تحويل  51بافت انساني از پيکر جانباختگان سانحه هوايي به پزشکي قانوني
مديرکل پزشکي قانوني استان کهگيلويه و بويراحمد گفت :تاکنون  51بافت انساني مجزا از پيکر جانباختگان سانحه هوايي «تهران – ياسوج» تحويل پزشکي قانوني شده است.کامروز اميني در
گفتوگو با ايسنا افزود :اين بافتها در قالب  5محموله به پزشکي قانوني تحويل شدند.وي اظهارکرد :اينکه اين بافتهاي کشف شده متعلق به چندين نفر هستند را در حال بررسي هستيم و بر
اساس آزمايشات مشخص خواهد شد که مربوط به چند نفر هستند.مدير کل پزشکي قانوني استان کهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان کرد :کدگذاري و نمونهبرداري از اين پيکرها انجام شده و جهت
آزمايش ژنتيکي به پزشکي قانوني استان فارس تحويل داده شده است .تاکنون پيکر کامل تحويل ما نشده است و موارد تحويل شده صدمات بسيار شديد دارند.وي اضافه کرد :در حال رايزني
هستيم طي چند روز آينده مواردي که تقريبا کامل و قابل تحويل به خانوادهها باشد پس از احراز هويت با دستور مقامات قضايي استان تحويل داده ميشود.
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سوخت قاچاق به مقصد نرسيد

باند سارقان مسلح در کرج متالشی شد

رييس پليس آگاهي البرز از دستگيري يک باند سرقت پنج نفره در کرج خبر داد.به گزارش
ايســنا ،ســرهنگ جواد صفايي اظهار کرد :در پي تماس مردميدر خصوص وقوع سرقت
مســلحانه در يکي از مناطق کرج موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار گرفت.
وي با اشاره به نحوه شناسايي ودستگيري اين باند توضيح داد :اين باند تحت عنوان مامور
پليس وارد منزل يک زوج پير شــده و با بستن دست و پاي آنها اقدام به سرقت لپ تاب،
تابلوهاي فرش و برخي ديگر از اموال منزل اين زوج کردند.اين مسئول افزود :در اين باند
يک زن نيز همکاري داشته که اقدام به شناسايي سوژه جهت سرقت کرده بود.

حوادث دور دنيا
مرگدوکوهنورداسپانياييدرکوهپيرنه

بر اثر ســقوط بهمن در کــوه «پيرنه» در
فرانســه پنج کوهنورد اســپانيايي دچار
حادثه شــدند.به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم
مقامات محلي در حادثه سقوط بهمن که
روز شــنبه در منطقه کوهستاني پيرنه رخ
داد پنج کوهنورد اسپانيايي گرفتار شده و
دو نفر از آنان جان خود را از دســت دادند.
مقامات محلي اظهار داشتند :سه نفر از اين
کوهنوردان توانستند جان خود را نجات داده
و بدون آنکه آسيبي ببينند خود را از ميان
برف بيرون بکشند.يکي از کوهنوردان در
دم جان باخت و نفر بعدي پس از انتقال به
بيمارستان فوت کرد.به گزارش خبرگزاري
رويترز ،روز جمعه نيز در حادثه سقوط بهمن
که در کوه آلپ در فرانسه رخ داد چهار تن
کشته شدند .راهنماي اين تيم کوهنوردي
توانست از اين حادثه جان سالم به در ببرد
و پس از آنکه مــورد بازجويي پليس قرار
گرفت آزاد شد.
دستگيري والدين آمريکايي به جرم
رها کردن فرزندانشان در بيابان

مقامات آمريکايي اعالم کردند :زوجي که
ســه فرزند خود را داخل يک اتاقک چوبي
در بياباني واقع در جنوب کاليفرنيا رها کرده
بودند به اتهام کودکآزاري بازداشت شدند.
به گزارش ايســنا ،به نظر ميرسد اين سه
کودک  ۱۳ ،۱۱و  ۱۴ساله حدود چهار سال
اســت که در اين اتاقک چوبي در شرايط
بسيار نامطلوب و بدون غذاي کافي زندگي
کردهانــد و اکنون تحــت حفاظت مراکز
خدماتي کودک و خانــواده قرار گرفتهاند.
مقامات کاليفرنيا پس پيــدا کردن محل
زندگي اين ســه کودک ،والدين آنها را به
اتهام کودک آزاري بازداشــت کردهاند .اما
ايــن زوج با ابراز تعجب از علت اين اتهام،
درخواســت رفع اتهام کردهانــد .ماموران
کالنتري در حال گشــتزني در شهرک
«جاشــوا تري» در کاليفرنيا بودند که به
طور اتفاقي به يک تريلر متروک که محل
انباشت تودههاي زباله و مدفوع انساني بوده
برخورد کردند و در شرايطي اين سه کودک
را يافتند که در اطراف تريلر سرگردان بوده
و هيچ گونه امکانات از جمله برق و آب در
اين ناحيه وجود نداشته و تعداد زيادي گربه
نيز اطراف آنها پرسه ميزدند.
وقوع زمينلرزه  5/1ريشتري در
السالوادور

زمينلرزهاي به بزرگي  ۵.۱ريشتر السالوادور
را لرزاند.به گزارش ايســنا ،اواخر روز شنبه
زمينلرزهاي بــه بزرگي  ۵.۱ريشــتر در
الســالوادور رخ داد که ســاختمانها را به
لرزه انداخت.خبرگزاري رويترز منتشر کرده
اســت که بزرگي اوليه اين زمين لرزه ۵.۱
ريشتر اعالم شده هرچند گزارشي از تلفات
يا خســارتهاي احتمالي آن منتشر نشد ه
است.
کشف و ضبط  91کيلو گرم قرصهاي
روانگردان در دوبي

پليس امارات از کشف و ضبط بيش از 91
کيلوگرم قرص روانگردان در شــيخ نشين
دوبي خبر داد.به گزارش ايســنا ،سرهنگ
خبير ابراهيم المنصوري معاون پليس دوبي
در نشست خبري اعالم کرد که نيروهاي
امنيتي دوبي موفق شــدند که بيش از 91
کيلو گرم از قرصهاي روانگردان را کشف
و ضبط کننــد.وي افزود :نيروهاي امنيتي
همراه با اين قرصهــاي روانگردان چهار
متهم از اتباع يکي از کشــورهاي آسيايي
نيز که اقدام به خريد و فوش اين قرصهاي
روانگردان ميکردند دستگير کردند و همراه
با مواد کشف شده به مراجع قضايي دوبي
تحويل دادند.

حوادث در ايران

فرمانده انتظاميبوئين زهرا از توقيف يك دستگاه كاميون با  30هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز
حمل خبر داد.سرهنگ «حسين عليان نژادي» در گفت و گو با پايگاه خبري پليس ،گفت:
مأموران يگان امداد ،حين کنترل محورهاي مواصالتي به يك دستگاه كاميون تانكر دار در
محور «بوئين زهرا  -اشتهارد» مشكوك و آن را متوقف کردند.وي افزود :مأموران با بررسي
مدارک راننده ،خودرو حامل ســوخت را براي بررسي دقيق تر به مقر انتظاميانتقال دادند.
سرهنگ عليان نژادي ادامه داد :با بررسي انجام شده توسط عوامل شركت نفت 30 ،هزار
ليتر گازوئيل قاچاق كه از استان آذربايجان غربي بارگيري شده بود ،كشف شد.

مرد اعداميلبخند دوباره
به زندگي زد

زن و مرد جوان در بازجوييها اعتراف كردند

کالهبرداريهاي چند صد ميليوني به بهانه دريافت وام
گروه حوادث :معــاون مبارزه با جعل
و کالهبــرداري پليس آگاهي تهران
بزرگ ،از دســتگيري زن و شــوهر
کالهبرداري خبر داد که با تأســيس
شرکتي کاغذي اقدام به کالهبرداري
چند صــد ميليون توماني کرده بودند.
به گزارش ميزان،ســرهنگ جهانگير
تقي پور اظهار کرد:در پي شکايتهاي
مشابه از شرکتي تحت عنوان شرکت
«مشــاوران کليد مهر» و تشــکيل
پروندهاي با موضوع «کالهبرداري»،
موضوع در دستور کار اداره چهاردهم
پليــس آگاهــي تهران بــزرگ قرار
گرفت.
اين مقــام پليس آگاهي تهران بزرگ
در توضيح شيوه و شگرد کالهبرداري
گفت :بررســي اظهارات و شــکايت
مالباختــگان نشــان داد که يک زن
و شــوهر تحت پوشــش شــرکتي
تحت عنوان «مشــاوران کليد مهر»
و تأســيس دفتر شــرکت در منطقه
پونــک – مجتمع تجــاري و اداري
بوســتان ،اقدام به انتشــار آگهي با
موضوع پرداخت تسهيالت مالي (وام)
در روزنامههاي کثيراالنتشــار کرده و
در ادامه با ســوء اســتفاده از ضمانت
نامههاي ارائه شده از سوي متقاضيان
دريافت وام اقدام به دريافت مبالغ چند
ده ميليون توماني از شــعبات بانکي
کرده و سپس از محل شرکت متواري
شــدند .يکي از مالباختــگان در اين
خصوص به کارآگاهان گفت :به دليل
مشکالت شديد مالي و نداشتن ضامن

معتبر ،از طريق آگهي روزنامهي  ...با
شرکت مشاوران کليد مهر که متعلق
به شــخصي به نام رضا .ش .است،
آشــنا شــدم؛ پس از مراجعه به دفتر
شــرکت در منطقه پونک با ارائه سند
مالکيت واحد مسکوني خود اقدام به
دريافت وام  ۵۰ميليون توماني کرده
و مقرر شد تا ســند خانهام به عنوان
ضمانت ،تا زمان تسوي ه کامل وام در
اختيار شرکت قرار داشته باشد .پس از
تسويهي وام،براي دريافت سند منزل
به دفتر شرکت مراجعه کرده و متوجه
شدم که شــرکت تعطيل شده است.
مدت کوتاهي از اين ماجرا گذشته بود
که با آمدن اخطاريه از بانک شــعبه

فرحــزادي اطالع پيدا کردم که آقاي
رضا .ش .با اســتفاده از سند مالکيتي
بنده اقدام به دريافت وام  ۱۵۰ميليون
توماني کرده و متواري شــده است.
سرهنگ تقي پور در خصوص برنامه
ريــزي دقيق متهمان جهــت انجام
کالهبرداري عنوان داشت :کارآگاهان
اداره چهاردهــم پليس آگاهي تهران
بزرگ ،در بررســي ســوابق شرکت
مشاوران کليد مهر اطالع پيدا کردند
که صاحبان آن با تأسيس اين شرکت
کاغذي و صرفا با ثبت شرکت و بدون
اخــذ هرگونه مجــوز قانوني از بانک
مرکزي بــراي انجام فعاليت مالي در
خصــوص پرداخت تســهيالت (وام)

متهم روانه زندان شد

کالهبرداران را شناسايي کنيد

همسرکشي به بهانه پيامکهاي ناشناس

مــرد جوان کــه همســرش را بــه بهانه
پيامکهاي ناشناس به قتل رساند،دستگير
شد.به گزارش ميزان،سرهنگ سيد مجتبي
اشرفي فرمانده انتظاميشهرستان شاهرود
از قتل زن  ۲۱ســاله به دســت همسرش
خبــر داد و گفت :ظهر شــنبه با انتقال زن
چاقوخورده به بيمارستان خاتم االنبيا (ص)
ماموران پاســگاه مرکزي درصحنه حاضر
و مشــخص شــد که زن جواني به وسيله
همسرش با دوضربه کارد آشپزخانه مجروح
شده و وضعيت عموميوي از سوي پزشکان
وخيم اعالم شده اســت .اشرفي با اشاره با
شناســايي ضارب گفت :ماموران پاســگاه،
جــوان  ۲۶ســاله را دســتگير و باتوجه به
وضعيت وخيم زن جوان اکيپي از کاراگاهان
پليس آگاهي به ســر اکيپــي رئيس پليس
آن يــگان به محل اعــزام و متهم را براي
جلوگيري از هرگونه اقدامات بعدي به پليس
آگاهي منتقل کردند.وي از فوت زن جوان
خبر داد و گفت :متاسفانه چند ساعت تالش
کادر پزشــکي در خصوص نجات جان زن
جوان بــي نتيجه ماند و بــا فوتش پرونده

اقدام به انتشار آگهي در روزنامههاي
کثيراالنتشــار و در ادامه اخذ وامهاي
بانکي با اســتفاده از اســناد قانوني
متعلق بــه افراد غير کردند؛ همچنين
در بررســي حسابهاي بانکي متعلق
به متهم اصلي پرونده که از مجرمان
ســابقه دار پليس آگاهــي در زمينه
کالهبــرداري اســت و آخرين بار در
سال  ۹۴از زندان آزاد شده ،مشخص
شد که او و همسرش پيش از متواري
شــدن اقدام به برداشت کامل پولها
از حســابهاي بانکي خــود کرده و
نهايتــا از مخفيگاهشــان در منطقه
پونک متواري شــدند.معاون مبارزه

با جعــل و کالهبرداري پليس آگاهي
تهران بزرگ با اعالم خبر دستگيري
دو متهــم پرونــده ،در اين خصوص
اينگونه توضيــح داد :متهمان پرونده
پس از متواري شدن از مخفيگاهشان
در منطقه پونک و با اطالع داشــتن
از شکايت مالباختگان و تحت تعقيب
قرار داشتن از ســوي پليس آگاهي،
زندگــي مخفيانــهاي را آغــاز و هر
بار در کمترين زمان ممکن نســبت
به جابجايــي مخفيگاه شــان اقدام
ميکردنــد ،اما با وجود اين شــرايط،
کارآگاهــان اداره چهاردهــم پليس
آگاهي تهران بزرگ با انجام اقدامات
ويــژه پليســي موفق به شناســايي
آخريــن مخفيگاه اين زن و شــوهر
کالهبردار در شــهرک شهيد باقري
شده و در ســاعت  7صبح روز جمعه
و در شــرايطي که قصد داشتند تا در
همين روز نســبت به جابجايي مجدد
مخفيگاهشــان اقدام کنند ،آنها را
دســتگير و به اداره چهاردهم پليس
آگاهي تهران بــزرگ منتقل کردند.
ســرهنگ کارآگاه جهانگير تقي پور
عنوان داشت :در حال حاضر تعدادي
از شــکات و مالباختگاني شناسايي و
به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران
بزرگ دعوت شدند لذا از ديگر شکات
و مالباختگاني که بدين شيوه و شگرد
از سوي شرکت مشــاوران کليد مهر
مورد کالهبرداري قرار گرفتند دعوت
ميشــود تا جهت پيگيري شکايات
خود به نشــاني اداره چهاردهم پليس

فروش ساعت ترفند کالهبرداري  120ميليوني از يک پيرمرد

قتل روي ميز کارآگاهان پليس آگاهي قرار
گرفت .فرمانده انتظاميشهرستان شاهرود
به بازجوييهاي انجام شــده از متهم جوان
اشاره داشت وگفت :وي که چند مورد سابقه
نزاع ودرگيري را درکارنامه خود دارد زماني
که متوجه رابطه تلفني و پيامکي همسرش با
فردي ناشناس شده تصميم به قتل هر دوي
آنها گرفته ،اما زماني که نتوانسته اين فرد
را شناســايي کند ،درنهايت با برداشتن يک
قبضه کارد آشپزخانه به همسرش حمله ور
شده و با دوضربه چاقو وي را از پاي در آورده
است .ســرهنگ اشرفي» ضمن ابراز تاسف
از اين واقعه تلخ گفت :متاســفانه سوظن و
عدم خويشتن داري اين جوان موجب قتل
همسرش و تباهي آينده خودش شد.

پليــس آگاهي با انتشــار تصوير دو کالهبــردار ،از
شهروندان جهت شناســايي و دستگيري اين دو نفر
درخواست همکاري کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان؛ در مورخه  27آبان  96پيرمردي بازنشســته با
مراجعه به کالنتري  ۱۰۹بهارستان به مأموران اعالم
کرد که دو نفــر با حيله و ترفند او را فريب داده و به
بهانه خريد و فروش يک ساعت اقدام به کالهبرداري
 ۱۲۰ميليون توماني از وي کردند.پيرمرد مالباخته در
توضيح نحوه کالهبرداري به کارآگاهان عنوان داشت:
در مورخه  27آبان  96در خيابان فردوســي بودم که
فردي حدودا  ۴۰-۴۵ساله به من نزديک شد و از من
نشاني ترمينال جنوب را پرسيد؛ در همين زمان وي با
طرح اين ادعا که به دليل نياز شديد مالي قصد فروش
ساعتش را دارد ،پيشنهاد کرد تا ساعت گران قيمتش
را به قيمت مناســبي خريداري کنم؛ در همين زمان،
شخص دوميوارد مکالمه ما دو نفر شد و درخواست
خريد ساعت را کرد ،اما فروشند ه ساعت مدعي شد که
به هيچ عنوان ساعتش را به دالل نميفروشد.مالباخته
در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت :فرد خريدار به
من نزديک شــد و از من درخواست کرد تا ساعت را
از صاحبش خريداري کرده و بالفاصله به او بفروشم
و در ازاي آن ،مبلغ خوبي را به عنوان ســود(کارمزد)

از وي دريافت کنم .بــا اين تصور ،به همراه صاحب
ساعت به بانک رفته تا پول ساعت را پرداخت کنيم؛
داخل بانک مبلغ  ۱۲۰ميليون تومان از حســاب خود
خارج کرده و تماميپول را به فروشنده ساعت پرداخت
کردم؛ پس از آن ،به قصد فروش ســاعت به خريدار
اصلي از بانک خارج شدم ،اما از او هيچ خبري نبود و
فروشــنده ساعت نيز از محل ناپديد شده بود ،ساعت
را به يک مغازه ساعت فروشي برده و در آنجا اطالع
پيدا کردم که اين ســاعت تنها چنــد ده هزار تومان
بيشــتر ارزش ندارد و اين دو نفر با اين حيله و ترفند
اقدام به کالهبرداري کردند.با توجه به شيوه و شگرد
کالهبرداري از پيرمرد مالباختــه ،کارآگاهان پايگاه
هفتم پليس آگاهي به بررســي تصاوير دوربينهاي
مداربسته بانکي پرداخته و با راهنمايي مالباخته اقدام
به شناسايي تصوير اين دو نفر کردند.

 9انبار مواد محترقه پلمب شد

گروه حوادث  :ريييس پليس پايتخت از
دســتگيري سرشبکه توزيع کوکايين در
تهران خبــر داد و درباره اقدامات پليس
درباره چهارشنبه ســوري گفت 9 :انبار
مواد محترقــه پلمب شــده و اعضاي
باندها دستگير شدهاند .به گزارش ايسنا،
سردار حســين رحيميدر حاشيه مرحله
جديد طرح برخورد با مواد فروشــان و
جمع آوري معتادان بــا حضور در جمع
خبرنــگاران گفت :طــي روزهاي اخير
همکاران من در هشــت مرحله عمليات
موفق به انهدام هفــت باند مواد مخدر
شده و در مجموع بيش از يک تن انواع
مواد مخدر از ســوداگران مرگ کشف
کردند.وي با بيان اينکه بيش از يک تن
مواد پيش ســاز مواد مخدر صنعتي نيز
از قاچاقچيان کشــف و ضبط شد ادامه
داد :درهمين راســتا بيســت قاچاقچي
عمده نيز از سوي پليس دستگير شدند.
همچنين  500کيلوگرم انواع شــربت و
قرص متادون از اين افراد کشف وضبط
شــد.رحيميدر ادامه ســخنان خود به
جمع آوري معتادان متجاهر اشــاره کرد
و گفــت 800 :معتاد متجاهر در عمليات

دستگيري سلطان کوکائين تهران ،سوار بر سانتافه

پليــس دســتگير شــدهاند.وي در باره
برخورد بــا خرده فروشــان مواد مخدر
نيز تصريح کرد :عالوه بر  20قاچاقچي
عمده  230خرده فروش مواد مخدر نيز
کــه عمدتا در پارکها فعاليت ميکردند
دستگير شــدند.رييس پليس پايتخت با
بيان اينکه  15دســتگاه انواع خودرو نيز
از قاچاقچيان کشــف و ضبط شد گفت:
قاچاقچيان به وسيله اين خودورها اقدام
به توزيع موادمخدر ميکردند.

جمــع آوري  20هزار معتاد متجاهر
در  11ماهه امسال

رحيميبــا بيان اينکه همــکاران من از
ابتداي امســال تا پايان بهمن ماه بيش
از  21مواد کشف کردند گفت :همچنين
بيش از  20هزار معتاد متجاهر نيز جمع
آوري و  70باند عمــده مواد مخدر نيز
منهدم شــد که در مقايسه اين آمارها با
سال قبل از افزايش ده درصدي کشفيات
و افزايش  7درصــدي قاچاقچيان مواد
مخــدر حکايت دارد .وي در پاســخ به
ســوالي  ،درباره اينکه به نظر ميرســد
که معتادان پس از جمــع آوري دوباره
به ســطح خيابانها باز ميگردند گفت:

به نظرم در يک دور اشــتباه ايستادهايم
و اين افراد ســه ماه به مراکز بازپروي
رفتــه و بيش از  90درصد از آنها به اين
چرخه بــر ميگردند که به نظرم بايد در
اين زمينه فکري جديد بکنيم و پيشنهاد
من اين است که شهر و مکاني را براي
اين افراد پيشبيني کرده که بســياري
از اين افراد که کارتون خواب هســتند
و يا از طرف خانوادهها طرد شــدهاند به
اين مکانها برده شده و نگهداري شوند
که قطعا مدت زمان حضور اين افراد در
چنين زمانهايي بايد بيشــتر از سه ماه
باشد .وي ادامه داد :همچنين بايد در اين
فضا عالوه بر اين براي اين افراد شــغل
 ،فضاي بهداشــتي و موقعيت اجتماعي
فراهم کنيم و تمام دسترســيها به مواد
مخدر برايشان از بين برود و چه ايرادي
دارد که دســتگاههايي مانند بهزيستي ،
کميته امداد ،وزارت بهداشت و  ...دراين
زمينه با يکديگر همکاري کنند.فرمانده
انتظاميتهران بزرگ با بيان اينکه آنچه
که گفته شد تنها يک پيشنهاد است که
تنها مطرح کرديم گفت :حتي بسياري از
خانوادههــا ميتواند هزينه فرزندان خود

را که به اين مکانها آورده ميشــودند،
بپردازند.

دستگيري سرشبکه توزيع کوکايين
در تهران

رحيميهمچيــن دربــاره دســتگيري
سرشبکه توزيع کوکايين در تهران گفت:
گروهي که اقدام به وارد کردن کوکايين
از ترکيه به داخل کشور کرده بود با نيم
کيلو کوکايين دســتگير شدند .اين افراد
ايرانــي و ترک بــوده و پيش از اين نيز
سابقه دستگيري داشتند و همانطور که
ميدانيــد کوکايين در کشــور ما توليد
نميشــود و از خارج از کشور آن هم به
شکل قاچاق وارد ميکنند.رحيميدرباره
ورود مواد مخدر بــه تهران نيز تصريح
کــرد :آمارهاي ما نشــان ميدهد ورود
مواد مخدر به تهران کم شده و همچنين
ما با اقداماتي که انجام داديم امنيت را از
معتادان و مواد فروشان سلب کردهايم.
پلمپ  9انبار مواد محترقه

وي در پاسخ به ســوالي درباره اقدامات
پليس درباره چهارشنبه سوري گفت9 :
انبار مواد محترقه پلمب شده و اعضاي
باندها دستگير شدهاند  .آمار کشفيات ما

يک جوان محکوم به قصاص با گذشت
اولياي دم و کمک هموطنان نوعدوست
از چوبه دار رهايي يافت.به گزاش گروه
ميزان؛ به نقل از سازمان قضايي نيروهاي
مسلح ،يک جوان محکوم به قصاص با
گذشــت اولياي دم و کمک هموطنان
نوعدوســت از چوبه دار رهايي يافت.اين
جوان ،ســه سال پيش در هنگام خدمت
ســربازي مرتکب قتل شــده بود و در
يکقدمياعدام قرار داشت ،ولي با کمک
هموطنان و خيران مبلغ موردنياز او براي
رهايي اش از قصاص فراهم شد.متعاقب ًا
در جلسهاي که با حضور نماينده اولياي
دم ،دادستان نظاميقزوين و محکوم در
محل ســازمان قضايي نيروهاي مسلح
استان تشــکيل شــد ،طبق صحبتها
و توافق انجامشــده ،اوليــاي دم پس از
پرداخت مبلــغ مورد نظر رضايت خود را
اعالم دادند.فرد محکوم به اعدام در سال
 ٩٣در آخرين روزهاي خدمت ســربازي
با شــليک گلوله ،يکي از پايوران مافوق
خود را به قتل رساند که پس از رسيدگي
قانوني به پرونده ،در شــعبه اول دادگاه
نظامييک اســتان قزويــن به قصاص
نفس با چوبه دار محکوم شــد.در ادامه
روند قانوني پرونده با توجه به درخواست
اولياي دم ،دستور اجراي اين حکم صادر
شد و قرار بود حکم مهر يا آبان امسال اجرا
شود که با تالش دادسراي نظامياستان
قزوين به خصوص شعبه اجراي احکام و
گذشت بزرگوارانه اولياي دم ،از چوبه دار
گريخت.خواهــر اين محکوم به قصاص
از همه خيران و کمککنندگان تشــکر
کرد.اين متهم در آينده نزديک از لحاظ
جنبه عموميجرم در دادگاه نظاميقزوين
محاکمه خواهد شد.
قاتل جوان نيکشهري شناسايي

دادســتان عموميو انقالب نيکشــهر
گفت :يک مرد جوان براي پنهانماندن
رابطه پنهانياش ،نقشــه يک جنايت را
طراحي کرد و مردي را که از اين رابطه
اطالع داشت به قتل رساند .محسن گل
محمــدي در گفتوگو بــا ميزان گفت:
يک مرد جوان در اين شهرســتان براي
پنهانمانــدن رابطه پنهانياش ،نقشــه
يک جنايــت را طراحي کرد و مردي را
که از اين رابطه اطالع داشــت به قتل
رساند.دادســتان نيکشهر در تشريح اين
خبر اظهار کرد :در پي اعالم وقوع يک
فقره قتل در ســاعت  2بامداد شنبه در
شهرستان نيکشهر و متواري شدن عامل
ايــن جنايت از صحنه جــرم ،بالفاصله
بررسي موضوع و شناسايي و دستگيري
عوامل بــه صورت ويژه آغاز شــد.وي
افزود :در اين جنايــت فردي با اصابت
چاقو توســط قاتل کــه از همان ابتداي
امر شناســايي شده بود به قتل ميرسد.
دادستان عموميو انقالب نيکشهر بيان
کرد :قاتل با استفاده از چاقو يک ضربه
مرگ آور به ناحيه قفســه سينه مقتول
وارد ميکند که بر اثر سوراخ شدن قلب،
مقتــول در کوتاهترين زمــان و قبل از
رسيدن نيروهاي امدادي فوت ميکند.
وي با اشــاره به اينکه شاهدين حاضر
در محــل مقتول را در حــال جنايت و
فرار از صحنه جرم مشــاهده کرده اند،
خاطرنشــان کرد :تحقيقات در خصوص
انگيزه قاتل و جلب و دســتگيري وي با
ارائه دستورات الزم به دايره جنايي پليس
آگاهي شهرستان صادر شده است.
عدم توجه به جلو و تخطي از سرعت
مطمئنه عامل ۵۰درصد تصادفات

در اين ايام نســبت به سال قبل افزايش
يافت و همکاران ما در پليس اماکن تذکر
جدي به پاساژهاي مطرح دراين حوزه،
ميدهند.وي با اشاره به هماهنگي ايجاد
شده بين پليس و دستگاه قضايي براي
چهارشنبه ســوري امسال گفت :قطعا با
متخلفان برخورد قاطعي انجام ميشــود
و ما توجه ويژهاي به ســاخت و خريد و
فروش مواد محترقه دست ساز داريم و
قطعــا اگر واحدي اقــدام به عرضه اين
مواد کند پلمب ميشود و با فروشندگان
نيز برخورد ميشــود .همچنين در اين
راستا ســخنگوي ناجا از کشف و ضبط
بيش از  ۱۸ميليون عدد ماده محترقه در
سراسر کشور به ويژه پايتخت از يکم تا
 ۲۸بهمن سال جاري خبر داد.

رييس مرکز اطالعات و کنترل ترافيک
پليس راهور ناجا گفت :عدم توجه به جلو
و تخطي از ســرعت مطمئنه بيشترين
علل تصادفات جــادهاي بهمن ماه بوده
اســت.به گزارش مهر ،به نقل از سايت
راهور ،ســرهنگ نادر رحمانــي با بيان
اين مطلب افزود :عــدم توجه به جلو و
تخطي از ســرعت مطمئنه با سهم بيش
از  ۵۷درصدي بيشــترين علل تصادفات
بهمــن را به خود اختصــاص دادند.وي
افــزود :پس از اين عوامــل ،انحراف به
چپ ،عدم رعايت حق تقدم ،خســتگي
و خواب آلودگي ،تعيير مســير ناگهاني،
عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه ،عدم
رعايت فاصلــه طولي ،حرکت در خالف
جهت ،نقص فني و عبور از محل ممنوع
بيشــترين ســهم را در تصادفات برون
شهري ماه گذشته داشتند.

