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 کارگر چینی با بدشانسی روبه رو شد
 اما با خوش شانسی نجات یافت

خوش شانسی کارگر بدشانس
 شانس با با کارگر چینی یار بود  و با خوشانسی از 
چنگال مرگ گریخت. این کارگر جوان بعد از این که 
دچار برق گرفتکی شد و سقوط کرد و میله آهنی در 

سرش فرو رفت باز هم زنده ماند.  
کارگران ساختمانی حادثه همیشه در کمینشان 
اس��ت. آنها با خطرات مختلف دس��ت و پنجه نرم 
می کنند و گاهی ممکن است در هنگام  کار کردن 
جانشان را از دست بدهند اما در این میان کارگرانی 
هم وجود دارن��د که با این که دچ��ار حادثه ای تلخ 
می ش��وند اما ش��انس با آنها یار بوده و خطر از بیخ 
گوشش��ان می گذرد.  درس��ت مثل کارگر چینی 
به نام »لی« ک��ه در منطقه »زیگونگ« مش��غول به 
فعالیت بود.  لی جوان در روز حادثه وقتی در حین 
جوشکاری بود دچار برق گرفتگی شد و بعد از دست 
دادن تعادلش س��پس یک طبقه از س��اختمان را 
سقوط کرد. اما این تمام اتفاقات نبود چرا که وقتی 
با زمین برخورد کرد یک میلگرد بعد از سوراخ کردن 
کاله ایمنی که به سر داشت وارد جمجمه اش شد.  

هم��کاران لی که ش��اهد این وقوع ای��ن حادثه 
بودند وی را سریعا به بیمارستان رساندند و امیدوار 
بودند که زنده بماند. هم��کاران لی درباره حادثه به 
خبرنگاران گفتند: همه این اتفاق ها در کمتر از 10 
ثانیه رخ داد. لی توسط پزشکان تحت معاینه قرار 
گرفت.   عکس های »x-ray« که از وی گرفته  شد، 
نشان داد که میلگرد به اندازه 5 سانتیمتر وارد سرش 
ش��د و ممکن اس��ت باعث آلودگی مغز و درنهایت 
مرگ این کارگر شود. اما از آنجایی که کارگر جوان 
شانس با او یار بود این مش��کل بی دردسر به پایان 
رس��ید و میله پس از یک عمل جراحی از جمجمه 
او خارج شد.  این مرد حاال به عنوان بدشانس ترین و 
همچنین خوش شانس ترین کارگر چینی شناخته 
شده چرا که سه اتفاق وحشتناک پشت سر هم برای 
وی روی داده است اما از طرفی همه این حوادث تنها 
باعث آسیب دیدگی وی گشته و او می تواند چند روز 

دیگر به کار خود برگردد.   

نجات مرگبار در عمق 13 متری چاه 
گروه حوادث| نجات مرد آش��نا در عمق 13 
متری چاه، مرگ تلخ��ی را در منطقه رودخانه 
بندرعب��اس رقم زد. 3 مرد که ب��رای نجات یک 
مغنی ب��ه اعماق چ��اه رفته بودند، ب��ا عملیات 
مأموران هالل احمر و آتش نشانی بیرون کشیده 

شدند. 
این ماجرای غم انگیز از آنجایی آغاز شد که بعد 
از ظهر یازدهم مردادماه رستم درویش زاده یکی 
از اهالی منطقه رودخانه در بندرعباس تصمیم 
گرفت دینام برق را در چاه 13 متری که در حیاط 

خانه اش بود کار بگذارد. 
به همین خاطر وارد چاه ش��د اما این آخرین 
باری ب��ود که او زنده دیده ش��د و ای��ن آغاز یک 

ماجرای تلخ برای خانواده او بود. 
ادامه ماجرا را یکی از فرزندان وی بازگو می کند: 
مادرم نگران حال پدرم ش��ده بود سرش را درون 
چاه کرد و طناب را کشید، اما طناب به راحتی باال 
آمد و فهمید که لحظاتی بعد از آزادشدن طناب، 
اتفاقی رخ داده است. چند بار وی پدرم را صدا زد 

اما صدایی نشنید.  
با نگران��ی و حالت دله��ره آور، عموی��م را که 
همسایه مان است صدا زد. عمویم عیسی سریع 
خود را به محل رساند و بعد از چندبار صدازدن و 
عدم عکس العمل از زنده بودن برادرش، با بستن 

طنابی به پایین رفت که او هم برنگشت. 
بی سرانجامی نجات

هوا کم کم رو به تاریکی می رف��ت و موجی از 
نگرانی و وحشت، همسر رس��تم و 4 فرزندش را 
فرا گرفته بود نمی دانس��تند چکار کنند یکی از 
فرزندان برای آوردن کم��ک از خانه بیرون رفت 
تا آن که به دو نفر از آش��نایان رس��یدند و آنها با 
شنیدن این اتفاق به سرعت خود را به سر صحنه 

رساندند.  
محمد درویش��ی 35 س��اله یکی از شاهدان 
ماجرا می گوید: احتمال می دادیم که این دو نفر 
دچار برق گرفتگی ناش��ی از دستگاه دینام برق، 
شده باش��ند به همین منظور کنتور برق را قطع 
کردیم و خودم طناب را به کمرم بس��تم و قصد 
پایین رفتن و نجات آنها را داشتم اما در همان اول 
راه، درد شدیدی در دست هایم احساس کردم و 
برادرم سجاد، مرا باال آورد و خود به پایین رفت.«  

هنوز چن��د دقیقه ای از رفتن س��ومین نفر به 
داخل چاه نگذشته بود که از این جوان 26 ساله 
هم خبری نشد. با شنیدن صدای فریادهای زن 
جوان حیاط خانه رس��تم مملو از همسایگان و 
اطرافیان شده بود که با شنیدن این حادثه برای 
کمک آمده بودند، تا آن که مرد45 ساله ای به نام 
یوسف درویشی، عزم خود را جزم کرد و با اصرار 
برای نجات به درون چ��اه رفت ولی او هم قربانی 
ش��د و این جا بود که پای امدادگران به میان باز 

شد. 
 امدادرسانی

بخشدار رودخانه، تیم های کمکی هالل احمر 
رودان و اورژانس و آتش نشانی زیارتعلی، نیروهای 
پاسگاه انتظامی رودخانه و جمعی از بسیجیان، 
نیروهای گردان مقاومت امام حسین)ع( خود را 
به محل رساندند و با مطمئن شدن مرگ افراد، 
به احتمال گازگرفتگی و نبود امکانات الزم برای 
رفتن ب��ه درون چ��اه، مأموریت بی��رون آوردن 
اجساد، به روش��نی هوا موکول ش��د تا با آمدن 

غواص، اجساد از چاه بیرون آورده شوند. 
 جعف��ر کرامتی بخش��دار رودخان��ه از توابع 
شهرس��تان رودان به »شهروند« گفت: متأسفانه 
به علت نب��ود نیروی تخصص��ی و امکانات الزم 
با بندرعب��اس تم��اس گرفته ش��د و نیروهای 
هالل احمر بندرعب��اس در محل حضور یافتند 
ولی به دلیل عدم امکانات و تجهیزات، نتوانستند 
کاری از پیش ببرند و هماهنگی های الزم جهت 
حضور نیروهای تخصصی عملیاتی آتش نشانی 
و هالل احمر بندرعباس انج��ام گرفت با آمدن 
غواص از مرکز استان، اجساد این 4 نفر در ساعت 
حدودا 8 و نیم صبح روز بعد از حادثه از چاه بیرون 
آورده شدند که همگی به علت گازگرفتگی جان 

سپرده بودند. 

قاچاق 18 کیلو شیشه با خانواده
 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرس��تان 

سردشت متالشی شد.  
سردار شرفی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی 
دراین باره گفت: درپی گزارش��ی مبنی بر این که 
شخصی در شهرستان سردشت با تشکیل باندی 
به صورت گسترده در پوشش مسافرت خانوادگی 
اقدام به تهیه موادمخدر صنعتی از نوع شیشه و 
توزیع آن در ش��هرهای عمقی کش��ور می کند، 
موضوع در دستور کار مأموران آن فرماندهی قرار 

گرفت. 
فرمانده انتظام��ی آذربایجان غربی افزود: پس 
از انجام یک س��ری کارهای اطالعاتی گسترده 
و تحقیقات دامنه دار سرانجام مأموران موفق به 
ردزنی و شناسایی باند شدند که در یک عملیات 
ضربتی و غافلگیرانه اعضای این باند را در هنگام 
انتقال م��واد در ایس��تگاه پلیس راه سردش��ت 

دستگیر کردند.
 وی ادام��ه داد: در بازرس��ی به عم��ل آمده از 
خ��ودروی توقیفی بان��د 18کیل��و و 592گرم 
مواد مخدر صنعتی از نوع شیش��ه که به صورت 

ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد. 
فرمان��ده انتظامی آذربایجان غرب��ی در پایان 
خاطرنشان شد: در این مأموریت شش نفر متهم 
دستگیر و تعداد 2 خودرو توقیف شد که متهمان 
با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 

ذرهبين

شبكه بزرگ سرقت خودرو در مشهد 
متالشي شد 

5تن از گردانندگان شبکه بزرگ سرقت خودرو 
در عملیات گسترده پلیس مشهد دستگیر شدند.  

در اجراي مرحله دیگري از طرح تش��دید مبارزه 
با س��رقت ها، پیگیري پرونده سرقت هاي سریالي 
خودروهاي س��واري پراید و پژو پارس در مشهد در 
دستور کار تیم هاي آگاهي سرکالنتري شرق و غرب 

پلیس مشهد قرار گرفت. 
 تحقیقات گس��ترده پلیس در این رابطه حاکي 
از آن بود که شبکه بزرگ س��رقت در غرب و شرق 
مشهد گس��ترده و مرتکب س��رقت هاي سریالي 
مي ش��وند، لذا تیم هاي آگاهي کالنتري طبرسي 
شمالي در مرحله اول این عملیات ضربتي، مخفیگاه 
سارقان را در خیابان طبرسي شمالي 41 پاکسازي 
و با دس��تگیري س��ه تن از گردانندگان شبکه، 5 
دستگاه خودروي پراید که س��ارقان در حال اوراق 
ک��ردن آن بودند به هم��راه مقادیر زی��ادي لوازم و 
قطعات خودروهاي سرقتي و مقادیري مواد مخدر 

کشف  شد. 
در دومین مرحل��ه از این عملی��ات غافلگیرانه 
تیم هاي آگاهي کالنتري الهی��ه تحقیقات خود را 
آغاز کردند و دو تن دیگر از گردانندگان ش��بکه را 
که در مناطق قاسم آباد، بلوار الدن و پیروزي مشهد 
مرتکب س��رقت خودروهاي پژو پارس مي شدند، 
دستگیر کردند. متهمان این پرونده با خودروهاي 
سرقتی، سیم و کابل برق شهري را هم می دزدیدند. 
با توجه به سرنخ هاي موجود، این متهمان تاکنون 
بیش از یک میلیارد تومان سرقت سیم و کابل برق 
شهري داشته اند. پیشگیري از وقوع سرقت خودرو 
نیازمند مراقبت و هوشیاري ش��هروندان و مالکان 
وسایل نقلیه است چرا که سارقان در اعترافات خود 
بارها بیان کردند خودروهایي را به سرقت مي بردند 
که فاقد سیستم دزدگیر بوده یا در مناطق تاریک 
و خلوت پارک شده بودند. پلیس مشهد با افزایش 
گشت هاي تامیني و کنترلي خود جدیت ویژه اي 
براي اجراي طرح مقابله با سرقت خودرو در دستور 

کار خود دارد.

واژگونی تانكر 28 هزار لیتری تینر
یک تانکر 28 هزار لیتری تینر در مسیر شاهرود 

سبزوار واژگون شد. 
ساعت 20:40 شامگاه یکشنبه ستاد فرماندهی 
آتش نشانی ش��اهرود از واژگونی یک دستگاه تانکر 
حمل تینر در مسیر ش��اهرود به سبزوار مطلع شد 
و بالفاصله سه ایستگاه آتش نش��انی از شاهرود به 
همراه عوامل اورژانس و پلیس راه راهی محل حادثه 
شدند. در این حادثه یک دستگاه تانکر هنگام حرکت 
به یک باره از مسیر اصلی خارج و واژگون شد و تینر 
در سطح معابر جاری شد که آتش نشانان بالفاصله 
پس از ایمن س��ازی محل تمام مایعات داخل تانکر 
را تخلیه کردن��د و راننده آس��یب دیده نیز تحویل 
عوامل اورژانس ش��د. با توجه به حساسیت حادثه 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شاهرودهم در محل 
حاضر شد و عملیات را کنترل کرد و با استفاده از آب 
و کف از آتش سوزی احتمالی جلوگیری کردند. به 
گفته سخنگوی آتش نشانی کالنشهرهای کشور، 
تانکر واژگون شده با کمک جرثقیل به حالت اولیه 

بازگردانده شد و محل، تحویل عوامل راهور شد.

آژیر

خارجازمرز
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گروه حوادث| چهره و ش��هرت مرد سرشناس 
فوتبال که به همراه ش��کارچیان به مناطق جنگلی 

رفته بود خیلی زود او را در برابر اتهام قرار داد.  
وقتی بازیکن��ان تیم ملی فوتب��ال در جام جهانی 
2014 ب��رای دف��اع از محیط زیس��ت ب��ا پیراهن 
یوزپلنگ ایرانی پا به مس��تطیل س��بز گذاش��تند 
هیچ کس تصور نمی کرد یکی از ملی پوشان با سابقه 

کشور با تفنگ گلوله دار به شکار برود. 
شکار ممنوع

تیرماه  س��ال ج��اری بود ک��ه 2 مرد ش��کارچی 
به ارتفاعات منطقه کوهس��تانی لپاس��ر در رامسر 
رفت��ه بودند. اس��لحه های دوربین دارش��ان را روی 
شانه هایشان گذاشتند. اما ناگهان محیط بانان یگان 
حفاظت محیط زیست رامسر در هنگام گشتزنی در 
ارتفاعات با 2 ش��کارچی مرموز روبه رو شدند. وقتی 
محیط بانان برای اطمینان از مجوز ش��کار به این 2 
مرد نزدیک ش��دند هرگز تصور نمی کردند یکی از 

آنها را بشناسند.
 اما همراه مرد آش��نا که در مخمصه س��ختی قرار 
گرفته بود ناگهان دس��ت به اس��لحه برد و برای فرار 
از تله ای که در آن گرفتار ش��ده بودند تفنگش را به 
سمت محیط بانان نشانه رفت.  محمد جنت فریدونی 
محیط بان منطقه لپاسر رامسر در رابطه با این حادثه 
به »شهروند« گفت: »وقتی 2 مرد شکارچی را دیدیم 
به سمتش��ان رفتیم. از آنها خواس��تیم ت��ا مدارک 
حمل سالح هایش��ان را نش��ان دهند. در این لحظه 
یکی از آنها را ش��ناختم. او یکی از فوتبالیس��ت های 
کش��ورمان بود. اما ناگهان مردی که هم��راه او بود 
گفت مدارکمان را نیاوردی��م و در همین لحظه یک 
گلوله در تفنگش گذاشت. وحشت کرده بودیم. سعی 
کردیم آرا مشان کنیم اما او ما را تهدید به مرگ کرد 
و گفت اگر اس��لحه ها را از ما بگیری خانه ات را آتش 
می زنم. این مکالمه ها حدود 10 دقیقه طول کشید و 
2 شکارچی درحالی که لوله تفنگ به سمت ما نشانه 
رفته بود متواری شدند.  اما ما از آنها شکایت کردیم 
تا این که با تشکیل پرونده کارآگاهان توانستند آنها 
را ردیابی کنند. با دستور بازپرس پرونده تفنگ های 

این 2 شکارچی نیز توقیف شد.«
بازگشت مرموز

روز جمعه 14 ش��هریورماه بود که فوتبالیس��ت 
مش��هور به همراه گروهی از ش��کارچیان دوباره پا 
به منطقه شکار ممنوع گذاش��تند.  محیط بانان که 
دوباره آنها را ش��ناخته بودند ب��رای پیگیری قضیه 
بازگش��ت آنها به این منطقه عملیات خود را کلید 
زدند. در بازرسی از خودرو آنها هیچ وسیله شکاری 
پیدا نش��د و گروه ش��کارچیان ادعا کردند که برای 
تفریح به ای��ن منطقه آمده ایم. ام��ا روز بعد ناگهان 
ورق برگشت. محیط بان جنت فریدونی وقتی با پسر 

3س��اله اش در خودرو جاده فرعی روستا در حرکت 
بود غافلگیر شد. 

یک مرد وسط جاده ایستاده بود و به او اشاره کرد 
تا بایس��تد. وقتی مرد محیط بان از خودرو اش پیاده 

ش��د هرگز تصور نمی کرد که با 
یک��ی از افراد اکیپ ش��کارچیان 
روب��ه رو ش��ود. مرد ش��کارچی 
ب��ه س��مت او حمل��ه ور ش��د و 
درحالی که او را در مقابل چشمان 
فرزندش مورد ضرب و شتم قرار 
داده بود، فریاد می زد: »چرا دنبال 

ما آمدی؟« 
محمد جنت فریدونی در رابطه 
با این درگیری با مرد ش��کارچی 
به »ش��هروند« گفت: »وقتی روز 
قبل از این درگی��ری یک اکیپ 
از ش��کارچیان را دیدی��م ب��رای 

اطمینان از این که برای ش��کار به منطقه نیامده اند 
دست به بازرسی خودرو و وسایل همراهشان زدیم.  
فوتبالیست مش��هور نیز همراهشان بود. خودش به 
من گفت بیا خودروام را بگرد م��ا چیزی نداریم. ما 
هم که مطمئن شده بودیم آنها برای شکار نیامده اند 

از منطقه دور ش��دیم.  ام��ا ف��ردای آن روز وقتی با 
پسر 3س��اله ام در جاده درحال حرکت بودم یکی از 
همان ش��کارچیان که ادعا می کرد یکی از بستگان 
مرد فوتبالیست است راهم را سد کرد. وحشت کرده 
بودم و ناگهان در مقابل چشمان 
پسرم به من حمله و مرا به شدت 
مجروح کرد و سپس متواری شد. 
برای همین دوباره به دادسرا رفتم 
و با تش��کیل پرون��ده از این فرد 

شکایت کردم.«
محمدرض��ا نیاس��تی رئی��س 
اداره محیط زیس��ت شهرس��تان 
رامس��ر نیز در رابطه با این تخلف 
شکارچیان به »ش��هروند« گفت: 
»در تیرم��اه 2 محیط بان منطقه 
لپاسر که با 2 شکارچی غیرمجاز 
روبه رو شده بودند ناگهان یکی از 
آنها با تهدید اسلحه توانسته بود موقعیت فرار را برای 
خود و همراهش فراهم کند. تحقیقات از محیط بانان 
نش��ان می داد یکی از آنها یکی از فوتبالیس��ت های 
سرشناس کشور بوده است که همراه یک شکارچی 
به منطقه آمده بود.  از آنجایی که کشیدن سالح روی 

محیط بانان درحال انجام وظیفه، »جرم« محس��وب 
می شود با طرح ش��کایت در ش��عبه دوم دادسرا به 
ریاست قاضی رضایی نژاد خواستار رسیدگی به این 
موضوع شدیم. تا این که چند روز پیش نیز آنها همراه 
یک اکیپ به منطقه می آیند و یکی از آنها محیط بان 

را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.«
فوتبالیست مشهور چه کسی است؟

با انتش��ار این خب��ر بس��یاری از خبرگزاری ها و 
سایت ها دست به انتشار نام اختصاری فوتبالیست 
مش��هوری که انگش��ت اتهام به س��متش نش��انه 
رفته ب��ود، زدند. با نش��ر اخباری مبن��ی بر تخلف 
»محمدرضا.  خ« ملی پوش کش��ور تصمیم گرفتیم 
موضوع را از خود او جویا ش��ویم.  تحقیقات نش��ان 
می داد این فوتبالیس��ت ک��ه در مظان اته��ام قرار 
گرفته محمدرضا خلعتبری ملی پوش تیم سپاهان 
اس��ت.  محمدرضا در رابطه با به میان آمدن نامش 
در این حادثه به »ش��هروند« گف��ت: »من همه چیز 
را تکذیب می کنم. من اس��لحه ش��کاری دارم اما با 
این که اس��لحه ام مجوز دارد هرگز به شکار نرفته ام.  
این اخبار دروغ اس��ت.« با تکذیب این فوتبالیست 
و پرونده تشکیل ش��ده در دادس��رای رامسر هویت 

اصلی متهمان در هاله ای از ابهام قرار گرفت. 

گروه ح�وادث| 2 گ��روه از زوگی��ران که در 
اقداماتی جداگانه به س��رقت های خیابانی دست 

می زدند به پایان خط رسیدند.  
وقتی پلیس در جریان سرقت های خیابانی قرار 
گرفت دس��تگیری متهمان را در دستور کار خود 
قرار داد. بررسی ها نش��ان می داد که این مردان با 
موتورس��یکلت های آپاچی سفید و پالس مشکی 

به شکار طعمه های خود می رفتند 
همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان 
اطالع پیدا کردند که س��رقت مشابهی در منطقه 
قله��ک بوقوع پیوس��ته ک��ه در آن سرنش��ینان 
یک موتورس��یکلت آپاچی س��فیدرنگ اقدام به 
زورگیری و س��رقت کرده اند. وقتی مرد مالباخته 
به پلیس آگاهی رفت، در بانک اطالعاتی مجرمان 
سابقه دار »امیرحس��ین« را به عنوان سارق اموال 

خود شناسایی کرد.  

مأم��وران مخفی��گاه ای��ن م��رد را در محدوده 
سلیمانیه پیدا کردند.  بالفاصله محل های تردد و 
مخفیگاه او تحت مراقبت های پلیسی کارآگاهان 
قرار گرفت. امیرحس��ین به همراه یک��ی دیگر از 
اعضای گروه به نام »محمد« دس��تگیر ش��د و در 
همان تحقیقات نخس��ت به زورگیری، کیف قاپی 
و سرقت گوش��ی تلفن همراه در مناطق مختلف 
شهر تهران به ویژه در مناطق شرق تهران اعتراف 

کرد.  
با شناس��ایی دو عض��و دیگر گ��روه به نام های 
»امین« و »ایمان«، دس��تگیری ای��ن دو متهم نیز 
در دستور کار تیم تحقیق قرار گرفت که مشخص 
شد این دو متهم به اتهام س��رقت موتورسیکلت، 
دس��تگیر و در بازداش��تگاه به س��ر می برن��د.  با 
هماهنگی ه��ای الزم ای��ن دو مته��م در اختیار 

کاراگاهان قرار گرفتند.  

زورگیری های 2 پسر موتورسوار
23 تیرم��اه، مأموران کالنت��ری 107 در حین 
گش��تزنی در خیابان رودس��ر به سرنشینان یک 
موتورس��یکلت طرح هوندا 125 مظنون شدند؛ با 
وجود دستور ایست مأموران، راکب موتورسیکلت 
بدون توجه به دستور ایس��ت پلیس به قصد فرار 
اقدام به حرکات مارپیچ در س��طح معابر ش��هری 
کرد. در ی��ک تعقیب و گریز، مأموران توانس��تند 
ترک نشین موتورس��یکلت را دس��تگیر کنند اما 

راکب موتور از محل متواری شد.  
با انتق��ال متهم ب��ه کالنتری و با وج��ود اظهار 
بی گناه��ی، این مرد ک��ه »علی اکبر« نام داش��ت 

توسط تعدادی از شاکیان، شناسایی شد.  
در حالی که انگش��ت اتهام به س��مت علی اکبر 
بود او خود را بی گناه می دانس��ت و ادعا می کرد به 
همراه یکی از دوس��تانش به نام امین قصد خرید 

لباس را داشته که مأموران سر رسیدند.  
 وقتی »امی��ن« به عنوان راکب موتورس��یکلت 
معرفی ش��د، کارآگاهان خود را به مخفیگاه او در 

شهرک اندیشه رساندند و او را دستگیر کردند.  
»امین« وقتی در بازجویی ها به زورگیری اعتراف 
کرد علی اکبر هم به ناچار به جرم خود اعتراف کرد 
و ادعا کرد ک��ه »در مناطق مختلف میدان آزادی،  
صادقی��ه، خیابان انق��الب، خیاب��ان ولیعصر و به 

زورگیری دست زده است. 
در حال��ی این م��ردان به ج��رم خ��ود اعتراف 
کرده اند که بازپرس پرونده از کس��انی که در دام 
سرنشینان موتورس��یکلت های طرح هوندا 125، 
پالس و آپاچی، گرفتار ش��ده اند خواست تا جهت 
شناس��ایی متهمان به اداره پنج��م پلیس آگاهی 
تهران ب��زرگ واق��ع در خیابان وحدت اس��المی 

مراجعه کنند.«

جزییات درگیری ملی پوش مشهور با محیط بانان

اسلحه شكاری دارم اما به شكار نرفته ام! 

جوالن 2 گروه زورگیر در خیابان های پایتخت

با انتشار این خبر بسیاری از 
خبرگزاری ها و سایت ها دست به 
انتشار نام اختصاری فوتبالیست 

مشهوری که انگشت اتهام به 
سمتش نشانه رفته بود، زدند. 
با نشر اخباری مبنی بر تخلف 

»محمدرضا.  خ« ملی پوش کشور 
تصمیم گرفتیم موضوع را از خود 

او جویا شویم


