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حــــوادث

تلفن گروه حوادث88761621 :

دستگیری سینمایی باند سارقان طالفروشی

راه اندازی گشتهای ویژه نوروزی؛

کاهش  120درصدی حوادث
ی
چهارشنبهسور 

مرگ هولناک
سرنشینان پژو زیر چرخ های کامیون

میزان

گروه حوادث  /تصادف
مهیب پژو  405با
کامیون ولوو در محور
خور  -جندق سه
کشته برجا گذاشت.
ب ه گزارش «ایران»،
پورقیصری،
ن
حس 
رئیس پلیس راه استان
اصفهان دراین باره گفت :دراین حادثه مرگبار که صبح پنجشنبه در کیلومتر
 75خور به جندق رخ داد ،راننده  21ساله و دو بانوی  16و  56ساله که
سرنشینان خودروی پژو بودند در دم جان باختند.وی علت حادثه را انحراف
به چپ پژو اعالم کرد.

گروه حوادث-معصومه مرادپور /دو سارق
مسلح که با همدستی دو مرد دیگر قبل از
اجرای سناریوی سرقت از طالفروشی در تله
پلیس گرفتار شده بودند در عملیات تعقیب و
گریز ،مأمورپلیس آگاهی را به شهادت رسانده
و متواری شدند .دو تبهکار پس از دستگیری
در لرستان با وجودی که یک بار در دادگاه
انقالب استان البرز محاکمه شدند ،اما آنها
در شعبه یکم دادگاه کیفری این استان نیز بار
دیگر پای میز محاکمه ایستادند درحالی که
اتهام قتل را قبول نداشتند.بهگزارش خبرنگار
حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده از
بیستم اردیبهشت سال  94و بهدنبال درگیری
مسلحانه یک گروه از مأموران پلیس آگاهی
استان البرز با سارقان مسلح کلید خورد.در
این درگیری خونین ستوان دوم جواد مرادی
یکی از مأموران پلیس آگاهی با شلیک سارقان
مسلح به شهادت رسید و همکار دیگرش که
سرباز نیروی انتظامی بود زخمی شد.ساعت
 12ظهر روز حادثه مأموران آگاهی استان البرز
به یک دستگاه خودرو با چهار سرنشین مظنون
شده و دستور ایست دادند ،اما سرنشینان این
خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس فرار
کردند.مأموران بالفاصله پس از تماس با مرکز
متوجه شدند که خودروی مورد نظر سرقتی
است بههمین خاطر نیز عملیات تعقیب را
آغاز کردند ،اما پساز طی مسافتی در منطقه
مشکیندشت ،یکی از مأموران در درگیری
با متهمان بهشهادت رسید.در پی شهادت
ستوان یکم مرادی ،عملیات پلیسی برای
شناسایی سارقان مسلح آغاز شد تا اینکه پس
از مدتی پلیس توانست آنان را شناسایی کند.
از آنجا که این افراد بهطور مستمر برای فرار از
دست قانون مخفیگاه خود را تغییر میدادند،
بنابراین پلیس مکانهای مختلفی را برای
دستگیری آنان رصد کرد تا اینکه آنها در شهر
خرم آباد استان لرستان به محاصره پلیس
درآمدند.
دستگیری متهمان در لرستان
فرمانده پلیس استان لرستان درباره
دستگیری این متهمان گفته بود :روز 7
اسفندماه سال  93در محله اسدآبادی
خرمآباد ،مردی بهنام محمد ولیپور سپهوند

ایران

گروه حوادث  /رئیس پلیس تهران با اشاره به راهاندازی
گشتهای ویژه پلیس برای تأمین امنیت حداکثری مسافران نوروزی و
مردم ،از کاهش  ۱۲۰درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال خــــــــــــــــبر
داد.ب ه گزارش «ایران» ،سردار رحیمی با بیان این خبر گفت :در آخرین
چهارشنبه سالجاری با کاهش  ۱۲۰درصدی حوادث مواجه بودهایم .درعین
حال کمتر از  ۱۰خودرو نیز توقیف شدند که به پارکینگ انتقال یافتند که تا
پایان تعطیالت نوروزی توقیف میمانند.وی افزود :از اول اسفند تمهیدات
انتظامی برای برقراری امنیت حداکثری مراکز تجاری و مدیریت ترافیکی
اجرا شده است .دستفروشان نیز که ب ه طور عمده افراد کم بضاعت هستند
در فضاهایی که برایشان ازسوی شهرداری در نظر گرفته شده با رعایت نظم
و قوانین به کسب و کار مشغول هستند.
رئیس پلیس تهران درباره وضعیت بهشت زهرا نیز گفت :از ساعت  ۳بامداد
روز پنجشنبه و برای تسهیل عبور و مروردر مسیرهای منتهی به بهشت زهرا،
نیروهای پلیس راهور در آماده باش بودند.
وی درادامه اظهارداشت ۳۱۳ :ایستگاه نوروزی تجهیز کردهایم که از
مبادی ورودی و خروجی تا مرکز شهر و مراکز تفرجگاهی و سیاحتی و زیارتی
جا نمایی شدهاند و بههمراه هزاران گشت خودرویی ،موتوری و پیاده امنیت
شهر را تأمین خواهند کرد .ضمن اینکه فعالیت پلیس تهران از  ۲۸اسفند
لغایت  ۱۵فروردین به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.رحیمی
درباره سرقت از خانهها نیز گفت :متأسفانه نگهداری طالجات در خانهها
افزایش یافته است که سارقان را به ارتکاب سرقت منزل ترغیب میکند.
سرقت منزل در تهران و سرقت خودرو در مسافرت از جرایم متداول در
ایام تعطیالت است که الزم است شهروندان با توجهات خود پلیس را
در پیشگیری از سرقتها یاری کنند.وی افزود :در ایام تعطیالت در شهر
تهران با رانندگانی که با سرعت غیر مجاز حرکت کنند برخورد میشود و
حتی خودروهای متخلف به پارکینگ منتقل میشوند .برای کنترل سرعت
رانندگان در بزرگراههای تهران نیز از دوربینهای دستی بیشتری استفاده
خواهد شد.

توسط گروهی شرور با اصابت گلوله به قتل
رسید و قاتل که جرایم زیادی مرتکب شده
بود متواری شد.مدتی قبل از وقوع این حادثه
در استان لرستان قرار شد متهمی از زندان
به دادگاه برای بازجویی انتقال داده شود که
پلیس مطلع شد قاتل فراری به همراه اعضای
باندش قصد دارند مرد زندانی را فراری دهند.
پلیس با اطالع از این نقشه ،مرد زندانی را
به دادگاه منتقل نکرد و وی در زندان بازجویی
شد و این در حالی بود که برای دستگیری باند
جنایتکار تظاهر به انتقال وی به دادگاه شد.
سردار قنبری با بیان اینکه این افراد شرور
مدام مخفیگاه هایشان را تغییر میدادند،
گفت :این افراد در همان شب هنگام خارج
شدن از مخفیگاه با پلیس راه درگیر شدند و
سردسته آنان زخمی و پس از متواری شدن
مشخص شد از لرستان خارج و در محلی در
کرج مخفی شده است.
این مرد با همدستی نوچههایش در کرج
برای سرقت از یک طالفروشی خودرویی را
سرقت و یک افسر وظیفهشناس را شهید

ویرانی مرگبار پـل
 14میلیون دالری

حوادث
جهان
آرزو کیهان

خودکشی دو نفر از تبهکاران
این تبهکاران هنگام انتقال به پلیس آگاهی
درخواست مالقات با خانواده هایشان را کردند
و این در حالی بود که پیش از دستگیری و در
محاصره پلیس ،آنها اقدام به مصرف قرص
کرده و پس از مالقات با خانوادههایشان دو
شرور بهکام مرگ فرو رفته و دو نفر دیگر در
بیمارستان بستری شدند.
پس از معاینه این افراد توسط اورژانس و
بازجویی ،اقدام بهخودکشی آنان مشخص و
اظهارات آنان توسط بازپرس ثبت شد.
این تبهکاران به هفت فقره تیراندازی و
ایجاد رعب و وحشت در شهرهای خرمآباد،
بروجرد و دورود اعتراف کردند و سردسته باند

زن  70ساله
برای کشتن شوهرسابق و همسرش آدمکش اجیرکرد

دیلی میل

همسرسابق وکیل سرشناس امریکایی که برای کشتن شوهرقبلی وهمسردومش به فکراستخدام آدمکش افتاده بود ،نمی دانست با
یک پلیس مخفی وارد مذاکره شده است .این زن  70ساله اهل ایالت «یوتا» هنگام مذاکره برای کشتن شوهرقبلیاش به دام افتاد.
به گزارش «ایران آنالین» به نقل از دیلی میل« ،لیندا گیلمن» که مدتی قبل و درپی اختالفهای شدید خانوادگی ازشوهرش
جدا شده بود تصمیم داشت شوهرسابقش وهمسر او را با کمک یک آدمکش ب ه قتل برساند تا بتواند ازحق بیمه عمرشوهرسابقش
بهر ه مند شود و مابقی عمرش را در آسایش ورفاه بیشتری سپری کند .به همین خاطر او پس از کمی بررسی و درجریان تماسهای
اینترنتی به یک آدمکش  -مأمورمخفی پلیس  -رسید .او پساز شرح ماجرای کوتاهی از نقشهاش با آدمکش مورد نظرش به توافق
رسید .اما خیلی سریع از سوی مأموران
دستگیرشد.این زن در دادگاه تمامی
اتهامات خود را رد کرد اما مأموری که
خود را بهجای قاتل اجیر شده جا زده
بود صدای متهم را در دادگاه پخش کرد
و دست متهم را روکرد.
توگو با قاتل
این زن درجریان گف 
وعده داده بود درازای کشتن شوهرسابق
خود وهمسردوم او یک انگشترالماس و
 18هزار دالر بپردازد.

دیلی نیوز

محاکمه جن گیرجنایتکار

انتقام کورخانوادگی

اسکای

YAHOO

دختر جوان درپی اختالفهای شدید
خانوادگی با همسربرادرش و برای
انتقامجویی از او ،نقشه قتل برادرزاده
 11ماههاش را با شیر مسموم طراحی
کرده بود که درآخرین لحظات ناکام
ماند.بهگزارش پلیس ایالت «میشیگان»
امریکا« ،سارا رودریگز میراندا»  19ساله،
برای کشتن برادرزاده اش 9 ،قرص مرگبار
را در شیشه شیر برادرزادهاش حل کرده
و در یخچال گذاشته بود که مادر کودک
ناگهان متوجه تغییر رنگ شیر شد و پساز
بررسیها ،ماجرا فاش شد.پساز شکایت
مادرکودک ،تحقیقات پلیسی ادامه یافت
تا اینکه سرانجام عمه دخترک به اتهام
سوءقصد بازداشت شد .مأموران در ادامه
دریافتند ،متهم از افسردگی رنج میبرده
و به همین دلیل در جنون آنی و بهخاطر
انتقامی کور ،تصمیم به قتل گرفته ولی
ناکام ماندهاست.

ببری که نگهبان باغ وحش را کشت

نگهبان باغ وحش که برای غذا دادن ،به داخل قفس ببر رفته
بود ،ناگهان هدف حمله حیوان گرسنه قرار گرفت و در برابر
دیدگان وحشت زده بازدیدکنندگان زنده زنده کشته شد.
دراین حادثه دلخراش که در باغ وحش «فوزو»ی چین رخ
داد ،ببر که ب ه خاطر قفل نشدن کامل قفسش فرصت پیدا کرده
بود ،در حملهای برق آسا ،نگهبان را روی زمین انداخت و بعد
هم ب ه جان طعمه بیدفاعش افتاد.
مسئوالن باغ وحش و چند نفر از نگهبانها که با سروصدای
مردم خود را ب ه محل رسانده بودند تالش زیادی برای نجات
نگهبان گرفتار کردند ،اما تالشهایشان بینتیجه ماند و سرانجام
جسد تکه تکه شدهاش را بیرون کشیدند.

زن  65ساله ژاپنی به جرم آزار و قتل دختر یک ساله در مراسم جنگیری
به  9سال زندان محکوم شد.ب ه گزارش «ایران آنالین» ب ه نقل از توکیو نیوز،
«هیدیوکی سوزوکی» قاضی دادگاه دراین باره گفت که متهم «یوموری
شیمبون» ،سال  2011میالدی درجریان مراسم جن گیری ،دختر یک ساله
را روی سر بلند کرده و به زمین پرتاب کرده است.بنا بر گزارشهای پلیس،
کودک یک ساله پس از ضربه وارده به بیمارستان منتقل شده و  4روز بعد
بهخاطر تشنجهای پیدرپی جان سپرده است.اکنون پس از گذشت  7سال از
ماجرا و در پی شکایت خانواده قربانی ،متهم پس ازمحاکمه به  9سال زندان
محکوم شد.

حمله گاو خیابانی به یک زن

میرر

یکی از اعضای باندهای تبهکاری در شهر «لسآنجلس» امریکا ،با شنیدن
اظهارات شاهد پرونده در دادگاه با خودکاری بهطرف او حمله کرد اما
بالفاصله با شلیک گلوله مأموران از پا درآمد.
مهاجم  25ساله که «سیاله انجینالو» نام داشت ،عضو یکی از باندهای
مخوف و خشن خالفکاری امریکا بهنام «کریپس» بود که به اتهام قتل در
دادگاهی علنی محاکمه میشد.فیلم لحظه حمله این خالفکار در دادگاه،
توسط پلیس ایالتی «سالک سیتی» منتشر شد .بهدنبال این حمله ناگهانی،
شاهد توانست از تیررس مهاجم فرار کند و مأموران نیز متهم را با شلیک
گلولهای کشتند.بهگفته سخنگوی پلیس ،این خالفکار قصد داشت تا با
کشتن شاهد تنها مدرک جنایت باند «کریپس» در سال  2014را نیز از بین
ببرد که ناکام ماند.

معلم مدرسه پسرانهای در ایالت «ایندیانا»ی
امریکا به خاطر آزار چندین پسربچه دستگیرو راهی
زندان شد.به گـــــــزارش «ایران آنالین» به نقل از
دیـــــــــــــــــلی میل،
«جــــــــوزف کیمر»
 46ساله ،درحالی
دستــــــــــــــــگیرشد
که مأمــــــــــوران به
دنبـــــــــــال دریافت
شکایــــــتهایی ،او
را بــــــــــــــه صورت
نامحسوس تحت
تعقیب قرارداده
بودند .سرانجام
هنگامی که این متجاوز ،پسربچهای را به خانهاش
کشانده بود،مأموران وارد خانه شده واین تبهکار
را دستگیر کردند و در بازرسی خانهاش نیز مقدار
زیادی فیلم و عکس مربوط به آزار پسربچهها
به دست آوردند.به گزارش پلیس ایالتی ،اکثر
قربانیان وی کودکان زیر 12سال بودند.درتحقیقات
نیزمشخص شده معلم شیطان صفت ،از سال
 2014میالدی طعمه هایش را به دام انداخته
است.این کودک آزارپس ازبرگزاری نخستین
جلسه بازجویی در دادگاه ایالتی و اعتراف به
تجاوزهای وحشیانه به شاگردانش وچند پسربچه،
با وثیقه  500هزار دالری روانه زندان شد.هماکنون
بازجوییهای تخصصی از او ادامه دارد.

اول که دارای سوابق کیفری بود و در حالی که
قتل ستوان یکم جواد مرادی را قبول نداشت،
گفت :این علی بود که بهسمت پلیس شلیک
کرد.این متهم که 32سال سن داشت درباره
روز حادثه به قضات گفت :ما باهم درحوالی
مشکین دشت داخل خودرو بودیم که به خاطر
سرقت از طالفروشی با علی جروبحث کردیم
که ناگهان علی-سردسته باند که خودکشی
کرده بود -اسلحهاش را بهسوی ما نشانه گرفت
در همین موقع بود که گشت پلیس ما را دید.
علی دستور داد راننده که دوستم بود حرکت
کند و بعد بهسمت مأمور و سرباز شلیک کرد.
من اتهام قتل را قبول ندارم چون اسلحه
دست علی بود و حاال او هم مرده است .در
ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی رنجبر از
دیگر متهم خواست وارد صحن دادگاه شود؛
این متهم که 21سال سن داشت در اظهاراتش
مانند دیگر همدستش منکر جنایت شد و
گفت :من اصالً نمی دانستم که علی ما را
برای سرقت از طال فروشی میبرد .قرار بود
باهم برویم سروقت کسی که به علی بدهکار
بود تا پولش را بگیرد .همین که به مشکین
دشت رسیدیم علی نقشهاش را گفت چون من
نپذیرفتم سرهمین ماجرا باهم درگیر شدیم،
او از من و دوستم خواست سرخیابان کشیک
بدهیم ....وقتی علی عصبانی شد از زیر صندلی
اسلحه کالش را برداشت همین موقع پلیس ما
را دید و اسلحه علی را هم دید .بهسمت ما
آمد و دستور ایست داد اما علی گفت حرکت
کن ،من هم با خودروی پراید شروع به حرکت
کردم و علی شیشه خودرو را پایین کشید و
بهسمت پلیس شلیک کرد و ستوان جواد
مرادی با شلیک گلوله علی کشته شد.
وقتی قاضی از او سؤال کرد چرا به دستور
ایست پلیس اعتنا نکردی ،او گفت :من درآن
موقع 19ساله بودم اصالً قدرت تصمیمگیری
را درآن موقع از دست داده وهول شده بودم.
نمیدانستم چهکار کنم فقط از روی ترس به
دستور علی گوش کردم ....من دیدم که علی
آن مأمور را کشت....
پس از پایان اظهارات دو متهم ،قضات وارد
شور شده و بزودی درباره سرنوشت دو تبهکار
تصمیمگیری خواهند کرد.

AP

سقوط پل عابر پیاده  14میلیون دالری در
ایالت «فلوریدا»ی امریکا 4کشته و  9زخمی
برجا گذاشت.بهگزارش رویترز ،این حادثه
روز پنجشنبه به وقت محلی و در محوطه
دانشگاهبینالمللیفلوریدارخداد.طبقگزارش
رسانههای محلی ،هنگام حادثه مهیب چند
خودرودرحال حرکت بودند که زیر پل پرس
شدند.اینپلکهباهزینهایسنگینرویخیابانی
در اطراف محوطه دانشگاه بینالمللی فلوریدا
در میامی احداث شده و  950تن وزن داشت روز
شنبهگذشتهبهبهرهبرداری رسیده بود.دانشگاه
بینالمللی فلوریدا اعالم کرد که در پی این
حادثه اعضای این دانشگاه «شوکه و غمگین
شدهاند».پس از این اتفاق هولناک بخشهایی
از خیابانهای اطراف این حادثه نیز بسته شد
و بررسی علت ریزش این پل عظیم در دست
بررسی قرار گرفت.

کردند و سرانجام متواری شدند.
پساز اقدامات شبانهروزی ،رد متهمان در
لرستان گرفته شد و پلیس آگاهی این استان
جنایتکاران را در خیابان  60متری خرمآباد
شناسایی و محاصره کرد که پس از  35دقیقه
رایزنی بدون تیراندازی دستگیر شدند.

ی کلهشیر یکی از جانباختگان
معروف به عل 
بوده است.
دردادگاه چه گذشت؟
پساز دستگیری دو متهم متواری ،آنها برای
بازجویی به اداره آگاهی استان البرز منتقل
شدند وخیلی زود در مقابل کارآگاهان به
جنایتی که مرتکب شده بودند اعتراف کردند.
در نخستین گام دو متهم در دادگاه انقالب
استان البرز محاکمه شدند و متهم ردیف
اول در این پرونده به اعدام و متهم ردیف
دوم به 25سال حبس محکوم شد اما قضات
دیوانعالی تشخیص دادند که این دو متهم
در دادگاه کیفری یک استان باید محاکمه شود
بنابراین باردیگر یعنی صبح روز سهشنبه
بیست و دوم اسفند از زندان به شعبه یکم
دادگاه کیفری استان البرز به ریاست قاضی
هدایت رنجبر و با حضور قاضی یزدانپور پای
میز محاکمه ایستادند .درآغاز جلسه نماینده
دادستان متن کیفرخواست را خواند ،آنگاه
اولیای دم شهید جواد مرادی از قضات خواستار
قصاص دو متهم شدند سپس متهم ردیف

معلم متجاوز

تبهکاری که دردادگاه کشته شد
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زن جوان بهدنبال هجوم یک گاو در خیابان بشدت مجروح شد و به
بیمارستان انتقال یافت.بهگزارش «ایران آنالین» به نقل از دیلی میل ،این
زن در حومه شهر «باروچ» در جنوب هند ،پیاده درحرکت بود که گاو وحشی از
پشت به وی حمله کرد و با ضربهای هولناک ،زن نگون بخت را به هوا پرتاب
کرد.براساس اعالم رسانههای محلی ،این زن پس از حمله گاو ،زخمی شد و
به بیمارستان انتقال یافت که با تالش پزشکان نجات یافت.

