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گروه حوادث /عامالن تیراندازی و درگیری خیابانی در تهران با تالش
پلیس دستگیر شدند.
ســرهنگ «ســعید راســتی» رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت
عمومی تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :در پی وقوع
یــک فقــره درگیری منجر بــه تیرانــدازی و تخریــب خودروهای پارک
شــده در کنارخیابان شهید نامجو با سالح جنگی توسط  2موتورسوار،
شناســایی و دســتگیری عامالن درگیری بهصورت ویژه در دســتور کار
پلیس قرار گرفت.
مأمــوران انتظامــی بــا کار اطالعاتــی ،هویــت هــر دو عامــل اصلی
درگیری و تیراندازی را شناســایی کردنــد و با هماهنگی مرجع قضایی
طی عملیاتی پلیســی در مخفیگاهشــان در حوالی هفت تیر دســتگیر
شــدند .متهمان در همان بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف و علت
آن را قدرت نمایی اعالم کردند.
ســرهنگ راســتی با بیــان اینکــه متهمان از افراد شــرور و با ســابقه
بوده و پیشتر با همین عنوان مجرمانه دســتگیر شدهاند ،اضافه کرد:
متهمان پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

رفتیــم و پــس از چند روز همســرم
فوت کرد .در آنجا با طرح شــکایتی
خواســتار شناســایی و دســتگیری
عامــل تیراندازی شــدیم اما پلیس
آن کشــور بــا ما همکاری نکــرد و به
ایران برگشــتیم و شــکایتمان را از
طریــق مراجــع قضایــی کشــورمان
ادامه دادیم.
پــس از ایــن شــکایت ،مأموران
در نخســتین گام متوجــه شــدند که
مقتــول و خانــوادهاش در خراســان
شــمالی و در نزدیکــی مــرز ایــران
و ترکمنســتان زندگــی میکننــد و
مقتــول در حیــن شــکار احتمــاالً به
اشــتباه نزدیــک مــرز ترکمنســتان
شــده و پــس از درگیری بــا مأموران
مرزبانــی کشــته شــده اســت .وقتی
پلیــس ایــران در این بــاره از پلیس
ترکمنســتان توضیح خواســت آنها
ادعایــی عجیــب را مطــرح کردنــد
و مدعــی شــدند وی خودکشــی
کــرده اســت .آنهــا در گــزارش خود
آوردنــد کــه وی بــه نزدیکــی مــرز
ترکمنســتان رســیده بــود و در حال
ورود بــه ترکمنســتان بــوده کــه از
ســوی مرزبانــان بــه او اخطــار داده
شــد .امــا وی بــه ســمت مرزبانــان
ترکمنستانی شلیک کرده و موجب

مجــروح شــدن یــک مرزبــان هــم
شــد و در ادامــه هــم در اقدامــی
عجیب لوله تفنگ را در دهان خود
گذاشــت و شــلیک کــرد و مأموران
مرزبانی ترکمنســتان بالفاصله وی
را بــه بیمارســتان منتقــل کردند که
فوت کرد.
ایــن ادعــا از ســوی اولیــای دم
پذیرفتــه نشــد و آنها عنــوان کردند
که مقتول به هیچ انســانی شــلیک
نمیکرد .ضمــن اینکه دلیلی برای
اینکه به خودش شــلیک کند وجود
ندارد و به قتل رسیده است.
بــا ایــن حــال ردی از قاتــل
احتمالــی به دســت نیامد تــا اینکه
فرزنــدان مقتــول بــا شــکایتی در
تهــران خواســتار صــدور حکــم
پرداخت دیه از بیتالمال شدند.
بــا ایــن درخواســت پرونــده بــه
شعبه  2دادگاه کیفری استان تهران
فرســتاده شد و در جلســه رسیدگی
به این درخواســت فرزندان مقتول
عنــوان کردنــد :خواســته اصلــی ما
پیگیــری پرونده اســت امــا چون 5
سال از رســیدگی به آن گذشته و به
نتیجه خاصی نرســیده ،درخواست
دیه از بیتالمال را داریم.
بــا ایــن حــال قضــات پــس از

بررســی دقیــق پرونــده و همچنین
بــا توجه بــ ه نظریه پزشــکی قانونی
دربــاره علــت مــرگ و فاصلــه
شــلیک گلولــه و ...نظــر خودکشــی
مقتول را درســت تشــخیص دادند
و درخواســت پرداخــت دیــه از
بیتالمــال را رد کردنــد .رد ایــن
درخواســت با اعتــراض اولیای دم
همراه شــد و آنها با ارسال الیحهای
به دیوان عالی کشــور مدعی شدند
پدرشــان بــه قتــل رســیده اســت.
بــا بررســی مــدارک موجــود و رأی
صــادره و الیحــهای کــه اولیــای دم
نوشــته بودنــد دیــوان عالــی کشــور
رأی صــادره را نقض کــرد و پرونده
را بــرای رســیدگی دوباره به شــعبه
 10دادگاه کیفــری اســتان تهــران
فرستاد .در جلســه رسیدگی به این
پرونــده ،فرزنــدان مقتــول و پــدر و
مــادر او در دادگاه حاضــر شــدند و
بار دیگر خواســتار پیدا شدن عامل
قتــل شــدند و گفتنــد تــا آن زمان با
توجه به طوالنی شدن روند پرونده
خواســتار پرداخــت دیــه از بیــت
المال هستیم.
پــس از اظهــارات اولیــای دم،
قضات بــرای صدور رأی وارد شــور
شدند.

شرارت های پسر روانی

با قــــــتل پایان یافت

گــروهحــوادث/زنجوانکــهباتهدید
اسیدپاشــی از ســوی پســرش از تــرس
خانهاش را ترک کرده بود وقتی فهمید
پســرش مرتکب قتل شــده در دادسرا
بیهوششد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران»،ســاعت 9شــبسهشنبه17
فروردین در یکی از بوســتانهای غرب
تهران پســری  17ســاله با چاقو زخمی
شــده و پــس از انتقــال به بیمارســتان
فوت کرد .گزارش این جنایت از سوی
مأمــوران کالنتــری  140بــاغ فیــض به
بازپرسکشــیکقتــلپایتختاعالم
شــد .بالفاصلــه تحقیقــات به دســتور
بازپــرس ساســان غالمــی آغــاز شــد.
دوســت مقتول که در صحنه جنایت
حضورداشت،گفت:ایمان-مقتول-
مدتیبودکهباقاتلدرفضایمجازیو
حتیبیرونکریداشت.حسادتهای
آنها بــه قدری بــود که ســر کوچکترین

مسألهای باهم کری خوانی داشتند .هر
کدام شــان میخواســت ثابت کند از
دیگریبرتراست.
روز حادثه ،ایمان به ســراغم آمد و
گفت بابک(قاتل) با من قرار گذاشته
و گفتــه به یکی از بوســتانهای نزدیک
خانه بــروم .امــا نمیخواهــم تنهایی
بــروم و تو و چند نفــر از بچهها با من به
محل قرار بیایید تا اگر درگیری و بحثی
شد از من حمایت کنید .من هم قبول
کردموبههمراهچندنفرازدوســتانمبا
ایمان راهی پارک شــدیم .داخل پارک
ایستادهبودیمکهناگهانبابکسواربر
موتورسیکلتشبهسمتماآمد.بدون
هیچ حرفــی او در مقابــل ایمان توقف
کرد و از موتورش پیاده شد و با چاقویی
که به همراه داشــت ضربهای به ســینه
ایمان زد و دوباره ســوار موتورش شد و
فرارکرد.اینحرکتاوبهقدریســریع
بودکهماشوکهشدیم.

با حکم قضایی انجام شد  

تخریب 90ویال و باغچه
غیر مجاز در پاکدشت

مترجم آرزو کیهان

تیراندازی در خیابان برای قدرت نمایی

گروه حوادث /رســیدگی بــه پرونده
مرد ایرانــی که در مرز ترکمنســتان
بــا اصابــت گلولــه جــان باختــه
بــا درخواســت اولیــای دم بــرای
دریافــت دیــه از بیتالمــال وارد
مرحله تازهای شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،رســیدگی به ایــن پرونده
از  5ســال قبــل با شــکایت خانواده
مقتــول بــه قــوه قضائیه آغاز شــد.
آنهــا مدعــی بودنــد مقتــول کــه
شــکارچی بوده در مرز ترکمنســتان
مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفته و
بعــد از چند روز در بیمارســتانی در
آن کشــور جانــش را از دســت داده
ولــی پلیــس ترکمنســتان بــا آنهــا
همکاری نمیکند.
همســر مقتــول در توضیــح
بیشــتر به مأمــوران گفت :شــوهرم
بعضــی از روزهــا صبح برای شــکار
از خانــه خــارج میشــد و عصر هم
برمیگشــت امــا روز حادثــه پس از
خــروج از خانــه دیگــر بازنگشــت.
مــا پــس از پیگیریهــای بســیار
متوجــه شــدیم کــه او بــا اصابــت
گلولــه مجــروح شــده و در یکــی از
بیمارستانهای ترکمنستان بستری
اســت .پــس از آن بــه ترکمنســتان

حوادث جهان

گروه حوادث /تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ مرموز کودک  8روزه
درحالی به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد کــه والدین کودک پس از
انتقال به بیمارستان ،متواری شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،سهشــنبه  17فروردین زن و
مــرد جوانــی در حالی که کودکــی  8روزه را در آغوش داشــتند به یکی
از بیمارســتانهای تهران رفتند .آنها مدعی بودند که کودکشــان بیمار
بوده و ناگهان حالش وخیم شــده اســت.نوزاد در بیمارســتان بستری
شــد اما پس از آن والدین نوزاد ناپدید شــدند ،نوزاد پسر تحت درمان
قرار گرفت اما با گذشــت حدود  24ســاعت ،حال نوزاد وخیمتر شــد و
درنهایت ظهر چهارشنبه  18فروردین فوت کرد.
فــوت نــوزاد توســط مأمــوران کالنتــری  106نامجــو بــه بازپــرس
حبیباهلل صادقی اعالم شــد که باتوجه به مشکوک بودن مرگ نوزاد
و ناپدیــد شــدن والدین بازپرس شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی
پایتخــت دســتور تحقیقــات از خانــواده او را صــادر کرد،اما بررســیها
نشــان میداد مشــخصاتی کــه والدین نــوزاد در برگه پذیرش نوشــته
بودنــد دروغیــن بوده اســت؛ به دســتور بازپرس جنایی جســد نوزاد با
توجه به نامشــخص بودن علت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شــد.
همچنین بازپرس جنایی دســتور شناســایی و بازداشت والدین کودک
فوت شده را صادر کرد تا راز مرگ نوزاد  8روزه برمال شود.

هشدار

مرگ نوزاد  8روزه از بیمارستان

مرگ مرموز  مرد شکارچی در مرز
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ابهام در پرونده

جایزهای که کامتان را تلخ میکند

گروه حوادث /چند ســالی اســت که در کشورمان با پدیده جدیدی با عنوان
کالهبرداری به بهانه برنده شــدن در مســابقات مختلف رو به رو شدهایم.
یک شگرد مجرمانه که هزاران نفر را در دام کالهبرداران گرفتار و میلیاردها
تومان به جیب خالفکاران و مجرمان سرازیر کرده است.
در ایــن شــگرد فــردی در تمــاس با تلفــن همــراه قربانی خــود مدعی
میشــود کــه وی در یــک مســابقه رادیویــی و تلویزیونــی یــا مســابقات
شــرکتهای مخابراتی برنده جایزه شــده اســت و حاال بــرای دریافت این
جایزه که معموالً نیز مبالغی بین  2تا  10میلیون تومان عنوان میشود فرد
مورد نظر باید به نزدیکترین دستگاه عابر بانک مراجعه کند تا با اجرای
دستوراتی که فرد تماس گیرنده به وی میدهد پول به حسابش واریز شود.
این در حالی است که اغلب افراد پس از این تماسها به واقعی بودن
آن شــک نکــرده و بالفاصله برای دریافــت جایزه خیالی خود به دســتگاه
عابــر بانک مراجعه میکنند اما فقط با وارد کردن چند شــماره و فشــردن
چند کلید نه تنها پولی به حسابشــان واریز نمیشــود بلکه تمام موجودی
حسابشــان نیز در کمتر از چند ثانیه خالی شــده و به حســاب کالهبرداران
منتقل میشود.
خانــم جوانــی کــه چنــد مــاه قبــل قربانــی یکــی از همیــن تماسهای
کالهبردارانــه شــده بــود در تمــاس بــا روزنامه ایــران گفت :عصــر یک روز
جمعــه تلفن همراهم زنگ خورد و خانمی خوش بیان خبر برنده شــدن
مرا به خاطر خوش حســابی در پرداخت هزینه تلفن همراهم اعالم کرد.
او به من گفت  5میلیون تومان جایزه به من تعلق گرفته اســت .ســپس از
من خواست برای دریافت جایزهام به پای دستگاه عابربانک بروم .من که
کمی مشکوک شده بودم پرسیدم چرا باید این کار را بکنم و چرا خودشان
این جایزه را به حسابم واریز نمیکنند که با چرب زبانی به گونهای مرا قانع
کرد که بدون هیچ پرسشــی به نزدیکترین عابر بانک رفتم .به شــمارهای
کــه با من تماس گرفته بود زنگ زدم همان خانم گوشــی را جواب داد و از
من خواســت مراحل انتقال وجه را انجام دهم وقتی دکمه پایان عملیات
را فشــار دادم ناگهان پیامکی برایم ارســال شــد که از دیدن آن شوکه شدم
پیامــک از بانک بــود اما نه تنها پولی به حســابم واریز نشــده بود بلکه کل
موجودی حسابم نیز خالی شده بود.
خانــم جــوان ادامه داد :امــا بدتر از ایــن کالهبرداری اتفاقی بــود که در
پیگیــری پروندهام رخ داد .وقتی به پلیس شــکایت کــردم و پروندهام پس
از حدود دو ماه به دادســرا رفت پس از بررســی پرونده در حالی که پلیس
حتــی رد مــرد کالهبــردار را هــم پیدا کــرده بود در دادســرا بــرای پروندهام
منــع تعقیب زدنــد و گفتند جــرم کالهبــرداری اتفاق نیفتاده اســت .حاال
مانــدهام که باید چه کار کنم؟ این در حالی اســت کــه نمونه این پروندهها
در کشور بشدت افزایش یافته است و تحقیقات پلیسی نشان می دهد این
کالهبرداری ها اغلب از ســوی زندانیان سابقه دار و از داخل زندان هدایت
می شــود .در همین رابطه روز گذشته سردار علیرضا لطفی ،رئیس پلیس
آگاهی پایتخت ،این موضوع را کالهبرداری دانســته و گفت :در چند ســال
اخیر جرمی در ســطح کشــور بهصــورت حرفهای و شــبکهای تحت عنوان
ت  .در این
کالهبــرداری تلفنی یا همــان کارتبه کارت رواج پیدا کرده اســ 
روش کالهبــرداران بــا اســتفاده از گوشــی تلفــن همــراه اقدام بــه برقراری
تماس با شــهروندان کرده و به بهانههای مختلف مثل برنده شــدن ســفر
زیارتــی در قرعهکشــی همــراه اول ،برنامــه رادیویــی و ...افــراد را مجاب به
حضــور در پــای خودپرداز کــرده و با القای اعــداد و ارقام ،اقــدام به انتقال
وجوه آنها به حســابهای در اختیار خود میکننــد .حتی با مواردی مواجه
بودیم که با در اختیار گرفتن رمز دوم حساب وجوه شاکیها را از حسابشان
برداشت کردند .سردار لطفی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع این جرم
اقدامات متعددی انجام شــده ،افزود :از جمله تعــدادی از بانکها اقدام
بــه درج مطالبی در صفحــه مانیتور دســتگاه خودپــرداز کردند ،همچنین
ی در جراید و رسانههای گروهی منجر به کاهش وقوع این جرم
اطالعرسان 
شــد اما با وجود اطالعرســانی انجام شده متأســفانه هنوز آمار وقوع بسیار
زیاد بوده و تعداد زیادی از هموطنان گرفتار حیله کالهبرداران میشــوند.
با تحلیل علت وقوع جرم و مصاحبه با مالباختگان متوجه شدیم که این
افراد به علت عدم اطالع دقیق ،قربانی شــیادان شدهاند .وی خاطرنشان
ی کــ ه همه افراد باید بدانند این اســت که برای
کــرد :مهمترین نکته کلید 
دریافت جایزه نیازی به مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست!
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زندان

برای شوهری که
از مرگ همسرش خبر داد

ëëفرار متهم
بــا شناســایی هویــت قاتــل 18
ســاله ،بازپرس دادســرای امور جنایی
پایتخــت دســتور بازداشــت بابک را
صادر کرد.اما پسر جوان فرار کرده بود.
در حالی که تحقیقات در این خصوص
ادامه داشــت روز گذشــته مــادر بابک
بــه دادســرای امــور جنایــی پایتخت
رفت تــا از علت تحت تعقیب بودن
پســرش بپرســد .زن جــوان کــه تــا آن
لحظه نمیدانســت پسرش دست به
قتل زده ،از شــوک شــنیدن این ماجرا
بیهوش شــد پس از به هوش آمدن و
بهبودی نسبی شروع به شــیون و زاری
کرد و گفت :زمانی که پســرم یک سال
و نیمش بود پدرش ما را ترک کرد .من
با ســختی زیادی بابــک و خواهرش را
بزرگ کردم .باورم نمیشــود که بابک
دستبهچنینکاریزدهباشدومادری
راداغدارکردهباشد.

گــروه حوادث/ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در  ۱۰هکتــار از
اراضــی کشــاورزی مرغــوب شهرســتان پاکدشــت بــه ارزش
یــک هــزار میلیارد ریــال با حکــم قضایی تخریــب و زمینها
آزادسازی شد.
بــه گــزارش ایلنــا ،ســردار «کیومــرث عزیــزی» فرمانــده
انتظامی شــرق استان تهران با اعالم این خبر گفت :به منظور

مــرد امریکایــی بــرای کمک بــه همســر کالهبــردارش وانمود کــرد او
مرده اســت تا در جلســه محاکمه حاضر نشــود اما با افشای این دروغ
خودش نیز بازداشت شد .به گزارش کرایم« ،ردلی ویلر» متهم است
کــه وانمــود کرده همســرش فوت شــده تا در جلســه دادرســی پرونده
کالهبرداریاش در دادگاه ویرجینیای امریکا حاضر نشود.
با ادعای این مرد ،تحقیقات پلیس در این ارتباط آغاز شد و روشن
شد که همسر «ردلی» زنده است و تنها قصد فرار از حضور در دادگاه
را داشته از اینرو این زن و شوهر با هم دستگیر و راهی زندان شدند.
ســخنگوی پلیس ویرجینیا بیان کرد که این نخســتین باری نیست که
مــا با مرگهــای جعلی برای فــرار از قانون روبــهرو هســتیم از این رو در
صورت بروز چنین شرایطی تحقیقات دقیقی در این زمینه آغاز میشود
و در صورت جعلی بودن مرگ با متخلفان برخورد خواهد شد.

ëëتهدید مادر به اسیدپاشی
او ادامــه داد :بابــک مشــکل روحی
و روانــی دارد و تحــت درمــان اســت.
مدام مرا کتــک میزند و تهدید به مرگ
میکنــد .حتــی یک بــار بــه قــدری مرا
کتک زد که مجبور شــدم از او شــکایت
کنم .پروندهای برای پســرم در دادسرای
اطفال تشکیل شد اما از آنجایی که مادر
هستمودلمنمیآمدکهبچهامبهزندان
بیفتد ،از شــکایت صرف نظر کردم .زن
جوان گفــت :بعــد از آزادی اش به من
گفــت برایم خــودرو بخــر امــا وقتی با
پاســخمنفیمنمواجهشــدمراتهدید
به اسیدپاشــی کرد .ترس از اسیدپاشــی
باعثشدکهبهخانهخواهرمپناهببرم.
از این ماجرا هم خبر نداشتم و االن هم
نمیدانــم بابک کجاســت .تحقیقات
برایدســتگیریمتهمفراریبهدســتور
بازپــرسشــعبهســومدادســرایامــور
جناییپایتختادامهدارد.

خسارت به 23روستا در

          زلزله مریوان

گروهحوادث/زلزله  ۵.۳ریشتری شامگاه سهشنبه در مریوان ،به  297واحد مسکونی
در ۲۳روســتای ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد و  9نفــر مصدوم شــدند .محمد
فالحی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اعالم این خبر گفت :ساعت
 19و  42دقیقه و  ۲۳ثانیه شامگاه سهشنبه زلزلهای با قدرت  ۵.۳ریشتر در مرز عراق و
استان کردستان ،حوالی مریوان و در عمق  ۱۰کیلومتری زمین رخ داد .این زلزله در ۲۴
کیلومتری مریوان ۲۷ ،کیلومتری چناره و  ۲۸کیلومتری بوئین سفلی ۹۸ ،کیلومتری
ســنندج روی داد و مردم شــهرهای سنندج ،سروآباد ،ســقز ،بانه و دیواندره نیز آن را
احساس کردند .پس از وقوع زلزله ،تیمهای ارزیاب هالل احمر و دیگر دستگاههای
مسئول ،به منطقه اعزام شدند و در بررسیهای اولیه ،خسارت به ۲۹۷واحد مسکونی
در  ۲۳روستای مریوان گزارش داده شد .وی با بیان اینکه  ۱۸واحد مسکونی بین  ۳۰تا
 ۶۰درصد خسارت دیده است ،افزود :صبح چهارشنبه تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن
انقالب اســامی نیز برای ارزیابی خســارت هــای وارده و جبــران آن به منطقه اعزام
شدند .در زمینلرزه شامگاه سهشنبه ۹ ،نفر بر اثر ترس و هنگام خروج از منزل ،دچار
مصدومیت و بهصورت سرپایی درمان شدند .زلزله مریوان دو پس لرزه نیز بهدنبال
داشت که بزرگترین آن  ۳.۸ریشتر قدرت داشت .علی بختیاری ،سخنگوی سازمان
مدیریت بحران کشور نیز گفت :مشکلی به لحاظ قطعی آب ،برق و ارتباطات وجود
نــدارد و تیمهای عملیاتی در منطقه در حــال رفع عیب احتمالی بوده و تالشها تا
حل کامل مشکل در منطقه ادامه خواهد داشت .شرایط در منطقه زلزله زده عادی
است و مشکل خاص و جدی از سوی مردم و مسئوالن دخیل در امر مدیریت بحران
و ســوانح به این سازمان گزارش نشــده و نیروهای امدادی و ستادی در حالت آماده
باش پاسخگویی به نیازهای احتمالی زلزله زدگان قرار دارند.

 5کشته

       در تصادف پراید و تریلی

گروه حوادث /برخورد  ۲دســتگاه تریلی با یک دستگاه پراید در محور بیرجند
 زاهدان پنج سرنشین پراید را به کام مرگ کشاند.ســرهنگ علیرضــا رضایی ،رئیس پلیس راه خراســان جنوبی در تشــریح
این حادثه گفت :عصر سهشــنبه خودرو پراید با یک دستگاه تریلی اسکانیا و
یک دســتگاه تریلی کشــنده ماک در کیلومتر پنج جاده بیرجند  -زاهدان حد
فاصل پل فرودگاه تا پل غدیر برخورد کرد .خودرو پراید در وســط  ۲دســتگاه
تریلــی قــرار داشــت و یــک دســتگاه تریلــی از عقب بــا پراید برخــورد کرد که
متأسفانه در این حادثه پنج نفر جان باختند و یک نفر مجروح شد.
رئیس پلیس راه خراســان جنوبی اظهار داشــت :همه فوتیها و مصدوم
ایــن حادثــه ،راننــده و سرنشــینان پرایــد هســتند .مصــدوم ایــن حادثــه بــه
بیمارســتان امــام رضــا (ع) بیرجنــد منتقــل شــد و حــال عمومــی وی خوب
گزارش شــده اســت .ســرهنگ رضایی گفت :علت این حادثه خونین توسط
کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

تالش برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با حکم قضایی و
با حضور مقتدرانه نیــروی انتظامی در کنار عوامل اداره جهاد
کشــاورزی و دیگــر نهادهــای مرتبط  ۹۰ ،مورد ســاخت و ســاز
غیرمجاز از جمله ویال ،باغچه و چهار دیواری در روستای کبود
گنبــد تخریب و بیــش از ۱۰هکتار از اراضی کشــاورزی به ارزش
کارشناسی شده یک هزار میلیارد ریال آزاد سازی شد.

فرمانــده انتظامــی شــرق اســتان تهــران در پایــان ضمــن
هشــدار بــه متعرضــان امــاک و اراضــی ملــی و کشــاورزی به
شــهروندان توصیــه کــرد :بــرای جلوگیــری از تضییــع حقوق و
زیانهــای مالــی ،قبــل از خرید و یــا هرگونه اقــدام عمرانی در
زمینهای کشــاورزی و  ...نســبت به استعالم اصالت و کاربری
ملک از ادارههای مربوطه اقدام کنند.

اخراج دو پلیس
بعد از کتک زدن مرد بدون ماسک

پلیس هند مرد جوانی را که قصد داشت بدون ماسک به مالقات پدرش در بیمارستان «مادیا پرادش» برود به باد کتک گرفت.
بــه گــزارش اندیتــی« ،کریشــنا کی یــر» راننده  35ســاله هنگام مالقــات با پدرش ماســکش زیر چانــهاش بوده و همیــن موضوع باعث
عصبانیت مأموران پلیس هند شــده و او را مورد ضرب و شــتم قرار دادهاند .تصاویر و فیلم این مرد جوان که زیر مشــت و لگد و دســت و پای
مأموران پلیس افتاده ،ســوژه رســانههای اجتماعی شــد .بنابر گزارشهای موجود ،این دو پلیس ابتدا قصد داشــتند تا این راننده را بازداشت
کنند اما هنگامی که با مقاومت وی روبهرو شــدهاند ،او را مورد ضرب و شــتم قرار دادهاند .این درحالی اســت که پســر خردســال وی که شاهد
ماجرا بوده مدام فریاد میکشید و درخواست کمک میکرده است اما هیچ یک از رهگذران کمکی به او نکرده و تنها نظارهگر ماجرا بودهاند.
با انتشار فیلم رفتار خشن پلیس ،هر دو مأمور از کارشان تعلیق شده و سخنگوی پلیس اعالم کرد که در حال پیگیری این حادثه است.

راز عجیبی که
عروسی زوج چینی را
به هم زد

جشــن عروســی زوج چینــی هنگامــی کــه مادرشــوهر
متوجه شد عروس ،همان دختر گم شده خودش است
به هم خورد.
بهگــزارش دیلــی میــل ،زن چینــی در روز عروســی
پسرش هنگام مالقات با عروس ناگهان با دیدن نشانه
روی دســت او متوجه شــد ایــن دختر همــان فرزند گم
شده خودش است.
مادر داماد وقتی این نشانه را دید از خانواده عروس
پرسید که آیا او دختر واقعیشان است و آنها نیز عنوان

کردنــد کــه دخترشــان را  20ســال پیش کنار جــاده پیدا
کرده و او را به فرزند خواندگی قبول و بزرگ کردهاند.
با روشــن شــدن ایــن ماجرا مادرشــوهر کــه از دیدن
دختر گم شــدهاش پس از  20ســال شوکه شده بود او را
در آغوش گرفت و مراسم عروسی منتفی شد.
ایــن زن به خبرنگاران گفت که  20ســال پیش دختر
خــود را گم کرده و بهنظر میرســد خانواده دیگری او را
کنــار جــاده روســتایی در چین پیدا و بزرگــش کردند اما
این راز را برای  20سال پنهان نگه داشته بودند.

