حوادث

چهارشنبه  1۷مرداد  2۵ .1397ذی القعده  .1439شماره 1988۶

واژگونی سمند یک کشته و  5زخمی
به جا گذاشت

رئیس مرکز اورژانس تهران گفت :بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در خیابان رجایی تهران ،یک نفر کشته و  5نفر دیگر مصدوم
شدند .پیمان صادقیان در گفتوگو با ایسنا ،درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد :این حادثه ساعت  6:58صبح دیروز رخ داد
که  ۵مصدوم توسط تکنسینهای اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال پیدا کردند.

آزارکودک  8ساله تهرانیدرمهمانیخصوصی

حادثه در قاب
راز اذیت و آزار یک کودک  8ساله توسط دو مرد جوان
در یک مهمانی خصوصی افشا شد.
به گــزارش رکنا ،شب چهارشنبه آخر سال  96مرد
جوانی در حالی که دست پسر  ٨سالهاش را بهدست
داشت هراسان به اداره پلیس رفت و از یک جنایت
سیاهی که برای پسرش رقم خورده بود خبر داد.
پسر  8ساله در تحقیقات گفت :برای خرید ترقه سوار
مترو شدم .تعدادی ترقه خریدم و دوبــاره سوار مترو
شــدم تا به خانه بــرگــردم .در راه بازگشت دو نفر از
دست فروشان مترو به من گفتند که میتوانند انواع و

له شدن پراید زیر چرخ کامیون  -ایالم

...

ازمیان خبرها

کالهبرداری میلیاردی
با فروش زمین های  دیگران
تــوکــلــی -کـــاهـــبـــردار حــرفــه ای وســـابـــقـــه داردر
حــالــی درکــرمــان  دســتــگــیــرشــد کــه مــتــهــم بــا تهیه
اسناد غیر اصیل خــود را مالک زمین ها معرفی و با
فـــروش امـــوال غــیــرمــنــقــول ازایــن طــریــق میلیاردها
ریـــــال کــــاهــــبــــرداری کــــرده اســـــت .بـــه گــــزارش
خــبــرنــگــارمــا پــس ازاعــــــام گـــــزارش هــــای مــتــعــدد
مردمی درزمینه  کالهبرداری درحوزه زمین،بالفاصله
رسیدگی به موضوع دردستور کارسیستم قضایی و پلیس
قرار گرفت وپس ازشناسایی این کالهبردار،دستورات
قضایی برای دستگیری متهم صادرشد.
بازپرس شعبه 4دادســرای عمومی و انقالب اسالمی
کرمان با بیان این که متهم از سال 94تحت پیگرد قضایی
قرار داشته است ،اظهار کرد :سرانجام طی اقدامات
پلیسی،شامگاه گــذشــتــه  ،ای ــن متهم 52ســالــه در
مخفیگاهش درروستای سیرچ کرمان دستگیر شد.
قـــاضـــی ســعــیــد عـــبـــاس آبــــادی افــــزود:تــــاکــــنــــون
35نــفــرعــلــیــه مــتــهــم مـــذکـــوردرایـــن پـــرونـــده اع ــام
شکایت  کرده اند و پرونده ای در سه جلد با بیش از700
صفحه علیه متهم در شعبه  4این دادسرا تشکیل شد و در
حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد :این متهم عالوه برپرونده مطروحه
دراین شعبه،دارای محکومیت هایی مشابه در اجرای
احکام دادســـرای عمومی وانــقــاب اســت که قطع ًا با
دستگیری این کالهبردار،محکومیت های وی اجرا
خواهد شد.
وی گفت :یکی از شیوه های کالهبرداران پیشنهاد
فروش زمین با قیمت بسیار پایین تر از قیمت واقعی ملک
در بازار است که در این گونه موارد نیز افراد باید دقت
الزم را به عمل آورند .

علت وقوع حادثه متروی
میرداماد اعالم شد

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران علت وقوع
حادثه روز گذشته در متروی میرداماد را تشریح کرد.
به گزارش فارس فرنوش نوبخت به حادثه روز دوشنبه
گذشته در متروی میرداماد اشاره کرد و گفت :گیربکس
موتور پله برقی دچار مشکل شده بود که این حادثه رخ
داد .وی با بیان این که فقط نقص فنی در بروز این حادثه
نقش داشته و مورد دیگری نبوده است ،گفت :هم اکنون
مشکل برطرف شــده و مترو در ایــن ایستگاه در حال
مسافرگیری است.
وی درب ــاره آمــار متناقض منتشر شــده در بــاره تعداد
مصدومان گفت :ابتدا اعالم شد  ۴نفر مصدوم شده اند
اما بعد تعداد مصدومان  ۶نفر اعالم شد که هم اکنون به
جز یک نفر از مصدومان بقیه شهروندان از بیمارستان
ترخیص شده اند و مترو تا آخرین لحظه پیگیر مداوای
این شهروند خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بهره بــرداری متروی تهران و حومه
ضمن عــذرخــواهــی بابت حــادثــه رخ داده در متروی
میرداماد گفت :در تالش هستیم تا چنین حوادثی در
آینده رخ ندهد.

فرود اضطراری هواپیمای آموزشی
در البرز  2مصدوم داشت
رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز اعالم کرد
که بر اثر فرود اضطراری یک فروند هواپیمای آموزشی در
این استان  2سرنشین آن مصدوم شدند.
دکتر مهرداد بابایی در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد:
این فرود اضطراری ساعت  12:15ظهر امروز (دیروز)
درروســتــای کوشک زر شهرستان ساوجبالغ به مرکز
فوریت های پزشکی استان البرز اطــاع داده شد که
بالفاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
ایــن مسئول خاطر نشان کــرد :خلبان  28ساله این
هواپیما و خانم  58ساله سرنشین هواپیما دچار آسیب
سطحی شدند.
وی اظهارکرد :مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات
پیش درمانی توسط نیروهای امدادی به بیمارستان امام
جعفر صادق (ع) هشتگرد ساوجبالغ انتقال داده شدند.
رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز به جزئیات
بیشتر این حادثه اشاره نکرد.
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اقسام ترقه را با قیمتهای ارزان به من بدهند .من هم
گولشان را خوردم و همراهشان رفتم اما آنها مرا به
خانهای بردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند.
با شکایت پسر بچه تحقیقات به دستور بازپرس شعبه
هشتم دادسرای امور جنایی برای شناسایی مردان
شیطان صفت آغ ــاز شــد .در بــررس ـیهــای صــورت
گرفته کارآگاهان موفق به شناسایی خانه مد نظر
شدند.
بدین ترتیب صاحب خانه شناسایی و برای تحقیقات به
اداره آگاهی منتقل شد .صاحبخانه که مرد جوانی بود

مدعی شد که در زمان حادثه به مسافرت رفته و کلید
خانهاش را برای چند روزی به دو نفر از دوستانش داده
است .تحقیقات نشان میداد که دو پسر جوان همان
فروشندههای داخل مترو بودند که این جنایت سیاه
را رقم زدهاند.
بــا برمالیی هویت م ــردان تبهکار بررسیها بــرای
دستگیری آنها ادامه یافت ،اما دو مرد جوان از تهران
خــارج شــده بــودنــد .بررسیهای کــارآگــاهــان اداره
شانزدهم برای دستگیری متهمان ادامه داشت تا این
که مأموران یکی از شهرهای شمال غربی کشور با خبر

شدند که مرد جوانی در یک مهمانی شبانه از جنایت
سیاهی که شب چهارشنبه سوری در تهران مرتکب
شده خبر داده است.با این سرنخ تحقیقات در این
شاخه متمرکز شد و کارآگاهان این مرد شرور را که یکی
از متهمان جنایت سیاه بود ،شناسایی کردند.
بدین ترتیب با هماهنگیهای صورت گرفته با بازپرس
رضوانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران
مــأمــوران وارد عمل شدند و او را دستگیر کردند.
تحقیقات بــرای دستگیری عامل دیگر این جنایت
سیاه ادامه دارد.

دادستانی به ماجرای غرقشدن  ۳دانشآموز یزدی در گرجستان ورودکرد

ردپایارزمسافرتیدرفاجعهگرجستان

با غرقشدن  ۳دانشآموز یزدی در گرجستان ،دادستان
یزد دستور رسیدگی ویژه به موضوع از جنبه عمومی جرم
را صادر کرد.
به گــزارش ایلنا ،علی اکبر شمس دادســتــان عمومی
و انقالب یــزد ضمن عــرض تسلیت و ابــراز همدردی با
خانوادههای داغدار این حادثه ،اظهار کرد :با عنایت به
وصول گزارشی مبنی بر اعزام تعدادی از نوجوانان استان
از استان یزد به کشور گرجستان تحت عنوان اردوی
آمادگی فوتبال که منجر به غرقشدگی و فوت دو نوجوان
شد ،مراتب برای بررسی دقیق ابعاد این مسئله در دستور
کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ،پس از دستور دادستان عمومی و
انقالب یزد مبنی بر بررسی دقیق ابعاد این مسئله ،اولیای
دم نوجوانان فوت شده و تنی چند از نوجوانان بازگشته
از این سفر و مدیرکل ورزش و جوانان استان به دادسرا
احضار شدند و مراتب مورد بررسی قرار گرفت که مشخص
شد قبل از اقدام به این اردو با هیچیک از نهادهای مسئول
در استان هماهنگی صورت نگرفته و  ۱۲نوجوان ۱۳
ساله فراگیر باشگاه ورزشی ،تنها همراه با یک زوج و دو
فرزندشان به این سفر برده شدهاند و عالوه بر دریافت
ارز دولتی ،مبالغی هم از والدین این نوجوانان با عناوین
مختلف دریافت شده است.
در همین حال زمانی قمی استاندار یزد نیز از تشکیل
کمیتهای برای بررسی درگذشت دو فوتبالیست نوجوان
یزدی در اردوی گرجستان،خبر داد.
▪ این دو نوجوان چگونه به کام مرگ رفته اند؟

به گزارش ایرنا 32 ،بازیکن مدرسه فوتبال آرمان کویر در
قالب  2گروه  20و  12نفری همراه تور گردشگری و به
بهانه برگزاری اردو چند روز پیش راهی تفلیس پایتخت
گرجستان شدند .در حاشیه این اردو دو نوجوان یزدی
بهنامهای«محمدحسینورمزیار»و«امیرمحمدکاربخش»
غرق شدند  .به گــزارش ایــران مادر «محمدحسین» در
حالی که با چشمان اشکبار در انتظار تحویل جسد تنها
فرزندش بود ،می گوید« :به ما گفته بودند  5مربی همراه

بچهها هستند اما از زمانی که ارتباطمان با بچهها قطع شد
هیچ کس تماس نگرفت .من از پسرعمویم خواستم پیگیر
شود که آن جا گفتند پسرم در ساحل مشغول توپ بازی
بوده که در باتالق گیر افتاده و از دست رفته است».
مسعود شریعتی -مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد -در
این باره گفت :اعزام ورزشکاران به خارج از کشور باید طبق
مقررات باشد و افراد برای کسب مجوز از شورای برون
مرزی وزارتخانه اقدام کنند .مسئوالن یادشده و بازیکنان
برای سفر به خارج از کشور مراجعهای به این اداره کل،
هیئت فوتبال و شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان
نداشتهاند.
▪ادعای سودجویی و استفاده از ارز دولتی

بهگفته شریعتی اگر اعزامها ورزشی باشد تمام مراحل
دقیق و با نظارت وزارت ورزش و جوانان و شورای برون
مرزی انجام خواهد شد و در مجموع اردوی این افراد در
گرجستان در قالب یک تور تفریحی و گردشگری بود.
این در حالی است که اولیای دو دانشآموز قربانی در
مصاحبههای خود ادعا کردند که انگیزه سودجویی به
ویژه استفاده از ارز دولتی مربیان و مدیران را وسوسه کرده
که چنین سفری را ترتیب دهند .عبدالرضا دستا رئیس
هیئت فوتبال استان یزد نیز با اشاره به این که هیچ مجوزی
بــرای این سفر گرفته نشده بود  ،ادامــه داد :در محافل
شنیدههایی مبنی بر سوء استفادههای ارزی از این سفر به
ظاهر فوتبالی هم به گوش میرسد که هنوز تأیید رسمی
نشده است.

انفجار مرگبار در پی برخورد تانکر با تریلر در ایتالیا
برخورد یک تانکر با تریلر حامل خودرو در بزرگراهی
نزدیک به فرودگاه شهر بولونیا در ایتالیا دست کم دو
کشته و بیش از ۶۰مجروح برجای گذاشت .به گزارش
ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای ایتالیایی صدای انفجار
ناشی از این تصادف به حدی بود که تا مرکز شهر بولونیا
هم شنیده شده است .پلیس اعالم کرده که بزرگراه به
دلیل این تصادف شدید به کلی بسته شده و ماموران
آتش نشانی و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شده
اند .حادثه بر اثر برخورد یک تریلر خودروبر و تانکری
حامل مواد شیمیایی قابل اشتعال روی پلی در بزرگراه

مشرف به فرودگاه شهر بولونیا روی داده است .بر
اساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده بخشی از پل
بزرگراه به کلی فرو ریخته و دامنه آتش ناشی از انفجار
به پارکینگ زیر پل نیز گسترش پیدا کرده است؛ این
مسئله خود سبب آتش گرفتن خودروهای پارک شده
و شدت یافتن انفجار شده است .به گزارش یورونیوز،
این در حالی است که در جریان تصادفی دیگر در
جنوب ایتالیا  ۱۱کارگر خارجی جان خود را از دست
دادند .قربانیان سوار بر وانتی بودند که از مزرعه باز
میگشت و در میانه راه با یک کامیون برخورد کرد.

بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ،خانواده این دو پسر
مدعی شدند مسئوالن این مدرسه فوتبال به بچهها گفته
بودند اگر در این اردو شرکت نکنید از تیم اخراج خواهید
شد .مادر یکی از این دانشآموزان در مصاحبهای که در
فضای مجازی منتشر شد ،اظهار کرده که هزینه گذرنامه،
ویزا و تمامی مخارج سفر را از والدین بچهها دریافت کرده
بودند .پدر «امیرمحمد» نیز با صدایی بغضآلود گفت:
«هر چقدر به مسئوالن این تیم فوتبال گفتیم نمیخواهیم
بچهمانرابهمملکتغریببفرستیمگوشندادندوگفتند
«امیرمحمد» بااستعداد است .این سفر فقط  200هزار
تومان هزینه دارد اما پسرتان پیشرفت میکند .حتی ما
گفتیم هزینهها خیلی زیاد شده و نمیخواهیم پسرمان را
بفرستیم که گفتند اگر بچهتان نیاید باید  5میلیون تومان
جریمه بدهید.
▪جان باختگان اردوی دانش آموزی به  3نفر رسید

در حالی که پیشتر تعداد جان باختگان اردوی دانش
آموزی به گرجستان  2نفر اعالم شده بود ،ایسنا گزارش
داد  :مدرسه فوتبالی در یزد به برگزاری یک اردو در کشور
گرجستان اقدام کرد و مبلغی را هم از ورزشکاران به عنوان
هزینهدریافتکردونوجوانانرابهکشورگرجستانبرد.در
جریاناینسفردوورزشکار نوجوان یزدی در رودخانه غرق
شدند و یک نوجوان دیگر هم در بیمارستان درگذشت.
▪رئیس هیئت فوتبال  :خانواده ها با سفر بچه ها
راضی بودند

در این میان عبدالرضا دستا ،رئیس هیئت فوتبال استان

یزد ،در گفتوگو با ایسنا ،درباره حادثهای که برای چند
دانشآموز در گرجستان رخ داده است ،گفت :مدرسه
فوتبالی که این دانشآموزان را به این اردو برده ،مجوز
فعالیت داشته است البته مجوز فعالیت آنها به نام فردی
که این اردو را هماهنگ کرده و بچهها را به اردو برده نبوده
اما در کل این مدرسه با مجوز فعالیت میکرده است.
وی افزود :وقتی قرار باشد مدرسه فوتبالی تاسیس شود
و فعالیت کند ،باید استانداردهای الزم را داشته باشد.
ما هم به عنوان هیئت فوتبال بررسی میکنیم تا ببینیم
آیا آنها استانداردهای الزم را دارند یا نه تا مجوز فعالیت
بدهیم.
او در ادامه درباره این که آیا اردویی که توسط این مدرسه
فوتبال برگزار شده و به کشته شدن سه نوجوان منجر شده
است با مجوز هیئت فوتبال برگزار شده یا خیر؟ گفت:
اصــوال هیئت فوتبال حق صــدور مجوز بــرای برگزاری
اردوها را ندارد .شیوه برگزاری اردوها این است که کسی
که بخواهد اردوی خارجی برگزار کند ،به وزارت ورزش
و جوانان درخواست میدهد و توسط ستاد برون مرزی
وزارت ورزش و جوانان ،مجوز برای برگزاری اردو صادر
میشود نه این که ما بخواهیم مجوز بدهیم .البته تا جایی
که من میدانم این مدرسه فوتبال که این اردوی خارجی
را برگزار کرده ،مجوزی برای آن دریافت نکرده بود .این را
هم باید بگویم طبق بررسیهایی که انجام دادیم این اردو
در قالب اردوی تفریحی برگزار شده است.
دستا در بخش دیگری از صحبتهایش اضافه کرد:
خانوادهها خودشان هم به طور کامل در جریان بودند چرا
که وقتی نوجوانی بخواهد گذرنامه تهیه کند ،باید اجازه
محضری خانوادهاش را داشته باشد .من حتی میدانم
تعدادی از این خانوادهها خودشان شخصا فرزندان شان را
به تهران و فرودگاه امام خمینی آوردند تا به این اردو بروند.
او در پایان خاطرنشان کــرد :در این اردو سه نفر جان
باختند که پیکرهای آنها وارد ایران شده است .بچههای
دیگر هم قــرار اســت طی یکی دو روز آینده به تهران
برگردند.

دستگیری عامالن شهادت محیط بان راوری
توکلی -دادســتــان عمومی و انــقــاب شهرستان
راور از دستگیری دو نفرازعامالن شهادت  محیط
بان راوری در کمتر از یک روز خبر داد.بــه گزارش
خبرنگارما  قاضی اسماعیل بلوچ زاده در تشریح
جــزئــیــات ایـــن خــبــر گــفــت :ظــهــر  دوشــنــبــه  ،سه
شکارچی غیر مجاز در ارتفاعات روستای "خورند".
این شهرستان پس از درگیری با محیط بــان" علی
خواجویی" اقــدام به تیر ان ــدازی به  سمت وی می
کنند  و از منطقه متواری می شوند.وی افزود :در این
درگیری چند گلوله سالح جنگی به ناحیه شکم محیط

...

درامتدادتاریکی

بان اصابت می کند و با توجه به جراحات وارده شده تا
زمانی که خود را به پایین ارتفاعات می رساند به درجه
شهادت نائل می شود.این مقام قضایی خاطرنشان
کرد :پس از اطالع از جزئیات این حادثه  ،دستورات
الزم به نیروهای امنیتی و انتظامی برای شناسایی و
دستگیری قاتالن صادر شد که  درکمتر از چهار ساعت
یک نفر از عامالن شهادت  این محیط بان شناسایی و
دستگیر شد و همدست دیگر وی نیز ساعاتی بعد به دام
ماموران افتاد.وی در پایان اظهار کرد :به زودی عامل
دیگر این حادثه دستگیر خواهد شد.

شوهر گمشده!

من قصد درگیری با مدیر مدرسه و سرایدارشان را نداشتم.
مدتی است از سر ناچاری داخل خودرو به همراه  2فرزند
کوچکم زندگی می کنم و به دنبال مردی می گردم که مرا
به عقد موقت خودش درآورده بود.
وقتی فهمیدم یکی از دوستان او سرایدار مدرسه است به
منطقه اسماعیل آباد آمدم تا شاید از طریق سرایدار ردپایی
از همسرم پیدا کنم اما ...
زن  30ساله که در پی شکایت مدیر مدرسه به کالنتری
احضار شده بود درحالی که بیان می کرد مدتی است در
فالکت و بدبختی زندگی می کنم به طوری که سرووضع
 2دختر کوچکم بسیار کثیف و آلــوده اســت در تشریح
ماجرای زندگی در داخل خودرو به کارشناس اجتماعی
کالنتریسپادمشهدگفت 5:سالقبلودرپییکدوستی
خیابانی عاشق «معراج» شدم و با او ازدواج کردم اما خیلی
زود آن عشق و عالقه های آهنین در کوره اعتیاد ذوب شد
به طوری که دیگر نمی توانستیم یکدیگر را تحمل کنیم آن
زمان وقتی فهمیدم معراج اعتیاد دارد خودم را یک قهرمان
تصور می کردم که می توانم او را از این منجالب بیرون
بیاورم ولی نه تنها این گونه نشد بلکه همسرم حتی توان
پرداخت اجاره خانه را هم نداشت به همین دلیل و در حالی
که هنوز یک سال بیشتر از ازدواجمان نگذشته بود نوزاد
تازه به دنیا آمده ام را در آغوش فشردم و با طالق از معراج
به منزل مادرم بازگشتم .مادرم بیماری سرطان داشت و
صدای گریه فرزندم او را آزار می داد با این وجود روزگار را
سپری می کردم تا این که چند ماه بعد یکی از همسایگان
مــادرم در خیابان مقابلم ایستاد و پیشنهاد ازدواج داد.
من که از عاشقی خیابانی عبرت نگرفته بودم این بار نیز
درگیر عشقی واهی شدم این گونه بود که با خواندن صیغه
محرمیتمنوکمالبهیکدیگرمحرمشدیم.امااوبرایثبت
رسمی این ازدواج امروز و فردا می کرد و زیر بار این موضوع
نمی رفت من هم که احساس می کردم سرپناهی یافته ام
به او اصرار نمی کردم تا از من رنجیده خاطر نشود و بتوانیم
زیر یک سقف زندگی کنیم در همین شرایط بود که «کمال»
دست من و دختر کوچکم را گرفت و با خود به چالوس برد
او ادعا می کرد کار و کاسبی خوبی در شمال کشور به راه
می اندازد و ما را خوشبخت می کند من هم از این که دیگر
سختی هایم به پایان رسیده است درحالی که در پوست
خودم نمی گنجیدم به همراه او راهی چالوس شدم آن جا
بود که دختر دیگرم به دنیا آمد .اما از رونق کاروبار همسرم
خبری نبود و او نمی توانست مخارج عادی روزانــه را هم
تامین کند به همین خاطر یک روز صبح از خانه بیرون رفت
و دیگر بازنگشت او من و دو فرزند کوچکم را در حالی در یک
شهر غریب رها کرد که تنها خودروی مدل پایینش برایم
باقی مانده بود من که دیگر همه امیدم را از دست داده بودم
به مشهد بازگشتم ولی نمی توانستم نزد مادرم بازگردم
از سوی دیگر هم پول رهن خانه نداشتم و مجبور بودم
برای تامین هزینه های زندگی فرزندانم را در صندلی جلو
بنشانم و مسافرکشی کنم شب ها را نیز داخل خودرو می
خوابیدم وقتی به بهزیستی مراجعه کردم به من گفتند که
فقط فرزندانم را پذیرش می کنند ولی من نمی توانستم از
آن ها جدا شوم در این روزها بود که فهمیدم یکی از دوستان
همسرم سرایدار مدرسه است به همین دلیل خــودرو را
مقابل مدرسه گذاشتم تا دل دوست همسرم به حال من
بسوزد و آدرسی از همسرم بدهد اما او نه تنها آدرسی نداد
بلکه با من درگیر شد .شایان ذکر است به دستور سرگرد
عباس زمینی( ،رئیس کالنتری سپاد) اقدامات مددکاران
اجتماعی درباره ادعاهای این زن و معرفی وی به مراکز
امدادی آغاز شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حریق در ساختمان اداری  10طبقه
در خیابان آفریقا

جانشین فرمانده ناجا مطرح کرد:

تغییر رویکرد دانش محور به مهارت محور در نیروی انتظامی
جانشین فرمانده ناجا ،هدف از راه اندازی قرارگاه جهادی
“تربیت و آمــوزش”را افزایش سطح آموزش و مهارتهای
کارکنان این نیرو دانست و گفت :با افزایش آموزشها
در  ۴ماه ابتدایی امسال اکثر جرایم به ویژه جرایم خشن
کاهشقابلتوجهیداشتهاست .بهگزارشمیزان،سردار
اسکندرمومنی در حاشیهبرگزاریدومین دوره"مسابقات
مهارتیپلیس"،اظهارکرد:بحمدا...باافزایشمهارتهای
پلیسی و تغییر رویکرد دانــش محور به مهارت محور در
نیروی انتظامی شاهد کاهش قابل توجه وقوع انواع جرایم
وهمچنینباافزایشکشفیاتپلیسهستیم.
ویافزود:یکیازرویکردهایاصلینیرویانتظامی،توجه

معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری بــرادری که به قتل بــرادرش اقدام کرده
بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،وقوع درگیری منجر به قتل در ساعت
 11روز  22خرداد به مرکز فوریتهای پلیسی 110
اعالم شد که درپی آن عوامل کالنتری  169مشیریه
به محل وقوع درگیری در پارک پامچال اعزام شدند.
پس از حضور مأموران در محل مشخص شد جوان 25
ساله افغانستانی بر اثر اصابت جسم تیز به ناحیه سینه
دچار خون ریزی شدید شده و فوت کرده است که پرونده
مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل شد و برای ادامه
رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرارگرفت.
با آغاز تحقیقات میدانی ،کارآگاهان اداره دهم در محل
جنایت حاضر و در همان تحقیقات اولیه از شاهدان
صحنه درگیری موفق به شناسایی برادر مقتول به نام
خدایار  22ساله به عنوان متهم پرونده شدند که طی
درگیری ،با چاقو ضربه ای به برادرش زده و پس از آن از
محل متواری شده است.

به آموزش و ارتقای سطح آگاهی در ناجا بوده که با تدابیر
فرماندهنیرویانتظامی،قرارگاهجهادی"تربیتوآموزش"
از سال ۹۴راه اندازی شده است .این مقام عالی انتظامی،
هدف از راه اندازی این قرارگاه را افزایش سطح آموزش و
مهارتهای کارکنان نیروی انتظامی دانست و بیان کرد:
ارتقای آموزشهای ابتدای خدمت و حین خدمت تمام
کارکنانناجادردستورکارقرارگرفتهاست.سردارمومنی
تصریح کرد :طی  ۲مرحله از تمام ردهها و نیروهای پلیس
آزمونبهعملآمدکهمرحلهاولنشاندهندهافزایشرویکرد
دانشمحوربودکهاینرویکرددرمرحلهدومبهمهارتمحور
تغییر پیدا کرد .جانشین فرمانده ناجا بیان کرد :از همه

نیروهایپلیسکشوردرتخصصهایمدنظرآزمونبهعمل
میآیدوبهگونهایبرنامهریزیشدهکههمهکارکنانراجع
به تخصص و رسته خود احاطه کامل علمی و عملی داشته
باشند.سردارمومنیازحضورنیروهایپلیسدرمسابقات
ورزشی بین المللی خبر داد و گفت :نیروی انتظامی در
مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی در دنیا رتبه دوم را
کسب کرده و در مسابقات بین المللی نظامیان جهان که
در روسیه برگزار شد ،توانست مقامهای دوم تا چهارم را در
بسیاری از رشتهها به دست آورد .این مقام ارشد انتظامی
تاکید کرد :هر قدر به آموزش توجه کنیم در ماموریتها نیز
مهارت پیدا میکنیم و این مهم تاثیر مستقیم در کاهش

برادرکشیدرمشیریه

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با
شناسایی محل کار خدایار در یک پروژه
ساختمانیدرشهرکمشیریهبهاینمحل
مراجعه و اطالع پیدا کردند که وی از محل
کار خود متواری شده اســت .اقدامات
پلیسی برای شناسایی مخفیگاه خدایار
در دستورکار کارآگاهان اداره دهم پلیس
آگاهیتهرانبزرگقرارداشت تاسرانجام
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که خدایار به
تازگی در یک پروژه ساختمانی در منطقه
سعادت آبــاد بولوار دریــا مشغول بهکار
شده است که بالفاصله کارآگاهان اداره
دهم در روزگذشته به این محل مراجعه
و در بازرسی از محل موفق به شناسایی خدایار در عمق
 20متری زمین در زمان اجرای عملیات گودبرداری
ساختمان و در نهایت دستگیری وی شدند.
خدایار پس از دستگیری و انتقال به اداره دهم پلیس
آگاهی صراحتا به درگیری منجر به قتل برادرش اعتراف
کرد و در اظهاراتش گفت :چند ماه پیش یکی از دوستانم

قصد رفتن به افغانستان را داشت و به همین علت مبلغی
را به امانت نزد من گذاشت ،از ترس سرقت پول ،موضوع
را با برادرم در میان گذاشتم و نهایتا تصمیم بر آن شد تا
پول را به برادرم داده تا او را در خانهاش نگهداری کند
پس از آن که صاحب پول مجدد به تهران آمد و برای
تحویل گرفتن پول نزد برادرم رفتم  ،در کمال تعجب وی

جرایم،کشفآنوارتقایامنیتجامعهدارد.اینمقامعالی
انتظامی از کاهش چشمگیر انــواع جرایم به ویژه جرایم
خشن در  ۴ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت :طی امسال
با وجود افزایش درگیریها شاهد کاهش قابل توجهی در
تعدادشهدایعزیزنیرویانتظامیبودیمکهاینمهمنشان
دهنده تاثیر مستقیم موضوع آموزش در همه ماموریتها
و افزایش امنیت در جامعه است .سردار مومنی در پایان
گفت :بحمدا ...با هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری
واقداماتنیروهایامنیتیبهویژهنیرویانتظامی ،امنیتی
قابلقبولدرکشورمانبرقراراستکهبخشعمدهایازآن
نیزمدیونقرارگاهجهادی"تربیتوآموزش"است.

با طرح برخی موضوعات گفت که پول را بابت بدهیام
برداشته است .چندین نوبت به منزل برادرم در مشیریه
رفتم تا شاید او را راضی کنم تا پول را پس دهد اما او هر
بار همان صحبت اولیه خودش را تکرار می کرد تا این که
روز حادثه تلفنی با او صحبت کردم و اینبار از او خواستم
تا به پارک نزدیک خانه اش بیاید تا آن جا صحبت کنیم،
دوبــاره بــرادرم همان صحبت های قبلی را تکرار کرد
و همین موضوع باعث درگیری ما شد .در یک لحظه
کنترل خودم را از دست دادم و با چاقو ضربه ای به سینه
برادرم زدم .روی زمین افتاد و غرق در خون شد و من هم
در حالی که بسیار ترسیده بودم بی هدف از محل دور
شدم و فرار کردم.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با
اعالم این خبر گفت :متهم با قرار بازداشت موقت صادر
شده از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 27
تهران برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قراردارد.

آتش ســوزی در یک ساختمان اداری در خیابان آفریقا
بولوار صبا رخ داد که به سرعت آتش نشانان  3ایستگاه بهمحل حادثه اعزام شدند.
سید جالل ملکی به ایسکانیوز گفت :ساعت  9و  41صبح
امروز (دیروز) یک مورد آتش سوزی در ساختمان اداری
در خیابان آفریقا بولوار صبا اعالم شد و سه ایستگاه آتش
نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند .وی با
اشاره به این که محل آتش سوزی یک ساختمان اداری 10
طبقه بود که آتش سوزی در طبقه نهم و دهم رخ داده بود
گفت :زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند چند
نفر لب پنجره ها تقاضای کمک می کردند که آتش نشانان
موفق شدند  5مصدوم را خارج کنند .هم اکنون علت اولیه
وقوع این حادثه شعله ور شدن تینر در طبقه هشتم این
ساختمان که درحال نقاشی بود ذکر شده است.
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