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قتل عام خانوادگی در  210دقیقه

تأیید صحت
روانی سارق بانک های پایتخت

دزدان مسلح طالفروشی به دار آویخته شدند

گروه حوادث /سارقان مسلح طالفروشی
شهر دوگنبدان –استــــــــان کهگیلویه و
بویر احمد -صبح پنجشنبه در مألعام
به دار مجازات آویخته شدند.میشان،
رئیس دادگستری گچساران گفت :ساعت
 ۶صبح پنجشنبه حکم اعدام سارقان
طالفروشی دوگنبدان در محل وقوع جرم
در خیابان شهید بالدیان شهر دوگنبدان
ب ه دست مأموران اجرا شد .این سرقت
ل جاری از طالفروشی
در  6شهریور سا 
باب الحوائج خیابان شهید بالدیان شهر
دوگنبدان اتفاق افتاد و سارقان نقاب پوش پس از کشتن دو نفر از صاحبان طالفروشی و مجروح
کردن نفر سوم با برداشتن طالها متواری شدند.میشان افزود :با توجه به اینکه سارقان مسلح چهره
هایشان را پوشانده و پالک خودرویشان نیز سرقتی بود کار شناسایی آنان با دشواری پیش رفت ،اما
با تالش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تبهکاران روز  ۱۵آذر  ۹۶در مسیر سفر به شیراز به همراه
اسلحهای که با آن سرقت کرده بودند و طالهای سرقتی در عملیات غافلگیرانهای دستگیر شده و به
جرمشان اعتراف کردند .با اعتراف صریح متهمان ،پرونده برای رسیدگی ب ه دادگاه انقالب گچساران
فرستاده شد و قضات در تاریخ  15بهمن  96حکم اعدام آنها را صادر کردند .این حکم  20اسفند در
دیوان عالی کشور تأیید شد.

تهدید به خودکشی برای فرار از دست پلیس

مهر

گروه حوادث  /رئیس شورای حل اختالف
خوزستان از بخشش یک جوان اعدامی با
کمک نیکوکاران و برنامه  90تلویزیون خبر داد.
عبدالعباس زبیدینیا دراین باره گفت:
محکوم نجات یافته درسال  82وهنگامی
که  14ساله بود درجریان یک درگیری
برسرمسائل ورزشی ،با جوانی به مشاجره
پرداخت که دراین میان مرتکب قتل شد.
او پس ازدستگیری و محاکمه دردادگاه به
قصاص محکوم شد .اوطی تمام این سالها
با کابوس اعدام زندگی کرد تا اینکه با تالش
آقـــــای رجب زاده -مدیر اجرای احکام
دادگستری آبادان و مسئوالن شورای حل
اختالف خوزستان و پساز برگزاری چندین
جلسه صلح وسازش ،خانواده مقتول اعالم
کردند حاضرهستند با دریافت دیه رضایت
دهند .البته آنها اعالم کردند قصد دارند
مبلغ دیه را صرف امور خیریه برای جوان از
دست رفته کنند .اما با توجه به اینکه خانواده
قاتل توان پرداخت دیه را نداشتند بنابراین
با همکاری برنامه ورزشی  90کمکهای الزم
جهت آزادی این جوان جمعآوری شد و او
درآستانه آزادی قرارگرفت.

میزان

پایان 13سالکابوساعدا م

گروه حوادث/پزشک جوان تبریزی
که به اتهام قتل همسر و مادربزرگش
و اقدام ب ه قتل اعضای خانوادهاش
دربازداشت به سرمی برد با حکم
قضات دادگاه کیفری تبریز به
قصاص نفس -اعدام -محکوم شد.
حکمت علی مظفری ،رئیس کل
دادگستری آذربایجان شرقی گفت:
حکم قصاص پزشک تبریزی صادر
شده است اما این رأی در مرحله
ابالغ است و چنانچه اعتراضی
باشد به دیوان عالی کشور ارسال
خواهد شد .بیستم مهر سال گذشته
و همزمان با روز تاسوعای حسینی
خبری مبنی بر مرگ دوعضو
خانواده یکی از پزشکان تبریزی در
رسانهها منتشرشد .متهم پرونده نیز مدعی شد که فردی چند غذای نذری در اختیارش
قرار داده و او غذاها را به خانه برده است که اعضای خانوادهاش پس ازصرف غدا
س از انتقال پنج عضوخانواده پزشک تبریزی ،در نهایت همسر و
مسموم شدهاند .پ 
مادربزرگ او جان باختند اما بقیه اعضای خانوادهاش نجات یافتند.
بهدنبال اظهارات عجیب پزشک جوان ،تحقیقات ویژه جنایی برای رازگشایی از
جنایتهای تکاندهنده با پیگیریهای شبانه روزی دادستان مرکز استان ،بازپرس
پرونده و کارآگاهان جنایی ادامه یافت تا اینکه درتجسسهای بعدی ،ابعاد تاز ه جنایت
فاش شد و پزشک تبریزی اعتراف کرد که غذاها نذری نبوده ،بلکه خودش غذاها را
از رستوران تهیه کرده و به خانه برده بود .این درحالی است که همچنان انگیزه این
س از تحقیقات تکمیلی به شعبه یکم دادگاه کیفری
جنایت فاش نشده است .پرونده پ 
یک استان ارجاع شد ومتهم چندی قبل پای میزمحاکمه ایستاد .این درحالی است که
براساس اعالم نظریه پزشکی قانونی ،علت مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک،
مسمومیت با سم «فسفین» بوده و در بررسی غذاها نیز سم مورد نظر کشف شده است.
به گفته دادستان ،این فرد یک پزشک عمومی است که در سالهای اخیر فارغالتحصیل
شده و شهرت خاصی ندارد .عمده فعالیتش نیز در خانه سالمت یکی از محالت تبریز
بوده که ازسوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.وی
با اشاره به شایعه مسمومیت و فوت بهدلیل مصرف غذای نذری در این پرونده نیز
تأکید کرده بود :موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صد درصد منتفی
است و بههیچ عنوان موضوع غذای نذری مطرح نبوده است .ضمن اینکه غذاها از
ن در تبریز خریداری شده است .تحقیقات کارآگاهان و بازپرس پرونده نیز
یک رستورا 
حکایت از این داشت که موضوع غذای نذری به هیچ عنوان صحت نداشته است .حال
آنکه خوشبختانه در جریان تحقیقات ،محل این غذاخوری نیز شناسایی و با بررسی
محتوای دوربینهای حاضر در محل ،نحوه خرید غذا هم مشخص شد.

گروه حوادث /دزد جوان که با دیدن مأموران در صحنه سرقت ،قصد داشت با خودزنی و تهدید به خودکشی از دست پلیس فرار کند ،دستگیر
شد.بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،صبح پنجشنبه  24اسفند ،مأموران پلیس کالنتری  109بهارستان متوجه سرقت مجتمع تجاری در میدان
بهارستان شدند .مأموران بالفاصله وارد عمل شده و با دزد جوان در ورودی مجتمع روبهرو شدند .سارق  34ساله که از مجرمان سابقه دار بود ،با
دیدن مأموران از دست آنها فرار کرد و خودش را به پشت بام رساند .اما وقتی مأموران به چند قدمی او رسیدند ابتدا با چاقویی اقدام بهخودزنی
کرد و گفت اگر کسی جلو بیاید خودش را از پشت بام به پایین پرتاب میکند.
سرهنگ حسنوند ،رئیس کالنتری  ۱۰۹بهارستان گفت :متهم با این کار دنبال راهی برای فرار بود اما با اقدامات خاص روانی پلیس از تصمیم
خود منصرف و تسلیم شد.

 27میلیون راننده عازم جاده ها درسفرهای نوروزی
تأکید رئیس پلیس راهور بر مدیریت زمان سفر

مقتوالن با وارد شدن بهدلیل شدت جراحات
وارد بر سر فوت کردهاند اما علت اصلی قتل
بعد از گزارش پزشکی قانونی اعالم خواهد شد.
قاتل ،بالفاصله توسط پلیس آگاهی دستگیر
و در بازجوییها ،انگیزه خود را اختالفات
خانوادگی اعالم کرد و تحقیقات بیشتر در این
زمینه ادامه دارد.

آدم ربایی به خاطر جایزه میلیونی

گروه حوادث /پسر جوان که در مسابقه مخفیانه
کورس شبانه چند ده میلیون برنده شده بود
وقتی دید شریکش پولش را نمیدهد ،نقشه
ربودن او را طراحی کرد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،چندی
پیش مرد جوانی ب ه نام «کامران» با پلیس
تماس گرفت و از ربوده شدنش توسط مردانی
آشنا خبر داد .او گفت :با یکی از دوستانم به نام
سهراب از مدتی پیش مشکل مالی پیدا کردهام.
دیروز «سهراب» با من تماس گرفت و برای
امروز صبح با من قرار گذاشت .وقتی در محل
قرار منتظر «سهراب» بودم ،دیدم که او همراه دو
مرد جوان که پیش ترآنها را نیز چندین بار دیده
بودم ،سوار بر خودرو شاسی بلندی در محل قرار
حاضر شدند.
«کامران» ادامه داد« :سهراب» از من خواست سوار ماشین شوم تا باهم صحبت کنیم .سوار
ماشین شدم ،هنوز چند کیلومتری نرفته بودیم که به خیابان خلوتی وارد شدیم .راننده جوان که
یکی از دوستان سهراب بود توقف کرد و آنها مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند .بعد با تهدید و زور
کارت عابر بانکم را گرفتند و باهم به سمت صرافی رفتیم و تمام موجودی حسابم را دالر و سکه
خریدند و سرانجام مرا در گوشهای از خیابان رها کردند.
شرطبندی میلیونی
بهدنبال شکایت مرد جوان ،تحقیقات برای دستگیری عامالن این آدم ربایی آغاز شد .با
بررسیهای صورت گرفته عامل این آدم ربایی و همدستانش بازداشت شدند« .سهراب» در
تحقیقات گفت :من عشق سرعت دارم و مدتهاست که در مسابقات سرعت شرکت میکنم.
ماشینم را سنگین کردهام و کلی خرج ماشین شده تا بتوانم در مسابقات برنده شوم .کورس
میگذارم و گاهی اوقات هم شرطبندی میکنم .چند وقت پیش در یک گروه تلگرامی عضو شدم
که تمام افراد این گروه مثل من عاشق سرعت بودند و با هم مسابقه هم برگزار میکنند.
او ادامه داد :در همین گروه با «کامران» آشنا شدم و چندین بار با هم در این مسابقات شرکت
کردیم .این گروه گاهی اوقات بین اعضا مسابقه میگذاشت .یک نفر بهعنوان مدیر گروه و داور
مسابقات بود که پولهای شرطبندی را پیش او میگذاشتم و هر شخص یا گروهی که برنده میشد
پولها را از او تحویل میگرفت .آخرین بار من و «کامران» در یک گروه بودیم و شرطبندیمان به
این صورت بود که اگر گروه ما برنده شود چند ده میلیون تومانی را که برای این شرطبندی گذاشته
بودند بین خودمان تقسیم کنیم .آن مسابقه را ما برنده شدیم و مدیر گروه پول را به کامران داد تا
هر کدام سهممان را برداریم .اما از آن روز به بعد کامران گم شد .هر چه با او تماس میگرفتم یا
تلفنم را جواب نمیداد یا امروز و فردا میکرد .وقتی مطمئن شدم که او نمیخواهد پول را برگرداند
و از طرفی میدانستم چون کار ما غیرقانونی بود با شکایت خودم نیز محکوم میشوم ،تصمیم
گرفتم تا از او به زور و با تهدید پول را بگیرم.
بنابراین موضوع را با دو نفر از دوستانم که کامران را میشناختند در میان گذاشتم .وقتی
موافقت آنها را گرفتم ،از شماره تلفن ناشناسی با کامران تماس گرفتم و او که نمیدانست من
پشت خط هستم تلفن را جواب داد .ابتدا کامران قبول نمیکرد که همدیگر را ببینیم اما به قدری
اصرار کردم تا اینکه پذیرفت سر قرار بیاید .زمانی که به محل قرار آمد سوار ماشین شد و با تهدید و
زور کارت عابر بانکش را گرفتیم و بعد هم در محلی خلوت رهایش کردیم .چون کاری که کرده بود
غیرقانونی بود و پای خودش هم گیر بود ،تصور نمیکردم که از ما شکایت کند.
با اظهارات مرد جوان و همدستانش ،تحقیقات از متهمان دستگیر شده ادامه دارد.

ایران

گــــــــروه حوادث/
صـــــــــحت روانی
ســــــــــارق  4بانک
پایتخت  ،پس از
معاینات پزشکی
قانـــــــــــونی تائید
شـــــــد .بهگزارش
خبرنــــــگار جنایی
«ایران» ،رسیدگی
به این پرونده از
 17اسفند سال
گذشـــــــته پس از
دستـــگیری سارق
مسلح بانکی در
خیابان ظفر آغاز
شد .متهم در جریان این سرقت با شلیک سه
گلوله تمام پولهای بانک را به سرقت برد
اما هنگام فرار توسط مأموران گشت پلیس
به دام افتاد.با آغاز تحقیقات در این پرونده،
مشخص شد شگرد سارق با چند سرقت دیگر
بانکهای پایتخت شباهتهایی دارد .به این
ترتیب کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با
بررسی دوربینهای محل سرقتهای قبلی
چهره سارق میانسال را در سه سرقت مسلحانه
قبلی نیز شناسایی کردند .با تکمیل تحقیقات،
پرونده سارق مسلح  4بانک پایتخت را به
اتهام محاربه برای رسیدگی به دادگاه عمومی
و انقالب فرستادند.اما باتوجه به اینکه متهم
میانسال برای بررسی صحت روانیاش به
پزشکی قانونی معرفی نشده بود ،پرونده
بار دیگر به دادسرای ویژه سرقت پایتخت
بازگردانده شد .بدین ترتیب متهم به دستور
بازپرس به پزشکی قانونی معرفی و صحت
روانیاش توسط متخصصان پزشکی مورد
تأیید قرار گرفت.

ی
حکم قصاص پزشک تبریز 

اخبار

ایران

گروه حوادث-مرجان همایونی /پسر جوان
با نقشهای از پیش طراحی شده و هولناک؛
پدر،مادر و برادر  12ساله را در کمتر از  4ساعت
با ضربات میله آهنی بهقتل رساند و اجساد آنها
را در چاه خانه ویالییشان انداخت.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،راز این
جنایت هولناک خانوادگی که در شهرستان
خاتم –استان یزد -رخ داد زمانی فاش
شد که «یاسمن»  -دختر این خانواده ـ که
دانشجوی دانشگاهی در مشهد است ،بارها
با پدر و مادرش تماس گرفت اما هیچکس
پاسخگویش نشد .همین موضوع ترس و
اضطراب را بهدل دختر جوان انداخت .چراکه
هرگز سابقه نداشت  4ساعت از خانوادهاش
بیخبر بماند .هر وقت به مادرش زنگ میزد؛
اگر همان موقع هم نمیتوانست تلفنش را
جواب دهد ،چند دقیقه بعد با یاسمن تماس
میگرفت .اما این بار ...نگرانی همه وجود او را
گرفته و هزار فکر به ذهنش چنگ می زد .باید
خبری میگرفت تا آرام شود .چارهای نداشت
جز اینکه با داییاش تماس بگیرد و از او بخواهد
سری به خانهشان بزند...
افشای سه جنایت
ساعت  9شب چهارشنبه  23اسفند ،مرد
میانسالی با پلیس تماس گرفت و از قتل سه

عضو خانواده خواهرش و دستگیری خواهرزاده
خود خبر داد .بهدنبال اعالم این خبر بود که
تیم تحقیق شهرستان خاتم؛ استان یزد راهی
محل حادثه که خانه ویالیی بود شدند.
آنها با حضور در محل جنایت با پسر 25
سالهای به نام «بهزاد» و دایی میانسال اش او
روبهرو شدند .بررسیهای مقدماتی در داخل
خانه و آثار خون حکایت از جنایتی دلخراش
داشت .مرد میانسال به مأموران گفت :نیم
ساعت قبل خواهرزادهام «یاسمن» با من
تماس گرفت .چون نتوانسته بود خبری از
خانوادهاش بگیرد به من زنگ زده بود.او از
من خواست به خانهشان بروم تا مشخص
شود خانوادهاش کجا هستند .قبل از رفتنم به
خانه خواهرم ،من هم با آنها تماس گرفتم
اما بیفایده بود و همین مسأله مرا نیز نگران
کرد .خودم را به خانه خواهرم رساندم .اما هر
چه زنگ در را زدم کسی در را باز نکرد.او ادامه
داد :سابقه نداشت که خواهرم ،شوهرش و
پسرهایش با هم از خانه بیرون بروند .برای
همین تصمیم گرفتم از دیوار خانه خودم
را به داخل حیاط برسانم و سر و گوشی آب
دهم .همین که وارد حیاط شدم «بهزاد» ،پسر
بزرگ خواهرم را دیدم که میله آهنی خونی در
دستش بود .او به طرف من حمله کرد و من هم

مجبور به دفاع شدم و او تسلیم من شد .وقتی
سراغ پدر و مادر و برادر  12سالهاش را گرفتم
او گفت آنها را به قتل رسانده و اجسادشان را
داخل چاه انداخته است.
کشف اجساد در چاه
بدین ترتیب مأموران به بازرسی چاه
فاضالبی که کنار حیاط بود پرداخته و اجساد
زن و شوهر میانسال و پسر نوجوانشان را
بیرون کشیدند .با کشف اجساد ،بهزاد به اتهام
سه جنایت بازداشت شد.پسر  25ساله در
بازجوییها درباره انگیزهاش گفت :از دست
خانوادهام خسته شده بودم ،آنها خیلی به من
گیر میدادند و مرا اذیت کردند .برای همین
تصمیم گرفتم که هر سه نفر آنها را به قتل
برسانم و ساعت  4:30دقیقه عصر -چهارشنبه
 23اسفند -تصمیم گرفتم نقشهام را عملی
کنم.
اعترافهایتکاندهنده
او درباره شرح جنایاتش گفت :من و
مادرم آن روز در خانه تنها بودیم .میله آهنی
را برداشتم و سراغ او رفتم و با ضربهای او را
به قتل رساندم .بعد جسد مادرم را به حیاط
بردم و بعد از اینکه دریچه چاه فاضالب را
برداشتم ،جسد او را داخل چاه انداختم.
داخل خانه ماندم تا برادرم بیاید .زمانی که او

وارد خانه شد ،داخل حیاط او را هم با ضربه
همان میله آهنی به قتل رساندم و جسد او را
نیز داخل چاه انداختم .در خانه مخفی شدم
تا پدرم بیاید .زمانی که او وارد خانه شد ،با
میله آهنی به جانش افتادم .او غافلگیر شده
بود و نمیتوانست از خودش دفاع کند اما
آنقدر ضربه زدم تا او هم بیجان روی زمین
افتاد .جسد او را هم مانند اجساد دیگر داخل
چاه انداختم که در همین موقع داییام وارد
خانه شد.در تحقیقات صورت گرفته از متهم
مشخص شد ،قاتل بیکار بوده و سابقه بیماری
روانی نیز دارد .اما بررسیها برای تعیین
صحت روانی پسر جوان در زمان این جنایت
ادامه دارد.
انگیزه،اختالفخانوادگی
دادستان عمومی و انقالب شهرستان
خاتم گفت :خبر وقوع این جنایت که گفته شده
بهدلیل اختالفات خانوادگی بوده از طریق تلفن
به کالنتری حوزه استحفاظی منطقه اعالم شد.
مأموران انتظامی ،بالفاصله به محل اعزام و در
بررسیهای مقدماتی مشخص شد پسر جوانی،
اعضای خانواده خود را با وارد کردن ضربه میله
آهنی به سر به قتل رسانده و برای پاک کردن آثار
جرم ،اجساد را در چاه فاضالب منزل انداخته
است.ابوالفضلتوکلی ادامه داد :به نظر میرسد
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رهایی پسر نوجوان پس از  11روز اسارت

گروه حوادث  /پاسداران گمنام سازمان اطالعات سپاه سلمان دراستان سیستان و بلوچستان ،در
عملیات ویژهای ،پسربچه  16ساله را پس از  11روز اسارت از چنگال گروگانگیران نجات دادند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اطالعات سپاه سلمان ،با توجه به فرامین فرمانده معظم
کل قوا مبنی بر فعالسازی گشتهای محله محور بسیج ،به منظور تحقق این امر و ارتقای سطح
امنیت ،گشتهای محله محور بسیج در تمامی شهرستانهای سیستان و بلوچستان فعال شد که
آثار و برکات بسیاری داشت .در همین راستا و در واپسین روزهای اسفند ،گشتهای محله محور
بسیج در شهرستان زاهدان با پایش و رصد اطالعاتی خود به خانهای در یکی از نقاط حاشیهای
شهر مشکوک و آن مکان را تحت نظارت شبانه روزی خود قرار دادند.
پس از بررسیهای اولیه مشخص شد پسر بچهای به نام «نوید.ب» در این خانه با دست و پاهای
به زنجیر کشیده به اسارت گرفته شده است که پس از هماهنگی قضایی ،پاسداران گمنام سازمان
اطالعات سپاه در عملیاتی ضربتی و شبانه ضمن ورود به خانه و دستگیری  2گروگانگیر ،پسر بچه
 16ساله را پس از  11روز اسارت در صحت و سالمت کامل به آغوش گرم خانواده بازگرداندند.
این گروگان پس از آزادی و بازگشت به کانون گرم خانواده خود در جمع پاسداران گمنام
سازمان اطالعات سپاه اعالم کرد که در تمام مدت  11روز اسارت خود دست و پاهایش با زنجیر
بسته شده بود و تنها تغذیه او آب و بیسکوئیت خشک بوده و در شرایط بدی به سر برده است.
پدر پسر بچه نیز ضمن قدردانی از سازمان اطالعات سپاه سلمان گفت :گروگانگیران برای
آزادی فرزندم تقاضای  200میلیون تومان پول کرده بودند که خوشبختانه بدون پرداخت یک
ریال ،فرزندم به کانون خانواده بازگشت و این آزادی را عیدی فراموش نشدنی سازمان اطالعات
سپاه به خانواده و شهروندان استان میدانم.بر پایه این گزارش ،گشتهای محله محور بسیج
در مدت زمان کوتاه فعالیت خود موفق شدند بسیاری از مراکز دپوی مواد مخدر ،اماکن فساد
و خانههای تیمی فحشا ،محلهای خرید و فروش سالح گرم و غیره را کشف و جمعآوری کنند.
سازمان اطالعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در پایان ضمن تشکر و قدردانی از عموم
مردم اعالم میکند شماره تلفن  114ستاد خبری سپاه به صورت 24ساعته آماده دریافت اخبار و
اطالعات شهروندان در سراسر استان است.

گروه حوادث  /رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ،درآستانه فرارسیدن
سال نو و شروع سفرهای نوروزی با ارائه توصیههای مهم به رانندگان گفت:
امسال  27میلیون راننده درجادهها خواهند بود .اما باید توجه داشت که
ظرفیت جادهها با سفرها همخوانی ندارد.بهگزارش «ایران» ،سردار تقی
مهری با بیان این خبر اظهارداشت :در نوروز امسال  ۲۷میلیون راننده۲۱ ،
میلیون خودرو و  5/11میلیون موتورسیکلت درسطح جادهها وشهرها خواهیم
داشت .بههمین خاطر مدیریت زمان در سفرهای نوروزی بسیار مهم است.
سردار مهری با بیان اینکه از مبدأ تا مقصد و طول سفر باید جزو سفر تلقی
شود ،افزود :رانندگان میبایست در هر  ۲ساعت رانندگی  ۱۵دقیقه استراحت
کنند و در شرایط بارانی و برفی با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند.وی ادامه
داد :بررسیها نشان میدهد در نوروز  ۴۰ ،۹۶درصد تلفات بهدلیل بیتوجهی
به جلو ،خستگی و خواب آلودگی بوده است .بهطوری که حدود  ۲۳درصد
قربانیان تصادفهای نوروزی ،بهدلیل سرعت و بیش از  ۱۸درصد بهدلیل
سبقت غیرمجاز بوده است.سردار مهری گفت :اغلب رانندگان آشنایی کافی
والزم با جادهها ندارند پس باید به عالئم و هشدارهای پلیس توجه جدی
کنند .ضمن اینکه باید دید مناسب ،شرایط مناسب و سرعت مطمئنه برای
سبقت را رعایت کنند.درعین حال بهتر است رانندگان از سایت راهور  ۱۲۰و
سایر شبکههای ارتباطی پلیس راهور آخرین وضعیت جادهها را جویا شوند.
وی با عنوان این مطلب که امسال سامانه «سپهتن» روی تمام اتوبوسها
نصب شده است ،افزود :مسافران اتوبوسها میتوانند تخلفات رانندگان را به
سامانه پیامکی  ۱۱۰۱۲۰اطالع دهند.

آغاز طرح نوروزی پلیس فرودگاه

رئیس پلیس فرودگاههای کشور از آمادهباش شبانه روزی مأموران
پلیس در فرودگاهها تا پایان تعطیالت نوروز خبر داد.سردار حسن
مهری گفت :در ایام نوروز حجم سفر در فرودگاههای کشور افزایش
مییابد و ما نیز طبق برنام ه ساالنه اقدام خواهیم کرد و بر این
اساس طرح نوروزی ما از  25اسفند ماه آغاز شده و تا پایان نوروز
ادامه دارد.وی افزود :طبق برآوردهای ما و اطالعات موجود «اوج
سفرها» از 25تا  28اسفندماه انجام خواهد شد و بنابراین مأموران
ما هم در آماده باش هستند و پس از آن هم طبق برنامهای که از
ناجا داریم مأموران پلیس فرودگاه در دوشیفت تا پایان تعطیالت
نوروزی در فرودگاههای سراسر کشور مستقر خواهند شد .همچنین
در ایام نوروز نیروی کمکی هم از سوی ناجا به پلیس فرودگاهها
داده میشود و این نیرو در آماده باش کامل است.سردار مهری
توصیهای به شهروندان کرد و گفت :به شهروندان توصیه میکنیم
نسبت به حمل اقالم ممنوعه در سفرها حساسیت کافی داشته
باشند ،چراکه ممکن است کشف این اقالم در فرودگاههای کشور
برای آنان مشکالتی را ایجاد کند و توجه هم داشته باشند که اگر
در خارج از کشور اقالم ممنوعه از آنان کشف شود مطابق قوانین
همان کشور با آنان رفتار خواهد شد.

سیستان و بلوچستان ،رکورددار کاهش سرقت در کشور

گروه حوادث /فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت :این استان با
توجه به اقدامات نیروی انتظامی و همکاری خوب مردم ،رتبه نخست کاهش
وقوع سرقت در کشور را به خود اختصاص داده است.
سردار محمد قنبری در جمع خبرنگاران در زاهدان با قدردانی از همکاری
خوب مردم سیستان و بلوچستان با پلیس در مبارزه با جرایم گفت :امسال
وقوع سرقت در استان  12درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود 90 :درصد جرایمی که در سیستان و بلوچستان رخ میدهد توسط
مأموران پلیس کشف میشود .اعضای  39باند سارقان حرفهای 12 ،باند
سارقان به عنف و  30باند سرقت مسلحانه امسال در استان شناسایی و
دستگیر شدند .سرقتهای مسلحانه در  6ماهه نخست امسال در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل  47درصد افزایش داشته که از ابتدای  6ماهه دوم
تاکنون با همکاری خوب مردم این آمار سیر نزولی پیدا کرده و به  9درصد
رسیده است.قنبری گفت :امسال  100میلیارد ریال کاالی قاچاق در سیستان
و بلوچستان کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  44درصد
افزایش داشته است .همچنین  122باند قاچاق کاال در این مدت دستگیر شدند
که از جمله آن کشف  300دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق بوده است.وی
افزود :بیش از  27هزار عملیات توسط مأموران انتظامی سیستان و بلوچستان
در رابطه با برخورد با باندهای مجرمان ،پاکسازی نقاط آلوده و غیره امسال
انجام شده است.وی گفت :دستگیری  109شرور از دیگر فعالیتهای امسال
انتظامی استان است که در مقایسه با پارسال  30درصد افزایش را نشان
میدهد.وی تصریح کرد :دستگیری گروههای معاند  39درصد کاهش داشته
که نشان دهنده اقتدار نیروها و ناموفق بودن این گروهها برای ورود به خاک
ایران اسالمی از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان است.

قتل مادر پس از مصرف مواد

گروه حوادث/پسر روستایی که در توهم شیشه ای ،مادر  50سالهاش
را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود در کمتر از یک روز دستگیر
شد .سرهنگ عزیزاله الهیاری ،فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور
گفت :این جنایت پس از تماسهای مردی از یکی از روستاهای
شهرستان کنگاور-استان کرمانشاه -به پلیس اعالم شد .با حضور
مأموران در محل مشخص شد پسر  30ساله یکی از روستاییان که
به شیشه اعتیاد داشت پس از مصرف مواد با چاقــــــــــــــو به مادر
 50سالهاش حمله کرده و او را به قتل رسانده بود .با این اطالعات،
متهم تحت تعقیب قرار گرفت و در کمتر از  24ساعت در یکی از
محلههای شهرستان مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد .پسر
جوان در بازجوییها به قتل مادرش اعتراف کرد و مدعی شد در
توهم شیشه مرتکب جنایت شده است.

د
دو خواهر کوچولو ،زنده زنده سوختن 

گروه حوادث /دوخواهرخردسال براثر آتشسوزی در حیاط خانه شان ،زنده زنده
درآتش سوختند.این حادثه ساعت  18:30پنجشنبه به مرکز فوریتهای
پزشکی شهرستان اقلید -استان فارس-اطالع داده شد.
بهدنبال اعالم این خبر،بالفاصله تیمهای آتشنشانی واورژانس به محل
حادثه در شهرک قدس اعزام شدند اما پس ازاطفای حریق مشخص شد دو
کودک درمیان شعلههای سرکش آتش زنده زنده سوخته و جان باختهاند.
محمد مهدی مسعودی ،رئیس اورژانس اقلید دراین باره گفت :علت وقوع
حادثه در دست بررسی است.بهگفته وی ،در این حادثه ملیکا  6ساله و خواهر
کوچکترش ملینا  3ساله ،جان خود را از دست دادند.حال آنکه به گفته
شاهدان عینی و والدین دو کودک ،این حادثه تلخ بر اثر بیاحتیاطی و استفاده
از بنزین بوده و آتشنشانی هم این موضوع را تأیید کرده است ،اما بیان علت
قطعی این حادثه ،نیازمند تحقیقات بیشتر کارشناسان است.

