حوادث

سه شنبه  27تیر  23. 1396شوال .1438شماره 19586

 2کشته و  9زخمی در جریان
حمله با چاقو در چین

پلیس چین گفت :یکشنبه شب بر اثر حمله با چاقو در مرکز خرید 'والمارت' شهر 'شنژن' چین  2نفر کشته و  9نفر دیگر زخمی شدند.به گزارش
گلوبال تایمز چین شاهدان عینی این اتفاق را که در خیابان 'اوو ان' شنژن روی داده است 'وحشتناک' توصیف کردند.مظنون که با نام 'جیانگ
شنگون' معرفی شده مردی  30ســاله اهل 'چانگینگ' است که دســتگیر شده اســت.به گفته پلیس زخمی ها به بیمارســتان اعزام شده اند.

...

خط زرد
چگونه از آتش سوزی ناشی از برق جلوگیری کنیم
یکی از علل رایــج آتــش ســوزی در مناطق مسکونی یا
اداری برق است( .یخچال ،کولر گازی ،کولر آبی ،پنکه،
لباسشویی و )...
با رعایت نکات ایمنی زیر از بروز حوادث برقی در منزل خود
جلوگیری کنید.
*از استفاده بیش از حد و وارد آوردن بار اضافی به مدارهای
برق خانه اجتناب کنید .این راحت ترین کاری است که
شما می توانید برای کاهش خطر آتش سوزی ناشی از برق
انجام دهید.
*هر مدار برقی و سیم کشی در خانه شما تنها برای استفاده
و رساندن مقدار مشخصی برق طراحی شده و فشار آوردن
به این مدارها با کشیدن جریان خیلی زیاد از آن ها ،باعث
می شود سیم ها جرقه بزند یا خود به خود در اثر گرمای زیاد
به علت استفاده بیش از حد برق ،دچار آتش سوزی شود.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

حادثه در قاب

سقوط سنگ در جاده هراز

...

ازمیان خبرها
دادستان البرز آزار جنسی کودک کرجی را
تکذیب کرد
دادستان مرکز استان البرز خبر منتشر شده در فضای
مجازی در مــوردآزار رساندن ناپدری به کودک  7ساله
کرجی را تکذیب کرد.به گــزارش العالم ،حاجی رضا
شاکرمی دادستان مرکز استان البرز اظهارداشت :در
پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر آزار رساندن
ناپدری به کودک  7ساله کرجی ،در بیمارستان ها ،مراکز
درمانی و مراجع انتظامی بررسی گسترده انجام شد ولی
چنین موردی مشاهده نشد.
وی افزود :تاکنون چنین پرونده ای تشکیل نشده است
و مطالب درج شده در فضای مجازی مبنی بر تجاوز پدر
شیطان پرست به دختر خوانده خود در کرج  ،کذب است و
واقعیت ندارد .پیشتر فارس در گزارشی مدعی شده بود که
کیمیا دختر بچه  7ساله کرجی از سوی پدر ناتنی شیطان
پرستش بارها( طبق گفته کیمیا  ٧٠بار ) مورد تجاوز قرار
گرفته است .

دستگیری عامل تعرض به چند
بانوی اصفهانی
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :یک
بیمار روانــی که صبح دیــروز به چند نفر از بانوان تعرض
کرده و متواری شده بود ،ظرف کمتر از یک ساعت توسط
ماموران شناسایی و دستگیر شد.به گزارش انتخاب و به
نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان،
سرهنگ حسین حسین زاده در این باره اظهار کرد :ساعت
 10:30صبح دیروز شخصی که از ناهنجاری های رفتاری
و بیماری روانی رنج می برد و به تازگی نیز تحت درمان
قرار گرفته بود در حوزه کالنتری  18به یکی از بانوان در
حال تردد متعرض و متواری شد و دوباره همین شخص در
خیابان فارابی حرکت قبلی خود را تکرار و به دو نفر دیگر
تعرض کرد.وی افزود :از ساعت  10:30تا  11:20صبح
دیروز تحرکات بیمارگونه این شخص ادامه داشت که به
محض اعالم اولین اتفاق رخ داده ،بالفاصله تیم ویژهای
از فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان رسیدگی به
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و ظرف کمتر از
یک ساعت ،فرد مذکور به نام " ح_ج_ م"  35ساله  ،دچار
ناهنجاری رفتاری شناسایی و با وجود تعادل در گفتار و
رفتار ،بدون هیچ گونه ضایعه خاصی دستگیر شد.جانشین
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان این که هم
اکنون این فرد در یکی از مراکز رسیدگی به بیماران روانی
نگهداری می شود ،گفت :پلیس اصفهان از شهروندانی
که با نیروی انتظامی در دستگیری سریع متهم همکاری
داشتند سپاس گزاری می کند.

دستگیری یکی از اشرار مسلح شرق کشور
به همراه مقادیری سالح جنگی ونارنجک
توکلی-یکی از اشرار مسلح شرق کشور به همراه مقادیری
سالح جنگی ونارنجک دستگیر شد.رئیس دادگاه عمومی
شهرستان فهرج اظهار کرد :عصر روزگذشته طی یک
درگیریمسلحانه7،قبضه سالحجنگیبههمراهمقادیری
مهمات و نارنجک از داخل خودروی یکی از اشرار مسلح
شرق کشور کشف وضبط شد .قاضی ابوذر داوریان افزود:با
اقدامات اطالعاتی وحسب دریافت گزارشی مبنی بر
انتقال مقادیری سالح ومهمات از پهنای جغرافیایی استان
کرمان به سایر استان های کشور ،رسیدگی به این موضوع
در دستور کار ویژه سیستم قضایی وپلیس قرار گرفت.وی
بیانکرد :باهوشیاریمامورانانتظامیوطییکدرگیری
مسلحانه که خوشبختانه هیچ آسیبی به ماموران پلیس
وارد نشد،متهم با نام (خ-ق)از اشرار مسلح شرق کشور
به همراه 7قبضه اسلحه جنگی کالشینکف،یک قبضه
سالح شکاری غیر مجازو مقادیری مهمات دیگر از جمله
نارنجک در حوزه قضایی فهرج دستگیر شد.وی درادامه
با بیان این که شرور مسلح در این عملیات زخمی شده
است،گفت:تحقیقات تکمیلی و بازجویی از متهم درباره
انگیزه و علت جابه جایی این محموله سالح آغاز شده است.

یک سرباز هم خدمتی های خود را
به رگبار بست

پزشکی قانونی :تست موادمخدر و الکل روی ضارب حادثه
متروی شهرری ،منفی بود

سرباز وظیفه جمعی پادگان آمادگاه آبیک قزوین عصر دیروز هم خدمتی های خود را به رگبار بست .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما  ،سرباز وظیفه جمعی پادگان آمادگاه (ارتش) آبیک دیروز با سالحی که در اختیار داشت،
به سوی هم خدمتی های خود تیراندازی کرد .بر اثر این تیراندازی سه سرباز جان خود را از دست دادند و شش تن
دیگر زخمی و به بیمارستان ولی عصر (عج) آبیک منتقل شدند .گفته می شود ،سرباز ضارب پس از تیراندازی اقدام
به خود زنی کرده بود و به علت وخامت شدید وضعش به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد و جان باخت.
شنیده ها حاکی است که سرباز ضارب به علت آنکه با درخواست انتقالی وی موافقت نشده ،اقدام به تیراندازی
کرده است.در عین حال روابط عمومی ارتش شایع انتقالی وی را رد کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره کشته شدن ضارب در حادثه متروی شهر ری گفت :در بررسی های انجام
شده بر روی جسد مشخص شد که گلوله به انتهای ران مهاجم برخورد کرده است .به گزارش ایسکانیوز و به نقل از
صدا و سیما ،دکتر شجاعی درباره کشته شدن ضارب در حادثه متروی شهر ری گفت :در بررسی های انجام شده
بر روی جسد مشخص شد که گلوله به انتهای ران مهاجم برخورد کرده و بر اثر شدت خونریزی جان خود را از دست
داده است.رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت  :همه تست های مواد مخدر و الکل نیز بر روی جسد انجام
شد که نتیجه آن منفی بوده است.در همین حال به گزارش انتخاب حجتاالسالم ذوالفقاری که در حادثه متروی
شهرری مجروح شده بود از بیمارستان مرخص شد .

پسر معتاد قربانی دعوا با داماد شد
مـــردی کــه بـــرادر زن مــعــتــادش را در نـــزاع خیابانی
به قتل رسانده بود پس از  4ماه به قتل اعتراف کرد.
به گــزارش میزان ،اول فــروردیــن امسال جسد مردی
ناشناس در محور فرعی واقع در جاده جاجرود کشف و
بالفاصله موضوع به کالنتری  ۱۴۶حکیمیه اعالم شد.
با حضور مأموران کالنتری در محل و انجام بررسیهای
اولیه ،مشخص شد جسد متعلق به جوانی حــدود ۳۵
ساله است که بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به
قسمتهای مختلف شکم ،پا و گــردن به قتل رسیده
است .با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد»
و به دستور بازپرس شعبه ششم دادســرای ناحیه ۲۷
تــهــران ،پــرونــده بــرای رسیدگی در اختیار اداره دهم
ویـــژه قتل پلیس آگــاهــی تــهــران بـــزرگ قـــرار گرفت.
با توجه به مجهول الهویه بودن جسد ،تحقیقات اولیه
بــر شناسایی هویت جسد کشف شــده متمرکز شــد و
در نهایت هویت آن فرد به نام داوود ۳۵ساله با سابقه
دستگیری مرتبط با جرایم مواد مخدر شناسایی شد.
با شناسایی خانواده مقتول در منطقه اتابک ،خیابان
شهید غیاثی ،کارآگاهان به اعضای خــانــواده مقتول
مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطــاع پیدا کردند
که آنها هیچ شکایتی مبنی بر گم شدن یکی از اعضای
خانواده خود نکرده اند؛ زمانی که تحقیقات از خانواده
وی دربــاره علت شکایت نکردن از فقدان مقتول انجام
شد ،آنها در اظهارات خود گفتند :داوود به دلیل مصرف
موادمخدر سابقه غیبتهای طوالنی مدت از خانه داشت
و ما نیز به تصور این که او پس از گذشت مدتی دوباره به
خانه باز میگردد ،به پلیس مراجعه نکردیم .تحقیقات

پلیسی از محل زندگی مقتول و خانواده اش در دستور کار
کارآگاهان قرار گرفت تا سرانجام کارآگاهان با تحقیق از
اهالی محل زندگی مقتول اطالع پیدا کردند که چند روز
پیش از کشف جسد مقتول در محدوده جاجرود ،درگیری
شدیدی بین او و اعضای خانواده اش صورت گرفته و از
همان ایام ،مقتول دیگر در محل سکونتش دیده نشده
است .تحقیقات در این باره در دستور کار کارآگاهان قرار
گرفت و هر کدام از اعضای خانواد ه مقتول اظهاراتی
متفاوت درباره علت و انگیزه درگیری بیان میکردند.
طــی تحقیق از اعــضــای خـــانـــواده مــقــتــول ،خــواهــر
وی در صحبت هایش گفته بــود که «مــا اصــا به سمت

جــاجــرود نرفته ایــم و فقط یک بــار آن هم بعد از اتمام
مراسم برادرم به دماوند رفتیم و غروب هم برگشتیم».
بررسی ادعــای خواهر متهم دربـــاره تــردد نکردن در
منطقه جاجرود در دستور کار کارآگاهان قــرار گرفت
و با انجام اقدامات ویــژه پلیسی کارآگاهان اطمینان
پیدا کردند که خواهر مقتول در حال کتمان حقیقت
اســت؛ لــذا بــا هماهنگی بــازپــرس پــرونــده ،تحقیقات
پلیسی از خــواهــر مقتول در دســتــور کــار کارآگاهان
قــرار گرفت و سرانجام وی روز شنبه لــب بــه اعتراف
گشود و به اطــاع از قتل بــرادرش و همچنین معاونت
در انتقال جسد وی به جــاده جــاجــرود اعــتــراف کرد.

سارق زن در عملیات تعقیب و گریز پلیس کشته شد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تیراندازی صبح
دیروز در میدان المپیک خبر داد و جزئیات آن
را تشریح کــرد .ســردار حسین ساجد ینیا در
گفتوگو با ایسنا ،دراین باره گفت :حوالی ساعت
 4:30بامداد دیروز ،گزارشی از وقوع یک فقره
زورگیری و سرقت به عنف به مرکز فوریتهای
پلیسی  110اعــام شد که بالفاصله مأموران
ما در محل حاضر شدند.وی ادامــه داد :پس از
حضور مأموران پلیس در محل حادثه ،مالباخته
مشخصات ظاهری سارقان و خــودرویــی که با
آن متواری شدند را اعالم کرد که بر این اساس
مشخص شد یک زن و دو مرد در این سرقت نقش
داشته انــد.وی با بیان ایــن که مشخصات این
سارقان در اختیار مأموران قرار گرفت ،گفت:
دقایقی بعد ،یکی از گشتیهای حاضر در منطقه
موفق به شناسایی سارقان می شود و به آنان
دستور ایست می دهد؛ اما این افراد بدون توجه
به دستور پلیس متواری می شوند که در این
میان ،عملیات تعقیب و گریز میان مأموران و
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مجرمان آغاز می شود.ساجدی نیا ادامــه داد:
دقایقی پس از تعقیب و گریز ،مأموران مجبور به
شلیک چند تیر هوایی می شوند ،اما مجرمان باز
هم به دستور ایست پلیس توجهی نمی کنند و در
ادامه مأموران با رعایت قانون بکارگیری اسلحه،
مجبوربهتیراندازیبهسمتاینسارقانمیشوند
که در این میان سارق
زن کشته و یــک نفر
مـــجـــروح مـــیشـــود و
یکی از آ نهــا نیز فرار
مــی کــنــد.وی بــا بیان
این که سارق متواری
هم مدتی بعد توسط
مأموران دستگیر شد،
گفت :بررسی سوابق
این افراد نشان داد که
هر سه نفر سارق سابقه
دار و از اعضای یک باند
سرقت و زورگیری بوده

مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با
تشریح یک پرونده ،از مرگ ناخواسته پدر یک خانواده
بر اثــر شلیک تفنگ بــادی خبر داد.بــه گــزارش ایرنا از
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ ،ساعت 17:30
روز  25تیرماه فوت مشکوک فردی حدود  50ساله به
کالنتری  124یوسف آباد اعالم شد؛ با حضور ماموران
در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد این فرد بر
اثر اصابت گلوله ساچمه ای یک تفنگ بادی به قسمت
حساس سر فوت کرده است.پرونده ای در اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع 'فوت مشکوک'
تشکیل شد و با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور

اند و مواردی چون آدم ربایی نیز در پرونده آنان
وجود داشت .همچنین یکی از این زورگیران،
سابقه تجاوز به عنف نیز داشته است.وی با اشاره
به شایعه هایی که در این زمینه وجود دارد ،گفت:
درخواست ما از شهروندان این است که اخبار را از
منابع موثق و افراد مرتبط پیگیری کنند.

800هکتار جنگل فرانسه درآتش سوخت
خبرگزاری فرانسه با اشــاره به تــداوم آتــش ســوزی در
شهرستان «بــوش-دو-رون» واقع در جنوب شرقی این
کشور ،افــزود :تاکنون  800هکتار از مراتع و جنگل
هــای ایــن ناحیه طعمه آتــش شــده اســت.بــه گــزارش
روز یکشنبه ایــن خبرگزاری 800 ،آتــش نشان برای
خاموش کــردن ایــن آتــش ســوزی که احتمال می رود
ناشی از ته سیگار باشد ،از روز یکشنبه بسیج شده اند.
در حالی که آتش نشانی «بوش-دو-رون» در توییتر اعالم
کرد آتش سوزی تحت کنترل است ،اما روز گذشته هشدار
داد که عملیات آب پاشی و خاموش کردن آتش طوالنی

خواهد بود.تاکنون عــاوه بر  800آتش نشان200 ،
دستگاه خودرو برای حفظ خانه ها و نقاط حساس این
منطقه بسیج شده اند.بر اساس گزارش های منتشر شده،
این آتش سوزی تلفات جانی به همراه نداشته است اما دود
ناشی از آن از مارسی و کیلومترها دورتر قابل مشاهده
است.خبرگزاری فرانسه نیز اعالم کرد که آتش سوزی
در شهرستان بوش-دو-رون موجب توقف تردد متروی
تندروی ( )TGVپاریس  -مارسی شده است.به گزارش
ایرنا ،در روزهای اخیر ایتالیا نیز درگیر آتش سوزی های
گسترده در مناطق جنگلی است.

دستگیری بیش از  ۶۰نفر به اتهام فروش گوشت اسب در اروپا
بیش از  ۶۰نفر در اسپانیا به اتهام مشارکت در فروش
گوشت اسب در اروپا دستگیر شدند .به گزارش ایسنا،
این دستگیریها در پی تحقیقاتی چهار ساله در هشت
کشور انجام شده است .گفته شده این محموله که به
عنوان گوشت گاو به فــروش میرفته  ،بــرای مصارف
خوراکی مناسب نبوده است.
این عملیات با هماهنگی کشورهای بلژیک ،فرانسه،
ایتالیا ،پرتغال ،رومــانــی ،سوئیس و انگلیس انجام
شده است .اولین بار در سال  ۲۰۱۳مقامات ایرلند
برگرهایی را که گفته شده بود حاوی گوشت گاو است،
آزمــایــش کــردنــد .پس از آن تحقیقات در مــورد منشأ

عامل  4جنایت مسلحانه
در جیرفت دستگیر شد

توکلی-قاتل پدر و فرزند جیرفتی پس از 10سال در چنگال قانون
گرفتار شد.به گزارش خبرنگار ما پلیس کرمان در کمتر از  24ساعت
سومین قاتل فــراری با  4فقره قتل را دستگیر کرد .ماموران پلیس
آگاهی مردی را كه  10سال پیش مرتكب چهار فقره قتل مسلحانه
شده بود در رودبار جنوب دستگیر كردند .فرمانده انتظامی استان
كرمان روز گذشته اظهار کرد :متهم از مجرمان سابقه دار است که 4
فقره قتل مسلحانه در کارنامه سیاه خود دارد .به گزارش خبرنگار ما
سردار «رضا بنی اسدی فر» افزود :این شرور ،سابقه تیراندازی منجر
به جرح ،تیراندازی ایذایی ،شرارت و اخالل در نظم عمومی  ،سرقت
مسلحانه منزل وحمل و نگهداری سالح غیر مجاز را در پرونده خود
دارد.ویخاطرنشانکرد:متهم دربازجوییهایانجامشدهبهصراحت
به جرم خود اعتراف کرد و پس از سیر مراحل قانونی به مر جع قضایی
تحویل شد  .دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت در این باره
اظهار کرد :از متهم با هویت (الف.ن) چند قبضه کلت کمری به همراه
مقادیری فشنگ کشف وضبط شده است .قاضی مجید رستمی با بیان
این که علت وانگیزه این حادثه انتقام جویی شخصی بوده است ،افزود
:متهم 10سال پیش اقدام به قتل مسلحانه پدر وفرزند جیرفتی کرده
بود که روز گذشته طی اقدامات پلیسی کارگاهان پلیس آگاهی در
حوزه استحفاظی رودبار جنوب در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.

مرگ اتفاقی پدربا شلیک تفنگ بادی

جنایی تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .در تحقیقات
پلیسی ،کارآگاهان با حضور در محل به تحقیق از پسر
متوفی که در زمان وقوع حادثه به همراه پدرش تنها در
خانه حضور داشت ،پرداختند .پسر متوفی در اظهارات
خود به کارآگاهان گفت :قصد سفر داشتیم ،پدرم از من
خواست اسلحه [ بادی ] را برایش بیاورم تا آن را امتحان
کنیم؛ من یک ساچمه داخل تفنگ بادی گذاشتم و آن را به
پدرم دادم اما اسلحه شلیک نکرد؛ پدرم از من درخواست
پیچ گوشتی کرد تا گیر اسلحه را برطرف کند که ناگهان
تفنگ شلیک شد و گلوله به سر پدرم برخورد کرد.وی

آلودگی این گوشتها آغاز شد.در این تحقیقات شماری
از کمپانیهای گوشت ،سردخانهها و شرکتهای تولید
فست فود بررسی شدند .پلیس اروپــا( ،یوروپل) گفته
است در جریان این تحقیقات دریافتند که اسبهای
خیلی پیر در برخی از کشورها از جمله اسپانیا و پرتغال
که برای مصارف خوراکی مناسب نیستند پس از سالخی
به بلژیک صادر شده است.یک تاجر هلندی که ظن آن
میرود مهره اصلی این شبکه باشد ،دستگیر شده است.
دستگیرشدگان با اتهاماتی نظیر آزار حیوانات ،جعل
مدارک ،نقض قوانین مربوط به حفظ سالمت عمومی و
پولشویی روبه رو هستند.

خواهر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت28 :
اسفند ،مادرم با من تماس گرفت و گفت داوود پدرت را
میزند؛ من و شوهرم به نام مهدی ۴۲ساله به منزل پدرم
رفتیم؛ در زمان ورود ،داوود با چاقو پدرم را تهدید میکرد
و با دیدن ما ،به سمت شوهرم حمله ور شد؛ شوهرم نیز با
چاقویی که روی دیوار دستشویی قرار داشت ،او را زد .پس
از قتل برادرم ،همه ترسیده بودیم؛ جسد را داخل پارچهای
گذاشتیم و با خودروی سواری که شوهرم از دامادشان به
امانت گرفته بود ،جسد را به منطق ه جاجرود ،قبل از پلیس
راه در داخل یک جاد ه فرعی خاکی منتقل کردیم .با توجه
به اعترافات خواهر مقتول ،کارآگاهان با مراجعه به محل
سکونت او در خیابان شهید غیاثی وی را دستگیر کردند.
مهدی در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایتی
شد ،اما پس از مواجهه حضوری با همسرش و اطالع
از اعــتــراف صریح وی به ناچار لب به اعــتــراف گشود.
مهدی ضمن تأیید اظهارات همسرش ،در تکمیل آنها
گفت :برای نصیحت کردن برادرزنم ،به منزل پدرزنم
رفتیم ،اما به محض ورود به داخل خانه ،داوود با چاقو
به من حمله ور شد؛ من نیز با چاقویی که از لبه دیوار
برداشتم ،او را زدم،سپس جنازه را با همسرم به منطقه
جاجرودانتقالدادیمودرکنارجادهایخاکیرهاکردیم.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت:
با توجه به اعتراف صریح متهم ،قرار بازداشت موقت از
سوی بازپرس پرونده صادر شد و وی برای انجام تحقیقات
تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.

ادامــه داد :بالفاصله به پــدرم تنفس مصنوعی و ماساژ
قلبی دادم و همزمان موضوع را تلفنی با عمویم در میان
گذاشتم ،زمانی که اورژانــس به محل رسید ،گفتند که
پدرم فوت کرده است .بر اساس این گزارش ،کارآگاهان
به بررسی صحت اظهارات پسر پرداختند و با توجه به
نظریه تیم بررسی صحنه اطمینان پیدا کردند که شلیک
گلوله نمیتوانسته توسط شخص متوفی انجام شده باشد
لذا بار دیگر تحقیقات از پسر متوفی درباره نحوه شلیک
گلوله و مرگ پدرش در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرانجام صبح روز  26تیر ماه پسر متوفی در اظهارات
جدید خود اقرار کرد که با پدرش در اتاق مشغول صحبت

بوده است که پدرش از او خواسته قبل از رفتن به سفر،
تفنگ بادی را برایش بیاورد.وی گفت :ساچمه ای در
تفنگ قرار دادم و زمانی که به قصد بستن ،لوله تفنگ را
به سمت باال کشیدم ناگهان تیر شلیک شد و به سر پدرم
برخورد کــرد.وی اظهار کرد :به عمویم زنگ زدم و از او
خواستم خودش را سریع به خانه ما برساند ،بعد از چند
دقیقه اورژانس نیز به محل رسید اما متاسفانه پدرم فوت
کرده بود .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این خبر
گفت :متهم پرونده برای صدور دستور قضایی به شعبه دوم
بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران اعزام شد.

سیل در شمال شرق هند جان  60نفر را گرفت
بارندگی شدید و سیل در ایالت آســام در شمال شرق
هند بــاعــث کشته شــدن  60نفر شــد و زنــدگــی یک
میلیون و 700هــزار نفر را نیز تحت تاثیر قــرار داد.بــه
گــزارش ایــرنــا ،بــاران شدیدی که از چند روز گذشته
در ایالت های شمال شرقی هند آغــاز شده باعث باال
آمــدن آب رودخانه ها و جــاری شدن سیل شده است .
مقامات محلی ایالت آسام اعالم کردند بیش از  20هزار
نفر از مردم مناطق سیل زده پس از انتقال به مناطق امن
در اردوگــاه های موقت اسکان داده شده اند.به گفته
مقامات سازمان حفاظت محیط زیست آسام ،باال آمدن
رودخانه 'براهماپوترا' باعث جاری شدن سیل در پارک
ملی'کاریزانگا'شدهاست.تاکنوندوکرگدنتکشاخکه
نسل آن در حال انقراض است ،بر اثر سیل تلف شده است .
بارندگی شدید و سیل ،تلفات و خسارات مالی زیادی
نیز در ایالت های چتیزگر،مدیا پــرادش ،راجستان و
ماهاراشترابرجایگذاشتهاست.بهگفتهمقاماتدولتی،
در ایالت ماهاراشترا نیز روز یک شنبه گذشته یک نفر براثر
سیل جان خود را از دست داد.بارندگی و رانش زمین
در بزرگراه جامو وسرینگر در شمال هند نیز باعث ایجاد
ترافیک سنگین شد.سازمان مدیریت بالیای طبیعی
هند با اعالم کشته شدن  9نفر در باران های سیل آسا در
گجرات اضافه کرد که تاکنون  400نفر از مناطق سیل
زده منتقل شده اند.به گفته مقامات محلی ،بیشترین
خسارت ناشی از سیل به مناطق 'سوراشترا' در ایالت
گجرات وارد شده است.براساس گزارش های منتشر

شده ،باران های شدید در ایالت اویسا نیز باعث باال آمدن
سطح آب دو روخانه بزرگ این منطقه وجاری شدن سیل
در بخش رایاگادا شده است.سیل در ایالت اودیسا به
شبکه راه آهن و جاده ها خسارت وارد و دو پل را در منطقه
کالهندی تخریب کرد.

...

درامتدادتاریکی

سرگذشت سیاه  4برادر

من  3بــرادر داشتم که  2نفر از آن ها جان خود را بر سر
مصرف موادمخدر گذاشتند و به خاطر استعمال زیاد و
ناخالصی مواد مخدر صنعتی جان باختند و دیگری را هم
چند روز قبل با ضربه چاقو به قتل رساندم در حالی که هر
دو نفرمان نیز به موادمخدر آلوده بودیم و...
مرد  43ساله ای که به اتهام برادرکشی در مشهد دستگیر
شده است ،پس از آن که به سواالت تخصصی سرگرد نجفی
(افسر پرونده) درباره چگونگی ارتکاب جنایت پاسخ داد ،آه
بلندی کشید و در تشریح گذشته سیاه خود گفت :روزگاری
وضعیت مالی خوبی داشتیم و در منطقه قاسم آباد مشهد به
همراه  3خواهر و  3برادرم زندگی می کردیم .آن زمان من
برای تحصیل به منطقه آزادشهر می رفتم و به همین خاطر
خیلیخستهمیشدمچراکهمسیرطوالنیمدرسهبردرس
هایم نیز تاثیر می گذاشت و من مدام سرزنش می شدم ،این
بود که در دوران راهنمایی ترک تحصیل کردم و نزد پدر و
مادرم ماندم .از آن روز به بعد همواره با دوستانم به گشت
و گذار می رفتیم تا این که برای اولین بار طعم موادمخدر
را چشیدم .آن زمان  16سال بیشتر نداشتم و با دوستانم
به پارک وکیل آباد رفته بودیم که هنگام پایین آمدن از کوه،
پایم شکست.یکی از دوستانم مرا به خانه خودشان برد و
برای آن که درد پایم کمتر شود ،مقداری موادمخدر به من
داد البته قبال ،اولین بار در خانه دوستم با یکدیگر از آن
استفاده کرده بودیم اما بعد از آن ،دیگر به تنهایی مصرف
می کردم تا این که معتاد شدم .از ترس اعتیاد  2سال دیرتر
به سربازی رفتم اما یک ماه نیز نتوانستم دوام بیاورم و از
خدمت سربازی فراری شدم .از آن به بعد برای تامین هزینه
های مصرف مواد در حالی به خرده فروشی موادمخدر روی
آوردم که مصرف هرویین را آغاز کرده بودم .سال  1377با
دختر همسایه مان ازدواج کردم ولی به خاطر خالفکاری
های من هیچ وقت روزگار خوشی نداشتیم .در همین روزها
برادران دیگرم نیز معتاد شده بودند تا این که  2برادرم یکی
پس از دیگری بر اثر ناخالصی های موادمخدر جان باختند.
در این میان من طی یک درگیری ،برادر دیگرم را با چاقو
زدم و روانه زندان شدم .وقتی محکومیتم به پایان رسید
همسرم از من طالق گرفت و دادگاه حضانت  2پسرم را نیز
به او سپرد .از آن به بعد دوباره فروش موادمخدر صنعتی را
شروع کردم تا این که سال  1390ماموران ستاد مبارزه با
موادمخدر منزل ما را بازرسی کردند .آن روز برادرم با 5گرم
شیشه به  8سال زندان و من هم به خاطر  3گرم کریستال
به  2سال زندان محکوم شدم .یک سال بعد مورد عفو قرار
گرفتم و آزاد شدم .اما هنوز مدت زیادی از آزادی ام نگذشته
بود که مقداری موادمخدر هنگام مالقات به زندان بردم تا
برادرم استفاده کند ولی آن جا دستگیر شدم و دوباره 2
سال تحمل کیفر کردم .البته قبل از آن هم به خاطر صدور
چک های بالمحل یک سال در زندان بودم .باالخره وقتی
از زندان آزاد شدم به مصرف متادون روی آوردم البته در
زندان هم داروی متادون مصرف می کردم .روزگار تلخی
را در کنار مادرم می گذراندم تا این که این حادثه رخ داد و
من به خاطر هیچ ،برادرم را با ضربه چاقو کشتم! حاال هم
اگرچه خیلی پشیمانم اما ای کاش...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

...
اخبار

مرگ  ۱۶هندو در سانحه رانندگی
سقوط یک دستگاه اتوبوس به داخل در های در منطقه
"کشمیر تحت کنترل هند" جان دستکم  ۱۶تن را گرفت.
به گزارش ایسنا ،پلیس محلی اعالم کرد :در این حادثه
که روز یکشنبه رخ داد ،یک اتوبوس حامل تعدادی هندو
پس از خارج شدن از جاده به داخل دره عمیقی سقوط
کرد .این سانحه  ۱۶کشته و  ۲۷مجروح به جا گذاشت.
بنابر گزارشهای محلی ،پلیس و مردم محلی برای نجات
زخمیهاوخارجکردناجساددرمحلحادثهحاضرشدند.
به گزارش شینهوا ،زخمیها و مصدومان به بیمارستان
منتقل شدند و جراحت  ۱۹نفر از آنان شدید است.علت
وقوع حادثه در دست بررسی است.

ادامه آتشسوزیهای جنگلی در کانادا
پس از یک هفته
رسانههایداخلیکانادااعالمکردند:آتشسوزیهایجنگلی
در استان "بریتیش کلمبیا" با وزش بادهای تند تشدید شده و
پس از گذشت یک هفته همچنان ادامه دارد.به گزارش ایسنا،
ادامه آتش سوزیهای جنگلی در این منطقه هــزاران نفر را
وادار به تخلیه خانههایشان کرده است.دولت کانادا نیز در این
استان وضعیت اضطراری اعالم کرده است .هم اکنون 3هزار
آتشنشان با کمک هواپیما و بالگرد مشغول عملیات اطفای
حریق در غربیترین استان این کشور هستند و تا کنون این
عملیات برای مقامات کانادایی بیش از  ۸۰میلیون دالر هزینه
داشته است.گسترش سریع آتشسوزیها نه تنها بسیاری از
مردم را از خانههایشان فراری داده بلکه صنایع چوب و معدن را
نیزمختلکردهاست.بهگزارششینهوا،درمجموع ۱۷۸مورد
آتشسوزی در این استان گزارش شده است.
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