
هفتمين روز از حادثه آواربرداري متروپل در حالي 
سپري مي ش�ود كه پايان مش�خصي براي عمليات 
معين نشده است. 29 خانواده اي كه عزيزان خود را 
در جريان حادثه از دست داده اند در حالي مشغول 
س�وگواري هس�تند كه خانواده هاي زي�ادي براي 
شنيدن خبري معجزه آسا از زنده بودن عزيزانشان 
مقابل س�اختمان ويران ش�ده به صف ايستاده اند. 
به گزارش ج��وان در هفتمی��ن روز از وق��وع حادثه 
س��ختي هاي عملیات امداد همچنان ب��ه قوت خود 
باقي اس��ت. با وجود اينكه آوار زيادي از محل حادثه 
خارج شده است، اما دشواري زيادي براي آواربرداري از 
بقاياي ساختمان ويران شده پیش روي امدادگران قرار 
دارد. در حال حاضر امكانات كافي در میدان آواربرداري 
وجود دارد و دولت تمام توان خود را براي عملیات به كار 
گرفته است و امدادگران با لحاظ كردن شرايط ايمني 
در حال آوار برداري هستند. با وجود اينكه رؤساي سه 
قوه صراحتاً در برخورد با عامالن حادثه اتفاق نظر دارند 
رسانه هاي معاند صحنه آواربرداري و مرگ شهروندان 
در جريان حادثه را همچنان ب��ه كارزاري براي دامن 
زدن به نارضايتي هاي عمومي تبدي��ل كرده اند. آنها 
با پش��ت كردن به حادثه اتفاق افت��اده در امريكا كه 
نوجواني 18 ساله 19 طفل و دو معلم را در يك مدرسه 

به خاك و خون كشید، همچنان خبرهاي حادثه آبادان 
را در سر خط خبرهاي خود دنبال مي كنند. خط سیر 
رسانه هاي معاند درباره حادثه در حالي دنبال مي شود 
كه همدلي مردم با بازماندگان حادثه در فضاي حقیقي 
و مجازي همچنان جريان دارد. فرمانده يگان هاي ويژه 
فراجا درباره اقدام هاي شبكه هاي معاند و تالش آنها 
براي تشويش اذهان عمومي گفت كه حضور يگان ويژه 
صرفاً براي ايجاد امنیت مردم و كمك به آسیب ديدگان 
است.   سردار حس��ن كرمي تأكید كرد كه يگان هاي 
ويژه بر اس��اس رويكرد اجتماعي ب��ا حضور در محل 
حادثه، در كنار ساير ارگان هاي امدادي به كمك مردم 
آس��یب ديده می روند و تا پايان عملیات خاك برداري 

كنار مردم خواهند بود.
   آواربرداري بدون انفجار

 روز گذش��ته گزين��ه روي می��ز تیم هداي��ت كننده 
عملیات، انفج��ار بقاي��اي س��اختمان متروپل براي 
س��هولت آواربرداري بود كه از روي میز برداشته شد. 
عباس معظم��ي، مع��اون ايمني قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبیا گفت كه جلس��ات زيادي با مهندسان و 
متخصصان انفجار برگزار شد، اما پس از بررسي شرايط 
سازه و موقعیت حساس منطقه، انفجار منتفي و ادامه 

آوار برداري به همان رويه سابق دنبال مي شود. 

   درباره نقش دادستان آبادان در وقوع حادثه
محمد مخبر، مع��اون اول رئیس جمهور روز گذش��ته 
حاشیه بازديد از متروپل بار ديگر به فساد روي داده در 
جريان ساخت ساختمان اش��اره كرد و گفت كه فساد 
گس��ترده بین پیمانكار، س��ازنده، ناظر، دستگاه هاي 
صادر كننده مجوز و برخي جاه��اي ديگر وجود دارد. 
حجت االس��الم محمدجعفر منتظري، دادس��تان كل 
كشور هم به خبرهاي منتشر شده درباره دست داشتن 
دادستان آبادان در جريان فساد روي داده واكنش نشان 
داد و گفت كه در صورت قصور دادستان آبادان اغماض 
نمي كنیم و هر مقامي با هر سمتي كه در حادثه نقش 
داشته اند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. وي گفت كه 
هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادان با خبر نیستم، اما 
پیگیر نقش وي هستیم و قطعاً در برخورد با دادستان، 
بازپرس و دادي��ار در صورت مقصر بودنش��ان كوتاهي 
نخواهیم كرد. مسئله را با جديت پیگیري خواهیم كرد 
و اگر از مواردي است كه دادستان آبادان بايد بازداشت 

شود، قطعاً هیچ اغماضي نمي كنیم. 
   دقت فداي سرعت نمي شود

هر چه از زمان وقوع حادثه فاصله بیش��تري مي گیريم 
نگراني خانواده هاي چش��م انتظار هم بیشتر مي شود. 
طرح اين پرس��ش كه زمان آواربرداري چ��ه زماني به 

پايان خواهد رسید، همواره در حال مطرح شدن است. 
محمدحسن نامي، رئیس س��ازمان مديريت بحران در 
اين باره گفت كه تالش بر اين است كه دقت كار را فداي 
سرعت نكنیم تا كسي آسیب نبیند. تجهیزات و امكاناتي 
كه در محل حادثه متروپل وجود دارن��د، در نوع خود 
بي نظیر هستند و از روز حادثه تجهیزات به میزان كافي 
وجود داشته است. اگر مي خواستیم به كمك تجهیزات 
در آواربرداري  خشن عمل كنیم، احتمال داشت افرادي 
كه در محل بودند آسیب ببینند. از دست دادن بسیاري 
از ش��هروندان در حادثه متروپل بسیار غم انگیز است و 

همه ما در اين غم شريك هستیم. 
   آوار برداري در 3 جبهه

امدادگران براي دسترسي بهتر به كانون حادثه ناگزير 
به تخريب خانه دو شهروند شده اند. احسان عباسپور، 
فرماندار ويژه آب��ادان گفت كه در س��ه جبهه در حال 
آواربرداري هس��تیم و تاكنون دو خانه براي دسترسي 
بهتر تخريب شده و تخريب دو خانه ديگر نیز در دستور 
كار قرار دارد. با توجه به اقدام هاي صورت گرفته ظرف 
سه روز آينده عملیات جست وجوي مفقودين و اجساد 

به پايان خواهد رسید. 
   بازداشت 13 مقصر

صادق جعفري چگني، دادستان مركز استان خوزستان 

هم گفت كه تاكن��ون 29 نفر  در جري��ان حادثه جان 
باخته و 1۳ نفر از مسببان و مرتبطین حادثه بازداشت 
شده اند، وي همچنین گفت كه براي جبران ضرر و زيان 
وارده ب��ه حقوق عمومي و اش��خاص زيان ديده، برخي 

اموال شناسايي و توقیف شده است. 
   شهرداري آبادان شريك جرم است

هر روز كه مي گذرد ابعادي تازه تر از فس��اد روي داده 
برمال مي شود. رضايي كوچي، رئیس كمیسیون عمران 
مجلس شوراي اسالمي درباره نقش شهرداري آبادان در 
پرونده گفت كه شهرداري آبادان در ساختمان متروپل 
ش��ريك بوده و مجوز چهارطبقه را به 1۰ طبقه تغییر 
داده است. او در ارتباط تصويري با برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري جمعه ش��ب گفت كه اين س��اختمان به 
صورت مش��اركت بین بخش خصوصي و ش��هرداري 
در حال انجام بود و از نظر م��ن تعارض منافع صورت 
گرفته ، چراكه شهرداري شريك اين ساختمان است. 
او گفت كه نظام مهندسي آبادان با فرماندار و دادستان 
وقت مكاتبه  كرده كه اين پروژه در حال تخلف است، 
ولي اتفاقي نیفتاده است يعني شوراي شهر، دادستان 
و فرماندار در جري��ان كار بودند، اين قدر تخلف محرز 
بوده كه يك فرد معمولي هم متوجه تخلف مي شد، ولي 

كسي اقدامي نكرده است.
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دعواي خونين 
بر سر گربه

دع�واي زن و م�رد همس�ايه ب�ر س�ر نگه�داري گرب�ه در مركز 
ش�هر ته�ران ي�ك كش�ته و دو زخم�ي برج�اي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، عصر روز جمعه به مأموران كالنتري فلس��طین خبر 
رسید، دو نفر از همسايه ها در يكي از ساختمان هاي مسكوني در حال 
مشاجره هستند. وقتي مأموران در محل حاضر شدند مرد 51 ساله گفت: 
من صاحب يك گربه خانگي هستم. از مدتي قبل دختر همسايه گربه هاي 
خیاباني را به ساختمان مي آورد و به آنها غذا مي دهد. اين كار او سبب شده 
كه گربه من چند بار بیمار شود به طوري كه مجبور شدم چندبار گربه ام را 
به دامپزشك ببرم. او قول داده بود كه در خیابان به گربه ها رسیدگي كند، 
اما امروز دوباره ديدم كه گربه ها را به ساختمان آورده است كه با او مشاجره 
كردم. مأموران پلیس در اولین گام دو طرف را به سازش دعوت كرده و 
راهي كالنتري شدند. هنوز زمان زيادي نگذشته بود كه بار ديگر به پلیس 
خبر رسید در همان ساختمان حادثه اي خونین رقم خورده است. با حضور 
مأموران مشخص شد كه مرد 51 س��اله در حیاط ساختمان با ضربات 
چاقو به زندگي اش پايان داده است. مادر و دختر همسايه هم كه از سوي 
مرد خشمگین با ضربات چاقو مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل 
شدند. با تأيید حادثه از سوي پلیس، قاضي شعباني بازپرس شعبه دهم 
دادسراي امور جنايي در محل حاضر شد. تحقیقات نشان داد لحظاتي 
بعد از رفتن مأموران كالنتري، مرد همسايه كه ساكن طبقه چهارم بوده 
وارد خانه اش شده و لحظاتي بعد در حالي كه چاقو به دست داشت به 
طبقه سوم برمي گردد و دختر همسايه را مقابل آپارتمانشان با ضربات 
چاقو هدف قرار مي دهد. وقتي با فريادهاي دختر ۳4 ساله، مادرش براي 
دفاع از او وارد مي شود،  مرد خشمگین او را هم با ضربات چاقو هدف قرار 
مي دهد. بعد هم راهي حیاط ساختمان شده و با دو ضربه چاقو به گردن 

و پنج ضربه به شكم به زندگي خودش پايان مي دهد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني از بیمارستان خبر رسید دختر 
جوان به علت شدت جراحت در كما به سر مي برد. مادر او هم كه دچار 
جراحت كمتري شده است، تحت درمان قرار دارد. تحقیقات بیشتر در 

اين باره جريان دارد. 

   غالمرضا مسکنی
اخت�الف ملک�ي مرد ج�وان ب�ا يک�ي از س�ازمان هاي دولت�ي در 
شهرس�تان ش�هريار پنج كش�ته وپنج زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
چه�ار نگهب�ان در جري�ان حادث�ه ج�ان باخت�ه، ي�ك نگهب�ان 
در ش�هريار و چهار مأم�ور پليس ه�م در تهران مجروح ش�ده اند. 
به گزارش جوان، صبح روز جمعه حادثه تیراندازي در روس��تاي باالبان 
شهرستان شهريار اتفاق افتاد. بررسي هاي پلیس بعد از حضور در محل 
نشان داد مرد جوان با شلیك گلوله شش نگهبان يك زمین را هدف قرار 
داده و از محل گريخته است. در اولین بررسي ها مشخص شد چهار نفر از 
مجروحان به علت شدت جراحت در محل جان باخته و دو نفر ديگر كه 
دچار جراحت شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. در حالي كه تحقیقات 
در جريان بود، از بیمارستان خبر رسید يكي از مجروحان به علت شدت 
جراحت فوت شده است. بررسي ها در اين باره جريان داشت كه روز گذشته 
خبر رسید حادثه تیراندازي در خیابان طالقاني تهران مقابل ساختمان 
بنیاد شهید اتفاق افتاده است. بررسي هاي اولیه مشخص كرد مرد مسلح 
شروع به تیراندازي به سوي مأموران پلیس كرده است كه در جريان آن چهار 
مأمور پلیس مجروح شدند و متهم سرانجام به دست پلیس بازداشت شد. 
تحقیقات اولیه نشان داد كه متهم بازداشت شده همان قاتل تحت تعقیب 

است كه روز جمعه حادثه خونین را در شهرستان شهريار رقم زده است. 
    اظهارات رئيس پليس پايتخت

سردار حسین رحیمي، فرمانده انتظامي پايتخت در نشست خبري روز 
گذشته به خبرنگاران گفت كه روز جمعه حادثه اي خونین در روستاي 
باالبان شهرستان شهريار اتفاق افتاد كه در جريان آن متهم بعد از قتل چهار 
نفر و زخمي شدن دو نفر متواري شده بود. تحقیقات براي بازداشت متهم 
24  ساله در جريان بود كه خبر رسید متهم روز گذشته در خیابان طالقاني 
با مأموران پلیس درگیر شده است. بررسي ها نشان داد در جريان درگیري 
دو مأمور پلیس به شدت مجروح  و دو مأمور ديگر به صورت سطحي زخمي 
شده  اند. سرانجام متهم با رشادت دو مأمور پلیس دستگیر و اسلحه وي هم 
كشف شد. سردار رحیمي همچنین گفت كه متهم برنامه داشته و دنبال 
اقدامات ديگري بوده است. سردار رحیمي ادامه داد: بررسي ها نشان داد 
كه گلوله هاي به كار گرفته شده در حادثه با گلوله هاي حادثه اسالمشهر 
مطابقت داشت. رئیس پلیس تهران همچنین گفت كه متهم از ارتكاب 
جنايت ها ابراز ندامت نكرده و انگیزه اش اختالف مالي بوده است و موضوع 
امنیتي مطرح نیست. وي درباره موضوعات مطرح شده درباره تجمع مقابل 
ساختمان بنیاد شهید در خیابان طالقاني هم گفت كه هیچ تجمعي در 

جريان نبوده است. 
    بررسي سالمت رواني متهم

دكتر محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي هم گفت كه متهم 
اعتراف كرده با نگهبان ها اختالف مالي داش��ته و اسلحه  را از شهرستان 

تهیه كرده و دست به جنايت زده است. وي گفت كه اصالً موضوع امنیتي 
و سیاسي در پرونده مطرح نیست و پزشكي قانوني براي تأيید صالحیت 

رواني متهم اقدامات الزم را انجام مي دهد. 

  گفت وگو با قاتل
خودت را معرفي كن ؟ 

علیرضا هستم 24 سال سن دارم و مجرد هستم. 
اعتياد داري ؟ 

نه.
شغلت چيست؟ 

من به خاطر مشكالت خانوادگي تا ديپلم درس خواندم و االن هم باغدار 
هستم و در روس��تاي باالبان شهرستان ش��هريار همراه پدرم باغداري و 

كشاورزي مي كنیم.
چه شد كه روز جمعه ش�ش نفر را با گلوله زخمي كرده  و به 

قتل رساندي ؟ 
من و پدرم با مديران شركتي كه زير نظر يك سازمان دولتی  است، اختالف 
داريم و من هم ساعت 7 صبح روز جمعه تصمیم گرفتم مديران شركت را 

به قتل برسانم و انتقام بگیرم. 
چه اختالفي  داريد ؟ 

يك قطعه زمین باغي در حوالي روستايمان داريم كه پدرم حدود 2۰سال 
قبل اعیان آن را خريداري كرد و مدارك آن هم اس��ت، اما عرصه زمین 
متعلق به سازمان دولتی اس��ت و همین موضوع باعث اختالف ما شده 

بود و آن شركت تصمیم داش��ت زمین ما را تصاحب كند و در واقع به ما 
زور مي گفتند. 

چطوري مي خواستند زمين هاي شما را تصاحب كنند ؟ 
آنها همیشه مي گفتند بايد ما اعیان زمین ها را به شركت واگذار كنیم و 
به همین خاطر هم از چند سال قبل ش��ركت در چهار طرف زمین چند 
كانكس گذاشت و چند نگهبان هم استخدام كرد و آنها از زمین نگهباني 
مي دادند و اجازه نمي دادند ما به داخل زمین ه��اي خودمان برويم. آنها 
حتي هر چند وقت يك بار درخت هاي میوه داخل زمین را قطع مي كردند 
و مي خواستند با اين روش اعیان را از بین ببرند و زمین را تصاحب كنند. 
از طرفي چند باري پدرم را كارگران و نگهبان هاي آنجا كتك زده بودند و 
من از دو سال قبل تصمیم گرفتم،  انتقام بگیرم و روز حادثه هم با همین 

انگیزه به آنجا رفتم. 
يعني مي خواستيد از نگهبان ها انتقام بگيريد ؟ 

نه، من مي خواس��تم از مديران آنجا انتقام بگیرم و قصد داشتم آنها را به 
قتل برسانم و فكر كردم روز حادثه آنجا هستند، اما وقتي به داخل يكي از 
كیوسك ها رفتم و نگهبان به من اجازه ورود نداد او را با كلت هدف قرار دادم 
و در را بستم و بیرون آمدم و به همین ترتیب به كیوسك هاي ديگر مراجعه 

كردم و به طرف نگهبان ها شلیك كردم. 
فکر نکردي بعد از دستگيري قصاص مي شوي  ؟ 

من براي انتقام رفتم و فكر كردم پس از اينكه مديران ش��ركت را به قتل 
رساندم يا در آن حادثه خودم به قتل مي رسم يا اينكه خودم به زندگي ام 

پايان مي دهم، اما متأسفانه به هدفم نرسیدم. 

االن از اينکه پنج نگهبان بي گناه را به قتل رساندي و  پنج نفر   
هم زخمي كردي، راضي هستي ؟ 

من از دوران كودكي از مديران آن شركت كینه داشتم شايد از 18 سال قبل، 
اما االن پشیمان هستم كه نگهبان ها را به قتل رساندم. 

اسلحه را از كجا تهيه كردي ؟ 
اسلحه را مدتي قبل به قیمت 1۰ میلیون تومان از يكي از شهرهاي مركزي 

خريدم. 
براي اجراي نقشه قتل خريدي ؟ 

نه، من از دوران كودكي عاش��ق اسلحه بودم و دوس��ت داشتم همیشه 
اس��لحه واقعي داشته باش��م و به همین خاطر خريدم، اما وقتي تصمیم 
گرفتم از مديرهاي آن شركت انتقام بگیرم اسلحه را برداشتم و به محل 

حادثه رفتم. 
بعد از حادثه چه كار كردي ؟ 

بعد از حادثه ف��رار كردم و به تهران آمدم و يك ش��ب ه��م داخل پارك 
خوابیدم. 

گفته بودي قصد داشتي در تهران هم از افراد ديگري انتقام 
بگيري ؟ 

نه، من فرار كردم و در واقع جا و مكاني نداش��تم و از اي��ن خیابان به آن 
خیابان مي رفتم كه شناس��ايي نش��وم. چون فكر مي كردم مأموران در 

تعقیبم هستند. 
چه شد كه به مأموران شليك كردي ؟ 

وقتي وارد خیابان طالقاني شدم و مأموران را ديدم فكر كردم مأموران مرا 
شناسايي كرده اند و در محاصره آنها گرفتار شده ام كه به طرف آنها شلیك 
كردم و چهار نفر را با گلوله زخمي كردم و بعد هم كه يكي از مأموران خودش 

را روي من پرت كرد و مرا دستگیر كرد. 
زماني كه مأمور روي شما پريد، شما دوباره دست به اسلحه 

بردي تا به او هم شليك كني ؟ 
بله، او خودش را روي من انداخت و من هم مي خواستم با اسلحه او را بزنم 
كه اسلحه را از من گرفت و من هم با چاقو او را زدم، اما باز هم موفق به فرار 

نشدم و او با اينكه زخمي شده بود مرا رها نكرد. 

مفقودى
قرارداد واگذارى قطعـه زمين معوض  به مسـاحت 352 متر مربع به 
شـماره 20/491 مـورخ 99/2/4 فيمابين شـهردارى منطقه 9 تبريز 
و آقايان بهلول خليل زاده شيشـوان فرزند محمدحسـين به شماره 
شناسنامه 57 (به نسـبت سهمى چهار دانگ از ششدانگ) و عيسى 
زارع اصل  فرزند قربان به شماره شناسنامه 1559 (به نسبت سهمى دو 
تبريز دانگ از ششدانگ) مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  

مفقودى
برگ سبـز و برگ كمپانـى و بنچاق موتورسيكلت سيسـتم 
بهرو تيـپ 125cc مدل 1393 رنگ مشـكى شـماره پالك 
 0124NBJ151382 (ايران579-73152) به شـماره موتور
شـماره تنه NBJ125A9318705 متعلق به محسن ايمانى 
البرز لنگه بيز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 DENA+EF7-MT اينجانب ماشااله كمانكش مالك خودروى دنا تيپ
 NAAW21HU2LE262945 رنگ سفيد و مدل 1399 به شماره شاسى
و شـماره موتور 147H0504553 بـه علت فقدان اسناد فـروش تقاضاى 
رونوشت المثنى نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف مـدت 10 روز به دفتـر حقوقى سازمان فروش شـركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شـهر ساختمان سمنـد مراجعه نمايد، بديهى 
البرز است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

انتقام خونين   با  5 كشته و 5  زخمي 

10 سال زندان 
مجازات هواپيما ربايي

حک�م 10س�ال حب�س ب�راي م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام 
اق�دام ب�راي رب�ودن هواپيم�اي پ�رواز اه�واز – مش�هد 
محاكم�ه ش�ده ب�ود، در دي�وان عال�ي كش�ور تأيي�د ش�د. 
به گزارش جوان،  اس��فند س��ال 99 مأموران از ف��رود اضطراري يك 
هواپیماي مسافربري اهواز – مشهد با 6۳ مسافر و 12 كادر پرواز باخبر 
شدند. شواهد نش��ان داد مردي قصد ربودن هواپیما را به طرف كشور 
عربستان داشت كه بعد از فرود آمدن در فرودگاه اصفهان دستگیر شد. او 
انگیزه خودش را اعتراضات اجتماعي اعالم كرد و در روند بازجويي ها به 
مأموران گفت: »برقكار بودم كه از يكسال و نیم قبل به فكر هواپیماربايي 
افتادم و نقشه آن را طراحي كردم. براي سوار شدن در هواپیما تنها نبودم 
و به همراه پسر پنج ساله و همسرم نیز سوار هواپیما شدند. همسرم اصاًل 
در جريان اين ماجرا نبود و نمي دانست من چه نقشه اي دارم. « او در ادامه 
گفت: »وقتي هواپیما بلند شد مهماندار را صدا كردم و به او كاغذي دادم 
كه رويش نوش��ته بودم به من جلیقه انفجاري وصل است و كنترل آن 
دست شخص ديگري است. مهماندار با خونسردي رفت و چند صندلي 
آن طرف تر كاغذ را به مردي داد. آن مرد هم با سرعت زياد به گونه اي كه 

اصالً متوجه نشدم من را بازداشت كرد.«
متهم بعد از اقرار به جرمش راهي زندان شد و پرونده در شعبه هشتم 
دادگاه كیفري يك استان تهران رسیدگي شد. در پايان هیئت قضايي 
وارد شور ش��د و متهم را به 1۰س��ال حبس محكوم كرد. اين حكم به 

ديوانعالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات ديوان نیز تأيید شد. 
 

آخرين آمار قربانيان متروپل:29 كشته و 37 زخمي

رئيس ستاد بحران كشور:  دقت فداي سرعت نمي شود

شهادت يك مأمور پليس 
و 2 محيط بان

در جريان دو حادثه جداگانه در 
استان هاي سيستان و بلوچستان 
و ف�ارس يك مأمور پلي�س و دو 
محيط بان به ش�هادت رسيدند. 
به گزارش جوان،  س��اعت 21:48 
شامگاه جمعه حادثه تیراندازي در 
شهرستان دلگان استان سیستان و 
بلوچستان اتفاق افتاد. بررسي هاي 
پلیس نش��ان داد اش��رار به سمت 
خودروي شخصي سرگرد »عباس راه انجام« كه همراه خانواده در مسیر 
ايرانشهر به دلگان در حال حركت بود،  تیراندازي كرده اند. در اين حادثه 
»سرگرد راه انجام« به شهادت رسید و همسرش مجروح و به بیمارستان 

منتقل شد. تحقیقات براي بازداشت عامالن حادثه در جريان است. 

   شهادت 2 محيط بان 

در جري��ان حادثه اي ديگ��ر كه ش��امگاه جمعه در منطق��ه پناهگاه 
حیات وحش دره باغ شهرستان بوانات استان فارس اتفاق افتاد محیط بان 
محمد فرهمند به همراه همیارش رضا بهرامپور با شلیك شكارچیان 
غیرمجاز به شهادت رسیدند. همیار محیط بان ديگر به نام علي اسدي 
هم در جريان حادثه زخمي و به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات پلیس 

براي بازداشت عامالن حادثه جريان دارد. 


