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شربت آبليمو
 مرگ مرد ميانسال را رقم زد 

مرد ميانسالي پس از خوردن شربت آبليمو به طرز مرموزي 
به كام مرگ رفت. 

به گزارش جوان، ساعت 11:02 صبح روز جمعه بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تم��اس تلفني مأموران 
كالنتري 107 فلسطين از مرگ مش��كوك مرد ميانسالي با 
خبر و هم��راه تيمي از كارآگاهان پلي��س آگاهي راهي محل 
شدند. مأموران در محل حادثه با جسد مرد 47 ساله اي به نام 
ابراهيم روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داشت ساعتي قبل 
پس از خوردن شربت آبليمو حالش بد و به بيمارستان منتقل 
مي شود و در نهايت فوت مي كند. يكي از اعضاي خانواده مرد 
فوت شده گفت: ابراهيم تشنه بود و ش��ربت آبليمو خورد كه 
دقايقي بعد حالش بد شد و ما او را براي درمان به بيمارستان 
منتقل كرديم كه تالش پزشكان براي نجات جانش اثري نكرد 

و در نهايت اعالم كردند ايست قلبي كرده است. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د مرد فوت 
شده براي انجام آزمايش هاي الزم به دستور بازپرس جنايي به 

پزشكي قانوني فرستاده شد. 

مرگ زن جوان پس از زايمان 
زن جواني پ�س از عمل س�زارين زايمان در بيمارس�تان 

فوت كرد. 
به گزارش جوان، اين حادثه س��اعت 11:30 قبل از ظهر روز 
جمعه بيست و نهم شهريور ماه در يكي از بيمارستان هاي تهران 
رخ داد. مأموران كالنتري 125 يوس��ف آباد ب��ه بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران اعالم كردند زن 32 ساله اي 
پس از عمل سزارين زايمان در يكي از بيمارستان هاي اطراف 
به كام مرگ رفته اس��ت. از آنجايي كه خانواده زن فوت شده 
از تيم پزشكي ش��كايت داشتند جس��د زن جوان براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد. از سوي ديگر 
بازپرس جنايي، پرونده را براي بررس��ي در اختيار دادسراي 
جرائم پزش��كي قرار داد. تحقيقات درباره اين حادثه از سوي 

مأموران ادامه دارد.

مرگ دختر جوان در آتش 
دختر جوان كه لباسش آغشته به بنزين شده بود در آتشي 
كه براي پختن غذا افروخته بود به شدت سوخت و به كام 

مرگ رفت. 
به گ��زارش جوان، صب��ح روز جمعه بيس��ت و نهم ش��هريور 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري 145 ونك از مرگ مشكوك دختر جواني در 
بيمارستان شهيد مطهري با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در بيمارستان با جسد 
دختر 39 ساله به نام پريسا روبه رو شدند كه به طرز مرموزي در 

آتش سوزي فوت كرده بود. 
بررس��ي هاي مأموران حكايت از اين داشت پريسا چند روز 
قبل با خودرواش به پمپ بنزيني در بزرگراه س��اوه مي رود 
كه هنگام بنزين زدن مقداري بنزين روي لباس��ش ريخته 
مي شود. دقايقي بعد پريسا كنار جاده براي پختن غذا اقدام 
به افروخت��ن آتش مي كند ك��ه ناگه��ان لباس هايش آتش 
مي گيرد و به شدت دچار سوختگي مي شود. همزمان با ادامه 
تحقيقات براي روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه جسد 
دختر فوت ش��ده براي انجام آزمايش هاي الزم به پزش��كي 

قانوني منتقل شد.

قاچاقچيان 246 كيلو حشيش 
در پايتخت دستگير شدند

دو قاچاقچي كه قصد داشتند 246 كيلو حشيش و 24 كيلو 
ترياك را با جاس�ازي در دو دس�تگاه خودروي سواري از 
اصفهان به تهران منتقل كنند، شناسايي و دستگير شدند. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد بخش��نده درباره اين خبر 
گفت: »با اعالم گزارش��ي مبني ب��ر اينكه ف��ردي قصد دارد 
مقداري مواد مخدر را از استان اصفهان به شهر تهران منتقل 
كند، پرونده در اختيار تيم عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد 
مخدر پايتخ��ت قرار گرف��ت و تحقيقات در اي��ن زمينه آغاز 
شد، اولين بررس��ي ها نش��ان داد متهم قصد دارد با همكاري 
همدستش، دودستگاه خودروي سواري محموله مواد افيوني 
را به شهر تهران منتقل كند. به اين ترتيب خودروي متهمان 
با كنترل محور هاي مواصالتي به شهر تهران، شناسايي شد و 

تحت مراقبت هاي ويژه پليس قرار گرفت.«
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت با اش��اره به توقف 
خودروي متهمان و دستگيري دو قاچاقچي، تصريح كرد: »در 
بازرس��ي از خودروي متهمان 24۶ كيلو حشيش و 24 كيلو و 
700 گرم ترياك كه در خودروشان جاساز شده بود، كشف شد. 
متهمان بعد از اقرار به جرمشان براي كامل شدن تحقيقات به 

دادسرا منتقل شدند.«

 مرگ پسر جوان در سقوط از پله 
پس�ر جواني در ش�مال پايتخ�ت در س�قوط از پله هاي 

خانه شان جان باخت. 
به گزارش جوان، ساعت 10:22 صبح روز جمعه بيست و نهم 
ش��هريور به مأموران كالنتري 123 نياوران خبر رسيد، پسر 
جواني به طرز مرموزي به كام مرگ رفته است. پس از حضور 
مأموران در محل حادثه مشخص شد، پسر 24 ساله اي به نام 
فرش��يد دقايقي قبل پس از س��قوط از پله هاي طبقه هشتم 
خانه شان به پايين پله ها به شدت مجروح شده و پس از انتقال 
به بيمارس��تان فوت كرده است. جسد پس��ر جوان به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي ته��ران براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزش��كي قانوني منتقل ش��د. تحقيقات 

درباره اين حادثه ادامه دارد.

4 كشته در تصادف پژو با سمند
تص�ادف س�واري پ�ژو ب�ا خ�ودروي س�مند در مح�ور 
كامي�اران ب�ه كرمانش�اه چهاركش�ته برجاي گذاش�ت. 
اين حادثه ساعت شش صبح ديروز در اين محور اتفاق افتاد و 
بررسي هاي پليس و امدادگران نشان داد چهار نفر از سرنشينان 
دو خودرو به علت ش��دت جراحت جان باخته اند و دو نفر هم 
مجروح شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. علت حادثه در 

دست بررسي است. 

قضات ديوان عالي كشور رأي  به نقض  حكم قصاص نجفي دادند

در جست وجوي حيثيت  از دست رفته
قض�ات ش�عبه 41 دي�وان عال�ي كش�ور اعتراض 
نجفي به حكم قص�اص را پذيرفتن�د و رأي صادر 
ش�ده را نقض كردن�د، بنابراين ش�هردار اس�بق 
تهران در حالي ب�ه پاي ميز محاكمه ب�از مي گردد 
ك�ه اولي�اي دم از او اع�ام گذش�ت كرده ان�د. 
به گزارش جوان، محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران 
از هفتم خردادماه امسال به اتهام قتل همسر دومش 
ميترا استاد بازداشت و جنجالي ترين پرونده سال هاي 
اخير به نامش ثبت شد. او پس از حادثه به ارتكاب قتل 
اعتراف كرد و توضيح داد كه چگونه با شليك پنج گلوله 
به زندگي مش��ترك با دومين همسر قانوني اش پايان 
داد. در حالي كه تحقيقات اوليه در جريان بود، با ورود 
محمود عليزاده طباطبايي وكيل سرشناس متهمان 
سياسي، پرونده هم از مسير اصلي اش خارج شد و به 
تدريج رنگ و بوي سياسي به خود گرفت. شائبه هاي 
پيراموني پرون��ده با اظهار نظرهاي علي��زاده در حال 
ش��كل گيري بود كه ورود حميدرضا گودرزي وكيل 
سرش��ناس پرونده هاي جنايي به پرونده سبب شد تا 
متن بر حاشيه هاي ش��كل گرفته غلبه كند و عليزاده 
طباطبايي به درخواست نجفي از سمت خود كنار رود. 
نجفي سرانجام با صدور كيفرخواست به اتهام مباشرت 
در قتل عمد، صدمه غيرمنتهي به فوت و حمل سالح 
غيرمجاز گناهكار شناخته و پرونده به شعبه نهم دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرس��تاده ش��د و در نوبت 

رسيدگي قرار گرفت. 
  داليل اعتراض 

 محاكمه نجفي به دليل اهميت ماجرا در س��ه جلس��ه 
برگزار شد و اولياي دم براي او درخواست صدور مجازات 
قصاص كردند. نجفي در جريان محاكمه اتهام قتل عمد 
را انكار كرده و گفته است كه  قبول دارد كه مرتكب قتل 
شده اما اين حادثه ناخواسته رقم خورده و قتل شبه عمد 
بوده است. او و وكيلش در دفاعيات و اليحه دفاعی خود از 
قاضي در خواست كرده اند  هيئتي از كارشناسان اسلحه 
شناس��ايی درباره نحوه ورود گلوله به بدن ميترا اظهار 
نظر كنند. نجفي گفته است: خواهشمندم همان طور 
كه كارشناس اسلحه درخواست تشكيل هيئت بررسي 

اسلحه را داده اس��ت، اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، 
زيرا دو نظريه وجود دارد، يكي اينكه تير به دست مقتول 
برخورد كرده و وارد سينه شده و پس از برخورد به قفسه 
سينه، در پهلو مانده است و نظريه دوم اينكه تير به ديوار 
برخورد كرده و به قفسه س��ينه ميترا اصابت كرده است 
كه براي اثبات اينكه كداميك از اين دو فرضيه صحيح 
است نياز به كار كارشناسي اس��ت. اگر تير از باال به كف 
دست مقتول شليك و به قفسه سينه خورده بود، محل 
پرتاب مقتول در حمام متفاوت ب��ود بنابراين من قصد 
قبلي براي قتل نداشتم و همه شواهد نيز همين مطلب 

را تأكيد مي كند. 
 ايرادات نجفي و وكيل وي به پرونده از س��وي قاضي 
رسيدگي كننده پذيرفته نش��د و قاضي كشكولي در 
پاسخ به اين ابهام اعالم كرد كه آنچه جنابعالي مطرح 

كرديد بيشتر ايراد شكلي است. 
  دفاع بيشتر

با اين حال وكيل نجفي در توضيح بيش��تر اعالم كرد 
كه دادسرا در تحليل واقعه مستحضر بوده كه موضوع 
شليك به ميترا استاد از س��ه جنبه مي توانسته انجام 
شود، يكي اصابت گلوله به قفسه سينه ديگري اثابت 
گلوله به دست و ديگري هم اثابت گلوله به جسم سخت 

و كمانه كردن. دادسرا اين ها را لحاظ نكرده است كه 
الزم بود اينها را تحليل و س��پس كيفرخواست صادر 
مي كرد. گودرزي گفت: نجفي هيچ گاه در اعترافات خود 
نگفته است كه اسلحه را » گرفتم و مستقيم به سمت 
ميترا شليك كردم«، دادسرا بايد روشن كند كه شليك 
گلوله به سمت مقتول غيرمستقيم بوده تا مجهوالت 
رفع شود. اگر شليك گلوله مستقيم باشد نشان مي دهد 
كه قتل عمدي اس��ت و اگر شليك غير مستقيم باشد 
نشان مي دهد كه متهم نمي دانسته است كه گلوله به 
كجا اصابت مي كند. گودرزي گفت: اگر شليك مستقيم 
باشد نشان دهند قتل عمد است. ما مي گوييم كه نجفي 
در زمان ش��ليك كنترلي روي خود نداشته است. وي 
اعتراض خود را به دادگاه وارد دانست و گفت: نبايد در 
چنين پرونده هاي مهمي فقط يك كارشناس از ابتدا 
تا انتها اظهارنظر كند.  اشتباهات فيزيك جنايي از اول 
مطرح بوده ما نيز به تشخيص هويت اعتراض داشتيم، 
زحمت مي كشند، اما عملكردشان جوابگوي اهميت 
پرونده نيست و نواقص ما را نيز همين سازمان جواب 
مي دهد. نجفي به صورت مستقيم به مرحومه شليك 
نكرده و تمام داليل در پرونده و شواهد نشان مي دهد 

كه قتل غيرعمدي است. 

هر چند پس از پايان جلس��ه هيئت رسيدگي كننده 
رأي به قص��اص نجفي داد، اما رأي صادر ش��ده افكار 
عمومي را اقناع نكرد تا اينكه 23 مردادماه اولياي دم با 
حضور در دفتر شعبه رسيدگي كننده از نجفي اعالم 
گذشت كردند. او ششم شهريور با تالش وكيل مدافع 
خود با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد، اما دو روز بعد 
خبر رسيد كه آزادي وي نقض و به سلولش در زندان 

اوين بازگردانده شده است. 
  در انتظار تشكيل جلسه  دادگاه

در حال حاض��ر قضات ديوان عالي كش��ور ايراد هاي 
مطرح شده از سوي وكيل متهم را پذيرفته اند و قرار 
است كه هيئت كارشناسي درباره نحوه شليك اظهار 
نظر كنند، بنابراين تحقيق��ات مقدماتي اين هيئت 
درباره نحوه ش��ليك انجام و پس از اعالم نظر نهايي 
هيئت مورد نظر، پرونده در نوبت رس��يدگي شعبه 
نهم دادگاه كيفری قرار خواهد گرفت. پس از تشكيل 
جلسه، رس��يدگي به موضوع مهم براي نجفي القا و 
اثبات ش��به عمد بودن عمل مجرمانه اش است. او با 
جلب رضايت اولياي دم موفق شده از مجازات قصاص 
فاصله بگيرد و در صورت جلب نظر قضات رسيدگي 
كننده نس��بت به عمد نبودن عمل مجرمانه اش هم 
اميدوار است بتواند بخشي از فش��ارهاي عمومي بر 
رفتار پر خطر خود را كاهش دهد و بخشی از حيثيت 

از دست رفته اش را بازسازی كند. 
   وكيل نجفي: پرونده به دادگاه بدوي ارسال 

شد
حميد گودرزي وكي��ل مدافع نجفي گف��ت: ديوان 
عالي كش��ور حكم پرونده را نقض ك��رد و براي رفع 
نقص تحقيقات و تكميل آن به شعبه بدوي رسيدگي 
كننده به پرونده،  شعبه 9 دادگاه كيفري يك استان 
تهران اعاده كرده است. وي افزود: ديوان عالی كشور 
تا حدودي اعتراضات و ايرادات ما را وارد دانس��ته و 
مجدداً پرونده را جهت رسيدگي به شعبه صادر كننده 
فرس��تاده اس��ت. گودرزي تصريح كرد: بايد نقايص 
پرونده رفع و به كارشناس ارجاع شود و بعد از آن وقت 

رسيدگي تعيين مي شود.

سرباز عاشق پيشه بخشيده شد 
 سرباز عاش�ق پيش�ه اي كه دختر مورد 
عاقه اش را به خاطر جواب رد خواستگاري 
به قتل رس�انده بود از اولياي دم رضايت 
گرفت و ب�ه زندگ�ي دوباره بازگش�ت. 
به گزارش جوان، متهم كه پسر 29 ساله اي به 
نام پيمان است ششم تير سال 95 دختر مورد 
عالقه اش كه همسايه ديوار به ديوار آنها بود 
در پاركينگ خانه ش��ان به قتل رساند. آن 
روز مأموران كالنتري تهرانسر كه با تماس 
تلفني ش��هروندي در مح��ل حادثه حاضر 
شده بودند، با جسد خونين دختر 23 ساله اي 
به نام مهسا در پاركينگ ساختمان مسكوني 
روبه رو ش��دند كه با اصابت ضربات چاقو به 

قتل رسيده بود. 
همان ابتداي تحقيقات مرد همس��ايه كه 
حادثه را به مأموران خبر داده بود، اعالم كرد 
پسر 2۶ ساله اش پيمان عامل قتل است كه 

پس از حادثه از محل گريخته است. 
پدر متهم به مأموران گفت: پيمان عاش��ق 
مهس��ا بود و خيلي او را دوس��ت داش��ت و 
مي خواست با او ازدواج كند. لحظاتي قبل 
صداي داد و فرياد مهسا را از پاركينگ شنيدم 
و به سرعت خودم را به پاركينگ رساندم كه 
ديدم پيمان با چاقو مهس��ا را زخمي كرده 

است. سپس از همسايه ها درخواست كمك 
كردم اما مهس��ا به خاطر خونريزي شديد 
فوت كرد.  يكي از اعض��اي خانواده مقتول 
به مأم��وران گفت: وقتي دخترم 18 س��اله 
شد، مادر پيمان به خواستگاري دخترم آمد 
اما مهس��ا به آنها جواب رد داد. پس از اين 
مزاحمت هاي پيمان ادامه پيدا كرد تا جايي 
كه دخترم مجبور شد شماره تلفن همراهش 
را عوض كند. او از دخترم كينه به دل گرفت 

و در نهايت او را به قتل رساند. 
بدين ترتي��ب همزمان با ادام��ه تحقيقات 
مأموران كار خود را براي دس��تگيري قاتل 
فراري آغاز كردند كه ساعتي بعد دريافتند 
متهم خودش را به اداره پليس معرفي كرده 
اس��ت.  قاتل در بازجويي ه��ا مقابل قاضي 
مرادي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران به قتل دختر مورد عالقه اش 
اعتراف كرد. وي با اظهار پش��يماني گفت: 
چهار سال است كه همسايه ديوار به ديوار 
مهسا و خانواده اش هستيم. از همان زمان 
عاش��ق او ش��دم و پس از گرفتن ليسانس 
مخابرات از دانشگاه ش��هيد بهشتي راهي 
سربازي شدم تا بتوانم با مهسا ازدواج كنم. 
چند روز قبل از سربازي به مرخصي آمدم كه 

متوجه شدم پسر پولداري به خواستگاري 
مهسا آمده و قرار اس��ت با هم ازدواج كنند. 
خيلي عصباني ش��دم و تصميم درس��تي 
نمي توانستم بگيرم تا اينكه با مهسا تماس 
گرفتم و به بهانه دادن كادو از او خواس��تم 
به پاركينگ بيايد. وقت��ي به پاركينگ آمد 
درباره خواس��تگارش با او حرف زدم كه او 
گفت »نه به بار است و نه به دار« كه فهميدم 
خواس��تگاري واقعيت دارد كه خشمگين 

شدم و با چاقو او را زدم. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي در ش��عبه 
دوم دادگاه كيفري اس��تان تهران محاكمه 
شد. خانواده مقتول براي پيمان درخواست 
قصاص دادند و هيئ��ت قضايي هم متهم را 
به جرم قتل عمد دختر ج��وان به قصاص 
محكوم كردند. رأي دادگاه پس از تأييد در 
يكي از ش��عبه هاي ديوان عالي كشور براي 
س��ير مراحل اجرا به ش��عبه اجراي احكام 
دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. 
در حالي كه سرباز عاشق پيشه در يك قدمي 
چوبه دار قرار داش��ت اولياي دم بدون هيچ 
چشم داشتي در اقدامي خداپسندانه قاتل 
دخترشان را بخشيدند. بدين ترتيب متهم 

به زندگي دوباره بازگشت. 

نجات پيرمرد تنها از ميان دود و آتش
مرد سالخورده كه در حادثه آتش سوزي 
خان�ه قديم�ي اش در خياب�ان وحدت 
اسامي ميان دود و آتش گرفتار شده بود 
با ت�اش امدادگ�ران نجات پي�دا كرد. 
به گزارش جوان، اين حادثه ساعت 2بامداد 
روز گذشته در خانه اي قديمي در خيابان 
وحدت اسالمي، كوچه شش كالني، اتفاق 
افتاد و آتش نشانان از دو ايستگاه در محل 
حاضر ش��دند. عليرضا جب��ارزاده، معاون 
منطقه 5 عمليات گفت: يك س��اختمان 
مسكوني قديمي س��اخت دو طبقه با تير 
چوبي به علت نامعلوم، دچار آتش سوزي 
شده و دود و ش��عله آن از فاصله دور قابل 
مش��اهده بود و بنابر گفته همس��ايگان، 
يك مرد 75 ساله در داخل منزل محبوس 

شده بود. 
وي افزود: آتش نش��انان ب��ا رعايت موارد 
ايمني و تجهيز خود به دس��تگاه تنفسي، 
پس از قطع برق و گاز منزل مسكوني به سه 
تيم عملياتي تقسيم شدند كه يك تيم براي 
جست وجوي محبوسين و تيم بعدي نيز با 
استفاده از يك رش��ته لوله آبدهي از ضلع 
جنوب و گروه ديگر با كش��يدن لوله هاي 
آبرساني از ضلع شمال به محل آتش سوزي 
وارد شدند و مهار ش��عله هاي آتش را آغاز 
كردند. امدادگران پس از تجسس پيرمرد 
75 ساله را كه در راه پله هاي پشت گرفتار 
ش��ده بود، از محل خارج كردند  و از مرگ 
نجات دادن��د و همچنين موف��ق به مهار 

آتش شدند. 

 اعتراف زوج سارق
 به سرقت هاي سريالي

زوج س�ارقي كه بعد از س�رقت لوازم خودرو، آن�را حوالي 
ش�هر ره�ا مي كردن�د، شناس�ايي و دس�تگير ش�دند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ مه��دي فضلي عليش��اه،  فرمانده 
انتظامي شهرستان س��اوجبالغ درباره اين خبر گفت: »چندي 
قبل مأموران كالنتري 11 با اعالم ش��كايت هاي مش��ابه مبني 
بر سرقت خودرو و لوازم داخل آن در شهر هشتگرد شهرستان 
ساوجبالغ تحقيقات خود را آغاز كردند. اولين بررسي ها نشان 
داد، بيش��تر س��رقت ها مربوط به خودروهاي مدل پايين فاقد 
دزدگير، قفل پدال بوده كه سارق يا سارقان بعد از سرقت لوازم 

داخل خودرو، خودرو را خارج شهر رها مي كردند.«
وي در ادامه گفت: »با تالش پليس،  مأموران موفق به شناسايي 
زوج جواني ش��دند كه بعد از هماهنگ قضايي در يك عمليات 
غافلگيرانه زوج س��ارق بازداش��ت و به كالنتري منتقل شدند. 
همچنين در منزل آنها مقادير زيادي اموال س��رقتي نيز كشف 

و ضبط شد.«
وي در پايان گفت: »سارقان ابتدا جرمشان را انكار كردند، اما در 
مواجهه به مدارك و مستندات باالخره لب به اعتراف گشودند و 
به 40 فقره سرقت اعتراف كردند. زوج سارق براي ادامه تحقيقات 

تحويل مراجع قضايي شدند.«

كشف محموله بزرگ افيون
 در درگيري مسلحانه

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان 
از درگي�ري مس�لحانه ب�ا س�وداگران م�رگ و كش�ف 
يك ت�ن و 624 كيل�و ان�واع م�واد افيون�ي خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سردار محمد قنبري گفت: مأموران پليس 
در جريان تحقيقات خود از فعاليت يك باند حرفه اي قاچاق 
از مناطق مرزي به شهرستان خاش باخبر شدند و ساعت 3 
بامداد روز گذشته اعضاي اين باند مسلحانه را كه با دودستگاه 
وانت تويوتا در حال جابه جايي محموله مواد مخدر در محور 
سراوان- خاش بودند، شناسايي شده  و به آنها دستور ايست 

دادند. 
سوداگران مرگ اما با مشاهده پليس از محل متواري شدند كه 
مأموران پلي��س در جريان درگيري مس��لحانه دو قاچاقچي را 
بازداشت و در بازرسي از خودروها يك تن و ۶24كيلو و 933گرم 
انواع مواد مخدر كشف كردند. وي گفت: تحقيقات براي بازداشت 

اعضاي ديگر باند در جريان است.

آماده باش پليس پايتخت 
براي بازگشايي مدارس 

فرمانده�ي انتظام�ي ته�ران ب�زرگ ب�ا اش�اره ب�ه 
فعاليت بي�ش از 15 هزار ني�روي پليس از آم�اده باش 
صد درص�دي در ب�راي تأمي�ن امني�ت دانش آم�وزان 
داد.  خب�ر  تحصيل�ی  س�ال  آغ�از  ب�ا  همزم�ان 
سردار حسين رحيمي در رزمايش »مهر ايمن شهر ايمن« 
توضيح داد: اين رزمايش نشان از آمادگي و توانمندي همه 
خدمتگذاران عرصه امنيت و آرامش و تعليم و تربيت است 

كه بايد از همه آنها تقدير كنم. 
وي ادامه داد: اين رزمايش با محوريت پليس راهور اجرا 
شد، بنابراين به همه كساني كه در اين عرصه كار خود را 
آغاز مي كنند اعالم مي كنم اين رزمايش با هدف نمايش 
توانمندي هاي دستگاه هاي مختلف اجرايي شده است. 
وي اف��زود: بيش از 15 هزار نيروي پلي��س و در مجموع 
بيش از 150 هزار نيرو از كل س��ازمان ها و دستگاه ها در 
اجراي طرح آغاز س��ال تحصيل��ي و رزمايش مهر ايمن 
شهر ايمن فعاليت خواهند كرد. قطعاً پليس تا پايان سال 
تحصيلي مواردي را به طور دائم دنبال خواهد كرد كه از 
جمله آنها مي توان به ارتقاي انضباط بخشي در پايتخت 

اشاره كرد. 
وي با اش��اره به هماهنگي و هم افزايي بين پليس و س��اير 
دستگاه هاي خدمت رسان، تأكيد كرد: پاكسازي محيط هاي 
پيراموني مراكز علمي، مأموريتي است كه به صورت مداوم 
پيگيري مي ش��ود و اين مأموريت بر عهده پليس مبارزه با 

مواد مخدر گذاشته شده است. 
در اين راستا مأموريت ويژه اي به پليس مواد مخدر تهران 
بزرگ ابالغ شده كه با بهره گيري از دهها تيم ويژه در تمام 
نقاط شهر تهران به ويژه اطراف مدارس و مسير عبور و مرور 
دانش آموزان، پاكسازي كاملي انجام و امنيت برقرار شود. 
وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود ب��ه بهره گيري 
از ظرفيت معلمان، دانش آموزان و فرهنگيان اش��اره كرد 
و افزود: بهره گيري از ظرفيت اين عزي��زان در قالب هميار 
پليس با همكاري و همراهي محقق خواهد شد. اين اقدامات 
ب��راي نهادينه كردن فرهن��گ نظم و انضباط ب��راي آحاد 

مردم است.

15 كشته در تصادف ميني بوس با تريلي
تصادف يك دس�تگاه ميني بوس ب�ا تريلي در اس�تان 
گلس�تان، 15 كش�ته و 16 مص�دوم ب�ر جاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، اين حادثه صبح روز گذشته بين يك دستگاه 
تريلي حامل سيمان و يك دستگاه ميني بوس با 30 سرنشين 
در محور اينچه برون به گنبد در استان گلستان اتفاق افتاد. 
باحضور مأموران و عوامل اورژانس در محل مش��خص شد، 
15 نفر از سرنشينان ميني بوس به علت آتش سوزي خودرو 
در دم فوت كرده اند كه تعدادي از آنها به علت سوختگي قابل 

تشخيص نبودند.  همچنين  1۶ نفر  مجروح شده بودند كه 
دو نفر از آنها شامل يك خانم 38 ساله و يك كودك يكساله 
و نيم توسط اورژانس هوايي و بقيه مجروحان توسط تيم هاي 
امدادي به دو بيمارستان شهيد مطهري و تأمين اجتماعي 

)خاتم االنبيا( در گنبد كاووس منتقل شدند. 
سرگرد علي اصغر آشور فارس��ياني، فرمانده پليس راه گنبد 
كاووس علت حادثه را خواب آلودگي راننده تريلي و انحراف 

به چپ اعالم كرد. 


