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راز سرقت پنج کیلوگرم طال با دستگیری دو سارق برمال شد

با دس��تگیری دو سارق در شهرس��تان "مریوان" پرده از سرقت
پنج کیلو طالی ربوده شده از دست یک طالفروش برداشته شد.
به گزارش میزان،س��رهنگ سلمان حیدری ،گفت :در پی وقوع
یک مورد س��رقت طال وجواهرات در ش��هریورماه سال جاری،
ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی واش��راف اطالعاتی
توانس��تند دو سارق را در این زمینه شناسایی و دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه این دو سارق با همدستی دو نفر دیگر ،توانستند
پنج کیلو طالي یک طالفروش را حین انتقال از محور "مریوان

به تبریز" س��رقت کنند ،افزود :س��ارقان با اطالع از
زم��ان و مکان ت��ردد طالفروش ،اقدام به مس��دود
ک��ردن راه وی کرده و حدود پنج میلیارد ریال طال
و جواهرآالت قیمتی را از دست وی ربوده بودند که
ماموران با حس��اس ش��دن بر روی چگونگی اطالع
افراد دیگر از زمان و مکان تردد طالفروش ،دو نفر همکار وی را
نیز در این زمینه ،مورد شناسایی و مراقبت قرار دادند.حیدری
خاطر نشان کرد :بعد از جمع آوری ادله و بررسی حساب بانکی

حوادث

ای��ن دو مظن��ون و احراز جرم س��رقت اموال غیر،
با هماهنگی مقام قضايی متهمان دس��تگیر شده
و در تحقیقات پلیس��ی به بزه انتس��ابی خود اقرار
کردند .فرمان��ده انتظامی مری��وان تصریح کرد :با
دستگیری این دو متهم ،یک کیلو طالی مسروقه
از آنها کش��ف و مش��خص ش��د  ،یک کیلو و  400گرم دیگر از
این طالها در تهران به فروش رسیده و مابقی هم در دست دو
همدست متواری آنهاست.

قتل چهارنفر
در نزاع خانوادگی
کارآگاهان پلیس آگاهی لرستان با همکاری ماموران پلیس چگنی موفق
شدند عامل اصلی جنایت را در ارتفاعات کوههای اطراف محل جنایت دستگیر
کنند .در حال حاضر ماموران تحقیقات خود را برای شناسایی همدستان متواری
قاتل آغاز کردهاند
نزاع خانوادگی در روس��تایی در نزدیکی خرم آباد
چهار کشته برجای گذاشت.رضا شیراوژن ،معاون
اجتماعی پلیس استان لرستان در گفتگو با میزان،
اظهار داشت:ظهر دیروز فردی در تماس با پلیس
از وقوع جنایتی هولناک در روستای "میان گالل"
خب��ر داد .بالفاصله تیم ه��ای ویژه پلیس آگاهی
به مح��ل وقوع جنایت در روس��تا اعزام ش��دند.
وی ادام��ه داد :تحقیقات اولیه نش��ان می داد این
جنایت مسلحانه به علت اختالفات خانوادگی رخ
داده اس��ت .به گفته ش��یراوژن ،در این قتل عام
سه مرد و یک پسرهفت ساله جان خود را از دست
دادند .رئیس س��ازمان آتش نش��انی خرم آباد نیز
در این باره گفت :قات�لان پس از ارتکاب جنایت
دو خانه روستایی را به آتش کشیده و متواری شدند.
دستگیری عامل جنایت

کارآگاه��ان پلی��س آگاهی در ادام��ه تحقیقات

فرمانده انتظامی شهرس��تان زه��ک از عمليات
موفقي��ت آمي��ز مام��وران پلي��س آگاه��ی اين
شهرستان در شناسايی و دستگيری عامل آدم ربايی
خب��ر داد.ب��ه گ��زارش میزان،س��رهنگ محمد
محم��دی من��ش ،فرمانده انتظامی شهرس��تان

ب��ا شناس��ایی هوی��ت قات�لان ،متوجه ش��دند
ای��ن درگیری بی��ن عموزاده ها رخ داده اس��ت.
در ادامه و با گذشت شش ساعت از وقوع جنایت،
کارآگاه��ان پلی��س آگاهی لرس��تان با همکاری
ماموران پلیس چگنی موفق ش��دند عامل اصلی
جنای��ت را در ارتفاعات کوهه��ای اطراف محل
جنایت دس��تگیر کنند .در حال حاضر ماموران
تحقیق��ات خود را برای شناس��ایی همدس��تان
متواری قاتل آغاز کر دهاند .س��ردار محمد قنبری
فرمانده انتظامی استان لرستان با اعالم این خبر،
به میزان گفت :در حال حاضر امنیت و آرامش در
روستای محل وقوع جنایت برقرار است.
تشریح حادثه

دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز لرس��تان نیز
گف��ت :در پی دریافت گزارش��ی از یک درگیری
خانوادگ��ی در یک��ی از روس��تاهای اط��راف

خ��رم آباد ،فرد قاتل که پس از قتل چهار نفر در
خرم آباد متواری بود در کمتر از هش��ت ساعت
دس��تگیر شد .س��عید رازانی دادستان عمومی و
انقالب مرکز لرستان با اشاره به دستگیری قاتل
فراری جنایت هولناک خانوادگی خرم آباد اظهار
کرد :روز گذش��ته حوالی ظهر گزارشی مبنی بر
درگی��ری فامیلی در یکی از روس��تاهای اطراف
خرم آباد که در اثر آن چهار نفر به قتل رسیدند،
به دادس��تانی واصل ش��د .وی گف��ت :بالفاصله
پ��س از وصول گ��زارش به هم��راه بازپرس ویژه
قتل و تیم کارشناس��ی به میان گالل (روستای
مح��ل حادثه) که در فاصل��ه هفت کیلومتری از
شهرس��تان خرم آباد اس��ت اعزام شده و پس از
بازدید از محل مش��خص ش��د که فرد قاتل پس
از درگی��ری با اعض��ای یک خان��واده ،در نهایت
سه فرد بزرگسال و یک کودک هفت ساله را با اسلحه
کالشینکف به قتل رسانده است .این مقام قضایی

نجات کودک  9ساله از مخفیگاه مرد آدم ربا

زه��ک گف��ت :در پ��ی کس��ب خب��ری از وقوع
یک فقره آدم ربایی و ربوده شدن پسر بچه  9ساله
در شهرس��تان "زهک" تیمی مجرب از ماموران
پلیس آگاهی جهت شناسایی متهم یا متهمان و
آزادی گروگان ،بالفاصله موضوع را به صورت ویژه

در دس��تور کار خود قرار دادند .فرمانده انتظامی
شهرستان زهک افزود :با توجه به شناخت کامل
ماموران از جغرافیای محل وقوع جرم و تحقیق و
بررسی مشخص شد ،علت و انگیزه این آدم ربایی
اختالفات مالی بوده است .محمدی منش تصریح

دستگیری سارق حرفهای داخل خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان کرج ،از
دستگیری س��ارق حرفه ای وسایل
داخ��ل خ��ودرو خب��ر داد و گفت:
مته��م به  ۲۱فقره س��رقت اعتراف
کرده است.به گزارش مهر ،سرهنگ

سودوکو

حسنعلی فیروزخواه افزود :ماموران
کالنتری  ۳۱کوی کارمندان ،حین
گشتزنی در کوی کارمندان شمالی
به یک دس��تگاه پراید س��فید رنگ
مشکوک شدند كه راننده به محض

مش��اهده ماموران اقدام به فرار کرد.
وی ب��ا بیان اینکه ماموران بالفاصله
ط��ی یک عملیات تعقی��ب و گریز،
خ��ودرو را متوق��ف و رانن��ده آن را
دستگیر کردند ،افزود :در بازرسی از

آن ،دو عدد آچار ،یک عدد س��وئیچ
دس��تکاری ش��ده پراید و مقداری
مواد مخدر شیشه کشف که نامبرده
جهت انج��ام تحقیقات به کالنتری
انتقال داده شد.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره1989 :

شماره1990 :

اظهار کرد :در همان تحقیقات مقدماتی مشخص
ش��د که قاتل با مقتولین نس��بت خویش��اوندی
داش��ته و انگیزه اصلی قتل نیز رابطه نامش��روع
بوده است.رازانی در پایان با بیان اینکه همدست
قاتل که پس��ر اوست در حال حاضر فراری است،
گفت :قصد و اراده دس��تگاه قض��ا در این پرونده
همچون گذشته رسیدگی قاطع و سریع است و
از هموطنان تقاضا می شود که به شایعات توجه
نک��رده و فق��ط اخبار را از طری��ق مراجع معتبر
دریافت کنند.
اختالفات خانوادگی؛ علت قتل

در ادام��ه ،م��رد جوان ب��ا اعتراف ب��ه قتل ادعا
ک��رد :ای��ن قت��ل را به خاط��ر اختالف��ات مالی
گذش��ته با هم��کاری دو نفر دیگر انج��ام دادم.
اگر مقت��ول حقم را می داد ،ای��ن جنایت انجام
نمیشد.
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کشف بیش از  ۴۹۵کیلو تریاک در درگیری مسلحانه

فرمان�ده انتظامی شهرس�تان خاش ،از کش�ف  ۴۹۵کیلو و  ۶۸۰گرم تری�اک در درگیری
مسلحانه با سوداگران مرگ و دستگیری پنج قاچاقچی خبر داد .به گزارش مهر ،سرهنگ
غالمرضا اربابی با اشاره به اینکه در بازرسی دقیق از خودرو توقیفی ۴۹۵ ،کیلو و  ۶۸۰گرم
تریاک کش�ف ش�د ،تصریح کرد :بالفاصله ماموران پنج نفر از قاچاقچیان را در ارتفاعات
این شهرستان دستگیر کردند.

گزارش کوتاه

قتل وحشتناک دو کودک درمشهد

مادر جوان مشهدی که در اقدامی وحشتناک
اقدام به قتل هر دو فرزندش کرده بود دس��ت
به خودکشی زد اما زنده ماند .تحقیقات درباره
انگیزه این مادر بی رحم ادامه دارد .به گزارش
مهر ،این زن  ۳۳ساله كه اقدام به کشتن خود،
پس��ر چهارساله و دختر هشت ساله اش کرده
بود .پس از خفه کردن فرزندانش اقدام به زدن
رگ دس��ت خود کرده و به خواهرش نیز پیام
داده بود که خود و فرزندانش را امشب خواهد
کشت .خواهر این زن وقتی امروز به منزل وی
مراجعه کرده بود با جس��د دو کودک و جسم
نیم��ه جان ای��ن زن جوان مواجه ش��ده بود.
مادر جوان در س��ناریویی هولناک در مش��هد
اقدام به قتل فرزندانش کرد و س��پس دس��ت
به خودکش��ی زد که در این ماجرا زنده ماند.
صبح دی��روز ماموران کالنتری آبکوه مش��هد
در تماس زن جوانی از ماجرای کش��ته شدن
دو خواهرزاده اش و ش��رایط سخت خواهرش
خب��ر داد .خیلی زود تیمی از ماموران پای در
س��اختمان شماره  ۳۸در بلوار امام هادی (ع)
گذاش��تند و با جس��د دو بچه روبه رو شدند و
این در حالی بود که راضیه غرق خون با مرگ
دس��ت و پنجه نرم میکرد .خیلی زود راضیه
به بیمارس��تان منتقل شد و تحقیقات فنی به
دس��تور قاضی احمدی ن��ژاد در اختیار تیمی
از ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی مش��هد
قرار گرفت .کارآگاهان در گام نخس��ت خواهر
راضیه را که ماموران را با خبر کرده بود هدف
تحقیق ق��رار دادند و وی گف��ت :صبح وقتی
از خ��واب بیدار ش��دم دی��دم خواهرم مرضیه
پیامکی به م��ن داده که از من طلب حاللیت

کرده اس��ت ،نگران شدم و خیلی زود به خانه
خواه��رم آمدم که با جس��د علیرضا و طاهره
روبرو ش��دم و این در حالی ب��ود که خواهرم
نی��ز غرق خ��ون با مرگ دس��ت و پنجه نرم
می کرد .در ادامه کارآگاهان به سراغ راضیه در
بیمارس��تان رفتند و وی در تحقیقات ابتدایی
با توجه ب��ه اینکه در ش��رایط روحی و روانی
س��ختی قرار داش��ت ادعا کرد ک��ه به خاطر
ماجرای تلخی ک��ه در زندگی ام رخ داده بود
افس��ردگی گرفته ب��ودم و تصمیم داش��تم از
ش��وهر دومم نیز جدا شوم اما او مخالفت می
کرد .راضیه گفت :شوهرم در خانه نبود وشب
با فرزندانم ش��ام خوردیم و خوابیدیم تا اینکه
ساعت یک بامداد بود که از خواب بیدار شدم و
نمی دانم چه شد که تصمیم به قتل فرزندانم
گرفتم و ابتدا دخت��رم طاهره را خفه کردم و
سپس به س��راغ فرزند دیگرم علیرضا رفتم و
او را نیز با دس��تانم خفه کردم .وی گفت :پس
از مرگ فرزندانم تصمیم به خودکشی گرفتم
تا به زندگی ام پای��ان دهم و با چاقو اقدام به
خودزن��ی کردم که نمی دانم چرا پس از چند
ضربه پشیمان شدم و به خواهرم پیامک دادم
تا اینکه صبح خواهرم به س��راغم آمد و پلیس
و امدادگ��ران را با خبر کرد .س��رهنگ محمد
بوستانی رئیس پلیس مشهد با اعالم این خبر
گف��ت :در حال حاضر ادعاه��ای زن جوان در
اداره پلیس آگاهی مش��هد تحت بررسی قرار
دارد تا راز این جنایت خانوادگی فاش ش��ود.
بررس��ی های پلیسی نشان می دهد زن جوان
س��ابقه بیماری روانی ندارد .تحقیقات درباره
این قتل وحشتناک همچنان ادامه دارد.

مکث

آسانسور در کرمان جان یک نفر را گرفت

کرد :ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و
با به کارگیری کلیه امکانات ،موفق شدند هویت
و مخفیگاه عامل این آدم ربایی را در بیابان های
نزدی��ک مرز ،شناس��ایی و در عملیاتی ضربتی و
غافلگیرانه متهم را دستگیر کنند.

مدیرعام��ل س��ازمان آتش نش��انی از س��قوط
آسانسور در چاله آسانسور و کشته شدن یک نفر
خبر داد .علی عسکری در گفتگو با ایسنا ،اظهار
کرد :متاس��فانه با سقوط آسانسور به داخل چاله
آسانس��ور یک نفر از هموطنانمان جان خود را از
دست داد.وی از محل حادثه سخن به میان آورد و
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خطاب نزدیک  - 14س�نگ قیمتی  -شغل و
حرفه ای نداشتن  - 15اتومبیل حمل بیمار یا
مجروح  -تفسیر ها
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اظهار کرد :این حادثه در بلوار جمهور در ساختمان
فوقانی بانک سپه رخ داده است.
مدیر عامل س��ازمان آتشنش��انی کرمان با بیان
اینک��ه در ای��ن حادثه یک مرد جان خ��ود را از
دس��ت داد ،اعالم ک��رد :علت حادثه در دس��ت
بررسی است.

