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متهم در بازجوییهای پلیسی:

ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ

 جانشــین رئیسپلیــس پایتخت از رســیدگی به
مشکالت شــهروندان در مرکز نظارت همگانی پلیس
پایتخــت خبر داد .ســردار حمید هداوند در حاشــیه
دیدار مردمی در مرکز نظارت همگانی پلیس پایتخت
گفت :دیروز به مشــکالت  ۳۴۰شــهروند رسیدگی و
دستورات الزم از سوی رؤسای پلیس تخصصی صادر
شــد .پلیس تهران همواره به دنبال تکریم شهروندان
و رســیدگی به مشــکالت و خواســتههای آنهاست.
وی درباره بیشــترین درخواست شهروندان از پلیس
گفت :بیشترین درخواستها مربوط به پلیس امنیت
اخالقی ،راهور و نظارت بر اماکن عمومی بود .جانشین
رئیسپلیس تهران با اعالم موضوع مسئولیتپذیری
و پاسخگویی پلیس پایتخت ،گفت :شهروندان بدانند
پلیس تهران همیشــه پاســخگوی نیازها ،خدمات و
انتظارات مردم از شــهروندان اســت .دیــروز هم در
دیــدار مردمی به موضوعاتی که قابل رســیدگی بود،
رسیدگی و در چارچوب قانون دستوراتی برای تسهیل
امور شهروندان صادر شد .وی پلیس تهران را پلیسی
پاســخگو دانســت و تأکید کرد :پلیس تهران همیشه
پاسخگو بوده و سعی شده است تا با تسهیل امور برای
شهروندان ،خدمات انتظامی به آنها در کمترین زمان
ارائه شود .تمامی نقدها ،شکایت و تقدیر شهروندان از
پلیس که در ســامانه  ۱۹۷ثبت میشود هم ،از سوی
بازرسی پلیس رسیدگی میشود.

انهدام باند سرقت از منازل
 فرمانده انتظامی شهرســتان مالرد از دســتگیری
باند حرفهای ســرقت از منازل خبــر داد .برزو همتی
اظهار کرد :در پی شکایت برخی از شهروندان مبنی بر
ســرقت منزل ،پیگیری موضوع در دستور کار مأموران
کالنتری یوســفآباد قرار گرفــت .وی افزود :مأموران
پلیس در تالش شــبانهروزی و انجام تحقیقات فنی و
دقیق موفق به شناسایی محل اختفای سارقان شدند
و پــس از اخذ مجوز از مقام قضائــی در عملیاتی به
محل موردنظر اعزام و سارقان را که قصد فرار داشتند،
دستگیر و به کالنتری منتقل کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان مالرد بیان کرد :سه نفر متهم دستگیرشده
در بازجوییهــای بهعملآمده به بزه ارتکابی معترف
شــدند و از مخفیگاهشان  ۱۰قلم اموال سرقتی کشف
شد و سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

اعتراف به  ۴۰فقره سرقت
قطعات خودرو
 جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان قــم از
دســتگیری یک ســارق قطعات و داخــل خودرو و
اعتــراف وی بــه  ۴۰فقره ســرقت در قــم خبر داد.
سرهنگ »صیاد درویشی« اظهار کرد :در پی شکایت
فــردی مبنی بر ســرقت باتری ،ضبــط و وجه نقد از
خودروی او ،موضوع در دســتور کار مأموران پلیس
آگاهی اســتان قم قرار گرفــت .وی گفت :تحقیقات
پلیس ادامه داشت تا اینکه سارق برای فرار از قانون
بــا حضور به دِر منــزل مالباخته و اســترداد برخی
اموال مســروقه خواهان صرفنظر وی از شــکایت
میشــود .جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان قم
افزود :پــس از اطالع مأموران آگاهی اســتان متهم
شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
ســرهنگ درویشــی با بیان اینکه متهم در تحقیقات
به  ۴۰فقره ســرقت قطعات و داخل خودرو اعتراف
کرد ،گفت :تاکنون  ۱۷نفر از مالباختگان شناســایی
شدهاند که متهم به همراه پرونده متشکله برای سیر
مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

دستگیری سارق منزل و ویال
در چالوس
 فرمانده انتظامی اســتان مازندران از دســتگیری
ســارق حرفهای منازل ،ویالها و داخل خودرو با ۵۰
فقره سرقت و کشــف بیش از دو میلیارد ریال اموال
مســروقه در شهرســتان »چالوس« خبر داد .سردار
»ســیدمحمود میرفیضی« با اعالم ایــن خبر ،افزود:
در پی وقوع چندین فقره ســرقت از منازل ،ویالها و
داخل خودرو در شهرستانهای غرب استان ،موضوع
در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس
قــرار گرفت .وی تصریح کرد :بــا اقدامات اطالعاتی
و تحقیقات گسترده پلیســی ،مأموران پلیس آگاهی
شهرستان چالوس پس از چند روز موفق به شناسایی
سارق حرفهای مرد ۳۹ساله شدند .فرمانده انتظامی
اســتان مازندران اظهار کرد :با شناســایی مخفیگاه
متهم به ســرقت ،مأموران بــا هماهنگی قضائی در
عملیاتــی ضربتی و غافلگیرانه این فرد را دســتگیر
کردند .سردار میرفیضی افزود :متهم در تحقیقات و
بازجوییهــای فنی پلیس به بزه انتســابی و بیش از
 ۵۰فقره سرقت با همکاری افرادی دیگر اقرار کرد و
اموال مســروقه شامل لوازم خانگی ،تلویزیون ،لوازم
داخــل خودرو و ...به ارزش بیش از دو میلیارد ریال
بوده که در ویالیی در یکی از شــهرکهای مسکونی
اســت که متهم این لــوازم و اقــالم را در آن محل
مخفی کرده بود.
فرمانــده انتظامــی اســتان مازنــدران از تالش
پلیس برای شناســایی و دستگیری همدستان متهم
خبر داد و افزود :اموال مکشــوفه پس از شناســایی
مالباختگان بــا هماهنگی قضائی بــه آنان تحویل
خواهد شد.

رﺧﺪاد

به قتل همسرم اعتراف میکنم

جانشین رئیسپلیس پایتخت :

بیشترین درخواست ها مربوط به
پلیس امنیت اخالقی است
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شــرق :مردی که همسرش را در تهران کشته و به مشهد گریخته بود ،دستگیر
شد و به جرمش اعتراف کرد.
به گــزارش خبرنگار ما ،وقوع قتل در خیابان محالتی ســاعت  ۲۳روز ۲۸
دیماه از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰به کالنتری نبرد اعالم شد.
با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل جنایت مشخص شد
جسد زنی ۵۶ساله بهوسیله پسرش در خانه پیدا شده است .با حضور اورژانس
در محــل و انجام معاینات اولیه به مأموران اعالم شــد ایــن زن بر اثر اصابت
ضربات جسم تیز به ناحیه گردن و قفسه سینه به قتل رسیده است.
پســر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت» :زمانیکه وارد خانه شدم،
ناگهان مادرم را غرق خون دیدم؛ بالفاصله به اورژانس و  ۱۱۰زنگ زدم .مادرم
را برای انتقال ســریع به بیمارستان به بیرون ساختمان بردم ،اما زمانیکه تیم
اورژانس در محل حاضر شد ،در همان معاینه اولیه اعالم شد که او فوت شده
است«.کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی متوجه غیبت همسر مقتول به نام
»نادر.ع« )۵۶ســاله( در محل شدند و بالفاصله تحقیقات برای دستگیری وی
بهعنــوان متهم پرونده در دســتور کار قرار گرفت و با بررســی صحنه جنایت،
کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که او از محل جنایت متواری شده است.
تحقیقات بــرای شناســایی مخفیگاه و دســتگیری متهم در دســتور کار
کارآگاهان قرار داشــت تا اینکه درنهایت آنها موفق به شناسایی مخفیگاه نادر
در شهرســتان مشهد شــدند .بالفاصله هماهنگی الزم انجام شد و کارآگاهان
اداره دهم با اخذ نیابت قضائی به شهرستان مشهد رفتند .سرانجام در ساعت
 ۱۶:۵۰روز چهارشنبه هفته گذشته نادر در شهرستان مشهد و در مخفیگاهش
دســتگیر شــد .نادر در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت و قتل

همســرش اعتراف کرد و درباره انگیزه جنایت به کارآگاهان گفت» :غروب روز
جنایت با همسرم درگیری لفظی پیدا کردم .او قهر کرد و میخواست به خانه
خواهرزادهاش برود .من قبال با خواهرزاده همسرم درگیر شده بودم و آنها برای
من چاقو کشیده بودند .از او خواستم که آنجا نرود اما زنم قبول نکرد .عصبانی
شــدم و مجددا با او درگیر شدم .به سمت آشپزخانه رفتم و چاقو برداشتم و با
چاقوی میوهخوری چند ضربه به او زدم«.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،با تأیید این خبر گفت» :با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب
جنایت ،قرار بازداشت موقت از ســوی بازپرس پرونده صادر شد و متهم برای
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیــار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت«.
گفتوگوبامتهم
مرد میانسال روز گذشــته در مورد ماجرایی که منجر به کشتن همسرش
شد توضیح داد.
 روز حادثه چرا با هم درگیر شدید؟
من و همســرم از مدتها قبل با هم اختالف داشــتیم .مدتــی بود به من
میگفت شناسنامهاش را برداشتهام تا با آن پولهایش را از حساب خارج کنم.
هرچه اصرار میکردم که شناســنامهاش دست من نیســت باور نمیکرد .روز
حادثه بعد از بگومگو ،چادرش را برداشــت تــا به خانه خواهرش برود .از این
کارش خیلی عصبانی شدم و به آشپزخانه رفتم و چاقویی برداشتم تا مانعش
شوم ،اما کار باال گرفت و نفهمیدم چه شد که چند ضربه چاقو به او زدم.
 فقط بهخاطر اینکه میخواســت به خانه خواهرش بــرود به او چاقو

 9ﮐﺸﺘﻪ و  36ﻣﺠﺮوح در واژﮔﻮﻧﻰ اﺗﻮﺑﻮس
شرق ۹ :نفر بر اثر واژگونی
اتوبوس در جاده دیهوک -
فردوس کشــته و  ۳۶نفر
مصدوم شدند .حال  ۱۰نفر
از مجروحان وخیم گزارش
شده است.
کاظم خلیلی ،مســئول
مرکــز کنتــرل هماهنگی
عملیات جمعیت هاللاحمر خراســان جنوبی ،با
بیان اینکه این حادثه ســاعت  ۲:۳۴بامداد دیروز
رخ داد ،افزود :همه  ۴۵سرنشــین اتوبوس ،زن و
از گچساران در کهگیلویهوبویراحمد راهی مشهد
بودند.
وی گفت :بعد از گذشت  ۴۵دقیقه مصدومان
بــا خودروهــای اورژانــس و هاللاحمــر بــه
بیمارستانهای طبس و فردوس منتقل شدند.
خلیلی یادآور شــد :بعد از اعالم وقوع حادثه
همــه نیروهای امــدادی هاللاحمــر ،راهداری،
پلیــس راه ،اورژانــس و آتشنشــانی بــرای
امدادرسانی در محل حادثه حضور یافتند.

وی گفــت :علت وقوع
حادثه در دســت بررســی
است .دراینحال اورژانس
خراسانجنوبی اعالم کرد
با توجــه به میــزان باالی
خونریــزی مصدومــان
احتمال افزایــش فوتیها
در بیمارستان وجود دارد.
همچنیــن مدیــر مرکــز مدیریت حــوادث و
فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی
بیرجند گفت :حال  ۱۰نفــر از  ۳۶مصدوم حادثه
واژگونــی اتوبــوس در جاده دیهــوک  -فردوس
وخیم گزارش شده است .علی دلخروشان افزود:
از دیگــر مصدومان این حادثــه ،اکنون درمان ۱۶
زخمی در بیمارستان طبس و  ۱۰نفر در بیمارستان
فردوس ادامــه دارد .مدیر مرکز مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشکی استان خراسانجنوبی بیان
کــرد :بعد از گــزارش حادثه واژگونــی بالفاصله
 ۱۴دســتگاه آمبوالنــس و یک دســتگاه اتوبوس
آمبوالنس به محل سانحه اعزام شدند.

کشف  ۱۰۳فقره سرقت از یک باند

زدی؟
نباید به آنجا میرفت ،چون ما با هم مشکل داشتیم.
 چه مشکلی؟
درگیری بین من و شــوهرخواهرش و خواهرزادههایش بیشتر از آن بود که
زنم بخواهد به خانه آنها برود .سر ارث و میراث با آنها مشکل داشتم و بهخاطر
همین موضوع درگیریهای زیادی داشتیم.
 همسرت چرا به تو شک کرده بود که شناسنامهاش را برداشتهای؟
از زمانی که بهخاطر بدهیام فرار کردم ،رفتار همســرم عوض شــد .مدتی
قبل معاملههایی کردم و نتوانســتم پول طلبکارانم را پرداخت کنم .اینطوری
شــد که سه ســال فراری بودم و خانوادهام هم که نتوانســتند ردی از من پیدا
کنند ،بدهیهایم را پرداخت کردند .زمانی که فهمیدم خانوادهام بدهیهایم را
دادهاند به تهران برگشتم ،اما کمی به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم و
از طرفی او هم با من خوب نبود.
 بعد از قتل چه کردی؟
لباسهایم را عوض کردم و با پســرم تماس گرفتــم و به او گفتم که حال
مادرش بد اســت و خودش را برســاند .فکر میکردم تا زمانی که پسرم برسد،
همســرم زنده بمانــد .بعد از آن هم بــه ترمینال آزادی و از آنجــا با اتوبوس
به مشــهد رفتم .میخواســتم آنجا توبه کنم و بعد هم به بندرعباس بروم و
آرماتوربندی کنم .البته در این مدت هم با بچههایم تماس گرفتم و آنها را وادار
کردم که به حسابم پنج میلیون تومان پول بریزند.
 از کار خودت پشیمان نیستی؟
خیلی پشیمانم ،اما نمیخواستم خودم را معرفی کنم.

ﻧﺠﺎت ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎى ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮان از زﯾﺮ ﺧﺮوارﻫﺎ ﺧﺎك
شرق :کارگــری جوان حین
حفــر چــاه ،زیــر خروارها
خــاک گرفتــار شــده بود
که بــا عملیــات نفسگیر
آتشنشانان نجات یافت.
در تماس شهروندان با
سامانه  ۱۲۵و اطالعرسانی
ایــن حادثــه ،نیروهــای
آتشنشــانی بــه همــراه گــروه امدادونجات با
هماهنگی ســتاد فرماندهی سازمان آتشنشانی
تهــران ،ســاعت  ۱۳:۱۲روز یکشــنبه بــه یکی از
شهرکهای مســکونی ابتدای بزرگراه فتح )جاده
قدیم کرج( رهسپار شدند.
به گفته داود قلیزاده ،معــاون منطقه چهار
عملیات آتشنشانی که از همان لحظات اولیه به
همراه آتشنشانان در محل حادثه حضور داشت،
در یک قطعه زمین خالی ،کارگران مشــغول حفر
دو حلقــه چاه بودنــد که ناگهان دیــواره یکی از
چاهها )که عمق آن به چهار متر میرسید( ،ریزش
کرد و یکی از کارگران بــه طور کامل زیر خروارها

خــاک گرفتــار شــده بود.
قلــیزاده در ادامه افزود:
نیروهــای آتشنشــانی
بهسرعت ایمنسازیهای
الزم را انجــام دادنــد و
بــا توجه به سســتبودن
دیواره چاه ،با اســتفاده از
تجهیــزات مخصــوص از
ریزش قسمتهای سست دیواره جلوگیری کردند.
معــاون منطقه چهــار عملیات آتشنشــانی
تصریــح کــرد :آتشنشــانان بیدرنــگ عملیات
خاکبــرداری از روی بدن کارگر جــوان که تبعه
افغان و حدودا ۱۷ساله بود را آغاز کردند و پس از
دو ساعت تالش موفق شدند وی را از زیر خروارها
خاک خارج کنند.
قلیزاده گفــت :نیروهای آتشنشــانی کارگر
جوان را بــرای انجام معاینات پزشــکی و انتقال
به مراکز درمانی ،تحویــل عوامل اورژانس دادند
که خوشــبختانه مشخص شــد حال عمومی وی
مساعد است.

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺮدى ﮐﻪ از ﻗﺘﻞ زن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ
شــرق :مردی که در نزاع بــا زن مورد عالقهاش در لحظه آخر از کشــتن او
پشیمان شده بود ،به اتهام مجروحکردن این زن پای میز محاکمه رفت.
به گزارش خبرنگار ما ،زن مجروح که ســمیه نــام دارد ،چندی پیش با
داشــتن یک بچه ،بهدلیل اختالفات خانوادگی ،از همســرش جدا شد .پس
از مدتی ،این زن بهطور اتفاقی در یک خودرو با مردی جوان به نام ســامان
آشنا شد و آنها با هم رابطه دوســتی برقرار کردند ،این رابطه ادامه یافت تا
اینکه ســامان از زن جوان درخواست ازدواج کرد .سمیه ازدواج را به آینده
موکول کرد ،اما رابطه آن دو همچنان ادامه داشــت .در این اثنی مرد جوان
چندبار دیگر نیز خواســته خود را مطرح کرد ،ولی هر دفعه جواب روشــنی
نشیند تا اینکه روز حادثه بار دیگر درحالیکه سوار بر خودروی شخصیاش
بود و ســمیه نیز کنارش نشســته بود ،از این زن خواست برای شروع زندگی
مشــترک موافقتش را اعالم کند اما سمیه بار دیگر گفت شرایط برای ازدواج
آن دو مناسب نیســت و بهتر است رابطهشان در همین حد باقی بماند .این
گفتههای زن جوان ســامان را بهشــدت عصبی کــرد و او چاقویی را بیرون

کشــید و با آن چند ضربــه به زن مــورد عالقه خود زد .ســامان در لحظه
آخــر قصد داشــت قلب این زن را هــدف بگیرد و او را به قتل برســاند ،اما
سمیه که بهشــدت مجروح شده بود و بریدهبریده حرف میزد خطاب به او
گفت» :تو به من عالقه داشــتی و میخواســتی با هم ازدواج کنیم اما حاال
واقعا میخواهی مرا بکشــی؟«مرد جوان از شنیدن این جمله شوکه شد و
چاقویش را زمین انداخت .او که از حمله به ســمیه بهشــدت پشیمان شده
بود ،ســریع او را به بیمارستان رســاند و زن جوان مورد درمان پزشکان قرار
گرفت اما شدت جراحات بهحدی بود که کلیه ،معده ،روده و برخی اعضای
داخلی بدن این زن آســیب دیدند .ســمیه بعد از بهبودی نسبی و ترخیص
از بیمارســتان علیه مرد جوان شــکایت کرد و خواســتار مجازات او شــد.
بهاینترتیب ســامان به دادسرا احضار شــد و پروندهای قضائی دراینباره به
جریــان افتاد که به صدور قرار مجرمیت علیه متهم انجامید .این مرد دیروز
در شــعبه  ۱۱دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفت .سمیه در
ابتدای جلسه دادگاه یکبار دیگر اعالم کرد از سامان شکایت دارد و خواستار

مجازات او اســت .زن جــوان گفت» :من عالوه بر اینکــه اعضای داخلیام
بهشدت آســیب دیده ،قدرت باروری خودم را نیز از دست دادهام«.او افزود:
»وقتی با ســامان آشنا شدم ،تازه از شوهرم جدا شده بودم و ازدواج مجددم
در آن شرایط از طرف خانواده پذیرفتنی نبود ،از طرفی میدیدم سامان بسیار
عصبی اســت و رفتارهای پرخاشــگرانه دارد بههمیندلیــل از ازدواج با او
خودداری میکردم تا اینکه او با چاقو به من حمله کرد و شــرایط سختی را
برایــم رقم زد«.در ادامه متهم به دفاع از خودش پرداخت .او گفت» :بعد از
آشــنایی با سمیه به او عالقهمند شدم و میخواستم با هم ازدواج کنیم ،اما
او مرتب طفره میرفت این در حالی بود که دوســتیمان ادامه داشت و این
زن به بهانههای مختلف از من پول میگرفت و هر کاری که داشــت برایش
انجام میدادم .روز حادثه نیز از اینکه بار دیگر با خواســتهام مخالفت کرده
است ،بهشدت عصبانی شدم و اصال متوجه رفتارم نبودم«.بنا به این گزارش،
هیئــت قضات بعد از شــنیدن اظهارات دو طرف پرونــده صدور رأی در این
زمینه را به آینده موکول کردند.

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم آزار ﺟﻨﺴﻰ دﺧﺘﺮ 13ﺳﺎﻟﻪ
شــرق :قضات مرد جوانی را که متهم بــه آزارواذیت
دختری نوجوان است ،به شالق و تبعید محکوم کردند.
به گزارش خبرنــگار ما ،این پرونده یکســال پیش به
جریان افتاد؛ زمانی که دختر  ۱۳ســالهای به مأموران
مراجعه کرد و مدعی شــد از سوی مردی جوان مورد
آزارواذیت قرار گرفته است .این دختر گفت» :مردی به
من قول ازدواج داده بــود ،یک روز که مادر و خواهرم
در خانه نبودند به من گفــت میخواهد من را ببیند و
چند دقیقه بیشتر هم نمیماند ،من هم اجازه دادم به
خانه ما بیاید ،اما زمانی که رســید مــن را به زور مورد
آزارواذیــت قــرار داد و بعد هم خانــه را ترک کرد« .با
توجه به شکایت این دختر و مادرش ،دستور بازداشت

متهم صادر شد و جوان  ۲۵ساله دستگیر شد .او قبول
کــرد با دختر نوجوان رابطه داشــته اما تجاوز به عنف
را نپذیرفــت تا اینکه پرونده برای رســیدگی بیشــتر به
دادگاه کیفری اســتان تهران رفت .در جلسه رسیدگی
به این پرونده ،ابتدا دختر نوجوان در جایگاه حاضر شد
و گفت» :چند ســال پیش پدرومادرم از هم جدا شدند
و مــن با مادر و خواهرم زندگــی میکردم .آنها هر روز
صبح سرکار میرفتند و من تنها میماندم .چند ماه قبل
با مردی جوان آشــنا شدم .او همسر و فرزند داشت اما
به گفته خودش با همســرش درگیری داشت و مدتی
بود که با هم رابطه نداشتند .او به من ابراز عالقه کرد و
گفت دوست دارد با من ازدواج کند و من هم به همین

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
 ۱۹کشتهدرپیواژگونیاتوبوسیدرهنگکنگ
در پی واژگونی یک دســتگاه اتوبوس مسافربری
دوطبقــه در هنگکنــگ ۱۹ ،نفر کشــته و  ۶۲نفر نیز
به بیمارســتان منتقل شــدند .به گفته پلیس ۱۰ ،نفر
از مصدومان در شــرایط بحرانی قــرار دارند و  ۱۵نفر
دیگر بهشــدت زخمی شدهاند .یکی از مسافران گفته
اســت اتوبوس قبل از تصادف ،سرعت باالیی داشت،
بهطوریکه راننده نتوانست آن را کنترل کند .شاهدان
عینی گفتهاند آتشنشانان سقف اتوبوس را باز کرده
و اجساد مســافران را بیرون آوردهاند؛ قربانیان عمدتا
به علت ضربه به ســر ،جان خود را از دست دادهاند.
شــرکت اتوبوسرانــی »کولون موتور« کــه اتوبوس
متعلق به آن اســت ،اعالم کرده به خانواده هر کدام
از قربانیان  ۸۰هزار دالر هنگکنگ برابر با  ۱۰هزار دالر

آمریکا پرداخت خواهد کرد.
آغازبررسیعلتسقوطهواپیمایروسیه
بازرسان روسی در حال جستوجو و بررسی محل
ســقوط هواپیمای مسافربری هســتند تا سرنخی از
علت این حادثه پیدا کنند .این هواپیمای مســافربری
روز یکشــنبه تنها چنــد دقیقه پس از بلندشــدن از
باند فرودگاه »دومودهدوو« ســقوط کــرد و همه ۷۱
سرنشین آن کشته شدند.مقامات روسیه اعالم کردند
بازرســان در حال جمعآوری اطالعات و درنظرگرفتن
فاکتورهایــی همچون وضعیــت آبوهوایی ،خطای
انســانی و نقــص فنی در بــروز این حادثه هســتند.
گزارشهــا حاکــی اســت که ســقوط ایــن هواپیما
تروریستی نبوده است .هواپیمای آنتونوف ۱۴۸-عازم
شهر اورسک بوده است.
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دلیل با او رابطه برقرار کردم تا اینکه روز حادثه به من
گفــت میخواهد من را ببیند .او میدانســت روزها در
خانه تنها هســتم و چون پدرم کنارم نیست به محبت
زیــادی نیــاز دارم و از این نقطهضعف من اســتفاده
میکرد ،وقتی به خانه آمد من را بهزور مورد تجاوز قرار
داد« .ایــن در حالی بود که متهم نیز به داشــتن رابطه
با دختر نوجوان اعتراف کرد و گفت» :من با همســرم
رابطهای نداشــتم .من به این دختر عالقهمند شــدم و
واقعا میخواســتم با او ازدواج کنــم و روز حادثه هم
دختر نوجوان خودش من را به خانه دعوت کرد و من
هم به میل خودش با او رابطه برقرار کردم«.
او در پاسخ به اینکه اگر با همسرش اختالف داشته

چرا از او جدا نشــده اســت ،گفت» :من بچه داشتم و
به خاطر اینکه فرزندم دچار گرفتاریهای طالق نشود،
از همســرم جدا نمیشــدم .بعد از اینکه با این دختر
نوجوان آشــنا شــدم و درگیریهای او را دیدم ،متوجه
شدم اشتباه نکردم و نباید همسرم را طالق بدهم .چون
این دختر بیشــتر وقتها تنها بود و بهدلیل تنهایی به
سمت من آمده بود«.
با پایان گفتههــای متهم هیئت قضات برای صدور
رأی وارد شــور شــدند و متهم را به  ۹۹ضربه شالق و
دو ســال تبعید محکوم کردنــد ،او بعد از دریافت رأی
درخواست تجدیدنظر کرد و گفت از کردهاش پشیمان
است ،قضات نیز سه ماه از تبعید او کسر کردند.

 رئیسپلیس آگاهی اســتان کرمانشــاه از انهدام
باند سرقت مغازه و منزل و کشف  ۱۰۳فقره سرقت
خبر داد .سرهنگ »محمدرضا امیری« گفت :در پی
دریافت چندین فقره پرونده ســرقت مغازه و منزل
در شــهر کرمانشاه ،رســیدگی به موضوع بهصورت
ویژه در دســتور کار تیمــی از کارآگاهان اداره مبارزه
با ســرقت پلیس آگاهی قرار گرفــت .او عنوان کرد:
کارآگاهان پس از انجــام تحقیقات تخصصی یکی
از سارقان ســابقهدار را در این زمینه شناسایی کرده
و در عملیاتی غافلگیرانه او دســتگیر کردند .رئیس
پلیس آگاهی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد :متهم
در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه سرقت بود ،اما پس از
مواجهه با مســتندات به  ۵۱فقره سرقت مغازه۴۸ ،
فقره سرقت اماکن خصوصی ،دو فقره سرقت منزل،
یک فقره اماکن دولتی و یک فقره سرقت دوچرخه با
همدستی دو نفر دیگر در شهر کرمانشاه اعتراف کرد.
سرهنگ امیری ادامه داد :مأموران پلیس آگاهی در
نهایت در عملیاتی منسجم دیگر همدستان او را نیز
دســتگیر کرده و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی
معرفــی کردند .او با بیان اینکــه چهار مالخر اموال
مســروقه نیز شناسایی و دستگیر شــدهاند ،گفت :با
راهنمایی متهمان محلهای سرقت بازسازی شده و
تمام مالباختگان شناسایی شدهاند .به گفته رئیس
پلیس آگاهی استان کرمانشاه ،متهمان با صدور قرار
مناسب راهی زندان مرکزی کرمانشاه شدهاند.

انهدام باند سارقان منازل
 رئیــس کالنتری جوادیــه تهرانپارس ،با اشــاره
به دستگیری ســه ســارق منازل در محدوده شرق
تهــران ،گفت :این متهمــان در تعقیب و گریزی یک
کیلومتری دســتگیر شدند .ســرهنگ محمد قربان
منصــوری اظهار کرد :با وقوع چند فقره ســرقت از
منــازل در محدوده مذکــور ،تیمی از مأمــوران این
کالنتری برای بررســی موضوع و شناسایی سارق یا
سارقان وارد عمل شــدند .این مقام انتظامی عنوان
داشــت :در بررســیهای انجامشــده و سرنخهای
بهدستآمده از محل ،مشخص شد تمامی سرقتها
از سوی سه سارق حرفهای اماکن خصوصی صورت
گرفته است ،که بر این اســاس ،مشخصات سارقان
در اختیار مأموران گشــتهای انتظامی قرار گرفت.
او افزود :این اقدامات ادامه داشــت تا اینکه شــب
گذشــته یکی از مأموران گشــت انتظامــی کالنتری
موفق به شناســایی خــودروی این ســارقان تحت
تعقیب شــد و با اعالم به مرکز کنترل کالنتری ،برای
دســتگیری متهمان ،از ســایر گشــتهای انتظامی
درخواســت کمک کرد .رئیس کالنتری  ۱۴۴جوادیه،
اظهار داشــت :با حضور مأموران انتظامی در محل
این ســارقان تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از یک
کیلومتر تعقیبوگریز در نهایت هر سه متهم در یک
خیابان بنبســت گرفتار و دســتگیر شدند .سرهنگ
منصوری تصریح کرد :هر ســه متهم بازداشت شده
و بههمراه خودرویشــان به کالنتری منتقل شدند و
تحت بازجوییهای انجامشــده عالوه بر اعتراف به
ســرقت از منازل شــهروندان این محدوده ،به چهار
فقره سرقت به شیوه تخریب در ورودی منازل اقرار
کردنــد .با اعتــراف متهمان پرونــده تکمیل و برای
تحقیقات بیشــتر به پایــگاه چهــارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ ارســال شد و در بازرســی از خودروی
متهمان نیز ادوات سرقت اعم از میلههای یو شکل،
انبرقفلی ،پیچگوشتیهای سرکج ،چاقوی ضامندار،
میلههای آهنی ،شــاهکلید خــودرو و یک عدد کلید
کامپیوتری و زنجیر کشف شد.

سقوط پاراموتور
موجب مرگ خلبان شد
 سخنگوی اورژانس مازندران از سقوط یک فروند
پاراموتور در این اســتان خبــر داد و گفت که در این
حادثــه ،خلبان این وســیله پــروازی تفریحی جان
باخت .زکریا اشکپور افزود این حادثه حدود ساعت
 ۱۵یکشــنبه در ســرخرود شهرســتان محمودآباد
در منطقــه مرکــزی مازنــدران رخ داد .او گفت که
تکنسینهای اورژانس پس از دریافت پیام وقوع این
حادثه به منطقه ســاحلی درویشآباد در سرخرود
عزیمت کردند ،ولی خلبان پاراموتور هنگام ســقوط
جــان باخته بــود .ســخنگوی اورژانــس مازندران
توضیح داد :در این حادثه خلبان  ۲۵ساله پاراموتور
به دلیل ســقوط از ارتفاع و ضربه شدید به سر ،قبل
از حضور تیم اورژانس فوت کرده بود.

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
شــهرداری اهواز در نظر دارد به منظور توســعه فراگیر شهری و ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت گردشگری سالمت منطقهای و
فرامنطقهای نســبت به اجرای پروژه احداث پردیس ســالمت واقع در بخشی از اراضی موسوم به  ۱۵۳هکتاری کیانشهر از طریق جلب
همکاری ســرمایهگذار مشــارکتی و در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط اقدام نماید ،لذا از عالقهمندان به مشــارکت که از توان مالی ،
اجرایی ،فنی و مدیریتی مناسب برخوردار میباشند دعوت میشود با مراجعه به آدرس زیر و دریافت اسناد فراخوان ،نسبت به تکمیل و
تهیه فرمها و مدارک و ارائه آن به دبیرخانه محرمانه سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی واقع در همان آدرس اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارائه اسناد و مدارک فراخوان به دبیرخانه محرمانه سازمان تا ساعت  ۱۴مورخ  ۹۶/۱۲/۸میباشد.
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