حوادث

سه شنبه  7دی 27 .1395ربیع االول  .1438شماره 19433

کشف  21کیلو هروئین
درراه انتقال به هرمزگان

توکلی-مامورانانتظامیکهنوجباگسترش  چتراطالعاتیازترددیکمحمولهموادمخدرکهاززاهدانبهمقصداستانهرمزگانبارگیریشدهبودباخبرشدند.
ماموران پس از شناسایی مسیر قاچاقچیان ،با کنترل خودروهای عبوری در محور کهنوج -بندرعباس دو خودروی سواری پژو 405را شناسایی ودستور توقف را
صادر کردند .سرهنگ بهرامی فرمانده انتظامی کهنوج  اظهار کرد :از این دو خودرو  21کیلوگرم هروئین کشف شد ودو متهم نیز در این زمینه دستگیر شدند.

خط زرد
کالهبرداری ()3
درمعامالت ملکی قبل از تنظیم سند برای جلوگیری از
کالهبرداری موارد ذیل را رعایت کنید.
*استعالم از بانک برای رهن نبودن ملک.
*استعالم از شهرداری برای بررسی پایان کار و عوارض
شهرداری و ...
*مراجعه به محل و مطابقت ملک با سند
*استعالم از اداره مالیات و دارایی
*استعالم از سازمان ثبت اسناد و مدارک
*استعالم از اداره آگاهی
*آگاهی از وجود شرکت ،بنگاه ،شخص حقیقی یا حقوقی
فروشنده
پلیس پیشگیری

حادثه در قاب

دستگیری باند سرقت ازکنیسه های تهران
اعضای باند ب��زرگ سرقت از کنیسه های شهر تهران
شناسایی شدند و نیم میلیارد تومان ام��وال سرقتی از
آن ها کشف شد .به گزارش خبرگزاری میزان 18 ،مهر
وقوع یک فقره سرقت از یک کنیسه در خیابان  30تیر به
کالنتری بازار اعالم شد .با تشکیل پرونده کارآگاهان در
تحقیقات اطالع پیدا کردند سارقان به شیوه تخریب در
ورودی ،وارد محل سرقت شده و اقدام به سرقت اموال
باارزشی نظیر قلم تورات  ،نقره جات  ،چند تخته تابلوفرش
 ،ستاره حضرت داوود (ع) و ...ک��رده ان��د .همچنین
کارآگاهان اطالع پیدا کردند سارقان به همین شیوه و

شگرد اقدام به سرقت از تعداد دیگری از اماکن مذهبی
متعلق به اقلیت های مذهبی مقیم تهران و سرقت اموال
باارزش داخل آن ها کرده اند .با توجه به شیوه و شگرد
استفاده شده در سرقت نقره جات ،کارآگاهان با بررسی
سرقت های مشابه در سال های گذشته اطالع یافتند که
دو سال پیش یک فقره سرقت مشابه از منزلی در محدوده
خیابان ظهیراالسالم به وقوع پیوسته که در آن سرقت
نیز مقادیر قابل توجهی نقره جات به ارزش تقریبی 150
میلیون تومان سرقت شده است که طی آن سارقی سابقه
دار و حرفه ای به نام «امیر  32ساله» با پنج فقره سابقه

از میان خبرها
خودکشی  2جوان در فریدونکنار
دو جوان فریدونکناری شامگاه ششم دی ماه ،با خوردن
قرص برنج اق��دام به خودکشی کردند .مهدی نریمانی
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با تایید این خبر به
ایسنا گفت :هنوز انگیزه خودکشی و جزئیات آن مشخص
نیست و جنازه این دو نفر در بیمارستان است تا موضوع را
کارشناسان انتظامی بررسی کنند و نتیجه مشخص شود.
به گزارش ایسنا ،شنیده شده یک دختر  22ساله و یک
پسر  23ساله در ویالیی حوالی پالژ غربی ابتدا قرص برنج
مصرف کرده و سپس خود را به دار آویخته اند.

دستگیری سارق مسلح در بندرعباس
یک سارق مسلح هنگام فرار در بندرعباس دستگیرشد .به
گزارش خبرگزاری صداوسیما ،جانشین فرمانده انتظامی
هرمزگان گفت:این سارق همراه سه نفر دیگر با سالح گرم
از یک نفر در سیریک اخاذی کرده و  30میلیون تومان طال
و وجه نقد را از وی به سرقت برده بودند .سرهنگ علی اصغر
خرم روی اف��زود:ام��وال سرقتی که به مسافرخانه ای در
جزیرهقشمبردهشدهبودکشفومتهمپسازتکمیلپرونده
باصدورقرارمناسبروانهزندانشد.ویگفت:تالشپلیس
برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.

تیراندازی در ایالت کارولینای شمالی
 ۴کشته برجا گذاشت
بر اثر تیراندازی در ایالت کارولینای شمالی چهار نفر
ج��ان خ��ود را از دس��ت دادن��د.ب��ه گ���زارش خبرگزاری
تسنیم،مقامهای پلیس شنبه بعدازظهر اجساد چهار نفر
را که به ضرب گلوله کشته شده بودند ،در خانهای خارج
از شهر ویلسون در منطقه «بنکس لین» پیدا کردند.هنوز
هیچ اطالعات دیگری درباره مشخصات فردی قربانیان
منتشر نشده اما به گفته یکی از ساکنان این منطقه ،یکی
از قربانیان مردی بوده که در این منطقه به کار تعمیرات
ساختمانی مشغول بوده است.

دستگیری قاتل سریالی استرالیایی
پس از  ۲۰سال
پرونده پیچیده و طوالنی مدت یک قتل سریالی در استرالیا
پس از  ۲۰سال به نتیجه رسید.به گزارش ایسنا ،این قاتل
سریالی در ناپدید شدن سه زن از یکی از مناطق غربی
استرالیا نقش داشته که بقایای اجساد دو تن از آنان مدتی
بعد پیدا شد در حالی که قربانی سوم همچنان مفقود است.
این پرونده یکی از طوالنیترین و پیچیدهترین تحقیقات
جنایی در استرالیا بوده که صدها افسر پلیس طی چندین
سال در تالش برای به نتیجه رساندن آن بودهاند.هم اکنون
قاتل  ۴۸ساله متهم به قتل دو زن و تعرض به دو زن دیگر
است.بهگزارشاسکاینیوز،پلیساسترالیاجزئیاتیدرباره
چگونگی شناسایی و دستگیری متهم منتشر نکرده است.

کشف  ۶جنازه بدون سر در مکزیک
پلیس مکزیک از کشف شش جنازه ب��دون سر در ایالت
جالیسکو این کشور خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،
کشف شش جسد بدون سر آن هم در شب کریسمس به یکی
از سوژههای اصلی رسانههای مکزیک تبدیل شده است.بر
اساسگزارشگاردین،پلیسمکزیکدرشهر«جیکولیپان»
اجساد 13نفر را در حالی پیدا کرد که شش تن از آن ها بدون
سر بودند.دادستان این ناحیه با تایید این خبر گفته است که
این اجساد در منطقهای کشف شدهاند که محدوده رقابت
بین باندهای مواد مخدر محسوب میشود«.روبرتو آلوارز
هردیا» سخنگوی امنیتی دولت در بیانیهای گفت که دو تن
از هفت کشته این حادثه افسران پلیس شهری و یکی از آن ها
افسر پلیس دولتی بوده اند.تحقیقات مقدماتی در این زمینه
آغاز شده است و مقامات گروههای مسلح مرتبط با باندهای
مواد مخدر را عامل این کشتار میدانند.

کینه های قدیمی!...

سرقت از کنیسه های شهر تهران اعتراف کردند و اموال
سرقتیبهارزشتقریبی 500میلیونتومانازآنهاکشف
و پس از طی مراحل قانونی به مال باختگان تحویل شد .

فعالیت غیراخالقی ماساژورهای اینترنتی
این پرونده با صدور دستورات ویژه قضایی به گروهی
از م��ام��وران پلیس امنیت اخالقی خراسان رضوی
سپرده شد تا اقدامات تخصصی و پلیسی را در این باره
آغاز کنند .قاضی حیدری افزود :رصدهای اطالعاتی
در فضای مجازی وارد مرحله جدیدی شد و ماموران
انتظامی به ردیابی اعضای این باند پرداختند تا این
که بررسی های مقدماتی نشان داد اعضای این باند
با تقلید از شیوه های غربی ،به تبلیغ در شبکه های
اجتماعی می پردازند و سپس طعمه های خود را به
النه ای می کشانند که از قبل و برای این منظور در نظر
گرفته اند .این مقام قضایی تصریح کرد :تحقیقات
بیشتر ماموران پلیس امنیت اخالقی بیانگر آن بود که

دستگیری قاتالن تحت تعقیب پلیس بین الملل افغانستان
 5کشته در تصادف تریلی با  2پراید در جاده بوشهر -
کازرون و سقوط آن ها به ته دره /کشته ها :راننده تریلی
و  4سرنشین  2پراید.

سرقتاماکندستگیر و روانه زندان شده بود .با شناسایی
امیر کارآگاهان با بررسی سوابق وی اطالع پیدا کردند
که وی پس از آزادی از زندان مجدد سرقت های خود را از
سر گرفته و از آن زمان متواری شده است .با آغاز اقدامات
پلیسی برای دستگیری متهم  ،مخفیگاه وی در خیابان
دماوند شناسایی و در  15آذرماه دستگیر شد .در بازرسی
ازمخفیگاهامیر،مقادیریازنقرهجاتسرقتیکشفشدو
امیر به سرقت از کنیسه های شهر تهران اعتراف و دو مجرم
سابقه دار به نام های جواد  37ساله و حسین  32ساله را
نیز به عنوان همدستانش معرفی کرد که آن ها نیز دستگیر
شدند .سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی  ،رئیس
پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این خبر
گفت  :در ادامه رسیدگی به پرونده ،متهمان به صراحت به

در امتداد تاریکی

با دستگیری اعضای یک باند در مشهد پایان یافت

سید خلیل سجادپور-پلیس امنیت اخالقی خراسان
رضوی با رصدهای اطالعاتی در شبکه های اجتماعی
به فعالیت غیرقانونی اعضای یک باند غیراخالقی
با عنوان «ماساژور» درحالی پایان داد که بررسی ها
مشخص کرد سرکرده این باند به طور تخصصی در
تهران آم��وزش دی��ده اس��ت .معاون دادستان مشهد
روز گذشته با تایید خبر دستگیری اعضای این باند و
در گفت وگویی اختصاصی به خراسان گفت :در پی
کسب برخی اطالعات مبنی بر این که افرادی به صورت
غیرقانونی وغیراخالقی در زمینه ماساژ توسط جنس
مخالف فعالیت می کنند و طعمه های خود را از طریق
شبکه های اجتماعی به دام می اندازند ،رسیدگی به

دو فردی که به جرم قتل در والیت "نیمروز" ،تحت تعقیب
پلیس بین الملل کشور افغانستان بودند ،در زاهدان
شناساییودستگیرشدند.سرهنگ"ابراهیممالشاهی"
در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس در بیان جزئیات این
خبرافزود:کارآگاهانپلیسآگاهیسیستانوبلوچستان
از طریق پلیس بین الملل ایران ،مطلع شدند دو تن که به
ج��رم قتل تحت تعقیب پلیس بین الملل افغانستان
هستند ،پس از فرار از آن کشور در زاهدان مخفی شده
اند که بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس
قرار گرفت .رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان
افزود :با دریافت این گزارش ،تحقیقات میدانی و پایش

های تخصصی کارآگاهان برای شناسایی این قاتالن
فراری آغاز شد و پس از اقدامات تخصصی ،سرنخ هایی
از سکونت مخفیانه این افراد در بولوار شهید "مزاری"
زاهدان به دست آمد .وی تصریح کرد :تیم های عملیاتی
پلیس با رصد شبانه روزی مخفیگاه این متهمان ،آنان را
دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند .مالشاهی با
بیان این که متهمان دستگیر شده  52و  21سال دارند،
تصریح کرد :در تحقیقات تخصصی پلیس ،متهمان به
قتل مردی  55ساله به دلیل اختالفات ملکی در والیت "
نیمروز" کشور افغانستان اعتراف کردند و پس از تکمیل
تحقیقات تحویل پلیس بین الملل ایران شدند.

توفان کریسمس فیلیپین را درنوردید
توفان سهمگینی با سرعت  235کیلومتر در ساعت
ضمن بر هم زدن جشن کریسمس در فیلیپین ،باعث
جابه جایی ده ها هزار نفر شد.به گزارش ایرنا ،این توفان
که از آن به نام 'ناک – تن' یاد شده است همچنین ساعات
پایانی یک شنبه باعث ران��ش زمین در جزیره شرقی
استان 'کاتاندوآنس' شد' .میگل ویالفورت' فرماندار
'کامارینه' فیلیپین نیز صبح دوشنبه وضعیت فاجعه در
این منطقه اعالم کرد و گفت که این توفان باعث قطع
برق و شبکه مخابراتی و اینترنتی استان کامارینه شده
و ارتباطات مختل شده است.مقامات این استان اعالم
کردند که از  250هزار خانواده کامارینه حدود  50هزار
خانواده هدف توفان قرار گرفته و شنبه شب نجات یافته
اند.تاکنون گزارشی از کشته ها و آسیب های احتمالی
این توفان به عنوان یکی از سهمگین ترین توفان هایی
که در سال جاری این مجمع الجزایر را هدف قرار داده
در دیگر مناطق فیلیپین گ��زارش نشده است .ارتش
فیلیپین و دولت های محلی این کشور پیش از این و پس
از دریافت هشدارهایی مبنی بر احتمال امواج بزرگ،

سیل و رانش زمین ،برای انتقال دست کم  102هزار
نفر از ساکنان مناطق ساحلی و دیگر اماکن خطرناک
'کاتاندوآنس' و 'بیکول' اقدام کرده بودند .به نوشته
تارنمای 'فیل استار' ،این توفان سهمگین اوایل دوشنبه
مناطق غربی این کشور به وی��ژه نواحی پرجمعیت از
'مانیل' ،پایتخت این کشور را هدف هجوم خود قرار داد.
سرعت این توفان ساعات پایانی یک شنبه کاهش یافت و
با سرعت  185کیلومتر در ساعت به سمت مناطق غربی
این کشور حرکت کرد.

فروریختن جاده براثر زلزله7/6ریشتری شیلی
وقوع یک زلزله  7/6ریشتری در جنوب شیلی ،مقام
های آن کشور را بر آن داشت که به خاطر احتمال بروز
سونامی،ساکناننواحیساحلیراازمنطقهخارجکنند.
به گزارش مرکز زلزلهنگاری آمریکا ،این زلزله با قدرت
 7/6ریشتر ،ساعت  ۱۱و  ۲۲دقیقه روز یک شنبه،
 ۵دی به وقت محلی جنوبی ترین جزیره شیلی ،حومه
شهر «پوئرتو مونت» را لرزاند.بنا به این گزارش ،مرکز
زلزله در عمق  ۳۶کیلومتری از سطح زمین بوده است.
به گزارش صدای آمریکا ،در پی این زلزله ،دولت شیلی
به خاطر احتمال بروز سونامی ،در تمام مناطق به فاصله
هزار کیلومتری از مرکز وقوع زلزله وضعیت اضطراری
اعالم کرده بود که ساعاتی بعد این وضعیت اضطراری
به خاطر کاهش احتمال بروز سونامی به تعلیق درآمد.به
گفته خدمات اضطراری سواحل شیلی ،انتظار می رود
سونامی احتمالی ،امواجی به ارتفاع حداقل یک متر را به
سمت ساحل براند .به همین دلیل از بسیاری از ساکنان

سرکرده  22ساله این باند که در تهران آموزش دیده
است برخی از دختران نوجوان و جوان را که بعضی از
آنان تبعه خارجی هستند جذب این باند کرده است.
«قاضی حیدری» گفت :اعضای این باند سوژه مدنظر
خ��ود را به مکانی خ��اص دع��وت میکردند و سپس
با گرفتن مبالغی بین  100تا  250هزار تومان،به
فعالیت های غیراخالقی خود ادامه میدادند درحالی
که تالش می کردند پوشش شرعی نیز به این گونه
اقدامات خالف قانون و اخالق بدهند .معاون دادستان
مشهد افزود :پس از جمع آوری اطالعات کامل درباره
فعالیت اعضای این باند که یک نفر از آنان مرد و چهار
نفر دیگر زن بودند ،ماموران انتظامی با صدور دستور

قضایی وارد عمل شدند و همه اعضای این باند را در
چند عملیات جداگانه به دام انداختند .وی اضافه کرد:
در این عملیات یکی از اعضای این باند در حالی که
دستبندهای قانون بر دستانش گره خورده بود از چنگ
ماموران انتظامی گریخت اما پس از گذشت  24ساعت
با یک عملیات هماهنگ و ردیابی های اطالعاتی دوباره
دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.قاضی حیدری
خاطرنشان ک��رد :تحقیقات بیشتر درب��اره فعالیت
های مجرمانه اعضای این باند همچنان ادامه دارد.

فیلم برداری یک شهروند ،راز زورگیرهای غرب تهران را فاشکرد
دو زورگیر غرب تهران پس از این که یک شهروند از صحنه
سرقت های آن ها فیلم گرفت از سوی پلیس شناسایی
و دستگیر شدند.به گ��زارش خبرگزاری م��ی��زان26 ،
آبان از طریق پلیس  110وقوع یک فقره زورگیری به
کالنتری باغ فیض اعالم شد .مال باخته به کارآگاهان
گفت:ساعت  14از محل ک��ارم خ��ارج شدم که ناگهان
دو نفر با یک دستگاه موتورسیکلت به سمت من آمدند و
گفتند که گوشی تلفن همراه و کیفم را به آن ها بدهم ؛ در
برابر خواسته سارقان مقاومت کردم که یکی از سارقان
با گذاشتن چاقو زیر گلویم مرا روی زمین انداخت و در

نهایت آنان با سرقت کیف دستی از محل متواری شدند.
یکی از شهروندان که در زمان ارتکاب زورگیری اقدام به
مستندسازی از لحظه سرقت کرده بود  ،در تماس تلفنی با
مرکز فوریت های پلیسی  110موضوع را به پلیس اطالع
داد که با به دست آمدن تصاویر صحنه زورگیری دو متهم
شناسایی و دستگیرشدند .متهمان به صراحت به ده ها
فقرهزورگیریوموبایلقاپیدرمناطقغربتهران اعتراف
کردند  .در بازرسی از مخفیگاه متهمان  ،کارآگاهان موفق
به کشف مقادیری وجه نقد  ،مدارک شناسایی متعلق به
افراد غیر  ،چندین دستگاه گوشی تلفن همراه و  ...شدند.

کالبدشکافی جسد از راز «قتل» پرده برداشت
کالبدشکافی جسد زن میان سال از به قتل رسیدن وی
پرده برداشت.به گزارش تسنیم  25مهر سال جاری،
خبر مرگ مشکوک زن  51سالهای به نام مریم از سوی
مسئوالن بیمارستان لوالگر به مأموران پلیس و پس از آن
به سجاد منافی آذر ،بازپرس ویژه قتل تهران اعالم شد
و وی بالفاصله دستور انتقال جسد متوفی به پزشکی
قانونی را ب��رای تعیین علت دقیق م��رگ ص��ادر کرد.
همسر متوفی در ابتدای تحقیقات به مأموران گفت:
زمانی که برای نماز صبح بیدار شدم دیدم همسرم در
حال نماز خواندن روی صندلی بیهوش افتاده است؛
به طرف وی رفتم و دیدم نفس نمیکشد بعد با اورژانس
تماس گرفتم و همسرم را به بیمارستان رساندیم اما وی
جان باخت.تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشت تا
این که چند روز قبل کارشناسان پزشکی قانونی علت
مرگ مریم را فشار به عناصر حیاتی گردن وی اعالم
کردند و با مشخص شدن قتل مریم ،روزگذشته همسر
وی با دستور بازپرس پرونده بازداشت و به دادسرای
امور جنایی تهران منتقل شد.همسر  48ساله مقتول
به نام حامد در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت14 :
سال قبل با مریم ازدواج کردم و در طبقه باالیی منزل
مادر مریم سکونت داشتیم ،حدود ساعت  8شب قبل
از فوت مریم به منزل مادر همسرم رفتم چون مریم آن

با آن که من قربانی بی تدبیری و اختالفات بزرگ ترها شده
ام و زندگی ام در آستانه نابودی قرار گرفته است اما دلم به
حال فرزند شیرخواره ام می سوزد که هشت روز است او را
از من جدا کرده اند و مدعی هستند...
زن  17ساله که به اتهام ضرب و جرح عمدی از همسرش
شکایت کرده بود در حالی که اظهار می کرد «با رفتارهای
وحشیانه شوهرم دیگر امنیت جانی در منزل ن��دارم» به
کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت13 :
سال بیشتر نداشتم و در کالس دوم راهنمایی تحصیل
می کردم که شبی مادرم کنارم نشست و از جوانی سخن
گفت که به واسطه یکی از آشنایانمان مرا خواستگاری
کرده بود .آن زمان من چیزی درباره همسرداری و زندگی
مشترک نمیدانستم اما می فهمیدم که هر دختری باید
ازدواج کند .این بود که سرم را پایین انداختم و همه چیز را
به عهده مادرم گذاشتم .خیلی زود رفت و آمدها و آداب و
رسوم خاص ازدواج به سرانجام رسید و من و «نبی» به عقد
یکدیگر درآمدیم .از آن روز به بعد دیگر نتوانستم درس
بخوانم و به ناچار در همان دوران راهنمایی ترک تحصیل
کردم .زمان نامزدی من و «نبی» یک سال به طول انجامید و
در این مدت با مشکل خاصی روبه رو نشدیم تا این که بزرگ
تر ها تصمیم گرفتند با برگزاری مراسم عروسی ،زندگی
مشترک مان را آغاز کنیم .این در حالی بود که رفتارها و
حرف های پدرشوهرم به طور کلی تغییر کرده بود .گویی
از موضوعاتی به شدت ناراحت بود ولی آن ها را بر زبان
ن��م�یآورد .اما اختالفات ب��زرگ ترها بر سر هزینه های
عروسی شدت گرفت و برخی مسائل نمایان شد.
پدرشوهرم برای پرداخت مبلغ  30میلیون تومان پدر
مرا تحت فشار گذاشته ب��ود .پدر نبی می گفت من هم
 30میلیون تومان پرداخت می کنم تا یک عروسی مجلل
بگیریم اما پدرم که با یک مغازه خواربارفروشی کوچک
زندگی را می گذراند گفت :شما میهمانان خودتان را
دعوت و هرطور که دوست دارید هزینه کنید و ما هم از
میهمانان خودمان پذیرایی می کنیم .این بود که پدرم باغ
تاالری را اجاره کرد و همه هزینه های مراسم عروسی را
پرداخت  .این در حالی بود که پدرشوهرم با همین بهانه نه
تنها یک ریال هزینه نکرد بلکه تا جایی که توانست تالش
کرد تا این مراسم به خوبی برگزار نشود.
همین کینه قدیمی موجب شد تا خانواده همسرم حتی بعد
از تولد فرزندم نیز به دیدن من نیایند و این گونه اختالفات
ما روز به روز شدت می گرفت تا جایی که آن ها نبی را مجبور
می کردند مرا در زندگی تحت فشار قرار بدهد .به طوری که
وقتی از منزل بیرون می رفتم پدرشوهرم بالفاصله با نبی
تماس می گرفت و او را به جان من می انداخت .همسرم نیز
با بهانه های واهی مرا به قصد کشت کتک می زد .او مدعی
بود فرزندم را از باالی سرم به زمین می کوبم و به او شیر
نمی دهم به همین خاطر االن هشت روز است که فرزند
شیرخواره ام را از من جدا کرده اند .این بار وقتی خانواده ام
برای آشتی دادن ما به منزلم آمدند نبی با توهین و فحاشی
آن ها را به خانه راه نداد و با چاقو به سمت من حمله کرد که
من از ترس ،خودم را داخل اتاق انداختم و در را قفل کردم.
او وقتی مشروب می خورد دیگر چیزی متوجه نمی شود و
من امنیت جانی ندارم....
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

از میان خبرها
جا بود ،بعد از دقایقی به منزل خودمان رفتیم و حدود
ساعت  11شب خوابیدیم ،من در ات��اق جداگانهای
خوابیدم و صبح برای نماز بیدار شدم که دیدم مریم با
چادر نماز روی صندلی بیهوش افتاده است؛ بالفاصله
با خواهر مریم و بعد با اورژانس تماس گرفتم و مریم را به
بیمارستان بردیم اما وی جانش را از دست داده بود.با
توجه به این که اظهارات همسر مریم در برخی موارد با
اظهارات مادر مریم دچار تناقض بود و نیز صحبت های
ضد و نقیض همسر مریم ،سجاد منافی آذر بازپرس شعبه
سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت او را
صادر کرد و وی برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران
اداره آگاهی قرار گرفت.

قاتل نامرئی زوج جوان گرگانی را به کام
مرگ برد
یک زوج جوان  30ساله در روستای زیارت گرگان شب
گذشته بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن نشتی از آب
گرمکن منزل به کام مرگ فرو رفتند.مدیرکل پزشکی
قانونی گلستان روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود:
طبق نظر کارشناسان پزشکی قانونی ،خروجی محدود و
نامناسب آب گرمکن این منزل باعث خروج گاز منواکسید
کربن و خفگی این زوج جوان شده است.حسین زارعی
اظهار کرد :پیکر این زوج برای بررسی بیشتر به پزشک
قانونی گرگان منتقل شد.

مرد زندانی دستورقتل شاکی را صادرکرد

مناطق ساحلی خواسته شده ساحل را ترک کنند و
به مناطق امن پناه ببرند.شیلی همواره شاهد زلزله
های مرگبار بوده است .یک زمین لرزه  ۸/۸ریشتری
در شیلی در سال  ۲۰۱۰که موجب سونامی نیز شد،
جان  ۵۲۴تن از شهروندان شیلی را گرفت.هنوز هیچ
گزارشی از کشته یا مجروح شدن کسی در زلزله روز یک
شنبه ارائه نشده است.

تعقیب وگریز پلیس و خودروی فاقد پالک یک کشته برجا گذاشت
فرماندهنیرویانتظامیشهرستانعنبرآبادگفت :تعقیب
و گریز گشت پلیس با یک دستگاه خودرو فاقد پالک ،به
کشته شدن راننده متخلف منجر شد .به گزارش ایرنا،
سرهنگ محمود بیدشکی روز گذشته افزود :راننده
یک دستگاه خ��ودرو ' ام وی ام ' ب��دون پالک که با دو
سرنشین دیگر قصد زیرگرفتن ماموران گشت نیروی
انتظامی شهرستان عنبرآباد را داشت پس از ناکامی از
اقدام خود متواری شد و تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران انتظامی شهرستان عنبرآباد
نخست به راننده خودرو متخلف دستور ایست می دهند
اما وی بدون توجه اقدام به فرار می کندو از شهر خارج
می شود .وی گفت :ماموران نیروی انتظامی به تعقیب
این خودرو در خارج شهر ادامه می دهند و پس از شلیک
چند تیر هوایی برای اخطار ،الستیک خودرو را هدف می
گیرند اما به دلیل ناهمواری جاده ،گلوله پس از برخورد
با زمین ،کمانه می کند و به راننده  27ساله اصابت می
کند.وی با بیان اینکه  2سرنشین این خودرو بازداشت
شدند ،گفت  :راننده مجروح نیز به درمانگاه عنبرآباد
منتقل می شود اما به علت شدت جراحات ناشی از
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برخورد گلوله فوت می کند .فرمانده نیروی انتظامی
شهرستانعنبرآبادتصریحکردکهاستفادهازخودروهای
بدون پالک به وسیله ای برای ارتکاب جرایم خشن از
جملهقتل،آدمرباییوسرقتمسلحانهتبدیلشدهاست.

سهنفرازعواملاصلیقتلشهرونددیلمیبههویت«علی
اشرف» دستگیر شدند و به بزه انتسابی اعتراف کردند.
به گزارش خبرگزاری میزان ،فرمانده انتظامی استان
بوشهر گفت :بر اثر درگیری و تیراندازی سرنشینان دو
دستگاه خ��ودرو در جاده روستای "شیخ زنگی" از توابع
شهرستاندیلمدرهفتهپیش،فردیبههویت"علیاشرف"
فوتکردوفرزندشبهنام"غالمحسین"مجروحشد .سردار
عباس زاده بیان کرد :با تحقیقات کارآگاهان چندساعت
پس از حادثه دو متهم دستگیر شدند و دستگیری سایر
متهمان در دستور کار قرار گرفت.به گفته وی در ادامه
تحقیقات مشخص شد چند روز قبل از حادثه ،مقتول از
فردی به هویت "ب .ل" به اتهام تصرف عدوانی شکایت
کردهومتهمباصدورقرارروانهزندانشدهکههنگامانتقال
بهزندان،فرزندانشرابهقتلشاکیتحریککردهاست .با
ادامهتحقیقات،پلیسسهنفرمظنوناصلیرادرشهرستان
های گناوه و دیلم دستگیر کرد.وی تصریح کرد :متهمان
به قتل مقتول اعتراف کردند و گفتند با سه قبضه اسلحه،
خ��ودروی مقتول را تعقیب ودر یکی از فرعی های جاده
گناوه-دیلمبه سمت آنهاتیراندازیکردهاندکهمنجربه
مرگمقتولوزخمیشدنفرزندششد.

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮق اﯾﺮان )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

 /٩٥٢٩١٨٩٩ب

در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮا� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳ�ﻠﺖ ﻓﻠﺰ� و ﺳﻔﺘ�ﺎر� وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣ�ﺎﻧﻴ�� وﺑﺮﻗ�
وﻧﻤﺎ� ﺑﻠﻮ� ﻣﺴ�ﻮﻧ�  Cﺑﺎ ز�ﺮﺑﻨﺎ� ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ٧٦٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮا� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻔﺘ�ﺎر�
وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣ�ﺎﻧﻴ�� وﺑﺮﻗ� وﻧﻤﺎ� ﺑﻠﻮ� ﻣﺴ�ﻮﻧ�  A1ﺑﺎ ز�ﺮﺑﻨﺎ� ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ٥٨٠٢ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺑﻠﻮ�  A2ﺑﺎ
ز�ﺮﺑﻨﺎ� ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ٢٩٣٣از ﭘﺮوژه �ﻴﻬﺎن ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ آو�ﻨ�،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻮﻧﻪ،
ﭘﻮﻧﻪ  ١٤را ﺑﻪ ﺻﻮرت  %٦٠ﻧﻘﺪ و  %٤٠ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ )ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٥اﺑﻨﻴﻪ( واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٣٩٥/١٠/١٣ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ و�ﭙ� ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ�ﻴﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ ،ﭼﻬﺎرراه ﭘﻞ ﺧﺎ��،
ﻧﺒﺶ اﺳﺪا ...زاده  ،٨ﭘﻼ� ٢٣و�ﺎ دﻓﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١-٣٨٤٨٣٤٢٢-٦ :
 /٩٥٢٩٢٠٤٠ب
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