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ورود گاردریل به داخل خودروی شاسیبلند

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهار شنبه16دی 1394

برخورد شدید خودروی هیوندای شاسیبلند با گاردریل در بزرگراه شهید بابائی تهران ،آتشنشانان را به محل
کشاند .در این حادثه خودروی هیوندا به دالیل نامعلومی به گاردریلهای وسط بزرگراه برخورد کرد و گاردریلها به
درون این خودرو فرو رفتند .این حادثه مصدوم نداشت.

شماره 1887

آخــر خـــط

خبر روز

کشفرازدوجنایت
پساز31ماه

مرگ خاموش خانوادهای که میخواستند برای پسرشان به خواستگاری بروند و پیرزنی که سرما امانش را بریده بود

مرگیکخانوادهدرشبیشاد

محمدجواد ابوعطا -گازگرفتگی اینبار راه گلوی سه
عضو یک خانواده را در مشهد و پیرزنی 66ساله را در
کوهسرخ برای همیشه بست.
بهگزارش شهرآرا ،آخرین آمار رسمی پزشکیقانونی
خراسانرضوی درخصوص گازگرفتگیهای امسال
درحالی 27نفر اعالم شده است که این آمارها تا پایان
آبان است و از مرگ تلخ یک مادر و پنج فرزندش در
چناران ،مرگ بر اثر روشنکردن زغال در حمام ازسوی
پسری جوان در مشهد و ،...هنوز خبری در آمارهای
پزشکی قانونی ندارند.
جدیدترین فعالیت مخرب هیوالی خاموش در مشهد
درحالی چراغ عمر اعضای یک خانواده را خاموش
کرد که آ نها میخواستند برای پسر 26سالهشان
آستین باال بزنند و به خواستگاری بروند.
آتشنشانی مشهد درحالی در جریان یک حادثه
مشکوک در بولوار امامیه مشهد قرار گرفت که فردی
هراسان از آن سوی خط در گفتگو با اپراتور 125مدعی
شده بود« :االن جلوی منزل یکی از فامیلهایمان
هستیم؛ اما هرچه درمیزنیم ،جواب نمیدهند؛

عکس :دریافتی

سهیل دیبا -عامل اصلی دو قتل
فجیع در شهرستان تربتحیدریه پس
ازگذشت 31ماه دستگیر و به ارتکاب
جنایت بهخاطر شــک و بدبینی به
همسرش اعتراف کرد.
بهگزارش شهرآرا ،فرمانده انتظامی
تــرب ـتحــیــدریــه گــفــت :فــروردیــن
ســـال 1392گــزارش قتل پیرمردی
82ســالــه در روســتــای نسر به پلیس
اعــام شــد .سرهنگ حیدر یمقدم
افــزود :بررسیها نشان مـیداد افراد
ناشناس ایــن پیرمرد را بــا ضربات
چاقو و چوب به قتل رسانده و متواری
شــدهانــد .پــس از گذشت یــک مــاه،
قتل مشابه دیــگــری در ایــن روستا
بــه پلیس گـــزارش و افـــراد ناشناس
پــیــرمــرد 8 2و همسر 77ســالــهاش
را بــه قتل رســانــده و مــتــواری شده
بودند.
وی گفت :با گذشت 31ماه تحقیقات
کارآگاهان مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی خراسانرضوی به سرنخهایی
رسید که منجر به شناسایی و دستگیری
عامل اصلی این جنایتها شد .جوان
37ساله بالفاصله دستگیر و دربرابر
شواهد و ادلــه موجود ،ناچار به بیان
حقیقت شد .این فرد که به موادمخدر
صنعتی و شیشه و کریستال اعتیاد
شدید دارد ،در اعترافات خود گفت با
همدستی یکی از دوستانش مرتکب دو
جنایت شده است.
حیدر یمقدم تصریح کرد :متهم در
اعترافاتخودبیانکردکهبهخاطرشک
و بدبینی ناشی از مصرف موادمخدر به
همسرش مرتکب ایــن جنایتهای
فجیع شده است .همدست این متهم
در سال1393بهاتهام حمل موادمخدر
دستگیر و فوت شده است .تحقیقات
پلیسی برای کشف ابعاد مبهم این دو
جنایت ادامه دارد.
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درحالیکه در خانه هستند و پای یکی از آنها از پنجره
دیده میشود».
با اعالم این گزارش که شامگاه دوشنبه اعالم شد،
بالفاصله آتشنشانان خود را به محل که آپارتمانهای

سارقپاشکستهدستگیرشد

محصل -جوانی که برای سرقت وارد انبار یک
فروشگاه شده بود ،از روی دیوار سقوط کرد.
بهگزارش شهرآرا ،پسرجوانی که به موا دمخدر

اعتیاد دارد ،از چندیقبل به سرقتهای خیابانی
رو آورد .یک روز او و دوستش درحال مصرف مواد
بودند که صحبت از انبار یک فروشگاه به میان آمد.
دوستش سرنخ ورود به این انبار را داد.
پسر 27ساله دو شب بعد برای عملیکردن نقشه
سرقت از انبار فروشگاه وارد محل شد .او پس از
بازگشت از داخل انبار از روی دیوار به پایین سقوط
کرد و پایش آسیب دید و یکی از کارگران خدماتی
شهرداری که شاهد ماجرا بود ،به پلیس خبر داد.
ماموران کالنتری 1 7بالفاصله در محل حاضر
شدند و سارق پاشکسته به بیمارستان انتقال
یافت .تحقیقات دراینزمینه ادامه دارد.

پنجاهمتری بولوار امامیه بود ،رساندند و پس از تایید
در خانه کردند و با
صحت موضوع اقدام به بازکردن ِ
اجساد سه نفر مواجه شدند.
آتشنشانان ضمن اعالم موضوع حادثه به ماموران

انتظامی و اورژانس و پس از حضور آنها در محل که به
تایید مرگ پدرومادری میانسال و پسر جوانشان منجر
شد ،تحقیقات خود را برای علت حادثه ادامه دادند
و مشخص شد نقص در دودکــش آ بگرمکن بدون
کالهک «اچ» و مسدودشدن تمامی منافظ جریان
هوا ،باعث انتشار گاز سمی منوکسیدکربن در محیط
محصور منزل شده و مرگ ساکنان آن را رقم زده است.
طبق گفته بستگان ایــن خــانــواده ،پسر جــوان که
اهل یکی از شهرستا نهای شمالی کشور است،
چــنــدی اســت بـــرای کــار بــه مشهد آمـــده اســت و
پدرومادرش اینبار برای رفتن به خواستگاری برای
پسرشان به مشهد آمده بودند که این اتفاق رخ داده
است.
همچنین در حادثهای دیگر که در شهرستان کوهسرخ
رقم خورد ،مرگ پیرزنی 66ساله درون حمام منزل
مسکونیاش به پلیس اعــام شد که پس از حضور
ماموران مشخص شد این خانم برای گرمکردن حمام
خانهاش از زغال گداخته استفاده کرده و تجمع گاز
منوکسیدکربن در حمام موجب مرگ او شده است.

دستگیریسارقانآزادشهروطبرسی

قرآنی -در عملیات مشترک کالنتریهای طبرسی
جنوبی و سجاد مشهد ،عامالن سرقت وسایل
درون خودروها دستگیر شدند.بهگزارش شهرآرا،
درپــی سرقتهای سریالی وسایل خودروهای
سواری کالنتریهای طبرسی جنوبی و سجاد وارد
عمل شدند .ماموران کالنتری طبرسی جنوبی در
این عملیات سه نفر را در رابطه با سرقت کپسول
خــودروهــای گازسوز دستگیر و هفت کپسول
مسروقه را کشف کردند .ماموران کالنتری سجاد
نیز در ادامه ،عامل سرقت از خودروهای سواری را
درحال ارتکاب جرم دستگیر کردند .در بازرسی از
این سارق ،مقادیری موادمخدر شیشه و مقداری

وسایل و قطعات مسروقه کشف شد .متهم به
35فقره سرقت وسایل خودروها در محدوده بولوار
سجاد و آزادشهر اعتراف کرده است.

رئیس پلیس فتای خراسانرضوی خبر داد

تماسهایخارجیبارباتهایجاسوسی
مهدی قرآنی -پلیس فتا از هکشدن گوشیهای
موبایل توسط بدافزارها و نرمافزارهای جاسوسی خبر
داد.
بهگزاش شهرآرا ،رئیس پلیس فتای خراسانرضوی
گفت :در روزهــای گذشته افراد زیادی به پلیس فتا
مراجعه کردند و مدعی بودند که از خط تلفنهمراه
آنان سوءاستفاده شده و با کشورهای خارجی تماس
گرفته شده است.
سرهنگ جهانشیری افزود :پرینت تماسهای مربوط
به خطوط نامبردگان نشان میداد که از طریق خطوط
تلفن آنان با کشورهای آمریکای جنوبی مانند کوبا و
برخی کشورهای آفریقایی تماس گرفته شده است که
کلیه شکات از این تماسها بیاطالعبودهاند.
ی هوشمند خود
وی ادامه داد :این افراد بهوسیله گوش 
از تارنماهای مشکوک و بهویژه مستهجن بازدید داشته
که احتمال آلودهشدن تلفنهمراه آنان به بدافزارها
و نــرمافــزارهــای جاسوسی از طریق ایــن تارنماها
متصور بود .جهانشیری گفت :گوشی تلفنهمراه

این افراد برای بررسی به آزمایشگاه ادله دیجیتال
ارسال شد که پس از انجام اقدامات فنی و مهندسی
با استفاده از نرمافزارهای فارنزیک موبایل مشخص
شد بدافزارهایی با نــام« Adult Playerو Security
 »Updateبر روی گوشیهای قربانیان نصب شده
است.وی ادامه داد :بررسی ادله موجود در دیتابیس
نرمافزارها بـــهنـــام« »Intermissionsمشخص کرد
تعداد 36شمارهتلفن مربوط به کشورهای خارجی در
گوشی شکات ذخیره شده که نرمافزار فوق در ساعات
پایانی شب از گوشیهای آلوده بهطور خودکار تماس
با شمارههای ذخیرهشده در بانک اطالعاتی بدافزار
تماس گرفته است.جهانشیری به انگیزه مجرمان
از انتشار این بدافزارها اشاره کرد و گفت :افرادی در
خارج از کشور سرویسهای تلفنی پولی مشابه مانند
رایانه کمک ،سیستم مشاوره تلفنی ،تلفن قصهگو
در کشور خودمان راهانــدازی کردهاند که از طریق
نصب بدافزار روی گوشی قربانیان و برقراری تماس با
خطوط مدنظر ،درآمد کسب میکنند.

کشفسرنخپرونده
سرقتدریکضایعاتی

دستگیریشرورفراری
پساز2سال

محصل -با کشف اموال مسروقه در یک مغازه
ضایعاتی ،باند سرقت از باغویالهای اطراف
مشهد متالشی شد.
سرکالنتری شرق پلیس مشهد به شهرآرا
گــفــت :مـــامـــوران کــانــتــری گلشهر به
سرنخهایی از فروش اموال مسروقه در یک
مغازه ضایعاتی دست یافتند.
سرهنگ بانژاد افزود :ماموران با حضور در
محل و بازرسی مغازه ،اموال مسروقه را کشف
کردند .ماموران در گام بعدی اعضای یک
باند راکه اموال و وسایل باغویالهای اطراف
شهر مشهد را سرقت می کردند و به این مغازه
ضایعاتی میفروختند ،شناسایی و چهار نفر
از عامالن اصلی سرقتها و دو مالخر اموال
مسروقه را دستگیر کردند.

قرآنی -شــرور تحتتعقیب پس از دو سال
دستگیر شد.بهگزارش شهرآرا ،با وصول
پــرونــد های از دادگستری قوچان مبنیبر
اینکه فــردی 33ساله که دارای اتهاماتی
ازقبیل مزاحمت ،شرارت و ...تحتتعقیب
قضایی اســت ،دستگیری او در دستورکار
ماموران انتظامی قرار گرفت.
ماموران با شناسایی محل اختفای متهم،
او را در اقدامی ضربتی دستگیر کردند .از
سوابق متهم یک سال حبس تعزیری و دو
سال تبعید به شهرستان خورموج بوشهر،
پرونده مفتوحه تجاوز به عنف در مالرد استان
تهران در سال 1393است .این متهم مبلغ
هفتادمیلیون وجه نقد و حدود بیستمیلیون
تومان طال را هم ربوده است.

عکسهایزشت
متین نیشابوری -داد میکشید و
میخواست با سروصدا مرا بترساند.
تقصیر من است که بدعادتش کردهام و
هربار بهخاطر بچههایم کوتاه میآمدم؛
اما دیگر نمیتوانم از کنار این موضوع،
ساده رد شوم.
در آخــریــن جــروبــحــث مـــا ،جــال
بهسویم حملهور شــد و کتکم زد.
دراینلحظه دخترم که تازه از مدرسه
آمــده بــود ،با چشمانی گریان جلو
آمــد .میخواست میانجی دعــوای
ما شود.
جالل از شدت عصبانیت نمیفهمید
چهکار میکند .بچه را هل داد .طفل
بیگناه تعادلش را از دست داد و از روی
پلهها پایین افتاد .سرش محکم به لبه
سنگی پله خورد و بیهوش شد.
بــافــاصــلــه پــیــکــر بــیجــان دختر
کوچولویم را به بیمارستان رساندیم.
یکیدو روز در کما بود .خدا رحم کرد
و به هوش آمد .پاره تنم از ناحیه کمر
هم آسیب جدی دیــده و تحتدرمان
است .خیلی نگرانش هستم .این بچه
قربانی ندانمکاری و خشم پدرش شده
است.
از شما چه پنهان ،مشکل ما از روزی
شروع شد که جالل گوشی تلفنهمراه
هوشمند خرید .او عضو شبکههای
اجتماعی شد.
خیلی زود به این شبکهها اعتیاد پیدا
کرد .از مدتی قبل متوجه شدم با چند
زن رابطه دارد .عکسها و مطالب
مستهجن ارســـال م ـیکــرد و بــا این
کارهایش عذابم میداد.
آنشـــب هــم داشـــت بــا یــک زن قــرار
مالقات میگذاشت که متوجه شدم.
او بهراحتی تعهدات زناشوییمان را زیر
پا گذاشته و نسبت به من بسیار سرد و
بیتفاوت شده است.
حالم از این زندگی به هم میخورد.
دیگر نمیخواهم ریخت او را ببینم و. ...
کوتاه تر از حادثه

آتشسوزی
درپارسجنوبیبا3کشته
ایرنا:آتشسوزی در فاز 14پارسجنوبی
موجب کشتهشدن سه نفر شد .این
آتشسوزی زمانی رخ داد که شماری
از کــارگــران یک شرکت پیمانکاری
مشغول عایقکاری لولههای 36اینچی
انتقال گاز بودند .جانباختگان بر اثر
مسمومیت ناشی از آتشسوزی جان
باختند.

مرگ14چینی
درآتشسوزیاتوبوس
ایــســنــا :آتـشگــرفــتــن یــک اتــوبــوس
مسافربری عمومی در استان نینگشیا
موجب شد که سرنشینان داخل آن،
محبوس شده و درنتیجه 14نفر جان
ببازند 32 .نفر دیگر نیز مجروح شدند
که حال 8نفر وخیم است.

سرمایکشنده
درلهستان
ایسنا :طبق اعالم رسانههای داخلی
لهستان ،کاهش شدید دمــا در این
کشور به مرگ دستکم  21نفر منجر
شده اســت .دمــای هوا در لهستان تا
18درجه زیر صفر کاهش یافته است.

واژگونیمرگباراتوبوس
درترکیه
ایسنا :واژگونی یک اتوبوس در بزرگراه
«آنکارا -کرشهیر» دستکم 7کشته
برجای گذاشت .لغزندگی و یخزدگی
جاده ،دلیل اصلی این سانحه اعالم
شــده اســت 27 .سرنشین دیگر این
اتوبوس عمدتا سرپایی درمان شدهاند.

مرگیکسرباز زیربهمن
ایرنا :بر اثــر سقوط بهمن در منطقه
داالنی شهرستان سروآباد کردستان،
یک مرزبان پاسگاه این منطقه بهنام
«خالد مرادی» جان خود را از دست داد
و سه سرباز دیگر نیز مصدوم شدند.

