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م�رد ميانس�الي ك�ه ب�ه خاط�ر اخت�اف ب�ر س�ر 
قطع�ه زمي�ن، دوس�تش را ب�ه قت�ل رس�انده بود 
ان�كار ك�رد.  را  در جلس�ه محاكم�ه جرم�ش 
به گزارش جوان، دو س��ال قبل م��رد چوپاني مأموران 
پليس ورامين را از كشف جسدمردي ميانسال با خبر كرد 
و گفت: ساعتي قبل گوس��فندانم را براي چرا به حاشيه 
شهر آورده بودم. گوشه اي نشسته بودم و گوسفندانم رها 
بودند كه ناگهان چشمم به جسد مردي افتاد كه خونين 

روي زمين افتاده بود. 
بعد از اين توضيحات مأموران به آدرس محل كشف جسد 
رفتند و با جسد مرد ميانسالي روبه رو شدند كه با ضربات 
چاقو كشته ش��ده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
و تشخيص هويت مشخص ش��د پيام ۴۵ ساله چند روز 
قبل با يكي از دوستانش به نام اكبر قرار مالقات داشت. 
همچنين مشخص شد مقتول با اكبر به خاطر شراكت بر 
سر قطعه زميني نيز اختالف داشتند. با بدست آمدن اين 
اطالعات، اكبر به عنوان اولين مظنون تحت تعقيب قرار 
گرفت تا اينكه مدتي بعد از حادثه شناسايي و بازداشت 
شد. مرد ميانسال ابتدا جرمش را انكار كرد و در توضيح 
گفت: من و پيام سالها با هم دوست بوديم و هيچ اختالفي 
نداشتيم. نمي دانم چه كسي و با چه انگيزه اي او را كشته 
است. در حالي كه اكبر سعي داشت پليس را گمراه كند، 
س��رانجام در روند بازجويي ها به قتل به خاطر اختالف 

مالي اعتراف كرد و گف��ت: مدتي قبل م��ن و پيام  يك 
باغچه را به صورت شراكتي خريديم تا اينكه سر پرداخت 
پول قطعه زمين اختالف پيدا كردي��م. آخرين بار براي 
حل اختالف در باغي در ورامين با او قرار گذاش��تم. بعد 
از آمدن پيام س��ر حرف را باز كردم و حرف از زمين شد 
اما صحبت بي فايده بود و كار به درگيري رس��يد. در آن 
درگيري كنترل اعصابم را از دست دادم  و دست به چاقو 
شدم. سپس چند ضربه به او زدم. متهم در ادامه گفت: 
وقتي جس��د پيام را روي زمين ديدم  از ترس آنرا داخل 
صندوق عقب خودرو ام گذاشتم و در بيابان هاي اطراف 

رها كردم. 
با اقراره��اي متهم، وي بع��د از بازس��ازي صحنه جرم 
روانه زندان ش��د و پرونده با درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده 
شد.  متهم در اولين جلسه محاكمه كه به رياست قاضي 
زالي در ش��عبه دوم دادگاه تشكيل ش��د، مقابل هيئت 
قضايي قرار گرفت. او بعد از درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم خالف اظهاراتش جرمش را انكار كرد و گفت: 
من قاتل نيستم و نمي دانم  چه كسي پيام را كشته است. 
من با دوستم  اختالف داشتم  اما راضي به مرگ او نبودم. 
متهم در خصوص اظهارات اوليه اش نيز مدعي شد تحت 
فشارهاي بازجويي به قتل اعتراف كرده است. در پايان 

هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

زوج ج�وان ك�ه ب�ا فري�ب فروش�نده داروه�اي مكم�ل 
در فض�اي مج�ازي از او زورگي�ري كرده بودن�د، مدع�ي 
هس�تند ب�راي ولخرج�ي دس�ت ب�ه اي�ن كار زده بودن�د. 
به گزارش جوان، عصر روز 28 اسفند سال گذشته مردي با مركز 
فوريت هاي پلي��س 110 تهران تم��اس گرفت و مأم��وران را از 
ماجراي يك زورگيري با خبر كرد. لحظاتي بعد تيمي از مأموران 
كالنتري 102 پاس��داران در محل حاضر شدند. شاكي كه مردي 
جوان بود و با شوكر هدف قرار گرفت بود در شرح ماجرا گفت: براي 
فروش مقداري داروي بدنسازي و مكمل ورزشي از جمله قرص، 
پودر و آمپول كه 3۵ ميليون تومان قيمت داشت در فضاي مجازي 
آگهي دادم. امروز مردي تماس گرفت و خ��ودش را پويا معرفي 
كرد و بعد از پرس��يدن مش��خصات داروها، درخواست خريد داد 
كه حوالي ميدان هروي با او قرار مالقات گذاشتم. ساعت 18:30 
وقتي سر قرار حاضر شدم آن مرد هنوز نيامده بود، براي همين با 
گوش��ي تلفن همراهش تماس گرفتم. او گفت كه برايش كاري 
پيش آمده و گفت كه همسرش سر قرار حاضر مي شود و همزمان 
با دادن پول، داروها را تحويل مي گيرد كه قبول كردم. بعد از آن 
بود كه زني حدوداً 2۵ ساله سر قرار حاضر شد و خودش را همسر 
خريدار معرفي كرد. در حال حرف زدن با آن زن بودم كه ناگهان 

يك نفر از پشت سر با شوكر به من حمله كرد كه روي زمين افتادم. 
بعد مردي جوان را ديدم كه من را با چاقو تهديد كرد و خواس��ت 
حركت نكنم. او كيف پولم و مكمل هاي ورزشي را سرقت كرده و 

همراه آن زن فرار كرد. 
پس از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور بازپرس يكي از شعب 
دادسراي ناحيه 3۴ در اختيار پايگاه چهارم پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس بعد از انجام تحقيقات بيشتر از شاكي در محل حادثه 

حاضر و با بررسي دوربين هاي مداربس��ته موفق شدند تصاوير دو 
متهم را به دست آوردند. 

مأموران پليس در اولين گام احتمال دادند كه سارقان براي فروش 
داروها به سراغ باشگاه هاي ورزش��ي بروند، براي همين راهي چند 
باشگاه شده و متوجه شدند كه متهم مقداري از داروها را به فروش 
رسانده است. در ش��اخه ديگري از تحقيقات بود كه مأموران پليس 
موفق شدند هويت متهم را كه مردي 3۴ ساله به نام پويا بود به دست 
آوردند و 20 ارديبهشت ماه او را حوالي يكي از باشگاه هاي ورزشي 

شناسايي و بازداشت كنند. 
مأموران پليس در بازرسي از متهم يك دستگاه شوكر، سالح سرد و 
تجهيزات دفاعي كشف كردند. پويا در اولين بازجويي ها به سرقت 
از شاكي با همكاري همسرش مژده اعتراف كرد كه همسر وي هم 
بازداشت و مقداري از لوازم سرقت شده در خانه شان حوالي خيابان 
جيحون كشف ش��د. مژده هم در اولين بازجويي ها به همدستي با 
شوهرش اعتراف كرد و گفت كه براي زياده خواهي و ولخرجي دست 

به سرقت زده بودند. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
پايتخت گفت: با كامل ش��دن تحقيقات، دو متهم به دستور قاضي 

روانه زندان شدند. 

 انكار قتل  رفيق
 پس از اقرار

دعوای خونين  بر سر سنگ قيمتي
پس�ر ج�وان ك�ه مته�م اس�ت دوس�تش را ب�ر س�ر 
تصاح�ب س�نگ قيمت�ي ب�ا شيش�ه نوش�ابه ب�ه قت�ل 
گرف�ت.  ق�رار  پلي�س  تعقي�ب  تح�ت  رسانده اس�ت، 
به گزارش جوان، س��اعت 3 بامداد سه ش��نبه 13 خردادماه قاضي 
شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري خاني آباد از قتل پسر جواني با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل ش��د. تيم 
جنايي در بيمارستان با جسد پسر 21ساله اي به نام فرزين روبه رو 
شدند كه بااصابت سه ضربه جس��م تيز به قلب و نقاط ديگر بدنش 
به قتل رسيده بود. نخستين بررسي نش��ان داد مقتول ساعت 23 
دوشنبه شب حوالي ايستگاه تاكسي نعمت آباد در جنوب تهران در 
درگيري با مرد جواني با شيشه نوشابه شكسته به شدت زخمي و با 
كمك رهگذران براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود. همچنين 
مشخص شد اين درگيري به خاطر سنگ گرانقيمتی انگشتري رخ 
داده است. مأموران همزمان با شناسايي خانواده مقتول از شاهدان 
عيني تحقيق كردند.  يكي از شاهدان گفت: ساعت حدود 11 شب 

در حال عبور از خيابان بودم كه مشاهده كردم در نزديكي ايستگاه 
تاكسي دو پسر جوان با هم مش��اجره لفظي مي كنند. صدايي كه 
به گوشم مي رس��يد حكايت از آن داش��ت كه آن دو درباره سنگ 
انگشتري با هم جر وبحث مي كنند. وقتي به آنها نزديك شدم صداي 
آنها واضح تر شد و فهميدم درست متوجه حرف هاي آنها شده ام و آنها 
به خاطر سنگ قيمتي كه فكر مي كنم سنگ عقيق بود با هم اختالف 
دارند و جر و بحث مي كنند. وي ادامه داد: مقتول اصرار داشت كه 
سنگ متعلق به اوست و سهم او است، اما پسر جوان ديگر مي گفت  
نه و سنگ بايد مال او باشد. بهرحال مشاجره لفظي آنها همچنان 
ادامه داشت كه بعد از دقايقي درگيري آنها باال گرفت و دو پسر جوان 
يكديگر را كتك زدند. هنوز از درگيري آنها ثانيه هايي گذشته بود 
كه ناگهان يكي از آنها شيشه نوشابه اي كه در دست داشت به زمين 
كوبيد و آن را شكست و بعد هم به طرف پسر جوان تر حمله كرد و با 
چند ضربه او را به شدت زخمي كرد. وقتي پسر جوان خونين روي 
زمين افتاد ضارب از ترس فرار كرد. پ��س از اين من و چند رهگذر 
ديگر تالش كرديم او را دس��تگير كنيم، اما ضارب در تاريكي شب 

موفق به فرار شد. سپس ما بالفاصله موضوع را به پليس و اورژانس 
خبر داديم و پسر زخمي را براي درمان به بيمارستان منتقل كرديم، 
اما پسر زخمي قبل از رسيدن به بيمارستان به كام مرگ رفت. تيم 
جنايي در ادامه تحقيقات به س��راغ خانواده مقتول رفتند و از آنها 
تحقيق كردند. يكي از اعضاي خانواده فرزين با معرفي قاتل فرزندش 
گفت: قاتل پسرم مرد 33 س��اله اي به نام فرشاد است. مدتي است 
پسرم و فرشاد به خاطر سنگ انگشتري با هم اختالف دارند. پسرم 
گفته بود كه با فرشاد چند باري درگير شده است و شب حادثه هم 
فرزين با فرشاد قرار مالقات داشت و قرار بود درباره اختالفشان با هم 
حرف بزنند و االن من يقين دارم كه قاتل، پسرم فرشاد است. بدين 
ترتيب با مشخص شدن قاتل، مأموران براي دستگيري فرشاد به 
خانه شان رفتند، اما دريافتند متهم پس از حادثه به مكان نامعلومي 
گريخته اس��ت. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد 
مقتول به دستور قاضي ش��فيعي براي انجام آزمايش هاي الزم به 
پزشكي قانوني فرستاد شد.  مأموران پليس در تالشند تا قاتل فراري 

را دستگير كردند و زوايايي پنهان اين حادثه را بر مال كنند. 

اعتراف به جنایت با شليك گلوله
س�ارق مس�لح ك�ه قب�ل از س�رقت ش�بانه، 
همدس�تش را ب�ا ش�ليك گلوله ب�ه كام مرگ 
فرس�تاده بود ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري 
ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ش��امگاه شش��م آبان سال ۹۷، 
مأموران پليس پايتخت از مرگ  مش��كوك پس��ر 
جواني در بيمارس��تان امام خميني باخبر و راهي 
محل ش��دند. با حضور مأم��وران در محل اولين 
بررسي ها نشان داد پسر جوان كه فرهاد نام داشت 
با ش��ليك گلوله زخمي ش��ده و بع��د از انتقال به 
بيمارس��تان بر اثر ش��دت خونريزي ف��وت كرده 
اس��ت. پدر فرهاد كه در بيمارستان حضور داشت 
به مأموران گفت: پسرم  با يكي از دوستانش به نام 
خش��ايار بيرون رفت اما ساعتي بعد از بيمارستان 
تماس گرفتند و گفتند او تير خورده است. بالفاصله 
به بيمارستان آمدم،  اما با جسد پسرم روبه رو شدم. 
به خشايار مشكوك هستم و احتماالً در مرگ پسرم 

مقصر است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، خشايار 30 ساله 

تحت تعقيب قرار گرفت ت��ا اينكه مأموران با ثبت 
مشخصات وي دريافتند او و مقتول مدتي قبل با 
طرح چندين شكايت به اتهام  سرقت و خفت گيري 
مس��لحانه تحت تعقيب پليس بوده اند. با بدست 
آمدن اين اطالعات خشايار شناسايي و بازداشت 
شد. او تحت بازجويي قرار گرفت و با اقرار به قتل 
همدست سارقش در ش��رح ماجرا گفت: مدت ها 
قبل با فرهاد و پدرش آش��نا شدم. در اين مدت به 
خانه آنها رفت و آمد داش��تم  تا اينكه شب حادثه 
بعد از مص��رف م��واد در خانه پدر فره��اد آنجا را 
ترك كردم و به خانه برگشتم. ساعتي بعد فرهاد 
تماس گرفت و خواس��ت به س��رقت برويم. قبول 
كردم و با خودروي تيبا دنبالش رفتم. فرهاد سوار 
ماشين شد و بعد از طي مس��افتي در حاليكه در 
اتوبان همت بوديم درباره اس��لحه سؤال كرد كه 
آيا همراهم آورده ام يا نه. براي اين كه او را مطمئن 
كنم اس��لحه را در حالي كه مس��لح بود از پش��ت 
كمرم بيرون آوردم به همين خاطر دس��تم روي 
ماشه رفت و يك تير شليك ش��د. وقتي فرهاد را 

خونين روي صندلي ماشين ديدم بالفاصله او را به 
بيمارستان امام خميني رساندم و بعد از تماس با 
عوامل اورژانس از ترس فرار كردم. باور كنيد هيچ 
خصومتي با مقتول نداشتم  و قتل او اتفاقي بود. در 
ادامه متهم در اظهاراتش به چند فقره س��رقت با 
همدستي مقتول و يكي از دوستانش به نام حامد 
نيز اعتراف كرد. بنابراين حامد نيز بازداش��ت شد 
و با اقرار به جرمش در توضيح ب��ه مأموران گفت: 
من و خشايار گاهي در پوش��ش مسافر و گاهي با 
خفت گيري از رهگ��ذران در مكان هاي خلوت با 
تهديد اسلحه مرتكب سرقت مي شديم. او همچنين 
در خصوص تهيه اس��لحه نيز گفت: بهزاد يكي از 
دوستان خشايار در يكي از برج هاي جردن زندگي 
مي كرد و مهندس عمران بود. خشايار يك ساعت 
قيمتي داش��ت. روزي كه به خان��ه مهندس رفته 
بوديم  او با ديدن ساعت پيشنهاد داد آنرا با اسلحه اي 
كه در خانه دارد عوض كند. قبول كرديم  و مهندس 
جعبه اي كه اسلحه در آن قرار داشت را آورد و من و 
خشايار بعد از گرفتن جعبه از خانه بيرون آمديم.  با 

ثبت اين اظهارات بهزاد نيز دستگير شد اما جرمش 
را انكار كرد. او در خصوص جعبه اي كه در اختيار 
متهمان گذاشته بود، گفت: آن جعبه يادگاري مادر 
بزرگم  بود و آن را از امريكا آورده بود. آن روز وقتي 
خشايار جعبه را ديد خواست چند روزي به او امانت 
بدهم. قبول كردم  اما بعد از رفتن آنها متوجه شدم 
دو سنگ قيمتي از خانه ام سرقت شده است. اين شد 
كه با آنها تماس گرفتم تا اينكه متوجه شدم  دوست 
خشايار فوت كرده است. باور كنيد هيچ اسلحه اي 
به آنها نفروختم.  به اين ترتيب بنا به شواهد و قرائن 
موجود خشايار به اتهام قتل شبه عمد، خريد اسلحه 
و چندين فقره سرقت مسلحانه، حامد نيز به اتهام 
مشاركت در چند فقره سرقت مسلحانه و بهزاد نيز 
به اتهام نگهداري و خريد و فروش سالح روانه زندان 
شدند.  پرونده در حاليكه تعداد زيادي از شاكيان  
اعالم رضايت كرده بودند، با ش��كايت پدر مقتول 
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهمان به زودي پاي ميز محاكمه 

قرار خواهند گرفت. 

زورگيري زوج جوان براي ولخرجي

سرقت از روي عادت
دو س�ارق حرفه اي گوش�ي تلفن هاي هم�راه پس از بازداش�ت 
مدعي ش�دند ك�ه از روي ع�ادت مرتكب س�رقت مي ش�دند. 
به گزارش جوان، بيستم اسفند سال گذشته مأموران كالنتري 120 
سيدخندان هنگام گشت زني در يكي از خيابان هاي اطراف با شنيدن 
فريادهاي كمك خواهي مردي رهگذر متوجه س��رقت گوشي تلفن 
همراهش ش��دند. مأموران پليس خيلي زود س��ارقان را كه دو مرد 
موتورسوار بودند تعقيب كردند و موفق ش��دند راكب موتورسيكلت 
را كه مردي 2۴ س��اله به نام كيانوش بود، بازداش��ت كنند. كيانوش 
در جريان تحقيق��ات در پايگاه چهارم پليس آگاهي به س��رقت هاي 
سريالي گوشي تلفن همراه ش��هروندان با همدستي دوستش وحيد 
اعتراف كرد. او گفت: از مدت ها قبل همراه وحيد با پرسه در مناطق 
شرق تهران گوشي رهگذران را س��رقت كرده و در خيابان مولوي به 
عابران مي فروختيم. با اطالعاتي كه كيانوش در اختيار پليس گذاشت 
مخفيگاه همدستش وحيد در محدوده بازار تهران شناسايي و ششم 
ارديبهش��ت ماه بازداشت ش��د. وحيد كه از مجرمان سابقه دار بود به 
همدستي در سرقت اعتراف كرد و گفت از روي عادت همراه كيانوش 
به س��رقت مي رفت. او گفت كه از راه فروش گوشي هاي سرقت شده 
30 ميليون تومان به جيب زده اند.  سرهنگ كارآگاه »مرتضي نثاري« 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي گفت: با كامل شدن تحقيقات، دو 

متهم به دستور قاضي روانه زندان شدند.

ارتكاب 2 قتل در بزم شبانه
عامان بزم مس�تانه كه در يك�ي از باغ هاي شهرس�تان دزفول 
قتل دو نفر را رق�م زده اند، تح�ت تعقيب پليس ق�رار گرفتند. 
به گزارش جوان، ش��امگاه سه ش��نبه 13 خردادماه كاركنان يكي از 
بيمارستان هاي شهرس��تان دزفول پليس را از مرگ مشكوك دو نفر 
با خبر كردند. لحظاتي بعد كه مأموران پليس در محل حاضر شدند 
و مشخص شد، س��ه مرد جوان كه با اصابت ضربات چاقو هدف قرار 
گرفته بودند، پس از انتقال به بيمارستان تحت درمان قرار گرفتند كه 
دو نفر از آنها به علت ش��دت جراحت فوت شدند و سومين نفر موفق 
به فاصله گرفتن از مرگ شد. در بررسي هاي بعد مشخص شد كه سه 
مرد زخمي را س��اعتي قبل سرنش��ينان يك خودرو كه حالت عادي 
نداشتند مقابل بيمارستان رها كرده و به سرعت از محل گريخته اند. 
در بررسي سوابق دو مرد فوت شده و مجروح حادثه مشخص شد كه 
آنها از مجرمان سابقه دار بودند كه قباًل به اتهام جرائم مختلف بازداشت 
شده و به زندان افتاده بودند. در تحقيق از مجروح حادثه مشخص شد 
كه آنها همراه دوستانشان در يكي از باغ ها مشغول مصرف مواد مخدر 
و صرف مشروب بودند كه ناگهان با هم درگير شدند و حادثه خونين 
رقم خورده بود. سرهنگ روح اهلل گراوندي، فرمانده انتظامي شهرستان 
دزفول گفت: بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات ب��ود كه مأموران 
پليس راهي محل حادثه ش��دند و بعد از انجام تحقيقات اوليه محل 
را پلمب كردند. وي گفت: بررسي هاي براي بازداشت عامالن حادثه 

در جريان است. 

برخورد با توليد و عرضه كنندگان 
مانتو هاي جلو باز و شيشه اي 

مع�اون نظ�ارت ب�ر اماك�ن عموم�ي پلي�س امني�ت عموم�ي 
پايتخت از برخورد ب�ا توليدكنند گان و فروش�ندگان مانتوهاي 
شيش�ه اي و جل�و ب�از در فض�اي مج�ازي و حقيقي خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ »نادر مرادي« توضيح داد: با نزديك شدن 
به فصل گرما شاهد تغيير پوش��ش بانوان و استفاده از مانتوهاي جلو 
باز و شيشه اي هستيم كه اين نوع رفتارها همواره اعتراض عمومي را 

به همراه دارد. 
وي ادامه داد: پليس نظارت بر اماكن عمومي پايتخت در پاسخگويي 
به مطالبات مردمي، جلساتي را با اتحاديه پوشاك و اصناف برگزار كرد 
كه در خصوص عدم توليد و عرضه مانتو هاي جلو باز تمهيداتي در نظر 

گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه اتحاديه پوشاك با نصب بنر در پاساژها و مجتمع هاي 
مخصوص فروش و عرضه پوشاك نسبت به عدم توليد و عرضه اين نوع 
پوشاك ها اطالع رساني كرده است، ادامه داد: در صورت تخلف از سوي 
متصديان، واحد صنفي با دستور قضايي توسط پليس پلمب خواهد 
شد. سرهنگ مرادي در خصوص چگونگي نظارت بر فروش مانتوهاي 
شيشه اي و جلو باز در مزون ها و شبكه هاي مجازي اعالم كرد: پليس با 
رصد لحظه اي فضاي مجازي تمامي اين افراد را شناسايي خواهد كرد؛ 
در حال حاضر نيز تع��دادي از توليدي ها و مزون هايي كه در اين فضا 
اين نوع مانتو ها را تبلغ مي كنند شناسايي شده اند كه با هماهنگي هاي 

قضايي، برخورد قانوني با اين صنوف صورت خواهد گرفت.

  تلف شدن 70 رأس دام
 در آتش سوزي 

از دامداري ه�اي حاش�يه  حادث�ه آتش س�وزي در يك�ي 
ش�د.  منج�ر  دام  70 رأس  ش�دن  تل�ف  ب�ه  اصفه�ان 
به گزارش جوان، سرهنگ  »محمدرضا خدادوست« فرمانده انتظامي 
اصفهان گفت: مأموران كالنتري 36 اصفهان از حادثه آتش س��وزي 
در يكي از دامداري هاي حاشيه ش��هر با خبر و در محل حاضر شدند. 
همزمان با حضور پليس در مح��ل بود كه امدادگ��ران هم در محل 
حاضر ش��ده و ش��روع به اطفاي حريق كردند. در بررسي هاي بعد و 
پس از فروك��ش كردن آتش بود كه مش��خص ش��د ۷0 رأس دام به 
همراه يك قالده سگ و 20 قطعه طيور به دليل حجم باالي آتش در 
محل تلف شدند. سرهنگ خدادوس��ت گفت: علت حادثه در دست 

بررسي است. 

 شهادت مأمور پليس
 در درگيري با سوداگران مرگ

درگي�ري  در جري�ان  كرم�ان  پلي�س  مأم�وران  از  يك�ي 
رس�يد.  ش�هادت  ب�ه  م�رگ  س�وداگران  ب�ا  مس�لحانه 
به گزارش جوان، سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان كرمان 
گفت: ش��امگاه 12 خردادماه مأموران قرارگاه عملياتي ابوذر در محدوده 
بخش ماهان با كاروان موتوري اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر درگير شدند 
كه در جريان آن يكي از س��ربازان به نام ابوالفضل مهدي زاده با ش��ليك 
متهمان به شهادت رسيد. وي گفت: در جريان درگيري يكي از سوداگران 
مرگ به هالكت رسيد و يكي ديگر از آنها زخمي شد. سردار ناظري ادامه 
داد: در پاكس��ازي منطقه، مقداري س��الح و مهمات، دودستگاه موتور 

سيكلت، 1۴۵ كيلوگرم حشيش و 1۹كيلوگرم ترياك كشف شد.

 حادثه خونين برای  2 كوهنورد
 در شهرستان دلفان

دو مرد جوان كه براي كوهنوردي راهي كوه هاي شهرستان دلفان 
استان لرستان شده بودند به علت س�قوط از بلندي جان باختند. 
به گزارش جوان، سردار حاجي محمد مهديان نسب، فرمانده انتظامي 
لرس��تان گفت: مأموران پليس بعد از اطالع از س��قوط دو كوهنورد از 
كوه هاي »گرين« اين شهرس��تان راهي محل و متوجه ش��دند كه دو 
كوهنورد به علت نامشخصي از بلندي س��قوط كرده و به علت شدت 
جراحت فوت شده اند. وي گفت: اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد و 

تحقيقات بيشتر در جريان است. 

 مرگ 2 مرد و يك زن 
در تعميرگاه خودرو

تحقيقات پليس شهرس�تان كازرون براي بررس�ي علت مرگ دو 
مرد و يك زن در يك�ي از تعميرگاه هاي اين ش�هر جري�ان دارد. 
س��رهنگ محمد عبادي نژاد، فرمانده انتظامي شهرستان كازرون به 
ايسنا گفت: مأموران پليس بعد از اطالع از مرگ مشكوك دو مرد 22 و 
2۷ ساله و يك زن 22 ساله در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه 
سه جوان به علت نامشخصي به كام مرگ رفته اند كه اجساد براي تعيين 

علت فوت به پزشكي قانوني منتقل شد. 

آتش سوزي حوالي درياچه چيتگر 
سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از وقوع 

آتش سوزي در يك قطعه زمين در محدوده چيتگر خبر داد. 
سيد جالل ملكي توضيح داد: حوالي ساعت 23 شامگاه پنج شنبه شب 
گذش��ته حادثه آتش س��وزي در يك قطعه زمين در خيابان جوزاني 
غربي بلوار طبيعت به س��امانه 12۵ اطالع داده شد كه در پي آن ستاد 
فرماندهي آتش نش��انان را به محل حادثه اعزام كرد. وي با اش��اره به 
حضور آتش نشانان در محل گفت: با حضور عوامل آتش نشاني در محل 
مشاهده شد كه حريق در يك قطعه زمين شخصي كه اطراف آن ديوار 
كشي شده اما داخلش ساخت و سازي وجود نداشته  رخ داده است. در 
پي آن علف هاي هرز و يكسري گياه خشك شده دچار حريق شده بود 
كه بالفاصله نسبت به اطفای آن اقدام كرده و دقايقي بعد از اطفاي كامل 
حريق و ايمن سازي محل به ايستگاه بازگش��تند. سخنگوي سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اينكه اين قطعه 
زمين حدود 1۵00 متر مربع مساحت داشت، گفت: با توجه به نزديكي 
محل حريق و درياچه و پارك چيتگر حساسيت هاي پيرامون آن ايجاد 
شده  بود كه خوشبختانه اين حريق نيز در كوتاه ترين زمان ممكن اطفا  

شده و خسارت جاني نيز به دنبال نداشت.

  سقوط  پسربچه 10 ساله 
در رودخانه جالير

پسربچه10 س�اله ك�ه هم�راه خان�واده اش ب�راي تفري�ح ب�ه 
حاش�يه رودخان�ه جاي�ر س�اوه رفته ب�ود در آب غ�رق ش�د. 
محمدرضا برزگر، رئيس سازمان آتش نش��اني شهرستان ساوه گفت: 
آتش نش��انان بعد از اطالع از حادثه غرق شدن پسربچه اي 10ساله در 
آب هاي روخانه جالير در محل حاضر شدند. اولين بررسي ها نشان داد 
كه پسربچه همراه خانواده اش براي تفريح در محل حاضر شده بود كه 
پس از ورود به رودخانه غرق مي شود كه امدادگران جسد وي را از آب 

خارج كردند. 

 غرق شدن زوج ميانسال
 در رودخانه كرج

زوج ميانس�ال ك�ه ب�راي تفري�ح كن�ار رودخان�ه ك�رج 
ش�دند.  غ�رق  آب  ب�ه  س�قوط  ب�ا  ش�ده بودند  حاض�ر 
فتح اهلل هاشمي نژاد، رئيس جمعيت هالل احمر كرج گفت: سه شنبه 
هفته گذشته زوج ميانسال در حاش��يه رودخانه كرج مشغول تفريح 
بودند كه به آب سقوط كردند. وي گفت: پس از وقوع حادثه امدادگران 
در محل حاضر ش��دند و پس از چند ساعت جس��د مرد ميانسال را از 
آب خارج كردند. وي گفت: بررس��ي ها براي كشف جسد همسر وي 
در جريان بود تا اينكه روز گذشته جس��د وي در منطقه آسارا كشف 

و از آب خارج شد. 

  5مصدوم 
در حادثه سرسره بادي توچال

يك�م  ايس�تگاه  سرس�ره بادي  ب�راي  حادث�ه 
ش�د.  منج�ر  نف�ر  پن�ج  مصدومي�ت  ب�ه  توچ�ال 
محمد تقي زاده، معاون امور هماهنگي و عمراني اس��تانداري تهران به 
ايسنا گفت:  دو روز قبل سرسره بادي شهربازي ايستگاه يكم توچال دچار 
مشكل شد، پنج نفر از 1۵ نفري كه در حال بازي روي سرسره بودند دچار 
مصدوميت شدند كه حال يكي از آنها وخيم گزارش شده است. وي ادامه 
داد: درحال حاضر چهاردستگاه اين شهربازي پلمب شده و به اين ترتيب 

از فعاليت آنها تا كسب مجوز ساالنه جلوگيري خواهد شد. 


