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گرگ گرسنه  9راس گوسفند را در همدان درید

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیس��ت همدان
اظه��ار ک��رد :یک ق�لاده گ��رگ در حوالی منطقه حس��امآباد
شهرس��تان بهار از توابع استان همدان بامداد روز جمعه با ورود
ب��ه یک آغل  9راس گوس��فند را درید .مه��دی صفی خانی در
گفتگو با ایرنا افزود :این گرگ به علت نامناس��ب بودن وضعیت
آغ��ل و کوتاه ب��ودن دیوار آن ،س��اعت پنج صب��ح روز جمعه
به راحتی وارد محل نگهداری گوسفندان شده بود.وی اضافه کرد:
ای��ن حیوان پ��س از ورود به داخل آغل به  10راس گوس��فند

حمله کرد و موجب ش��د  9راس گوس��فند تلف و
یک راس به ش��دت زخمی شود.صفی خانی اضافه
کرد :پس از حمله این گرگ و بروز نگرانی در اهالی
منطق��ه ،تیمهای حفاظت محیط زیس��ت اقدام به
گشتزنی در حوالی مناطق حسام آباد برای گرفتن
گرگ کردند.وی ادامه داد :با وجود بیش از  24ساعت گشتزنی
توس��ط یگان حفاظت محیط زیس��ت تاکنون اث��ر و رد پایی از
این گرگ مش��اهده نشده است.معاون محیط طبیعی اداره کل

قتل به خاطر
طلب یک و نیم میلیونی

عامل قتل در بیابانهای حس��ن آب��اد تهران پس
از یکس��ال دس��تگیر و مدعی شد به خاطر طلب
یک و نیم میلیون تومانی دست به جنایت زده است.
به گزارش میزان 22 ،ش��هریور سال گذشته راننده
یک دس��تگاه خ��ودرو تریلر در ج��اده قدیم قم –
منطقه حس��ن آباد ،در حین کنترل الستیکهای

خودرو با جس��د ف��ردی حدودا  ۵۰س��اله در کنار
جاده روبرو میش��ود ک��ه بالفاصله موض��وع را به
مرک��ز فوریتهای پلیس��ی  ۱۱۰اطالع میدهد .با
حضور ماموران کالنتری  ۱۷۶حس��ن آباد در محل
و انجام بررس��یهای اولیه مشخص شد که متوفی
بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحی ه قفسه

حریق انبار پارچه
در چهارراه ولیعصر

معاون عملیات اورژانس تهران
از مجروح ش��دن ی��ک نفر در
جری��ان حری��ق انب��ار پارچه
خب��ر داد.اس��ماعیل فراهانی
در گفتگ��و ب��ا می��زان ،اظهار
داشت :س��اعت  11:09دیروز
وقوع حریق در انبار پارچه در
س��اختمان پنج طبقه چهارراه
ولیعصر تهران به اورژانس اعالم ش��د .بالفاصله س��ه دستگاه آمبوالنس
از ناحیه جنوب ،دو دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس
از ناحیه ش��مال به محل حادثه در ابتدای خیابان محتشم اعزام شدند.
وی ادامه داد :در این حادثه پس از اطفای حریق مش��خص شد یک نفر
مصدوم ش��ده اس��ت که این فرد توس��ط اورژانس به بیمارستان لقمان
حکیم منتقل شد.

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان
شهریار از دس��تگیری  ۹سارق
در اجرای ط��رح ارتقای امنیت
اخالقی در این شهرس��تان خبر
داد.ب��ه گزارش مهر ،س��رهنگ
فری��دون مکرمیاص��ل گف��ت:
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و
پاکسازی نقاط آلوده در راستای
مبارزه قاطع با موادمخدر و همچنین سرقت ،توسط پلیس شهرستان شهریار
به اجرا درآمد .وی افزود :مأموران انتظامی با اجرای این طرح در چند عملیات
انجام شده تعداد پنج نفر فروشنده و توزیعکننده موادمخدر و  ۲۳۹گرم انواع
موادمخدر را کشف و پس از تشکیل پرونده ،جهت سیر مراحل قانونی تحویل
مرجع قضائی دادند .وی گفت :مأموران موفق به کشف هفت دستگاه خودرو و
موتورسیکلت سرقتی و دستگیری ۹نفر سارق شدند.

 50قطعه مرغ مینای قاچاق در شاهرود کشف شد

فرمانده انتظامی ش��اهرود از کشف  ۵۰قطعه
مینای قاچاق در پاس��گاه ش��هید ن��وری این
شهرس��تان از یک خودرو س��واری خبر داد و
گف��ت :عوامل ای��ن تخلف ب��ه مراجع قضایی
تحوی��ل داده شدند.س��رهنگ س��ید مجتبی
اش��رفی در گفتگو با مهر ،ضمن تأیید کش��ف
 ۵۰قطع��ه مین��ای قاچاق در ش��اهرود ،بیان
ک��رد :ای��ن پرندگان قاچ��اق که معم��وال در
زیس��تگاههای خراس��ان جنوبی ،سیس��تان و
بلوچستان ،هندوستان و آسیای جنوب شرقی

سودوکو

زندگی میکنند در ش��اهرود کشف و تحویل
ضابطان اداره حفاظت از محیط زیست شدند.
وی افزود :اف��راد متخلف در این پرونده نیز به
دستگاه قضایی معرفی شدند.فرمانده انتظامی
شاهرود گفت :ناجا در برخورد با تخلفات حوزه
قاچاق حیوانات بدون مماشات برخورد خواهد
کرد .گفتنی است سال گذشته نیز  ۲۰۰قطعه
مینای قاچاق در این پاس��گاه کشف شده بود
که بزرگترین محموله قاچاق مینا در شاهرود
محسوب میشد.

>

زمانیکه به حس�ن آباد رس�یدیم ،ناگهان
مقت�ول ادع�ا کرد اصلا تو طلب�ی از من
ن�داری؟!؛ من که عصبانی ش�ده ب�ودم با
او ب�ه صورت لفظی درگیر ش�دم که او به
من فحاش�ی کرد .ناگهان مقت�ول با چاقو
ضامندار به س�ر و کتف من ضربه زد؛ من
نیز از زیر صندلی راننده یک چاقو بیرون
کشیده و چند ضربه به قفسه سین ه او زدم
گفت :من با مقتول کار میکردم؛ آن زمان نیس��ان
داشتم و جابجاییهای مصالح ساختمانی مقتول را
برایش انج��ام میدادم تا اینکه میزان بدهی او زیاد
شد؛ من همیشه به مقتول میگفتم که پول بدهد،
اما او هربار مدعی میش��د که پولش را از پیمانکار
نگرفته ،اما میدانس��تم که او پول میگیرد و مواد
مص��رف میکند؛ چند بار به در منزل مقتول رفتم
و حتی اعضای خانوادهاش نیز مرا دیدند .روز حادثه
از طریق تماس تلفنی یکی از دوستان متوجه شدم
که اس��ماعیل مبلغ قابل توجهی پول گرفته است؛
بالفاصله به سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگیرم؛
به او گفتم که پولم را بده ،اما او مجددا مدعی ش��د
که پولی ندارد .زمانی که اس��ماعیل اصرار مرا برای
گرفتن پول دی��د به من گفت :اگر پول میخواهی
باید به حسن آباد برویم تا از کسی پول بگیرم؛ قبول
ک��ردم تا به همراه مقتول به حس��ن آباد برویم ،اما
زمانیکه به حسن آباد رسیدیم ،ناگهان مقتول ادعا
کرد اصال تو طلبی از من نداری؟!؛ من که عصبانی
ش��ده بودم با او به صورت لفظی درگیر شدم که او
به من فحاشی کرد .ناگهان مقتول با چاقو ضامندار
به س��ر و کتف من ضربه زد؛ من نیز از زیر صندلی
رانن��ده یک چاقو بیرون کش��یده و چند ضربه به
قفس��ه س��ین ه او زدم؛ مقتول از خودرو پیاده شد و
به کنار جاده رفت و بی حال شد؛ او را دنبال کردم؛
ناگهان برگش��ت؛ فکر کردم میخواهد مرا با چاقو
بزن��د؛ او را هل دادم؛ مقتول روی زمین افتاد و من
چند ضربه دیگر به قفسه سینه زده و از محل فرار
کردم .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه
با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم
این خبر گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم ،قرار
بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم
جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شماره2121 :

انفجار مین در اهواز یک مجروح برجا گذاشت
رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی خوزستان از مجروح شدن یک شهروند بر اثر
انفجار مین در اهواز خبر داد .شهیار میرخشتی در گفتگو با مهر اظهار کرد :متاسفانه انفجار
مین در مسیر حمیدیه روبروی منطقه عیندو جنب دیوار پادگان شهید فرجوانی باعث
مجروح شدن یک شهروند شد.تکنسینهای اورژانس فرد مجروح را در اسرع وقت به
بیمارستانمنتقلکردند.

مکث

پراید در آتش اختالف خانوادگی

مسئول آتش نشانی شهرداری باقرشهر از حریق
خودرو پراید در اثر اختالف خانوادگی خبر داد.
ابوالفض��ل رضایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه
اختالف خانوادگی س��بب به آتش کشیدن یک
خودرو ش��د ،اظهار داش��ت  :یکی از شهروندان
در تماس با آتش نش��انی باقرش��هر از اختالف
خانوادگی و تهدید به آتش کشیدن خودرو پراید
خبر داد .وی ادامه داد :آتش نش��انان با دریافت
ای��ن اطالعات و با توجه به حساس��یت موضوع
در خصوص حریق به س��رعت خود را به مقابل
بوس��تان فدک رس��اندند و با حریق در خودرو
مواجه ش��دند .مسئول آتش نش��انی شهرداری
باقرش��هر گفت :آتش نشانان به سرعت اقدام به
اطفای حریق کرده و از گسترش آن جلوگیری
کردن��د .بر اس��اس این گ��زارش ،در این حادثه

 ۱۱فوتی و دو مفقودی در سیل اخیر

س��خنگوی اورژانس کشور گفت :در سیل اخیر
 ۱۱فوتی ،دو مفقودی و  ۱۴مصدوم داش��تیم.
مجتبی خالدی س��خنگوی اورژانس کش��ور در
گفتگو با ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت سیل
در استانهای درگیر این حادثه بیان داشت :طی
دو اطالعیه ،احتمال سیل در برخی استانهای
کشور اعالم شده بود .همچنین وزارت بهداشت
به  ۱۱دانش��گاه و زیرمجموع��ه آن در رابطه با
ای��ن حادثه آمادهباش داده بود .وی با اش��اره به

افقی
  - 1نوع�ی حالت نشس�تن  -مهندس
س�اختمان  - 2نوعی اسلحه کمری -
دریا -پدر آذری- 3خودم -کم پشت-
وس�یله ش�کار جانور  -قری�ن منکر
 - 4از دیدگان س�رازیر میش�ود  -هر
چیز برگزیده  -مهر معروف  - 5فقیر و
تهیدست–تعجبخانمها-چیستان-
آسیب - 6شهری در آمریکا  -از حروف
انگلیسی  -س�نگریزه - 7نام ترکی -
قله زاگرس  -وحش�ت  -باال بر خودرو
-8افزایشفرزندوادامهنسل-بوییدن
-9صورت ش�طرنجی  -نوعی پارچه-
جماعتها  -پاس�خ منف�ی  - 10عضو
ص�ورت  -از ش�هرهای چی�ن  -اصال
-11گشودنمعما-خاکسپاری-سفید
آذری  -ش�هری در همدان  - 12قادر-
بلای بنیان کن  -زمان معین - 13بیخ
وبن-شهربیقانون!-دعوتبهسکوت-
ضمیر غایب  - 14نشانه  -دانههای ریز
پوست  -اسمی دخترانه  - 15وظیفه-
مکتبواقعگرایی

 - 1منظ�ره  -بزرگداش�ت  - 2دارای
عالمت  -نام " س�وارز " گلزن بارسلونا
 -3آغوش  -تنبل جالیزی  -عایدی-
پس از قهر - 4ماه فوتبالی  -زبان مردم
پاکستان  -سطح یا بخش خارجی هر
چیز - 5ضربهای با سرانگشت -دهان
پرنده  -نت چهارم  -پوش�اک س�تور
 - 6اث�ر جان گریش�ام  -کاش�ف کور
رنگی  -جواب "های " - 7شامل همه -
جنستنهدرخت-نوبتبازی-طینت
ونهاد- 8ازرودهایعراقکهازکوههای
کش�ورمان سرچش�مه میگی�رد -
آخ�ر چیزی - 9م�اه پاییزی  -چین و
چروک پوس�ت  -كمتر  -حرف شرط
 -10ش�فقت  -شهر شرق تهران  -رام
ش�ده - 11فتنه  -پیشوای زرتشتی -
ظل�م  -نام�ی دختران�ه - 12مباهات
ک�ردن  -از جهات اربع�ه  -دوازده ماه
 -13اس�تواری ،محکم کاری  -سوره
س�تاره  -س�قف خان�ه  -زندگی کن
 -14محص�ول گیاه گ�ون  -داوطلب
و نام�زد  - 15ظلم�ت  -عام�ل ثبات
اقتصادیاست

خودرو مذکور از قسمت موتور و جلوی اتومبیل
دچار آسیب شد .مسئول آتش نشانی شهرداری
باقرش��هر ،علت این حریق را اختالف خانوادگی
بین پدر و پسر اعالم کرد.

پیگیری

جدول شماره 4965

عمودی

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2120 :

حفاظت محیط زیست همدان انتشار اخباری مبنی
ب��ر پالک دار ب��ودن گرگ را تکذی��ب و بیان کرد:
با توجه به اینکه مشکلی در زمینه گونه گرگ از نظر
جمعیت��ی وجود ندارد بنابرای��ن نیازی به مدیریت
جمعیت و پالک دار کردن آنها نیس��ت.صفی خانی
تاکی��د کرد :برخی ادعا میکنند که گونه گرگ توس��ط عوامل
محیط زیس��ت در منطقه رها سازی شده که این باور غلط نیز
تکذیب میشود.

س��ینه به قتل رسیده اس��ت .بالفاصله موضوع به
قاضی کشیک دادگاه بخش فشافویه اعالم ،پرونده
مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل و به دستور
رئیس ش��عبه  ۱۰۲دادگاه بخش فشافویه ،پرونده
برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .در ابتدای تحقیقات،
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که در بازرس��ی اموال
به دست آمده از مقتول هیچگونه مدارک شناسایی
مبنی بر شناسایی هویت وی کشف نشده و جسد
به صورت ناش��ناس به پزشکی قانونی منتقل شده
است .س��رانجام پس از گذش��ت چند روز از زمان
کش��ف جس��د و با مراجعه اعضای یک خانواده به
کالنتری ش��هریار و طرح شکایت با موضوع فقدان
فردی با مش��خصات ظاهری جسد کشف شده در
منطقه حس��ن آباد ،هویت جسد ناش��ناس به نام
اسماعیل ۴۵ساله – تبعه افغانستان شناسایی شد.
در تحقیق��ات از اعضای خانواده مقتول ،کارآگاهان
اط�لاع پیدا کردند که مقتول در زمینه پیمانکاری
ساختمان فعالیت داشته و از چندی پیش به واسطه
اعتیاد شدیدی که به مصرف موادمخدر پیدا کرده
دچار مشکالت ش��دید مالی در زمینه کاری شده
بهگونهای که چندین نفر به عنوان طلبکار بارها جهت
وصول طلب خود ب��ه درب خان ه مقتول مراجعه و
بعضا با وی مشاجره لفظی داشتهاند .با بهره گیری
از تحقیقات میدانی و اقدامات پلیس��ی ،کارآگاهان
اطالع پیدا کردند ک��ه مقتول آخرین بار با یکی از
طلبکارانش به نام عبداهلل  36ساله تبعه افغانستان
مشاهده شده اس��ت .در تحقیقات تکمیلی ،محل
فروش
کار عب��داهلل در محدوده یک کارگاه خرید و
ِ
مصالح ساختمانی در شهرستان شهریار – منطقه
وحیدیه شناسایی و با مراجعه به این محل و انجام
تحقیقات میدانی ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که
عبداهلل همزمان با قتل اس��ماعیل ،از کشور خارج
و به افغانستان متواری ش��ده است .در اوایل مرداد
 ،۹۶کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی اطالع پیدا
کردند که عبداهلل پس از گذشت نزدیک به یک سال
بهصورت غیرقانونی وارد ایران شده و در حال حاضر
در شهرس��تان شهریار تردد دارد .بالفاصله اقدامات
پلیسی آغاز و سرانجام عبداهلل دستگیر و به اداره دهم
ویژه قتل منتقل و در همان تحقیقات اولیه صراحتا
به ارتکاب جنای��ت اعتراف و انگیزه خود از جنایت
را وص��ول طلب یک میلی��ون و  ۵۰۰هزار تومانی
خود از مقتول عنوان داش��ت .متهم در اعترافاتش
در خص��وص نحوه ارتکاب جنای��ت ،به کارآگاهان

دستگیری ۹سارق
در شهریار
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اینکه در س��یل اخیر  ۲۷نفر مص��دوم ،فوتی و
مفق��ودی داریم ،افزود ۱۴ :نفر در س��یل اخیر
مصدوم ش��دهاند ک��ه  ۱۰نفر آنان در اس��تان
خراسان رضوی ،س��ه نفر در خراسان شمالی و
یک نفر در گلستان دچار حادثه شدند .خالدی
در ادام��ه گفت :ای��ن حادثه  ۱۱فوتی داش��ته
اس��ت که هش��ت نفر آن در خراس��انرضوی،
دو نفر در گلستان و یک نفر در خراسان شمالی
بودهاند .همچنین دو مفقودی نیز در گلس��تان
وجود دارد .س��خنگوی اورژانس کش��ور تاکید
کرد :در درمان مصدومان مش��کلی وجود ندارد
و اورژانسه��ا نیز در حالت آمادهباش هس��تند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در بخش بهداش��ت
باید کارها با حساس��یت بیش��تری انجام شود،
گفت :باید درخص��وص بیماریهای واگیردار و
واکسیناس��یون ارزیابی صورت گیرد .همچنین
در حال بررسی سیستم آب آشامیدنی هستیم
تا اطمینان حاصل شود که مردم با مصرف آب
لولهکشی مشکل بهداشتی پیدا نکنند.

