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ضرورت فعال كردن مشاركت هاي 
عمومي در توليد امنيت 

معاون اجتماعي ناجا از ضرورت مشاركت 
م�ردم در توليد، حف�ظ و ارتقاي امنيت 

خبر داد. 
س��ردار احمد نوريان در كارگاه آموزش��ي 
مشاركت و امنيت اجتماعي كه در استوديو 
پليس برگزار ش��د، توضيح داد: همراهي و 
همكاري مردم و گروه هاي اجتماعي با ناجا 
بايد ارتقا داده و آنها را در كنار خود قرار دهيم 

و اگر اين هنر را نداشته باشيم، هر روز بار انتظامي ما افزوده خواهد شد. 
وي ادامه داد: پليس در لبه جلويي فعاليت هاي نظام، مسئوليت بسيار 
سنگين حفظ و تأمين امنيت عمومي جامعه را به عهده دارد، انتظام بخشي 
به امور، احساس امنيت و حفظ ارزش هاي نظام بر عهده نيروي انتظامي 

است. 
سردار نوريان تأكيد كرد: بايد بتوانيم ظرفيت هاي مختلف جامعه را به 
پليس اضافه كنيم كه اولين كاركرد اي��ن اقدامات، مقبوليت، اعتماد به 
پليس و رضايت مندي از پليس كه در سطح كالن سرمايه اجتماعي پليس 
را ارتقا مي دهد و الزمه محقق شدن آن به كارگيري افراد اجتماعي در امور 
است. معاون اجتماعي ناجا همچنين عنوان كرد: در رابطه با محقق شدن 
اين امر الزم اس��ت ذهنيت هاي منفي موجود را از بين ببريم. وي افزود: 
در بحث مشاركت بايد قدرت داشته باشيم كه نقش و سهم هر كس را در 
امنيت مشخص كنيم، بايد به نسبتي كه سرمايه ) سرمايه انساني، مادي، 
طبيعي، اجتماعي و...( داريم ديگر سرمايه ها را نيز فعال كنيم كه در رأس 

آن مشاركت قرار دارد. 
س��ردار نوريان گفت: در نيمه اول دهه 80 با پديده س��ازمان هاي مردم 
نهاد روبه رو شديم كه يك جنبه وارداتي بود، البته تشكل هاي سنتي نيز 
داشتيم، از 84 به بعد موضوع كارآفريني و در دهه 90 استارتاپ ها وارد 
شدند كه هر كدام جنبه فرصت و تهديد داشت، بنابراين بايد روي تمام 

آنها اشراف داشته باشيم. 
معاون اجتماعي ناجا خاطر نشان كرد: فعاليت در حوزه مشاركت بسيار 
منسجم و جدي است، بنابراين كساني كه در اين حوزه هستند بايد ساير 

بخش ها را نيز فعال كنند. 
سردار نوريان با بيان اينكه ايمان، آگاهي و اعتماد مردم و مشاركت هاي 
اجتماعي از سرمايه هاي اجتماعي است، تأكيد كرد: اعتماد بين فردي، 
گروه هاي اجتماعي، نظ��ام اجتماعي و حاكميت مدنظر ما اس��ت، در 
مش��اركت به عنصر ايمان، آگاهي و اعتماد مردم بايد پرداخته ش��ود به 
گونه اي كه بتوانند در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا به ما كمك كنند.  
معاون اجتماعي ناجا ادامه داد: در واقع مردم بايد خود عامل توليد كننده 
امنيت باشند و رفتارهاي قانونمند از خود نشان دهند، رفتار هاي تخريب 
كننده و ونداليس��تي هم در حوزه امنيت تأثيرگذار است و بار انتظامي 
پليس را افزايش مي دهد، هر چقدر قدرت همراه سازي جامعه با پليس 
محقق شود، مي توانيم ادعا كنيم سطح امنيت نيز ارتقا يافته است.  وي در 
خصوص نقش ديگر سازمان ها در حوزه عفاف و حجاب گفت: بايد در اين 
راستا براي ساير دستگاه ها مسئوليت سازي شود، نيروهاي ما در اين رابطه 
بسيار اندك هستند، اما با توجه به برنامه ريزي هايي كه در اين رابطه توسط 

معاندان صورت گرفته بود، بسياري از نقشه هاي آنها منفعل شد. 
سردار نوريان تصريح كرد: نيروي انتظامي وظيفه خود را در حوزه عفاف 
و حجاب در چارچوب مصوبات ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي انجام 
مي دهد، اما الزم است كه ساير دس��تگاه ها در اين حوزه پاي كار بيايند 

و فعال شوند. 

دستگيري سارقان بانك رباط كريم 
دس�تگيري  از  ته�ران  اس�تان  غ�رب  انتظام�ي  فرمان�ده 
هفت س�ارق يكي از بانك ه�اي شهرس�تان رباط كريم خب�ر داد. 
سردار محسن خانچرلي گفت: ساعت8:۳0روز يك  شنبه ۱۳ مرداد يكي 
از شعب بانكي در شهرستان رباط كريم، توسط چهارجوان مورد سرقت 
قرار گرفت. وي با بيان اينكه اين شعبه بانك، بدون توجه به هشدار ها و 
پيگيري هاي مكرر پليس، فاقد نگهبان حفاظتي بود، افزود: س��ارقان با 
تهديد كارمندان بانك، اقدام به س��رقت مبلغ 20  ميليون تومان كرده و 
مبلغ ۱22 ميليارد تومان را به چند حساب انتقال داده و از محل متواري 
شدند. كارآگاهان پليس، سرانجام موفق به شناسايي عامل اصلي سرقت 
شده و او را دس��تگير كردند. متهم دستگير شده به س��رقت از بانك با 
همدستي ش��ش نفر ديگر اعتراف كرد كه س��اير متهمان هم بازداشت 
شدند. سردار خانچرلي ادامه داد: هر هفت سارق در بازجويي ها به جرم 
خود اعتراف و اذعان كردند با همدستي يكديگر نقشه سرقت از بانك را در 

سه ماه كشيده بودند و آن را به مرحله اجرا گذاشتند. 
   

3 كشته در پرواز پژو 206 به سد
بوس�تان  س�د  ب�ه   206 پ�ژو  س�واري  خ�ودروي  س�قوط 
شهرس�تان كالل�ه م�رگ س�ه سرنش�ين آن را رق�م زد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ علي عبدي، رئيس پليس راه اس��تان 
گلستان گفت: بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد كه 
سواري پژو206 با شش سرنشين كه همگي اعضاي يك خانواده بودند به 
داخل سد سقوط كرده اند كه در جريان آن سه نفر از آنها جان باخته و سه 

نفر ديگر مجروح شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. 
علت حادثه عدم توجه به عالئم هشدار   و بي احتياطي در توقف خودرو در 

لبه پرتگاه سد اعالم شده است.

برق جان سارق را گرفت
ق�وي  فش�ار  كاب�ل  س�رقت  هن�گام  كارتن خ�واب  م�رد 
داد.  دس�ت  از  را  جان�ش  و  ش�د  برق گرفتگ�ي  دچ�ار 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ حيدر مسن آبادي رئيس كالنتري ۱7۳ 
امين آباد گفت: اين حادثه ساعت 2۱ ش��امگاه دوشنبه 2۱ مردادماه در 
امين آباد اتفاق افتاد. وقتي مأموران در محل حاضر شدند مشخص شد كه 
مردی حدوداً 45 ساله هنگام سرقت كابل فشار قوي دچار برق گرفتگي 
شده و در دم جان باخته است. در بررسي هاي بيشتر مشخص شد كه وي 
كارتن خواب بوده اس��ت، اما اوراق هويتي به همراه نداشت كه جسد به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 

مرگ غم انگيز پدر و پسر در استخر آب
مرد ميانسال كه براي نجات پسرش خودش را به آب زده بود همراه 

او غرق شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ غالمرضا براتي، فرمانده انتظامي شهرستان 
برخوار اصفهان توضيح داد: اين حادثه روز گذشته در صحراي حبيب آباد 
اين شهرستان اتفاق افتاد. بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان 
داد كه پدر 49 ساله و پسر ۱6 ساله اش مشغول شستن لباس كنار استخر 
آب كشاورزي بودند كه ناگهان پسر نوجوان به داخل آب سقوط مي كند. 
بعد از آن پدر براي نجات فرزندش خودش را به آب مي زند كه هر دو به 
علت عدم آشنايي با فن شنا غرق مي شوند. سرهنگ براتي گفت: اجساد 

توسط امدادگران از آب خارج و به پزشكي قانوني منتقل شد. 

كشف يك تن ترياك در زاهدان
فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان از كشف بيش از يك تن 

ترياك و هالكت يك سوداگر مرگ در زاهدان خبر داد. 
 به گزارش خبرنگار ما، س��ردار محمد قنبري گف��ت: مأموران پليس 
زاهدان دو روز قبل از انتقال يك محموله ترياك توسط سوداگران مرگ 
با خبر ش��دند و در جريان درگيري با آنها يكي از متهمان را به هالكت 
رساندند. وي گفت: در جريان اين عمليات دو سوداگر مرگ بازداشت 
شدند و در پاكسازي محل يك تن و 95 كيلوگرم ترياك به همراه يك 
قبضه س��الح كالشنيكف كش��ف ش��د. وي ادامه داد: تحقيقات براي 

بازداشت اعضاي ديگر باند در جريان است. 

مهار آتش در بيمارستان
آتش س�وزي در انب�ار بيمارس�تاني در خياب�ان دماون�د با تالش 

آتش نشانان مهار شد. 
به گزارش خبرنگار ما، آتش نشانان سه ايستگاه روز گذشته پس از اطالع 

از وقوع حادثه در محل حاضر شدند. 
امير مهدياني، مدير منطقه سه عمليات آتش نشاني گفت: قسمت انبار 
بيمارستان كه مملو از تجهيزات پزشكي بود، دچار آتش سوزي شده بود. 
آتش نشانان همزمان با حضور در محل و ايمن سازي موفق به مهار آتش 
شدند. وي گفت: در اين حادثه به كسي آسيب نرسيد و علت آتش سوزي 

در دست بررسي است. 

 برادران دو قلو اموال سرقتي را 
در ديوار مي فروختند

دو ب�رادر دو قل�و پ�س از س�رقت خ�ودرو، آن را اوراق ك�رده 
و ل�وازم آن را در س�ايت دي�وار ب�ه ف�روش مي رس�اندند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جهانشاد تيموري، رئيس كالنتري ۱۳2 
نبرد توضيح داد: چندي قبل بود كه مردي به مأموران كالنتري خبر داد 
كه خودروي پرايد او سرقت شده است. بعد از اعالم شكايت، تحقيقات 
براي بازداشت سارق در جريان بود تا اينكه مأموران دو روز قبل مخفيگاه 
سارقان را كه دو برادر دوقلو بودند شناسايي و آنها را بازداشت كردند و 
خودروي سرقتي را در حالي كه اوراق شده بود، كشف كردند. مأموران 
كالنتري همچنين در بازرسي از مخفيگاه متهمان مقدار زيادي لوازم 
سرقتي و دس��تگاه هاي الزم براي س��ند نمره كردن خودروها كشف 
كردند. دو متهم در بازجويي ها به س��رقت ۱5 خ��ودرو اعتراف كردند. 
آنها گفتند بعد از س��رقت خودروها آن را اوراق می كردند و بسياري از 
لوازم آن را در سايت ديوار يا به اوراقي هاي ميدان شوش مي فروختند. 
سرهنگ تيموري گفت: تحقيقات براي بازداشت مالخر و كشف جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است. 

مرگ كوهنورد در قله علم كوه
كوهن�ورد گيالن�ي در مس�ير برگش�ت از قل�ه عل�م ك�وه و در 
ارتفاع 4هزار متري س�ياه كم�ان دچار حادثه ش�د و جان باخت. 
كردگار محمودي، رئيس جمعيت هالل احمر شهرس��تان كالردشت 
به ايرنا گف��ت: اين كوهن��ورد همراه چند نف��ر ديگر به قل��ه علم كوه 
صعود كرده بودند كه بامداد ديروز در مس��ير برگشت براثر اصابت يك 
تخته سنگ بزرگ به پايش دچار آسيب ديدگي شديد شد و جانش را 

از دست داد. 

  دوئل مرگبار 2 قمارباز 
  بر سر يك دختر

م�رد قم�ار ب�ازي ك�ه در رقاب�ت عش�قي 
يك�ي از دوس�تانش را ب�ه قت�ل رس�انده بود، 
پ�س از دس�تگيري ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز بيست و نهم تيرماه 
امسال بود كه مردي با مأموران كالنتري خاني آباد 
تماس گرفت و درگيري خونيني را در پارك شقايق 

خبر داد. 
لحظاتي بعد تيمي از مأم��وران پليس راهي محل 
ش��دند و دريافتند اين درگيري بين دو مرد جوان 
رخ داده است كه در جريان يكي از آنها زخمي و به 
بيمارس��تان منتقل و ضارب هم فراري شده است. 
بدين ترتيب مأموران براي تحقيقات بيشتر راهي 
بيمارستان شدند. دوست مرد زخمي گفت: پرويز 
يك ساعت قبل به سراغم آمد و از من خواست با او 
به پارك شقايق بروم. او گفت كه از دوستش به نام 
ش��اپور پول طلب دارد و در پارك با او قرار گذاشته 
تا طلبش را بگيرد. م��ن با او همراه ش��دم و وقتي 
وارد پارك ش��ديم ناگهان ش��اپور كه همراه يكي 
از دوستانش داخل پارك نشس��ته بود  به ما حمله 
كردند. شاپور با پرويز گالويز شد و من هم از ترس 
فرار كردم. پس از اين به سراغ نگهبان پارك رفتم 
و از او درخواست كمك كردم و نگهبان هم فقط به 

پليس خبر داد. وقتي به محل حادثه برگشتم پرويز 
غرق در خون نقش بر زمين ش��ده بود و از شاپور و 
دوس��تش هم خبري نبود تا اينكه اورژانس رسيد 
و پيكر خونين پرويز را به بيمارستان منتقل كرديم. 
همزمان با ادامه تحقيقات مأم��وران دريافتند كه 
پرويز براثر شدت جراحات در بيمارستان فوت كرده 
است. بنابراين با اعالم خبر كشته شدن مرد جوان 
پرونده وارد مرحله تازه اي شد و تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پلي��س آگاهي براي شناس��ايي قاتل به 
دس��تور بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران وارد عمل شدند.  بررسي هاي مأموران حكايت 
از اين داشت قاتل كه دوست صميمي مقتول بوده 

پس از قتل به مكان نامعلومي گريخته است. 
پس از اين مأموران جست وجو براي دستگيري قاتل 
فراري را در دس��تور كار خود قرار دادند تا اينكه دو 
روز قبل مته��م  را در مخفيگاهش در جنوب تهران 

شناسايي و دستگير كردند. 
صبح ديروز قاتل براي بازجويي به دادس��راي امور 

جنايي تهران منتقل شد. 
س��رهنگ علي ولي پور گودرزي گف��ت: تحقيقات 
از متهم در اداره دهم پلي��س آگاهي تهران جريان 

دارد. 

عامل قتل دختر 13 ساله
  به ميز محاكمه برمی گردد

مردي كه متهم است چهار س�ال قبل دختر 
13 ساله باجناقش را در شهرس�تان اراك به 
قت�ل رسانده اس�ت و از محل متواري ش�ده 
بود روز گذش�ته در پايتخت بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز 20 مرداد سال 94 
مأموران پلي��س اراك از مرگ مش��كوك دختر 
نوجواني در حوالي يكي از گاوداري هاي حاشيه 
شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به 
سودابه ۱۳ ساله بود كه از طناب دار حلق آويز شده 
بود. شوهر خاله او كه سعيد نام داشت و مأموران 
را باخبر كرده بود گفت: »چند روز قبل باجناقم 
همراه همسرش به مس��افرت رفتند و سودابه را 
به ما سپردند تا همبازي پسر چهارساله ام باشد. 
سودابه دختر پرجنب و جوش و كنجكاوي بود و از 
آنجائيكه چندگاو داشتيم او در دوشيدن شيرگاو 
به ما كمك مي كرد. آن روز عصر من و همس��رم 
مشغول دوش��يدن گاوها بوديم و او هم پيش ما 
بود، اما بعد از لحظاتي از گاوداري خارج شد. بعد 
از اتمام كار ما هم از گاوداري بيرون آمديم، اما با 
جسد حلق آويز سودابه روبه رو شديم كه علتش 

را نمي دانيم. «
 بعد از تأييد اين توضيحات از سوي خاله دختر 
نوجوان، جس��د به پزش��كي قانون��ي منتقل و 

تحقيقات در اين زمينه آغاز ش��د ت��ا اينكه در 
روند تحقيقات مأموران با بررس��ي صحنه جرم 
دريافتند طناب خيلي حرفه اي و محكم بسته 
شده است كه به نظر مي رسيد اين گره ها با زور 
مردانه و حرفه اي بسته شده است. به اين ترتيب 
پرونده اين بار به اته��ام قتل عمد مورد تحقيق 
قرار گرفت و سعيد تحت بازجويي قرار گرفت. او 
خالف اظهاراتش گفت: »طناب ها را از قبل براي 
تنبيه و حلق آويز كردن سگها آماده كرده بودم. 
آن روز س��ودابه در حال بازي بود كه به شوخي 
گفتم اگر اذيت كني تو را هم مثل سگ ها آويزان 
مي كنم. بعد طناب را دور گردن او انداختم، اما 
او تقال كرد و روي زمين افتاد. جلو رفتم و تالش 
كردم او را احي��ا كنم، اما بي فاي��ده بود و نفس 
نمي كشيد. آنجا بود همس��رم را خبر كردم و با 

پليس و اورژانس تماس گرفتيم.«
با اظهارات متناقض مرد جوان و نظر كارشناسان 
پزشكي قانوني مبني بر تعرض به دختر نوجوان   
بازپرس، سعيد را به اتهام تعرض به كودك و قتل 
وي مجرم شناخت و پرونده با صدور كيفر خواست 
به دادگاه كيفري يك اس��تان مركزي فرستاده 
ش��د. متهم اما درجريان رس��يدگي ب��ه پرونده 
اتهام قتل و تعرض به كودك را انكار كرد. هيئت 

رسيدگي كننده در حالی كه  اولياي دم براي متهم 
درخواست اشد مجازات كرده بودند وي را از جرائم 
خود تبرئه كردند. پرونده با اعت��راض اولياي دم 
به ديوان عالي كشور فرستاده شد. قضات ديوان 
بعد از بررس��ي اوراق پرونده در خواس��ت كردند  
هيئت تخصصی پزشكي قانوني درباره علت فوت 
و تعرض به طفل اعالم نظر كنند، پس از آن بود 
كه رأي دادگاه نقض و پرونده به شعبه همعرض 
فرستاده ش��د. متهم زمانيكه از نقض رأي صادر 
شده باخبر شد و موقعيت خود را در خطر ديد از 

محل زندگي اش متواري شد.
در حاليكه تالش براي بازداشت مرد جوان ادامه 
داشت، خانواده س��ودابه به دادگاه اراك رفتند و 
اعالم كردند سعيد را در تهران شناسايي كرده اند 
كه با موتور در يك اغذيه فروش��ي مشغول كار 

است. 
به اين ترتيب پرون��ده به نياب��ت از دادگاه اراك 
به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
منتقل شد و به دس��تور قاضي قربان زاده، متهم 
تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه روز گذشته حين 

كار شناسايي و دستگير شد. 
متهم با دس��تور بازداشت موقت براي تحقيقات 

بيشتر به دادگاه اراك منتقل مي شود. 

 7 كشته در تصادف آتشين
تصادف خودروه�اي اس�پورتيج با پژو پ�ارس در 
مح�ور اهواز ب�ه خرمش�هر م�رگ آتش�ين هفت 
سرنش�ين دو خ�ودرو را ب�ه هم�راه داش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ رضا دولتشاهي، رئيس 
پليس راه اس��تان خوزس��تان گفت: اين حادثه ساعت 
۳:20بامداد روز گذشته اتفاق افتاد و زماني كه پليس و 
امدادگران در محل حاضر شدند، مشخص شد حادثه به 

علت انحراف به چپ سواري پژو پارس رقم خورده است 
و ش��دت آن به حدي بود كه خودروي اسپورتيج را در 

آتش شعله ور كرده بود.
 وي ادامه داد: در بررس��ي هاي بعد مشخص شد هفت 
سرنش��ين دو خودرو به عل��ت ش��دت جراحت جان 
باخته اند و دو نفر ديگر به شدت مجروح شده اند كه به 

بيمارستان منتقل شدند. 

خ�ودت را معرفي كن . ش��اپور هس��تم 
29 ساله.

به چه كاري مشغولي؟ 
قباًل در كار خريد و فروش لوازم بهداش��تي 
و آرايش��ي بودم، اما االن مدتي است كاري 

ندارم. 
چرا؟   همه زندگي ام را در قمار باختم .

قمار بازي ؟ بله چند سالي است قمار بازم.
بيشتر توضيح بده. 

وضع مالي خوبي داشتم تا اينكه با دوست نابابي آشنا 
شدم. او قمار باز بود و مرا هم تشويق به قمار مي كرد. 
چند باري بازي كردم و پول خوبي بردم وسوسه شدم 

و شروع به قمار كردم كه زندگي ام تباه شد. 

متأهلي؟  بله، زن و بچه داشتم اما قمار بازي 
آنها را هم از من گرفت. 

يعني زن و بچه ات را هم در قمار باختيد؟
نه، وقتي قمار باز شدم كم كم معتاد هم شدم و همه 
سرمايه ام را از دست دادم. بعد از اين همسرم از من 

طالق گرفت و بچه ام را با خودش برد. 
معم�والً در قمار س�ر چه چي�زي بازي 

مي كنيد؟ 
سر همه چيز از پول گرفته تا خانه و ماشين و موتور 

و... . 
با مقتول چطور آشناشدي؟ 

در پاتوق قمار بازان با دختر جواني به نام شهال دوست 
شدم. شهال هم قمار باز بود كه روزي او مرا با پرويز 

آشنا كرد. پس از اين ارتباط دوستانه ما ادامه 
پيدا كرد تا اينكه متوجه شدم پرويز به دختر 
مورد عالقه من نظر ب��د دارد. از آن روز به بعد 
ارتباط ما رو به سردي گذاشت و كم كم با هم 

اختالف پيدا كرديم و رقيب يكديگر شديم. 
يعني شما پرويز را به خاطر رقابت 

عشقي به قتل رساندي؟ 
فقط رقابت عشقي نبود. اختالف حساب هم 

داشتيم. 

دوست مقتول گفته بود روز حادثه 
قرار بوده است مقتول از شما طلبش 

را بگيرد؟
مدتي قبل در قمار به او ۱0ميليون تومان باخته 
بودم و قرار بود به او بدهم اما اختالف اصلي ما 

رقابت عشقي بود. 
حرف آخر ؟ قمار هم��ه زندگي  ام را به 
خاك س��ياه تبديل كرد و در نهايت مرا 

قاتل دوستم كرد.
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 زخمي شدن محيط بان
 با شليك شكارچيان غيرمجاز

يك�ي از محيط بانان شهرس�تان قائنات با ش�ليك ش�كارچيان غيرمجاز 
مج�روح و روانه بيمارس�تان ش�د. وضعيت وي وخيم اعالم ش�ده اس�ت. 
جمش��يد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست گفت: محيط بان 
عبداهلل اسدي روز گذش��ته در منطقه آزاد شهرس��تان قائنات بخش نيم بلوك 
مش��غول گش��ت بود كه با گروهي از متخلفان مواجه ش��د. بع��د از آن بود كه 
ش��كارچيان غيرمجاز، او را هدف گلوله قرار دادند و از محل متواري شدند.  وي 
ادامه داد: محيط بان اسدي، از ناحيه سر، بازو و سينه مورد اصابت 25 ساچمه قرار 
گرفته است و توس��ط اورژانس به مراكز درماني منتقل شد و تحت مراقبت هاي 
پزشكي قرار دارد.   به گفته فرمانده يگان حفاظت محيط زيست وضعيت جسماني 
اين محيط بان وخيم گزارش شده است. تالش براي بازداشت شكارچيان غيرمجاز 

هم در جريان است.

سقوط مرگبار از كوه صفه
فرمانده انتظامي اصفهان از سقوط مرگبار مردي 40 س�اله از كوه صفه اين 

شهر خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ محمدرضا خدادوس��ت  گفت: اين حادثه روز 
گذشته اتفاق افتاد و مرد 40 ساله  به علت شدت جراحت فوت شد. وي گفت: جسد 

به پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

چه�ار م�رد فريب�كار ك�ه با 
ادع�اي نف�وذ در دس�تگاه 
قضايي م�ردم را فريب داده و 
از آنها كالهبرداري مي كردند 
در ك�رج بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما حاجي رضا 
شاكرمي دادس��تان كرج گفت: 
اعضاي اين بان��د از مدتي قبل و 
همزمان با طرح ش��كايت هاي 
مش��ابه عليه  آنها در استان هاي 
تهران و البرز تحت تعقيب قرار 
گرفتند. بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه متهمان با ادعاي نفوذ 
در دستگاه قضايي و كارچاق كني 
م��ردم را فري��ب داده و از آنه��ا 
كالهبرداري مي كنن��د. پس از 
آن بود كه متهم��ان به نام هاي 
عليرضا شوندي، اميد شوندي، 
س��عيد فايلي و نيما فرد پنريق 
شناس��ايی و بازداش��ت شدند. 
دادستان كرج از انتشار تصاوير 
بدون پوشش متهمان خبر داد 
و گفت: افرادي كه به اين شيوه 
از آنها كالهبرداري ش��ده است 
مي توانند به شعبه دوم بازپرسي 
دادس��راي كرج مراجعه و عليه 

متهمان اعالم جرم كنند. 

كالهبرداري  با ادعاي نفوذ  
در دستگاه قضايي


