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2مرد جوان برای رسیدن به گنج اقدام به حفاری 
در زیرزمین خانه ای قدیمی کردند اما بهای این 
ماجراجویی، جان باختن یکی از آنها در حادثه ای 

هولناک بود.
به گزارش همشــهری، همه  چیز از روزی شروع 
شد که مردی به سراغ دوستش رفت و گفت که از 
بچه های محل شنیده که زیر زمین خانه قدیمی 
آنها گنجی پنهان شده است. او برگه عجیبی به 
دوستش نشــان داد و گفت: »این همان نقشه 
گنج است که زیر خانه شــما دفن شده و برای 
رسیدن به آن باید اجازه بدهی خانه ات را حفاری 

کنیم.«
رویای رســیدن به گنج و پیداکردن اشــیای 
زیرخاکی، باعث شد که صاحبخانه با این نقشه 
موافقت کند و بــه این ترتیب آنهــا برای پیدا 
کردن محل دقیق گنج به ســراغ فردی رفتند 
که تخصص اش رازگشایی از نقشه های گنج بود!

این مرد تأیید کرد که گنج درست در وسط خانه 
و در اعماق زمین پنهان است و پس از آن بود که 
مردان جوان حفاری در قسمت زیرزمین خانه را 
شروع کردند. اما ماجرا آنطور که تصور می کردند 
پیش نرفت و بهای ایــن ماجرا جویی به قیمت 

جان یکی از آنها تمام شد.

عملیات در عمق 12متری
شــامگاه جمعه شــانزدهم دی ماه به پلیس و 
آتش نشــانی خبر رســید که 2نفر در چاه یک 
خانه قدیمی گرفتار شده و نیاز به کمک دارند. 

دقایقی از حادثه می گذشت که نخستین گروه 
امدادی خود را به محل حادثه رســاندند. آنها 
پس از ورود به خانه، در قسمت زیرزمین متوجه 
چاهی عمیق شدند که به تازگی حفر شده بود. 
بررسی ها نشان می داد که 2نفر زمانی که در چاه 
بودند، بر اثر ریزش خاک و نفوذ آب به داخل آن 
مدفون شده اند. دهانه گودال حفر شده تنگ و 
باریک و عبور از آن دشــوار بود؛ در این شرایط 
آتش نشانان عملیات سخت خود را آغاز کردند و 
با ایجاد کارگاهی در دهانه چاه، توانستند وارد آن 
شوند. آنها پس از دقایقی پیکر 2مرد را از عمق 
12متری چاه بیرون کشیده و تحویل اورژانس 
دادند اما یکی از آنها به دلیل خفگی جانش را از 

دست داده بود.
نفر دوم به طرز معجزه آســایی زنده مانده و از 
خطر مرگ گریخته بود. در این شرایط ماجرا به 

قاضی محمدرضا صاحب جمعی، کشیک جنایی 
تهران اعالم شد و با حضور تیم جنایی در محل، 

تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد.
بررسی ها نشان می داد فردی که در این حادثه 
جان باخته، جوانی 37ســاله اســت. هر چند 
در ابتدا ماجرا ریزش چاه عنوان شــده بود اما 
شواهدی که در محل حادثه به دست آمده بود 
نشان می داد که این چاه احتماال برای رسیدن به 
گنج حفر شده است. به همین دلیل مأموران به 
تحقیق از فردی که از این حادثه جان سالم به در 
برده بود پرداختند. او که جوان صاحبخانه بود، در 
تحقیقات گفت: من و مهران)متوفی( دوستانی 
صمیمی بودیم و سال ها یکدیگر را می شناختیم. 
ما هر دو با ماشــین مسافرکشــی می کردیم و 
درآمد نسبتا پایینی داشــتیم. مدت ها بود که 
در فکر پیدا کــردن راهی برای درآمد بیشــتر 

بودیم. تا اینکه یک شــب مهران نزد من آمد و 
گفت در زیرزمین خانه ما گنجی پنهان شــده 
اســت. او می گفت که یکی از دوستانش نقشه 
گنجی را به او نشــان داده و مدعی شده که این 
گنج در چندمتری عمق زمین مدفون اســت. 
مهران نیز با پرداخت مبلغی نقشــه را خریده و 
آن را نزد من آورده بود. پس از آن به سراغ فردی 
رفتیم که نقشه خوان بود. او مختصات نقشه را به 
دست آورد و محل دقیق گنج را به ما نشان داد. 
ما هم که آرزو داشــتیم پولدار شویم، کارمان را 

شروع کردیم.
مرد جوان ادامــه داد: مهران یک گنج یاب تهیه 
کرد و یک شــب به خانه ما آمد. خانه ما 3طبقه 
و بنایش قدیمی اســت. هردوی ما به زیرزمین 
رفتیم و شــروع کردیم به جست و جو. دستگاه 
نیز نشان می داد که در زیرزمین گنجی پنهان 
شده است. برای همین شروع کردیم به حفاری و 
کندن زمین. حفاری ما چند روزی ادامه داشت تا 
اینکه بعد از حفر چاهی به عمق 12متر، ناگهان 
کلنگ مهران به لوله فاضالب برخورد کرد و باعث 
شکستن لوله شد. آب داخل چاه افتاد و از سوی 
دیگر بخشی از خاک ریزش کرد. مهران زیر آوار 
ماند و همان موقع با فریــاد از خانواده ام که در 
طبقه باال بودند کمک خواستم. ریزش آوار طوری 
بود که توانایی تکان خوردن نداشتم و رفته رفته 
از حال رفتم تا اینکه آتش نشانان رسیدند و نجات 

پیدا کردم.
پس از اظهارات مرد جوان، به دســتور بازپرس 
شعبه ششم دادســرای جنایی، جسد متوفی 
به پزشــکی قانونی منتقل و ســاختمان برای 
جلوگیری از خطر ریزش تخلیه شد تا عملیات 

ایمن سازی در آنجا انجام شود.

درگیری بر سر چند سیخ جگر با قتل پایان یافت

اشک پشیمانی عامل جنایت در جگرکی
پسری جوان که به همراه برادرش برای سفارش چند 

جنایی
سیخ جگر به جگرکی رفته بود، در جریان درگیری به 

قتل رسید.
به گزارش همشهری، بامداد دیروز هفدهم دی ماه به قاضی محمدرضا 
صاحب جمعی، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که پسری جوان 

به دلیل اصابت ضربه چاقویی به قفسه سینه اش به قتل رسیده است.
با حضور تیم جنایــی در محل حادثه که یک مغــازه جگرکی بود، 
تحقیقات آغاز و مشخص شد که مقتول در جریان درگیری با صاحب 
جگرکی کشته شده است. در تحقیق از شاهدان معلوم شد که شامگاه 
جمعه مقتول به همــراه برادرش برای خوردن چند ســیخ جگر به 
جگرکی رفته بود. اما در آنجا بر سر قیمت جگر با صاحب مغازه درگیر 

شده و با ضربه چاقو به قتل رسیده بود.
برادر مقتول که شاهد جنایت بود، گفت: برادرم صاحب جگرکی را 
می شناخت و با هم اختالفات مالی داشتند. آن شب چند سیخ جگر 
سفارش دادیم و لحظاتی بعد زمانی که قصد حساب و کتاب داشتیم، 
درگیری میان برادرم و صاحب مغازه شکل گرفت. لحظاتی پس از این 
درگیری بود که صاحب مغازه درحالی که فحاشــی می کرد، با چاقو 

ضربه ای به برادرم زد و او را به قتل رساند.
پس از تحقیق از برادر مقتول، دســتور بازداشــت قاتل صادر شد و 

کارآگاهان در یک عملیــات ضربتی او را دســتگیر کردند. وی در 
بازجویی ها به جنایت اقرار کرد و با قرار قانونی در اختیارکارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

الهه فراهانیدادسرا
روزنامه نگار

قصد قتل نداشتم
متهم به قتل اشــک می ریزد و می گوید از اینکه جان یک نفر 

را گرفته پشیمان است و ناخواسته تبدیل به قاتل شده است.

آن شب چه اتفاقی افتاد؟
من به همراه بــرادرم و پدرم مغازه جگرکــی راه انداخته بودیم تا خرج 
زندگی مان تامین شود. هر 3نفرمان با هم شریک و صاحب مغازه بودیم. 
آن شب مقتول که در محله ما زندگی می کند به همراه برادرش به مغازه 
ما آمد و چند سیخ جگر سفارش داد. پس از دقایقی سفارش آنها آماده 
شد و روی میزشان قرار گرفت. چند دقیقه بعد وقتی غذایشان تمام شد 
برای حساب و کتاب به ســمت صندوق مغازه رفتند که ناگهان صدای 
اعتراض شان بلند شد. من برای سرکشــی نزد آنها رفتم و متوجه شدم 
که مقتول و برادرش به قیمت ها اعتــراض می کنند و نمی خواهند پول 
سفارش شان را بپردازند. هرچند ســعی کردم آنها را به آرامش دعوت 
کنم اما تالشم بی فایده بود و مقتول آرام نمی شد. همین مسئله موجب 
شد تا درگیری میان ما شکل بگیرد و من که به شدت عصبانی شده بودم، 
چاقویی که با آن جگرها را خرد می کردم برداشتم و صرفا برای اینکه آنها 
را بترسانم ضربه ای به سمت مقتول پرتاب کردم. اما همین یک ضربه به 
قیمت جان مقتول تمام شد درحالی که من اصال قصد آدمکشی نداشتم.

اما برادر مقتول می گوید با هــم اختالفات مالی از 
قبل داشتید؟

نه اینطور نبود. مقتول در محله مــا زندگی می کرد اما ما با هم اختالفی 
از قبل نداشتیم. آن شب بر سر حساب و کتاب چند سیخ جگر درگیری 
شکل گرفت که پایان تلخی داشت. هنوز هم باورم نمی شود که به خاطر 

این مسئله جان یک انسان را گرفته ام و ناخواسته تبدیل به قاتل شده ام.
سابقه داری؟

نه. من حتی یک بار هم پایم به اداره پلیس باز نشده است. خیلی پشیمانم 
که نتوانستم خشمم را کنترل کنم. امیدوارم خانواده مقتول مرا ببخشند.

گفت وگو

 مرگ اسیدپاش انتقام جو
پیش از دستگیری

مرد انتقام جو که برای انتقام از همســر ســابقش دســت به 
اسیدپاشی زده و تحت تعقیب پلیس بود، جانش را از دست داد 

تا این پرونده مختومه شود.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از چند روز قبل 
با شــکایت زنی جوان در دادســرای جنایی تهران شروع شد. 
شاکی که از ناحیه 2دست به شــدت دچار سوختگی شده بود 
به قاضی عظیم ســهرابی، بازپرس جنایی تهران گفت: سال ها 
بود که با همســرم دچار اختالف بودم. دعوا و درگیری های ما 
تمامی نداشت تا اینکه مدتی قبل از یکدیگر جدا شدیم و دادگاه 
حضانت فرزندم را به من داد. اما در این مدت همسر سابقم دست 
از مزاحمت هایش بر نمی داشت. یا مدام به من زنگ می زد یا سر 

راهم سبز می شد و تهدیدم می کرد.
وی ادامه داد: چند روز قبل که از خانه ام خارج شدم تا به محل 
کارم بروم، ناگهان شوهر سابقم سد راهم شد و به مشاجره با هم 
پرداختیم. به او اعتراض کردم و خواستم دست از سرم بردارد. 
او یک بطری در دست داشت و مدام تهدید می کرد و می گفت، 
فکر نکنی داخل بطری آب است. او ناگهان در بطری را باز کرد 
و محتویات آن را روی من پاشید. شوهر سابقم این کار را خیلی 
ســریع انجام داد و تنها واکنش من این بود که دســتم را روی 
صورتم گرفتم و دست هایم به شدت دچار سوختگی شد. حتی 

لباس هایم و بخشی از بدنم نیز دچار سوختگی شد.
وی گفت: شوهر سابقم با این کار قصد انتقام جویی داشت، چون 
از روزی که از وی جدا شده بودم نسبت به من کینه به دل گرفته 

بود و می خواست حضانت بچه را هم بگیرد.
با شــکایت زن جوان، تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران به 
دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی، جست و جوی خود را 
برای بازداشت مرد اسیدپاش آغاز کردند اما ردی از او در دست 
نبود تا اینکه دیروز مشخص شد وی جانش را از دست داده است. 
این در حالی است که همسر وی نیز باردیگرراهی دادسرا شد و 
گفت: از فرزندم و اقوام شنیدم که شوهرم فوت شده و می خواهند 
برای مراسم خاکسپاری او شرکت کنند. علت مرگ او را نمی دانم 

چون هر کس   روایتی را از مرگ او برایم گفته است.
با مرگ متهم تحت تعقیب، پرونده اسیدپاشی مختومه شد.

قتل اسرارآمیز مردی در پایتخت 
به دنبال کشف جســد مردی در یکی از خیابان های پایتخت، 
 تحقیقات برای رازگشــایی از جنایت توسط کارآگاهان جنایی 

آغاز شده است.
به گزارش همشهری، ساعت 10صبح جمعه، مردی که در حال 
عبور از خیابانی در یکی از محله های تهران بود چشمش به پیکر 
مردی افتاد که کنار خیابان افتاده بود. مرد رهگذر گمان کرد که 
او کارتن خواب است به همین دلیل دلش به حال وی سوخت 
و تصمیم گرفت کمکش کند. او به ســوپرمارکت محل رفت و 
پس از خرید خوراکی به ســمت مردی که روی زمین خوابیده 
بود برگشت اما با صحنه هولناکی مواجه شــد. دور گردن وی 

دستمالی پیچیده شده و بر اثر خفگی فوت شده بود. 
در این شرایط بود که مرد وحشــت زده با پلیس تماس گرفت 
و گزارش این حادثه را اعالم کرد. دقایقی از تماس مرد رهگذر 
می گذشــت که گروهی از مأموران به همراه قاضی محمد رضا 
صاحب جمعی بازپرس جنایی تهــران در محل حادثه حاضر 
شدند. مرد جان باخته حدود 45سال سن داشت و چند ساعتی از 
مرگش می گذشت. بررسی ها نشان می داد که او در جای دیگری 
به قتل رسیده و عامل یا عامالن جنایت، جسد وی را در خیابان 
رها کرده بودند. در این شــرایط بازپرس جنایی تهران دستور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام تحقیقات بیشتر را صادر 
کرد تا ابتدا هویت مقتول به دست  آید و درادامه عامل یا عامالن 

جنایت شناسایی و دستگیر شوند.

 تیراندازی مرگبار
در شرکت نفت و گاز گچساران

کارگری که با صاحب کارش در شــرکت نفت و گاز گچساران 
دچار اختالف شــده بود در اقدامی هولناک با اسلحه به سوی 
همکارانش تیراندازی کرد و یک نفر را به قتل رساند و 2نفر دیگر 

را مجروح کرد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز گذشته در اداره شیمیایی 
شرکت نفت و گاز گچســاران اتفاق افتاد. محمدصدرا ادیبان، 
دادستان شهرستان گچساران در این باره به میزان گفت: فردی 
که از کارکنان پیمانکاری شــرکت نفت و گاز گچساران است 
به علت اختالف کاری با اسلحه ســاچمه ای به سمت کارکنان 
این شــرکت تیراندازی کرد که یک نفر به علت برخورد گلوله 
ساچمه ای به قلبش جان خود را از دست داد و 2نفر نیز مجروح 
شــدند که حال عمومی این 2نفر خوب اســت. وی ادامه داد: 
به دنبال این حادثه بازپرس ویژه در محل حادثه حضور یافت و 
به دستور او متهم دستگیر   و اسلحه وی نیز کشف شد. به گفته او 
متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

6قربانی در سقوط تریلی روی 2خودرو
ســقوط یک دســتگاه تریلی روی دو خودروی پراید و پژو در 
اســتان هرمزگان حادثه تلخی را رقم زد و موجب جان باختن 

6زن و کودک شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر روز جمعــه در جاده 
رودان به منوجان و قبل از تونل منوجان رخ داد و در جریان آن 
یک دستگاه تریلی در سر پیچ روی این دو خودرو سقوط کرد. 
سرهنگ مهدی نیکبخت، فرمانده پلیس راه هرمزگان در این باره 
گفت:  در این حادثه تریلی در پیچ جاده به علت نقص فنی روی 
دو خودروی پژو و پراید ســقوط کرد و سرنشینان 2خودروی 
سواری که 2کودک 2ماهه و 4ساله و 4خانم بودند همگی جان 
خود را از دســت دادند. در همین حال دکتر فاطمه نوروزیان، 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در این حادثه 
به جز 6 قربانی 2نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان بالفاصله 
به بیمارستان شهرستان رودان انتقال داده شدند و تحت مداوا 

قرار گرفتند.

کوتاه از حادثه

سالمت دهان و دندان اغلب مردم در خطر است
هزینه های ســنگین باعث شده ســالمت دهان و دندان اغلب 
مردم در خطر باشــد. من هم به عنوان خانمی 40ساله که اغلب 
دندان هایم خراب شده است توان پرداخت هیچ کدام از هزینه های 
دندانپزشکی را ندارم. بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی جز کشیدن و 
پرکردن آن هم با مواد نامرغوب کاری برای من نمی کند و پیشنهاد 
پزشکان تأمین اجتماعی این است که همه دندان هایت را بکش و 
دندان مصنوعی بگذار به نظر مسئوالن درست است که یک دختر 
جوان دندان مصنوعی بگذارد درحالی که در تمام دنیا پزشکان 
حتی برای نگه داشتن ریشه یک دندان تالش می کنند. این وضع 
شامل بسیاری از مردم است حاال فردی یک دندان افتاده و خراب 
دارد یکی هم مثل من شاید حدود 20دندان. مسئوالن فکری به 
حال ســالمت دندان ودهان مردم بکنند که بر سالمت دستگاه 

گوارش و اعصاب و روان آنها نیز اثر گذار است.
سلیمیان از تهران

تأمین اجتماعی بدهی خود به بازنشستگان را بپردازد
تأمین اجتماعی از افزایش حقوق ســال قبل بازنشسته ها، یک 
درصدی به آنها بدهکار هســت که تاکنون آن را پرداخت نکرده 
است. قبل از آنکه رقم ریال بی ارزش تر شود تأمین اجتماعی بدهی 

خود به بازنشستگان را بپردازد.
محمودی از کرج 

افزایش مجدد قیمت الستیک خودرو، توجیهی ندارد
اوایل سال جاری قیمت الستیک افزایش پیدا کرد که آن را به پای 
افزایش قیمت همه کاالها و تورم در سال جدید گذاشتیم االن که 
به فصل آخر سال رسیده ایم مجددا الستیک افزایش قیمت داشته 
است. با این قیمت ها نه تنها رانندگان قادر به تعویض الستیک خود 
نیســتند که همین موضوع عالوه بر آسیب به خودروها، موجب 

تصادف خصوصا در جاده و در سرعت های باال می شود.
میرسپاسی از تهران

بیمه تکمیلی بازنشستگان نیازهای اصلی آنها را ندیده است
درحالی که عینک، انواع پروتزها، عصا، ســمعک و امثالهم جز 
نیازهای اصلی بازنشستگان اســت بیمه تکمیلی بازنشستگان 
هیچ حمایتــی از آن نمی کنــد. بیمه اصلی هم هر 10ســال 
300هزار تومان بابت عینک می پردازد. به نظر مســئوالن یک 
بازنشسته مجبور است 10سال یک عینک را تحمل کند و اصال 
مگر با 300هزار تومان امروزه عینکی در بازار هست.مسئوالن 

در این خصوص تجدید نظر کنند.
زمانی از تهران 

تقلب در امتحانات نهایی انگیزه دانش آموزان کوشا را می گیرد
به تازگی جواب ســؤاالت و کلید آزمون های چهار گزینه ای 
از طریق تلگرام و اپلیکیشــن های دیگر در برخی از شهرها 
در اختیار برخی دانش آموزان قرار گرفت که این کار عالوه 
بر غیرقانونی و غیراخالقی بودن حــق دانش آموزانی را که 
تالش کرده و درس خوانده اند، پایمال می کند. این موضوع 
به خصــوص در مورد دانش آمــوزان مناطق محــروم که با 
کمترین امکانات آموزشی قصد شرکت در کنکور و ورود به 
دانشگاه را دارند، بیشتر مؤثر است. باور کنید انگیزه و شوق 
این دانش آموزان برای تالش بیشــتر از بین رفته اســت. از 
مســئوالن آموزش و پرورش عاجزانه درخواست داریم تا با 
نظارت دقیق جلوی این کار را بگیرند و متقلبین را از ورود به 

دانشگاه محروم کنند.
احمدی از بوشهر

ساخت پل هوایی میدان کشتارگاه ناتمام مانده است
چندین ماه است که ادامه ساخت پل هوایی در محدوده میدان 
کشتارگاه به حال خود رها شده و نیمه کاره مانده است. دلیل 
آن هم مشخص نیست. این وضعیت ترافیک سنگینی را در این 
محدوده ایجاد کرده است. خواهشمندیم هر چه سریع تر ساخت 

این پل را به پایان برسانید تا از حجم ترافیک کم شود.
احمدی از تهران

خودروهای پایانه حمل ونقل در بهارستان نوسازی شوند
از رانندگان شــاغل در پایانه حمل ونقل کاالهای استان تهران 
در شهرستان بهارستان هستم. رانندگان شــاغل در این پایانه 
مشکالت بســیار دارند که مهم ترین آن فرسودگی خودروهای 
آنهاست. سال هاست مســئوالن وعده می دهند که به رانندگان 
تسهیالت خرید و تعویض خودرو خواهند داد ولی تاکنون خبری 
نشده است. از مسئوالن تقاضا داریم هر چه سریع تر تسهیالت 
و مساعدت هایی برای نوســازی خودروهای فعال در این پایانه 

ارائه دهند.
پیری از بهارستان تهران 

تجهیزات دانشگاه فنی و حرفه ای ایالم فرسوده است
 سال گذشته در دانشگاه فنی و حرفه ای ایالم مشغول به تحصیل 
شــدم. به عنوان دانشــگاه ســطح دو و با دارا بودن حدود هزار و 
500دانشــجو دارای کمترین امکانات کارگاهی است. ابزارهای 
موجود در کارگاه های این دانشگاه فرسوده و بسیار قدیمی هستند 
و تجهیز و به روزرسانی این تجهیزات با توجه به کارگاه های عملی 
برای تمام رشته های تحصیلی این دانشگاه ضروریست. از مسئوالن 
تقاضا می کنم به این مهم توجه کنند تا دانشجویان با دغدغه کمتر 

بتوانند دوران تحصیلی خود را بگذرانند.
نوری از دره شهر ایالم

هیچ ایستگاه مترویی از خیابان شهید مفتح تا تجریش نیست
یکی از نقــاط کم برخــوردار تهــران از مترو محــدوده تقاطع 
بزرگراه های صدر و چمــران با خیابان ولی عصر اســت. از چند 
کیلومتر قبل از ونک تا قبل از ایســتگاه متــروی تجریش هیچ 
ایستگاه مترویی در خیابان اصلی وجود ندارد. ساکنان و مسافران 
این مسیر از مترو محرومند. هیچ خبری هم مبنی بر ایجاد و احداث 
ایستگاه های مترو در این محدوده ها به گوش نمی رسد. لطفا در 

این خصوص اطالع رسانی شود.
شاهمرادی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

راننده ســمند بعد از تصــادف مرگبار بــا 2برادر 
دانش آموز در مشهد از محل حادثه گریخت.

به گزارش همشهری، ســاعت 12.30 دیروز حادثه 
تلخی در خیابان امامیه 55 مشــهد رخ داد. 2برادر 
خردســال که هر دو دانش آموز بودند قصد عبور از 
عرض خیابان را داشــتند که یک خودروی سواری 
سمند که با ســرعت در حال عبور از آنجا بود با آنها 
برخورد کرد. به دنبال این تصــادف، هر دو برادر به 
گوشه ای پرتاب شــدند و خودروی ســمند بعد از 
انحراف به الین مخالف، بــا پرایدی که کنار خیابان 

پارک شده بود برخورد کرد و متوقف شد.
به دنبال این حادثه، ماجرا به اورژانس و پلیس گزارش 
شد و دقایقی بعد نیروهای اورژانس در محل حادثه 
حاضر شدند. در همان بررسی های اولیه معلوم شد که 
یکی از برادران بر اثر شدت تصادف جانش را از دست 
داده و دیگری که هنوز نفس می کشید به بیمارستان 
منتقل شد اما متأسفانه وی نیز ساعتی بعد جانش را 
از دست داد. به دنبال این حادثه سرهنگ رحیمی، 
رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
خراسان رضوی گفت: پس از این تصادف دردناک، 
سواری سمند با انحراف به الین مخالف متوقف شد 

اما راننده و سرنشین به سرعت از داخل ماشین پیاده 
شده و اقدام به فرار کردند. با این حال شاهدانی که 
متوجه این ماجرا شده بودند به تعقیب آنها پرداختند 
و موفق شدند سرنشین ســمند را دستگیر کنند. 
هم اکنون نیز تحقیقات برای دستگیری راننده فراری 

و مشخص شدن علت این تصادف ادامه دارد.
در همین حال مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش 
و پرورش استان خراســان رضوی نیز اظهار داشت: 
2دانش آموز حادثه دیــده در این تصادف 2برادر به 
نام های ســهیل کرابی، دانش آموز پایه دوم و سپهر 
کرابی دانش آموز پایه ششــم بودند که متأسفانه، 

جانشان را از دست دادند.

شوخی با سالحی که مرد جوان سال ها پیش آن 
را از یکی از اقوامش به عنوان یادگاری گرفته بود، 

به قیمت جان دوست وی تمام شد.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش مأموران 
پلیس شهرســتان کازرون در اســتان فارس در 
جریان تیراندازی مرگبار در کوه های اطراف شهر 

قرار گرفتند. در جریان این تیراندازی مردی 
45ســاله جانش را از دســت داده و عامل 

شلیک مرگبار پا به فرار گذاشته بود.
ماموران با حضور در محل حادثه به تحقیق 
از شــاهدان پرداختند. در این تحقیقات 

معلوم شــد که روز حادثه مقتول به 
همراه تعدادی از دوستانش برای 

تفریح بــه کوه هــای منطقه 
آقاعلی در اطراف کازرون رفته 
بودند. یکی از دوســتان وی، 
جوانی 28ســاله بود که یک 
قبضه کلت کمری همراه خود 
داشت. او این کلت کمری را از 

سال ها قبل تر از یکی از اقوامش 
به عنوان یادگاری گرفته بود و هر 

وقت با دوستانش راهی کوهستان 
می شد، کلت کمری را هم با خودش 

می برد.
به گفتــه شــاهدان، آن روز، جوان 
28ساله کلت یادگاری را از جیبش 
بیــرون آورده و با بقیه دوســتانش 
سرگرم شــوخی بود. در این هنگام 
گلوله ای به صــورت ناگهانی از کلت 
کمری شلیک شد و به گردن مقتول 
اصابت کرد. پس از این حادثه مقتول 
روی زمین افتاد و دوســتانش هر چه 
کردند موفق نشدند جلوی خونریزی 
را بگیرند و در نهایت این مرد جانش را 
از دست داد. به دنبال این اتفاق، جوان 

28ساله که شلیک سهوی او باعث 

این حادثه شده بود نیز از ترس پا به فرار گذاشت و 
در کوهستان ناپدید شد.

با این اطالعات، دســتور بازداشــت مرد جوان 
صادر شــد در نهایت با وســاطت افراد با نفوذ و 
ریش سفیدان طایفه، متهم فراری راهی مقر پلیس 
شد و خود را تسلیم کرد و کلت کمری را تحویل 
داد. او گفت: من این کلت را سال ها قبل از 
یکی از اقوامم یادگاری گرفتم. در همه این 
سال ها آن را نزد خود نگه داشته بودم و 
هر از گاهی که با دوستانم به کوهستان 
می رفتیم، آن را هم با خودم می بردم. روز 
حادثه نیز کلت کمری همراهم بود و 
آن را از جیبم بیرون آورده بودم 
و با دوســتانم در حال تفریح 
و شــوخی بودیم که ناگهان 
گلوله ای شــلیک شد. ابتدا 
نفهمیدم چه اتفاقی رخ داد 
اما وقتی یکی از دوســتانم 
روی زمین افتــاد و خون از 
گردنش جاری شد، دو دستی 
روی سرم زدم و متوجه شدم 
که گلوله به گردن وی اصابت 
کرده است. آن روز هرچه تالش 
کردیم موفق به نجات او نشدیم 
و من که از این ماجرا وحشت 
کرده بودم، تصمیم گرفتم فرار 
کنم اما در نهایت با صحبت ها 
و پیغام ریش سفیدان، تصمیم 

گرفتم خودم را تسلیم کنم.
به گفته ســرهنگ اسماعیل 
زراعتیان، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان کازرون، پــس از 
اعترافات متهم بــرای وی قرار 
قانونی صادر شــده و پرونده در 
اختیار مرجع قضایی قرار 

گرفت.

شوخی مرگبار با کلت یادگاری

جست و جوی 2دوست صمیمی برای پیداکردن گنج، پایان مرگباری داشت

نقشه  گنج، مرد جوان را به کام مرگ برد

حادثه تلخ برای 2دانش آموز مشهدی

کالهبرداری میلیاردی با چک های جعلي 
فردی که با چک های جعلی اقدام به کالهبرداری میلیاردی در شهرستان ساری کرده بود، دستگیر شد. به گزارش 
همشهری، سرهنگ عبداهلل حسن زاده، فرمانده انتظامی ساری گفت: در پی اعالم شکایت مبنی بر اینکه فردی 
با استفاده از چک های جعلی اقدام به خریدو فروش برنج کرده است، بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران 
انتظامی قرار گرفت.  وی با اشاره به اینکه مأموران بخش رودپی شهرستان ساری موفق شدند فرد مورد نظر را 
شناسایی کنند، افزود: متهم تحت تعقیب در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل و خودروی سواری پژو پارس توقیفی به پارکینگ منتقل شد.  فرمانده انتظامی شهرستان ساری با بیان 
اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم 10فقره چک سفید امضا و 2فقره چک نوشته شده کشف شد، تصریح کرد: 
متهم در بازجویی های انجام شده به کالهبرداری از طعمه هایش با استفاده از چک های جعلی اعتراف کرد. این 
مرد گفت که به بهانه خرید عمده برنج به سراغ طعمه هایش رفته و پس از فریب آنها و دریافت محموله های برنج، 
هزینه آن را با چک های جعلی پرداخت می کرد. به گفته سرهنگ حسن زاده، متهم اعتراف کرد که با این شگرد 

از 13نفر بیش از یک میلیارد و 300میلیون تومان کالهبرداری کرده است.


