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9:00- صبح روش��ن )بررس��ي مس��ائل اجتماعي و فرهنگي؛ زنده(، 
10:00 – اخبار حوزه و دانش��گاه، 10:10- پرس��مان قرآني )پاسخ به 
سواالت قرآني؛ تكرار(، 11:00 - اخبار معارفي )انعكاس آخرين اخبار 
معارف��ي اي��ران(، 11:15 - براي بيداري )س��خنراني دكتر رحيم پور 
ازغدي؛تكرار(، 12:00- نشريه ) معرفي نشريات(، 12:10 – زمزم احكام 
) پاسخگويي به سؤاالت شرعي(، 12:40 - تا آسمان )ويژه اذان ظهر(، 
13:20 - چراغ مطالعه )معرفي كتب معارفي(، 13:30- آينه حقيقت 
)آموزه هاي نهج البالغه(، 13:50 - پيام واليت )برگزيده س��خنان مقام 
معظ��م رهبري(، 14:00 – خبرسراس��ري، 14:45 – نقد و نظر )نقد 
و بررس��ي موضوعات علمي و اجتماعي روز(، 15:30 – ترنم )ادبيات 
آييني(، 16:00- سيره سجادي )تاريخ و سيره حضرت امام سجاد ع(، 
16:30 – نگارس��تان )معرفي مفاخر ديني و ملي(، 16:40 – نهضت 
روح ا... ) بررس��ي ابعاد گوناگون انقالب اس��المي ايران به رهبري امام 
خمين��ي ره(، 17:00 – بيراهه )نقد تاريخی و كالمی فرقه وهابيت(، 
17:30- باغ تماش��ا )نمايش(، 18:00 – پرس��مان خانواده )پاسخ به 
س��واالت تربيتي در حوزه خانواده؛ زنده(، 19:00- خبر جهان اس��الم 
)رويدادهاي خبري جهان اس��الم(، 19:15 – م��كارم خوبان  آيت اهلل 
ميانجي )دروس و مباحث اخالقي(، 19:45– زالل جاري )تفسير روان 
قرآن توس��ط حجت االسالم قرائتي(، 20:00 - بر آستان بندگي )ويژه 
اذان مغرب(، 20:50 – انديشه هاي ماندگار )گزيده سخنان انديشمندان 
انقالب اسالمی(، 21:00 - اخبار معارفي )انعكاس آخرين اخبار معارفي 
اي��ران و جه��ان( ، 21:15 – گفتگوي 21 )گفتگو پيرامون موضوعات 
روز(، 21:30 - بركرانه نور )1( )تفس��ير س��وره هود؛ آيت اهلل جوادي 
آملي؛ تكرار( ، 22:10 – مباني فقاهت  آيت اهلل شاهرودي )درس خارج 
اصول، مباحث الفاظ/بحث مش��تق(، 22:45 – فقه آل محمد  آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي )درس خارج فقه، مبحث حج(، 23:15 – شبس��تان 
)جنگ معارفی شبانه(، 24:00- خبر سراسري، 00:45 – خلوت انس 
)دعا و مناجات(، 1:15 - بر بال سخن )سخنراني علماء و اساتيد(، 2:00 
– باغ تماش��ا )نمايش؛ تكرار(، 2:30 – مكارم خوبان  آيت اهلل روحاني 
)دروس و مباحث اخالقي؛ تكرار(، 3:00 - ترنم )ادبيات آييني؛ تكرار(، 
3:30 - آين��ه حقيقت )آموزه هاي نهج البالغ��ه؛ تكرار(، 3:50 - صبح 
نياز )ويژه اذان صبح(، 4:40- زمزم احكام ) پاس��خگويي به س��ؤاالت 
شرعي؛ تكرار(، 5:10 – مباني اجتهاد  آيت اهلل مظاهري )درس خارج 
اصول، مباحث الف��اظ(، 5:45 – دعاي صباح، 6:00 - بركرانه نور )1( 
)تفسير سوره هود؛ آيت اهلل جوادي آملي(، 6:40 - مكارم خوبان  آيت اهلل 
ضياءآبادي )دروس و مباحث اخالقي( ، 7:05 – مهربان باشيم )برنامه 
زن��ده صبحگاهي(، 7:50 – برگي از تاريخ )بيان رويدادهاي تاريخي(، 

8:00 – خبر سراسري، 8:40 – مجله روز )مناسبت روز(

آتش سوزی مزارع گندم
اهواز- خبرنگار كيهان: قريب به 500 هكتار از كش��تزارهای گندم و 
جو در منطقه كول فرح شهرستان ايذه خوزستان در آتش سوخت. مدير 
جهاد كش��اورزی شهرس��تان ايذه در اين رابطه اظهار كرد: 70 درصد از 

اين كشتزارها گندم و مابقی جو بوده است.
ايرج الماسی در ادامه افزود: ميزان خسارات وارد شده به اين اراضی از 

سوی كارشناسان حدود بيست ميليارد ريال برآورد شده است.
وی در خصوص علت اين حادثه خاطرنشان كرد: به دليل همجواری 
اراضی با جاده عبوری به نظر می رس��د آتش س��وزی از س��وی مسافران 

عبوری به وجود آمده باشد.
الماسی تصريح كرد: حدود يک هزار و 500 تا 2 هزار تن گندم و جو 

در اين حادثه از بين رفته است.
خفاش شب در بوشهر

بوش��هر-خبرنگار كيهان: دادس��تان عمومی و انقالب بوش��هر گفت: 
اخباری مبنی بر ربودن و قتل دختران توسط خفاش شب در اين استان 

واقعيت ندارد و شايعه ای بيش نيست.
علی حس��ن پور افزود: اين ش��ايعه به تازگی در استان های جنوبی از 
جمله بوشهر از طريق پيامک يا فضای مجازی و علی الخصوص شبكه های 

اجتماعی در سطح وسيعی منتشر شده است.
وی خاطرنش��ان كرد: دستگاه قضايی برخورد الزم و قانونی را با اين 

گروه از شايعه سازان انجام خواهد داد.
تخریب مناطق مسکونی بر اثر سیل

زاهدان- ايرنا: مدير كل دفتر مديريت بحران اس��تانداری سيستان و 
بلوچستان گفت: سيل در جنوب و جنوب شرق استان به تاسيسات زيربنايی 

و مناطق مسكونی بخش جالق شهرستان سراوان خسارت وارد كرد.
»رضا اربابی« افزود: فعاليت س��امانه بارشی و بارندگی شديد بهاری 
در جالق س��راوان تعدادی از مناطق مس��كونی اين بخش را بين 10 تا 
100 درصد تخريب كرد.وی خاطرنش��ان كرد: تاكنون تلفات انس��انی از 

اين حادثه گزارش نشده است.
کالهبرداری با اجاره تجهیزات عکاسی

اصفهان- خبرنگار كيهان: كالهبردار حرفه ای كه با اجاره دوربين های 
عكاس��ی و فيلمب��رداری و س��پردن اس��ناد و مدارک جعلی از كس��به 
كالهبرداری و تجهيزات آنان را به قيمت نازل در بازار به فروش می رساند 

توسط پليس اصفهان شناسايی و دستگير شد.
سرهنگ ستار خسروی، رئيس پليس آگاهی اصفهان خاطرنشان كرد: 
متهم كه دارای س��وابق كيفری است تاكنون به 30 فقره كالهبرداری از 

اين طريق اقرار كرده است.
دستگیری سرشاخه شرکت هرمی

اصفهان- خبرنگار كيهان: فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگيری 
سرشاخه اصلی شركت هرمی گاما كه پس از انهدام اين شركت به صورت 
مخفيانه فعاليت می كرد خبر داد و گفت: اين فرد تنها از يک نفر 4 ميليارد 
ري��ال كالهبرداری كرده بود.س��رتيپ عبدالرضا آقاخانی اضافه كرد: اين 
شخص در سال های اخير به صورت مخفيانه و زيرزمينی در گوشه و كنار 
استان اصفهان اقدام به فريب و اغفال جوانان كرده و سرمايه های آنان را 

به نفع شركت دريافت می كرد.
وی ب��ا بي��ان اينكه متهم 411 نفر را به عنوان زير ش��اخه  برای خود 
جم��ع آوری كرده بود، افزود: درآمد اين ش��خص 22 ه��زار و 954 دالر 
در ماه بود و از اين طريق از زيرمجموعه های خود كالهبرداری می كرد.

درگیری دو برادر منجر به قتل شد
بوشهر- خبرنگار كيهان: فرد 31 ساله ای به هويت »عيسی« به علت 
مصدوميت بر اثر ضربات چاقو به بيمارستان برازجان منتقل و خونريزی 
زياد منجر به مرگ وی شد. بستگان وی، علت مرگ را خودزنی به علت 
مصرف مواد مخدر عنوان كردند. با حضور كارشناس��ان در صحنه جرم، 
نهايتاً برادر مقتول عنوان كرد كه به علت عصبانيت و حمايت از مادرم، 
در حاليكه ش��اهد درگيری برادر و مادرم بودم، با كارد آشپزخانه به وی 

حمله كردم. پس از اعترافات، متهم بازداشت شد. 
آتش سوزی در جنگل های مرزی

اردبيل- ايرنا: رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری پارس آباد از وقوع  
آتش سوزی در جنگل های مرزی كناره های رود ارس در خاک جمهوری 

آذربايجان در جوار اين شهرستان خبر داد.
»خان��ش خداويردی زاده« گفت: اين آتش س��وزی هزاران اصله انواع 
درختان جنگلی خودرو و نيز بخش وسيعی از پوشش گياهی در آن سوی 
ارس در نزديكی روس��تاهای »عبادآباد« و »قره داغلو« از توابع پارس آباد 
را تبديل به خاكستر كرده است.وی، با بيان اينكه نيروهای آتش نشانی و 
مرزبانی جمهوری آذربايجان هيچ اقدامی برای اطفای حريق و يا جلوگيری 
از گسترش دامنه آن انجام نمی دهند، ادامه داد: ما در سال های اخير بارها 

شاهد وقوع آتش سوزی در جنگل های مرزی آذربايجان بوده ايم.

کارش�ناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه 
فردا رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط کشور رخ 
می دهد گفت: دوشنبه هفته جاری آسمان مناطق 
غرب و جنوب غرب کشور غبارآلود خواهد شد.

فريبا گ��ودرزی در گفت وگو با فارس افزود: امروز 
رگبار و رعد و برق به همراه وزش باد در اس��تان های 
چهار محال و بختياری، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، 
ش��مال خوزستان، ش��مال فارس، كرمان، سيستان و 

بلوچستان، ارتفاعات شرقی البرز رخ می دهد.
كارشناس سازمان هواشناسی در ادامه با اعالم اين 
كه در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نخواهد 
بود، اظهار داشت: امروز نيز شرايط جوی مزبور در غالب 
نقاط كشور به استثنای مناطق واقع در شمال شرق و 

شرق كشور حاكم می شود.

گودرزی ادامه داد: فردا با حركت اين سامانه بارشی 
به سمت شرق كشور از ميزان بارش ها در غرب و جنوب 

غرب كشور كاسته خواهد شد.
وی اضافه كرد: با ورود اين سامانه بارشی به سمت 
شمال و شرق كشور شاهد وزش باد و بروز پديده گرد 
و غبار كه با كاهش ديد افقی همراه اس��ت در مناطق 

واقع در جنوب شرق و شرق كشور خواهيم بود.
گودرزی با اشاره به افزايش سرعت باد در عراق، گفت: 
اين امر س��بب بروز پديده گرد و غبار در برخی مناطق 
واقع در غرب و جنوب غرب كشور طی روز دوشنبه هفته 
جاری می شود كه از جمله می توان به استان های بوشهر، 
ايالم و خوزستان اشاره كرد.وی با اشاره به روند افزايش 
دمای هوا در كل كشور، حداكثردمای هوا در پايتخت را 

27 درجه سانتی گراد اعالم كرد.

این پسر چینی که از نوعی بیش فعالی مهار 
نشده یا اختالل سلوک رنج می برد، خانواده اش 

را کالفه کرده است.
به گزارش رويترز، اين پسر كه »ژی« نام دارد در 
روستای »داهوی« زندگی می كند و خانواده اش تصور 

در حالی که ترکیه در س�وگ از دس�ت 
دادن بیش از 302 کارگر در پی حادثه اخیر 
انفجار معدن نشسته، مسئوالن پاسخگویی 
به حفاظت از جان این کارگران، همچنان از 

بی تقصیر بودن خود دفاع می کنند.

ترکیه
 در سوگ 

و التهاب

به گزارش ايس��نا، دولت تركيه و مسئوالن شركت بهره برداری از 
معدن سوما در اين كشور هرگونه غفلت در وقوع حادثه معدن اين شهر 
را انكار كرده اند اما با اين حال اين موضوع مطرح اس��ت كه بازرس��ان 
هيچ وقت از بخش های دور از دسترس معدن بازديد نداشته اند. وقوع 
حادثه انفجار در اين معدن خشم عمومی مردم شهر سوما را برانگيخته 
و نيروهای پليس برای مقابله با آنان مجبور به استفاده از گازاشک آور 
و توپ های آب ش��دند. تقريباً 1500 معترض، استعفای دولت رجب 

طيب اردوغان نخست وزير اين كشور را خواستار شدند.
به گفته وزير انرژی تركيه سه نفر همچنان ناپديد هستند. معترضان 
اي��ن فاجعه را نه يک حادثه بلكه قتل خواندند زيرا معتقدند وضعيت 

ايمنی معادن اين كشور نامناسب است.
دولت تركيه همچنين انجام بررسی بيشتر از جزئيات اين حادثه را 
خواستار شده تا مشخص شود چرا اين انفجار رخ داده اما به نظر می آيد 
مقامات اين كشور تصميم خود را گرفته اند و به جمع بندی رسيده اند.

با گذش�ت چند روز از حادث�ه واژگونی 
در  رودخان�ه ای  در  مس�افربری  کش�تی 
بنگالدش، تاکنون اجساد 45 تن از قربانیان 
پیدا ش�ده و از سرنوش�ت 100 مسافر دیگر 

هنوز خبری در دست نیست.

مرگ 
غم انگیز 

100 مسافر 
بنگالدشی

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين كشتی عصر پنج شنبه 
در حال انتقال مسافران بود كه بر اثر توفانی شدن رودخانه، واژگون 

و سپس غرق شد.
به گفته مقامات كشتی بسيار بيشتر از حد مجاز خود مسافر سوار 
كرده بوده و طبقه پايين آن نيز مملو از كاال بود از اين رو تنها 40 تن 

از سرنشينان توانستند خود را به ساحل برسانند.
ب��ا توجه ب��ه حجم باالی گل و الی موجود كش��تی های امدادی 
نتوانستند الشه كشتی سانحه ديده را از عمق 18 متری باال بكشند.

به گفته نجات يافتگان، ناخدای كش��تی به هش��دارهای مسافران 
هنگام شروع توفان توجه نكرده بود.

برخی از خانواده های مس��افران حادثه ديده با گش��ت زنی بر روی 
آب های اطراف با استفاده از قايق های كوچک سعی در يافتن عزيزان 

خود دارند.
خبرگزاری فرانسه نيز نوشت: صدها نفر از خانواده های قربانيان در 
كنار رودخانه جمع ش��ده اند تا اجساد كشف شده را شناسايی كنند. 
مقامات بنگالدشی ابتدا تعداد سرنشينان اين كشتی را 350 نفر اعالم 
كرده بودند اما بعد اعالم شد كه تعداد آنان 150 تا 200 نفر بوده است.
سرنشينان كشتی، كارگران و دانشجويانی بودند كه پس از گذراندن 

تعطيالت آخر هفته به خانه های خود بازمی گشتند.

حادثه آتش سوزی در کارگاه مبل سازی 
در پایتخت عربس�تان س�عودی، به کشته 

شدن 11 کارگر خارجی منجر شد.
به گزارش خبرگزاری مس��تقل هند، در اين 
حادثه كه هفته گذش��ته در منطقه »بدر« شهر 

11 کارگر 
خارجی

 قربانی 
آتش سوزی

»رياض« رخ داد، 9 بنگالدشی و دو هندی كشته شدند.
به گفته سخنگوی سفارت هند در رياض، پليس محلی هنوز در 
حال تحقيق درباره اين حادثه است و اجساد قربانيان تا زمان كامل 

شدن اين روند در عربستان خواهد ماند.
به گفته ش��اهدان عينی، بيش��تر قربانيان در اثر خفگی ناشی از 

استنشاق دود جان خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش هفته نامه آمريكايی »كانترپانچ«، مهاجران حدود 
يک سوم جمعيت عربستان سعودی )8 ميليون نفر( و نيمی از نيروی 

كار اين كشور نفت خيز را تشكيل می دهند.

بیش فعال 
ویرانگر!

می كنند او يک معلول ذهنی است كه نمی تواند رفتارهايش را كنترل كند.
ش��دت هيجان های »ژی« و واكنش های آنی او خانواده و اطرافيانش را 
كالفه كرده است به طوری كه مجبور شده اند برای در امان ماندن از آزار و 
اذيت هايش او را با طناب ببندند.گرچه پزشكان معتقدند برای درمان اختالل 
اين كودک می توان از روش های نوين پزشكی و مداخله داروئی بهره جست، 

اما ظاهرا به طول درمان زياد و هزينه های گزاف نيازمند است.
از س��ويی ديگر خس��اراتی كه اين كودک از قبيل شكستن در و پنجره، 
آسيب به اموال خصوصی و عمومی و حتی حيوانات و همساالن خود وارد كرده 
چيزی حدود 1700 دالر برآورد شده كه توسط خانواده  فقيرش پرداخت شده 
اس��ت. خانواده »ژی« به دليل عدم بضاعت در تامين هزينه درمان و كنترل 

وی راهی بهتر از بستن او با طناب پيدا نكرده اند!

وق�وع 9 آتش س�وزی همزم�ان در ایال�ت 
کالیفرنی�ا آمریکا منجر به تخری�ب ده ها منزل 
مسکونی شده و 125 هزار نفر از مردم را مجبور 

به ترک خانه های خود کرده است.
ب��ه گ��زارش رويترز مقام��ات كاليفرني��ا از وقوع 
آتش س��وزی های گس��ترده در جنوب اين ايالت خبر 
دادن��د ك��ه در پی آن 125 هزار نف��ر مجبور به ترک 
خانه ه��ای خود ش��دند و يک نفر نيز ج��ان خود را از 

دست داده است.
از 9 آتش س��وزی رخ داده در جن��وب كاليفرني��ا 
آتش سوزی موسوم به كوكوس فاير بزرگترين تهديد به 
شمار می رود و در حال نزديک شدن به شمال سن ديگو 
است. اين آتش سوزی باعث نابودی يک منزل مسكونی 

بزرگ در سان ماركوس شد.
طبق گزارشات تأييد شده اين آتش سوزی منجر به 
تخريب يک ساختمان 18 واحدی و 7 منزل مسكونی 
ديگر گرديد. در پی اين آتش س��وزی هفت منزل و دو 

اعالم وضعیت اضطراری در سن دیگو

شركت نيز آسيب ديدند. هر چند آتش نشان ها برای عدم 
گس��ترش آتش تالش می كنند اما وزش باد باعث تغيير 
مسير آتش به سمت جنوب شرق و فرار مردم از خانه های 

خود شده است.كاليفرنيا و ديگر اياالت آمريكا كه در 
س��احل غربی اين كشور واقعند در ماه های گرم سال 

دچار اين قبيل آتش سوزی های گسترده می شوند.

رویدادهای خارجی

رئیس پلیس سایبری کشور 81 درصد جرایم 
اینترنتی را ناشی از انگیزه مالی مجرمین دانست.

سردار سيد كمال هاديانفر ديروز در حاشيه ديدار 
با فارغ التحصيالن پليس فتا در دانشگاه علوم انتظامی 
امين تاكيد كرد: در كشور ما 40 درصد جرايم سايبری 
جنبه بين المللی دارد در حالی كه در كشورهای اروپايی 

و توسعه يافته اين رقم به 70 درصد می رسد.
وی افزود: با توجه به بدون مرز بودن فضای سايبر، 
در صورتی كه كش��ورها ب��ا يكديگر تعامل و همكاری 
نداش��ته باشند، تقريباً كشف بعضی از جرايم اين فضا 

غيرممكن می شود.
سردار هاديانفر تصريح كرد: امروز پليس سايبری 
ايران با 132 كشور به صورت آنالين در ارتباط است، 
اشتراک گذاری جرم و مجرم يكی از اين هماهنگی ها 

در عرصه بين المللی به شمار می آيد.

رئيس پليس فتا ناجا با اش��اره به فعال شدن اين 
پليس در 34 اس��تان كشور و 56 شهرستان باالی 
200 هزار نفر جمعيت، گفت: در سال 2012 در دنيا 
و در 20 كش��ور توسعه يافته نزديک به 9 ميليون و 
800 هزار پرونده س��ايبری با قدرت كشف 20 تا 25 

درصد تشكيل شده است.
اين مقام ارش��د انتظامی از كشف 5/84 درصدی 
پرونده ه��ا در س��ال 92 خبر داد و گف��ت: 81 درصد 
مجرم��ان س��ايبری ب��ا انگي��زه مال��ی و 13 درصد با 

انگيزه هايی غيراخالقی به ارتكاب جرم می پردازند.
رئيس پليس س��ايبری كش��ور با اشاره به تشكيل 
دادسرای 31 ويژه مبارزه با جرايم رايانه ای در تهران، 
گفت: تقريباً تمام اس��تان ها ش��عبه ويژه رسيدگی به 
اين نوع از بزه را دارند و يک قاضی ويژه نيز به صورت 

اختصاصی به اين كار مشغول است.

رئیس پلیس فتای کشور:

81 درصد جرایم اینترنتی 
با انگیزه مالی صورت می گیرد

کارشناس هواشناسی:

روند افزایش دمای هوا در کشور ادامه می یابد

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد

کشف النه زیرزمینی 
چاپ اسکناس و چک پول تقلبی

یک النه زیرزمینی جعل اس�ناد، و تولید 
چک پول و اسکناس در مشهد متالشی شد.

فرمانده انتظامی مش��هد در اين ب��اره گفت: اين 
الن��ه زيرزمينی شناس��ايی و در بازرس��ی از آن 200 
قطع��ه كاغذ مخصوص آماده چاپ اس��كناس، 4 رول 
كاغذه��ای مخصوص ن��خ دار، گواهينامه و كارت های 

جعلی شناسايی، چک پول تقلبی كشف شد. 
سرهنگ حجت نيكمرام افزود: تعدادی شاه كليد، 
12 گرم ترياک، مقداری شيشه، آالت و ادوات استعمال 
م��واد مخدر،  ت��رازوی توزين به همراه چند گوش��ی 
تلفن همراه و يک دس��تگاه موتورس��يكلت سرقتی و 
دستگاه های برش كاغذ همچنين از ديگر كشفيات بود.

وی افزود: در اين عمليات زن 40 ساله ای به همراه 
مرد 32 ساله دستگير شدند.

فرمانده انتظامی مشهد گفت: هنگامی كه ماموران 
قصد ورود به اين محل را داش��تند، متهمان به سمت 
دستشويی منزل گريختند و سعی كردند مدارک جعلی 
را داخل دستشويی بريزند اما با سرعت عمل ماموران از 
نابود شدن تعداد زيادی از مدارک جعلی جلوگيری شد.
نيكمرام افزود: 2 متهم دس��تگير شده برای ادامه 
تحقيقات در اختيار كارآگاهان پليس آگاهی خراسان 

رضوی قرار گرفتند.

عامل شهادت مامور انتظامی 
دستگیر شد

سرپرس�ت فرماندهی انتظامی خاش گفت: 
ش�رور خطرناکی که در جیرفت اس�تان کرمان 
مرتکب جرائم خش�ن ش�ده و از مدت ها پیش 
ف�راری ب�ود، در شهرس�تان م�رزی خ�اش در 

سیستان و بلوچستان دستگیر شد.
به گزارش پايگاه خبری پليس از زاهدان، غالمرضا 
اربابی در ادامه افزود: اين ش��رور به اتهام سرقت های 
مس��لحانه، حمل مواد مخدر، ش��رارت و به ش��هادت 
رس��اندن يكی از ماموران انتظامی تحت تعقيب بود و 

در يكی از محالت خاش مخفی شده بود.

شنا در منطقه ممنوعه 
ناجی را به کام مرگ فرستاد

مرد 60 ساله ای بعد از نجات جان یک انسان، 
در رودخانه کرخه در شوش غرق شد.

رئي��س مركز فوريت های پزش��كی اورژانس 115 
ش��وش در گفت وگو با ايرنا گفت: ف��رد مزبور پس از 
شنيدن فرياد كمک يک دختر كه در حال غرق شدن 
ب��ود، خود را به آب انداخت و پ��س از نجات وی، در 
رودخانه غرق شد.رضا معمازاده افزود: جسد اين مرد 
فداكار پس از چند ساعت جست وجو در رودخانه كرخه 
توسط تيم اعزامی اورژانس 115 شوش به صورت نيمه 
جان در رودخانه كرخه پيدا ش��د اما پس از انتقال به 

بيمارستان نظام مافی شوش فوت كرد.
وی ضمن هشدار در خصوص خطر شنا در آب های 
روان منطقه به ويژه رودخانه كرخه به شهروندان توصيه 

كرد از شنا در رودخانه های منطقه خودداری كنند.

 دستگیر ی سارق 82 انگشتر 
از بازار تجریش

س�رکالنتر 101 تجریش از دستگیری فردی 
خب�ر داد ک�ه ب�ا پرس�ه زنی در فروش�گاه های 
مح�دوده بازار بزرگ تجریش 82 انگش�تر را به 

سرقت برده بود.
به گزارش فارس، س��رهنگ س��عيد كفراشی در 
تش��ريح اين خب��ر اظه��ار داش��ت: روز جمعه حين 
گش��ت زنی يكی از گشت های انتظامی كالنتری 101 
در محدوده بازار بزرگ تجريش، تعدادی از فروشندگان 
اين بازار به آنها مراجعه كردند و اعالم داش��تند كه از 

فروشگاه های آنها سرقت شده است.
وی گف��ت: با توجه به اهمي��ت موضوع، تيمی از 
ماموران به محل اعزام و در بررس��ی دوربين های مدار 
بسته فروش��گاه های مذكور متوجه ش��دند فردی به 
عنوان خريدار وارد اين فروش��گاه ها شده و با استفاده 
از ازدحام جمعيت و غفلت فروش��نده اقدام به سرقت 

لوازم و كش روی كرده است.
سرهنگ كفراشی ادامه داد: پس از شناسايی چهره 
متهم، ماموران حين گشت زنی نامحسوس در محدوده 
مذكور موفق شدند سارق را هنگام ورود به يک فروشگاه 
شناسايی كرده و قبل از اقدام به سرقت دستگير كنند.
كالنتر 101 تجريش گفت: متهم در ابتدا س��عی 
داشت با ايجاد جوسازی و بی گناه جلوه دادن خود، از 
مهلكه بگريزد اما در بازرسی از وی 82 عدد انگشتر، سه 
عدد ساعت و 2 قاب عكس نقره كشف شد كه اين امر 
متهم را مجبور به اعتراف به سرقت های متعددش كرد.

مع�اون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
از کاهش وقوع جنایت در س�ال 92 نس�بت به 
سال 91 خبر داد و گفت: 62 درصد قتل ها بدون 

برنامه ریزی قبلی رخ می دهد.
س��رهنگ هادی مصطفايی ديروز در يک نشست 
خبری با اشاره به عملكرد سال 92 اين معاونت گفت: 
قتل های رخ داده در كشور ما عمدتاً بدون برنامه ريزی 
و س��ازمان نيافته و بيش��تر آنها ناشی از سهل انگاری 

هستند.

وی اف��زود: اي��ن اعداد و ارق��ام در تهران بزرگ2 
ميباشد و خراسان جنوبی با 4 دهم درصد پايين ترين 

آمار وقوع قتل را دارد.
سرهنگ مصطفايی تصريح كرد: در مجموع قربانيان 
مونث 5/6 درصد توسط بستگان خود قربانی می شوند.

وی گفت: 46 درصد آدم ربايی ها ارتباط مس��تقيم 
با موادمخدر دارد.

معاون مبارزه با جرائم جنايی پليس آگاهی كشور 
گفت: در سال 92 نسبت به سال 91 جرائم 4/7 كاهش 

وقوع را شاهد بوده اند.
وی تصريح كرد: درصد كشفيات سرقت مسلحانه 
75 درص��د بوده كه اين رقم باالترين كش��فيات 13 

سال اخير است.
س��رهنگ مصطفاي��ی گفت: بي��ش از 78 درصد 

سرقت های مسلحانه در 8 استان كشور بوده است.
وی خاطرنشان كرد: در سال 92 به تعداد 70 باند 
مهم شناسايی شده اند و آمار سرقت مسلحانه از بانک 

در سال گذشته انگشت شمار بوده است.

پلیس آگاهی تهران بزرگ:

اکثریت قتل ها بدون برنامه قبلی رخ می دهد
خواستگار شکست خورده وقتی نتوانست 
پدر دختر مورد عالقه اش را برای ازدواج راضی 
کند اقدام به قتل این پدر توس�ط 2 آدمکش 

اجیرشده کرد.
ب��ه گزارش مهر مركز فوريت های پليس��ی 
110 از وق��وع يک فق��ره قتلی خبر داد كه در 
راه��روی خانه اش در اث��ر ضربات متعدد چاقو 

جان داده بود.
با تشكيل پرونده مقدماتی با موضوع »قتل 
عمد« و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای 
ناحيه 27 تهران، پرونده برای انجام تحقيقات 
تكميل��ی در اختيار اداره ده��م پليس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.
دختر مقتول ك��ه موضوع قتل را به پليس 
اطالع داده بود در تحقيقات اوليه به كارآگاهان 
گفت: داخل خانه نشسته بوديم كه زنگ در به 
صدا درآمد. مرد جوانی پش��ت آيفون بود و نام 
پدرم را آورد و از من خواست كه به پدرم بگويم 

كه به در منزل مراجعه كند.
لحظات��ی بعد صدای فري��اد پدرم به گوش 
رس��يد. خودمان را به مقابل در خانه رس��انده 
و در آنجا با جسد خونين پدرم روبه رو شديم. 
در ادامه رسيدگی به پرونده، كارآگاهان در 
تحقيقات نامحس��وس پليسی خود اطالع پيدا 
كردن��د كه فردی به نام »حميد« خواس��تگار 
دختر مقتول اس��ت كه درخواست ازدواج وی 
با مخالفت ش��ديد مقتول روبه رو ش��ده بود. با 
توجه به اطالعات به دس��ت آم��ده و احتمال 
نقش حمي��د در جنايت، دس��تگيری وی در 
دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.با دستگيری 
»حمي��د« وی در اظهارات اوليه منكر هرگونه 
اط��الع از جنايت ش��ده اما زمان��ی كه داليل 
كارآگاهان مبنی بر شناس��ايی خودرو وی در 
محل جنايت در مقابل وی قرار گرفت، وی به 
ناچار لب به اعتراف گشود و به نقش و معاونت 
خود در ارتكاب جنايت اعتراف كرد.»حميد« در 
اعترافات اوليه به كارآگاهان گفت: »چند سالی 
است كه با دختر قربانی آشنا شده ام اما هر بار 
كه به خواستگاری می رفتم، مقتول با ازدواج من 
و دخترش مخالفت می كرد تا اينكه در نهايت 
تصميم گرفتيم تا از مقتول زهر چش��م گرفته 
و او را بترسانم. برای اين كار به سراغ دو نفر از 
دوستانم رفته و از آنها خواستم تا با چاقو چند 
ضربه به مقتول بزنند تا او حساب كار دستش 
بيايد. آنها ابتدا قبول نمی كردند اما با اصرارهای 

من قبول كردند.«

قتل پدر دختر مورد عالقه 
برای گرفتن جواب مثبت!

2 جوان که با پرس�ه زنی در بهشت زهرا)س( 
خواهر یکی از شهدا را با انگیزه زورگیری به شدت 
مجروح کرده بودند پس از یک ماه دستگیر شدند. 
ب��ه گزارش ف��ارس، س��رهنگ كارآگاه محمدرضا 
اشراقی معاون  مبارزه با سرقت های خاص پليس آگاهی 
تهران بزرگ با اع��الم اين خبر افزود: خبر اين حادثه 
28 فروردين ماه سال جاری از طريق مركز فوريت های 
پليس 110 و كالنت��ری 205 صحن حرم امام)ره( به 

دست ما رسيد.
وی اف��زود: با حض��ور ماموران در مح��ل و انجام 
بررس��ی های اوليه مشخص شد كه خانمی حدودا 50 
س��اله به ش��دت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برابر 
اظهارات يكی از مامورين بهشت زهرا)س(، دو سرنشين 
يک دستگاه موتورسيكلت در حالی كه قصد سرقت طال 
و جواهرات اين خانم را داشته اند با ديدن وی از محل 

متواری شده اند.
با توجه به شدت ضربات وارد شده به قسمت های 
مختلف ب��دن اين خان��م ميانس��ال، بالفاصله وی به 
بيمارستان منتقل شده، اما به علت شدت ضربات تا به 

امروز در حالت بيهوشی و كما به سر می برد.
بنابراي��ن گ��زارش، در روز 28 فروردي��ن اعضای 
خانواده ای با مراجعه به كالنتری 102 پاسداران، اقدام 
به طرح ش��كايت در خصوص فق��دان يكی از اعضای 

خانواده خود كردند.
به گفته سرهنگ اشراقی با پی گيری پايگاه چهارم 
پليس آگاهی به درخواس��ت خانواده مفقودی با رجوع 
به بانک اطالعاتی افراد ناش��ناس موفق به شناس��ايی 
هويت خانم 50 ساله ای با مشخصات ياد شده در يكی 

از بيمارستان ها شدند كه در حالت كما قرار داشت.
با توجه به اظهارات مامور بهشت زهرا در خصوص 
تالش دو سرنش��ين موتورسيكلت برای انجام سرقت، 
كارآگاه��ان اداره پنج��م پلي��س آگاهی به بررس��ی 
دوربين های مداربس��ته بهش��ت زهرا)س( پرداخته و 

بر سر مزار برادر شهیدش در بهشت زهرا)س(

خواهر شهید با ضربات چماق زورگیران به کما رفت
نهايتا با توجه به احتمال س��ابقه دار بودن س��ارقين و 
بهره گيری از بانک اطالعات مجرمين سابقه دار و ديگر 
اقدامات پليسی، كارآگاهان موفق به شناسايی يكی از 
مجرمين س��ابقه دار منطقه باغ شهر به نام علی.ز )25 
ساله( شدند كه بارها به اتهام ارتكاب جرايم مختلف از 

جمله زورگيری دستگير و روانه زندان شده بود.
متهم در زمان دس��تگيری، منكر هرگونه ارتكاب 
سرقت در داخل بهشت زهرا)س( شد، اما پس از بازرسی 
دقيق مخفيگاه وی و كشف گوشی تلفن همراه متعلق به 
قربانی سرقت به ناچار لب به اعتراف گشوده و يكی ديگر 
از مجرمين س��ابقه دار منطقه باغ شهر به نام محمد.ق 
)26 س��اله( كه در زمينه خريد، فروش و مصرف مواد 
مخدر فعاليت دارد را به عنوان همدست خود در زمان 

سرقت معرفی كرد.
مته��م در اعترافات خود ب��ه كارآگاهان گفت: در 
روز 28 فروردي��ن، برای مصرف م��واد نزد محمدرضا 
رفت��م اما زمانی كه متوجه ش��ديم پ��ول كافی برای 
خري��د مواد نداريم، تصمي��م گرفتيم تا پول مورد نياز 
خود را از طريق زورگيری به دست بياوريم؛ به همين 
علت با موتورس��يكلت محمدرضا به بهش��ت زهرا)س( 
رفت��ه و ناگهان خانم ميانس��الی توجه ما را جلب كرد 
كه به تنهايی ]و در مزار ش��هيدان[ حضور داش��ت؛ به 
قصد س��رقت، از موتورسيكلت پياده شده و با چماقی 
كه همراه خود داش��تم، قصد سرقت كيف دستی وی 
را  كردم كه او متوجه ش��د و در برابر سرقت مقاومت 
كرد. من نيز با چماق ضربه ای محكم به سرش زدم كه 

باعث بيهوشی او شد.
»علی.ز« در خصوص شدت و تعدد ضربات وارد شده 
به قربانی سرقت نيز به كارآگاهان گفت: با وجود آنكه 
همان ضربه اول باعث بيهوش شدن آن زن شده بود، 
اما او چهره مرا كامال ديده بود و كامال اطمينان داشتم 
ك��ه اگر آن زن زنده بمان��د و به پليس مراجعه نمايد، 

قطعا ماموران مرا به سرعت شناسايی خواهند كرد.

به همين علت و اين بار به قصد كشتن، شروع به 
زدن ضرب��ات متعدد چماق كرده و پس از اطمينان از 
مرگ قصد س��رقت طال و جواهرات را داشتم كه يكی 
از مامورين بهشت زهرا)س( با ديدن صحنه سرقت، به 
سمت من آمد و من مجبور شدم تا تنها با سرقت كيف 

دستی از محل متواری شوم.
با توج��ه به اعترافات صريح علی.ز به س��رقت و 
ت��الش آنها برای انجام جنايت،  دس��تگيری دومين 
متهم پرونده به نام محمد.ق در دستور كار قرار گرفت 
كه سرانجام با انجام اقدامات گسترده پليسی وی نيز 
در هنگام خري��د و فروش مواد مخدر در منطقه باغ 

شهر دستگير شد.

دادس�تان عمومی و انق�الب قزوین گفت: 
س�حرگاه دیروز قاتلی که با قداره مرتکب قتل 
ش�ده بود، در ندامتگاه مرکزی قزوین به 

دار مجازات آویخته شد.
حجت االسالم والمسلمين اسماعيل صادقی نياركی 
در گفت وگو با فارس در قزوين افزود: در تير ماه سال 
88 پ��س از درگيری ميان تعدادی از جوانان، عباس 
و برادرش به ناگاه با چاقو  و قداره ای كه در دس��ت 
داشتند به علی اصغر )مقتول( و برادرش جالل حمله ور 
می ش��وند و عباس قداره را ب��ه گردن علی اصغر فرو 
و ج��الل را نيز زخمی ك��رد، بالفاصله علی اصغر به 
بيمارستان منتقل و قبل از رسيدن به بيمارستان فوت 
كرد.وی افزود: دستگاه قضايی و شورای حل اختالف 
برای كسب رضايت از اوليای دم نهايت تالش خود را 
به كار گرفتند، ولی در نهايت با درخواست اوليای دم 

حكم فوق به مرحله اجرا درآمد.

قصاص قاتل قداره کش 
در قزوین

سرنشینان قایق تفریحی 
در آب های قشم نجات یافتند

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرم�زگان از نج�ات چهار سرنش�ین ی�ک قایق 
تفریحی از خطر غرق ش�دن در آب های س�احلی 

قشم خبر داد.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از بندرعباس، مهدی 
نوفرس��تی گفت: ي��ک فروند قايق تفريحی در اس��كله 
هامون »فجر« قشم كه در شرايط آب و هوايی نامساعد 
گرفتار امواج خروش��ان دريا شده بود، به علت از دست 

دادن كنترل خود، اعالم اضطرار كرد.
وی ادام��ه داد: مرك��ز هماهنگی و نج��ات دريايی 
بندرعباس به محض دريافت پيام اضطرار، هماهنگی های 
الزم را با برج كنترل بندر شهيد ذاكری قشم انجام داده و 
در كمتر از يک دقيقه شناور ناجی 15 به محل موقعيت 
س��انحه اعزام ش��د.معاون امور دريايی اداره كل بنادر و 
دريانوردی هرمزگان افزود: چهار سرنشين قايق سانحه 
ديده توس��ط ناجی 15 نجات يافتند و ش��ناور نيز كه از 
نوع پارويی و بدون موتور بود، در اس��كله صيادان جنب 

بندر شهيد ذاكری پهلو داده شد.


