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مرگ مشكوك پسر 8 روزه 
بررسي مي شود 

فرار  پسر نوجوان
 پس از قتل در بوستان زيتون

قاتل شكارچي شناسايي نشد 

پسر شرور كه متهم است پس از كري خواني با 
يكي از دوستانش او را در پارك زيتون به قتل 
رسانده است، تحت تعقيب پليس قرار گرفت. 
به گزارش جوان، س��اعت ۲۱ شامگاه سه شنبه 
۱۷ فروردين مأم��وران كالنتري ۱۴۰ باغ فيض 
با تماس تلفني ش��هروندي در جريان درگيري 
خونيني در بوس��تان زيت��ون حوال��ي بزرگراه 
ستاري پشت س��اختمان كوروش قرار گرفتند. 
با اعالم اين خبر سرهنگ رسول بهرامي، رئيس 
كالنتري ۱۴۰ باغ فيض همراه تيمي از مأموران 
كالنتري ب��ه س��رعت در محل حاضر ش��دند. 
مأموران كالنت��ري در محل حادث��ه دريافتند 
لحظاتي قبل دو پس��ر جوان با هم درگير شده 
كه يكي از آنها با چاقو ديگري را به شدت زخمي 
و پ��س از آن با موتورس��يكلت از محل گريخته 
است و پيكر خونين پسر ۱۷ ساله را نيز دوستان 
وي با آمبوالنس به بيمارستان پيامبران منتقل 

كرده اند. 
بدين ترتيب مأموران پلي��س براي تحقيقات و 
بررس��ي حادثه راهي بيمارستان شدند كه تيم 
پزش��كي اعالم كرد پس��ر زخمي بر اثر شدت 

جراحات به كام مرگ رفته است . 
با اعالم خبر قتل پسر ۱۷ ساله پرونده وارد مرحله 
تازه اي شد و قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و مأموران 
تشخيص هويت در بيمارستان تحقيقات خود 
را آغاز كردند. بررس��ي هاي تيم جنايي حكايت 
از آن داشت مقتول كه پيمان نام دارد از مدتي 
قبل با يكي از دوس��تانش به ن��ام پرويز كه بچه 
يك محل هس��تند بر س��ر موضوعي اختالف 
پيدا كرده و به همين خاطر ه��ر از گاهي با هم 
درگيري و مش��اجره لفظي مي كرده اند تا اينكه 
در نهايت داخل بوستاني درگيري مرگباري را 

رقم مي زنند . 
    شاهد قتل 

يكي از دوستان مقتول به مأموران پليس گفت: 

پيمان و پرويز از مدتي قبل با هم اختالف داشتند 
به طوريك��ه آنها هر وقت يكديگ��ر را مي ديدند 
براي هم شاخ و شانه مي كشيدند و كري خواني 
مي كردن��د. آنها حت��ي در فضاي مج��ازي هم 
مش��اجره و كل كل مي كردند و چن��د روز قبل 
هم با هم درگيري داشتند و يكديگر را كتك زده 
بودند. س��اعتي قبل پيمان پيش ما آمد و گفت 
با پرويز در فضاي مجازي كل كل كرده  اس��ت و 
پرويز هم براي كري خواني و درگيري در بوستان 
زيتون قرار گذاشته است و از ما خواسته است به 

آنجا برويم. 
دوس��ت مقتول ادامه داد: پيمان گفت احتماالً 

پرويز با دوستانش به بوستان مي آيد و به همين 
دليل مي ترسد كه تنها س��ر قرار برود و از ما هم 
خواست او را همراهي كنيم كه اگر او با دوستانش 
به بوستان آمد، تنها نباش��د و ما از او پشتيباني 

كنيم. 
پس از اي��ن ما به بوس��تان رفتيم ك��ه دقايقي 
بعد پرويز با موتور س��يكلت وارد بوستان شد و 
موتورس��يكلتش را در نزديكي م��ا پارك كرد و 
پياده شد و به طرف پيمان آمد. فكر مي كرديم 
او قصد صحبت كردن و مشاجره لفظي دارد كه 
ناگهان چاقويي از جيبش بيرون آورد و ضربه به 

قفسه سينه پيمان زد. 
دوست ما كه غافلگير شده بود خونين نقش بر 
زمين شد و ما هم با ديدن اين صحنه شوكه شده 
بوديم كه ضارب سوار موتورسيكلتش شد و به 
سرعت از محل گريخت. پس از اين بالفاصله با 
اورژانس و پليس تماس گرفتيم و پيكر خونين 
دوس��تمان را به بيمارس��تان منتقل كرديم اما 

متأسفانه او فوت كرد. 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني 
مأم��وران كالنت��ري ۱۴۰ باغ فيض به دس��تور 
سرهنگ رسول بهرامي براي دستگيري قاتل به 
محل زندگي او رفتند كه مشخص شد وي پس از 

حادثه به محل نامعلومي گريخته است. 
   صحبت هاي مادر قاتل 

صب��ح دي��روز در حالي ك��ه تحقيق��ات براي 
دستگيري قاتل ادامه داشت، مادر قاتل به دستور 
قاضي ساسان غالمي از سوي مأموران كالنتري 
براي تحقيق به دادس��راي امور جنايي منتقل 

شد. 
زن ميانسال كه تا آن لحظه خبر از حادثه نداشت 
وقتي فهميد پس��رش مرتكب قتل شده است 

لحظاتي از حال رفت. 
وي وقت به هوش آمد گفت: سال ها قبل با مردی 
به نام حميد  ازدواج ك��ردم و صاحب يك دختر 
و يك پسر ش��دم. دخترم خردسال بود و پسرم 
پرويز يك سال و نيم داشت كه شوهرم ما را تنها 

گذاشت. پس از اين دختر و پسرم را بزرگ كردم 
اما از چند سال قبل متوجه شدم پسرم مشكل 
روحي و رواني دارد. چند باري او را در بيمارستان 
بستري كردم و تحت درمان قرار دادم و دارو به 
همين دليل مصرف مي كرد. هر چقدر پس��رم 
بزرگتر مي شد مشكل روحي و رواني او هم بيشتر 
مي شد به طوريكه هميشه در خانه با من درگير 
مي شد و گاهي هم مرا به بهانه هاي مختلف كتك 
مي زد. چندي قبل سر موضوعي با من درگير شد 
و تا حد مرگ مرا كتك زد و اگر همسايه ها به دادم 
نمي رسيدند كشته مي ش��دم. آن روز به خاطر 
كتك كاري هاي پرويز در بيمارس��تان بستري 
ش��دم و پس از بهبودي از او در دادسرا شكايت 
كردم و دادگاه اطفال هم او را بازداش��ت كرد و 
مدتي هم در كانون اصالح تربيت زنداني بود تا 
اينكه رضايت دادم چون م��ادرم و دلم نمي آمد 
كه پسرم در زندان باشد. من او را در بيمارستان 
بستري كردم اما خانواده پدري اش او را مرخص 

كردند و نگذاشتند دوره درمانش كامل شود. 
وي ادامه داد: پس از اي��ن آزار و اذيت او دوباره 
شروع شد و مرا تهديد مي كرد كه براي او ماشين 
بخرم، مي گفت اگر براي او ماشين نخرم با اسيد 
مرا مي س��وزاند اما من پولي نداشتم و به همين 
خاطر از ترس تهديد هايش خانه را ترك كردم و 
به خانه خواهرم رفتم. آنقدر از پسرم مي ترسيدم 
كه حتي آدرس خانه خواهرم را به او ندادم اما از 
دور جويای حالش بودم  و مي دانستم كه در اين 
مدت به خانه بستگان پدري اش رفت و آمد دارد. 
امروز خانه خواهرم بودم كه مأموران كالنتري به 
سراغم آمدند و مرا به دادسرا آوردند و تازه متوجه 
شدم كه پسرم دست به قتل زده است و االن هم 
خبر ندارم او در كجا مخفي شده است و اميدوارم 

مأموران پليس خيلي زود او را پيدا كنند. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
مأموران پليس به دستور قاضي ساسان غالمي 
در تالش��ند تا قاتل فراري را بازداشت و زواياي 

پنهان اين حادثه را بر مال كنند. 

سارق سريالي خودرو
 به دام افتاد 

مأموران پليس كالنتري شهرك وليعصر سارق حرفه اي 
كه اقدام به سرقت خودرو مي كرد به دام انداختند. 
 به گزارش جوان، رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ 
درباره اين حادثه گفت: صبح دي��روز فردي با مأموران 
كالنتري ۱53 شهرك وليعصر تماس گرفت و اعالم كرد 
خودروي سواري اش از مقابل خانه اش سرقت شده است. 
با اعالم اين خبر تيم عمليات كالنتري براي شناسايي و 

دستگيري متهم يا متهمان وارد عمل شدند. 
مأموران پليس در نخس��تين گام مشخصات خودروي 
مسروقه را به تيم هاي گشت پليس در محدوده اطالع 
دادند و همچنين براي شناسايي و دستگيري سارقان 

اقدام به گشت هاي ويژه كردند. 
سرهنگ موقوفه اي ادامه داد: در نهايت يكي از گشت هاي 
مس��تقر در محدوده خياب��ان بهرامي خودروي��ي را با 
مشخصات مذكور اما با پالكي مخدوش شده مشاهده 
كردند و براي بررسي به س��مت اين خودروي در حال 
حركت تغيير مس��ير دادند.  مأموران به راننده خودرو 
دس��تور توقف دادند اما راننده خودرو به محض اينكه 
دس��تور پليس را ش��نيد به جاي توقف بر سرعت خود 
افزوده و پس از ورود به خياباني فرعي در همان محدوده 
سعي كرد از دست پليس فرار كند اما دقايقي بعد مأموران 
پليس در تعقيب و گريز كوتاهي موفق شدند راه وي را 
سد كرده و راننده را بازداشت كردند.  اين مقام انتظامي   
گفت:  متهم بازداشت كنند به همراه خودروي مذكور 
به كالنتري انتقال يافت و   به جرم خود مبني بر سرقت 
خودرو اعتراف كرد و پس از تحقيقات تكميلي مشخص 
شد خودروي سرقتي همان وس��يله نقليه مسروقه اي 
است كه يك ساعت پيش اعالم سرقت شده بود.  متهم در 
بازجويي ها به سرقت سريالي چهار خودرو اعتراف كرد. 

س��رهنگ موقوفه اي با اعالم اينكه متهم ب��راي ادامه 
تحقيقات در اختيار مقام قضايي قرار گرفت به شهروندان 
توصيه كرد: از تجهيزات ايمني از قبيل قفل فرمان و قفل 

پدال براي خودرو هاي خود استفاده كنيد.

دستگيري سارق حرفه اي
 در تعقيب و گريز پليسي 

مأم�وران پلي�س پايتخ�ت س�ارق حرف�ه اي 
را ك�ه ب�ا نص�ب پ�الك جعل�ي قص�د س�رقت 
داش�ت در تعقي�ب و گري�ز ب�ه دام انداختن�د. 
 به گزارش جوان، فرمانده يگان امداد پايتخت درباره 
اين خبر گفت: ساعت 3:۱۰ بامداد واحد گشت يگان 
امداد حين گشت زني در محدوده ميدان شوش به يك 
دستگاه خودروي سواري پرايد سرمه اي رنگ به همراه 
يك نفر راننده مظنون شده كه با استعالم از مركزپيام 
مشخص شد پالك نصب شده روي خودرو متعلق به 
آن نبوده و متعلق به پيكان س��واري است.  سرهنگ 
سلمان آدينه وند ادامه داد: مأموران با هماهنگي مركز 
فرماندهي و كنترل ي��گان امداد و اس��تفاده از عالئم 
هشدار دهنده به راننده خودروی پرايد دستور توقف 
دادند، ولي راننده خودروي پرايد پس از شنيدن دستور 
ايست با افزايش سرعت و حركات خطرناك به سمت 
ميدان خياب��ان ري متواري و باعث رعب و وحش��ت 
ش��هروندان و خودروهاي عبوري مي ش��ود.  فرمانده 
يگان امداد اظهار داشت: پس از طي مسافتي خودروي 
مس��روقه در ميدان قيام به علت ترافيك متوقف شد 
كه سريعاً افسراكيپ براي دستگيري سارق به سمت 
خودرو مي رود و در نهايت پس از طي مسافتي خودرو 
متوقف و راننده آن در يك عمليات پليسي خلع سالح   

و دستگير مي شود. 
سرهنگ آدينه وند با بيان اينكه متهم از سارقان سابقه دار و 
پيش تر به جرم سرقت خودرو و حمل مواد مخدر دستگير 
شده بود، افزود:  متهم براي تحقيقات تكميلي تحويل 

پليس پيشگيري تهران شد. 

زن و ش�وهر جوان�ي پ�س از اينك�ه 
نوزاد هشت روزه ش�ان را براي درمان 
به بيمارس�تان منتقل كردند از محل 
گريختند. مأم�وران پليس براي بر مال 
كردن راز مرگ مش�كوك اي�ن نوزاد 
تحقيق�ات خ�ود را براي شناس�ايي 
اعض�اي خان�واده وي آغ�از كردن�د. 
به گزارش ج��وان، س��اعت ۱۲:۰5 ظهر 
ديروز مأموران كالنت��ري نامجو تلفني 
به قاضي حبي��ب اهلل صادق��ي، بازپرس 
ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
مرگ مش��كوك پسر هش��ت روزه اي را 

خبر دادند. 
بررس��ي ها   نش��ان مي داد روز قبل زن و 
مردي اين نوزاد را در حالي كه حالش بد 
بوده به بيمارستان منتقل كرده و پس از 
آن به صورت مخفيانه از بيمارستان خارج 
شده اند تا اينكه امروز نوزاد شيرخوار به 

طرز مشكوكي فوت مي كند. 
يك��ي از مأم��وران پليس گف��ت: ديروز 
زن و مردي نوزاد پس��ر هشت روزه را در 
حالي كه حالش بد بود ب��راي درمان به 
بيمارس��تان منتقل كردن��د. آنها به تيم 
پزشكي اعالم كردند كه دقايقي قبل در 
خانه متوجه شدند كه نوزادشان حالش بد 
شده و بالفاصله او را به بيمارستان منتقل 
كردند تا درمان شود. همزمان با بستري 

نوزاد در بيمارستان، زن و شوهر هم فرم 
مخصوص را پر كردند اما دقايقي بعد به 
صورت ناگهاني ناپديد شدند. پس از اين 
كاركنان بيمارستان هر چقدر نام پدر و 
مادر نوزاد را صدا زدند كسي جواب نداد 
و حتي جست وجو براي پيدا كردن آنها 
داخل بيمارستان هم نتيجه اي نداشت كه 
مشخص شد آنها پس از انتقال نوزادشان 

به بيمارستان از محل گريخته اند. 
در ادام��ه تيم پزش��كي ت��الش زيادي 
براي نجات جان نوزاد انجام داد اما پسر 
هشت روزه ظهر  چهارشنبه  فوت كرد. از 
آنجايي كه فوت اين نوزاد مشكوك به نظر 
مي رس��د موضوع را به بازپرس ويژه قتل 

اطالع داديم. 
پس از اين مأم��وران به دس��تور قاضي 
پرونده تحقيقات خود را براي شناسايي 
خانواده نوزاد هشت روزه آغاز كردند كه 
دريافتند زن و ش��وهر مشخصات خود و 
آدرسي را كه در فرم اشتباهي نوشته اند. 
بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد نوزاد 
به پزش��كي قانوني براي مشخص شدن 
علت اصلي م��رگ، مأموران به دس��تور 
قاضي صادقي تحقيقات گس��ترده اي را 
براي شناس��ايي اعضاي خان��واده نوزاد 
فوت ش��ده آغاز كردند تا راز اين حادثه 

بر مال شود.

اعض�اي خان�واده م�رد ش�كارچي وقت�ي 
قاتل پدرش�ان شناسايي نش�د درخواست 
دي�ه از بي�ت الم�ال را مط�رح كردن�د. 
 به گزارش جوان، فروردين سال 95 زن جواني 
با مراجعه به اداره پليس در اس��تان خراس��ان 
شمالي مأموران را از مرگ مشكوك شوهرش 
باخبر كرد. او كه به شدت هراسان بود در توضيح 
ماجرا گفت: »چند سال قبل با رحمان ازدواج 
كردم و صاحب يك دختر و يك پسر شديم. ما در 
شهر شيروان زندگي مي كنيم و رحمان به شكار 
عالقه مند بود و هرازگاهي براي تفريح به شكار 
مي رفت. چند روز قبل او با اسلحه شكاري براي 
تفريح به بيابان هاي اطراف رفته بود اما به خانه 
برنگشت. به همين خاطر با خانواده شوهرم   همه 

جا جست وجو كرديم  و اما  او را پيدا نكرديم.« 
زن جوان ادامه داد: »چند روز گذشت تا اينكه 
متوجه شديم رحمان تير خورده و به بيمارستاني 
در كشور تركمنستان منتقل شده اما بر اثر شدت 
خونريزي    فوت كرده است. وقتي پيگير موضوع 
ش��ديم فهميديم او وارد 3۰ كيلومتري خاك 
تركمنستان شده و با ش��ليك گلوله مأموران 
مرزي زخمي شده و در بيمارستان فوت كرده 

است. شوهرم هيچ سابقه كيفري نداشت و فقط 
براي تفريح به آنجا رفته بود. از مأموران پليس 
كشور تقاضاي رس��يدگي به پرونده را داريم تا 

خون شوهرم پايمال نشود.«
ب��ا ط��رح اي��ن ش��كايت و توضيح��ات زن 
جوان مأموران پليس با  اس��تعالم از كش��ور 
تركمنس��تان دريافتند رحم��ان در حاليكه 
اسلحه شكاري همراهش بوده بدون توجه به 
تذكر مأموران مرزي وارد خاك آن كشورشده 
تا اينكه با شليك  يكي از مأموران مرزي زخمي 
می شود و سپس به قصد خودكشي با اسلحه 
به دهانش شليك مي كند. پس از اين حادثه 
مأموران م��رزي آن كش��ور او را بالفاصله به 
بيمارس��تان منتقل اما بر اثر شدت خونريزي  

فوت مي كند. 
با بدس��ت آمدن اين اطالع��ات و در حالي كه 
مأموران مرزي منك��ر قتل او بودن��د، خانواده 
رحمان با ادعاي قتل عمد درخواست ديه از بيت 
المال را مطرح كردند. با اين درخواست پرونده 
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و بعد از تعيين شعبه در اولين جلسه رسيدگي 
روي مي��ز هيئت قضاي��ي ش��عبه دوم دادگاه 

قرار گرفت.  در آن جلس��ه، خان��واده رحمان 
درخواستشان را مطرح كردند، اما هيئت قضايي 
اين درخواس��ت را رد كرد. رأي ص��ادره بعد از 
اعتراض به ديوان عالي كش��ور فرستاده شد تا 
اينكه از س��وي قضات يكي از شعبات آن نقض 
و سپس پرونده برای رسيدگی مجدد به شعبه 
همعرض فرستاده شد.  به اين ترتيب پرونده اين 
بار روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دهم دادگاه 

كيفري يك استان تهران قرار گرفت. 
بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه، دختر و پس��ر 
مقتول يك به يك در جايگاه ايستادند و گفتند: 
»پدرمان براي تفريح به آن كشور رفته بود، اما 
بي گناه توسط مأموران مرزي كشته شد. حاال 
با مرگ  او مأموران كش��ور تركمنستان مدعي 
هس��تند پدرمان به آنها ش��ليك كرده سپس 
خودكشي كرده اس��ت. اين حرف دروغ است. 
پنج س��ال از مرگ پدرمان گذشته اما هنوز راز 
مرگش مشخص نش��ده و پيگيري هاي ما هم 
بي نتيجه مانده است به همين دليل درخواست 

ديه از بيت المال  را داريم.« 
در پايان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي وارد 

شور شد. 

رئي�س پلي�س فض�اي تولي�د و تب�ادل 
اطالع�ات ته�ران ب�زرگ از دس�تگيري 
دوكالهبردار اينترنتي كه از طريق شبكه 
اجتماعي واتس�اپ به بهانه برنده ش�دن 
در برنامه ه�اي تلويزيون�ي و راديويي از 
شهروندان كالهبرداري مي كردند خبر داد. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي 
گ��ودرزي اظهار داش��ت  چند قب��ل يكي از 
ش��هروندان به پلي��س فتای ته��ران بزرگ 
مراجعه كرد و مدعي ش��د مبلغ 5۰ ميليون 
توم��ان به ص��ورت غيرمجاز از حس��اب وي 

برداشت شده است. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: روز گذشته 
حدود ساعت ۴ تا 5 بعدازظهر كه به تازگي 
از محل كار به منزل رفته بودم و از خستگي 
كار درحال استراحت بودم شخصي ناشناس 
از طريق نرم افزار واتس��اپ ب��ا من تماس 
گرفت و با لحن موجه و شور و هيجاني كه 
در صداي خود داش��ت،  خ��ود را از عوامل 
راديويي معرفي و ب��ا ادب و احترام احوال 
پرسي كرد و گفت: از برنامه معروف راديويي 
تماس مي گيري��م و در ح��ال حاضر يكي 
از بازيگران معروف س��ينما و تلويزيون در 

اس��توديو حضور دارد و به قيد قرعه ش��ما 
برنده ۱۰ميليون تومان كمك هزينه خريد 

لوازم خانگي شده ايد . 
 ش��اكي ادامه داد: پس از اين تماس كوتاه، 
تيزر برنامه برايم پخش شد به صورتي كه فكر 
مي كردم هم اكنون روي آنتن زنده مشغول 
صحبت با مردم و شنوندگان برنامه و بازيگر 
معروفي هستم كه در استوديو حضور دارد. 
فردي كه خود را مجري معرفي كرد با چرب 
زباني مرا فريب داد و در حالي كه به سؤاالت او 
پاسخ مي دادم به من گفت  پشت خط منتظر 
بمانم تا همكارانش، من را براي گرفتن جايزه 

راهنمايي كنند. 
پ��س از اين هم��ان ف��ردي كه ابت��دا با من 
تماس گرفت��ه بود با من ارتب��اط برقرار كرد 
و مش��خصات كارت بانكي ام را سؤال كرد. او 
گفت ما بايد مطمئن شويم كه شماره حساب 
متعلق به خودتان اس��ت و ب��ه همين خاطر 
شماره اي كه به تلفن ش��ما ارسال مي شود 
شناسه واريزي است كه ما بايد با آن شناسه 
پول پرداخت كنيم. او از من خواست پيامكي 
كه براي من ارسال مي شود براي آنها پيامك 
كنم و من ه��م پيامك ارس��الي را براي آنها 

فرستادم كه دقايقي بعد متوجه شدم حسابم 
خالي شد. 

سرهنگ گودرزي با بيان اينكه كالهبرداران 
با دست آوردن اطالعات محرمانه بانكي كه 
خود شاكي در اختيار آنان قرار مي دهد اقدام 
به كالهبرداري و برداشت غيرمجاز از حساب 
بانكي مال باخته مي كنند، افزود: كارشناسان 
پليس فتا پس از تحقيقات گسترده سايبري 
و بهره گيري از روش هاي علم��ي دريافتند 
كالهب��رداران دو نفر هس��تند ك��ه درادامه 
بررس��ي هاي پليس��ي هوي��ت  متهم��ان را 
شناسايي شد و دو متهم را  در مخفيگاهشان 
در يكي از مناطق غربي تهران دستگير و به 
همراه تجهي��زات الكترونيك ب��ه پليس فتا 

منتقل كردند. 
اين مقام س��ايبري ب��ا اش��اره ب��ه اينكه با 
بررسي هاي نهايي تعداد شاكيان اين پرونده 
به بيش از ۲۰ مال باخته رسيدند، خاطر نشان 
كرد: اين شيادان اينترنتي پس از حضور در 
پليس فتا پايتخت و مواجهه با مال باختگان 
پرونده ضمن قبول ج��رم خود، پرده از نحوه 
اعمال مجرمانه خود برداش��تند و به حدود 
3 ميليارد ريال كالهبرداري اعتراف كردند. 
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مفقودی 

كالهبرداران واتساپي دستگير شدند 

اشرار مسلح خيابان نامجو
 به دام افتادند 

مأم�وران پلي�س امني�ت عموم�ي پايتخ�ت دو 
ش�رور مس�لح س�ابقه دار را ك�ه هن�گام ق�درت 
نمايي اق�دام ب�ه تيران�دازي و تخري�ب خودروها 
در خياب�ان نامج�و ك�رده بودند دس�تگير كردند. 
به گزارش جوان، س��رهنگ سعيد راستي رئيس مركز 
عمليات پليس امنيت تهران در تشريح جزئيات اين خبر 
اظهار داش��ت: در پي وقوع يك فقره درگيري منجر به 
تيراندازي و تخريب خودروهاي پارك شده در كنارخيابان 
شهيد نامجو با سالح جنگي، دو موتورسوار شناسايي 
شدند و دستگيري عامالن درگيري به صورت ويژه در 
دس��تور كار پليس قرار گرفت.   بررس��ي هاي مأموران 
پليس نش��ان داد متهمان از افراد ش��رور و سابقه داري 
هستند كه قبل از اين هم به جرم قدرت نمايي و اخالل در 
نظم عمومي دستگير و روانه زندان شده بودند.  وي افزود: 
مأموران انتظامي پس از شناسايي هويت هر دو عامل 
اصلي درگيري و تيراندازي با هماهنگي مرجع قضايي 
طي عملياتي پليسي آنها را در مخفيگاهشان حوالي هفت 
تير دستگير كردند.  متهمان در همان بازجويي اوليه به 
جرم خود اعتراف و علت آن را قدرت نمايي اعالم كردند. 
سرهنگ راس��تي اضافه كرد: متهمان پس از تشكيل 

پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند. 

شهداي محيط بان 
در زنجان تشييع شدند 

پيكر دو ش�هيد محيط بان كه با گلوله 
ش�كارچيان غي�ر مج�از در اس�تان 
زنج�ان ب�ه ش�هادت رس�يده بودن�د 
صبح ديروز در زنجان تش�ييع شدند. 
ش��هيد ميكائيل هاش��مي ۴۲ س��اله و 
مهدي مجلل 3۴ ساله ش��امگاه دوشنبه 
۱6 فروردين پس از شناسايي شكارچيان 
متخلف در منطقه فيله خاصه، به صورت 
قانوني وارد عمليات شده و آنها را تعقيب 
مي كنن��د. اما ش��كارچيان با كش��اندن 
محيط بانان به راه فرع��ي آنان را غافلگير 
كرده و با آنان درگير ش��دند ك��ه ابتدا با 

اس��لحه ش��كاري خود به ط��رف اين دو 
محيط بان شليك كرده و سپس با بدست 
گرفتن اس��لحه محيط بانان به طرف آنها 
شليك مي كنند كه منجر به شهادت اين 

دو محيط بان مي شود. 
مأموران پليس در كمتر از ۱۲ ساعت پس از 
حادثه موفق به دستگيري عامالن شهادت 
اين دو محيط بان زنجاني شدند كه متهمان 
در بازجويي ه��اي اوليه به ش��هادت اين 
محيط بان اعتراف كردند. يكي از قاتالن كه 
دستگير شده است سابقه دار است و قبالً به 

خاطر شكار غيرمجاز دستگير شده بود. 

۵ كشته در تصادف تريلي با پرايد
برخ�ورد ۲ تريل�ي ب�ا پراي�د در محور 
مواصالتي بيرجند به زاهدان  پنج كشته 
و ي�ك مج�روح برج�اي گذاش�ت. 
رئيس پليس راه اس��تان خراسان جنوبي 
گفت: با اع��الم مركز فوريت هاي پليس��ي 
مبني بر وق��وع حادثه رانندگ��ي در محور 
مواصالتي بيرجن��د به زاه��دان بالفاصله 
مأموران و نيروهاي امدادي به محل حادثه 
اعزام ش��دند.  مأموران با حض��ور در محل 
حادثه مش��اهده كردند دو تريل��ي با يك 
سواري پرايد برخورد كرده است كه در اثر 

اين حادثه پنج نفر از سرنشينان پرايد جان 
خود را از دست داده اند و يك نفر مصدوم كه 
با اورژانس به بيمارستان منتقل شده است. 
سرهنگ عليرضا رضايي با بيان اينكه علت 
تصادف برابر نظريه كارشناسان پليس راه 
عدم توجه راننده تريلي به جلوي تشخيص 
داده شده اس��ت، تصريح كرد: رانندگان با 
رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي 
از هرگونه عجله و ش��تاب بي م��ورد پرهيز 
كنند تا شاهد اينگونه حوادث تلخ و ناگوار 

نباشيم. 


