حوادث
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سانحه رانندگی در جاده سوادکوه
 3کشته برجا گذاشت

حادثه برخورد دو دستگاه خودروی سواری تیبا و نیسان صبح دوشنبه در جاده سوادکوه استان مازندران سه کشته برجاگذاشت.
به گزارش ایرنا  ،سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران در گزارشی اعالم کرد  :براثر شدت برخورد سه نفر از
سرنشینان خودروها در دم جان باختند .زکریا اشکپور افزود :تالش نیروهای اورژانس برای نجات آنان فایده ای نداشت .

حادثه در قاب

مردی با قفل کتابی همسرش را کشت
عکس :توکلی

واژگونی کامیون حامل سنگ آهن در کرمان

...

ازمیان خبرها
قتل مرد  ۵۰ساله با گلوله در «کوچصفهان»

ادامه جست و جوها برای یافتن گمشدگان
کوه «چور»

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان از
مفقود شدن هشت نفر از عشایر کوچ رو در کوه "چور" در حد
فاصل ممبین – بازفت خبر داد.
صادق سالمت در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به مفقود شدن
هشت نفر از عشایر کوچ رو اظهار کرد :با توجه به گرم شدن
هوا در خوزستان هر ساله عشایر کوچ رو در این فصل سال
به سمت بازفت کوچ می کنند.
وی با اشاره به بارندگی و بارش برف در مناطق شمالی
خوزستان افزود :شب یک شنبه به دلیل بارش برف و وزش
باد و وجود مه در مسیر کوچ ،هشت نفر از عشایر کوچ رو
در کوه "چور" حد فاصل ممبین  -بازفت در چهار محال و
بختیاری مفقود شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان گفت:
یکی از این عشایر مفقود شده حدود ساعت  6صبح دیروز
( 27فروردین ماه) در تماسی اعالم می کند که در مسیر
گم شده اند اما تماس قطع می شود و اکنون این افراد در
دسترس نیستند.
سالمت بیان کرد :حدود ساعت  8:30صبح دیروز یک
تیم امداد تخصصی امداد و نجات کوهستان از هالل احمر
ایذه به منطقه اعزام شد .همچنین حدود  16نفر از عشایر
و خویشاوندان مفقودشدگان که از اهالی منطقه هستند،
در این محل در حال جست وجو هستند.

مهاجم ناشناس رقم زد

قتل نوجوان  17ساله در کوچه خلوت
ماجرای زخمی شدن وحشتناک پسر  17ساله ای که
قصد داشــت با آرایشگر مطلقه ای ازدواج کند با فوت
او رنگ و بوی جنایی گرفت .به گــزارش فــارس ،بامداد
دیروز ماموران انتظامی کالنتری  160خزانه در تماس با
بازپرس کشیک قتل پایتخت از فوت مشکوک پسری جوان
روی تخت بیمارستان خبر دادند.
براساس اظهارات ماموران این پسر جوان از بامداد 24
فروردین ماه امسال به بیمارستان منتقل شده بود و علت
فوت نیز برحسب ظاهر شدت جراحات وارد شده به بدن
مقتول بود .پس از ثبت این اظهارات تحقیقات گسترده
ای در زمینه این ماجرا کلید خورد و مشخص شد اصل
درگیری بین متوفی ،دوست متوفی و زن همراه شان با
یک مرد غریبه بوده است .براساس اظهارات زنی که پایش
به این پرونده باز شده بود ،بین مقتول و این زن یک رابطه
احساسی برقرار بوده و حتی مقتول به خواستگاری این
زن نیز رفته بود که خانواده ها با این وصلت مخالفت کرده
بودند.
این زن جوان دیروز به دادسرای جنایی منتقل و در برابر
بازپرس کشیک قتل پایتخت مدعی شد :من آرایشگر
هستم و مقتول نیز در کــار چــاپ و پخش تراکت های
تبلیغاتی بــود .زمانی که بــرای چــاپ تراکت تبلیغاتی
آرایشگاهم نزد او رفته بودم با هم صمیمی شدیم و پس از
مدتی تصمیم به ازدواج گرفتیم اما خانواده ها مانع شدند.
آرایشگر جوان افزود :شب واقعه نیز سوار موتور مقتول و
دوستش شده بودم تا به خانه بروم که ناگهان قاتل به داخل
کوچه محل وقوع جنایت آمد و آرش و دوستش را هدف
ضربات قمه اش قرار داد.
در انتهای رسیدگی به این پرونده با دستور بازپرس جنایی
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و دستورات الزم در
زمینه دستگیری قاتل در اختیار اداره دهم آگاهی پایتخت
قرار گرفت.

 7کشته و  17زخمی طی درگیری در یک
زندان آمریکا
رسانههای آمریکایی از کشته شدن  7نفر و زخمی شدن
 17تن بر اثر درگیریهای شدید در یک زندان در ایالت
کارولینای جنوبی خبر دادند.
به گزارش فارس ،در پی درگیریهای شدید در زندانی در
کارولینای جنوبی آمریکا 7،نفر کشته و 17تن دیگر زخمی
شدند .به گزارش شبکه ان بی سی نیوز ،درگیریها عصر
روز یک شنبه به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت سه بامداد
دوشنبه ادامه یافت.
مقامهای آمریکایی هنوز درباره علت این درگیریها موضع
گیری نکرد ه و از آغاز تحقیق در این باره خبر دادهاند.

قاضی ویژه قتل عمد اعالم و بدین ترتیب با حضور
قاضی علی اکبر احمدی نژاد در محل وقوع جنایت،
تحقیقات در این باره آغاز شد.
گزارش خراسان حاکی است همسر مقتول که به اتهام
ارتکاب جنایت با صدور دستوری از سوی قاضی شعبه
 208دادسرای عمومی و انقالب مشهد دستگیر شده
بود ،در همان مراحل اولیه بازجویی به قتل همسرش
اقــرار کــرد .بررسی هــای بیشتر در ایــن بــاره ادامــه
دارد.

متهمپروندهاسیدپاشیبهدانشآموز 11سالهدستگیرشد
مــعــاون اجتماعی انتظامی اســتــان کرمانشاه از
دستگیری یکی از متهمان اسیدپاشی در شهرستان
اسالم آبادغرب خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
محمدرضا آمویی اظهارکرد :به دنبال اعــام مرکز
فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره اسید پاشی
کهصبحروز 26فروردیندرشهرستاناسالمآبادغرب
رخ داد ،موضوع به صورت ویژه بررسی شد .وی با بیان
این که این حادثه در مقابل یکی از مــدارس رخ داد،
افزود :پس از حضور ماموران در محل حادثه مشخص

شد نوجوانی یازده ساله مورد حمله اسید پاشی قرار
گرفته است .آمویی خاطرنشان کرد :این دانش آموز
از ناحیه سمت راست صورت و پشت دو کتف مجروح
شده و اکنون در حال طی کردن مراحل درمانی در
بیمارستان است.
معاون اجتماعی انتظامی کرمانشاه با بیان این که دو
متهم در این خصوص شناسایی شدند ،افزود :یکی از
آن ها دستگیر شده و متهم دیگر فراری است که تالش
برای دستگیری وی ادامه دارد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به طرح های جدید برای کاهش تصادفات خبر داد:

اخ

سیدخلیل سجادپور -رانندگان پرخطری که مرتکب
تخلفات حادثه ساز شوند ،پس از گذراندن دوره های
آموزشی و توجیهی به عنوان همیار پلیس ،به پیشگیری
از وقوع تخلفات و سوانح رانندگی می پردازند.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با
بیان این مطلب در گفت و گویی اختصاصی به خراسان
گفت :همزمان با ادامــه طرح آزمایشی پیشگیری از
تصادفات با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی
که هم اکنون در آزادراه شهید شوشتری و بولوار وکیل
آباد مشهد در حال اجراست ،تدابیر ویژه دیگری نیز
به منظور فرهنگ ســازی و کاهش سوانح دلخراش
رانــنــدگــی ،بــه اجــرا درمــی آیــد .قاضی «سیدهادی
شریعت یــار» اف ــزود :کمیته شناسایی راهکارهای
کاهش تصادفات با همکاری پویش مردمی «شهر بدون
تصادف» همواره در تالش هستند تا برای جلوگیری
از حوادث دلخراش رانندگی زیر نظر مستقیم معاون
دادستان چاره اندیشی کنند چرا که وقوع هر سانحه
مرگبار یا جرحی در تصادفات که به راحتی قابل
پیشگیری اســت ،آسیب های اجتماعی و اقتصادی
زیادی را در پی دارد که جبران برخی از آن ها دیگر
امکان پذیر نیست.
رئیس کارگروه پیشگیری از تصادفات دادسرای مرکز
خراسان رضوی اضافه کرد :به منظور آشنایی اندک
افرادی که با رانندگی پرخطر ،شرایط وقوع حوادث
مرگبار و جبران ناپذیر را رقم می زنند ،از این پس طرح
های ویژه ای در مشهد به اجرا گذاشته میشود تا این
گونه رانندگان نه تنها با مشاهده عواقب رانندگی
پرخطر و آسیب های وحشتناک آن ،دست از رفتارهای

حادثه ساز یا ایجاد حرکات مارپیچ و رفتارهای پرخطر
هنگام رانندگی به دادسرا معرفی شوند باید در کالس
های آموزشی و توجیهی شرکت کنند و با مشاهده
فیلم های سوانح رانندگی و آسیب های اجتماعی بعد
از وقوع تصادف ،به فرهنگ سازی در
این زمینه بپردازند چرا که هیچ کس
نمی تواند مانند راننده ای که خود
بارها تخلفات خطرناک را مرتکب
شــده اســت ،به تشریح ایــن رفتارها
بعد از مشاهده عواقب خطرناک آن
بپردازد.
وی گــفــت :بــه همین مــنــظــور ،این
گونه رانندگان پس از آن که متوجه
عاقبت اعمال خــود شدند در کنار
پلیس راهنمایی و رانندگی به آموزش
دیگران می پردازند و حتی به عنوان
پلیس نامحسوس می توانند تخلفات
را گزارش کنند یا به یاری پلیس برای
کاهش تصادفات درون و برون شهری
بشتابند.
قــاضــی «شــریــعــت یـــار» تاکید کــرد:
از دیگر طــرح هایی که در کارگروه
پیشگیری از تصادفات مورد تجزیه و
تحلیل های کارشناسی قرار گرفته،
استفاده از مجازات های جایگزین
در تصادفات جرحی است که در آن
رانندگان مقصر در دستگاه قضایی
بــه مــجــازات هــای جایگزینی مانند

ر
اسان

آموزش به رانندگان متخلف پس از شرکت در کالس
های توجیهی محکوم می شوند و آن ها نیز به عنوان
«همیاران پلیس» نقش مهمی در کاهش تصادفات
ایفا خواهند کــرد .سرپرست مجتمع قضایی شهید
کامیاب مشهد همچنین از آغاز طرح برخورد قاطع
دستگاه قضایی با رانندگانی خبر داد که در حالت
مستی پشت فرمان قرار می گیرند و سوانح مرگباری
را رقم می زنند.
قاضی «سیدهادی شریعت یــار» خاطرنشان کرد:
این گونه رانندگان در صــورت دستگیری نه تنها به
مجازا تهای سنگین شرب خمر محکوم می شوند
بلکه گواهی نامه آنان ضبط و خودرویشان نیز تا زمان
شرکت در کــاس هــای آمــوزشــی و توجیهی توقیف
میشود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد :با کمک رانندگان
و پویش هــای مردمی ،امسال بتوانیم آسیب های
ناشی از تصادفات را به حداقل ممکن برسانیم تا دیگر
مادرانی داغــدار نشوند و خانواده ای با آسیب های
اجتماعی وحشتناک بعد از وقوع سوانح رانندگی از
هم نپاشد.

ماجرای دستگیری «شیطان شیشه ای» در پایتخت
شیطانشیشهایتهرانکهدرپوششمسافربرزنانراآزار
واذیتمیکرد،شناساییودستگیرشد.
به گزارش میزان ،چندی قبل زن جوانی با مراجعه به
کالنتری  ۱۱۹مهرآباد جنوبی به ماموران اعالم کرد که
توسط سرنشین یک دستگاه خودروی سواری دوو سیلو،
باتهدیدبهقتلموردآزارواذیتقرارگرفتهاست.باتشکیل
پرونده مقدماتی با موضوع "آدم ربایی و تهدید به قتل با
سالح سرد و اقدام به آزار و اذیت" ،پرونده در اختیار اداره
شانزدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگقرارگرفت.
سرهنگحمیدمکرم معاونمبارزهباجرایمجناییدرباره
تحقیقاتانجامشدهازشاکیپروندهگفت:شاکیپرونده
پسازحضوردرادارهشانزدهمپلیسآگاهیتهرانبزرگ
اعالم کرد که به عنوان مسافر سوار خودرو شده ،اما در
ادامه ،توسط راننده خودرو و با تهدید سالح سرد مورد
آزار و اذیت قرار گرفته است .این زن در توضیح ماجرا به
کارآگاهان گفت :ساعت  ۲۰:۳۰روز  22فروردین ،در
محدوده میدان آزادی به عنوان مسافر و به مقصد شهرک
ولی عصر سوار یک دستگاه خودروی سواری دوو سیلو
شدم که راننده آن جوانی حدود  ۳۵ساله با قد بلند بود.

پس از طی مسافتی ،راننده تغییر مسیر داد که اعتراض
کردم،اماویباکشیدنچاقوتهدیدبهکشتنمنکردودر
محدودهجادهقدیمکرجباتهدیدچاقومراموردآزارواذیت
قرار داد  .من در حالی که به شدت از ناحیه گردن مجروح
شده بودم ،توانستم از دست او فرار کنم و در این زمان
موفقبهبرداشتنقسمتیازشمارهپالکخودروشدم.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
با اشاره به دستگیری متهم در زمان ارتکاب دومین جرم
خود اظهار کرد :با شناسایی دقیق دوو سیلو ،کارآگاهان

شلیک پسر ناخلف به مادر!

با حضور به موقع پلیس ،فــرار جــوان ناخلف که با
شلیک تیر مــادر خود را مضروب کــرده بــود ،ناکام
ماند .به گزارش میزان،سرهنگ سید جواد رضوی
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان اظهار کرد:
روز یک شنبه در پی وقوع یک فقره تیراندازی در شهر
دالکی خانمی مصدوم و برای مداوا به بیمارستان
شهید گنجی برازجان منتقل شد .این مقام انتظامی
افــزود :با حضور به موقع ماموران کالنتری دالکی
تحقیقات وبررسیهای دقیق پلیسی برای شناسایی
و دستگیری عامل یا عامالن تیراندازی آغاز شد.
رضویخاطرنشانکرد:درنتیجهتحقیقاتواقدامات

پلیسی انجام شده مشخص شد فردی با یک قبضه
اسلحه کلت کمری اقدام به شلیک تیر به سمت مادر
خود کرده و از محل متواری شده است .سرهنگ
رضوی افزود :با مشخص شدن هویت متهم ماموران
انتظامی در کمترین زمان ممکن عامل تیراندازی را
دستگیر کردند و یک قبضه سالح کمری به کار رفته
در تیراندازی از وی کشف شد .این مقام انتظامی بیان
کرد :متهم در بازجوییها و تحقیقات به بزه انتسابی
اعتراف و انگیزه خود را اختالفات خانوادگی اعالم
کرد و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل
مرجع قضایی شد.

اقدامبهشناساییمحلسکونتمتهمدرمحدودهشهرک
ولیعصرکردند،امادرمراجعهبهاینمحلودرتحقیقات
نامحسوسپلیسیاطالعپیداکردندکهمتهمازاینمکان
متواری شده است .در ادامه تحقیقات و با ثبت دستور
توقیفخودرویدوودرسیستمجامعپلیس،واحدگشت
پلیس آگاهی تهران بزرگ در محدوده اتوبان فتح موفق
به شناسایی خودروی مدنظر شد .در زمان اعالم دستور
ایست به راننده  ،مأموران متوجه حضور خانم جوانی در
خودرو شدند که در حال درگیری با راننده بود .با وجود
اعالم دستور ایست از سوی واحد گشت پلیس آگاهی،
راننده خودرو اقدام به فرار و در طول مسیر فرار با چند
دستگاه خودروی عبوری دیگر تصادف کرد که در نهایت
متوقف ،دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
شد .معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگبااعالماینموضوعکهمتهمقصدآزارواذیتدومین
طعم ه خودش را داشت که از سوی ماموران دستگیر شد،
به اظهارات خانم جوان داخل خودروی متهم اشاره کرد
که به عنوان مسافر ،در محدوده میدان آزادی و به مقصد
شادآباد سوار خودروی متهم شده بود.

سرهنگ حمید مکرم خاطرنشان کــرد :متهم ضمن
اعتراف صریح به آزار و اذیت شاکی اصلی پرونده ،در
خصوص تالش نافرجام برای آزار دومین طعمه خود نیز
گفت پس از مصرف شیشه ،در محدوده میدان آزادی و به
مقصد شادآباد این خانم جوان را سوار کردم ،نرسیده به
شادآبادبودکهباچاقواوراتهدیدکردم.درحالیکهقصد
داشتم به داخل جادهای فرعی تغییر مسیر بدهم ناگهان
متوجه گشت پلیس شدم که به من نزدیک شده بود و به
من دستور ایست میداد .بسیار ترسیده بودم و اقدام به
فرار کردم ،اما در زمان فرار با چند دستگاه خودروی دیگر
تصادفکردمودرنهایتتوسطپلیسدستگیرشدم.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،در پایان این خبر با
اشاره به سوابق متهم در ارتکاب جرایم مرتبط با سرقت
و موادمخدر افــزود :با توجه به اعتراف صریح متهم و
صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه چهارم
دادسرایناحیه ۲۷تهران،تحقیقاتتکمیلیازمتهمدر
دستور کار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفتهاست.

باند سارقان حرفهای موتورسیکلت در لردگان متالشی شد

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از دستگیری دو
سارق حرفهای موتورسیکلت ،دو مالخر و کشف هفت
دستگاه موتور سیکلت سرقتی سبک و سنگین در این
شهرستان ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ «سیروس میرزایی» در
تشریح این خبر اظهار کرد :در پی وقوع چندین فقره
سرقت موتور سیکلت در شهر لردگان موضوع به
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود :مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس
از انجام اقــدامــات اطالعاتی دقیق با استفاده از
شگردهای پلیسی دو سارق را در یکی از روستاهای

کودکی که دزد شد!

تصا
صی خ

رانندگانپرخطر«همیارپلیس»میشوند
خطرناک بردارند بلکه در کنار پلیس قرار بگیرند و آن
چه را دیده و آموخته اند به دیگران نیز آموزش دهند.
این مقام قضایی با اشــاره به جزئیات این طرح ویژه
تصریح کرد :رانندگانی که به خاطر ارتکاب تخلفات

...

درامتدادتاریکی

عکس ها از خراسان

افراد ناشناس با شلیک گلوله جان یک مرد حدود  ۵۰ساله
را در بخش کوچصفهان شهرستان رشت گرفتند.
به گزارش ایسنا ،شب یک شنبه مردی حدود  ۵۰ساله به
هویت ح.الف در یکی از محلههای بخش کوچصفهان رشت
به ضرب گلولهای از ناحیه سینه ،توسط افراد ناشناس به
قتل رسید.
گفتنی است از همان دقایق اولیه مأموران پلیس آگاهی
در صحنه حاضر شدند و با هماهنگی مقام قضایی ،بررسی
همه جانبه برای کشف انگیزه و شناسایی قاتل در دستور
کار پلیس قرار گرفت .

سجادپور -مردی همسر  40ساله اش را با ضربات
قفل کتابی در مشهد به قتل رساند.
به گزارش خراسان ،این حادثه صبح روز گذشته در
خیابان پنجتن  68مشهد هنگامی رخ داد که مرد
عصبانی به دلیل اختالفات خانوادگی ،با همسرش
درگیر شد .در اثنای این درگیری مرد  45ساله قفل
کتابی را برداشت و ضربات متعددی به سر همسرش
وارد کرد.
با مرگ این زن ،مراتب از سوی ماموران انتظامی به
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تابعه شناسایی و با دریافت مجوز قضایی در یک
عملیات غافلگیرانه دستگیر کــردنــد .ایــن مقام
انتظامی شهرستان گفت :سارقان در بازجویی فنی
پلیس به سرقت موتورسیکلتهای سبک و سنگین
بهصورت باندی در لردگان و یکی از استا نهای
همجوار اعتراف کردند که در این زمینه دو مالخر
دستگیر شدند و هفت دستگاه موتورسیکلت سرقتی
کشف شــد .فرمانده انتظامی شهرستان لردگان
خاطرنشان کرد :مبلغ هفت میلیون و  550هزار
ریال وجه نقد حاصل از فروش موتورسیکلتهای
سرقتی نیز از سارقان به دست آمد.

زمانی مسیر زندگی ام را به اشتباه رفتم که همه خانواده ام
تحت تاثیر ثروت خواستگارم قرار گرفته بودند .او خودروی
گران قیمت و منزل ویالیی داشت اما نه تنها من بلکه دیگر
اعضای خانواده ام نیز از خود نپرسیدند جوانی در این سن
و سال چگونه ثروتمند شده است؟! تازه بعد از ازدواج بود که
فهمیدم «رستم» یکی از قاچاقچیان مواد مخدر است .هنوز
سه سال از زندگی مشترک مان نگذشته بود که همسرم به
جرم حمل مواد مخدر صنعتی دستگیر و در حالی به حبس
ابد محکوم شد که همه اموالش را در یک کالهبرداری مواد
مخدر از دست داده بود .من هم به ناچار از او طالق گرفتم
تا فرزند کوچکم را به درستی تربیت کنم اما در این میان
آن قدر در تنگنای مالی و مشکالت زندگی قرار گرفتم که
با ازدواج مجدد از فرزندم غفلت کردم و او در  14سالگی
به فردی مشروب خوار و سارقی حرفه ای تبدیل شد به
طوری که ...
زن جوانی که پسر 14ساله اش به اتهام سرقت اموال داخل
خــودرو توسط ماموران انتظامی دستگیر شده بــود ،در
حالی که بیان می کرد دیگر به خاطر کارهای زشت پسرم
از نگاه کردن به چشمان همسایگانم شرم دارم به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت :با زندانی
شدن همسر سابقم و ماجرای جدایی مان تیره روزی و
سیه بختی من نیز آغاز شد و با وجود مشکالت و هزینه های
سنگین زندگی مجبور به کار در بیرون از منزل شدم .این
بود که نتوانستم فرزندم را درست تربیت کنم و این غفلت
من باعث شد او در راه خالف گام بردارد .کاظم به درس
و مدرسه اهمیتی نمی داد و فقط با چند نفر از دوستانش
معاشرت می کرد که آن ها نیز بزهکاری را از همان دوران
کودکی تجربه کرده بودند .از کارهای زشت و شیطنت های
کاظم خسته شده بودم که تصمیم گرفتم او را به بهزیستی
بسپارم .با خودم اندیشیدم شاید شرایط زندگی در آن جا
برایش مناسب و بهتر باشد اما با مخالفت او روبه رو شدم.
از سوی دیگر کاظم هیچ توجهی به نصیحت های ناپدری
اش نداشت و مدام با او نیز درگیر می شد .دیگر راهی برایم
نمانده بود به همین دلیل از حدود دو سال قبل پول توجیبی
اش را قطع کردم تا بتوانم او را بیشتر کنترل کنم .اما نه تنها
این روش تربیتی کامال اشتباه بود و کارساز نشد بلکه خیلی
زود متوجه سرقت های خرد و کالن او شدم و فهمیدم راه را
به خطا رفته ام و فرزندم همدست افراد خالفکار شده است.
او سرقت از افراد پولدار را گرفتن حقش می داند و  ...کاظم
دیگر کمتر به خانه می آمد و بیشتر اوقاتش را با دوستان
خالفکارش می گذراند تا این که چند بار به جرم سرقت و
خالف دستگیر شد اما همچنان دوستی با افراد مشروب
خوار و سارق را ادامه می داد و من هم کاری از دستم ساخته
نبود جز این که هر بار مجبور می شدم با التماس و زاری و
پرداخت خسارت های شاکیان ،رضایت آن ها را جلب کنم.
زندگی فالکت بارم این گونه می گذشت تا این که فهمیدم
شب گذشته او و دوســتــان خالفکارش ،بعد از مصرف
مشروبات الکلی در تاریکی شب شیشه های یک خودروی
پارک شده را شکسته اند تا اموال داخل آن را سرقت کنند
که توسط ماموران گشت کالنتری الهیه دستگیر شدند
اما کاش ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی زاده
(رئیس کالنتری الهیه) نوجوان  14ساله پس از انجام
مشاوره های اجتماعی و خانوادگی به مقامات قضایی
معرفی شد تا قانون درباره او تصمیم گیری کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

یک کشته و  14مصدوم
در تصادف زنجیره ای اتوبان کرج  -قزوین

تصادف میان چند دستگاه اتوبوس ،تریلی و پراید در اتوبان
کرج  -قزوین  ۱۴مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.
مجتبی خالدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره این حادثه،
اظهار کرد :ساعت  ۲۳:۴۵شب یک شنبه تصادفی در
الین شمالی اتوبان کرج – قزوین ،حوالی کارخانه ماموت
به اورژانس اعالم شد  .این تصادف بین یک دستگاه تریلر
و سه دستگاه اتوبوس و یک دستگاه پراید رخ داده بود که
بالفاصله یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و پنج دستگاه
آمبوالنس برای رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان به
محل اعــزام شد .سخنگوی اورژانــس کشور اضافه کرد:
پس از حضور تکنسینهای اعزامی و ارزیابی صحنه حادثه
مشخص شد  ۱۴نفر در این حادثه مصدوم شدند که  7تن از
آن ها خانم و  7نفر دیگر آقا بودند .متاسفانه راننده یکی از
اتوبوسها که مردی  ۵۰ساله بود ،بر اثر شدت جراحات در
دم جان خود را از دست داده است.

افشای راز قتل مسلحانه مرد آزرا سوار
برادر مرد آزرا سوار به قتل برادرش با شلیک گلوله اعتراف
کرد .به گزارش میزان،ساعت  23یک شنبه شب گذشته
ماموران کالنتری  144جوادیه تهرانپارس هنگام گشت
زنــی در خیابان دمــاونــد ،تقاطع خیابان اتحاد به یک
دستگاه خودروی هیوندا آزرای موتورروشن در حاشیه
خیابان مشکوک شدند و پس از مراجعه به محل توقف
خودرو برای بررسی موضوع ،با جسد راننده روی صندلی
روبه رو شدند که از ناحیه سینه هدف اصابت گلوله قرار
گرفته و به قتل رسیده بود.
با اعــام خبر وقــوع جنایت به پلیس آگاهی و قاضی
کشیک ویــژه قتل دادســرای امــور جنایی  ،کارآگاهان
اداره دهم ویژه قتل و تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی
در محل کشف جسد حاضر شدند و پس از تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تحقیقات برای شناسایی
و دستگیری قاتل در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی

تهران بزرگ قرار گرفت .
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
با اعالم خبر دستگیری متهم در کمتر از  12ساعت از
زمان وقوع جنایت اظهار کرد :همزمان با شناسایی هویت
مقتول  39ساله که در محدوده تهرانپارس مغازه لوازم
خانگی دارد  ،کارآگاهان اداره دهم با بررسی تصاویر به

دست آمده از دوربین های مداربسته محدوده کشف
جسد موفق به شناسایی برادر مقتول به نام سعید 40
ساله شدند که دقایقی قبل از کشف خــودرو از سوی
ماموران  ،از خودرو پیاده شده و محل را ترک کرده بود.
با شناسایی تصاویر سعید از ســوی خــانــواده مقتول ،
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که این دو برادر اختالفات
شدید مالی با یکدیگر داشته اند .در نهایت سعید ساعت
 10صبحدیروز ودرکمتراز 12ساعتدرمحلسکونتش
دستگیر و سالح کمری مورد استفاده در جنایت از وی
کشف شد و در همان تحقیقات به صراحت به ارتکاب
جنایت و قتل برادرش اعتراف کرد.متهم در اظهارات
خود بیان کرده است که به دلیل اختالف شدید مالی با
برادرش ،از حدود دو ماه پیش اقدام به تهیه سالح کمری
کرده و پس از شدت پیدا کردن درگیری  ،وی را به قتل
رسانده است.
CMYK

