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 افزايش حساسيت ها
 درفصل گرده  افشاني

خراسان رضوي، كردستان، چهارمحال و بختياري، شرق استان 
 تهران و شهرستان بروجرد (لرستان)

هياهوي نظرسنجي هاي انتخاباتي
 كارشناسان  بر اين باورند نظر سنجى ها بايد  علمى،  فراگير و با توجه به عامل زمان و مكان انجام شود

كتايون مافى/ گروه سياسى

هرچه به روز هاى آغاز تبليغات انتخاباتى نامزدها 
نزديك تر مى شويم جريان هاي سياسي و طرفداران 
نامزدها  هر كدام تالش مي كنند تا با مستندسازي هاي 
ظاهري، كفه ترازو را به نفع نامزد مدنظر خود سنگين 
كرده يا سطح مشاركت مردم در انتخابات را بنا به نظر 

خود به تصوير بكشند.
ــي كه در جامعه همواره حدس ها و گما ن ها  در حال
ــخصي در اين باره وجود دارد، اما  يا برداشت هايي ش
الزمه درك گرايش ها و عاليق افكار عمومي داشتن 
ــخص  منابع معتبر اطالعاتي و برنامه ريزي هاي مش

است. 
نظرسنجي هاي معتبر يكي از اين منابع اطالعاتي 
ــتند كه در زمان انتخابات به يكي از حساس ترين  هس
ــنجي ها مبدل  ــن انواع نظرس ــال  برانگيزتري و جنج

مي شوند.
ــيما، وزارت  ــي چون صداوس ــران نهادهاي در اي
ــا و فارس و  ــي چون ايرن ــات، خبرگزاري هاي اطالع
ــگاه آزاد اسالمي، نيروي مقاومت بسيج،  ايسنا، دانش
ــي نهادهاي زيرمجموعه  ــروي انتظامي و نيز برخ ني
ــاد اسالمي و برخي از نهادهاي  وزارت فرهنگ و ارش

غيردولتي اقدام به نظرسنجي مي كنند.
ــگر و تحليلگر، توان  ــاري، تيم پرسش ــه آم جامع
ــت فعاليت، صحت  ــي، تجربه و قدم ــت علم و قابلي
ــت بي طرفي،  ــودن و رعاي ــه نب ــرد، جانبداران عملك
ــي از جمله  ــت همه ضوابط علم ــدي و رعاي طبقه بن
ــرد نهادهاي  ــه مي توان عملك ــت ك معيارهايي اس
مختلف را در نظرسنجي ها مورد بررسي و نتايج آن را 

مورد توجه قرار داد.
ــنجى هاى انجام شده در انتخابات  بررسى نظرس
ــان مى دهد كه  ــل از راى مردم نش ــج حاص 88 و نتاي

ــيما همواره از اعتبار و دقت  نظرسنجى هاى صداوس
بسيار بااليى برخوردار بوده است.
 نواقص در نظرسنجي ها 

ــت كه  ــرح اس ــه مط ــن نكت ــر اي ــال حاض در ح
ــا انجام  ــه اين روز ه ــي ك ــنجي هاي انتخابات نظرس
ــا چه اندازه صحت دارد و چقدر مي توان به  مي گيرد ت

نتايج آن اعتماد كرد. 
ــناس  جواد جهانگيرزاده نماينده مجلس و كارش
ــي در خصوص صحت نظرسنجي هاي  جامعه شناس
ــد و  ــت: بايد منتظر ش ــم گف ــه جام ج ــي ب انتخابات
ــوان به اين  ــف را ديد. نمي ت ــنجي هاي مختل نظرس
ــنجي و كدام  ــدام نظرس ــرد كه ك ــي ك زودي ارزياب

ــت عمل مي كند. بايد  مركز در اين رابطه كامال درس
ــيم و در  ــته باش ــنجي را در كنار هم داش ما چندنظرس
ــخيص داد كه آيا نظرسنجي ها  آن زمان مي توان تش

مبناي دقيقي دارند يا نه؟
ــج برخي  ــاالي نتاي ــه تفاوت ب ــاره ب ــا اش وي ب
نظرسنجي هاي مشابه افزود: يك اندازه اي از تفاوت 
در نظرسنجي ها قابل قبول است و بيشتر از آن پذيرفته 
نمي شود وقتي تفاوت نظرسنجي هاي مشابه از يك 
ــود مي تواند نشانه اي از  مقدار مشخص بيشتر مي ش
ــد كه يكي از نظرسنجي ها با سوگيري انجام  اين باش

شده است.
يكي از آسيب هاي جدي در انجام نظرسنجي هاي 

ــنجي هاي انتخاباتي،  ــي چون نظرس مهم و حساس
محدود بودن نمونه آماري نظرسنجي است. متاسفانه 
ــنجي هاي  برخي از نهادها يا ارگان ها با انجام نظرس
ــهرهاي بزرگ يا با نمونه آماري  ــطح ش محدود در س
نامتناسب، زمينه فهم نادرست از گرايش هاي موجود 

در همه جامعه ايران را فراهم مي سازند.
ــنجي ها بايد  ــرزاده با بيان اين كه نظرس جهانگي
ــود كه قابل اعتنا باشد در اين باره  به گونه اي انجام ش
ــته بندي شود،  ــنجي ها بايد دس تصريح كرد: نظرس
ــود ميان آحاد مردم  ــخص ش مناطق جغرافيايي مش
ــود، هم شهرها و هم روستاها در آن در نظر  برگزار ش

گرفته شود. 
وي با اشاره به اين كه الزم است تا تمام قواعد علمي 
نظرسنجي در نظرسنجي هاي انتخاباتي مدنظر قرار 
گيرد، افزود: اگر قرار باشد كه نظرسنجي ها در شهرها 
ــود بيشتر بايد از بخش هاي مختلف شهري  انجام ش
ــود يعني هم طبقات اجتماعي و هم مشاغل  گرفته ش
ــخص  ــر قرار گيرند و بحث زنان و مردان مش مد نظ

باشد.
ــناس  ــعود اميرمظاهري، جامعه ش دكتر امير مس
ــنجي هايي كه براي  ــز در خصوص صحت نظرس ني
ــود، گفت: در اين نظرسنجي ها  انتخابات انجام مي ش
ــخصيت ها  ــناخت مردم از ش عامل زمان، مكان و ش

اهميت بسياري دارد. 
ــكار عمومي  ــوز اف ــه اين كه هن ــاره ب ــا اش وي ب
ــكل نگرفته است و خيلي  ــاله ش درخصوص اين مس
ــواالت و ابهامات در اين باره وجود دارد، افزود: از  از س
ــوي ديگر هنوز تبليغات انتخاباتي آغاز نشده است  س
ــنجي صورت بگيرد خيلي خام است  و حتي اگر نظرس
ــكل گيري افكار  چون اطالعات اوليه اي كه براي ش

عمومي الزم است در جامعه به وجود نيامده است. 
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مهدي آييني/ گروه جامعه

ــال 90 به صورت  ــي كه هنوز وام ازدواج س در حال
كامل پرداخت نشده، روز گذشته 128 نماينده مجلس 
ــك فوريتي تخصيص اعتبارات ويژه براي  به طرح ي
ــال  ازدواج جوانان راي موافق دادند تا جواناني كه از س
ــود را به اين  ــتند خ ــته در انتظار وام ازدواج هس گذش
ــك هزينه نزديك تر ببينند، هرچند كه با توجه به  كم
ــار چنداني از دوش جوانان  ــرخ باالي تورم اين وام ب ن

برنخواهد داشت.
ــال حدود يك ميليون و 800 هزار نفر براي  پارس

ــام  ــن وام ازدواج ثبت ن گرفت
ــت  ــد اين در حالي اس كردن
كه كارشناسان پيش بيني 
ــر اين  ــد عالوه ب مي كنن
ــال هم حدود  ــداد امس تع
ــون و 700 هزار  يك ميلي
نفر براي گرفتن اين كمك 
هزينه اقدام كنند، با توجه به 
اين كه هنوز وام ازدواج سال 
ــل پرداخت  90 به طور كام
ــادي با  ــان زي ــده و جوان نش
ــده اند،  ــه رو ش ــكل روب  مش

روز گذشته 197 نفر از نمايندگان مجلس دور هم جمع 
شده و طرح يك فوريتي تخصيص اعتبارات ويژه براي 
ــي كردند، اين طرح سرانجام با  ازدواج جوانان را بررس
128 راي موافق، پنج راي ممتنع و هشت راي مخالف 
ــاس اين طرح دولت بايد از محل  ــد، بر اس تصويب ش
وجوه اداره شده براي اعتبارات ساليانه خود تسهيالت 

ويژه اي را براي وام ازدواج در نظر بگيرد.
ــيون اجتماعي  ــا عزيزي، رئيس كميس عبدالرض
مجلس و طراح اين طرح به جام جم مي گويد: در يكي 
ــكل وام ازدواج روبه رو  ــال گذشته جوانان با مش دو س
ــيهالت  ــده اند، چون بانك ها مي گويند ديگر تس ش
ــنه اي براي پرداخت وام  قرض الحس
ازدواج ندارند، در همين راستا براي 
ــكل با كارشناسان  رفع اين مش
ــران  مدي و  ــادي  اقتص
ــاتي  ــاي عامل جلس بانك ه
ــرانجام  ــم و س ــزار كردي  برگ
ــدگان مجلس  ــر از نماين 50  نف
ــا كردند تا بتوان  اين طرح را امض
از محل وجوه اداره شده به بانك ها 
ــهيالت قرض الحسنه به جوانان  تس

پرداخت كرد.
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رهبر انقالب:  مصرع برجسته حماسه سياسي، انتخابات پيش رو است

نيمكت مربيان،چالش جديد سرخابى ها

 اما و اگرهاى  معاف شدن  مشموالن متاهل
ــين اداره منابع انساني ستادكل نيروهاي  جانش
ــده براي  ــه ش ــر گرفت ــهيالت در نظ ــلح، تس مس

مشموالن متاهل را تشريح كرد.
ــي كمالي در گفت وگو با ايسنا، در واكنش   موس
ــوراي  ــه اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس ش ب
ــموالن متاهل از  ــت مش ــاره معافي ــالمي درب اس
ــن موضوع جزو  ــربازي، گفت: اي انجام خدمت س
ــي انقالب  ــوراي عال ــوب ش ــت هاي مص سياس
فرهنگي است و اين شورا سياست هايي را در رابطه 
ــهيل ازدواج جوانان پيش بيني و ابالغ  با تاهل و تس

كرده است.
ــهيالت در نظر گرفته شده  ــاره به تس  وي با اش
ــتاد كل نيروهاي  ــل در س ــموالن متاه براي مش
مسلح، اظهار كرد: اكنون تا جاي ممكن مشموالن 
ــان به خدمت  ــكونت همسرش متاهل در محل س
ــتر از   ــراد ده روز بيش ــن اف ــوند و اي ــه مي ش گرفت

ديگرسربازان در سال حق مرخصي دارند.
ــين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي  جانش
ــربازان نيز  ــث حقوق س ــه  داد: در بح ــلح ادام مس
ــه آنان  ــر ب ــان به عنوان حق همس ــزار توم 28 ه

ــكان معافيت  ــاره ام ــود.وي درب ــت مي ش پرداخ
ــموالن متاهل از انجام خدمت سربازي گفت:  مش
ــتيم، از اين رو ــبت به اين موضوع بي ميل نيس  نس

ــود دارد و نگراني ما از بابت  ــا و اگر»هايي  وج  «ام
ــخره گرفته  ــت كه با اين قانون ازدواج به س اين اس

شود و شأن آن كاهش يابد.
ــاني ستاد كل  ــين اداره منابع انس به گفته جانش
ــلح،  اكنون برنامه اي براي معافيت يا  نيروهاي مس
كاهش خدمت سربازان متاهل وجود ندارد. كمالي 
ــبت سربازان متاهل به سربازان مجرد در كشور  نس

را حدود 15 درصد عنوان كرد.

 گل محمدي و قلعه نويي براي  رفتن  از پرسپوليس و استقالل 
داليل متفاوت خود را دارند

ــپوليس  ــتقالل و پرس ــرمربيان  دو تيم اس س
ــت مشابهي با يكديگر پيدا كرده اند.  هردو  سرنوش
ــان  ــري خود را اعالم كردند، اما داليلش كناره گي
ــت.  ــري كامال متفاوت اس ــن كناره گي ــراي اي ب
ــان ليگ برتر كرد،  ــي تيمش را قهرم اميرقلعه نوي
ــام حذفي هم  ــي  گل محمدي حتي در ج اما يحي
ــه يكي فصلي  ــن دو مربي ك ــود. حاال اي ــاكام ب ن
ــت  ــي تلخ را پش ــري فصل ــز و ديگ موفقيت آمي

سرگذاشته اند  تمايلي براي ادامه همكاري ندارند. 
بعدازظهر ديروز هيات مديره پرسپوليس موافقت 
ضمني خود را بااستعفاي گل محمدي اعالم كرد، 
اما در مورد امير قلعه نويي هنوز هيچ چيز مشخص 
نيست.  او اصرار به رفتن دارد، اما باشگاه استقالل 
ــتعفا اعالم  ــا اين لحظه موافقت خود را با اين اس ت

نكرده است. 
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 وام ازدواج؛
 خيلي دور-  خيلي نزديك

يك فوريت طرح تخصيص اعتبارات ويژه براي ازدواج جوانان 
تصويب شد،اما اين طرح تا اجرايي شدن فاصله زيادي دارد

 بازداشت مفتي اعظم 
بيت المقدس به د ست 

صهيونيست ها 

ــيخ  ــتي به منزل ش ــاي رژيم صهيونيس نيروه
ــين، مفتي اعظم بيت المقدس در منطقه  محمد حس
ــه» واقع در جنوب قدس يورش بردند و وي  «الصلع

را بازداشت كردند. 
ــنا، نيروهاي رژيم صهيونيستي  به گزارش ايس
ــس كميته اداره  ــي أبو زهره، رئي ــن مصطف همچني

مقبره هاي اسالمي در قدس را بازداشت كردند. 
اين اتفاق با واكنش منفي گروه ها و شخصيت هاي 
ــت. 150 نماينده مجلس  ــده اس مختلف روبه رو ش
ــته اند تا سفير رژيم  ــور خواس اردن از دولت اين كش
ــتي را اخراج كند و سفير خود را از تل آويو  صهيونيس
فرا خواند.  محمد كامل عمرو، وزير امور خارجه مصر 
ــئوالن رژيم صهيونيستي  نيز در بيانيه اي اقدام مس
ــين را محكوم كرد و  ــت شيخ محمد حس در بازداش
ــتار آزادي فوري وي با توجه به جايگاه واالي  خواس

ديني وي به عنوان مفتي قدس شد. 
ــكيالت خودگردان  ــود عباس، رئيس تش محم
فلسطين نيز بازداشت شيخ محمد حسين درمنزلش 
ــت  ــرقي را محكوم و اظهار كرد: بازداش در قدس ش
ــت.  ــكار آزادي عبادي اس ــدس نقض آش ــي ق مفت
ــالمي در بيانيه اي اقدام  ــن جنبش جهاد اس همچني
ــيخ «محمد  ــت ش ــتي در بازداش ــم صهيونيس رژي
ــين» را مقدمه اي براي تجاوز گسترده و هدف  حس

قرار دادن قدس برشمرد.

ــام قتل يك  ــروز مردي كه به اته ــحرگاه دي س
ــهد پاي چوبه دار رفته بود، با گذشت  ــرباز در مش س

اولياي دم از يك قدمي مرگ نجات يافت.
ــته  ــال گذش به گزارش جام جم، هفدهم آذر س
ــهد با اطالع از  ــلطان آباد مش ــگاه س ماموران پاس
ــه 40 روز پيش  ــابقه دار ك ــرور س ــه يك ش اين ك
ــه اش را از  ــال مجرمان ــده و اعم ــدان آزاد ش از زن
ــوان به  ــرباز ج ــت، همراه يك س ــه اس ــر گرفت س
ــتگيري ــتجو براي دس ــكفته» جس  نام «بابك ش

 متهم را آغاز كردند.
در ادامه جستجوها، ماموران اين سارق حرفه اي 
ــودروي پرايد در  ــتانش را داخل خ و يكي از همدس
منطقه اي معروف به «نهر گناباد» در 25 كيلومتري 
ــودروي آنها را متوقف  ــي چناران غافلگير و خ حوال
ــت و هشت ساله از  كردند. در اين هنگام متهم بيس
ــت كه ماموران به  ــد و پا به فرار گذاش پرايد پياده ش
ــرباز به  تعقيب او پرداختند. در همين موقع جوان س
سمت متهم به نام «وحيد» رفت تا مانع فرارش شود 
كه ناگهان مرد شرور با چاقو به سرباز جوان حمله و او 
ــرباز  را زخمي كرد.ديگر مامور انتظامي به كمك س
ــتافت كه مرد مهاجم او را هم زخمي كرد.  زخمي ش
مامور زخمي همچنان با متهم درگير بود تا سرانجام 
ــاس با مركز  ــد و در تم ــتگيري وي ش موفق به دس

فوريت هاي پليسي 110 درخواست كمك كرد.
دقايقي بعد با حضور ماموران انتظامي در محل، 
ــرباز و  ــتگير و به مركز پليس و يك س دو متهم دس

مامور زخمي نيز به مركز درماني منتقل شدند.
ــكان، مامور جوان نجات يافت، اما  با تالش پزش
سرباز زخميـ  بابك شكفتهـ  بر اثر شدت خونريزي 

فوت كرد.
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ليگ يك 
ليگ پرحاشيه
ليگ  دسته اول فوتبال با اخبارى  
چون تبانى و دوپينگ پرحاشيه ترين 
ليگ ايران بود

چهره زنانه 
يا آراستگي
 مردانه؟

ثبت نام 144 نامزد انتخاباتي  در 2 روز
دومين روز ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري چندان 
پررونق نبود و از ميان چهره هايي كه براي حضور در انتخابات اعالم 
ــبحاني با حضور در ستاد انتخابات  ــن س آمادگي كرده اند، تنها حس
وزارت كشور به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري نام نويسي 
ــن روز از ثبت نام  ــده در دومي ــاس آخرين آمار اعالم ش ــرد. براس ك
ــور در انتخابات  ــتاد انتخابات كش داوطلبان 69 نفر با مراجعه به س
ــام كردند كه از اين تعداد  ــت جمهوري ثبت ن  يازدهمين دوره رياس

دو نفر زن و 67 نفر مرد هستند.   در اولين روز از نام نويسي داوطلبان 
يازدهمين دوره رياست جمهوري 75 نفر با مراجعه به ستاد انتخابات 
ــي كردند.مصطفي محمدنجار در جمع خبرنگاران  كشور نام نويس

ــامي و پرونده هاي ثبت نام كنندگان در  ــور گفت: اس  در وزارت كش
پايان هر روز براي تسهيل در امور به شوراي نگهبان ارسال مي شود.

ــازمان امداد و نجات هالل احمر هم ديروز   محمود مظفر، رئيس س
ثبت نام كرد.

بازگشت به 
زندگي، 30 ثانيه 

پس از اعدام
جوان محكوم  با فرياد بخشش مادر 
مقتول، از طناب دار پايين آورده شد
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ادامه از صفحه اول
در پي شهادت اين سرباز، جسد او به پزشكي قانوني انتقال 

يافت و متهمان، روانه زندان شدند.
 اعدام در مألعام براي متهم

ــاع از متهمان، پرونده يكي از آنها به نام  ــا اخذ آخرين دف ب
«وحيد» به اتهام قتل با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال 
ــت خانواده مقتول به اعدام در  و او پس از محاكمه با درخواس

مألعام محكوم شد. 
ــوي قضات  ــا تائيد حكم مرگ جوان متهم به قتل از س ب
ديوان عالي كشور، پرونده به اجراي احكام دادگستري مشهد 
ــم اعدام وي  ــمارش معكوس براي اجراي حك ــال و ش  ارس

آغاز شد.
ــهادت سرباز  ــحرگاه ديروز عامل ش بنابر اين گزارش، س

ــل پليس  راه امام  ــهدي براي اجراي حكم اعدام به مح مش
ــد. ابتدا يكي از مسئوالن اجراي  ــهد منتقل ش هادى(ع) مش
ــريح ماجراي حادثه، حكم را قرائت كرد  حكم قصاص با تش
ــاي چوبه دار منتقل و  ــدـ  جوان محكوم - به پ ــپس وحي و س

طناب دار دور گردنش انداخته شد.
 بخشش؛ 30 ثانيه پس از اعدام

ــاال رفت و متهم در ميان  ــد لحظه بعد اهرم جرثقيل ب چن
انبوهي از مردم به باال كشيده شد. در حالي كه فقط 30 ثانيه 
ــود و متهم آخرين نفس هاي  ــته ب از زمان اجراي حكم گذش
ــيد، ناگهان مادر مقتول فرياد زد: «دست نگه  خود را مي كش

داريد؛ من قاتل فرزندم را بخشيدم.»
در همين موقع ماموران اجراي حكم بالفاصله محكوم را 
كه در يك قدمي مرگ قرار داشت، از چوبه دار پايين كشيده 

ــتقر در محل اجراي  ــوران اورژانس مس ــل مام و او را تحوي
ــتان، مداواي  ــم دادند. با انتقال جوان محكوم به بيمارس حك
ــال وي رضايتبخش  ــاس آخرين خبرها ح ــاز و براس وي آغ

اعالم شده است.
 اظهارات يك مقام مسئول

ــئوالن  ــوان محكوم، يكي از مس ــش ج ــه دنبال بخش ب
ــي كه طناب  ــگار ما گفت: هنگام ــهد به خبرن انتظامي مش
ــرباز جوان انداخته شد و اهرم  ــهادت س دار بر گردن عامل ش
جرثقيل ها باال رفت، ناگهان در ميان سيل انبوهي از جمعيت 
ــرتا پا سياه پوش بود و شوهرش در كنارش  مادر مقتول كه س
ايستاده و قاب عكس پسرش را به دست داشت، به چند قدمي 
محوطه اجراي حكم آمد و فرياد زد: «اعدامش نكنيد. فقط به 

خاطر بانو زينب (س) او را مي بخشم.»

وي اضافه كرد: مردم شوكه شده و باورشان نمي شد اين 
ــند. مادر  ــين لحظات، مرد زنداني را ببخش ــواده در واپس خان
ــوهرش را كه بي تاب فرزندشان بود،  داغديده در حالي كه ش
ــرد: «او را پايين بياوريد، ما از حقمان  ــرد، عنوان ك آرام مي ك

گذشتيم.»
در همين موقع ماموران اجراي حكم، متهم را كه بسختي 
نفس مي كشيد از باالي چوبه دار پايين آوردند. متهم باورش 
ــت،  ــت و در حالي كه مي گريس ــد كه نجات يافته اس نمي ش
ــگزارم  ــكر. از خانواده اولياي دم سپاس فرياد مي زد خدا را ش

كه مرا عفو كردند.
اين مقام انتظامي يادآور شد: خانواده شهيد شكفته، درس 
ــود داغديده بودند،  ــه همگان دادند. در صورتي كه خ ايثار ب

زندگي را به يك محكوم به مرگ هديه كردند.

بازگشت به زندگي، 30 ثانيه پس از اعدام
جوان محكوم آذرماه سال گذشته  به دليل قتل يك سرباز نيروى انتظامى، به قصاص محكوم شده بود

حادثه در جهان
قاچاق كوكائين از سوي راهبه هاي قالبي

ــش راهبه،  كوكائين  ــه زن را كه در پوش پليس كلمبيا س
قاچاق كرده بودند، دستگير كرد.

اين سه زن در بدو ورود به جزيره «سن آندرس» در درياي 
كارائيب توسط ماموران گمرك بازداشت شدند.

ــيتدپرس، اضطراب و نگراني در چهره  به گزارش آسوش
ــبت به آنها برانگيخت و به  ــك پليس را نس ــه زن، ش اين س
ــه زن حدود 2 كيلوگرم  ــد. اين س ــتگيري آنان منجر ش دس

كوكائين زير لباس هاي خود مخفي كرده بودند. /  ايسنا
آتش سوزي مرگبار در ابوظبي

ــي باعث  ــين ابوظب ــي در شيخ نش ــوزي در برج آتش س
كشته شدن سه كارگر آسيايي و مجروح شدن هشت نفر ديگر 
شد.، در اين آتش سوزي كه عصر روز گذشته در شهر ابوظبي 
رخ داد، سه كارگر آسيايي كشته و بيش از هشت نفر مجروح 
ــدند. اين آتش سوزي در طبقه سوم برج ده طبقه اي رخ داد  ش
ــاني توانستند پس از يك ساعت، آتش را  و نيروهاي آتش نش
ــكوني بودند،  ــه كارگر را كه در واحد مس ــد س خاموش و جس
ــكي قانوني منتقل كنند. نيروهاي امنيتي و  ــف و به پزش كش

آتش نشاني در حال بررسي اين حادثه هستند./ ايسنا
انفجار در مكزيك 22 قرباني گرفت

ــل گاز در يكي از  ــات مكزيكي از انفجار تانكر حام مقام
بزرگراه هاي «مكزيكوسيتي» و كشته شدن 22 نفر و زخمي 

شدن 36 نفر در اين حادثه خبر دادند.
ــيتي، اين تانكر گاز  بنا بر اعالم مقامات محلي مكزيكوس
پس از انحراف از مسير خود و برخورد با يك مانع، منفجر شد. در 
ــاختمان مجاور اين بزرگراه  اين حادثه تعدادي خودرو و چند س
خسارت ديد و نيروهاي امداد و نجات با حضور در محل حادثه، 
ــاني به حادثه ديدگان را آغاز كردند. گزارش ها حاكي  امدادرس
ــت، بر اثر اين انفجار، قسمتي از اين تانكر گاز به هوا پرتاب  اس
شد و روي يك خانه و تعدادي خودرو فرود آمد. پليس مكزيك 

در حال بررسي جزئيات اين حادثه است.  /  ايسنا
برادران آدم ربا در دام پليس آمريكا

ــدن سه زن كه بيش  پليس فدرال آمريكا به دنبال پيدا ش
ــده بودند، سه برادر را به اتهام آدم ربايي  از يك دهه ناپديد ش

دستگير كرد.
ماموران پليس فدرال آمريكا اعالم كردند، اين سه زن و يك 
دختربچه شش ساله كه به احتمال زياد فرزند يكي از آنهاست، 
بيش از يك دهه در خانه اي در يكي از مناطق پرجمعيت كليولند 
محبوس بودند و پس از نجات يافتن به بيمارستان انتقال يافته 
ــان بازگشته اند. چارلز رامسي كه در  و اكنون نزد خانواده  هايش
ــكونت داشت، به پليس گفت: عصر  نزديكي خانه متهمان س
دوشنبه بود كه صداي فرياد يك زن و درخواست كمك او كه 

تالش مي كرد از خانه خارج شود، به گوش رسيد.
ــاختمان هاي اطراف نيز گفت:  ــاكنان س يكي ديگر از س
ــم هايم  ــدم، فكر مي كردم چش وقتي با آماندا بري روبه رو ش
ــدم باور نمي  كردم؛ چون تا آن  ــا رفته و آنچه را كه مي دي خط
ــي را در آن خانه نديده بودم. وي افزود: پس از  ــان هيچ زن زم
ــدم او ربوده شده و در اين  ــنيدن حرف هاي بري متوجه ش ش
ــس كليولند پس از آن كه در  ــت. پلي مدت، گروگان بوده اس
جريان اين اتفاق قرار گرفت، به محل مورد نظر رفت و ديگر 

زنان محبوس در خانه را نيز نجات داد.
ــت كه اين سه زن از زمان  رئيس پليس كليولند معتقد اس

ناپديد شدن در اين خانه محبوس بوده اند.
ــرادر بوده اند كه از بين  ــه ب بنا بر اعالم پليس، متهمان س
آنها تنها آريل كاسترو در اين خانه زندگي مي كرده و دو برادر 

ديگرش در ساختمان ديگري سكونت داشته  اند.
ــدن  پليس آمريكا همچنين اعالم كرد، در مدت ناپديد ش
ــال 2004  ــده آنان در جريان بوده و در س ــه زن، پرون اين س
ــتگير  ــه زن دس ميالدي دو مرد به اتهام قتل يكي از اين س
ــدند، اما از آنجا كه شواهد كافي عليه آن دو وجود نداشت،  ش
ــاون و رئيس پليس  ــزارش فاكس نيوز، مع ــدند. به گ آزاد ش
كليولند نيز گفت: اين سه برادر متهمان اصلي پرونده هستند 

و بررسي بيشتر اين ماجراي آدم ربايي ادامه دارد./ ايسنا
 7 كشته دربرخورد يك كشتي 

با برج مراقبت
بر اثر برخورد يك كشتي ويژه حمل كانتينر با برج مراقبت 
ــته، ده ها نفر  ــت كم هفت نفر كش در بندر جنواي ايتاليا، دس

زخمي و تعدادي ناپديد شدند.
ــامگاه سه شنبه مدت كوتاهي پس از ترك  اين كشتي ش
ــد و با يكي از  ــير منحرف ش ــل نامعلوم از مس ــدر به دالي بن
ــتي ها در آن كنترل مي شد،  برج هاي مراقبت كه حركت كش
برخورد كرد. در اين حادثه همه افرادي كه در اين برج مراقبت 
بودند، به داخل دريا افتادند و غواصان آتش نشاني 9 نفر از آنها 

را از آب خارج كردند كه هفت نفر از آنها كشته شده بودند. 
ــه از جنوا، بر اثر ضربه بسيار  به گزارش خبرگزاري فرانس
ــد، اين برج مرتفع فلزي  ــديدي كه به برج مراقبت وارد ش ش
ــمتي از آن به داخل آب فرو  ــد و قس با زاويه 45 درجه خم ش

رفت./ واحد مركزى خبر

دزدهاي چند دقيقه اي، دستگير شدند
دزدهاى حرفه اى در زندان نقشه سرقت گسترده از خودروها را كشيده بودند

ــتان  بهارستان در غرب استان  ماموران انتظامي  شهرس
ــه دزد  ــدند، س تهران  در پي عمليات هاي جداگانه موفق ش
ــه قاچاقچي سوخت، يك قاچاقچي دارو و يك  حرفه اي، س

كيف قاپ حرفه اي  را دستگير كنند. 
ــنا  ــه دزد حرفه اي كه در زندان با هم آش  در تحقيق از  س
ــده بودند، معلوم شد آنها  نقشه سرقت را در زندان طراحي  ش
ــتم دزدگير خودروها،  و پس از آزادي  با از كار انداختن  سيس

مدارك و ديگر اموال را در چند دقيقه سرقت مي كردند. 
 به گزارش جام جم، سرهنگ داوود عبدالمالكي، فرمانده 
انتظامي شهرستان بهارستان در اين باره گفت: چندي پيش 
ــتان، از تخريب شيشه  مردي با حضور در مركز پليس بهارس

خودرو و سرقت اموال داخل آن، خبر داد. 
ــروع تحقيقات، افراد ديگري هم  با حضور در مركز  با ش

پليس، شكايت هاي مشابهي را ارائه كردند. 
 ردپاي دزدهاي شب رو در سرقت هاي سريالي 

ــد:  ــتان يادآور ش ــتان بهارس  فرمانده انتظامي شهرس
ــزات  ايمني  ــد، تجهي ــراد معلوم ش ــن اف ــق از اي در تحقي
ــوال درون خودروها از  ــاده و ام ــان  از كار افت خودروهايش
ــودرو ، چك، كارت  ــند خ ــل  پول، مدارك هويتي، س قبي
ــرقت  ــي هاي تلفن همراه آنها به س اعتباري بانكي و گوش

رفته است.
ــتجوها  براي دستگيري سارقان  فراري  وي گفت: جس
ــه نفر را  ــا اين كه  چند روز پيش ماموران، س ــت ت ادامه داش
ــتگاه خودرو، قصد  تخريب و  ــدن به يك دس كه با نزديك ش
سرقت اموال درون آن را داشتند، دستگير و به پليس آگاهي 

منتقل كردند. 
عبدالمالكي خاطرنشان كرد: متهمان اعتراف كردند هر 
ــتند و هنگام گذراندن   ــابقه دار هس ــه معتاد و از دزدان س س
ــه دزدي  ها را طراحي و پس  محكوميت خود در زندان، نقش
ــتي يكديگر در چند دقيقه اموال  از آزادي از زندان با همدس

مردم را از داخل خودروها سرقت مي كردند. 
ــه گفته عبدالمالكي، متهمان با قرار قانوني روانه زندان  ب

شدند. تحقيقات از آنها ادامه دارد. 
 دستگيري 3 قاچاقچي سوخت

فرمانده انتظامي شهرستان بهارستان درباره دستگيري 
سه قاچاقچي سوخت نيز گفت: ماموران انتظامي با اطالع از 
اين كه افرادي در پوشش خريد و فروش مصالح ساختماني، 
ــتگيري  ــانند، براي دس ــاق به فروش مي رس ــوخت قاچ س

قاچاقچيان سوخت وارد عمل شدند. 
ــگاه  قاچاقچيان  ــوران مخفي ــزود: مام ــي اف عبدالمالك
ــتان  شناسايي و سه  ــوخت را در جنوب شهرستان بهارس س
ــگاه متهمان  500  ــتگير و از مخفي ــر را در اين رابطه دس نف

ميليون ريال سوخت قاچاق كشف و ضبط كردند. 
 دستگيري قاچاقچي دارو 

ــك قاچاقچي دارو  ــتگيري ي ــن درباره دس  وي همچني
ــالع از اين كه مردي  ــوران با اط ــد روز پيش مام ــت: چن گف
در شهرستان بهارستان در زمينه فروش داروهاي غيرمجاز 
فعاليت مي كند، تحقيقات خود را آغاز و چند روز پيش متهم 

را  شناسايي و دستگير كردند.
ــواع دارو و قرص  ــم نيز 144 كارتن ان ــگاه مته از مخفي

نيروزاي غيرمجاز  كشف و ضبط شد. 
ــاي غيرمجاز، براي او  ــا اعتراف متهم به فروش داروه ب
قرار قانوني صادر شد. تحقيقات تكميلي از وي ادامه دارد. 

 برخورد قاطعانه با هنجارشكنان 
ــايعه  ــتان با رد ش ــتان بهارس ــده انتظامي شهرس فرمان
ــرور در ارتباط با  ــافرنماي ش ــك مس ــه ي ــت  مجرمان فعالي
ربودن افراد بويژه بانوان در چند روز گذشته، گفت:  پليس با  
افرادي كه به هنجارهاي اجتماعي توجهي نكنند و آسايش 

و آرامش را  از مردم سلب كنند، قاطعانه برخورد خواهد كرد. 
اشرار و متهمان سابقه دار هم آگاه باشند كه  هر گونه فعاليت 
ــد ماند  و مجازات  ــه آنهااز ديد پليس پنهان نخواه مجرمان

قضايي سختي در انتظار قانون شكنان خواهد بود. 
 اعتراف كيف قاپ حرفه اي 

ــتگيري يك كيف قاپ حرفه اي نيز گفت:    وي درباره دس
ــتان بهارستان  راكب  دو روز پيش ماموران انتظامي شهرس
ــيكلت را كه قصد سرقت كيف زني را  ــتگاه موتورس يك دس

داشت، شناسايي و دستگير كردند. 
ــان اعتراف و عنوان كرده  ــم به چند كيف قاپي  از زن مته
ــي ها  با تعقيب زناني كه از مراكز خريد، بانك ها و طالفروش
ــدند، كيفشان را سرقت كرده و ميليون ها تومان  خارج مي ش

از فروش اموال سرقتي به دست آورده است. 
 فرمانده انتظامي  شهرستان  بهارستان به مردم هشدار داد 
از قرار دادن اموال قيمتي و مدار ك خود درون خودروهايشان 
ــارقان گرفتار نشوند. افرادي هم  خودداري كنند تا در دام س
ــد، موازين ايمني را  ــد  حضور در مراكز خريد را دارن ــه قص ك
ــت كنند و اموال قيمتي با خود حمل نكنند و در صورت  رعاي
ــكوك مقابل مراكز خريد،  حتما با مركز  ــاهده افراد مش مش

فوريت  هاي پليسي  110  تماس بگيرند.

بازرس قالبي، طالي تقلبي مي فروخت حفر تونل براي سرقت از طالفروشي ناكام ماند
ــاي دولتي از  ــوان بازرس اداره ه ــه با جعل عن ــردي ك م
ــتان مركزي، اصفهان  ــا و ديگر صنوف در اس طالفروش ه

ــرداري مي كرد، از  ــي كالهب ــتان ميليون و لرس
ــوي پليس آگاهي خمين  در استان مركزي  س

دستگير شد. 
ــي،  ــرهنگ اويس  به گزارش جام جم، س

ــتان خمين در  فرمانده انتظامي شهرس
ــدي پيش تعدادي  ــن باره گفت: چن اي
ــور در مركز پليس  ــروش با حض طالف
ــازمان ها  عليه بازرس قالبي يكي از س

به اتهام كالهبرداري شكايت كرد. 
ــق از طالفروش  ــزود: در تحقي وي اف

ــود به عنوان  ــد مردي با معرفي خ معلوم ش
بازرس يك اداره با ارائه فاكتور، مقاديري طال 
ــت. مرد طالفروش هنگام بررسي  فروخته اس
فاكتور به جعلي بودن آن پي برده و به جستجوي 
ــتري پرداخته و متوجه شده وي بازرس  مرد مش

قالبي بوده و از وي كالهبرداري كرده است. 

دستگيري بازرس قالبي
ــد: با طرح  ــتان خمين يادآور ش فرمانده انتظامي شهرس
اين شكايت و چهره نگاري رايانه اي از متهم فراري، جستجو 
براي دستگيري او آغاز شد تا اين كه  چند روز پيش ماموران، 
متهم فراري را كه با فريب يك مغازه دار ديگر قصد داشت از 
او نيز كالهبرداري كند، شناسايي و دستگير كردند.
ردپاي كالهبرداري هاي متهم در 3 شهر 
ــال متهم  ــا انتق ــرد: ب ــان ك وي خاطرنش
ــد  ــس و تحقيق از وي معلوم ش ــه مركز پلي ب
ــازرس اداره هاي دولتي به  ــا جعل عنوان ب او ب
طالفروشي ها در استان هاي اصفهان، لرستان 
ــزي مي رفته و با ارائه فاكتورهاي جعلي،  و مرك
ــيوه ميليون ها  طال مي فروخته و تاكنون به اين ش
تومان از طالفروشي ها كالهبرداري كرده است.

ــازرس قالبي  ــه اين كه ب ــاره ب ــي با اش  اويس
ــرداري اعتراف كرده  ــون به 20 فقره كالهب تاكن
ــت، گفت: متهم با قرار قانوني روانه زندان شد.  اس

تحقيقات تكميلي از او ادامه دارد.

ــي در هرمزگان كه با سوراخ  ــارقان حرفه اي طالفروش س
ــتند؛ ناكام  ــي را داش ــرقت از طالفروش ــردن ديوار قصد س ك

ماندند.
ــرهنگ ناصر آبزن، فرمانده انتظامي  ــنا، س به گزارش ايس
ــارق از ساعت  ــتان حاجي آباد دراين باره گفت: چند س شهرس
ــاختمان مخروبه پشت يك مغازه  24 تا پنج بامداد از طريق س

ــي، با ايجاد حفره در ديوار يك مغازه عكاسي جنب  طالفروش
طالفروشي ابتدا وارد مغازه عكاسي شده و با سوراخ كردن ديوار 

به داخل مغازه طالفروشي راه يافته اند.
ــتفاده از تجهيزات برش درصدد  ــارقان با اس وي افزود: س
ــاعت ها  ــره در بدنه گاوصندوق بودند كه پس از س ــاد حف ايج
تالش به دليل محكم بودن گاوصندوق در سرقت طالها ناكام 
ــده و پس از سرقت لپ تاپ و يك دستگاه دي وي دي رايتر  ش
كه محل ذخيره سازي فيلم هاي دوربين مداربسته بود، از محل 
متواري شدند. آبزن ادامه داد: سارقان بيش از سه نفر بوده و از 

وضع محل سرقت شناخت كامل داشته اند. 
ــتي در  ــي از حضور ماموران گش ــاي ناش ــع خأله وي رف
فواصل زماني نيمه هاي شب به بعد، سركشي مستمر از اماكن 
ــتفاده مالكان از تجهيزات امنيتي مانند دزدگير،  ــاس، اس حس
نصب سنسورهاي حساس به لرزش داخل ديوارهاي مغازه ها، 
آموزش و ملزم كردن گشتي هاي پليس به سركشي مستمر در 
ــاعت يك بار از طالفروشي ها و آموزش و توجيه  فاصله هر س
ــتفاده از نگهبان محله را مهم ترين  ــي و اس مالكان طالفروش

راهكار براي پيشگيري از اين گونه جرايم دانست.
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دستگيري 2 هكر حرفه اي
ــايت يك  دو مرد كه در پي اختالف با كارفرمايان خود، س
شركت خصوصي و يك سازمان دولتي را هك كرده بودند، از 

سوي پليس فتاي غرب استان تهران دستگير شدند.
به گزارش جام جم، سرهنگ نوراللهي، رئيس پليس فتاي 
ــاره گفت: در  ــتان تهران در اين ب ــي ويژه غرب اس فرمانده
ــكايت مديرعامل يك شركت خصوصي مبني بر هك  پي ش
ــدن سايت شركت خود، تحقيقات پليس آغاز و معلوم شد،   ش
ــايت شركت را  ــهريار، س فردي از طريق يك كافي نت در ش
ــت. وي افزود: با شناسايي مخفيگاه مرد هكر،  هك كرده اس
ــد و  ــتگير و به مركز پليس فتا منتقل ش وي در خانه اش دس
ــاكي بوده و آن را  ــركت مرد ش ــايت ش اعتراف كرد طراح س

هك كرده است.
 اعتراف مرد هكر

ــزه اش از اين كار گفت  ــت: مرد هكر درباره انگي وي گف
ــركت، مديرعامل به او قول داده  ــايت ش هنگام راه اندازي س
ــتخدام كند؛ اما پس از چند ماه به  ــركت خود اس بود او را در ش
ــد انتقام گيري از مدير  ــود عمل نكرد و او نيز به قص ــده  خ وع

شركت، سايت شركت را هك كرده است.
ــتان تهران  ــس پليس فتاي فرماندهي ويژه غرب اس رئي
درباره نحوه دستگيري دومين هكر نيز گفت: با طرح شكايت  
ــازمان هاي دولتي تهران  مبني بر  نماينده حقوقي يكي از س
هك شدن سايت اختصاصي سازمان محل كارش، تحقيقات 
آغاز و معلوم شد مرد هكر در غرب استان تهران فعاليت دارد 
ــم را در خانه اش  ــا با هماهنگي قضايي مته ــه ماموران فت ك

دستگير كردند.
ــق از وي معلوم  ــس فتا و تحقي ــال متهم به پلي ــا انتق ب
ــركت مهندسي كه  ــد، او به عنوان متخصص در يك ش ش
ــازمان دولتي در تهران فعاليت  ــايت س براي راه اندازي س
ــركت ــته، اما كارفرمايشـ  ش ــكاري داش ــرده، هم  مي ك

ــودداري  ــتمزد وي خ ــي از دس ــيـ   از دادن بخش   مهندس
ــور كردن  ــرد براي مجب ــم تصميم مي گي ــد، او ه مي كن
ــايت سازمان  ــتمزدش، س كارفرماي خود به پرداخت دس

دولتي را هك كند.
ــتان تهران با  رئيس پليس فتاي فرماندهي ويژه غرب اس
ــدار به سازمان ها و اداره ها درباره فعاليت هاي تبهكارانه  هش
ــايت و وبالگ  متهمان اينترنتي گفت: اگر قصد راه اندازي س
ــركت ها و افراد معتبر  ــازمان هاي خود را دارند، از ش براي س
ــتفاده و بعد از طراحي سايت، به منظور اطمينان از فعاليت   اس

آن، ضريب امنيتي آن را بررسي كنند.

سوءاستفاده از دختران و پسران 
جوان براي فروش مواد مخدر

ــران جوان براي فروش  ــروري كه از دختران و پس مرد ش
مواد مخدر سوءاستفاده مي كرد، دستگير شد.

به گزارش مهر، چندي پيش ماموران پليس امنيت تهران 
با دستور بازپرس شعبه 7 دادسراي شهر ري ماموريت يافتند 
ــايي و  ــاش معروف به نام محمد  را شناس ــي از اراذل و اوب يك

دستگير كنند.
ــوابق اين فرد بررسي و معلوم شد او داراي سوابق  ابتدا س
ــرب خمر، شرارت، زورگيري و اخالل در  متعددي از جمله ش
ــال قبل با  ــي و نزاع بوده و آخرين بار نيز يك س ــم عموم نظ

مجروح كردن يك شهروند، متواري شده است.
ــي هاي تخصصي مشخص شد اين شرور پس از  در بررس
فرار به چند كشور از جمله تركيه و تايلند، به كشور بازگشته و 

با تغيير چهره در غرب تهران زندگي مي كند.
در ادامه تحقيقات، ماموران با شناسايي مخفيگاه اين شرور 
ــران جوان را  ــدند او دختران و پس و  تعقيب و مراقبت، متوجه ش
ــه در پايتخت  به بهانه كار فريب داده و از آنها براي توزيع شيش
ــدن موضوع و صدور حكم  ــخص ش ــتفاده مي كند. با مش اس
قضايي، ماموران چند روز پيش نيمه شب وارد خانه وي شده و 
اين فرد را همراه دختر جواني به نام «معصومه» دستگير كردند. 
ــرور يك كيلو و 320 گرم ماده مخدر شيشه،  از مخفيگاه اين ش
ــك آور، آالت مصرف مواد مخدر، باتوم برقي،  ــول گاز اش كپس

يك دستگاه خودروي پژو 206 و شمشير كشف و ضبط شد.
سرهنگ عليرضا محرابي، رئيس پليس امنيت تهران در 
ــتگير شده در اختيار مراجع  ــرور معروف دس اين باره گفت: ش
ــتگير شده نيز به پليس امنيت  قضايي قرار گرفت و دختر دس

اخالقي تهران معرفي شد.

 كالهبرداري ميلياردي 
براي پرداخت بدهي

ــه پرداخت  ــردي كه به بهان ف
ــي به طلبكاران خود، از يك  بده
ــركت دولتي 23 ميليارد ريال  ش
ــرده بود، در  ــرداري ك كالهب
استان اصفهان شناسايي 

و دستگير شد.
ــزارش پايگاه  به گ
ــردار  خبري پليس، س
ــي  آقاخان ــا  عبدالرض
فرمانده انتظامي استان 
ــاره اين خبر  ــان درب اصفه
گفت: در پي گزارشي مبني 
بر كالهبرداري ميلياردي 
ــركت هاي  ــي از ش از يك
ــده اي  پرون ــي،  دولت
ــيدگي به  ــكيل و رس تش

موضوع آغاز شد. 
ــزود: ماموران   وي اف
پس از بررسي پرونده و تحقيقات الزم، متهم را شناسايي و با 
هماهنگي قضايي وي را دستگير كردند. وي خاطرنشان كرد: 
ــف مدارك و مستندات جعل شده از متهم، وي  به جرم  با كش
ــود مبني بر كالهبرداري 23 ميليارد و 600 ميليون ريالي از  خ

حساب مشتريان اعتراف كرد.
رئيس پليس استان اصفهان ادامه داد: با تكميل تحقيقات 
ــد متهم به بهانه پرداخت بدهي طلبكاران خود،  مشخص ش
ــاب  ــت از حس 15 فقره چك بين بانكي صادر و پس از برداش

آنان، بدهي هاي خود را پرداخت كرده است.
به گفته سردار آقاخاني، متهم با معرفي به مراجع قضايي، 

طي حكمي روانه زندان شد

باند 5 نفره زورگيري احشام 
متالشي شد

ماموران انتظامي شهرستان تربت جام در استان خراسان 
ــرقت احشام را ساعتي پس از سرقت  رضوي، اعضاي باند س

شناسايي و دستگير كردند.
ــده انتظامي  ــس، فرمان ــگاه خبري پلي ــزارش پاي ــه گ ب
ــتان تربت جام در اين باره گفت: در پي تماس تلفني  شهرس
يكي از دامداران اين شهرستان مبني بر سرقت 20 رأس دام 
زنده از گله اش از سوي پنج سارق زورگير با دو دستگاه خودرو، 

موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت.
ــرهنگ علي اصغر مختاري افزود: با شروع تحقيقات از  س
ــخص شد، سارقان شبانه دست و پايش را بسته  مالباخته مش
ــتگاه خودروي پيكان وانت و  ــفند را با دو دس و 20 رأس گوس
پرايد سرقت كرده اند.  وي ادامه اداد: ماموران با اطالعات به 
دست آمده، محورهاي احتمالي تردد سارقان را زيرنظر گرفته 
ــاعاتي پس از سرقت، خودروها را شناسايي و در عمليات  و س
ــتگير كردند. وي خاطرنشان كرد: در  ــارقان را دس ضربتي س
ــد، آنها قصد داشتند احشام  ــارقان مشخص ش بازجويي از س

سرقتي را  در شهرستان هاي همجوار بفروشند.
ــام  ــتان تربت جام، احش به گفته فرمانده انتظامي شهرس
سرقتي به فرد مالباخته برگردانده شد و متهمان با هماهنگي 

قضايي به پليس آگاهي شهرستان منتقل شدند.

 غافلگيري 9 شرور زورگير 
در مخفيگاهشان

رئيس كالنتري 211 قلعه نو از دستگيري 9 شرور زورگير 
در جاده ورامين خبر داد. 

ــگاه  ــا پاي ــو ب ــازاده در گفت وگ ــتوان يكم داوود آق س
ــاني پليس اعالم كرد: با شكايت هاي شهروندان  اطالع رس
درباره فعاليت تعدادي اراذل و اوباش و سرقت و زورگيري از 
سوي آنها، تيم هاي عملياتي دستگيري متهمان را در دستور 

كار خود قرار دادند.
وي افزود: با شروع تحقيقات ماموران پاتوق متهمان را زير 
نظر گرفته و موفق شدند در عمليات غافلگيرانه 9 شرور مست 
را شناسايي كنند. وي عنوان كرد: در عمليات ماموران كالنتري 
كه شب گذشته صورت گرفت 9 متهم در پاتوق خود بازداشت 
ــدند و از مخفيگاه آنها سه قبضه قمه، يك گاز اشك آور، سه  ش

موتورسيكلت و مقاديري شيشه كشف و ضبط شد.
ستوان يكم آقازاده با اشاره به اين كه متهمان به كالنتري 
انتقال يافتند، تصريح كرد: با بررسي سوابق متهمان مشخص 
شد آنها بارها به اتهام شرارت و زورگيري بازداشت شده اند. 

براي پرداخت بدهي
ــردي كه به به ف
ــي به طلبكار بده
ــركت دولتي 3 3ش
ــرداري كالهب
استان اصف
و دستگير
ــ به گ
خبري پل
عبدالرضـ
فرمانده ان
ــان در اصفه
گفت: در پي
بر كالهبرد
ــي از از يك
ــي،  دولت

ــكيلو تش
موضوع آغ

تولد 5 قلو ها در سرپل ذهاب
ــي ويك ساله سرپل ذهابي در دومين زايمان خود  مادر س

صاحب دو پسر و سه دختر شد.
ــبكه بهداشت و درمان سرپل  دكتر بهاري، سرپرست ش
ــر از اين نوزادان به  ــاب به واحد مركزى خبر گفت: دو نف ذه
دليل نارسايي و كم وزني به بيمارستان مجهزتر در كرمانشاه 

منتقل شده اند.
وزن دو كودك يك كيلو و 200 گرم و دو كودك ديگر يك 
ــي از كودكان هم يك كيلو و 100  ــو و 300 گرم بوده و يك كيل
ــوزادان و مادر مطلوب گزارش  ــرم وزن دارد. وضع عمومي ن گ
شده است. پدر كشاورز اين پنج قلوها هم گفت: از اين كه صاحب 
ــكر مي كند، اما از مسئوالن و  ــت، خدا را ش ــالم اس فرزنداني س
خيران خواست با توجه به مشكالت مالي، وي را حمايت كنند.
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