بودم وسوسه مي شدم و نيت 
شومي به س��رم مي زد. باور كنيد پشيمانم و 

اشتباه كردم.«
متهم براي تحقيقات بيشتر به اداره شانزدهم 

پليس آگاهي منتقل شد. 

شكايت 4 زن
 عليه راننده هوسران

قصاص،  مجازات قتل دوست صميمي 
ك�ه  جوان�ي  م�رد  قص�اص  حك�م 
دوس�تش را ب�ه خاط�ر مس�خره ك�ردن 
تأيي�د ش�د.  ب�ود،  ب�ه قت�ل رس�انده 
به گزارش خبرنگار ما، 27 آبان سال 96، مأموران 
پليس از قتل مرد 30 ساله به نام مجيد در يكي از 
خيابان هاي ورامين باخبر و راهي محل شدند. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات در 
اين زمينه آغاز شد تا اينكه در اولين بررسي ها 
پليس دريافت مرد جوان در جريان درگيري با 
ضربات چاقوي يكي از دوستانش به نام حامد به 
قتل رسيده است و عامل قتل نيز بعد از ارتكاب 

جرم به مكان نامعلومي گريخته است. 
با ثبت اين اطالعات، پليس توانست در رديابي 
قاتل فراري، وي را دو هفته بعد از قتل شناسايي 
و دس��تگير كند. متهم به پليس آگاهي منتقل 
شد و در شرح ماجرا گفت: »من و مجيد دوست 
مشتركي داشتيم كه روز حادثه هر دو در خانه 
او مهمان بوديم. آنجا مش��غول صحبت بوديم 
كه بين حرف ها مجيد مرا مسخره كرد و گفت 
شبيه مغولها هستم. اين حرف مرا ناراحت كرد 
و به او گفتم متأهل هستي و بچه داري. نبايد هر 
حرفي را بزني و مرا مس��خره كني. انگار حرفم 
تأثيري نداش��ت و مجيد دوباره مرا مس��خره 
كرد. اين شد كه عصباني ش��دم و با هم درگير 
شديم. « متهم در ادامه گفت: »درگيري ما باال 
گرفت و صاحبخانه ما را از خانه اش بيرون كرد. 
وقتي از خانه دوستمان بيرون آمديم دوباره با 

مجيد داخل خيابان درگير ش��دم، ولي اين بار 
شدت درگيري بيشتر شد تا اينكه او با آچار به 
من حمله كرد و يك ضربه به سرم زد. آن ضربه 
باعث شد گيج شوم و در اوج عصبانيت با چاقو به 
گردن او ضربه بزنم. فكر نمي كردم ضربه كاري 
باشد تا اينكه وقتي ديدم او خونين روي زمين 

افتاده است  از ترس فرار كردم.«

ب��ا اقراره��اي مته��م پرون��ده بع��د از صدور 
كيفرخواست به ش��عبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه 
رسيدگي به پرونده اولياي دم درخواست قصاص 
كردند، س��پس متهم در جايگاه ق��رار گرفت و 
خ��الف اظهاراتش گفت: »آن روز حش��يش و 
شيشه كش��يده بودم و حالت طبيعي نداشتم. 

وقتي مقتول مرا مس��خره كرد عصباني شدم و 
ناخواسته دست به چاقو شدم. نمي دانم چطور 

چاقو به گردن او خورد و منجر به قتل شد.«
در پايان هيئت قضايي بعد از ش��ور متهم را به 
قصاص محكوم كرد. اين حك��م به ديوان عالي 
كشور فرس��تاده شد و از س��وي قضات يكي از 

شعبات مهر تأييد خورد. 

مردي كه در جري�ان فراري دادن دو محكوم ب�ه مرگ، مأمور 
پليس را در اصفهان به شهادت رسانده بود به قصاص در مألعام 
محكوم ش�د و همدس�تان وي هم به حبس محكوم ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 18:30 روز چهارشنبه 16 آبان ماه سال 
گذشته بود كه به مأموران پليس اصفهان خبر رسيد حادثه اي خونين 
در پل يزدآباد شهر رقم خورده است. همزمان با حضور تيم هاي پليس 
مشخص ش��د مأموران در حال انتقال دو محكوم به مرگ از دادگاه به 
زندان بوده اند كه پنج شرور مسلح با حمله به خودروي آنها، ستوان دوم 
محمود رفيعي از مأموران پليس را به شهادت رسانده و گريخته اند. در 
شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس موفق شدند عامالن حادثه و 
هشت نفر از همدستان آنها را شناسايي و بازداشت كنند. با كامل شدن 
تحقيقات احمد، متهم اصلي به اتهام مباش��رت در قتل، حمل سالح، 
مس��اعدت در فراري دادن متهمان، تمرد از فرم��ان پليس و حمله به 
خودروي آنها و ناصر، مهران، حسين، محمد و جواد به اتهام معاونت در 
قتل، ابوالفضل به اتهام مساعدت در فراري دادن متهمان، محمد و عبداهلل 
به اتهام مخفي كردن متهمان و عليرضا، محسن، جواد و وحيد به اتهام 
مساعدت در خالصي دادن متهمان مجرم شناخته شدند و كيفرخواست 
عليه آنها صادر و پرونده دهم خردادماه در شعبه اول دادگاه كيفري يك 
استان تهران بررسي شد. بعد از رسميت يافتن جلسه اولياي دم گفتند 
كه خواسته شان قصاص عامالن حادثه است. سپس متهمان يك به يك 
در جايگاه حاضر شدند و از جرايم خود دفاع كردند. هيئت قضات بعد از 
ختم جلسه وارد شور شد  و احمد متهم رديف اول پرونده را به قصاص در 
مأل عام و براي جرائم ديگر به 10و نيم سال حبس محكوم كردند. ساير 

متهمان هم به حبس از يكسال تا حبس ابد محكوم شدند. 

اعدام در مألعام
 مجازات قتل مأمور پليس

پيگرد    قضايي 
براي  عامالن   تلف شدن   توله    خرس

يك�ي  بازداش�ت  از  دادس�تان شهرس�تان س�وادكوه 
از عام�ان تل�ف ش�دن تول�ه خ�رس خب�ر داد و گف�ت: 
ت�اش ب�راي بازداش�ت همدس�تان وي در جري�ان اس�ت. 
شنبه 25 خرداد انتشار يك ويدئو در فضاي مجازي خشم كاربران 
را به همراه داشت. براس��اس فيلم منتشر شده چند نفر با سنگ به 
توله خرسي كه در پايين تپه اي گرفتار شده بود، حمله مي كنند. در 
فيلم منتشر شده صداي زني شنيده مي شود كه از مردان سنگ به 
دست مي خواهد كه به حيوان آسيب نرسانند، اما آنها بدون توجه به 
درخواست وي، به رفتار خشونت بارشان ادامه مي دهند. مردان خشن 
سرانجام با طناب حيوان را به بند مي كشند كه بعداً مشخص مي شود 
توله خرس به علت ش��دت جراحات تلف شده است. با انتشار فيلم 
تالش محيط بانان و مأموران پليس براي بازداشت عامالن به جريان 
افتاد. در تحقيقات بعدي مشخص شد لحظاتي قبل از حادثه خرس 
مادر و توله اش در حال عبور از روي تپه بودند كه توله به پايين سقوط 

مي كند و در حلقه مردان خشن گرفتار و سرانجام تلف مي شود. 
رسول محمدي، دادستان س��وادكوه از دستگيري يكي از متهمان 
پرونده خبر داد و گفت: پرونده قضايي براي ضاربان توله خرس در 
دادسراي سوادكوه تشكيل و يكي از متهمان بازداشت شده است. 
وي گفت: تحقيقات از متهم در جريان است و تالش براي بازداشت 
ساير متهمان ادامه دارد. فرمانده يگان حفاظت محيط زيست هم به 
تسنيم گفت: در حال شناسايي افراد هس��تيم و اگر ثابت شود چه 
كسي خرس را كشته اس��ت، بايد جريمه 80 ميليون توماني شكار 
خرس را پرداخت كند و عالوه بر آن به دليل جريحه دار كردن افكار 

عمومي با تشخيص قاضي براي پرونده مجازات شود. 

سرقت اموال مسافران  از چادر هاي مسافرتي
س�ه س�ارق كه ب�ا در دس�ت داش�تن تي�غ  موكت بري 
ام�وال  و  پ�اره  را  مس�افران  مس�افرتي  چ�ادر 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د،  س�رقت  را  آنه�ا 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��رگرد س��عيد امي��ري، رئيس 
كالنتري 205 صحن مطهر گفت: اين پرونده از چند روز قبل و 
همزمان با طرح شكايت هاي مشابه از سوي مسافران در دستور 
كار كالنتري قرار گرفت. مسافران به پليس گفته بودند حوالي 
عوارضي چادر زده و مشغول استراحت ش��ده بودند، اما بعداً، 
متوجه شده اند كه چادر آنها پاره شده و اموالشان سرقت شده 
است. بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات مأموران در جريان 

گشت زني هاي شبانه شامگاه يك شنبه سه سارق را در حالي كه 
تيغ موكت بري به دست داشتند و كنار چادري پرسه مي زدند 
بازداش��ت كردند. در بررسي سوابق متهمان مشخص شد كه 
از مجرمان سابقه دار هس��تند كه قباًل به اتهام جرائم مختلف 
بازداشت ش��ده و به زندان افتاده اند. يكي از متهمان گفت: ما 
هر سه در حاشيه تهران زندگي مي كنيم و سحرگاه با خودرو 
حوالي عوارضي پرس��ه مي زنيم و بعد از شناس��ايي سوژه اي 
مناسب در فرصت مناسب با تيغ چادر آنها را پاره و اموالشان را 
سرقت مي كنيم كه بازداشت شديم. تحقيقات براي شناسايي 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

سرهنگ مصطفي نجمي

كارشناس عالي تصادفات


