نشت گاز و انفجار  6عضو يک خانواده را سوزاند
نشت گاز و انفجار منزل مسکوني شش عضو يک خانواده را روانه بيمارستان کرد.به گزارش ميزان ،مجيد خوشرفتارفرمانده عمليات آتش نشاني بجنورد گفت :بر اثر انفجار ناشي از نشت گاز
شهري در منزل مسکوني در خيابان جواديه بجنورد ،شش عضو يک خانواده از جمله دو کودک ،دچار سوختگي از ناحيه سر و صورت و پا شدند.خوشرفتار افزود :اين حادثه وقتي اتفاق افتاد که همه
اعضاي خانواده خواب بودند.وي گفت :خبر اين انفجار ساعت شش و  38دقيقه صبح شنبه به شماره  125آتش نشاني انعکاس داده شد و آتش نشانان از دو ايستگاه شماره  3و  1به محل حادثه
شتافتند.خوشرفتار با اشاره به نواقص شيلنگهاي گاز در محل حادثه اشاره کرد :همه شيلنگهاي گاز بايد با بست مناسب ايمن سازي شوند و هرگز طول شيلنگ از يک و نيم متر بيشتر نباشد تا
از آسيبهايي که در اثر برخورد ايجاد ميشود پيشگيري شود.

امدادرساني به گرفتاران برف در  11استان

واژگوني مرگبار سمند در«کنگاور»

امدادگران هالل احمر به گرفتاران در برف  11استان کشور امدادرساني کردند.به گزارش
ميزان ،مرتضي سليميرئيس ســازمان امداد و نجات هالل احمر با اشاره به امدادرساني
به در راه ماندگان ناشــي از برف و کوالک ،گفت :در  ۱۱استان آذربايجان شرقي ،غربي،
اصفهان ،ايالم ،چهارمحال و بختياري ،خوزســتان ،سمنان ،زنجان ،کردستان ،گلستان و
لرستان شاهد بارش برف و کوالک طي روز جمعه بوديم.وي ادامه داد 121 :امدادگر در 24
محور اين استانها امدادرساني کردند .به گفته سليميبه هزار و  842نفر امدادرساني شده و
 40نفر اسکان اضطراري يافتند .همچنين  169دستگاه خودرو از برف رها سازي شد.

حوادث دور دنيا
وقوع زمينلرزه  5/2ريشتري در هند

زمينلرزهاي به بزرگي  ۵.۲ريشــتر شمال
شرق هند را به لرزه درآورد.به گزارش ايسنا،
بنابر اعالم مقامات داخلي هند ،صبح روز
شــنبه زمينلرزهاي به بزرگي  ۵.۲ريشتر
ايالت «آســام» در شمال شرق اين کشور
را به لرزه درآورد.دپارتمان هواشناسي هند
اعالم کرد :اين زمين لــرزه با بزرگي ۵.۲
ريشتر و ساعت  ۶:۴۴صبح به وقت محلي
اتفاق افتاد .همچنين کانون اين زمينلرزه
در  ۲۶.۳درجه شــمال عرض جغرافيايي و
 ۸۹.۶درجه شــرق طول جغرافيايي بوده و
در عمق  ۱۰کيلومتري از سطح زمين رخ
داده است.خبرگزاري شينهوا نوشت :تا زمان
درج این خبر گزارشي از خسارات و تلفات
احتمالي اين زمينلرزه منتشر نشده است.
سوسيس يخزده
جان قصاب انگليسي را نجات داد!

شــايد اگر اين سوســيس يــخزده داخل
سردخانه نبود قصاب  ۷۰ساله انگليسي که
در اين سردخانه حبس شده بود يخ ميزد
و ميمرد.بــه گزارش ايســنا ،ماجرا از اين
قرار بود که اين قصاب طبق معمول براي
آوردن يک قطعه گوشت به داخل سردخانه
رفت ،اما يک لحظه غفلت باعث شد تا د ِر
ســردخانه بسته شــود و او با يک پيراهن
عادي در درماي منفي  ۲۰درجه گير بيفتد.او
بالفاصله روي کليد خروج اضطراري ميزند
اما اين کليد يخ زده و از کار افتاده بود .اين
مرد هرچه فرياد زد صدايش به جايي نرسيد
و چــون آخر وقت کاري هــم بود ،به جز
خودش هيچ فرد ديگري در مغازه نبود.وي
سراسيمه يک ران يخ زده گاو برداشت و با
آن به در کوبيد اما هيچ اتفاقي نيفتاد .قصاب
با انواع گوشتهاي يخ زده تالش کرد تا در
را بشکند اما هر بار ناموفق بود.به گزارش
يورونيوز ،او ســرانجام يــک تکه بزرگ
سوسيس برداشت و با اولين ضربه قفل را
شکست و از مرگ حتمينجات پيدا کرد.
وي ميگويد که واقعا خوش شــانس بوده
چون از صبح تمام سوســيسها را فروخته
بود و تنها همين يک قطعه در ســردخانه
باقي مانده بود.

پرونده
راز قتل هولناک در «اسفراین»
برمال شد

اسفراين -فرمانده انتظامياسفراين از کشف
يک فقره قتل در حوالي اين شهرستان خبر
داد.به گزارش مهر ،سرهنگ جاويد مهري
اظهار کرد :در پي اعالم يک مورد فقداني
به مرکز فوريتهاي پليسي  ۱۱۰مأموران
پليــس آگاهي اين فرماندهي موضوع را با
جديت در دستور کار خود قراردادند.مهري
بابيان به اينکه مأموران در بررســيهاي
اوليه اقدام به تحقيقات ميداني در خصوص
پيدايش فرد مفقودشــده کردنــد ،افزود:
مأموران با مراجعه به محل تردد و همچنين
محل کار فرد مفقودي دريافتند که قبل از
مفقود شدن بهطور مستمر با فردي با هويت
معلوم در ارتباط بوده اســت .وي تصريح
کرد :مأموران براي دســتگيري مظنون به
محل زندگــياش مراجعه و بالفاصله وي
را دستگير و براي تکميل تحقيقات به مقر
انتظاميمنتقل شد.سرهنگ مهري با اشاره
به اينکه با دســتگيري مظنون و اعترافات
وي پرده از راز قتل هولناکي برداشته شد،
اظهار کــرد :متهم در اظهارات خود عنوان
داشته که با فرد مفقودشده از قبل اختالف
داشته و براي اينکه به اين اختالفات پايان
دهــد وي را به قتل رســانده و در باغچه
منزل يکي از بستگانش جسد وي را دفن
و لباسهايش را نيز سوزانده است.فرمانده
انتظاميشهرســتان اســفراين يادآور شد:
مأموران با هماهنگي مقام قضائي به محل
حادثه مراجعه و پس از بازســازي صحنه
قتل ،جسد مقتول با همکاري قاتل کشف و
براي تحقيقات بيشتر به سردخانه بيمارستان
منتقل شــد.اين مقام انتظاميبا اشــاره به
اينکه متهم نيز بعد از تکميل تحقيقات و
تشکيل پرونده حسب دستور مقام قضائي
تحويل زندان شــد ،گفت :فقر ،اختالفات
خانوادگي ،اعتياد ،تربيت ناصحيح فرزندان
و همچنين عدم کنترل خشم از علل بروز
قتل بوده که در اين راســتا از خانوادههاي
عزيز نيز انتظار مــيرود باتربيت صحيح
و کنترل بهجا فرزندان خــود مانع از بروز
اينگونه ناهنجاريهاي اجتماعي در سطح
جامعه شوند.

خبر ويژه

زن و شوهر دعوا کردند ،پدر زن كشته شد!

عامل جنايت خانوادگي در کمتر از ۱۰
ساعت دستگير شد

بررسي پروندههاي جنايي نشان ميدهد

كــه اختالفهــاي خانوادگي تاكنون
قربانيــان زيادي گرفته و خشــم آني
دست بسياري از افراد را به خون آلوده
كرده است  .در راستاي اخبار اين حوزه
شهريور  ، 96فرمانده انتظامياستان از
شناسايي و دســتگيري يک قاتل که
به دليل اختــاف خانوادگي برادر زن
خود را به قتل رســانده بود ،خبر داد.
ســردار حيدر عباس زاده با اعالم اين
خبر گفت :در پي وقوع قتل در در يکي
از محالت دزفول ،موضوع به صورت

ويژه در دســتور کار پليس آگاهي قرار
گرفت.وي افــزود :کارآگاهان پليس
آگاهــي با انجــام اقدامات تخصصي
و بررســي آثار بجا مانده ،کمتر از ۱۰
ســاعت قاتل که شوهر خواهر مقتول
بوده را شناســايي و در مخفيگاهش
دســتگير کردند.از محل اختفاء متهم
يــک قبضه ســاح شــکاري که به
وســيله آن اقدام به قتــل کرده بود را
کشف وضبط کردند.سردار عباس زاده
تصريح کرد :متهم در تحقيقات پليس

زندانيان جرايم غير عمد را دريابيم

پدر شهيدي که تولد  ۷۵سالگي خود را در زندان گذراند

پيرمرد  ۷۵ساله و از کارافتادهاي
که با قرض به بازســازي داخلي
بخشي از خانه خود در شهرستان
وراميــن اقــدام کرده بــود ،فکر
نميکرد به جاي پرداخت دستمزد،
مجبور ميشود ديه مرگ کارگر را
پرداخت کند .به گزارش تســنيم،
شهريور ســال  93بود کههادي تصميم گرفت
بخشي از خانه خود را بازسازي کند و به همين
دليل با عبداهلل که همســري بيمار و چند فرزند
دانشجو و دمبخته قراري شفاهي ميگذارد که
در قبال ايــن کار 600 ،هــزار تومان دريافت
کند .عبداهلل هم با کارگر خود مشغول تخريب
بخشــي از خانه ميشود.به دليل نبود نور کافي
در حمام خانه ،عبــداهلل تصميم ميگيرد که از
اتاق کناري با سيمکشــي غيراصولي نور کافي
را در حمام تأمين کنــد اما روز بعد حين انجام
کار ،عبداهلل دچار برقگرفتگي شديد ميشود و
با وجود تماس با اورژانس ،فوت کرد.شــکايت
خانــواده عبداهلل ازهادي ،پــاي او را به دادگاه
بــاز کرد و در نهايت قاضي بــا توجه به قصور
طرفين،هــادي را به پرداخــت  50درصد ديه
محکوم کرد .با وجود گذشــت سه سال از اين

حادثه و ناتوانيهــادي در تأمين
ديهاي که به آن محکوم شده بود،
آبان امسال به زندان رفت.با ورود
کارشــناس ســتاد ديه به پرونده
براي پيگيري ،مشخص شد که با
وجود اينکه اين پدر شهيد توانسته
بود فقط  35ميليون تومان از ديه
را تأمين کند ،همچنــان  70ميليون تومان به
خانــواده عبداهلل بدهکار اســت و تا زماني که
نتوانــد اين مبلغ را تأميــن و پرداخت کند بايد
در زنــدان بماند.نيکوکاراني کــه تمايل دارند
ياريگر اين مددجوي نيازمند باشند ،ميتوانند
کمکهاي نقدي خود را به شماره حسابهاي
ستاد ديه کشور بهقرار  74/74بانک ملت شعبه
مســتقل مرکزي 7777 ،بانک تجارت شــعبه
مرکزي 8888 ،بانک صادرات شــعبه مرکزي
يــا  55555بانک ملــي واريز نمــوده و براي
اختصــاص مبلغ پرداختي جهت آزادي اين فرد
يادشــده فيش پرداختي را بــا تحرير موضوع
کمک انجامشده به شماره  88916011دورنگار
کنند .روابط عموميســتاد ديــه با تلفن تماس
 15ــ  88916012پاسخگوي سؤاالت شما در
اين زمينه خواهد بود.

به بزه انتسابي اعتراف و انگيزه قتل را
اختالف خانوادگي عنوان کرد.فرمانده
انتظامياســتان خوزســتان در خاتمه
بــا بيان اينکه متهم پس از تشــکيل
پرونده براي سير مراحل قانوني راهي
مراجع قضائي شــد ،تاکيد کرد:نيروي
انتظامياستان خوزستان مصمم است
تاکشف جرائم از هيچ تالش وکوششي
دريغ نکند.
عامل جنايت در بوشهر اعتراف كرد

فرمانده انتظامياســتان بوشــهر نيز

آبان  96گفت :فرد قاتلي که به دليل
اختالفات خانوادگي با خواهرش ،وي
را با کتک کاري و شــليک گلوله در
دشتستان ،به قتل رسانده بود دستگير
شد.ســردار خليل واعظــي فرمانده
انتظامياستان بوشــهر گفت :ساعت
 22:30دقيقه ،فردي با هويت «ي خ»
با خواهرش در شهرســتان دشستان
درگير و منجر به مجروحيت شــديد
وي ميشــود که پــس از انتقال به
بيمارستان شــهيد گنجي برازجان و
با بررسي پزشــک اورژانش به دليل
شدت جراحات وارده فوت شده است.
وي با بيان اينکه بــا حضور ماموران
در اورژانس بيمارســتان مشخص شد
درگيري خانوادگي بين خواهر و برادر
بوده است گفت :مقتول به دليل کتک
کاري و اصابــت گلولــه کلت کمري
دچار خونريزي شــديد شده و به قتل
رسيده اســت.اين مقام انتظاميافزود:
قاتل در کمترين زمان ممکن دستگير
که علــت و انگيزه قتل خواهر خود را
اختالف خانوادگي عنوان کرده است.
ســردار خليل واعظي در ادامه عنوان
کــرد :با تشــکيل پرونده و دســتور
مراجع قضايي ،متهم جهت بررســي
کامل حادثــه در اختيار پليس آگاهي
شهرستان دشتستان قرار گرفت.

درخواست پليس براي شناسايي دزد عابر بانک

دوربينهاي مداربسته دست سارق فراري را رو كرد

پليس تحقيقاتش را براي دستگيري
پسر جواني که پس از سرقت کارت
عابربانک يک زن بيش از  5ميليون
تومان سرقت کرده بود ،آغاز کرد.
به گزارش ميزان 28 ،آذرماه امسال
خانم جوانــي با مراجعه به کالنتري
 ۱۶۸ســيزده آبان به مأموران اعالم
داشت زمانيکه فکر ميکردم کارت عابربانکم توسط
دســتگاه خودپرداز ( )ATMضبط شــده و قصد
داشتم تا فرداي آنروز براي تحويل گرفتن کارت به
شــعبه بانک بروم ،متوجه شدم که مبلغ  ۵ميليون
و  ۴۰۰هزار تومان از حســابم برداشت شده است.
مالباخته گفت :ساعت  ۱۸روز  27آذر براي برداشت
پول و انجام عمليات بانکي به دســتگاه خودپرداز
بانک مراجعه کــردم .پس از پايان عمليات بانکي،
قصد گرفتن کارت از داخل دستگاه را داشتم؛ متوجه
شدم که دستگاه کارت مرا تحويل نميدهد در همين
زمان جواني حدودا  ۲۵ساله که پشت سرم ايستاده
بود عنوان داشــت که کارت توسط دستگاه خورده
شــده و در ادامه به بهانه کمک کردن ،به دستگاه
نزديک شد و پيشنهاد داد که او نيز دستگاه را براي
گرفتن کارت امتحان کند .به اين بهانه شماره رمز
کارت را پرسيد و من نيز رمز عابر بانک را به او گفتم.

پس از آن ،اين شخص عنوان داشت
که دســتگاه کارت مرا خورده و بايد
براي گرفتن کارت ،در ساعت اداري
به بانک مراجعه کنم .به سمت منزل
حرکت کرده و زمانيکه به خانه رسيدم
متوجه پيامکهاي بانکي شــدم .با
خواندن پيامکهــاي بانکي متوجه
شدم که طي دو نوبت ،مبلغ  ۵ميليون و  ۴۰۰هزار
تومان از حسابم کسر شده است.کارآگاهان پايگاه
نهم پليس آگاهي در بررسي تراکنش مالي حساب
مالباخته ،موفق به شناسايي دو مغازه طالفروشي در
پاســاژ المهدي و خيابان حرم در شهرري شدند .با
بررسي تصاوير بدست آمده از دوربينهاي مداربسته
دو مغازه طالفروشي ،تصوير جواني  ۲۵ساله در هر
دو مغازه به عنوان خريدار طال مورد شناسايي قرار
گرفت .در ادامه رســيدگي به پرونده ،دستور انتشار
تصوير متهم از ســوي بازپرس پرونده صادر شده؛
لذا از شــهروندان که موفق به شناســايي تصوير
اين شخص شدند درخواســت ميشود تا هرگونه
اطالعات خود در خصوص هويت اين شخص را از
طريق شماره تماس  ۰۲۱ – ۷۳۹۴۸۲۷۷در اختيار
کارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار
دهند.

شيطان پرايد سوار را شناسايي کنيد

با شــکايت يک زن جوان ديگر جزئيات
جديدي از اقدامات شــيطان پرايد ســوار
تهران برمال شــد .به گزارش ميزان11،
آذرماه خانم جواني با مراجعه به کالنتري
 147گلبرگ به مأمــوران اعالم کرد که
توسط راننده يک دستگاه خودرو پرايد 141
نقرهاي ربوده شده و در حاليکه اين شخص
پس از سرقت کيفش قصد آزار و اذيت وي
را داشــته  ،در يک لحظه موفق به فرار از
دست اين شخص شده است  .کارآگاهان
پايگاه چهــارم پليس آگاهي تهران بزرگ
با انجام تحقيقات ميدانــي و بهرهگيري
از تصاوير بدســت آمــده از دوربينهاي
مداربسته موفق به شناسايي خودرو پرايد
 141نقرهاي شده؛ در بررسي ارکان هويتي
خودرو اطالع پيدا کردند که خودرو داراي
ســابقه ســرقت بوده و روز اول آذرماه در
منطقه شــهرري سرقت شــده است.در
ساعت  01:30بامداد روز بعد عوامل گشت
آشکار پليس آگاهي در حين گشت زني در
محدوده اتابک به يک دستگاه خودرو پرايد
که به صورت مشکوک در داخل کوچهاي
خلوت و تاريک پارک بود مشکوک شدند
؛در بررسي بعمل آمده اطالع پيدا کردند که
خودرو داراي ســابقه سرقت بوده و دستور
دستگيري سرنشيان آن در سيستم جامع

افشاي جزئيات جديد از آزار زنان در پرايد نقرهاي

پليس ثبت شده است .راننده خودرو پرايد با
مشاهده گشت پليس آگاهي اقدام به روشن
کردن پرايد و فرار از محل ميکند .در زمان
تعقيب و گريز  ،مأموران گشــت متوجه
حضور خانميدر قسمت سرنشين صندلي
جلوي پرايد شدند که با راننده درگير شده
اســت؛ نهايتا خودرو پرايد از مسير اصلي
منحرف شده و با جدول کنار خيابان برخورد
کرده و دچار ترکيدگي الستيک ميشود و
راننده آن دســتگير ميشود .با دستگيري
راننده پرايد به نام عليرضا  42ســاله و در
بررسي سوابق وي مشــخص شد که او
از مجرمان سابقه داري است که بارها به
اتهام ارتکاب جرايم مختلف مرتبط با آزار و
اذيت جنسي ،آتش سوزي عمدي وسرقت
اماکن در تهران  ،ورامين و استان اصفهان
دستگير و روانه زندان شده و در حال حاضر
نيز تحت تعقيب دستگاه قضايي قرار دارد.
خانم جواني که در زمان دستگيري متهم
در داخل خودرو پرايد حضور داشــت و با
متهم درگير شــده بود  ،پس از حضور در
پايگاه چهارم پليس آگاهي در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت :ساعت  22روز پنجشنبه
در حاليکه هوا باراني بود از محل کارم در
افســريه به قصد رفتن به خانه خارج شده
و به عنوان مسافر سوار يک خودرو پرايد

شدم  .زمانيکه در نزديکي محل سکونت
به راننده اعالم کردم که کميجلوتر پياده
خواهم شد  ،ناگهان راننده خودرو را متوقف
و به ســرعت به عقب ماشين آمد .به من
حمله ور شــد و با دست ،دهان و گلويم را
گرفت ؛ بــه زور مرا به صندلي جلو برد و
درهاي ماشين را قفل کردد و مرا مورد آزار
و اذيت قــرار داد ؛ در همين زمان بود که
اين شــخص متوجه چراغ گردان ماشين
پليس شــد که بالفاصله ماشين را روشن
کرده و شروع به حرکت کرد .نهايتا پس از
طي مسافت کوتاهي و در حالي که ماشين
پليس به دنبال ما آمده بود ،با اين شخص
درگير شده و موفق شــدم تا خودرو را از
مسير اصلي اش خارج و در ادامه مأموران
نيز اقدام به دستگيري راننده پرايد کردند.
با توجه به سوابق متهم در ارتکاب جرايم
مرتبط با آزار و اذيت جنســي  ،شناسايي
دو شاکي و به منظور بررسي پروندههاي
مشابه و شناسايي ديگر شکات احتمالي،
هماهنگيهــاي الزم انجام و متهم براي
ادامه تحقيقات در اختيار اداره شــانزدهم
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
با ارجاع پرونده به اداره شــانزدهم پليس
آگاهــي و بررســي پروندههاي مشــابه،
کارآگاهان موفق به شناســايي دو خانم

ديگري شــدند که دقيقا به همين شيوه و
شگرد مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند؛
اين خانمها پس از حضور در اداره شانزدهم
پليس و مواجهه حضوري با متهم پرونده،
صراحتا وي را مورد شناسايي قرار دادند.
يکي از شکات جديد که به شدت از ناحيه
ســر و صورت دچار جراحت و شکستگي
شده و به مدت يک ماه نيز تحت اقدامات
درماني قرار داشت ،پس از شناسايي متهم
در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت  :دهم
شــهريورماه امســال  ،از مقابل ترمينال
جنوب به مقصد شهرســتان ســوار يک
دســتگاه خودرو ســواري  405يا آردي
مشکي رنگ شــدم ؛ پس از سوار شدن،
راننده حرکت کرد و مدعي شــد که در
ميدان کشــتارگاه مســافر خواهد زد اما
کسي را ســوار نکرد .راننده به سمت قم
در حرکــت بود که ناگهان تغيير مســير
دارد .زمانيکه بــه او اعتراض کردم  ،به
سمت من حمله ور شــد و مرا به شدت
مورد ضرب و شــتم قرار داد ؛ راننده به
ســمت جادهاي خاکي در حاشيه اتوبان
حرکــت کرد و آنجا بود کــه با تهديد و
ضرب و شتم  ،مرا مورد آزار و اذيت قرار
داد .ضرباتي که به سرم وارد شد به حدي
محکم بود که ديگر قادر به مقاومت نبودم
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قتل زن ميانسال با  ۹ضربه چاقو
در شرق پایتخت

عامالن جنايت دستگير شدند

گروه حوادث  :درپي درگيري خانوادگي
يك زوج جوان مرد 68ساله با ضربههاي
چاقو به قتل رسيد و تماميعواملي كه در
جنايت نقش داشتند بازداشت شدند.
سرهنگ ســيدمجتبي اشرفي فرمانده
انتظاميشهرســتان شــاهرود از وقوع
درگيــري خانوادگي منجر به فوت يک
پيرمرد  ۶۷ساله خبرداد و گفت :درساعت
 ۱۹جمعه يک مورد درگيري خانوادگي
بين يک زن و شــوهر به وقوع پيوست
که با توجه با ضرب وجرح زن توســط
شــوهر ،پدر زن به حمايت از دخترخود
با دامادش درگير و پــس از آن برادران
دختر وخانواده داماد نيز وارد درگيري و
ضد وخورد شدند.
اين مقام آگاه به استفاده از چاقو در اين
درگيري اشــاره کرد وگفت :متاسفانه
طرفهاي درگيري براثر زد وخورد دچار
جراحاتي سطحي شدند ،اما پيرمرد ۶۷
ساله براثر ضربات وارده و کهولت سن
پس از انتقال به بيمارســتان فوت کرد.
فرمانده انتظاميشهرســتان شاهرود از
دستگيري همه عامالن درگيري خبر و
افزود :با دستور مقام قضايي همه افراد
بازداشت و تحت نظر قرارگرفتند.
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حوادث
حوادث در ایران

رئيس پليس راه استان گفت :سرعت غير مجاز باعث واژگوني خودرو سمند و کشته شدن 2
سرنشين آن شد.به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ «محمد حيدري» در اين رابطه گفت:
بامداد شنبه يک دستگاه خودرو سمند انتهاي محور کنگاور به سمت همدان به دليل سرعت
غير مجاز منحرف و واژگون شد.وي افزود :در اين حادثه يک پيرزن  78ساله و يک نوجوان
 16ساله در دم جان باختند و راننده خودرو نيز مجروح شد.رئيس پليس راه استان کرمانشاه به
رانندگان توصيه کرد :از رانندگي در حالت خواب آلودگي خودداري و پس از  2ساعت رانندگي
 15دقيقه استراحت کنيد.
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جســد زن ميانســال که با  ۹ضربه چاقو
به قتل رســاند ،در طبقه چهارم ساختمان
مســکوني در بزرگراه شــهيد محالتي،
خيابان ميثم کشف شد .به گزارش تسنيم؛
ساعت  22:34پنجشنبه ( 28ديماه جاري)
ماموران کالنتــري  132نبرد در تماس با
بازپرس کشيک قتل پايتخت اعالم کردند
زن ميانسالي با ضربات متعدد چاقو در يک
منزل مسکوني در بزرگراه شهيد محالتي،
خيابان ميثم به قتل رسيده است.دقايقي بعد
از اعالم اين خبــر قاضي مرادي؛ بازپرس
امور جنايي تهران به همراه اکيپ تشخيص
اداره آگاهي و کارشناسان پزشکي قانوني در
صحنه جرم که طبقه چهارم ساختمان چهار
طبقهمسکونيبود،حاضرشدند.بررسيهاي
اوليه حاکي از آن بــود که زن پنجاه و دو
سالهاي با ضربات متعدد چاقو (  9ضربه) در
اتاق پذيرايي خانه به قتل رسيده است.پسر
مقتول که پليس را در جريان قتل مادرش
قــرار داده بــود ،در اظهاراتش به بازپرس
گفت :پدرم پنجاه و شش سال سن دارد و با
مادرم اختالف داشت ،او بيکار بود و قرص
آرامبخش مصرف ميکرد ،زمان حادثه من
در خانه نبودم که پدرم با من تماس گرفت
و گفت ،مادرم بيمار است و از من خواست
که سريع ًا به خانه بازگردم و گفت ديگر با
او تماس نگيرم که من به سرعت به خانه
رفتــم و با ورود به خانه با جســد غرق در
خون مادرم مواجه شدم.سرانجام با دستور
قاضي مرادي؛ بازپرس امور جنايي تهران
جسد مقتول براي بررسي بيشتر به پزشکي
قانوني منتقل شد و تحقيقات براي بازداشت
قاتل فراري ادامه دارد.
مرگ دو جوان روستايي
در شعلههاي آتش

دو جوان در خانه روســتايي گرفتار آتش
شــدند و جان خود را از دســت دادند.به
گزارش ميزان،سرهنگ سيدمجتبي اشرفي
فرمانده انتظاميشهرستان شاهرود از مرگ
دوجوان  ۳۱و  ۱۷ساله در يکي از روستاهاي
توابع شهرســتان شاهرود خبر داد و گفت:
ساعت  ۵بامداد روز جمعه يک موردحريق
به مرکزفوريتهاي پليسي  ۱۱۰اعالم شد
که عوامل انتظاميبه محل اعزام شدند.اين
مقام آگاه با اعالم کشــف دوجسد سوخته
از منزلي که طعمه حريق شده بود ،گفت:
پس از کشف اجساد عوامل پليس آگاهي
شهرســتان وتيم ويژه تشــخيص هويت
نيز اعزام که هويت جوانهاي فوت شــده
مشخص شد.اين مسئول انتظاميدر ادامه
اذعان داشت :با بررسي ماموران مشخص
شد مالک منزل درسفر خارج از شهرستان
حضور داشــته و دوجوان که از بستگانش
بودند ،درمنزل حضور داشــتند که پس از
تساعد گاز مواد اشتعالزا در محل به داليل
نامعلوم منزل دچار حريق شــده و شدت
آتش سوري به حدي بوده که متاسفانه دو
مرد جوان نتوانستهاند از منزل خارج شوند
و جان خود را از دست داده اند .اين مسئول
انتظاميدر پاســخ به اين سوال که علت
حريق چيست،گفت :تا بررسي دقيق زواياي
موضوع واعالم نظر کارشناسان نميتوان به
طور دقيق اين مورد اظهار نظر کرد و پس
از بررسيهاي کارشناسانه علت آن اعالم
خواهد شد.
پيوند مفتولي زن و شوهر سارق
با دستگيري آنها گسست

و بيهوش شدم .زمانيکه به هوش آمدم ،
هوا تاريک شــده بود و من در بيايان رها
شــده بودم .گويا راننده تصور کرده بود
که من مردم و بــه همين علت مرا رها
کرده بــود .معاون مبارزه با جرايم جنايي
پليس آگاهي تهران بزرگ  ،با اعالم اين
خبر عنوان داشــت :در ادامه رسيدگي به
پرونده و با توجه به شناســايي تعدادي از
شــکات پرونده و همچنين سوابق متهم
در ارتــکاب جرايم مشــابه و به منظور
شناسايي ديگر شاکات احتمالي  ،دستور
انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي
بازپــرس پرونده صادر شــد ؛ لذا از کليه
شــکات احتمالي که موفق به شناسايي
تصوير متهم شــدند دعوت ميشــود تا
جهت پيگيري شــکايات خود به نشاني
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ
در خيابان وحدت اسالميمراجعه کنند.

زن و شــوهر ســارق لوازم خودرو منطقه
فالح دســتگير شــدند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ سرهنگ اردشير نادري
رئيــس کالنتري  ۱۶۱ابــوذر اظهار کرد:
حسب اطالعات واصله مبني بر اينکه که
زوج سابقه داري که به تازگي از زندان آزاد
شدهاند مجدد در زمينه سرقت لوازم خودرو
فعاليت دارند ،موضوع در دســتور کار تيم
عملياتي کالنتري قرار گرفت.وي افزود :با
رصد تحرکات آنان ماموران متوجه شدند در
ساعات بامدادي زوج سارق در کوچههاي
فرعي منطقه فالح حاضر ميشــوند و با
اســتفاده از سيم مفتولي اقدام به باز کردن
درب خودرو و سرقت ضبط و لوازم وسيله
نقليه ميکردند که بالفاصله پس از رويت
دستگيرشدند.

