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ازمیان خبرها
مرد مسلح پس از کشتن  2عضو
خانوادهاش خودکشی کرد
فرمانده انتطامی استان چهار محال و بختیاری گفت :در
پی نزاع خانوادگی در شهر ناغان سه نفر کشته شدند.
به گــزارش ایسنا ،ســردار «غالمعباس غالمزاده» اظهار
کرد :ساعت  ۱۹و  ۴۵دقیقه روز جمعه در پی وقوع قتل
مسلحانه در شهر ناغان بال فاصله ماموران انتظامی بخش
ناغان به محل حادثه اعزام شدند .وی افزود :در این حادثه
مرد  ۴۵ساله با یک قبضه سالح شکاری به منزل دامادش
مراجعه کرد و پس از بحث و درگیری لفظی به تیر اندازی
به سمت خواهر  ۵۰ساله و دامــاد  ۵۴ساله خود اقدام
کرد.
غالمزاده گفت :در این حادثه داماد و خواهر قاتل از ناحیه
شکم مجروح شدند و هر دو در دم فوت کردند و قاتل نیز با
سالحی که در دست داشت با شلیک به سر خود اقدام به
خود کشی کرد .
فرمانده انتظامی استان چهار محال وبختیاری با بیان
اینکه با حضور قاضی بخش ناغان ،پزشکی قانونی و عوامل
امدادی در محل حادثه پرونده قضایی تشکیل شد ،یادآور
شد :اجساد برای بررسیهای بیشتر به پزشکی قانونی
استان منتقل شدند و علل حادثه در حال بررسی است.

مصدومیت  ۱۹نفر بر اثر واژگونی
مینیبوس در سنندج
مدیرعامل هالل احمر کردستان از مصدومیت ۱۹مسافر
به دلیل واژگونی مینیبوس در محور سنندج  -مریوان
خبر داد.
محمد باقر محمدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره جزئیات
واژگونی مینیبوس در محور سنندج به مریوان اظهار
کرد :این حادثه ساعت  8:30صبح امروز(دیروز) در هفت
کیلومتری شهر شویشه در محور سنندج -مریوان به وقوع
پیوسته است و در اثر آن  19مسافر دچار آسیب شدند .وی
با اشاره به حضور سریع تیمهای امدادی جمعیت هالل
احمر استان در محل حادثه افزود :در این حادثه سه تیم
عملیاتی با بهرهگیری از دو دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه
خودروی نجات در کمترین زمان ممکن از دو پایگاه شویشه
و مرکز اداری سنندج به محل اعزام شدند و به امدادرسانی
به مصدومان حادثه پرداختند.
مــدیــرعــامــل جمعیت هــالاحــمــر اســتــان کــردســتــان
خاطرنشان کــرد :عملیات رهاسازی مصدومان توسط
نیروهای امدادی هاللاحمر انجام شد و مصدومان این
حادثه توسط نیروهای امــدادی جمعیت هالل احمر و
اورژانس به بیمارستان کوثر سنندج انتقال پیدا کردند.

به گزارش رکنا ۹ ،نفر که به یک زن در اطراف شیراز
تــجــاوز ک ــرده بــودنــد دیـــروز بــه دار مــجــازات آویخته
شدند.
 ۹متجاوز به عنف که در اقــدام مجرمانه خود پس از
ورود به عنف و شبانه به باغ ویالیی در اطراف یکی از
شهرستانهای استان فارس یک بانو را مورد آزار و اذیت
قرار داده بودند؛ صبح روز شنبه در شیراز به دار مجازات

خواب آلودگی راننده پراید
 5قربانی گرفت

اعدام 9مردشیطانصفتدرشیراز
آویخته شدند .حکم این محکومان در شعبه  ۳دادگاه
کیفری یک استان فارس صادر شد و پس از آن در شعبه
 ۲۹دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
اتهامات این افراد پس از تکمیل تحقیقات و بررسیهای

الزم محرز شد و هر  ۹متجاوز ابتدا در دادگاه کیفری
یک استان به حد شرعی اعدام محکوم شدند که پس از
فرجام خواهی متهمان و تأیید رأی در دیوان عالی کشور
و صدور استیذان توسط معاون اول قوه قضاییه صبح

دیروز در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.
شایان ذکر است پیش از این رئیس کل دادگستری
استان فارس در جمع خبرنگاران ضمن اعالم اسامی
این محکومان از قطعی شدن حکم اعدام آنان در دیوان
عالی کشور خبر داده و بر برخورد جدی و قاطع در
چارچوب قانون با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه
تأکید کرده بود.

«شاپور» قاتل اجاره ای شد

آدمکشی با3میلیون و 500هزارتومان!

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیریفردیکه درازای دریافت سه میلیون و500
هزارتوماناقدامبهجنایتکردهبود،خبرداد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت 22:40روز 26شهریورماه از
طریق مرکز فوریتهای پلیسی وقوع یک جنایت در یک
خانه مسکونی در محدوده چهارراه ابوسعید به کالنتری
 179خلیجاعالمشدکهباحضورمأموراندرمحلوتأیید
خبر اولیه مبنی بر کشته شدن خانمی  35ساله به هویت
مریم در محل سکونتش  ،بالفاصله موضوع به اداره دهم
ویژهقتلپلیسآگاهیتهرانبزرگاعالمشد.
درهمانبررسیمقدماتیبهعملآمدهتوسطتیمبررسی
صحنه اداره دهم و عوامل تشخیص هویت پلیس آگاهی
تهران بزرگ مشخص شد مقتول بر اثر خفگی ناشی از
انسداد مجاری تنفسی به قتل رسیده و با وجــود به هم
ریختگی محل جنایت  ،قاتل یا قاتالن با داشتن آشنایی
قبلی وارد محل جنایت شدند  .کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند
کهمقتولازحدود 10سالقبلوپسازمرگوالدینشبه
همراهخواهر 40سالهاشبهنامسحر،درخانهپدریخود
زندگی می کرده و برادر آن ها نیز به فاصله چند خیابان به
همراهخانوادهاشدرنزدیکیآنهازندگیمیکند.
برادر مقتول که طی تماس تلفنی با  110موضوع کشف
جسدخواهرشرابهپلیساطالعدادهبوددراظهاراتشبه
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کارآگاهانگفت:داخلخانهنشستهبودمکهحدودساعت
 22:00خواهرم سحر با من تماس گرفت و اعالم کرد که
خواهر کوچک ترم به نام مریم در خانه را برایش باز نمی
کند .به خانه پدری مراجعه کردم و آن جا خواهرم سحر را
دیدمکهمنتظرمنایستادهاست؛سحرگفتکهحدودیک
ساعت پیش مریم به بهانه داشتن مهمان از او خواسته تا از
خانهخارجشودامازمانیکهبهخانهمراجعهکرده،مریمدر
خانهرابرایشبازنکردهوپاسخگویتماسهایتلفنیاونیز
نیست .با کلید در حیاط را باز کردیم و زمانی که وارد خانه
شدیم با جسد خواهرمان در داخل پذیرایی مواجه شدیم
کهبالفاصلهباپلیستماسگرفتموموضوعرااطالعدادم.
خواهر مقتول نیز در اظهاراتی مشابه گفت :حدود ساعت
 8شب بود که خواهرم مریم گفت که مهمان دارد و به این
بهانه از من خواست تا خانه را ترک کنم ؛ پس از گذشت
بیش از یک ساعت  ،به خانه مراجعه کردم اما مریم در خانه
را باز نکرد و جواب گوی تماس های من نیز نشد تا این که
تصمیم گرفتم با برادرمان تماس بگیرم و موضوع را به وی
اطالعدهم.دررسیدگیبهاینجنایتودربررسیتصاویر
دوربین های مداربسته محدوده جنایت  ،کارآگاهان در
تصاویر بهدست آمده از چندین دوربین مداربسته موفق
به شناسایی تصویر خواهر مقتول شدند که داخل کوچه
با حالتی مضطرب در حال چرخیدن و پرسه زنی است،
بررسی دقیق تر تصاویر دوربین های مداربسته نشان داد
کهحضورخواهرمقتولدرکوچهمحلسکونتشانحدود
یکساعتبهطولانجامیدهوپسازآن،درحالیکهمردی
میانسالبهویمراجعهمیکندازداخلکوچهخارجشده
وپسازگذشتنزدیکبه 15دقیقهمجددبهداخلکوچه
آمده است  .با توجه به دالیل و مستندات به دست آمده از
شبجنایت،کارآگاهانضمنهماهنگیبابازپرسشعبه
ششمدادسرایناحیه 27تهراناقدامبهدستگیریسحر
خواهر مقتول کردند اما او در اظهارات اولیه منکر هرگونه
ارتباط خود با جنایت و قتل خواهرش شد ولی پس از
مشاهده تصاویر دوربین های مداربسته که وی را در حال

صحبتکردنبامردیمیانسالنشانمیدادوارائهدیگر
دالیلومستنداتپلیسیبهناچارلببهاعترافگشودوبه
پرداختمبلغسهمیلیونو 500هزارتومانبهمردداخل
تصاویربرایبهقتلرساندنخواهرشاعترافکرد.
سحردراعترافاتشبهکارآگاهانگفت:ازحدود 10سال
پیش و پس از فوت پدر و مادرمان  ،من و خواهرم در خانه
پدری مان به تنهایی زندگی می کردیم ؛ از آنجایی که
من از خواهرم بزرگ تر بودم  ،به مرور تمامی وظایف و امور
زندگی به گردن من افتاد  .از مدتی پیش خواهرم به خاطر
افسردگی شدید به سمت مصرف موادمخدر گرایش پیدا
کرد و مرا مجبور می کرد تا برایش مواد تهیه و خریداری
کنم  .این موضوع باعث آغاز اختالفات ما شد ؛ چندین بار
از خواهرم خواهش کردم تا مصرف مواد را ترک کند اما او
به مرور پرخاشگر شده بود و هر بار به بهانه ای با من درگیر
میشد.درنهایتتصمیمبهقتلخواهرمگرفتموموضوع
رابافردیبهنامشاپورکهازفروشندگانموادمخدراستو
مواد مصرفی خواهرم را از او خریداری می کردم در میان
گذاشتمواونیزقبولکردتادرازایگرفتنمبلغیاینکار
رابرایمانجامدهد؛شاپورابتدادرخواستمبلغپنجمیلیون
تومان کرد اما در نهایت با گرفتن سه میلیون و  500هزار
تومانحاضربهاینکارشد.سحردرخصوصنحوهتهیهپول
برایشاپورنیزبهکارآگاهانگفت:چندیپیشخواهرمدر
یکگردهماییخانوادگیبرندهقرعهکشیشدهبودومی
دانستمکهاینپولنیزبهزودیصرفموادمیشود.برای
همین با پولی را که خواهرم از گردهمایی برنده شده بود ،
بهقاتلاجارهایپرداختکردم.
سحر در توضیح شب جنایت نیز به کارآگاهان گفت  :شب
جنایتپسازهماهنگیباشاپورودرحالیکهخواهرمدر
آشپزخانه مشغول مصرف مواد بود  ،در خانه را باز کردم و
شاپورواردخانهشد،بهدرخواستشاپورمنازخانهخارج
شدم و حدود یک ساعت داخل کوچه حضور داشتم تا این
که شاپور از منزل خارج شد و گفت که کار تمام شد ،پس از
آن دو نفری از کوچه خارج شدیم تا پول جنایت را به شاپور

پرداخت کنم و بعد از دادن پول  ،برای صحنه سازی با
برادرمتماسگرفتم.
بااعترافصریحخواهرمقتولوشناساییشاپور  40ساله
بهعنوانعاملجنایت،کارآگاهانادارهدهمپلیسآگاهی
با مراجعه به محل تردد شاپور در محدوده خیابان خلیج
در تاریخ  28شهریور وی را دستگیر و به اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند  .شاپور در اظهارات
اولیهمنکرهرگونهآشناییبامقتولوخواهرشوهمچنین
ارتکاب جنایت شد؛ اما پس از مواجهه حضوری با خواهر
مقتول و مشاهده تصاویر دوربین های مداربسته که وی را
درمحدودهمحلجنایتودرحالصحبتکردنباخواهر
مقتول نشان مـیداد به ناچار لب به اعتراف گشود و به
ارتکاب جنایت در ازای دریافت پول اعتراف کرد و گفت :
زمانی که وارد خانه شدم مقتول در حال مصرف مواد بود،
با طنابی که از قبل برای انجام جنایت تهیه کرده بودم  ،از
پشتسرطنابرابهدورگردنمقتولانداختمواورابهقتل
رساندموپسازآنبالفاصلهازخانهخارجشدم.
براساساعالممرکزاطالعرسانیپلیسآگاهیپایتخت،
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی  ،معاون مبارزه با
جرایمجناییپلیسآگاهیتهرانبزرگ،بااعالماینخبر
گفت  :با اعتراف صریح متهمان  ،قرار بازداشت موقت از
سوی بازپرس صادر شد و متهمان برای انجام تحقیقات
تکمیلیدراختیارادارهدهمویژهقتلپلیسآگاهیتهران
بزرگقرارگرفتند.

كشف  500راس دام قاچاق درکرمان
توکلی -دراجــرای طرح مبارزه با قاچاق ،ماموران
انتظامیاستانکرماندرمحورهایمواصالتی500
راس دام قاچاق  را کشف کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان انار از توقیف دو دستگاه كامیون و كشف
 291راس دام قاچاق به ارزش دو میلیارد و500
میلیون ریال خبر داد.به گزارش خبرنگارما سرهنگ
" خلیلی نژاد" گفت:ماموران انتظامی در محورهای
مواصالتیبهدودستگاهكامیونحاملاحشاممظنون
شدندوآنهارامتوقفكردند.
وی افــزود :مــامــوران پس از بررسی مــدارك متوجه
شدند كه خــودروهــای حامل گوسفند قاچاق فاقد
مجوز و مــدارك دام پزشكی هستند که درایــن زمینه

دو متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.این
گزارش حاکی است ماموران انتظامی هنگام كنترل
خودروهای عبوری در محور "بافت  -سیرجان" به دو
دستگاه کامیون بنز  حامل دام زنده مشكوک شدند و
کامیونهارامتوقفكردند.
مــامــوران پــس از بــررســی مـــدارك و در بــازرســی از
این  کامیون ها  210راس گوسفند قاچاق و فاقد
هرگونه مجوز بهداشتی را كشف كردند  .به گفته
سرهنگ"  ناصری"فرماندهانتظامیشهرستانبافت،
دراینزمینهدومتهمبازداشتشدند.ویافزود:ارزش
احشامکشفشدهبرابرنظرکارشناسان،یکمیلیاردو
 600میلیونریالبرآوردشدهاست.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر داد:

رهایی 2گروگان از چنگ آدم ربایان
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از
آزادی دو گروگان که توسط باند آدمربــایــان در دو
عملیات جداگانه در یک شب ربــوده شده بودند و
دستگیری یکی از عوامل آدمربایی درســراوان خبر
داد .به گزارش میزان ،سردار محمد قنبری با بیان
جزئیات ایــن خبر اظهار کــرد :برابر گــزارش مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰شهرستان سراوان مبنی بر
یک فقره آدم ربایی در یکی از محلههای این شهرستان
موضوع بالفاصله در دستور کار ماموران پلیس قرار
گرفت .وی افــزود :در تحقیقات اولیه مشخص شد
که این آدم ربایی با یک دستگاه خودروی زانتیا انجام
شده است و ماموران با حضور به موقع در صحنه،
قبل از آن که آدم ربایان بتوانند از محل جرم دور
شوند طرح مهار آنان را اجرا کردند .سردار قنبری
اظهار کرد :اقدامات فنی و تخصصی و عکس العمل
سریع ماموران باعث شد ،مجرمان عرصه را بر خود
تنگ دیده و گروگان را رها کنند و از محل متواری

شوند .ایــن مقام مسئول گفت :با مراجعه فردی
دیگر و شکایت در خصوص ربایش فرزند  ۱۴ساله
اش توسط یک دستگاه خــودروی زانتیا ،باتوجه به
اظهارات شاکی مشخص شد که هر دو آدم ربایی با یک
نقشه از قبل طراحی شده توسط یک گروه انجام شده
است .سردار قنبری بیان کرد :با توجه به اطالعات
به دست آمده ماموران بالفاصله با استفاده از شیوه و
شگردهای خاص پلیسی محل اختفای آدم ربایان را
در یک منزل واقع در شهر سراوان ،شناسایی کردند.
وی تصریح کرد :ماموران بالفاصله به محل اعزام
شدند و در یک عملیات غافلگیرانه فرد ربوده شده را
آزاد و یکی از آدم ربایان را که در منزل مذکور حضور
داشت دستگیر و خودرو را نیز توقیف کردند .فرمانده
انتظامی سیستان وبلوچستان با اشاره به این که علت
این آدم رباییها اختالفات قومی و قبیلهای بود گفت:
متهمان تحویل مراجع قضایی شدند و تحقیقات برای
دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

عامالن قتل بعد از  9سال زندگی مخفیانه دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :عامل وقوع قتل و
همدستش بعد از  9سال زندگی مخفیانه و فرار ،توسط
پلیس شناسایی و دستگیر شدند .به گزارش رکنا ،سردار
"خلیلواعظی"دربیانجزئیاتاینخبرگفت:درروزیکم
مهر سال  88دو سارق به قصد سرقت یک محموله برنج
در محور "بوشهر -برازجان" با سالح سرد(چاقو) با راننده
کشندهتریلیدرگیرمیشوندکهبامقاومترانندهخودرو،
سارقانباچاقو ویرامجروحمیکنندومتواریمیشوند.

اینمقامارشدپلیساظهارکرد:رانندهتریلیسریعاتوسط
مردمبهبیمارستانشهیدگنجیبرازجانمنتقلمیشود
کهمتاسفانهبهعلتجراحتشدیدفوتمیکند.فرمانده
انتظامی استان با اشاره به تالش کارآگاهان پلیس برای
شناساییاینافراد،گفت:باانجاماقداماتدقیقاطالعاتی
ومطالعهکلیهجزئیاتپروندههویتیکیازعامالنقتلبه
نام "ر -ب" که هیچ گونه سرنخی از خود به جای نگذاشته
بود،شناساییودریکعملیاتغافلگیرانهدرشهربوشهر
توسط ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی دستگیر و
به پلیس آگاهی منتقل شد .سردار واعظی خاطرنشان
کرد :این فرد در تحقیقات به عمل آمده و ارائه مدارک
و مستندات ،به قتل "م -ز" با همدستی فردی دیگر با
استفاده از سالح سرد (چاقو) به انگیزه سرقت محموله
برنج اعتراف کــرد .ســردار واعظی تصریح کــرد :یکی
دیگر از متهمان به هویت "ح -د" با توجه به دستگیری
همدست خود قصد فرار و خروج از کشور از طریق مرز
هوایی را داشت که بالفاصله با همکاری پلیس آگاهی و
پلیسامنیتعمومیناجا،درفرودگاهدستگیروبهپلیس
آگاهیاستانبوشهرمنتقلشد.

...

درامتدادتاریکی

فرزندخواندگی!...
داشتن فرزند برایم یک رویای بی تعبیر بود حاضر بودم همه
زندگی ام را فدا کنم تا کودکی در فضای خانه ام لبخند بزند
اما با گذشت چند سال از ازدواجم باردار نشده بودم و همه
درمان هایم بی نتیجه ماند تا این که برای رهایی از این
وضعیت تصمیم گرفتم ...
این ها بخشی از درددل های زن  39ساله ای است که برای
طرح شکایت از یک کالهبردار به کالنتری آمده بود .وی با
بیان این که چگونه طعمه ای برای کالهبرداری شده است،
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت:
در دوران کودکی ام خیلی به عروسک بازی عالقه داشتم
طوری با عروسک هایم رفتار می کردم که انگار آن ها زنده
اند و همانند یک نوزاد به آن ها رسیدگی می کردم روی پایم
می گذاشتم و با الالیی گفتن و حرف زدن با عروسک هایم
ساعت های زیادی خودم را سرگرم می کردم این گونه بود
که با مامان بازی و نوازش عروسک هایم در واقع مادر شدن
را تجربه می کردم.
روزها وماه ها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در
 17سالگی پا به خانه بخت گذاشتم و زندگی مشترکم را
با تورج شروع کردم .همسرم نیز مانند من عاشق فرزند بود
به طوری که از همان ابتدای ازدواجمان نام فرزندان مان را
انتخاب کردیم و در انتظار پدر و مادرشدن ماه ها را پشت سر
می گذاشتیم اما گویی پس از چندین سال زندگی مشترک
قسمت نبود ما صاحب فرزند شویم چرا که با مراجعه به
پزشکان متخصص هیچ نتیجه ای نگرفتیم و حس قشنگ
مادر بودن فقط به دوران کودکی ام اختصاص داشت.
این بود که پس از سال ها نازایی و ناامید از درمان های
مختلف ،تصمیم گرفتیم از بهزیستی فرزندی را به عنوان
فرزند خوانده بپذیریم و منزل تاریکمان را با لبخندهای
یک کودک روشن و پرشور و نشاط کنیم اما شرایط پذیرفتن
فرزند را نداشتیم چرا که تحصیالت من و تورج فقط تا مقطع
ابتداییبوددرحالیکهبایدحداقلتحصیالتدیپلمداشته
باشیم تا به ما فرزند بدهند .این گونه بود که ناامید به منزل
بازگشتیم تا این که یکی از دوستانم مرد غریبه ای را معرفی
کرد که مدعی بود زنی باردار به خاطر فقر مالی قصد دارد
فرزندش را بفروشد من هم که تمام راه های فرزنددار شدن
را گذرانده بودم با شنیدن این خبر خوشحال شدم و قرار
شد مبلغ هنگفتی را طی چند ماه باقی مانده تا به دنیا آمدن
نوزاد ،به آن مرد غریبه بدهم تا به آن مادر بی بضاعت و باردار
برساند .این گونه بود که من و همسرم چشم انتظار ماندیم تا
کلبه بی فروغ مان شور و نشاط پیدا کند به همین خاطر هر
روز با خرید وسایل و لوازم کودک خودم را سرگرم می کردم.
چندین ماه بعد مرد غریبه با نشان دادن عکس یک زن باردار
و گرفتن مبلغ زیادی پول ،خبر داد که جنین ،دختر است با
شنیدن این خبر در پوست خودم نمی گنجیدم و خیلی زود
سیسمونی «سارا» را به همراه همسرم تهیه کردم .یک اتاق
پر از اسباب بازی و عروسک های بزرگ و کوچک ،تخت و
کمد و کلی وسایل و لباس های رنگارنگ خریداری کردم.
از این که به زودی صاحب فرزندی می شدیم  ،برق شادی
در چشمان همسرم موج می زد و هر روز که از سرکار به منزل
میآمدساعتهادراتاق«سارا»مشغولمرتبکردنوسایل
می شدیم .من تا پاسی از شب گهواره را تکان می دادم تا
چگونگی خواباندن دخترم را تمرین کنم! اما ماه ها گذشت
ولی هیچ خبری از نــوزاد نشد این درحالی بود که مبلغ
هنگفتی را به مرد غریبه داده بودیم تا نوزاد را به ما تحویل
بدهد ولی او نه تنها پاسخ تلفن هایم را نداد بلکه با خاموش
کردن گوشی همراهش ،من و تورج را ناامید کرد .وقتی
فهمیدیم در دام مردی شیاد و کالهبردار افتاده ایم برای
شکایت از آن مرد حیله گری که احساسات و عواطف یک
زوج جوان را به بازی گرفته بود ،به قانون پناه آوردیم تا...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهــان خبر داد:

ریزش دیوار جان کودک  ۹ساله را گرفت
و ۴کودک مجروح شدند
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان از مرگ کودک
 ۹ساله در اثر وزش شدید باد و خراب شدن یک دیوار گلی
خبر داد .به گزارش میزان سرهنگ حسن یار دوستی اظهار
کــرد:در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی
بر ریزش یک دیوار گلی روی پنج کودک  ۶تا  ۱۲ساله،
بالفاصله مأموران گشت انتظامی وارد عمل شدند .این
مقام انتظامی بیان کرد :در اثر وقوع این حادثه ،کودکی
 ۹ساله جان خود را از دست داد و چهار کودک دیگر نیز
مجروح و به بیمارستان منتقل شدند .سرهنگ یار دوستی
اضافه کرد :برابر دستور مقام قضایی جسد کودک متوفی
توسط مأموران امــدادی و اورژان ــس به پزشکی قانونی
منتقل شد.

مسمومیت مشروبات الکلی در مالزی
جان  29نفر را گرفت
شمار کشته شــدگــان پــرونــده مشکوک مسمومیت با
مشروبات الکلی در مالزی که از دوشنبه هفته گذشته آغاز
شد ،روز  22سپتامبر به  29نفر رسید.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از آسیانیوز ،مسمومیت
مشکوک مشروبات الکلی که هفته گذشته در مالزی باعث
مرگ  15نفر و انتقال  33نفر به بیمارستان شده بود ،جان
 14نفر دیگر را نیز گرفت.
مشروبات الکلی مصرف شده ،از مغازه های مختلف در
منطقه 'کلنگ ولی' خریداری شده بود و قربانیان این
حادثه از مالزی ،نپال و بنگالدش بوده اند .اولین قربانی
این پرونده یک کارگر کارخانه بود که حدود ساعت  7عصر
دوشنبه  17سپتامبر جان خود را از دست داد و دو نفر
دیگر همان شب از مسمومیت ناشی از الکل کشته شدند،
این تعداد دیروز به  29نفر رسید .مشروبات الکلی ارزان و
دست ساز در بین مردم فقیر مالزی یا مهاجران این کشور
محبوب است .پلیس صدها مغازه در کواالالمپور و شهر
های اطراف را جست وجو کرده و مشروبات الکلی موجود
در انبارهای شان را کشف و ضبط کرده است که  9نفر
مربوط به این ماجرا دستگیر شدند .پلیس در حال بررسی
این پرونده به عنوان یک قتل عام است و در صورت اثبات
می تواند برای مجرم  10سال حبس ،پرداخت جریمه یا هر
دو را به همراه داشته باشد.
CMYK

