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پسر نوجوان سردسته
 باند كالهبرداران بود

پس�ر نوج�وان و س�ه همدس�تش ك�ه ب�ا وع�ده دانل�ود 
فيلم ه�اي روي پ�رده موف�ق ب�ه كالهب�رداري از 700 نف�ر 
ش�دند.  بازداش�ت  ش�ده بودند  كش�ور  سراس�ر  در 
س��ردار علي اكبر جاويدان، فرمانده انتظامي استان كرمانشاه توضيح 
داد: چن��دي قبل مأم��وران پليس فتا كرمانش��اه هنگام گش��ت زني 
مجازي متوجه يك درگاه جعلي بانك )فيش��ينگ( شدند كه توسط 
نوجوان 18 ساله اي در يكي از پيام رسان هاي خارجي ايجاد شده بود. 
مأموران پليس فتا در تحقيقات تكميلي خود دريافتند كه اين نوجوان 
و همدستانش با دانلود فيلم هاي اكران شده روي پرده سينما به مبلغي 
ناچيز و فروش شارژ ارزان قيمت به اطالعات بانكي كاربران دسترسي 
پيدا كرده و اقدام به سرقت مبلغي از حس��اب آنان می كنند. در حالي 
كه مشخص شده بود، متهمان به اين شيوه از 700 نفر در سراسر كشور 
كالهبرداري كرده اند، تحقيقات بيش��تري در اين باره انجام ش��د. در 
بررسي هاي صورت گرفته معلوم ش��د متهمان براي شناسايي نشدن 
در ازاي پرداخت پول به افراد كارتن خواب، كارت بانكي آنها را دريافت 
و مبالغ سرقت شده را به اين حس��اب ها واريز و سپس آن را برداشت 
كرده اند. بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات بود ك��ه مأموران پليس 
متهمان را كه چهار نفر بودند بازداش��ت كردند. مأموران در بازرس��ي 
از مخفيگاه متهم اصلي كه نوجواني 18 س��اله بود، تعداد زيادي كارت 

بانكي كارتن خواب ها با مبلغ 62 ميليون تومان كشف كردند. 
فرمانده انتظامي استان كرمانشاه گفت: تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است. 

اسكيمر در دست فروشندگان سيار
امروزه با پيشرفته تر شدن تكنولوژي و همه گير شدن كارت هاي بانكي و 
دستگاه هاي كارتخوان، ديگر كمتر كسي پول نقد با خود حمل مي كند. 
داشتن چنين دستگاه هايي باعث رضايت خاطر مشتري است، اما اگر 
مشتريان شخصاً از اين دستگاه اس��تفاده نكنند، ممكن است در دام 
كالهبرداران س��ايبري قرار گيرند. برخي از اين كالهبرداران سايبري 
براي اينكه ردي از خود به جا نگذارند در پوش��ش فروشندگان سيار و 
دوره گرد يا با اجاره كردن موقتي يك دكه يا مغازه  اي بيشتر در خروجي 
شهر ها با ترفند اسكيمر اقدام به سرقت اطالعات بانكي افراد كرده و با 
توجه به اينكه اكثر افراد در زمان خري��د، كارت بانكي و رمز خود را در 
اختيار فروشنده قرار مي دهند به راحتي طعمه كالهبرداران مي شوند. 
اين افراد سودجو با اس��تفاده از دستگاه اس��كيمر كه از آن براي كپي 
كردن اطالعاتي موجود در نوار مغناطيسي كارت هاي بانكي استفاده 
مي شود، در فرصتي مناسب اطالعات موجود در نوار مغناطيسي كارت 
بانكي مشتريان را كپي و از حس��اب افراد برداشت مي كنند، بنابراين 
شهروندان بايد توجه داشته باشند كه بعد از خريد براي پرداخت بهاي 
كاال حتماً خودشان روند كارت كشيدن و ورود رمز را انجام دهند و اجازه 
ندهند كسي متوجه رمز كارت بانكي شان شود؛ چراكه اگر خريداران 
خود رمز عبور را وارد كنند امكان دسترسي كالهبرداران به حسابشان 

وجود نخواهد داشت. 
بهتر است شهروندان از فروش��گاه هاي معتبر و ثابت خريد كرده و در 
صورت استفاده از دس��تگاه كارتخوان، از كارت حس��اب با موجودي 
كم استفاده كنند و مراقب باش��ند كه هيچ قطعه اضافي روي دستگاه 

كارتخوان نصب نشده باشد.
*رئيس پليس فتای  استان كرمان 

مرگ رهگذر در تصادف با قطار
فرمانده انتظامي كرج از مرگ رهگذر در تصادف با قطار خبر داد. 
س��رهنگ محم��د معظمي گ��ودرزي گف��ت: روز گذش��ته مأموران 
كالنتري ۳۴ گرمدره بع��د از اطالع از تصادف قطار ب��ا يك رهگذر در 
محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه فردي ۳7 ساله كه قصد عبور 
از عرض ريل قطار مترو بين ايستگاه هاي گرمدره و اتمسفر را داشته در 
اثر بي احتياطي با قطار برخورد كرده و جان باخته است. وي گفت: جسد 

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

گيركردن كودك بازيگوش
 داخل ماشين لباسشويي

پس�ربچه بازيگوش كه داخل خش�ك كن ماش�ين لباسش�ويي 
گرفت�ار ش�ده ب�ود ب�ا كم�ك آتش نش�انان نج�ات ياف�ت. 
حسين بيگي، مدير عمليات سازمان آتش نشاني يزد گفت: روز گذشته 
اعضاي خانواده  اي در محله مريم آباد به امدادگران آتش نش��اني خبر 
دادند كودكي داخل محفظه خشك كن ماش��ين لباسشويي گرفتار 
شده است كه در محل حاضر شدند. با حضور امدادگران مشخص شد 
كودك بازيگوش براي بازي داخل محفظه خش��ك كن رفته و گرفتار 
شده است. بعد از آن بود كه امدادگران با بريدن قسمت هايي از خشك 

كن كودك را به سالمت از داخل آن نجات دادند. 

نجات ساكنان ساختمان 2 طبقه 
از ريزش آوار 

س�اكنان خان�ه قديم�ي ك�ه ب�ه عل�ت ري�زش بخش�ي از 
س�اختمان ناش�ي از س�اخت و س�از در مل�ك همس�ايه 
داخ�ل مح�ل گرفت�ار ش�ده بودن�د نج�ات پي�دا كردن�د. 
ساعت 2۳:07 شامگاه سه ش��نبه اول مهرماه، همسايه هاي يك ملك 
قديمي با شنيدن صداي هولناك ريختن آوار آتش نشانان را از ماجرا 
با خبر كردند. لحظاتي بعد تيمي از آتش نشانان، دو ايستگاه در محل 
كه خانه اي در خيابان جنت آباد جنوبي، خيابان الله شرقي، 16 متري 
اول جنوبي بود حاضر شدند.  رضا وفائي معاون منطقه توضيح داد: پس 
از رس��يدن نيروهاي عمليات به محل حادثه مش��اهده شد يك ملك 
دو طبقه كه در مجاورت آن س��اختمان در حال احداث قرار داش��ت 
و كارگران در حال بتن ريزي بودند به علت نامعلوم قس��متي از راه پله 
ملك دو طبقه تخريب شده و هشت نفر مرد و زن و كودك در ساختمان 
محبوس شده بودند.  وي افزود: آتش نشانان به سه دسته تقسيم شدند 
و گروه اول با نردبان دستي اقدام به ورود از قسمت بالكن خانه و گروه 
دوم با عملياتي كردن خودرو باالبر موفق شدند از قسمت پشت بام وارد 
ملك شوند و گروه ديگر با كش��يدن يك بند لوله آبرساني از خطرات 
بعدي جلوگيري كردند.  وفائي ادامه داد: آتش نشانان خيلي زود خود 
را به محبوسين رساندند و تمامي نفرات را صحيح و سالم از خانه خارج 

كرده و تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. 

افزايش قيمت موادمخدر
 در فصل كرونا

رئي�س پلي�س مب�ارزه ب�ا موادمخ�در ناج�ا از افزاي�ش قيمت 
ان�واع موادمخ�در همزم�ان ب�ا ش�يوع كرون�ا خب�ر داد. 
 سردار مجيد كريمي درباره قيمت موادمخدر در نيمه نخست امسال 
توضيح داد: امسال به دليل ش��يوع كرونا و توقف بخشي از ترددها در 
سراسر دنيا، تردد سيستم هاي حمل و نقل نيز در سراسر جهان كاهش 
پيدا كرد، مدتي بعد نيز با از س��رگيري يكسري از ترددها هزينه هاي 
حمل و نقل نيز افزايش پيدا كرد و در مجموع تمام اين موارد سبب شد 
تا حدود يكي دو ماه پس از شيوع كرونا كه همزمان با اوايل سالجاري 
بود، قيمت مواد مخ��در نيز افزايش پيدا كن��د. وي ادامه داد: از طرف 
ديگر اقدامات و اش��راف اطالعات��ي پليس در ناامن كردن بس��ترها و 
فضاي قاچاق موادمخدر و باال رفتن ريسك قاچاق نيز به عنوان عامل 
ديگري بر افزايش قيمت  موادمخدر اثر گذاشت و در مجموع ما شاهد 
افزايش قيمت مواد مخدر بوديم. رئيس پليس مب��ارزه با موادمخدر 
ناجا با انتقاد از كم توجهي پليس برخي از كشورهاي منطقه در مبارزه 
با موادمخدر در دوران ش��يوع كرونا گفت: متأس��فانه پليس برخي از 
كشورهاي همسايه كه بيشترين ميزان توليد مواد مخدر را هم دارند 
در دوران شيوع كرونا كار را تعطيل كردند و همين موضوع سبب شد 
تا ما با هجمه بيشتري از ورود مواد مخدر به كشور مواجه شويم. در اين 
ش��رايط مأموران نيروي انتظامي نه تنها از كار خود كم نكردند، بلكه 
حضور و مأموريت شان كه بيشتر شد كه نتيجه آن هم افزايش كشفيات 
و عمليات هاي موفق پليس در برخورد با قاچاقچيان بود. كريمي افزود: 
در عين حال پليس مب��ارزه با موادمخدر در ديگ��ر جنبه ها نيز كار را 
ادامه داد و به رغم مشكالت و مسائلي كه در بحث جمع آوري معتادان 

متجاهر وجود داشت، اين طرح ادامه پيدا كرد. 

پرواز مرگبار پژو به دره سولقان
سقوط خودروي پژو به دره اي در منطقه سولقان به مرگ راننده اش 

منجر شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور تهران توضيح داد: س��اعت 15:50 روز گذشته مأموران پليس 
راهور تهران از سقوط خودروي پژو به دره اي بعد از روستاي سولقان با 
خبر شده و در محل حاضر شدند. با حضور مأموران در محل مشخص 
شد كه خودرو به علت نامشخصي بعد از انحراف از مسير اصلي به داخل 
دره سقوط كرده است. تحقيقات بيشتر نشان داد كه راننده خودرو كه 
مردي 50 ساله بود به علت شدت جراحت فوت شده است كه جسد به 
پزشكي قانوني منتقل شد. سرهنگ مؤمني علت حادثه را عدم توانايي 

راننده در كنترل وسيله نقليه اعالم كرد. 
كشف محموله ترياك 

 از معده قاچاقچي
جانش�ين فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان آب�اده از كش�ف 
داد.  خب�ر  م�رگ  س�وداگر  مع�ده  در  تري�اك  محمول�ه 
سرهنگ حسين محمدي توضيح داد: روز گذشته مردي با عالئم درد 
در ناحيه شكم به بيمارستان امام خميني)ره( آباده مراجعه كرد. بعد 
از آن كه پزش��كان فرد بيمار را معاينه و عكس  و آزمايش هاي صورت 
گرفته را بررس��ي كردند متوجه وجود تعدادي بسته در معده اين فرد 
شدند. از آنجا كه احتمال داشت با پاره شدن بسته ها جان بيمار به خطر 
بيفتد وي تحت عمل جراحي قرار گرفت و يك كيلو و 200 گرم ترياك 

از معده اين قاچاقچي خارج شد. 
 

 بازداشت سارقان طاليي
 در شهركرد

دو س�ارق حرف�ه اي كه ب�ا س�رقت ط�ال از خانه ش�هروندان در 
ش�هركرد پول ميلياردي به جيب زده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان س��ردار منوچهر امان اللهي، فرمانده انتظامي استان 
چهارمحال و بختياري گفت: چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره 
سرقت منازل به مأموران پليس آگاهي شهركرد گزارش شد. بررسي ها 
نشان داد كه س��ارقان در نبود صاحبان خانه وارد شده و با سرقت طال 
متواري مي شوند. مأموران پليس در جريان بررسي هاي ميداني موفق 
شدند سارقان را كه دو مرد جوان بودند شناس��ايي و بازداشت كنند. 
متهمان در بازجويي ها به 20 فقره سرقت مشابه اعتراف كردند و گفتند 
كه از اين راه 2ميليارد تومان به جيب زده بودند. تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر متهمان ادامه دارد. 

سقوط مرگبار كارگر
 به عمق چاه

  مرد چاه كن هنگام  اليروبي  به چاه سقوط كرد و جانش را از دست داد. 
روز گذشته امدادگران اورژانس قزوين از حادثه سقوط كارگر به عمق 
چاه در يك��ي از گاراژ هاي ميدان قديم تهران با خبر ش��ده و در محل 
حاضر شدند. پس از اينكه امدادگران آتش نشاني پيكر جوان 26 ساله 
را از عمق چاه خارج كردند مشخص ش��د وي به علت شدت جراحت 
فوت شده است. موس��ي خاني سرپرست آتش نش��اني قزوين گفت: 
در بررسي ها انجام شده مشخص ش��د كه مرد جوان به علت استفاده 
نامناس��ب از تجهيزات حفاظت داخل چاه سقوط مي كند و جانش را 

از دست مي دهد. 

 قتل در دعواي برادران شرور

م�رد جوان�ي ك�ه در جري�ان مش�اجره بر 
س�ر فحاش�ي، ت�ازه دام�اد را با شمش�ير 
سامورايي به قتل رس�انده بود، بعد از جلب 
رضاي�ت اولي�اي دم از مرگ فاصل�ه گرفت. 
به گزارش ج��وان، 2۳ تير س��ال 9۴، مأموران 
پليس پايتخت از مرگ مش��كوك مرد جواني 
در يكي از بيمارس��تان هاي شهر باخبر و راهي 
محل ش��دند. با حضور مأموران در محل اولين 
بررسي ها نشان داد ابراهيم ۳0 ساله در درگيري 
در روستاي پاليين مرتضي  گرد با ضربه شمشير 
زخمي اما بعد از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت 

خونريزي ها فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در 
اين زمينه آغاز شد و در تحقيق از شاهدان حادثه 
مشخص شد مرد 27 ساله به نام مصطفي عامل 
قتل است. بنابراين مصطفي كه بعد از حادثه به 
مكان نامعلومي گريخت��ه بود با تالش مأموران 
شناسايي و بازداشت شد. او در اظهاراتش گفت: 
»آن روز همراه دوس��تانم در خيابان بوديم كه 
مقتول و دوستانش را ديديم. آنها به ما فحاشي 
كردن��د. از آنجائيكه همه مس��ت بوديم و حال 
طبيعي نداش��تيم، همين بهانه درگيري ش��د 

تا اينكه مجتبي را ديدم. مجتبي يك شمش��ير 
سامورايي در خانه داشت. از او خواستم به خانه 
برود و آنرا بياورد. او قبول كرد و بعد از لحظاتي 
با شمشير وارد درگيري ش��د. در آن درگيري 
شمشير را از دست او گرفتم و يك ضربه به كتف 
مقتول زدم. اما تيغه شمش��ير كن��د بود و فكر 

نمي كردم مرتكب قتل شوم.«
با اقرارهاي متهم، مجتبي و دو نفر از دوس��تان 
متهم بازداشت شدند. متهمان به جرمشان اقرار 
كردند سپس مجتبي در اظهاراتش گفت: »روز 
حادثه از محل كارم در مي��دان تره بار به خانه 
برمي گشتم كه متوجه درگيري دوستانم شدم. 
مصطفي دوست صميمي ام بود به همين خاطر 
از او خواستم وارد درگيري نشود اما قبول نكرد 
سپس از من خواست دست خالي وارد درگيري 
نش��ويم. قبول كردم و به خانه رفتم و شمشير 
س��امورايي تزئيني را كه روي ديوار آويزان بود 

برداشتم. در آن درگيري مصطفي شمشير را از 
من گرفت و يك ضربه به كتف مقتول زد. همان 
لحظه مقتول و مصطف��ي روي زمين افتادند. 
بالفاصله مصطفي را از روي زمين بلند كردم و 

سوار بر موتور از محل فرار كرديم.«
با اقراهاي مرد ج��وان، دو متهم ديگر نيز تحت 
بازجويي قرار گرفتند و گفتند: »يكي از دوستان 
مقتول با كاتر به پشت يكي از دوستان مصطفي 
زد. همان موقع مصطفي گفت مقتول بايد تنبيه 
شود. اين شد كه با شمشير به آنها حمله كرد اما 

نديديم چه كسي ضربه را به مقتول زد.«
با اقرار متهمان، پرون��ده به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و در دي سال گذشته 
روي ميز هيئت قضايي شعبه  دهم دادگاه قرار 
گرفت. در آن جلسه اولياي دم گفتند پسرشان 
تازه عقد كرده بود به همي��ن خاطر براي عامل 
قتل درخواست قصاص دارند. در ادامه متهم كه 

با قرار وثيقه آزاد بود، وكيل وي تبرئه موكلش 
را درخواست كرد. س��پس ديگر متهمان نيز از 
خودشان دفاع كردند. در پايان هيئت قضايي با 
توجه به مدارك موجود در پرونده مصطفي را به 
قصاص و ديگر متهمان را به حبس محكوم كرد. 
اين حكم با اعتراض متهم به ديوان عالي كشور 
رفت و با نق��ض رأي صادره ب��ار ديگر به همان 

شعبه ارجاع داده شد. 
با نقص حكم قصاص اما متهم توانست با پرداخت 
ديه رضايت اولياي دم را جلب كند. به اين ترتيب 
مرد جوان اين بار از جنبه عمومي جرم پاي ميز 
محاكمه قرار گرفت. او در آخرين دفاعش گفت: 
»باور كنيد ضربه اي كه به مقتول زدم كشنده 
نبود، اما تالش ك��ردم تا رضاي��ت اولياي دم را 
جلب كنم. حاال از دادگاه درخواست تخفيف در 

مجازاتم را دارم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

طناب دار 
از گردن قاتل تازه داماد 

برداشته شد

دو برادر كه با همدس�تي يكي از دوستانشان 
از من�ازل ش�هروندان در پايتخ�ت س�رقت 
مي كردند در زندان اصفهان بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، ش��امگاه س��ي ام تيرماه امسال 
مردي با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت 
و گزارش يك س��رقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد 
تيمي از مأموران كالنتري 118 ستارخان در محل 
حاضر شدند. شاكي در توضيح ماجرا گفت: عصر 
امروز همراه خانواده ام براي رفتن به مهماني خانه را 
ترك كردم. لحظاتي قبل وقتي به خانه برگشتيم 
متوجه شديم كه وضع خانه به هم ريخته است. در 
بررسي بيشتر متوجه شديم كه مقداري طال، پول 
نقد، پنج ساعت مچي در مجموع 250 ميليون تومان 

سرقت شده است. 
بعد از مطرح شدن ش��كايت پرونده براي بررسي 
تخصصي به پايگاه هش��تم پليس آگاهي تهران 
فرستاده شد. مأموران پليس بعد از بررسي اظهارات 

شاكي و حضور در صحنه س��رقت، دوربين هاي 
مداربسته ساختمان هاي اطراف را بررسي كرده 
و موفق شدند تصوير دو نفر از سارقان را به دست 

آوردند. در تحقيقات بيشتر پليس مشخص شد كه 
دو سارق با هم برادر هستند و سيامك و سيروس نام 
دارند. بررسي سوابق دو برادر نشان داد كه متهمان 

از مجرمان سابقه دار هستند كه بارها به اتهام سرقت 
بازداشت شده و به زندان افتاده بودند. 

بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مشخص 
شد كه سيامك و س��يروس چندي قبل هنگام 
دستبرد به منازل مردم در اصفهان بازداشت شده و 
به زندان افتادند. بنابراين دو متهم از زندان اصفهان 

به تهران منتقل شدند. 
سيروس و سيامك در بازجويي هاي صورت گرفته 
به سرقت هاي سريالي از منازل شمال و شمال غرب 
تهران اعتراف كردند. متهمان گفتند كه سرقت ها را 

با كمك يكي از دوستانشان مرتكب شده بودند. 
با اطالعاتي كه دو متهم در اختيار پليس گذاشتند 
س��ومين عضو باند هم چند روز قبل بازداشت و 
مقداري لوازم سرقت شده از مخفيگاهش كشف 
شد. سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه 
هشتم پليس آگاهي تهران گفت: تحقيقات براي 

كشف جرائم بيشتر اعضاي باند در جريان است. 

بازداشت سارقان منازل تهران  در زندان اصفهان 

درگيري چهار برادر ب�ا اعضاي يك خانواده 
ديگ�ر ب�ه قت�ل يك�ي از آنه�ا منجر ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 19:۳0 ش��امگاه 
سه شنبه اول مهر ماه قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران كالنتري 151 يافت آباد 
از نزاع دس��ته جمعي حوالي بازار آهن شادآباد 
با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد ۳5 ساله 
به نام رحيم روبه رو شدند كه با اصابت ضربات 
چاقو به قتل رسيده بود. بررسي هاي تيم جنايي 
نشان داد لحظاتي پيش بين اعضاي دو خانواده 
درگيري مرگباري رخ داده است كه در جريان 
رحيم به قتل مي رس��د و دو ب��رادر ديگرش به 
ش��دت زخمي و راهي بيمارس��تان مي شوند. 
از س��وي ديگر تحقيق��ات ميدان��ي حكايت از 
آن داش��ت كه س��ه برادر در بازار آهن نگهبان 
هستند كه از قديم با سه برادر ديگر به نام هاي 
احمد، رحمت و صمد كه آنها هم در بازار آهن 
كارگري مي كنند ب��ه خاطر مالي و ناموس��ي 
اختالف داش��ته و قبل از اين هم چند باري با 

هم درگير شده اند. 
يكي از شاهدان گفت: لحظه حادثه آنها دوباره 
با ه��م درگير ش��دند كه ديدي��م رحيم چوب 
دستي در دس��ت داش��ت، اما طرف مقابل سه 

برادر و تعدادي از بستگانشان كه فكر مي كنم 
10 نفري بودند با چاقو به رحيم و سه برادرش 

حمله كردند. 
آنها با چوب، چماق و چاقو به جان هم افتادند 
كه ناگهان ديديم رحيم و سه برادرش خونين 
نقش بر زمين شدند. طرف هاي مقابل با ديدن 
اين صحنه بالفاصله از مح��ل گريختند كه ما 
براي كمك بر بالين چهار برادر زخمي رفتيم و 
با اداره پليس و اورژانس تماس گرفتيم. وقتي 
اورژانس رسيد رحيم فوت كرده بود اما سه برادر 
ديگر زنده بودند كه براي درمان به بيمارستان 
منتقل ش��دند. بدين ترتيب همزم��ان با ادامه 

تحقيقات درباره اين حادثه و انتقال جس��د به 
پزش��كي قانوني تيم جنايي راهي بيمارستان 
شدند و از سه برادر زخمي تحقيق كردند. يكي 
از برادران گفت: ما از قبل با رحمت و برادرانش 
به خاطر مسائل مالي و ناموسي اختالف داشتيم 
و لحظه درگيري هم آنها با چاق��و به ما حمله 
كردند. من ديدم كه رحمت و يكي از بستگانش 
به نام فرهاد چاقو داش��تند و ما  چهار برادر را با 

چاقو زدند. 
پس از اي��ن مأموران پليس براي دس��تگيري 
عامالن حادثه وارد عمل شدند كه ساعتي بعد 
موفق شدند رحمت و دو برادرش و فرهاد و يكي 

ديگر از اعضاي درگيري را در مخفيگاه ش��ان 
دستگير كنند. 

متهمان پس از انتقال به اداره آگاهي جرم خود 
را انكار كردن��د. رحمت در ادعاي��ي گفت: من 
درگيري را قبول دارم اما ما چاقو نداشتيم و خود 
چهار برادر چاقو داش��تند و به ما حمله كردند. 

من نمي دانم چه كسي آنها را با چاقو زد. 
متهمان در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور 
قاضي مصطفي واح��دي در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفتند. 
مأموران پليس در تالشند تا ديگر اعضاي فراري 

اين درگيري مرگبار را دستگير كنند. 

مهار آتش سوزي گسترده در كارخانه ميهن 
س�خنگوي س�ازمان آت�ش نش�اني ته�ران اع�الم ك�رد 
ك�ه عل�ت آت�ش س�وزي گس�ترده در كارخان�ه لبني�ات 
ميهن كه دو روز قبل اتفاق افتاد در دس�ت بررس�ي اس�ت. 
سيد جالل ملكي توضيح داد: مأموران 5 ايستگاه آتش نشاني عصر 
روز سه شنبه بعد از اطالع از وقوع آتش سوزي گسترده در كارخانه 
ميهن در شهرستان اسالمشهر در محل حاضر شدند. وي افزود: با 
حضور آتش نشانان مشاهده شد كه در يك سوله حدوداً 10 هزار 

متري در دو طبقه كه بخش بااليي قس��مت اداري و بايگاني بود و 
طبقه همكف بخش كارگاه ها و بخشي از خط توليد و همچنين 
بخشي از سردخانه ها دچار آتش سوزي گسترده شده بود.  ملكي 
ادامه داد: قس��متي از سردخانه ها و بخش��ي از خط توليد انبار به 
وسعت حدود 2500 متر دچار آتش سوزي و بخش هايي از سقف به 
علت شدت حرارت تخريب شده بود و در مجاورت آن سه باب سوله 
ديگر وجود داشت كه با توجه به سردخانه و منبع گاز آمونياك به 

خاطر كارهاي سردخانه اي وجود داشت و هر لحظه امكان سرايت 
آتش به اين محل وجود داشت.  به گفته وي، پس از ساعت ها تالش 
آتش نشانان در حوالي ساعت 2۳  موفق ش��دند اين آتش سوزي 
گسترده را مهار كنند و در اين حادثه يك آتش نشان اسالمشهري 
نيز دچار مصدوميت شد.  سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران تأكيد كرد: اين حادثه بزرگ خسارات مالي 

زيادي برجا گذاشت اما تلفات جاني نداشت. 

سرهنگ امين يادگارنژاد*

دزد سحرخيز گرفتار پليس شد
دزد س�حرخيز ك�ه س�وار ب�ر موتورس�يكلت دزدي ل�وازم داخل 
خودروها را سرقت مي كرد در تعقيب و گريز با پليس بازداشت شد. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه مسعود برجي سرپرست پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: ساعت ۴ بامداد سي ام شهريور ماه مأموران 
كالنتري 127 نارمك هنگام گشت زني به يك دستگاه موتورسيكلت كه 
پالك آن مخدوش و با چراغ خاموش البه الي خودروها درحال تردد بود، 
مشكوك شدند. لحظاتي بعد و با نزديك شدن مأموران، موتورسوار به صورت 
خالف جهت از محل متواري شد كه مأموران پس از چند تعقيب و گريز 
موفق شدند موتورسيكلت را نبش خيابان مدني متوقف و راكب را بازداشت 
كنند.  وي افزود: موتورس��وار كه صمد نام داشت به كالنتري منتقل و در 
بررسي سوابق او مشخص شد كه وي از مجرمان سابقه دار است كه بارها به 
اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده بود. متهم كه چاره اي جز اعتراف 
نداشت، گفت كه  موتورسيكلت را براي سرقت  دزديده است  و سحرگاه براي 

سرقت لوازم داخل خودروها از خانه خارج مي شد كه گرفتار پليس شد. 


