قاتل خاموش جان ۲عضو خانواده را در بجنورد گرفت
فرمانده انتظاميبجنورد از فوت دو نفر به علت گاز گرفتگي در اين شهرستان خبر داد.به گزارش مهر ،سرهنگ علي پاکدل اظهار کرد :روز شنبه در پي کسب خبري مبني بر وقوع يک مورد گاز
گرفتگي و مرگ دو شهروند بجنوردي در خيابان ميرزا کوچک خان ،ماموران انتظاميو امدادي بال فاصله به محل حادث اعزام شدند.اين مقام انتظاميافزود :با حضور ماموران در محل حادثه
مشخص شد مرگ اين دو نفر به علت استفاده از بخاري غير استاندارد در منزل بوده است.وي با اشاره به اينکه اجساد براي بررسي بيشتر به پزشکي قانوني انتقال داده شدند ،تصريح کرد :از شهروندان
انتظار ميرود در منازل خود از وسايل گرمايشي ايمن استفاده کنند و با بکارگيري از وسايل گرمايشي غير استاندارد و فرسوده جان خود و اعضاي خانواده شان را به خطر نيندازند.به گزارش خبرنگار
مهر ،طي امسال براثر گاز گرفتگي در مرکز استان خراسان شمالي  ۹نفر جان خود را از دست دادهاند.
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 ۵کشته و زخميدر حادثه انفجار گاز در خانه روستايي

قتل زن روستايي با اسلحه

فرمانده انتظاميشهرســتان دلگان از دستگيري قاتل فراري در کمتر از  ۶ساعت در يک عمليات
ضربتي خبر داد.به گزارش ميزان،سرهنگ غالمعلي قنبري گفت :در پي قتل مسلحانه زني  ۳۶ساله
در يکي از روستاهاي حوزه استحفاظي بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پلس
آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت.وي بيان کرد :کارآگاهان پس از بررســي صحنه جرم هويت و
مخفيگاه عامل اين قتل را که از آشنايان مقتول بود شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي وي را در
کمتر از  ۶ساعت به همراه يک قبضه سالح شکاري دستگير کردند.اين مقام انتظاميبيان داشت:
متهم در تحقبقات پليسي و پس از روبه رو شدن با ادله و مستندات به قتل اعتراف کرد.

اخبار
کشف جنازه مرد ميانسال
در يک کانال آبياري در دزفول

معاون عمليات ســازمان آتشنشــاني و
خدمات ايمني شهرداري دزفول از کشف
جنازه مردي حدود  48ساله در يک کانال
آبياري حوالي شــهر امام از توابع بخش
مرکزي دزفول خبــر داد.باقر مهرنما در
گفتوگو با ايسنا ،اظهار کرد :طي تماس
شهروندان با سامانه  125در ساعت 8:42
 19اســفندماه جنازه مردي در يک کانال
آبياري اطالعرســاني شد.وي افزود :پس
از دريافت گزارش توسط ستاد فرماندهي
عمليات ،اکيپ امداد و نجات ســازمان به
محل حادثه واقع در کانال شماره سه واقع
در حومه شــهر امام اعزام شــدند.معاون
عمليات سازمان آتشنشــاني و خدمات
ايمني شهرداري دزفول گفت :جنازه متعلق
به مردي حدود  48ســاله ساکن شهرک
بندبال بود .اين شهروند روز گذشته در اين
منطقه مفقود شده بود که صبح امروز جسد
وي توسط کشــاورزان رويت شد.مهرنما
گفت :در ادامه عمليات آتشنشانان ايستگاه
مرکزي يک با حضور نماينده دادگستري و
کالنتري جنازه را از کانال خارج کردند.
وقوع  2600زمينلرزه
از ابتداي سال در کرمان

معاون عمراني و فني اســتاندار کرمان از
وقــوع  2600زمين لرزه از ابتداي ســال
تاکنون در استان کرمان خبر داد و گفت :به
دنبال آن هستيم که چنانچه ساختمانهاي
در سطح اســتان امکان بيمه شدن آنها
وجود دارد ،بيمه شــوند.به گزارش ايسنا،
«سيد مصطفي آيت اللهي موسوي» صبح
 19اسفندماه در جلسهاي با محوريت بيمه
ساختمانهاي استان کرمان در برابر زلزله
با حضور رئيس بيمه مرکزي کشور گفت:
استان کرمان جزو بحرانيترين استانهاي
کشور به لحاظ وقوع زمين لرزه و حوادث
طبيعي است.وي از وقوع  2600زمينلرزه
از ابتداي سال تاکنون در استان کرمان خبر
داد و خاطرنشان کرد :بهدنبال آن هستيم
که چنانچه ساختمانهاي در سطح استان
امکان بيمه شــدن آنها وجود دارد ،بيمه
شوند.معاون عمراني و فني استاندار کرمان
به تشريح اقدامات صورت گرفته در مناطق
زلزلهزده پرداخت و افزود :هماکنون و پس
از آواربرداري ،تشکيل پرونده و روال قانوني،
 12واحد مسکوني در منطقه هجدک در
مرحله نازککاري قرار دارند.
3مصدوم به دنبال انفجار
سيلندر گاز کولر در اهواز

رييس سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني
شــهرداري اهواز از مصدوم شدن سه نفر
هنگام گازگيري کولــر در اهواز خبر داد.
آتشپاد علــي ترابپــور در گفتوگو با
ايسنا ،اظهار کرد :صبح  19اسفندماه سه
نفر بر پشــتبام يک منــزل وياليي در
منطقه فاز يک پاداد خيابان اسفند غربي
در حال گازگيري يک دستگاه کولر بودند
که ســيلندر گاز کولر به داليل نامعلولي
منفجر شــد .وي افزود :در اين حادثه سه
نفر مصدوم شدند که توسط آتشنشانان
و با اســتفاده از خودروي نردبان از محل
خارج شدند.
توقيف سه فروند قايق حامل سوخت
قاچاق در بندرعباس

فرمانده پايگاه درياباني بندرعباس از توقيف
 ۳فروند قايق حامل ســوخت قاچاق طي
عملياتي در سواحل اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايسنا،سرهنگ کوروش بازيار
در جمع خبرنگاران بيــان کرد :مرزبانان
پايگاه درياباني بندرعباس حين گشتزني
و کنترل ســواحل خليج فــارس  ۳فروند
قايق حامل ســوخت قاچاق را مشاهده و
به سرنشينان آنها دســتور ايست دادند.
وي افزود :ناخداي شناورها که با مشاهده
مرزبانان غافلگير شــده بودند ،با افزايش
ســرعت خود را به ساحل رســانده و با
رهاکردن شناورهاي خود از محل متواري
شدند.فرمانده پايگاه درياباني بندرعباس
با اشــاره به توقيف  ۳فروند شناور در اين
عمليات تصريح کرد :دريابانان در بازرسي
از شناورهاي توقيف شده موفق شدند ۳۰
هزار ليتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط
کنند.سرهنگ بازيار ،ارزش ريالي کاالهاي
کشــف شده را بالغ بر يک ميليارد و ۱۹۰
ميليون ريال برآورد کرد.

اخبار

ســخنگوي اورژانس گفت :در حادثه انفجار خانه روستايي در قزوين يک نفر کشته و  ۴نفر
مجروح شدند.مجتبي خالدي در گفت و گو با ميزان ،اظهار داشت :ساعت  10:18شنبه انفجار
در يک خانه روستايي به اورژانس استان قزوين اعالم شد .بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به
محل حادثه در روستاي مشعل دار بوئين زهرا اعزام شدند .وي ادامه داد :در اين حادثه منزل
مسکوني به علت انفجار گاز به صورت کامل تخريب شده بود .سخنگوي اورژانس اضافه کرد:
متاسفانه يک نفر از اعضاي خانواده به علت جراحات و سوختگي جان خود را از دست داد و 4
نفر ديگر مجروح شده که به بيمارستانهاي قزوين منتقل شدند.

واژگوني پژو 405با  2کشته و 2
مجروح دراردستان

سردار رحیمی  :بازداشت مزاحمين در چهارشنبه سوري تا پايان تعطيالت

کشف بيش از  17تن انواع مواد محترقه در پایتخت

گروه حوادث :رييــس پليس پايتخت
از کشــف بيش از  17تــن انواع مواد
محترقه در تهران خبر داد و گفت :افراد
مزاحم و خودروهايي که در چهارشنبه
سوري اقدام به مزاحمت کنند ،تا پايان
تعطيالت در بازداشت ميمانند.
به گزارش ايســنا ،ســردار حســين
رحيميدر حاشيه اجراي طرح برخورد
با مــواد محترقه غير مجاز و خطرناک
با حضور در جمع خبرنگاران گفت :در
راســتاي اجراي طرح برخورد با قاچاق
مــواد محترقه و غير مجــاز همکاران
ما در پليس آگاهــي از مدتها پيش
چندين طرح را به مرحله اجرا گذاشتند
که منجر به کشف بيش از  17تن مواد
محترقه شــد .همچنين سه باند بزرگ
تهيــه و توزيع مواد محترقه توســط
ماموران منهدم شــد.وي با بيان اينکه
اين مواد کشف شده در مجموع بيش
از  73ميليون عدد است ،تصريح کرد8 :
تن از مواد مکشوفه به شدت خطرناک
و داراي قــدرت تخريبي مانند اکليل و
سرنج است.
 74نفر تا کنون دستگير شدهاند

رحيميبا بيان اينکــه  74نفر تا کنون
دستگير شــدهاند گفت 11 :انبار توزيع
مــواد محترقه نيز پلمب شــده و 14
دســتگاه خودرو نيز توقيف شده است.

رييس پليس پايتخت ،ارزش ريالي مواد
مکشوفه را حدود  4ميليارد تومان اعالم
کرد و گفت :پليس جلســات متعددي
با صنوف مربوطه داشــته و مقرر شد
تا چهارشــنبه آخر ســال براين اماکن
نظارت شــود و همچنين هشدارهاي
الزم به اين صنوف داده شده است.وي
با اشــاره به افراد مزاحم و خودروهايي
که در چهارشــنبه ســوري اقــدام به
مزاحمت کنند ،اظهار کرد :اين افراد تا
پايان تعطيالت در بازداشت ميمانند.به

گفته رحيمي ،سلب آسايس مردم خط
قرمز ما است و پليس اجازه نخواهد داد
عدهاي ســودجو در پايان سال امنيت
مردم را سلب کنند.

کشــف بيش از  ۱۸ميليون ماده
محترقه در کشور

سخنگوي ناجا نيزچندي قبل از کشف
و ضبط بيــش از  ۱۸ميليون عدد ماده
محترقه در سراسر کشور به ويژه پايتخت
از يکم تا  ۲۸بهمن سال جاري خبر داد.
سردار سعيد منتظر المهدي تصريح کرد:

 ۴۰هزار مهمات سالح جنگي از مخفيگاه قاچاقچيان کشف شد

دستگيري اعضاي باند قاچاق اسلحه در مشهد

معاون دادســتان مشهد از دستگيري اعضاي باند
قاچاق اســلحه خبــر داد و گفت :در بازرســي از
مخفيگاههاي قاچاقچيان ،حدود  ۴۰هزار قلم انواع
مهمات مربوط به ســاحهاي جنگي و شکاري و
 ۶۰قبضه انواع سالح کشف و ضبط شد.
توگو با ميزان اظهار کرد:
قاضي حيــدري در گف 
با بررســيهاي ميداني و اطالعاتي و هماهنگي
دستگاه قضايي و تالش گسترده سربازان گمنام
امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات خراســان
رضوي اطالعاتي به دســت آمــد مبني براينکه
قاچاقچيان اسلحه به دليل تنگناهاي اطالعاتي،
مســير انتقال ســاحهاي مرگبار به کشور را به
مرزهاي شــرقي تغيير دادهانــد بنابراين از چند
ماه گذشــته ،فعاليتها و تحرکات قاچاقچيان در
مرزهاي شرقي اســتان خراسان رضوي زير چتر
اطالعاتي ســربازان گمنام امام زمان (عج) قرار
گرفــت و اين مرزها به صورت کامال پوششــي
يا اســتفاده از امکانات و تجهيزات شناسايي زير
ذرهبين اطالعاتي رفتند .قاضي حيدري با اشــاره

ميزان کشفيات در بهمن ماه سال جاري
نشان ميدهد سوداگران مالي ،حساب
ويژهاي براي فروش خود در چهار شنبه
پايان سال باز کردهاند؛ به طور ميانگين
اين ميزان مواد محترقه ميتوانست بين
ميليونها ايراني توزيع شود.وي با اعالم
اين کــه در  ۲۸روز ابتداي بهمن بيش
از  ۱۰ميليــون و  ۸۶۸هــزار عدد ماده
محترقــه کم خطر و بيش از  ۷ميليون
و  ۴۷۶هزار عدد ماده محترقه پر خطر
کشف و ضبط شده است ،گفت :در اين

به حمايتهاي گســترده رئيس کل دادگستري
استان خراسان رضوي و راهنماييهاي دادستان
مرکز اســتان ،براي تامين امنيت کشور در نقاط
حســاس و مرزهاي ايــران زميــن اضافه کرد:
اقدامــات قضايي و اطالعاتي با رصدهاي امنيتي
نشان ميداد که قاچاقچيان براي انتقال اسلحه به
کشور قصد دارند از برخي خألهاي موجود استفاده
کنند ،بنابراين حامالن سالح از نقطه صفر مرزي
زير چتر اطالعاتي قــرار گرفتند تا همه اعضاي
باند و همچنين خألهاي موجود شناســايي شود.
معاون دادستان مشهد خاطرنشان کرد :ابتدا يک
دستگاه خودروي حامل انواع سالحهاي قاچاق در
مشهد به محاصره سربازان گمنام امام زمان (عج)
درآمد ،اما راننده که متوجه ماجرا شده بود اقدام به
تيراندازي کرد و درگيري مسلحانه درحالي رخ داد
که يکي از مامــوران نيز با اصابت گلوله مجروح
شد و به مرکز درماني انتقال يافت.قاضي حيدري
افزود :با دستگيري راننده خودروي حامل چندين
قبضه ســاح ،ادامه عمليات به دســتگيري پنج
عضو ديگر اين باند انجاميد و همه اعضاي باند در
چنگ قانون گرفتار شدند .اين مقام قضايي گفت:
در بازرســي از مخفيگاههاي قاچاقچيان ،حدود
 ۴۰هزار قلم انواع مهمات مربوط به ســاحهاي
جنگي و شــکاري و  ۶۰قبضه انواع سالح کشف
و ضبط شد.معاون دادستان مشهد افزود :در ميان
دســتگير شدگان فردي وجود دارد که در پوشش
خريد و فروش ســاحهاي مجاز ،اقدام به قاچاق
اسلحه ميکرد.

باره  ۱۲۱نفر دستگير شدهاند که بيشترين
حجم مربوط به پايتخت با رقميبيش از
 ۶ميليون و  ۸۰۰هزار عدد بوده که در
بازرسيهاي انجام شــده از مخفيگاه
متهمان و همچنيــن انباريهايي که
اقدام به ساخت اين مواد ميکردند،کشف
شد.به گفته منتظرالمهدي ،آمار کشفيات
مواد محترقه در  ۱۰ماه سال جاري نيز
رقميبالغ بــر بيش از  ۵ميليون و ۱۰۰
هزار عدد بوده است که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،کشفيات اين مواد
رشد  ۱۲درصدي ،داشته است.اين مقام
ارشد انتظاميخاطرنشــان کرد۳۱۵۵ :
کيلو انواع مواد محترقه دست ساز ،نيز
کشف شــده که اين رقم ،نشانگر رشد
 ۱۸۴درصدي کشــف ،نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است.منتظر المهدي
با اشاره به لزوم افزايش توجه خانوادهها
نســبت به فعاليتهاي فرزندانشان در
روزها و شبهاي منتهي به چهارشنبه
آخر سال ،گفت :پليس هيچ گاه مخالف
شــادي مردم و تخليه مثبت انرژي و
هيجانات جواني و نوجواني نيســت اما
نبايستي براي شــاديهاي لحظهاي و
زود گذر با استفاده از انواع مواد محترقه،
تعطيالت نوروزي و چه بسا آينده خود را
تباه کرده و سالمتي خود و ديگران را به
مخاطره بيندازيم.

ماجراي مرگ مشکوک پسر جوان دوباره بررسي ميشود

قتل يا خودکشي؛ دوراهي مهم آقاي بازپرس

پرونده مرگ پســر جواني که جســدش تنها با
يک لباس بر تن و حلق آويز کشــف شده بود با
درخواســت اولياي دم دوباره در دادسراي جنايي
تهران بررسي ميشود.به گزارش فارس ،روز 12
مرداد ماه سال جاري بود که کشف جسد حلق آويز
شده در خانهاي تحت حوزه استحفاظي کالنتري
 115رازي بــه بازپرس کشــيک قتل پايتخت
اطالع داده شد.پدر اين مرد به افسر پرونده گفت:
از آنجايي که چند روزي از پسر جوانم بيخبر بودم
تصميم گرفتم به سراغش بروم.وقتي به خانه اش
وارد شــدم يکدفعه با جنازه حلق آويز شده اش
در حاليکه بدنش ســياه و کبود شــده بود روبرو
شدم و سريع موضوع را با پليس در ميان گذاشتم.
ايــن پدر داغديده در ادامه افزود :خودم هم باورم
نميشــود که او خودش را کشته باشد و حاال که
روز مرگش را يادم ميآيد متوجه ميشوم ساعتي
قبل از حادثه پســرم با مــادرش تماس گرفت و
گفت حالم خوب است.پس از ثبت اين اطالعات
در پرونده موضوع تحت بررســيهاي دقيق قرار
گرفت و با مشخص شــدن علت مرگ که بنابر
نظريه پزشکي قانوني فوت براثر فشار بر عناصر
حياتي گردن به دليل فشــار جسميقابل انعطاف
بود مشخص شــد متوفي خودکشي کرده است.
به همين دليل پرونــده با اعتراض اولياي دم در
زمينه فوت مشکوک فرزندشان که مدعي بودند
تحقيقات در اين زمينه کامل انجام نشــده است
و بــه اين ترتيب پرونده براي بررســي اعتراض
اولياي دم به دادگاه کيفري يک اســتان تهران

فرســتاده شــد.اولياي دم مقتول در زمينه فوت
مشکوک فرزندشــان مدعي بودند :به داليلي ما
احتمال ميدهيم که فرزندمان به دســت فرد يا
افرادي کشته شده باشد.روز حادثه پسر همسايه
با يک بشــقاب حلوا به پسرم سر زده بود و سر و
صداي زيادي نيز از واحد پســرم شنيده بود که
نشان از درگيري پسرم با افرادي داشت.همچنين
بررسيهاي ماموران در محل نشان ميدهد که
کارتهاي هويتي براي اشــخاص ناشناسي در
محل ديده شده اســت که در روند تحقيقات به
آنها رسيدگي نشده بود.
در ثاني پسر من در حالي در پشت بام حلق آويز
شده بود که پايش به زمين ميرسيد و دستهايش
نيز آزاد بود پس با بررســي اين موضوع متوجه
موارد مشکوکي در مسئله ميشويد.در آخر اين را
هم اضافه ميکنيم که وسايلي نيز از خانه سرقت
رفته اســت و اين ظن ما را به مرگ مشــکوک
پســرمان زياد ميکند.بنابراين گــزارش پرونده
دوباره به دادسرا ارجاع شد.

رئيس دادگستري استان تهران خبر داد

اجراي حکم قاتل بنيتا در مرحله «استيذان»

رئيس دادگستري استان تهران از آخرين جزئيات پرونده
قاتل بنيتا خبر داد.
غالمحسين اسماعيلي رئيس دادگستري استان تهران
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص آخرين
وضعيت پرونده قاتل بنيتا اظهار کرد:پرونده بعد از صدور
حکم اعدام و تاييد آن در ديوان عالي کشــوربه دادسرا
بازگشته است.وي افزود :اجراي حکم نيازمند تقاضاي
اجراي حکــم از ناحيه اولياي دم و طي شــدن فرآيند
اســتيذان از رئيس قوه قضاييه است که انجام اين امور
با دادسرا است.اسماعيلي افزود :هنوز زمان اجراي حکم
قاتل تعيين نشده است .الزم به ذکراست؛ کوشا وکيل
مدافع خانــواده بنيتا(کودک  8ماهه) در گفتگوي روز 2
اسفند با باشــگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرين
وضعيت پرونده موکلش اظهار کرد :ديوان عالي کشور
بعد از تاييد حکم اعدام متهــم رديف اول ،پرونده را به
دادگاه ارسال کرد.وي افزود :در حال حاضر پرونده متهم
رديف اول براي اجراي حکم اعدام به شعبه اجراي احکام
ارســال شده است تا تقاضاي استيذان براي اين پرونده
گرفته شود ،اما هنوز زمان اجراي حکم تعيين نشده است.
وکيل مدافع خانواده بنيتا در خصوص متهم رديف دوم
پرونده گفت :بعد از نقض حکم متهم رديف دوم پرونده،
در ديوان عالي کشور ،پرونده اين متهم براي رسيدگي
مجدد به شعبه  10دادگاه کيفري يک استان تهران براي
بررسي مجدد ارسال شد.کوشا تصريح کرد :در خصوص

آخرين وضعيت متهم رديف سوم اين پرونده ،اطالعي
ندارم.
مروري بر پرونده قتل بنيتا دختر بچه  8ماهه

 29تيرماه خبر گم شدن کودک هشت ماهه به نام بنيتا
در فضاي مجازي دست به دست شد .هشت روز از اين
ماجرا گذشــته بود و در حالي که تالشهاي پدر و مادر
و اعضاي فاميل و پليس آگاهي براي پيدا کردن کودک
بي نتيجه مانده بــود ،خبري تلخ مبني بر فوت کودک
هشت ماهه توســط پليس آگاهي منتشر شد.ماموران
پليس آگاهي تهران در جريان تحقيقات ،متوجه رد پاي
دو سارق حرفهاي لوازم داخل خودرو شدند.با شناسايي
مخفيگاه يکي از اين ســارقان ،او اعتراف کرد که آنها
قصد سرقت خودروي پدر بنيتا را داشتند که بعد از سرقت
متوجه حضور کودکي در خودرو شدند .با دستگيري سارق
دوم او در بازجوييها منکر هرگونه سرقت شد تا اينکه
پس از روبرو شدن با همدستش لب به اعتراف گشود.
سارق در بازجوييها اعتراف کرد پس از سرقت خودرو
از مشــيريه به همراه کودک ،آن را همان روز در يکي
از خيابانهاي پاکدشــت برده و پس از باال کشــيدن
شيشــهها آن را رها کرده اســت.ماموران بالفاصله به
محــل رها کردن خودرو در محلــهاي خلوت رفته و با
جســد بنيتاي هشت ماهه که به دليل گرما ،تشنگي و
گرسنگي دچار جمود نعشي شده بود ،روبرو شدند.پس
از آن با درخواســت دادستان عموميو انقالب پاکدشت

و موافقت شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران که
رياست آن به عهده رئيس کل دادگستري استان تهران
است پرونده مربوط به فوت بنيتا از دادسراي پاکدشت به
دادســراي عموميو انقالب تهران احاله شد و دادستان
تهران يک هفته بعد ،از صدور کيفرخواست مبني بر قتل
عمد براي متهم رديف اول در اين پرونده خبر داد.رئيس
کل دادگستري استان تهران نيز براي رسيدگي به اين
پرونده ،دستور ويژه صادر کرد.قاضي محمد شهرياري
سرپرست دادسراي امور جنايي و نماينده دادستان تهران
در خصوص اينکه خانواده بنيتا به صدور قرار منع تعقيب
متهم رديف دوم پرونده اعتراض داشــتند ،گفت :طبق
بررسيها مشخص شــد متهم رديف دوم در سرقت و
تحصيل مال مسروقه معاونت داشته و در قتل دخالتي
نداشته اســت بنابراين بازپرس در اين رابطه قرار منع
تعقيب صادر کرد.قاضي شــهرياري ادامه داد :قرارهاي
منع تعقيب در شعبه بازپرســي صادر ميشوند و پدر و
مادر بنيتا با دســت خط خود اعالم کردهاند که در مورد
قرار منع تعقيب صادر شده از سوي شعبه بازپرسي براي
متهم رديف دوم پرونده هيچ اعتراضي ندارند اما در حال
حاضر اظهار بياطالعي ميکنند با وجود اينکه به آنها
در همان ابتدا و در دادســرا گفته شد که وکيل انتخاب
کنند اين در حالي است که آنها پيگير اين مساله نشدند.
حجت االسالم و المسلمين محسني اژهاي در يکصد و
هجدهمين نشست خبري خود گفت :حکم صادر شده

اســت ،بايد ابالغ شود و قابل اعتراض است و به دادگاه
تجديد نظر ميرود.معاون اول دســتگاه قضا گفت :اما
چون متهم رديف اول چند اتهام داشــته است که يکي
از آنها قتل عمد نفس اســت ،حکم قصاص صادر شده
است که شنيدهام براي ساير اتهامها مجازاتهايي مثل
شالق ،تبعيد صادر شده که آن هم قابل اعتراض است
و بايد منتظر حکم دادگاه تجديدنظر باشــيم .در پرونده
بنيتا دو نفر متهم اصلي هستند که براي يکي از آنها در
دادسرا و دادگاه ثابت شده که اين فرد قتل نفس عمدي
انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل
اعتراض است ،در مورد فرد ديگرقتل نفس عمدي ثابت
نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادي
بگويند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است ،در
حاليکه بايد گفت :اين قتل منتسب به يک نفر شده است.
در نهايت پرونده متهمان به ديوان عالي کشور ارسال شد
و روز  2آذر ماه ديوان عالي کشور خبرتاييد حکم اعدام
متهم رديف اول را در شعبه  15ديوان عالي اعالم کرد.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامياســتان
اصفهان از واژگون شــدن يک دســتگاه
سواري پژو  405و فوت  2نفر و مجروحيت
 2سرنشــين ديگر خودرو خبر داد.سرهنگ
«جهانگير کريمي» در گفت و گو با پايگاه
خبري پليس بيان داشــت  :ماموران پليس
راه «اردستان» از واژگون شدن يک دستگاه
سواري پژو  405در اين محور مطلع و جهت
بررســي موضوع به محل اعزام شدند.وي
ادامه داد :متاسفانه در اثر اين حادثه رانندگي
 2نفر از سرنشينان پژو فوت و  2سرنشين
ديگر خودرو نيز مجروح و به بيمارســتان
منتقل شدند.اين مقام انتظاميبيان داشت:
علت وقوع اين حادثه توســط کارشناسان
عدم توجه به جلو توسط راننده اعالم شده
است.سرهنگ کريميدر پايان به شهروندان
توصيه کرد :با ســرعت مجــاز و مطمئنه
رانندگي کنيد و از عجله و شتاب در رانندگي
بپرهيزيد تا شاهد وقوع حوادث تلخ جادهاي
نباشيم.
آزادي  ۱۱۰زنداني جرائم غيرعمد
در آستانه سال نو

110زندانــي جرائــم غيرعمــد با تالش
دادگســتري گنبــدکاووس و کمک خير
گنبدي تا پايان امسال از زندان آزاد ميشوند.
رئيس دادگستري شهرستان گنبدکاووس در
گفتوگو با ميزان گفت :در جلسه با شاکيان
 ۱۱۰زنداني جرايــم غيرعمد و مالي ،آنان
با بخشش طلبشان زمينه آزادي اين تعداد
زنداني را در آســتانه سال نو فراهم کردند.
رمضانعلي عابدي افزود :حاج محمد شهرکي
خير گنبدي نيــز مابقي بدهي اين زندانيان
را پرداخت ميکند.وي اضافه کرد :اين خير
گنبدي از ابتداي امســال تــا کنون زمينه
آزادي  ۳۰۰زنداني را فراهم کرده است.
سرقت مسلحانه
از بانک کوثر شعبه خيام تبريز

صبح روز شــنبه يکي از شــعب موسسه
مالي اعتباري کوثر در تبريز مورد ســرقت
قرار گرفت.به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان؛ به گفته شــاهدان ،فردي با تهديد
بمب دستي وارد موسسه شده و مبلغ ۱۲۰
ميليون ريال به سرقت برده است.سرهنگ
فرهنگ نــوروزي ،فرمانده انتظاميتبريز با
تاييد سرقت مسلحانه صبح از موسسه مالي
اعتباري کوثر گفت :با پيگيري پليس ،سارق
دستگير شد و در اختيار پليس آگاهي استان
قرار گرفت.
توقف دوباره جستجو و انتقال پيکر
جانباختگان پرواز «تهران -ياسوج»

فرماندار شهرســتان دنــا از توقف عمليات
جســتجو و انتقال پيکر جانباختگان پرواز
تهران -ياسوج بعلت مساعد نبودن شرايط
جوي در ارتفاعات دنا در بيســت و يکمين
روز خبرداد.عباس بهشتي روي در گفت و
گو با ايسنا افزود 50 :تيم از نيروهاي امدادي
و تيمهاي کوهنوردي براي جست و جو و
انتقــال پيکر جانباختگان ســانحه هوايي
تهران -ياســوج آماده باش هســتند تا در
صورت مساعد شــدن هوا عمليات را آغاز
کنند.وي اظهار کرد 2 :فروند بالگرد هالل
احمــر و اورژانس نيز هــم اينک در محل
ورزشگاه شهر سي سخت مستقر است و به
محض مساعد شدن شرايط هوا امدادگران
را به ارتفاعات پازن پير اعزام خواهند کرد.
فرماندار شهرســتان دنا خاطرنشــان کرد:
شرايط نامســاعد جوي شنبه ،شدت وزش
باد ،مه غليظ ،و کوالک شــديد و وجود ابر
در ارتفاعات اجــازه اعزام نيروهاي امدادي
به منطقه ســقوط هواپيما تهران -ياسوج
در ارتفاعات دنا و انجام عمليات جســت و
جو براي يافتن پيکرهاي جانباختگان اين
ســانحه را نداده است.بهشتي تصريح کرد:
يک بالگرد صبح شــنبه بــه منطقه اعزام
شــد اما به دليــل وزش باد شــديد و مه
غليظ امکان فرود آمدن نداشت .در تالش
هســتيم تا يک کمپ با امکانات الزم در
ارتفاعات دنا ايجاد شود.

