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»کشــف گنج مخفــی در زیر زمین تخت جمشــید و 
پنهــان کاری میراث فرهنگی« عنوان فیلم کوتاهی اســت 
که در شــبکه های اجتماعی منتشر شده، درحالی که پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید، مطالب آن را غیرواقعی و توهم 
بدخواهان میراث فرهنگی دانســته و در پاسخ به آن و برای 
روشنگری درباره آنچه در زیرزمین تخت جمشید وجود دارد، 

ویدئویی را منتشر کرده است.
به گزارش ایســنا، پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید 
همچنین توضیح داده که چنین مطالبی صرفا برای تشویق 
و ترغیب مردم بــه گنج یابی و تخریب آثار تاریخی ایران از 
سوی متوهمان و بدخواهان میراث فرهنگی منتشر می شود 
و در ادامــه، ویدئویی را همراه با توضیحات مدیر این پایگاه 

درباره زیرزمین تخت جمشید منتشر کرده است.
درباره آنچه در زیرزمین تخت جمشید مشاهده شده، به 
نقل از اریک اف اشــمیتـ  باستان شــناس آلمانی و استاد 
موسســه خاورشناسی شــیکاگو ـ از جلد اول کتاب تخت 
جمشید، آمده اســت: »بنیانگذار تخت جمشید و معماران 
وی بــه خوبی از اثر ویران کننده باران های زمســتانی آگاه 
بودند. برای حفظ ابنیۀ آنجا که قسمت عمده آن ها از خشت 
ســاخته شده بود، شــبکه مجاری آبراهه ها تعبیه کردند تا 
آب خیابان ها و حیاط ها به ســهولت بیــرون رود و دیوارها 
خراب نشــود. محلی که بیش از همه جا در معرض سیالب 
قرار داشت قسمت شرقی تخت جمشید در امتداد پای کوه 
رحمت بود که آب باران و ســیالب به آن ســرازیر می شد، 
خندقی در این قســمت وجود داشت که قسمت زیادی از 
آب باران را دفع می کرد. آنچه از خندق فزونی می یافت و از 
باالی خندق ریزش می کرد و یا از نهرهای سرپوشیده واقع 
در زیر اســتحکامات جاری می شد و آبی در حیاط های مقر 
سکونت پادگان جمع می شد به وسیله مجرای زیرزمینی که 
زیر خانه ســربازان در صخره سنگ کنده شده بود به خارج 

روان می شــد. پرفسور هرتســفلد و دیگران قسمت هایی از 
مجاری سنگی زیرزمینی مشابهی را در زیر محوطه کاخ های 
تخت جمشید پیدا کردند. در بسیاری محل ها ثابت شد که 
آب سقف و بام به وســیله ناودان های درون دیوار به طرف 

مجرای زیرزمینی روان می شد.«
حمید فدایی ـ مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید 
ـ در این ویدئو توضیح می دهد که »شــبکه آبراهه ها یکی 
از شــگفتی های مهندسی در تخت جمشید است که بعد از 
گذشــت ۲۵۰۰ سال این شبکه همچنان کارکرد خود را به 
عنوان پدیده مهندسی حفظ کرده است، به خصوص پایشی 
که همکاران ما در سال های گذشته به ویژه در بارندگی های 

سیل آسای فروردین ۱۳۹۸ انجام دادند، نشان می دهد این 
شبکه چگونه توانست به هدایت سریع و مناسب و به هنگام 
ســیالب ها، سبب نجات بخشی کاخ ها و بناهای و تخت ها از 

آبگرفتگی و فرسایش شود.«
او اضافــه می کند: »البته احیای دوباره این مســیرهای 
آبراهه را مرهون کاوش و خاکبرداری از ۹ دهه گذشــته تا 
امروز می دانیم، به ویژه در چند سال گذشته پنج فصل کاوش 
علمی و باستان شناســی را در این آبراهه های تخت جمشید 
تا امــروز دنبال کردیــم. آبراهه ها عمدتا مملــو از خاک و 
رسوبات می شوند که دیگر کارایی خود را از دست می دهند، 
کاوش های علمی این بخش ها برای احیای کاربری آبراهه ها 

از دهه های گذشــته تا امروز به صورت مداوم دنبال شــده 
است.« علی اســدی ـ سرپرســت کاووش های آبراهه های 
تخت جمشــیدـ  نیز توضیح می دهد: تختگاه تخت جمشید 
۱۲.۵هکتار وســعت دارد. در مواقــع بارندگی، آب هایی که 
روی سطح تخت ها فرود می آیند اگر سیستم دفع آب وجود 
نداشت، به سمت بخش های پایین تر و یا دارای ارتفاع کمتر 
حرکت می کرد و در زمان حیات تخت جمشید موجب از بین 
رفتن بناها می شد. معماران هخامنشی از ابتدا می دانستند 
این مشــکل وجود خواهد داشــت و بارندگی های سیل آسا 
وجود خواهد داشــت و باید قبل از ســاخت کاخ ها فکری 
برای سیســتم دفع در این محوطه انجام دهند،   در نتیجه 
مهمترین کاری که انجام می دهند این اســت که شبکه ای 
از آبراهه ها زیر تمام کاخ ها و حیاط های تخت جمشید تعبیه 
می کنند و با شــیب مناســب این آبراهه ها به سمت گوشه 
شــرقی تختگاه حرکت داده می شوند و از آنجا با دریچه ای 
که وجود دارد آب ها به محوطه قسمت جنوبی تخت جمشید 

هدایت می شد و بیرون می رفت.
وی اضافه می کند: شبکه آبراهه های تخت جمشید شامل 
چهار قسمت اصلی است که اصلی ترین شاخه این آبراهه ها 
در محدوده کاخ های آپادانا، صدستون حیاط شمالی آپادانا 
و تا دروازه ملل را پوشــش می دهد و آب های ســطحی آن 
منطقه را به ســمت خروجی هدایت می کرد. شــاخه دوم، 
آب های ســطی کاخ های تچر، هدیش و شورا و بخش های 
جلویی کاخ ملکه را به سمت خروجی هدایت می کرد. شبکه 
سوم هم که یک آبراه اصلی است و در شرق تخت جمشید به 
سمت جنوب امتداد دارد، تمام آب های دو شبکه دیگر را به 
سمت خروجی هدایت می کند. یک شبکه هم مختص بنای 
خزانه اســت که اصلی ترین شبکه روسطحی تختگاه است 
و در نهایت به ســمت خروجی آبراهه ها در جنوب تختگاه 
متصل بود و همه این شبکه، یک کل واحد را تشکیل می داد.

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دســتگیری سارقان 
تجهیزات شــهری و گاردریــل اتوبــان آزادگان خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: ماموران انتظامی کالنتری 
قیامدشت حین گشــت زنی نامحســوس به ۲ نفر که در 
حاشــیه پارک در حال پرسه زنی بودند، مشکوک و بررسی 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.او گفت: مراقبت های 
ویژه ادامه داشت تا اینکه متهمان مشغول سرقت تجهیزات 
ایستگاه آبیاری و سرقت دریچه آهنی اداره گاز شدند.فرمانده 
انتظامــی شهرســتان ری گفت: ســارقان در یک عملیات 
ضربتی در محل دســتگیر و تعدادی اموال مسروقه شامل 
تعدادی کفکش و دریچه اداره گاز از ســارقان کشف شد.در 
پی جوئی های انتظامی، سارقان به ۴ فقره سرقت تجهیزات 
آبیــاری و دریچه فاضالب و همچنیــن یک فقره زورگیری 
معترف و با تکمیل پرونده متهمان به مراجع قضائی معرفی 
شــدند.او افزود: در پی اعالم خبر از سوی مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی ســرقت گاردریل های »اتوبان آزادگان« 
در محدوده سیزده آبان تیم عملیات کالنتری ۱۶۸ سیزده 
آبان سریعا به محل اعزام شدند.فرمانده انتظامی شهرستان 

ری گفت: پس از حضور ماموران، مشــاهده شــد که ۲ نفر 
در حال بازکردن پیچ ها و ســرقت گاردریل هستند که طی 
یک عملیات ضربتی سارقان را دستگیر و به کالنتری منتقل 
کردند.ســرهنگ جلیلیان گفت: در تحقیقات بعمل آمده، 
متهمان اظهار داشــتند پس از بازکردن پیچ های گاردریل 
دیگر همدســتمان با خودروی وانت نیسان سریعا به محل 
آمــده و گاردریل هــا را بار وانت نیســان کــرده و بفروش 
می رساندند. متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا اعزام و 

کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.
سرقت میلیونی در شهرری فاش شد

همچنین فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: ۶ سارق 
که با تشکیل باندی اقدام به سرقت ده ها رأس گوسفند کرده 
بودند، از سوی ماموران پلیس دستگیر شدند.به گزارش رکنا، 
سرهنگ دوستعلی جلیلیان، ، در این باره گفت: مدتی قبل 
ســرقت ۹۱ رأس گوسفند در شهرستان محدوده دماوند به 

پلیس اطالع داده شد. با توجه به اینکه احتمال انتقال احشام 
سرقتی به ســمت جنوب تهران و محدوده کهریزک وجود 
داشــت، هماهنگی هایی با فرماندهی انتظامی شهرســتان 
ری انجام شــد. شناسایی و دستگیری ســارق یا سارقان و 
کشف احشام مسروقه در دستور کار ماموران کالنتری ۱۷۰ 
کهریزک قرار گرفــت.او با بیان اینکه در تحقیقات ماموران 
مشخص شــد که سارقان، احشام را به این محدوده منتقل 
کرده اند، گفــت: در ادامه تحقیقات پلیســی یک دامداری 
که این احشــام به آن منتقل و در آن نگهداری شــده بود، 
شناسایی شد. پس از آن هماهنگی های الزم با مقام قضائی 
برای دستگیری عامالن این ســرقت نیز انجام شد.فرمانده 
انتظامی شهرســتان ری با بیان اینکه مامــوران کالنتری 
کهریــزک در یک عملیات ضربتی دو نفر از ســارقان را در 
محل این دامداری دســتگیر و در بازرســی از محل هشت 
رأس از احشــام سرقت شده را کشف کردند، گفت: دو متهم 

به مقر انتظامی منتقل شــده و تحت بازجویی قرار گرفتند 
که در جریان آن ضمن اعتراف به جرم خود چهار همدست 
دیگرشان را نیز معرفی و اعالم کردند که باقی گوسفندهای 
سرقت شده در دو دامداری نگهداری می شود.او با بیان اینکه 
دو دامداری دیگــر در محدوده های کهریزک و مرتضی گرد 
شناســایی شدند، ادامه داد: با هماهنگی های قضائی در این 
دو محــل، دو عملیات دیگر به اجــرا درآمده و چهار نفر از 
سارقان نیز دستگیر و باقی احشام به سرقت  رفته نیز کشف 
شد.جلیلیان با بیان اینکه در تحقیقات انجام شده متهمان 
به جرم خــود اعتراف کردند، گفــت: همچنین در جریان 
بازجویی ها مشــخص شــد که چوپان فرد مالباخته نیز در 
این ســرقت نقش داشته و ســارقان با همکاری او اقدام به 
اجرای نقشــه این سرقت کرده اند. این فرد متواری شده اما 
دستگیری او در دستورکار ماموران پلیس قرار دارد.فرمانده 
انتظامی ویژه شهرســتان ری ارزش تقریبی گوســفندان 
سرقت شــده را حدود پنج میلیاردریــال اعالم کرد و افزود: 
برای هر ۶ متهم دستگیرشــده پرونده ای تشکیل شد و این 

افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

دادســتان تهران از صدور کیفرخواســت 
برای عامل تیراندازی به مأموران انتظامی در 

خیابان طالقانی خبر داد.
علی صالحی دادســتان عمومی و انقالب 
تهران اظهار داشت: با تکمیل روند تحقیقات 
قضایــی در دادســرای تهران، قــرار جلب به 
دادرسی و کیفرخواســت عامل تیراندازی در 
خیابــان طالقانی که منجر به مجروح شــدن 
چهار مأمور نیروی انتظامی شــده بود، صادر 
شد. دادستانی تهران تصریح کرد: متهم مذکور 
یک روز قبل از تیراندازی به سوی مأمورین در 
خیابان طالقانی، چهار نفر را با ســالح گرم در 
شهرســتان شهریار به قتل رســانده و دو نفر 

را مجــروح کرده بود. صالحی یادآور شــد: با 
توجه به اینکه اقــدام نامبرده موجب رعب و 
وحشــت و اخالل در نظم عمومی شده است، 
دادســرای جنایی تهران به سرعت پرونده را 
مورد رسیدگی قرار داد که در نتیجه آن امروز 
بــا تکمیل روند تحقیقات ضمــن صدور قرار 
جلب به دادرســی، کیفرخواست نامبرده نیز 

صادر شد. 
دادستان عمومی و انقالب تهران در ادامه 
افزود: با توجه به مفاد کیفرخواست، این متهم 
در خصوص تجرید و اســتفاده از سالح گرم و 
تیراندازی که منجر به ایجاد رعب و وحشــت 
در میان مردم شده اســت به اتهام محاربه و 

افســاد فــی االرض در دادگاه انقالب تهران 
محاکمه خواهد شد.

این مقــام قضایی همچنین خاطرنشــان 
کرد: بــرای متهم در خصوص مباشــرت در 
ارتــکاب چهــار فقره قتل عمدی، شــروع به 
قتل مأمورین انتظامی و شــهروندان و حمل 
و نگهداری ســالح گرم و مهمــات غیر مجاز 
نیز کیفرخواســت دومی صادر شده است که 
بــه زودی در »دادگاه کیفری یک تهران« به 
این اتهامات وی رسیدگی خواهد شد.دادستان 
عمومی و انقالب تهران در پایان با هشــدار به 
مرتکبین جرایم خشن و اخالل گران در نظم 
و امنیــت عمومی، تصریح کــرد: افرادی که 

سودای چنین جرایمی را در سر می پرورانند، 
بدانند که دســتگاه قضایی برای حفظ امنیت 

مردم با کسی تعارف ندارد و مجازات این گونه 
افراد، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

معاون مبارزه بــا جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از دستگیری باندی که به سلطان مسکن مهر 
در پردیس معروف شــده اند، خبر داد و گفت: کارآگاهان 
موفق شــدند ۹ نفر از اعضای بانــد کالهبرداری که اقدام 
بــه تهیه و توزیع لوازم یدکی تقلبــی در بازار کرده بودند، 
شناسایی و دستگیر کنند.ســرهنگ جهانگیر تقی پور در 
گفت و گو بــا خبرنگار ایلنا درباره اقدامــات اداره مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پلیــس آگاهی تهران بزرگ گفت: 
در اداره ۱۳ یــا اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی اقدامات پیشدســتانه ای انجام می شــود که قبل از 
وقوع افراد کالهبردار و سودجو را زمین گیر کرده و اجازه 
سوءاستفاده را نمی دهیم. وی با اشاره به دستگیری باندی 
که به سلطان مسکن مهر معروف شده اند، گفت: کارآگاهان 
اداره ۱۳ موفق شــده اند نفر اصلــی و مابقی متهمان که 
شــامل ۳ نفر دیگر بوده اند نیز شناسایی و دستگیر شوند. 

معاون مبــارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ ادامه داد: متهم اصلی این پرونده با تشــکیل یک 
تعاونی مسکن از تعداد سه هزار نفر از شهروندان با منظور 
تامین مسکن مبالغ هنگفتی اخذ و به هیچ یک از تعهدات 

خودش عمل نکرده و پس از آن متواری شده است. 
ســرهنگ تقی پور بــا بیــان اینکه هیچ مســکنی به 
مالباختگان تحویل داده نشــده اســت، تصریح کرد: این 
فــرد در فاز ۱۱ پردیس اقدام به کالهبــرداری از بیش از 
سه هزار شهروند کرده است. همه متهمان این پرونده که 
شامل ۴ نفر بوده اند شناسایی و دستگیر شده اند. تخمین 
زده می شــود این فرد بیش از هزار میلیارد تومان اقدام به 
کالهبرداری کرده اســت. وی خاطرنشــان کرد: با رصد و 
اشــراف اطالعاتی کارآگاهان اداره جعل خبری رسید که 

در بــازار لوازم یدکی خودروی تهران گروهی هســتند که 
اقدام به تهیه و توزیع لوازم یدکی تقلبی اعم از تسمه تایم، 
صفحه کالج، لنت و ســایر ملزومات خودرو است. معاون 
مبارزه با جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ادامه داد: کارآگاهان موفق شدند ۹ نفر از اعضای این باند 
را شناسایی و دســتگیر کنند. این باند بیش از ۱۰۰ هزار 
برچســب معتبر داخلی کشور کشــف و ضبط شده است. 
ماموران ما توانســتند بیش از یک کامیون لوازم یدکی را 

کشف و ضبط کنیم. 
ســرهنگ تقی پور خاطرنشــان کــرد: این افــراد در 
شــهرک های اقماری اطراف تهران انبارهای بزرگی برای 
خودشــان راه اندازی کرده اند. اعضــای این باند اجناس 
درجه ۴ و ۵ را از کشورهای دیگر وارد می کنند و سپس در 

این انبارها برچسب های برندهای معروف را بر این اجناس 
بی کیفیــت می زننــد و در بازار توزیع کــرده و به فروش 
می رســانند. همه این اجناس تقلبی از ســطح بازار جمع 
آوری شــده اســت. وی همچنین در رابطه با یک پرونده 
دیگــر جعل و کالهبرداری گفت: تعدادی کالهبردار اخیرا 
قصد داشــت ملکی را در شــمال تهران به فروش برساند 
همــکاران من در اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری موفق 
شــدند قبل از وقوع متهمان این پرونده را دستگیر کنند. 
متهم اصلی این پرونده یک خانم بود که در بازجویی هایی 
فنی که از این خانم انجام شد اقرار کرد که سند ۱۲ ملک 
دارای ارزش را که اکثرا مالکان آن ها خانم بوده اند را جعل 
و اقدام به فروش این امالک کرده اســت. به گفته معاون 
مبارزه با جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ 
این خانم با همدستی تعدادی از افراد دالل به این اسناد و 
مدارک دست پیدا کرده و اقدام به کالهبرداری کرده بود.

مرد ســارق، حین فرار از دســت پلیس، پیرزنی را زیر 
گرفت و باعث مرگ او شد.به گزارش رکنا، روزهای پایانی 
فروردین امسال مردی با پلیس ۱۱۰ تهران تماس گرفت و 
اطالع داد راننده یک خودروی پژو ۴۰۵، زن سالخورده ای 
را در دروازه غار در جنوب پایتخت زیر گرفته و متواری شده 
است.  همزمان با حضور ماموران در آنجا، معلوم شد راننده 
به اتهام سرقت خودرو تحت تعقیب بود. او حین فرار با این 
پیرزن تصادف کرده و بعد هم با رها کردن خودرو گریخته 
بود.  در صندلی عقب خودرو مرد میانسال مصدومی هم قرار 

داشت. او و زن سالخورده راهی بیمارستان شدند اما پیرزن 
فوت شــد.  در ادامه مشخص شد، مرد میانسال همدست 
ســارق بوده است. او در تحقیقات گفت: همدست فراری ام 
و زنی خودرو را سرقت کرده و من برایشان می فروختم. با 
همدســتم قصد فروش خودرو را داشتیم که ماموران شک 
کرده و دوســتم سعی کرد فرار کند اما تصادف کرد. او در 
حالی که من مصدوم شــده بودم، رهایم کرد و گریخت.در 

ادامه با دستور بازپرس میثم حسین پور، تحقیقات پلیس 
برای دستگیری زن و مرد فراری که از سارقان بودند، ادامه 
یافــت تا این که دو روز پیش ماموران پی بردند دزد فراری 
۳۸ ســاله  به اتهام فروش سالح های بادی دستگیر شده و 
در زندان اســت. او دیروز برای ادامه تحقیقات به شــعبه 
چهارم بازپرسی دادسرای جنایی تهران  منتقل شد وگفت: 
سال هاست شیشه مصرف می کنم. هشت بار به اتهام سرقت 

لوازم داخل خودرو، خودرو و خرید و فروش گوشــی های 
سرقتی به زندان افتادم. فروردین امسال مرخصی گرفته و 
بیرون آمدم. خودرویی ســرقت کردم که ماموران به من و 
همدســتم شک کرده و فرار کردم اما در حین فرار زخمی 
شدم. به بیمارســتان رفته و در آنجا بستری بودم که یک 
روز متوجه مامور پلیســی در آنجا شــدم. فکر کردم برای 
دســتگیری من آمده که از طبقه پنجم به پایین پریده و 
فرار کردم. بعد هم مشغول فروش تفنگ بادی سرقتی شده 

و در زندان شناسایی شدم.

پایگاه میراث جهانی تخت جمشید پاسخ داد

توهمگنجدرزیرزمینتختجمشید؟!

دزدان گاردریل اتوبان آزادگان به دام افتادند

اتهام محاربه برای عامل تیراندازی به پلیس در خیابان طالقانی تهران

انهدام باند کالهبرداران مسکن در پردیس

مرگ دردناک پیرزن تهرانی در صحنه یک سرقت خیابانی 

شهادت مامور پلیس پایتخت
در حین اجرای حکم جلب

رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از شــهادت مامور کالنتری ۱۰۸ نواب 
حین در اجرای ماموریت در محله نواب خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل 
موقوفه ای در تشریح این خبر گفت: زنی با همراه داشتن حکم جلب همسرش به 
کالنتری ۱۰۸ نواب مراجعه و در خواســت اجرای حکم را داشته که در این رابطه 
ســرگرد محمد یاســمی از عوامل کالنتری برای انجام این ماموریت با راهنمایی 
شــاکی به آدرس مورد نظر  اعزام شد. وی ادامه داد: در مراجعه مامور به در منزل 
متهم برای تفهیم حکم و انجام دســتور مقام قضائی، متهم با اسلحه کمری از در 
خانه خارج شده و بالفاصله مامور را از ناحیه سینه هدف گلوله قرار داد. او همچنین 
به سمت شاکی که همسرش بود نیز تیراندازی کرده و وی را مجروح و پس از آن 
با همان سالح اقدام به خودکشی کرد.موقوفه ای با بیان اینکه مامور وظیفه شناس 
به علت شلیک مســتقیم گلوله به قلبش به درجه رفیع شهادت نائل شد، گفت: 
سرگرد محمد یاسمی متولد دی ماه سال ۶۳ ، متاهل و دارای دو فرزند دختر بود.

سرنوشت عجیب زن مطلقه در خانه شوهر صیغه ای اش 
زن ۴۰ ســاله پس از طالق، با مردی دوست شد با هم صیغه شدند و حاال به 
جرم ســرقت بازداشت شده است. به گزارش  رکنا، زری ۴۰ ساله در حالیکه به 
اتهام سرقت در یکی از محله های شهر دستگیر شده است، در مقابل بازپرس بیان 
کرد: مدتی بود همســرم مرا رها کرده بود و من مجبور شدم از او به طور غیابی 
طالق بگیرم. تا اینکه روزی با مردی به نام حمیدرضا آشــنا شدم. او آدم کثیفی 
بود. وی گفت: او از نظر اخالقی مشکل داشت و از من می خواست که لباس های 
ناجوری بپوشم. البته حمیدرضا برای من خوب خرج می کرد و من نمی خواستم 
اورا از دست بدهم. او در ادامه افزود: من با او وارد رابطه شده بودم و از خودم بابت 
ایــن قضیه بدم می آمد. یک روز کــه در خانه با او تنها بودم مقدار خیلی زیادی 
مشروبات الکلی استفاده کرده بود و حالت طبیعی نداشت. در یک لحظه به من 
حمله کرد و من را داشت خفه می کرد که با گلدان چندبار بر سر او کوبیدم و در 
حالیکه او غرق در خون شــده بود پول زیادی از خانه سرقت کردم  وهراسان از 
خانه خارج شدم که چند روز بعد در دام مأموران  گرفتار شدم و فهمیدم این مرد 
از من شکایت کرده است من زن صیغه ای اش بودم و فقط مقداری پول برداشتم 
تا بتوانم در خارج از خانه آواره نشوم.بنابراین گزارش، بازپرس پرونده پس از ثبت 

اظهارات ذری دستور انتقال اورا به دادسرا صادر کرد.

راز شرم آور کلینیک زیبایی در شوش خوزستان 
فرمانده انتظامی شوش از مهروموم یک واحد کلینیک زیبایی غیرمجاز در این 
شهرســتان خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ روح اله یاری زاده اظهار داشت: به 
منظور برخورد با صنوف متخلف مبنی بر دخالت در امورات پزشکی در شهرستان 
شوش، نظارت و شناســایی واحدهای متخلف در دستور کار ماموران نظارت بر 
اماکن عمومی این فرماندهی قرار گرفت.او افزود: ماموران با انجام تحقیقات الزم 
محل فعالیت یک واحد صنفی غیرمجاز را شناســایی، پس از هماهنگی با مقام 
قضائی با همراهی نماینده دانشگاه علوم پزشکی از محل مورد نظر بازدید به عمل 
آمد.فرمانده انتظامی شوش تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده، غیرقانونی 
بودن کلینیک مذکورمحرز و در ادامه محل مورد نظر مهروموم شد.سرهنگ یاری 
زاده در خاتمه با بیان اینکه مقادیری تجهیزات زیبایی ازجمله: تعداد ۹ دستگاه 
ساکشن)چربی زدایی( و تعداد ۳۰۰ عدد داروی غیرمجاز کشف شد، خاطرنشان 
کرد: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده قضائی به دادسرا 

جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم الزم معرفی شد.

تعقیب و گریز نفس گیر برای توقیف پراید سرقتی
 در جاده اراک

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: با تالش مأموران یگان امداد یک دستگاه 
خودرو پراید ســرقتی پس از تعقیب و گریز در محور »اراک« توقیف و یک زوج 
سارق دستگیر شدند.به گزارش رکنا، سرهنگ امیر مختاری اظهارداشت: در پی 
اعالم مرکز پیام مبنی بر تردد یک دســتگاه خودرو پراید ســرقتی در محور » 
تهران-قم«، بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران گشت خودرویی یگان امداد 
فرماندهی انتظامی شهرســتان قم قرار گرفت.وی افــزود: در ادامه مأموران پس 
از اســتقرار در محل عوارضی به قصد توقیف پراید ســرقتی وارد عمل شده اما 
راننده با امتناع از دستور ایست و برهم زدن موانع سعی می کند با انجام حرکات 
خطرناک و مارپیچ از دســت پلیس فرار کرده کــه در نهایت در محور اراک به 
سمت سلفچگان کیلومتر ۱۵ خودرو موصوف واژگون و سرنشین خودرو به دلیل 
آسیب دیدگی با همکاری اورژانس به بیمارستان منتقل و راننده خودرو دستگیر 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان قم از شهروندان خواست، به منظور پیشگیری از 
سرقت خودرو همواره به توصیه های پلیس توجه داشته و اگر خودرویی از آن ها 
به ســرقت رفت، بالفاصله اعالم تا موضوع در سامانه های پلیس ثبت و اقدامات 

الزم انجام شود.

سارقان همه فن حریف بناب غافلگیر شدند 
از دســتگیری ۳ ســارق و کشف ۲۹ فقره ســرقت خبر داد.به گزارش رکنا، 
فرمانده انتظامی شهرســتان بناب در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع 
چند مورد سرقت از اماکن خصوصی و خانه باغ ها،داخل خودرو و موتورسیکلت 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی و انتظامی قرار 
گرفت.سرهنگ سهراب شفقی افزود:ماموران با انجام یک سری اقدامات تخصصی 
و هوشمندانه موفق شدند ۳ نفر سارق حرفه ای را شناسایی و طی هماهنگی با 
مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند .این مقام انتظامی ادامه داد: 
در بازجویی های انجام شــده متهمان به ۲۹ فقره سرقت شامل ۲۱ فقره سرقت 
از اماکن خصوصی و خانه باغ ها، ۵ فقره ســرقت داخل خودرو  ۳ فقره ســرقت 
موتورســیکلت اعتراف کردند.وی افزود: متهمان به همراه پرونده متشکله جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سقوط مرگبار دختر 17 ساله از پشت بام در جوانرود 
ســقوط از ارتفاع جان خانم ۱۷ ســاله جوانرودی را گرفت.به گزارش رکنا،  
بامداد دیروز یک خانم ۱۷ ساله در یکی از محالت شهر جوانرود در حین نظافت 
و تمیزکاری منزل از پشت بام سقوط می کند و به شدت زخمی می شود.این خانم 

به دلیل شدت جراحات، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

۳ کشته در برخورد کامیون با مینی بوس
کارگران معدن »جالل آباد« زرند

رئیــس اورژانس کرمان از برخورد یک دســتگاه کامیون با مینی بوس حامل 
کارگران معــدن »جالل آباد« خبر داد و گفت: متاســفانه در این رخداد راننده 
مینی بوس، راننده و سرنشین کامیون کشته شدند.محمد صابری در تشریح این 
خبر گفت: در ســاعت ۷:۴۹ صبح دیروز بــه دنبال دریافت گزارش برخورد یک 
دستگاه کامیون با مینی بوس در کیلومتر ۱۰ محور »جالل آباد« به »یزدان شهر« 
شهرستان زرند بالفاصله ۳ تیم فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شد. وی 
از جان باختن ســه تن به دلیل شدت جراحات در دم خبر داد و افزود: متاسفانه 
در این رخداد راننده مینی بوس، راننده و سرنشین کامیون کشته شدند که همگی 
َمرد و در حدود ســن ۳۵ الی ۴۵ ســاله قرار دارند. به گزارش ایسنا، مینی بوس 
سرویس ایاب و ذهاب کارگران معدن »جالل آباد« شهرستان زرند بود که حین 

حادثه سرنشینی به جز راننده نداشته است.

کشف ۹۴ قبضه انواع سالح غیرمجاز در »خوزستان«
رئیس پلیس اســتان خوزســتان از اجرای طرح جمع آوری سالح و مهمات 
غیر مجاز خبر داد و گفت: در این طرح ۹۴ قبضه انواع ســالح شکاری و جنگی 
غیرمجاز در سطح استان کشف شد.به گزارش رکنا، سردار سید محمد صالحی با 
تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سالح غیر مجاز و عامالن تیراندازی 
در سطح استان اظهار داشت: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی خوزستان با همکاری سایر یگان های انتظامی استان، طرح جمع 
آوری سالح و مهمات غیر مجاز را به مدت ۴ روز در سطح استان به مرحله اجرا 
در آورد.وی افــزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس با کار اطالعاتی و اقدامات 
خاص پلیسی ۶۲ نفر از دارندگان سالح غیرمجاز و عامالن تیراندازی را شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.رئیس پلیس خوزستان تصریح کرد: در 
اجرای این طرح ۹۴ قبضه ســالح غیر مجاز، شامل ۳۴ قبضه سالح جنگی، ۶۰ 

قبضه سالح شکاری غیر مجاز و همچنین  ۷۳۱ عدد فشنگ کشف شد.

اخبار کوتاه

قاتلی در کرمانشــاه با اعالم پشــیمانی از جرم خود و 
تالش های اعضای ســتاد صبر اســتان و همیاران صلح و 
جلســات متعددی که با اولیای دم و بزرگان طایفه برگزار 
شد، بخشیده شد.به گزارش رکنا، منوچهر فتاحی، معاون 
قضائی دادگستری استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این 
پرونده ، گفت: ســال ۱۳۹۶ پدر و پســری در جریان یک 
اختالف جزیی باهم درگیر شدند. در این میان پسر نوجوان 
پــدر خود را با ضربه چاقو مجروح کرد و ســپس متواری 
شد. باوجود انتقال پدر به بیمارستان و تالش کادر درمان، 

به علت شــدت جراحات وارده و خونریزی شدید جان خود 
را از دست داد.

این موضوع ســرآغاز یک اختالف شــدید خانوادگی و 
طایفه ای شــد.رئیس شورای حل اختالف استان کرمانشاه 
ادامه داد: قاتل پس از مدتی توســط پلیس شناســایی و 
دستگیر و پرونده او به دادسرای رسیدگی به جرائم اطفال 
ارســال شــد.« او با بیان اینکه طی ایــن مدت اختالفات 

شدیدی بین خانواده و طایفه قاتل و اولیای دم بوجود  آمد، 
افزود: »در نهایت این پرونده به منظور ایجاد صلح وســازش 
به ســتاد صبر شعبه ۴۵ شورای حل اختالف استان ارجاع 
داده شــد و در آنجا بزرگان و ریش ســفیدان منطقه برای 

ایجاد آرامش بین طرفین وارد عمل شدند.
ایــن پرونده بــا اعالم پشــیمانی قاتــل از جرم خود 
و تالش های شــبانه روزی اعضای ســتاد صبر اســتان و 

همیــاران صلح و جلســات متعــددی که بــا اولیای دم و 
بزرگان طایفه برگزار به ســازش ختم شــد.او با تقدیر از 
فعالیت های خیرخواهانه اعضای شورای حل اختالف، ستاد 
صبر و همیاران صلح شهرســتان کرمانشاه در حل وفصل 
ایــن پرونده، افــزود: این اعضا بــا ســعه صدر، بردباری، 
تالش  وکوشش مضاعف توانستند رضایت اولیای دم را جلب 
کنند و خانواده مقتول با گذشت از خون پدر خود، زندگی 
دوباره به قاتل بخشیدند و پرونده پس ازحدود پنج سال با 

صلح وسازش مختومه شد.

پسر نوجوان قاتل پدر شد 

مرد جوان که از انتشــار عکس های خانوادگیشــان در 
اینستاگرام خسته شده بود، وقتی نتوانست مانع همسرش 
شــود، تصمیم گرفت به زندگی مشترکشــان پایان دهد.
ایــن مرد به قاضی  دادگاه  گفت: دو ســال اســت که با 
همسرم زندگی می کنم، اما در این مدت همیشه با او دعوا 
داشــتم. همســرم عادت دارد مرتب عکس های مختلفی 
در اینســتاگرام بگذارد. همیشــه عکس های خانوادگی و 
خصوصی مان در این شــبکه مجازی منتشر می شود و من 

هم مرتب به همســرم اعتراض می کنم. دوســت ندارم که 
این همه آدم غریبه و آشــنا در جریان مسائل زندگی مان 
قرار بگیرند. ولی ســحر مرتب هر کجا که می رویم و حتی 
هر غذایی که می خوریم، عکسش را در اینستاگرام منتشر 
می کند. از تمام مهمانی هایمــان، عکس های دو نفره مان، 
محل کارمان، تفریح هایمان عکــس می گذارد و کلی آدم 

ایــن عکس ها را الیک می کنند و نظر می دهند. دو ســال 
اســت که ســر این موضوع جر و بحث داریم. ولی ســحر 
گوشش بدهکار نیست و کار خودش را می کند. آخرین بار 
چنان دعوایی به پا شــد که تصمیم به جدایی گرفتیم.در 
ادامه همســر این مرد نیز به قاضی گفت: آقای قاضی من 
مثل تمام کاربران شــبکه مجازی، هر عکسی که دوست 

داشــته باشم در اینســتاگرام می گذارم. این از عالیق من 
اســت و به نظر خودم کار بدی نیســت، امــا مرتضی این 
موضــوع را بهانه کرده و مرتب دعوا به راه می اندازد. حاضر 
نیست که به سلیقه من احترام بگذارد. مرتب به من دستور 
می دهد و می گوید باید همه شــبکه های مجازی را ترک 
کنم. این که می خواهد نظر خودش را به کرســی بنشاند، 
مرا عصبانی می کند. این که شوهرم مرد خودخواهی است 

مرا آزار می دهد. 

طالق بخاطر مانورهای خجالت آور زن در اینستاگرام 


