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رفتار هولناك راننده 
كاميون در بزرگراه

راننده كاميون بار نخاله را در بزرگراه امام علي)ع( 
دوربرگردان مشيريه تخليه كرده و از محل دور 
ش�د. هر چند مأموران پليس راننده متخلف را 
به مح�ل بازگردان�ده و او را مجبور ب�ه بارگيري 
دوباره كردند اما اين اتفاق مي توانس�ت به بروز 
حوادثي مرگبار منجر ش�ود. انتظار است پليس 
با اي�ن رانن�ده متخلف برخ�وردي قاط�ع كند. 
س��رهنگ مجيد رنجبر، رئيس مركز فرماندهي و 
كنترل هوش��مند پليس راهور روز گذشته توضيح 
داد: مأموران پليس در جريان بررسي معابر توسط 
دوربين هاي كنترل ترافيك موجه شدند كه راننده 
يك دستگاه كاميون در مسير بزرگراه امام علي ) ع ( 
دوربرگردان مشيريه در حال تخليه بار نخاله است. از 
آنجا كه احتمال مي رفت رفتار پرخطر راننده كاميون 
به حادثه اي ناگوار منجر ش��ود ماجرا به تيم پليس 
بزرگراه كه در حال گشت زني بود اطالع داده شد و آنها 
در محل حاضر شدند. همزمان با حضور پليس بزرگراه 
مشخص شد كه راننده كاميون بار نخاله را تخليه كرده 
و از محل دور شده است. مأموران پليس همزمان با 
ايمن كردن محل و كنترل عبور و مرور موفق شدند 
كاميون را متوقف كنند و به محل بازگردانند. مأموران 
پليس همزمان با اعمال قانون راننده و همراهش را 
مجبور كردند نخاله هاي تخليه ش��ده را بار كاميون 
كنند. سرهنگ رنجبر با هشدار به رانندگان متخلف 
گفت كه خودروي رانندگان متخلف كه بار خود را در 
محل هاي غيرقانوني تخليه كنند، توقيف  راننده به 

دستگاه قضايي معرفي خواهد شد. 
 

بازداشت طراح 
دكوراسيون به اتهام قتل 

كش�ف جس�د زن تنها در خانه اش سبب شد تا 
مأموران پليس با بررس�ي آخرين تماس هايش 
ط�راح دكوراس�يون را بازداش�ت كنن�د. 
به گزارش جوان ، چندي قبل قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران كالنتري نواب از مرگ مشكوك زن 
جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شدند. 
تي��م جناي��ي در محل حادث��ه داخل آش��پزخانه 
واحد آپارتماني با جسد زن 38 س��اله اي به نام رؤيا 
روبه رو ش��دند كه بر اثر استنشاق گاز شهري به كام 
مرگ رفته بود. خواهر وي گفت: خواهرم تنها زندگي 
مي كرد كه چند روزي از او بي خبر بودم. وقتي به در 
خانه اش آمدم در را باز نكرد و از طرفي هم بوي گاز از 
خانه اش به مشام مي رسيد كه با اداره پليس تماس 
گرفتم و مأموران هم به كمك آتش نش��اني در را باز 
كردند كه ديديم ش��ير اجاق گاز باز است و خواهرم 
خفه شده است. بررسي ها حكايت از آن داشت مرگ 
زن جوان مشكوك به نظر مي رسد كه مأموران پليس 
تحقيقات خود را درب��اره آن آغاز كردند. تحقيقات 
نشان داد رؤيا از مدتي قبل با پسر جواني به نام بابك 
ارتباط داشته اس��ت و روز حادثه هم ق��رار بوده او را 

مالقات كند. 
بدين ترتيب بابك بازداشت شد، اما جرم خود را انكار 
كرد. وي گفت: من طراح دكوراس��يون هس��تم كه 
سه سال قبل در كافه اي با رؤيا دوست شدم و با هم 
ارتباط داشتيم. چند روز قبل او خانه اي خريده بود كه 
روز حادثه از من خواست براي طراحي دكوراسيون به 
خانه اش بروم، اما هر چقدر زنگ زدم تلفنش را جواب 

نداد كه بعد هم فهميدم او فوت كرده است. 
متهم در ادامه ب��راي تحقيقات بيش��تر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

گروگانگيري
 براي ازدواج 

پس�ر ج�وان وقت�ي فهمي�د دخت�ر 
دارد  خواس�تگار  عالق�ه اش  م�ورد 
وي را گ�روگان گرف�ت ت�ا از او ج�واب 
مثب�ت بگي�رد ك�ه بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان ، اواخر مهرماه امسال زني در 
تهران سراسيمه با اداره پليس تماس گرفت 
و از گروگان گرفتن دختر 22 ساله اش به نام 

مهين  خبر داد. 
وي گفت: لحظاتي قبل دخترم به گوشي ام 
لوكيشني فرستاد و بعد هم پيام داد كه پسر 
جواني به نام شهرام او را در خانه اش گروگان 

گرفته است و قصد دارد او را به قتل برساند. 
دخترم در پيامك هايش درخواست كمك كرد 
و از من خواست با اداره پليس تماس بگيرم و 
به كمكش بروم و او را نجات دهيم. وي ادامه 
داد: دخترم مدتي قبل شهرام را به من معرفي 
كرد و گفت قرار است به خواستگاري اش بيايد 
و من خبر داشتم با هم ارتباط تلفني دارند و 

االن نگران جان دخترم هستم. 
     رهايي گروگان 

بدين ترتيب تيمي از مأموران پليس به دستور 
قاضي صاحب جمعي بازپرس دادسراي امور 
جنايي تهران براي نجات دخت��ر جوان وارد 
عمل ش��دند. بررسي لوكيش��ني كه دختر 
22 ساله كه براي مادرش فرستاده بود نشان 
مي داد وي درخانه اي در يكي ازخيابان هاي 
ش��هرك وليعصر در جنوب تهران گروگان 
گرفته شده است.  بنابراين مأموران به خانه 
مورد نظر رفتند اما هر چقدر در زدند كسي در 
را باز نكرد. مأموران پليس در ادامه از روي ديوار 
وارد خانه وياليي ش��دند كه مشاهده كردند 
دخترجوان در يكي از اتاق ه��ا در حالي كه 
دست و پايش با طناب بسته شده حبس شده 
است و پسر جوان هم در اتاق ديگري در حال 
نوشيدن چايي است. مأموران پليس دراقدامي 
غافلگيرانه پسر گروگانگير را بازداشت و دختر 

جوان را آزاد كردند. 
     مي خواستم با من ازدواج كند 

متهم پس از انتقال به اداره پليس در ادعايي 

گفت: چند س��ال قبل در فض��اي مجازي با 
مهين آش��نا ش��دم و از آن روز به بعد با هم 
ارتباط داش��تيم . هر روز كه مي گذشت من 
به او بيشتر عالقه پيدا مي كردم تا جايي كه  
او همه زندگي ام شده بود. مدتي قبل به مهين 
پيش��نهاد ازدواج دادم و او هم قبول كرد كه 
خيلي خوشحال شدم و براي شب خواستگاري 
برنامه ريزي مي كردم كه فهميدم او خواستگار 

ديگري هم دارد و قرار است با او ازدواج كند. 
از مهين كينه به دل گرفتم و روز حادثه او را به 
بهانه اينكه با مادرم مالقات كند به خانه مان 
كشاندم و موضوع خواستگارش را سؤال كردم. 
مهين گفت: خواستگار دارد، اما قصد ندارد كه 
با او ازدواج كند اما من حرف هاي مهين را باور 
نكردم و احتمال دادم او به من خيانت كند. به 
همين خاطر تصميم گرفتم او را در خانه حبس 
كنم تا تنبيه شود و بعد هم مجبورش كنم با 
من ازدواج كند. من همه وسايل او را گرفتم اما 
گوشي اش را فراموش كردم كه دست مرا رو 

كرد و گرفتار شدم. 
     شكاك 

دختر جوان هم با شكايت از پسر گروگانگير 
گفت: مدتي قبل با شهرام آشنا شدم كه به من 
پيشنهاد ازدواج داد. من قبول كردم چون فكر 
مي كردم كه مرا خوشبخت مي كند، اما بعد از 
مدتي فهميدم كه او پسر شكاكي است و به 
همه چيز مشكوك اس��ت. او هميشه به من 
گير مي داد كه با چه كسي ارتباط دارم و حتي 
گوشي ام را چك مي كرد كه تصميم گرفتم از 
او جدا شوم. روز حادثه به بهانه اينكه مادرش 
درخانه منتظر من اس��ت، مرا به خانه ش��ان 
كشاند و ادعا كرد من به او خيانت كرده ام. هر 
چقدر به او توضيح دادم فايده اي نداشت كه 
دست و پايم را بس��ت و در اتاقي حبس كرد. 
پس از اين با گوشي ام براي مادرم پيام دادم و 

گفتم كه شهرام مرا گروگان گرفته است. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور 
بازپرس پرون��ده دراختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت.

پرونده مردي به نام فربد كه متهم است در جريان رابطه 
پنهاني با زني جوان او را به قتل رس�انده است  به زودي 
در دادگاه كيف�ري يك اس�تان ته�ران ورق مي خورد. 
به گزارش جوان، فروردين ماه امس��ال مردي با اداره پليس 
تهران تماس گرفت و مأموران را از ناپديد ش��دن ناگهاني 
همس��رش باخبر كرد. او در توضيح گفت: »امروز وقتي از 
سر كار به خانه برگشتم همسرم در خانه نبود و بچه ها تنها 
بودند. س��اعتي منتظرش ماندم، اما از او خبري نشد حتي 
تلفن همراهش را هم جواب نمي داد. از نگراني هر جا به فكرم 

رسيد سراغش رفتم ولي هيچ خبري از او نبود.«
مرد جوان با اين تماس از مأموران پليس كمك خواست تا 
همسرش را كه نعيمه نام داش��ت پيدا كنند. با درخواست 
مرد جوان، مأم��وران تحقيقات خود را ب��ا توجه به تصاوير 
عكس هايي كه شوهر نعيمه در اختيار آنها قرار داده بود آغاز 
كردند تا اينكه چند روز بعد خبر رسيد جسد زن جواني در 
قزوين پيدا شده است. با كشف جسد آن زن روند بررسي ها 
نشان داد متعلق به نعيمه همان زن جواني است كه شوهرش 

اعالم مفقودي كرده بود. 
با تشخيص هويت جسد در پزشكي قانوني، پرونده با موضوع 
قتل عمد تشكيل شد و تالش هاي پليس اين بار براي يافتن 

عامل يا عامالن قتل در دستور كار قرار گرفت. 
مأم��وران در اولين گام از تحقيقات ش��وهر مقتول را مورد 
تحقيق قرار دادند. او درباره رفتن همسرش به قزوين گفت: 
»ما در قزوين دوست يا آش��نايي نداريم. نمي دانم همسرم 
براي انجام چه كاري به آنجا رفته بود. « در شاخه ديگري از 
تحقيقات تلفن همراه مقتول رديابي شد و مأموران شماره 
تلفني را پيدا كردند كه در يك ساعت مشخصي از شبانه روز 
با او تماس داشته است. با شناس��ايي صاحب خط تلفن كه 
متعلق به مرد جواني به نام فربد بود آن مرد بازداش��ت شد. 
او در همان بازجويي هاي اوليه با اقرار به قتل در شرح ماجرا 
گفت: »نعيمه را نمي شناختم و آش��نايي ما خيلي اتفاقي 
بود. روزي سوار اتوبوس بودم كه چشمم به او افتاد تا اينكه 
از اتوبوس پياده شد. من هم در همان ايستگاه پياد، شدم و 
نزديك او رفتم. به او گفتم با من دوس��ت مي شوي؟ نعيمه 

قبول كرد و به همديگر شماره تماس داديم.«

متهم ادامه داد: »بعد از ساعتي نعيمه پيامك فرستاد و من 
هم جواب او را دادم. اين ش��روع رابطه و آشنايي ما بود. در 
اين مدت از نعيمه درباره زندگي اش سؤال كردم كه گفت 
از شوهرش طالق گرفته و فرزندي ندارد. به او اعتماد كردم 
و فكر كردم حقيقت را مي گويد. رابطه ما ادامه داشت و يك 
ماهي گذش��ت. در اين مدت هفته اي چند بار با هم تماس 
داش��تيم و همديگر را مي ديديم. من و نعيمه هر دو معتاد 
به ترياك و مشروب بوديم. هر دو با هم مواد مي كشيديم و 
مشروب مي خورديم. خالصه اينكه آنقدر عاشق نعيمه شده 

بودم كه تصميم گرفتم با او ازدواج كنم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز با نعيمه قرار مالقات 
گذاشتم. وقتي سر قرار رفتم او را س��وار موتور كردم و قرار 
شد براي تفريح به قزوين برويم. در آن شهر آشنايي داشتم 
كه نعيمه را به خانه او بردم. من و نعيمه درحال كش��يدن 
ترياك بوديم و مش��روب مي خورديم كه يكباره اصرار كرد 
بايد به خانه اش برگردد. او به خاطر خوردن مشروب در حال 
خودش نبود كه در همان حالت مستي گفت متأهل است و 
شوهر دارد. در همان اوايل آشنايي به او گفته بودم با زني كه 
شوهر دارد كاري ندارم و رابطه با او گناه دارد. او به من دروغ 
گفته بود به همين خاطر وقتي حقيقت را فهميدم عصباني 
شدم و با او بحثم ش��د. نعيمه وقتي مرا عصباني ديد گفت 
حرف اشتباهي زده و شوهر ندارد اما وقتي اصرار مرا ديد لب 
به حقيقت گشود و گفت شوهر و فرزند دارد. آن زن به جاي 
پشيماني با گستاخي گفت به من ربطي ندارد و اين مشكل 
اوست. با شنيدن حرفش عصبانيتم بيشتر شد و اصالً كنترل 
روي رفتارم نداشتم. اين شد چاقويي راكه در همان اطراف 

روي زمين افتاده بود، برداشتم و چند ضربه به او زدم.«
متهم در آخر گفت: »جسد خونين روي زمين افتاده بود و 
نعيمه از نفس افتاده بود. نمي دانس��تم با جسد چكار كنم 
كه تصميم گرفتم آن را س��وار ماشين كنم و در بيابان هاي 
اطراف قزوين رها كنم. بعد از آن س��وار ماش��ين شدم و به 

تهران برگشتم.«
بعد از اقرارهاي متهم ، ش��وهر نعيمه بار ديگر مورد تحقيق 
قرار گرفت و گفت: »من و همسرم با هم مشكلي نداشتيم. 
من به خاطر اينكه براي او و فرزندانم زندگي راحتي بسازم 

فرجام خونين
 يك رابطه پنهاني

برگ س�بز خ�ودرو وانت نيس�ان تي�پ 2400 مدل 
13۸2 رن�گ آبی روغنی ش�ماره پ�الك ) ايران۶۸ 
3۹4 ط 17( به شماره موتور 211743شماره شاسی 
D11۹۹2متعلق به ش�كراله كرمی مفقود ش�ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. البرز

سارق حرفه اي پس از اينكه راننده كاميون را با 
آبميوه مسموم بي هوش و خودرو و اموال او را 
سرقت كرده بود با خانواده مالباخته تماس گرفت 
و خودش را پليس معرفي كرد و پس از گرفتن 
رمز كارت راننده حس�اب او را هم خالي كرد. 
به گزارش جوان ، چن��دي قبل به مأموران پليس 
تهران خبر رسيد راننده عبوري در نزديكي بزرگراه 
تهران به كرج پيكر نيمه جان مرد ميانسالي را كه 
كنار جاده افتاده بود پيدا و براي درمان به بيمارستان 
منتقل مي كند.  مأموران پليس پس از حضور در 
بيمارستان دريافتند مرد ميانسال حميد نام دارد 
و راننده كاميون است كه بر اثر مسموميت دارويي 

بي هوش شده و تحت درمان قرار دارد. 
با شناسايي حميد خانواده اش هم اعالم كردند كه 
وي قرار بوده براي حمل باري به يكي از شهرهاي 
شمالي كشور برود كه پيكرنيمه جانش كنار جاده 

كشف و به بيمارستان منتقل مي  شود. 
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شاسى  165A0105844شماره  موتور  شماره  به   88
باقر  رومينا  به  متعلق   NAAP04EEXHJ073654
اسمعيلى فيجانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

البرزباشد.

مركز خدمات كاركنان سپاه- مديريت فنى و مهندسى در نظر دارد تهيه تجهيزات و اجراى تاسيسات مكانيكى – الكتريكى پروژه تاالر و رستوران نخلستان قم ؛ واقع 
 در استان قم / شهرستان قم / جنب عوارضى قم - تهران را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد. لذا از كليه شركتها و پيمانكاران واجدالشرايط دعوت بعمل مى آيد .

مدارك مورد نياز را جهت ارزيابى توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/08/10 به آدرس : قم – ميدان بسيج جنب دانشكده پرستارى ؛ قسمت امور قراردادهاى 
تحويل نمايند ، پس از ارزيابى مدارك از واجدين شرايط جهت تحويل اسناد مناقصه دعوت بعمل مى آيد.

مدارك مورد نياز :
1-آخرين رتبه يا پايه شركت در سازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش تاسيسات)

2-فهرست كارهاى انجام شده و در دست اجرا توسط شركت به همراه يك نسخه از قرارداد 
، آدرس محل اجرا ، مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار و تحويل موقت يا قطعى پروژه

3-فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام
4-ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين آن (مالكيت ، استيجارى)

5-ارائه تقدير نامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى 
6-ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه رسمى) و 

رزومه فعاليتهاى شركت (ترجيحا بصورت فيلم ويديويى ، لوح فشرده ، عكس ، اساليد و .....)
7-هرگونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

8-كارفرما مبلغ ريالى پيمان را به صورت 100 درصد تهاتر ملك واقع در تهران پرداخت مى نمايد.
(( هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد))

مركز خدمات كاركنان سپاه – مديريت فنى و مهندسىتلفن تماس امور قراردادها : 37847667-025 و 09127529891

مفقودى
 : تيپ  : سمند  كمپانى خودرو سوارى سيستم  و سند  برگ سبز 
ايكس 7   رنگ : سفيد - روغنى  مدل:  1382   به شماره انتظامى 
ايران 94 /  416  ص  12شماره موتور :   32908200613 شماره 
شاسى:0082200251به مالكيت  آقاى يونس گذرى   به كد ملى 

3390428208 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

مفقودى
كارت و برگ سبز خودرو سوارى  سيستم :  سمند تيپ : ايكس 
7  رنگ :  مشكى مدل:   1382 به   شماره انتظامى   416  ص  
12 ايران 94 شماره موتور : 32908200613 شماره شاسى : 
0082200251    به مالكيت آقاى يونس گذرى   با شماره كد 
اعتبار ساقط  درجه  از  و  گرديده  مفقود  ملى 3390428208  

هرمزگانمى باشد.
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تحويل نمايند ، پس از ارزيابى مدارك از واجدين شرايط جهت تحويل اسناد مناقصه دعوت بعمل مى آيد.

مدارك مورد نياز :
1-آخرين رتبه يا پايه شركت در سازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش تاسيسات)

2-فهرست كارهاى انجام شده و در دست اجرا توسط شركت به همراه يك نسخه از قرارداد 
، آدرس محل اجرا ، مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار و تحويل موقت يا قطعى پروژه

3-فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام
4-ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين آن (مالكيت ، استيجارى)

5-ارائه تقدير نامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى 
6-ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه رسمى) و 

رزومه فعاليتهاى شركت (ترجيحا بصورت فيلم ويديويى ، لوح فشرده ، عكس ، اساليد و .....)
7-هرگونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

8-كارفرما مبلغ ريالى پيمان را به صورت 100 درصد تهاتر ملك واقع در تهران پرداخت مى نمايد.
(( هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد))

مركز خدمات كاركنان سپاه – مديريت فنى و مهندسىتلفن تماس امور قراردادها : 37847667-025 و 09127529891

مفقودى
 : تيپ  : سمند  كمپانى خودرو سوارى سيستم  و سند  برگ سبز 
ايكس 7   رنگ : سفيد - روغنى  مدل:  1382   به شماره انتظامى 
ايران 94 /  416  ص  12شماره موتور :   32908200613 شماره 
شاسى:0082200251به مالكيت  آقاى يونس گذرى   به كد ملى 

3390428208 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
هرمزگان

مفقودى
كارت و برگ سبز خودرو سوارى  سيستم :  سمند تيپ : ايكس 
7  رنگ :  مشكى مدل:   1382 به   شماره انتظامى   416  ص  
12 ايران 94 شماره موتور : 32908200613 شماره شاسى : 
0082200251    به مالكيت آقاى يونس گذرى   با شماره كد 
اعتبار ساقط  درجه  از  و  گرديده  مفقود  ملى 3390428208  

هرمزگانمى باشد.

405GLX_XU7مدل  تيپ  پژو  خودرو  كمپانى  برگ 
ايران38   ) پالك  شماره  مناليك  خاكسترى  رنگ   1394
شماره   124K0609678 موتور  شماره  به   (77 ى   219
رضا  به  متعلق   NAAM01CA5FK502459 شاسى 

حسين پور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز
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مجبور بودم چند شيفت كار كنم به همين خاطر س��اعات زيادي در خانه 
نبودم. در اين سال ها هيچ وقت از همسرم نشنيدم كه به من عالقه اي ندارد 
به همين خاطر علت اينكه چرا وارد رابطه اي نامشروع شده بود را نمي دانم. 

من و فرزندانم از متهم شكايت و درخواست قصاص داريم.«
متهم بعد از بازسازي صحنه جرم به زندان رفت و پرونده هم با كامل شدن 
تحقيقات به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب 
متهم بعد از تعيين ش��عبه در وقت رسيدگي به زودي مقابل هيئت قضايي 

شعبه دهم دادگاه قرار خواهد گرفت. 

قتل پسر عمو با شليك گلوله
پس�ر جوان كه پس از قتل پس�ر عمويش در شهرستان كرمانش�اه از محل متواري شده بود 

بازداشت شد. 
سرهنگ علي رضا دليري، فرمانده انتظامي كرمانشاه گفت: مأموران پليس بعد از اطالع از حادثه تيراندازي 
در شهرك مهديه در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه پسر 20 ساله با شليك گلوله هدف قرار 
گرفته و جانش را از دست داده است. تحقيقات ميداني همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني نشان 
داد كه عامل حادثه پسر عموي مقتول اس��ت كه تحت تعقيب قرار گرفت. مأموران پليس در جريان 
تجسس هاي خود موفق شدند مخفيگاه متهم را در شهرك جالليه شناس��ايي و او را بازداشت كنند. 
مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه متهم يك قبضه اسلحه شكاري كشف كردند. متهم در بازجويي ها 

گفت كه حادثه را به خاطر اختالف خانوادگي رقم زده است. تحقيقات بيشتر از متهم جريان دارد. 

نجات ساكنان ساختمان  از حادثه آتش سوزي
ساكنان ساختمان مسكوني در خيابان وليعصر با كمك امدادگران آتش نشان از مرگ نجات پيدا 

كردند. 
بامداد روز گذشته آتش نشانان دو ايس��تگاه از حادثه آتش س��وزي در خيابان وليعصر، خيابان بشيري 
با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد كه يك آپارتمان 60 متري در طبقه دوم ساختمان 
پنج طبقه به علت نامشخصي آتش گرفته و در حال سرايت به طبقات ديگر است. آتش نشانان همزمان 
با ايمن كردن محل تالش براي مهار آتش را در دستور كارشان قرار دادند. همزمان تيمي از آتش نشانان 
در جست وجوي طبقات چهار نفر از ساكنان را كه ميان دود و آتش گرفتار شده بودند نجات داند. عليرضا 
جبارزاده، معاون منطقه پنج عمليات سازمان آتش نش��اني گفت: همزمان با مهار آتش تحقيقات براي 

بررسي علت حادثه جريان دارد. 

مرگ ۳ كارگر   با گاز نيتروژن
دو كارگر كه براي نجات همكارش�ان در ش�ركت فوالد ناب آرش ابه�ر وارد عمل 

شده بودند دچار حادثه   و هر سه فوت شدند. 
به گزارش ايسنا، عصر روز سه شنبه امدادگران شهرستان ابهر از وقوع حادثه در شركت 
فوالد ناب آرش با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي  ها نشان داد كه هفت نفر از كارگران 
با استنشاق گاز نيتروژن دچار حادثه شده و س��ه نفر از آنها جانشان را از دست داده اند. 
بررسي هاي بيشتر نشان داد وقتي يكي از كارگران دچار حادثه گاز گرفتگي شد دو همكار 
وي براي كمك وارد عمل شدند كه هر س��ه نفر با گاز نيتروژن فوت شدند. براساس اين 
گزارش چهار كارگر ديگر به بيمارستان منتقل شدند كه سه نفر از آنها مرخص و يكي از 

آنها تحت درمان قرار دارد. بررسي هاي بيشتر در جريان است.


