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مرگ عجیب خبرنگار لرستانی پای صندوق رای
یک فعال رسانه ای و عضو شورای نویسندگان یکی از پایگاه های خبری محلی
استان لرستان ...
فارس

 59كيلوگرم ترياك
در خودرو پرايد

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان الرسـتان از توقيـف يـك
دسـتگاه خـودرو پرايـد و كشـف  59كيلوگـرم تريـاك خبـر
داد.
سـرهنگ " حسـين ديندارلـو" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليس ،گفـت :مأمـوران انتظامي شهرسـتان
الرسـتان هنـگام كنتـرل خودروهـاي عبـوري در جـاده
بندرعبـاس – الرسـتان ،بـه يـك دسـتگاه خـودرو پرايـد
مظنـون و خـودرو را متوقـف كردنـد.
وي افـزود :در بازرسـي از ايـن خـودرو  59كيلوگـرم ترياك
كشـف و در ايـن خصـوص چهـار نفـر متهـم شناسـايي و
دسـتگير شدند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان الرسـتان گفـت :برخـورد
بـا قاچاقچيـان مـواد مخـدر همـواره در دسـتور كار ايـن
فرماندهـي قـرار دارد.

سارق درون خودرو با  30فقره
سرقت به آخر خط رسيد

رئيس پليس آگاهي اسـتان از دسـتگيري يك سـارق درون
خودرو و كشـف  30فقره سـرقت از وي خبر داد.
سـرهنگ " سـيروس حيـدري " در گفـت و گو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :مامـوران پاسـگاه انتظامي
" بيـد زرد " شهرسـتان شـيراز ،از طريـق گشـت زنـي در
حـوزه اسـتحفاظي دو نفـر را كـه درحـال سـرقت محتويات
درون خـودرو بودنـد ،مشـاهده و دسـتگير كردنـد.
وي بـا بيـان اينكـه متهمـان بـا تشـكيل پرونـده بـه پليس
آگاهـي اسـتان انتقـال داده شـدند ،افـزود :در تحقيقـات
انجـام شـده از ايـن دو نفـر 30 ،فقـره سـرقت درون خودرو
در شهرسـتان شـيراز از آن هـا كشـف و در ايـن خصـوص
صحنه هـاي سـرقت بازسـازي شـد.
رئيـس پليـس آگاهـي اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه معرفي
متهمـان بـه مقـام قضائـي ،خاطرنشـان كـرد :طرح هـاي
مبـارزه بـا سـرقت در سـطح اسـتان ادامـه خواهد داشـت و
شـهروندان بـا جـدي گرفتـن هشـدارهاي پليـس در رابطه
بـا پيشـگيري از انـواع سـرقت ،پليـس را در راه مبـارزه بـا
سـرقت يـاري كنند.

مرگ فرمانده انتظامي پاسگاه
"راهكان" بر اثر حادثه رانندگي

اثـر وقـوع حادثه رانندگـي ،سـتوان دوم " سـاالر عزيزي "
فرمانـده انتظامـي پاسـگاه "راهـكان" بخـش "خفـر"
شهرسـتان جهـرم ،جـان خـود را از دسـت داد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان جهـرم در گفـت و گـو بـا
خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،گفـت :در پي اعلام مركز
فوريت هـاي پليسـي  110مبنـي بـر وقـوع يـك فقـره
واژگونـي خـودرو در آدرس روسـتاي غربـي ،بالفاصلـه
مامـوران در محـل حاضـر شـدند.
سـرهنگ "عبدالعظيـم انصـاري" ادامـه داد :مأمـوران
مشـاهده كردنـد يـك دسـتگاه خـودرو پرايـد بـه رانندگـي
فـردي بـه هويـت سـتوان دوم " سـاالر عزيـزي " فرمانده
انتظامـي پاسـگاه راهـكان كه بـا توجه بـه پايـان ماموريت
انتخابـات در مسـير پاسـگاه در حـال حركت بوده اسـت ،از
مسـير خـارج و واژگـون شـده اسـت.
وي افـزود :در ايـن راسـتا راننـده مجـروح و به بيمارسـتان
بخـش خفـر اعـزام كـه متاسـفانه به دليـل شـدت جراحات
وارده در بيمارسـتان فـوت مـي كند.
سـرهنگ " انصـاري" در پايـان درگذشـت ناگهانـي
سـتوان دوم " سـاالر عزيـزي " فرمانـده پاسـگاه انتظامـي
راهكان را به بازماندگان وي و كليه همكاران تسـليت گفت.

تصادف و برخورد سه خودرو
سه مصدوم وحریق یکی از
خودروها را به دنبال داشت

در اثـر تصـادف و برخـورد خودروهـای پژو،پرایـد و
وانـت پیـکان باهـم  ،خـودرو وانـت دچار حریق شـد و سـه
نفـر راهی بیمارسـتان شـدند.
بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان آتش نشـانی و خدمات
ایمنـی شـیراز پـس از تمـاس شـهروندان بـا سـامانه 125
آتـش نشـانی شـیرازو اعالم وقوع آتش سـوزی یکدسـتگاه
خـودرو وانـت پیـکان در اثـر تصـادف بـا دو خـودرو پرایـد
و پـژو ،در کمربنـدی شـهرک صنعتـی ،بـدون درنـگ
آتـش نشـانان از ایسـتگاه  18بـه محـل حادثـه اعـزام
شدند.
علـی قاسـمی فرمانـده ایسـتگاه 18در ایـن بـاره گفـت :در
اثـر برخورد سـه دسـتگاه خـودرو پـژو ،پراید و وانـت پیکان
بـا هـم  ،خـودروی وانـت به دلیـل نشـت بنزیـن و حرارت
آتـش گرفتـه بـود و دو خـودرو دیگـر بـه طـور جـدی دچار
آسـیب شـده بودند.
راننـده و دیگرسرنشـینان خودروهـا نیـز توسـط مـردم قبل
از رسـیدن نیروهـای امـدادی از خودروها خارج شـده بودند.
قاسـمی ادامـه داد  :پـس از حضـور آتش نشـانان ،عملیات
ایمنـی محـل با نصـب عالئم هشـدار دهنـده و کله قندی
انجـام و بوسـیله چندیـن رشـته آبدهـی حریـق خـودرو
وانـت کاملا اطفـا شـد و بعـد از بسـتن شـیر گاز خودروها
و برداشـتن بسـت باتری،بـا اسـتفاده از بیـل وخـاک موجود
در محـل سـطح روغنی آسـفالت پاکسـازی شـد.
وی اضافـه کرد:کمـک بـه قـرار دادن خودروهـا در حاشـیه
امـن خیابـان  ،رفـع نشـت بنزیـن و پاکسـازی محل نشـت
بنزیـن خـودرو ازدیگـر مراحـل ایـن عملیـات امـدادی بود.
قابـل ذکـر اسـت در ایـن حادثـه ،دو زن  28و  30سـاله
و یـک فـرد  56سـاله مصدومـان حادثـه بودنـد کـه
توسـط عوامـل اورژانـس بـه مراکـز درمانـی انتقـال داده
شدند.
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بالی هولناکی که فریدون در سفر از لندن ...
رکنا :دختر جوان هنگام باز کردن صفحه فیسبوکاش متوجه پیام یک مرد غریبه شد اما
چون او را نمیشناخت به آن اهمیتی نداد ،اما روزهای بعد تا ...

ماجرای ربودن مدیر یک رستوران معروف در مشهد
رکنا 3 :عضو یک باند مخوف آدم ربایی که با ربودن مدیر یکی از رستوران های معروف
مشهد قصد اخاذی  40میلیارد تومانی داشتند با تالش کارآگاهان ...

ماجرای ربودن مدیر یک رستوران معروف در مشهد
رکنــا 3 :عضــو یــک بانــد مخــوف آدم ربایــی
کــه بــا ربــودن مدیــر یکــی از رســتوران های
معــروف مشــهد قصــد اخــاذی  40میلیــارد
تومانــی داشــتند بــا تــاش کارآگاهــان
اداره جنایــی پلیــس آگاهــی خراســان
رضــوی و صــدور دســتورات ویــژه قضایــی
دستگیر شدند.
پلیــس تحقیقــات بــرای دســتگیری دیگــر افــراد
مرتبــط بــا آنــان را همچنــان در دســتور کار دارد.
ســاعت  22شــب بیســت و ششــم اردیبهشــت،
پژوســوارانی کــه لبــاس نظامــی بــه تــن
داشــتند مــرد  42ســاله ای را از مقابــل منــزل
مجــردی اش واقــع در منطقه قاســم آبــاد ربودند
و بــه بــاغ بزرگی در منطقــه قرقی مشــهد بردند.
آنــان گــروگان مذکــور را کــه مدیــر بــا ســابقه
یکــی از رســتوران های معــروف مشــهد بــود
در اتاقــی تاریــک زندانــی کردنــد و دســت و
پاهــای او را بــه زنجیــر کشــیدند .در این میــان
گروگانگیــران کــه خــود را نظامــی معرفــی
مــی کردنــد بــا دادن یــک شــماره تلفــن همــراه
اعتبــاری از طعمــه خــود خواســتند بــا همســرش
تمــاس بگیرد!
آنــان چنیــن وانمود مــی کردنــد کــه «ص»
(گــروگان) را بــه خاطــر ارتــکاب جــرم دســتگیر
کــرده انــد ازســوی دیگــر نیــز همســر او کــه
فکر مــی کــرد همســرش در خانــه مجــردی
مرتکــب جرمــی شــده اســت موضــوع را
بــا تشــکیل پرونــده «فقدانــی» در پلیــس
آگاهــی پیگیــری کــرد تــا ایــن کــه فــردی بــا
خانــواده گــروگان تمــاس گرفــت و آن هــا را
بــرای دادن اطالعاتــی در بــاره همســرش بــه
تربــت حیدریــه کشــاند و مدعــی شــد کــه
بایــد بــرای آزادی او مبلــغ  ۴۰میلیــارد تومــان

بپردازنــد  ،امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه پلیــس در
جریــان ماجــرا قــرار گرفتــه بــود ،فــرد مالقــات
شــونده را در تربــت حیدریــه دســتگیر کــرد.
ایــن مــرد  52ســاله در بازجویــی عنــوان کــرد:
مــرد رســتوران دار در مشــهد زندانــی شــده و در
اختیــار افــراد دیگــری اســت امــا مــن از محــل
نگهــداری گــروگان اطالعــی نــدارم!
بــا توجــه بــه اعترافــات ایــن متهــم و با دســتور
دادســتان مرکــزی خراســان رضــوی رســیدگی
بــه ایــن پرونــده بــه قاضــی حیــدری (معــاون
دادســتان) ســپرده شــد .بــه دلیــل اهمیــت و
حساســیت موضــوع ،شــبانه گــروه ویــژه ای
از کارآگاهــان اداره جنایــی بــه فرماندهــی
ســرهنگ محمدرضــا غالمــی (رئیــس اداره
جنایــی پلیــس آگاهــی) وارد عمــل شــدند و
بــا نظــارت مســتقیم ســرهنگ کارآگاه «حمیــد
رزمخــواه» (رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان
رضــوی) تحقیقــات خــود را بــرای شناســایی

محــل اختفــای گــروگان آغــاز کردنــد.
ردیابــی اطالعاتــی و بررســی های
غیرمحســوس کارآگاهــان بیانگــر آن بــود کــه
یکــی از بســتگان دور گــروگان در ایــن ماجــرا
نقــش دارد و او اطالعــات مالــی و زندگــی
گــروگان را در اختیــار افــراد دیگــری قــرار داده
اســت بــه همیــن دلیــل ایــن فــرد نیــز بــا صدور
دســتورات شــبانه از ســوی قاضــی حیــدری
دســتگیر و مشــخص شــد کــه گــروگان مذکــور
داخــل باغــی در منطقــه قرقــی نگهــداری
مــی شــود امــا بــا توجه بــه ادعــای مســلح بودن
متهمــان عملیــات پلیــس بــا دســتور ســرهنگ
رزمخــواه و راهنمایی هــای مقــام قضایــی
بــه شــیوه دیگــری ادامــه یافــت تــا ایــن کــه
بــاغ مذکــور بــه محاصــره کارآگاهــان درآمــد.
نیروهــای زبــده دایــره مبــارزه بــا آدم ربایــی
بــه سرپرســتی کارآگاه افتخــاری (رئیــس
دایــره مبــارزه بــا ســرقت های مســلحانه و

آدم ربایــی) بــا رعایــت همــه مــوارد ایمنــی
وارد بــاغ شــدند امــا گروگانگیــران بــا مشــاهده
نیروهــای انتظامــی پــا بــه فــرار گذاشــتند.
لحظاتــی بعــد دســتور تیرانــدازی از ســوی
مقامــات مســئول صــادر شــد و حــدود 30
گلولــه آســمان تاریــک قرقــی را شــکافت تــا
ایــن کــه یکــی دیگــر از متهمــان در حــال
فــرار دســتگیر شــد .بنابــر ایــن گــزارش
جســت و جوها برای یافتــن گروگان به دخمه ای
تاریــک کشــیده شــد و مــرد رســتوران دار
در حالــی کــه بــه غــل و زنجیرهــای آهنیــن
کشــیده شــده بــود از چنــگ گروگانگیــران
نجــات یافــت و لباس هــای نظامــی بــا درجــه
ســتوان دومــی نیــز در مخفیــگاه آدم ربایــان
کشــف شــد .گــروگان مذکــور کــه حــال
مناســبی نداشــت مدعــی شــد کــه پــژو ســواران
در حالــی کــه لبــاس نظامــی بــه تــن داشــتند و
مســلح بودنــد او را از مقابــل منزلــش ربــوده اند.
وی گفــت :آن هــا ابتــدا مبلــغ  40میلیــارد
تومــان بــرای آزادی مــن درخواســت کردنــد امــا
بعــد بــه چهار میلیــارد کاهــش دادنــد .یکــی از
متهمــان کــه از بســتگان دور گــروگان اســت
نیــز گفــت« :ص» طــوری رفتار مــی کــرد
کــه فکر مــی کردیــم او میلیاردهــا ثــروت دارد
ولــی بعــد فهمیدیــم کــه او ملــک و امالکــی
نــدارد و تنهــا بــه ظاهــر چنیــن وانمــود
می کند!
تحقیقــات بیشــتر در ایــن بــاره بــا صــدور
دســتورات ویــژه ای از ســوی معــاون
دادســتان مشــهد درحالــی ادامــه دارد کــه
کارآگاهــان افــراد دیگــر مرتبــط بــا اعضــای
ایــن بانــد مخــوف گروگانگیــری را شناســایی
کرده اند.

بالی هولناکی که فریدون در سفر از لندن ...
رکنـا :دختـر جـوان هنـگام بـاز کـردن صفحـه
فیسبـوکاش متوجـه پیـام یـک مـرد غریبـه
شـد اما چـون او را نمیشـناخت بـه آن اهمیتی
نـداد  ،امـا روزهـای بعد تا یـک هفتـه پیامهای
دیگـری در صفحـه شـخصی ترانـه ظاهر شـد.
ارسـالکننده پیامهـا مـرد جوانـی بـه نـام
«فریـدون» بـود کـه خـودش را فیزیکـدان اهل
لنـدن معرفی میکـرد و بـا ابـراز عالقـه بـه
ترانـه از او میخواسـت بیشـتر بـا هـم آشـنا
شـوند .ولـی ترانـه بـه ایـن پیامهـا همچـون
یـک سـرگرمی تـازه نگاه میکـرد و اهمیتـی به
احساسـات فریـدون نمـیداد .تـا اینکـه بعد از
چند مـاه فریدون پیشـنهاد ازدواج داد .درسـت
در ششـمین مـاه آشناییشـان بـود کـه ترانـه
بـه او اجـازه داد بـا شـماره تلفـن همراهـش
تمـاس بگیـرد تـا بیشـتر بـا هم آشـنا شـوند.
شـش ماه هـم تماسهـای تلفنـی آن هـا ادامه
داشـت تـا آنکـه مـرد جـوان بـه تهـران آمد و
درخواسـت مالقـات حضـوری کـرد ،امـا ترانـه
مالقـات حضـوری را تنها بـا اجازه خانـوادهاش
امکانپذیـر دانسـت.
فریـدون کـه در روز خواسـتگاری تنها بـه خانه
ترانـه رفتـه بـود تأکیـد کـرد؛ در صورتـی کـه
موافقـت ترانـه و پـدر و مـادرش را جلـب کند،
خانـوادهاش از لنـدن بـه تهـران خواهنـد آمـد
تـا توافقهـای نهایـی را انجـام دهنـد .بـا این
حـال ترانـه بـا ازدواج موافقـت نکـرد و اجـازه
خواسـت بیشـتر تحقیق کنـد .او همان شـب به
بـرادر خودش گفـت« :من به فریدون مشـکوک
هسـتم .آخه پسـری کـه تحصیلکرده دانشـگاه
لنـدن بـوده ،خـوش تیپـه و خانـواده ثروتمندی
دارد ،چـرا باید بیـن این همه دختـر منو انتخاب
کنه ؟ »
امـا تحقیقـات ترانه موضـوع خاصـی را برایش
روشـن نکـرد ،تـا اینکـه فریـدون گفـت« :من
خـواب پدربزرگـم را دیـدهام کـه گفتـه فقط با
تـو خوشـبخت خواهـم شـد!» بعـد هـم تأکیـد
کـرد کـه عاشـق وقـار و سـادگی او بـه عنـوان

مرگ عجیب خبرنگار
لرستانی پای صندوق رای

رکنــا :یــک فعــال رســانه ای و عضــو شــورای
نویســندگان یکــی از پایگاه هــای خبــری
محلــی اســتان لرســتان جمعــه شــب در صــف
انتخابــات بــر اثــر ایســت قلبــی جــان خــود را
از دســت داد.
محســن ســپهوند روزنامــه نــگار و عضــو
شــورای نویســندگان پایــگاه خبــری "یافتــه"
لرســتان بــود کــه در حــوزه یادداشــت و نقــد

یـک دختـر باشـخصیت ایرانـی شـده اسـت.
سـرانجام ترانـه «بلـه» را گفـت و خانـواده
فریـدون بـه تهـران آمدنـد .پـدر داماد اسـتاد
یکـی از دانشـگاههای انگلیـس بـود و مـادرش
کالسهای آشـپزی مشـهوری در لندن داشـت.
بنابرایـن از نظـر پـدر و مـادر ترانـه همـه چیز
جفـت و جـور بـود و بـه خاطـر همیـن اعتمـاد
مهریـهای بیشـتر از  110سـکه تعییـن نکردند
و قـرار گذاشـتند ترانـه بعـد از پایـان تحصیـل
و بـرای زندگـی راهـی انگلیس شـود امـا ترانه
شـرط کرد بعـد از عقد رسـمی حداقل دو سـال

دلیـل رفتارهایـش را جابهجـا شـدن و تغییـر
سـاعت خوابـش در مسـافرت عنوان میکـرد
یا میگفـت بالـش مخصوص خـود را بـه همراه
نیـاورده اسـت و....
رفتارهـای مشـکوک فریـدون بعـد از شـروع
زندگـی مشـترک آن هـا در تهران بیشـتر شـد.
او گاهـی صـدای موسـیقی را آنقـدر زیاد میکرد
کـه همسـایهها اعتراض میکردنـد و گاهـی
از صـدای شسـتن ظرفهـا عصبانی میشـد.
بعضـی وقتهـا نیمه شـب بیرون میرفـت و دم
صبح بـه خانه برمیگشـت .ترانـه تصور میکرد

بایـد بگذرد تا زندگـی مشترکشـان را آغاز کند.
طـی دو سـالی کـه زوج جـوان با هم عقـد کرده
بودنـد تنهـا چنـد بـار همدیگـر را دیدنـد ،چـرا
کـه ترانـه مشـغول گرفتـن مـدرک لیسـانس
خـود بـود و فریـدون مشـغول کار در لنـدن .در
همـان چنـد رفـت و آمـد ترانـه متوجـه برخـی
از رفتارهـای عجیـب و غریـب شـوهرش شـد.
فریـدون عـادت داشـت شـبها بیـدار شـود
و سـاعت ها هـم بیدار میمانـد ،بیجهـت
شـادی میکرد و گاهـی در یـک گوشـه بـا
خـودش حرف مـیزد .امـا در پاسـخ بـه ترانـه

که شـوهرش معتـاد اسـت ،اما آزمایـش خونی
کـه بـه بهانـهای از او گرفـت چیـزی را در باره
اعتیـاد او بـه مواد مخـدر یا الکل نشـان نداد .در
ایـن مـدت پـدر ترانـه بـه دختـرش فهماند که
فریـدون تعـادل روحی نـدارد و بهتر اسـت نزد
روانشـناس برونـد .اما نـه تنها فریـدون حاضر
بـه ایـن کار نشـد بلکه اصرار داشـت کـه ترانه
دوسـتش نـدارد و بـرای ثابـت کردن عشـقش
بایـد مهریـهاش را از حالـت «عندالمطالبـه»
بـه «عنداالسـتطاعه» تبدیـل کنـد .ترانـه هـم
بـرای ثابـت کـردن عشـقش ایـن کار را کـرد،

امـا فریـدون بـاز هم عـوض نشـد .بـه تدریج
مشـکالت میان ترانـه و فریدون آنقدر زیاد شـد
کـه همه فامیـل متوجه ناسازگاریشـان شـدند.
ترانـه در دو سـال زندگی مشـترک نتوانسـت با
شـوهرش بـه یک مسـافرت کوتاه بـرود و حتی
اجـازه نداشـت خانـوادهاش را میهمـان کنـد .تا
اینکـه دو مـاه پیـش فریدون بـه طـور ناگهانی
ناپدیـد شـد و بعد از گم شـدن او ترانـه فهمید
چند میلیـون تومـان پـول ،دالر و طالهـا را هـم
بـا خـود بـرده اسـت .او وقتـی بـا پـدر و مـادر
فریـدون تمـاس گرفـت و موضـوع را گفـت،
آن هـا اعلام کردند پسرشـان بیمـاری «اختالل
دوقطبـی» دارد و...
از وقتـی کـه فریـدون خانـه و زندگـیاش را
تـرک کـرده بـود دو ماهی میگذشـت و ترانـه
سـرخورده از سرنوشـت شـوماش نمیدانست
چـه کار کنـد؟ او دو راه داشـت؛ پیـدا کـردن
شـوهر بیمـارش و ادامـه زندگـی بـا مشـکالت
فـراوان یا طالق گرفتـن و طرد شـدن از فامیل.
امـا پیش از آنکـه دومین سـالگرد ازدواجشـان
برسـد تصمیـماش را گرفـت و هفتـه پیـش در
تهـران بـه دادگاه خانـواده رفـت تـا از شـوهر
فـراریاش طلاق بگیـرد .امـا در خانـواده و
فامیلشـان طلاق امـری ناخوشـایند بـود و
هـر زنـی کـه از همسـرش جدا میشـد مـورد
بیمهـری و قهـر فامیـل قرار میگرفـت.
وقتـی ترانـه از شـعبه  261دادگاه خانـواده
بیرون میآمـد دسـتمالی از کیفـش درآورد تا نم
اشـکهایش را پـاک کنـد.
سـپس روی صندلـی راهرو نشسـت تـا پدرش
کپـی مـدارک الزم را بـرای ضمیمـه کـردن بـه
پرونـده بیـاورد .امـا دلـش راضـی بـه طلاق
نبـود و ترجیح مـیداد بـه زندگـیاش سـر و
سـامانی بدهـد .بـه همیـن خاطر وقتـی پدرش
از راه رسـید ،تصمیمـش را بـه اطالع او رسـاند
و بـا بسـتن پرونـده دادگاه ،راهـی خانه شـد تا
پـس از پیـدا کـردن شـوهر بیمـارش چـارهای
بیندیشـند و...

اجتماعــی بــا ایــن پایــگاه خبــری محلــی
همــکاری داشــت.
وی در صــف رای انتخابــات واقــع در مدرســه
خیابــان بوعلــی خــرم آبــاد بــر اثــر ایســت
قلبــی بــه رحمــت ایــزدی پیوســت.
بنــا بــر اعــام پایــگاه خبــری یافتــه ،وی در
انتخابــات امســال ،رئیــس کمیتــه اقتصــادی
جبهــه تحولگرایــی ایــران ،شــاخه لرســتان
بــود.
خبرگــزاری جمهــوری اســامی اســتان
لرســتان ایــن واقعــه را بــه پایــگاه خبــری
یافتــه ،خانــواده و بســتگان ایــن عزیــز از
دســت رفتــه تســلیت عرض مــی کنــد.

حادثــه کــه در شــعبه  79شــهر مــادوان رخ داد
درگیــری لفظــی دو نفــر منجــر بــه درگیــری
بیــن چنــد طایفــه شــد.
پورانفــرد رئیــس اورژانــس اســتان کهگیلویــه
و بویراحمــد در ایــن خصــوص گفــت :در ایــن
حادثــه جــوان  17ســاله ای بــه علــت اصابــت
گلولــه اســلحه کالشــینکف کشــته و یــک
نفــر هــم زخمــی شــده کــه در بیمارســتان
شــهید بهشــتی یاســوج بســتری شــده اســت.
بــه گفتــه ی شــاهدان علــت ایــن درگیــری
اختالفــات انتخاباتــی بــوده اســت.
در حــال حاضــر بــا حضــور نیروهــای امنیتــی
و نظامــی در ایــن منطقــه جــو آرام گــزارش
شــده اســت.
شــهر مــادوان در  5کیلومتــری شــهر یاســوج
مرکــز کهگیلویــه وبویراحمــد قــرار دارد.

شــورای شــهر در ســیرجان در پــی اختالفــات
خانوادگــی رخ داده اســت.
رئیــس مرکــز اطــاع رســانی پلیــس کرمــان
بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت  :تیرانــدازی
چهارشــنبه شــب گذشــته بــه ســوی یکــی
از کاندیداهــای شهرســیرجان بــه علــت
اختالفــات خانوادگــی رخ داده اســت.
ســرهنگ تهامــی افــزود :ایــن حادثــه
ارتباطــی بــا انتخابــات نداشــته و امنیتــی
نبــوده اســت .همچنیــن بــه گفتــه فرمانــده
انتظامــی شهرســتان ســیرجان ،در پــی گزارش
یــک مــورد تیرانــدازی بــا اســلحه شــکاری در
خیابــان آیــت ا ...ســعیدی ،بالفاصلــه چنــد
واحــد گشــتی بــه محــل حادثــه عزیمــت
کردنــد و مشــخص شــد یکــی از اقــوام
نزدیــک ایــن کاندیــدای شــورای شــهر،
بــه علــت اختالفــات خانوادگــی اقــدام بــه
تیرانــدازی کــرده کــه آســیب جــدی بــه وی
وارد نشــده و فقــط صــورت او کمــی خــراش
برداشــته اســت  .ایــران نــژاد افــزود :عامــل
تیرانــدازی بالفاصلــه از ســوی مامــوران و
بــا همــکاری مــردم شناســایی و دســتگیر
شد.

جزئیان تکان دهنده
از قتل هولناک
در صف انتخابات 96
رکنــا :درگیــری لفظــی در صــف انتخابــات
منجــر بــه درگیــری طایفــه ای و قتــل شــد.
بــه گــزارش گــروه حــوادث رکنــا ،در ایــن

اختالفات خانوادگی دلیل
تیراندازی به کاندیدای
شورای شهر در سیرجان
رکنــا :تیرانــدازی بــه ســوی کاندیــدای
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قتل دختر  16ساله درتصادف
ساختگی

رکنــا :پلیــس دو مــرد جــوان را در پرونده قتل مشــکوک دختر
نوجوانــی دســتگیر کــرد .بــه گــزارش پلیــس «لیچسترشــایر»
جســد «مــگان بانیســتر»  16ســاله هنگامــی در صندلی عقب
یــک خــودرو تصادفــی پیــدا شــد کــه شــواهد از قتلــش خبــر
مــی داد .کارآگاهــان پلیــس پــس از تحقیقــات تخصصــی
موفــق بــه کشــف ردپــای دوپســرجوان بــه نامهــای
«جیســون بــوردر»  28ســاله و «آدام کینــگ»  27ســاله،
در ایــن ماجــرا شــده و هــر دو را دســتگیر کردنــد .هنــوز
جزئیــات ماجــرا و اعترافهــای دو متهــم فــاش نشــده و
تحقیقــات تخصصــی بــرای کشــف راز قتــل دختــر نوجــوان
ادامــه دارد.

شگرد جدید دزدی با استفاده از
"نژاد پرستی"

رکنــا :یــک مــرد سیاهپوســت بــرای دزدی کــردن از
نژاد پرستی استفاده می کند.
بــه گــزارش گــروه ترجمــه حــوادث رکنــا ،شــانزدهم می،
ســاعت  12:25یــک مــرد ســیاه پوســت وارد یــک
مغــازه فــروش موبایــل در یکــی از محله هــای
لــس آنجلس مــی شــود .ایــن مــرد از فروشــنده
درخواســت می کنــد کــه گوشــی های جدیــد آیفــون را
بــرای دیــدن بــه او بدهــد امــا مغــازه دار از او خواهــش
مــی کنــد کــه از نمونه هــای بــاز ایــن موبایــل کــه در
مغــازه بــرای تســت کــردن وجــود دارد اســتفاده کنــد.
مــرد سیاهپوســت بــرای کامــل کــردن نقشــه دزدی خــود
بــه فروشــنده می گویــد کــه شــما نــژاد پرســت هســتید.
فروشــنده ایــن مغــازه بــرای اینکــه اتهــام نــژاد پرســت
بــودن را رد کنــد گوشــی ها را در اختیــار او قرار مــی دهــد
و مــرد بعــد از گرفتــن گوشــی ها بــه ســرعت از مغــازه
فرار مــی کنــد.

جریمه سنگین در انتظار عابران
پیاده متخلف در امارات!

عابریــن پیــاده در صــورت تخلــف در خیابان هــا در امــارات
جریمه مــی شــوند.به گــزارش ایســنا ،وزارت کشــور امــارات
بــا همــکاری راهنمایــی و رانندگــی امــارات قانــون جدیــدی
در مــورد تخلفــات تــردد عابریــن در خیابان هــا تصویــب
کردنــد.
براســاس ایــن قانــون  ،عابریــن پیــاده کــه از خیابانهــا و
یــا بزرگراه هــا کــه مســیر عابــر پیــاده نیســت عبــور کننــد
بیــش از  400درهــم جریمــه خواهنــد شــد .عابریــن پیــاده
فقــط بایــد از مســیرهای تعییــن شــده ویــژه عابریــن کــه در
عــرض خیابان هــا و بزرگراه هــا تعییــن شــده اســت عبــور
کننــد.
ایــن قانــون بــه منظــور حمایــت از عابریــن پیــاده و کاهــش
خطــر تصــادف تصویــب شــده است.براســاس آمارهــای
منتشــر شــده در ســال گذشــته بیــش از  1119فقــره تصــادف
عابــر پیــاده در امــارات رخ داد کــه نســبت بــه ســال
 2015میــادی بیــش از  6/4درصــد رشــد داشــته اســت.

وقوع زلزله  ۵/۶ریشتری
در فیلیپین

مرکــز لرزهنــگاری فیلیپیــن از وقــوع زمینلــرزه ۵.۶
ریشــتری در ایــن کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز لرزهنــگاری فیلیپیــن بــا
تاییــد خبــر وقــوع زلزلــه  ۵.۶ریشــتری اعــام کــرد:
عمــق ایــن زمیــن لــرزه بســیار زیــاد بــوده و بــه همیــن
دلیــل احتمــال بــه جــا مانــدن خســارت و تلفــات
پاییــن اســت.روزنامه " "the s tarبــه نقــل از
مرکــز لرزهنــگاری چیــن اعــام کــرد :بزرگــی ایــن
زمیــن لــرزه شــش ریشــتر و کانــون آن در عمــق ۵۴۰
کیلومتــری از ســطح دریــای "بوهــول" بــوده اســت.

آتش گرفتن قایق مسافربری
در آبهای اندونزی

مقامــات داخلــی اندونــزی اعــام کردنــد :بــر اثــر وقــوع
آتشســوزی در یــک قایــق مســافربری در آبهــای غــرب
اندونــزی دسـتکم پنــج تــن جــان خــود را از دســت دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نیروهــای امــداد و نجــات اندونــزی
اعــام کردنــد :عصــر روز جمعــه یــک قایــق دچــار
آتشســوزی شــد کــه ایــن حادثــه دســتکم پنــج کشــته
برجــا گذاشــت و همچنیــن بیــش از  ۱۰۰نفــر دیگــر نجــات
پیــدا کردنــد.
یکــی از نیروهــای امــداد و نجــات اندونــزی گفــت :مجمــوع
پنــج جســد بــه ســاحل منتقــل شــده و اکنــون  ۹۵نفــراز
سرنشــینان قایــق حادثــه دیــده در کشــتی امــداد و نجــات
هســتند .همچنیــن پیــش از ایــن نیــز هفــت نفــر دیگــر از
حادثهدیــدگان نجــات پیــدا کــرده بودنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری شــینهوا ،عملیــات امــداد و نجــات
بــرای یافتــن هرچــه ســریعتر ناپدیدشــدگان حادثــه
همچنــان ادامــه دارد.

تیراندازی خونین بین پلیس و
دزدان

رکنــا :یــک پلیــس کــه مــورد حملــه دو دزد قــرار گرفتــه بــود
بــا شــلیک گلولــه هــر دو را زخمــی کــرد.
بــه گــزارش کــوه ترجمــه حــوادث رکنــا ،ایــن پلیــس برزیلی
در یــک پیــاده رو در ریــو ایســتاده بــود کــه مــورد حملــه دو
ســارق مســلح قــرار گرفــت .ســارق کــه قصــد داشــت بــه
ایــن پلیــس شــلیک کنــد قبــل از اینکــه موفــق بــه شــلیک
شــود از طــرف پلیــس مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت
ایــن پلیــس بــا شــلیک هــای متعــدد موفــق مــی شــود کــه
هــر دو ســارق را دســتگیر کنــد.

