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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 
بیش از هزار دســتگاه لــوازم الکترونیکــی قاچاق در 
جنوب تهران خبرداد.به گزارش ایســنا، سرهنگ علی 
ولی پــور گودرزی در این باره گفت: در راســتای پایش 
و کنترل بــازار و جلوگیری از قاچــاق و احتکار  کاال، 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ یک انبار 
دپوی کاالی قاچاق را در خیابان فدائیان اســام مورد 
شناســایی قراردادند.  رئیس پلیــس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ با بیان اینکــه هماهنگی قضایی الزم در 
این خصوص انجام شده و ماموران با مجوز اخذ شده در 
محل حاضر شــدند، گفت:  با حضور ماموران در محل 
و انجام تحقیقات اولیه مشــخص شد که کاالهای دپو 
شده در این انبار فاقد هرگونه اسناد و مدارک، فاکتور و 

ثبت در سامانه جامعه تجارت هستند. در همین راستا 
نیز انبار مذکور پلمب شــد. ولی پور گودرزی ادامه داد:  
در جریان بررسی صورت گرفته از کاالهای قاچاق دپو 
شده در این انبار هفت دستگاه لباسشویی، دو دستگاه 
ظرفشــویی، ۷۰۰ دستگاه اسکنر، ۴۴۰ عدد چراغ قوه، 
۱۰۹ دستگاه جارو برقی و ... مورد شمارش قرار گرفت. 
همچنین کارشناسان ارزش ریالی این اقام را نیز مورد 
ارزیابــی قرار دادند کــه ارزش آن بیش از ۲۵ میلیارد 

ریال برآورد شد.  
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان 
اینکــه در این خصوص پرونده ای با موضوع قاچاق کاال 
تشکیل شد، اظهار کرد: تحقیقات برای شناسایی افراد 

مرتبط با این پرونده در دستورکار ماموران قرار دارد.  

یک راننده پیک  اینترنتی در درگیری خونین خیابان 
پوراتحــاد منطقه نیاوران تهــران با ضربه چاقو به قتل 
رسید.عصر روز 3۰ اردیبهشت، درگیری مرگبار حدود 
۲۰ مرد جوان در خیابــان پوراتحاد منطقه نیاوران به 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.با اعام این 
خبر، گروهی از مأموران کانتری ۱۲3 نیاوران به  محل 
حادثــه رفتند و پس از پایــان دادن به درگیری با مرد 
جوانی مواجه شــدند که از ناحیه ســینه هدف ضربه 
چاقو قرار گرفته بود.امدادگــران اورژانس که همزمان 
با تیم پلیس به صحنه رســیده بودند، مرد جوان را به 
بیمارستان شــهدای تجریش انتقال دادند اما اقدامات 
درمانی فایده ای نداشــت و مرد جوان چند ساعت بعد 
بر اثــر ضربه چاقو فوت کرد. بدیــن ترتیب گروهی از 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با هماهنگی قاضی 
محمدرضا صاحب جمعی بازپرس ویژه قتل دادســرای 
امــور جنایی، تحقیقات ابتدایی را کلید زدند.تحقیقات 
جنایــی نشــان داد، درگیری میان راننــدگان یکی از 
پیک های اینترنتی به دلیل پایین بودن نرخ سفارش ها 
اتفاق افتاده اســت که دو نفر دیگر به صورت سطحی 
در درگیری مجروح شدند. ماموران پلیس با رصدهای 
اطاعاتی، سه متهم اصلی درگیری مرگبار را شناسایی 
و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل آن ها را دســتگیر و به 
اداره پلیــس منتقل کردند. بنا بر این گزارش، متهمان 
با دستور بازپرس ویژه قتل برای شناسایی عامل اصلی 
جنایت در اختیــار کارآگاهان آگاهی قــرار گرفتند و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

قتل خونین راننده پیک اینترنتی کشف انبار لوازم برقی قاچاق در جنوب تهران

رئیس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطاعات تهران 
بــزرگ از بازداشــت عامل فروش داروهــای غیرمجاز در 
فضای مجازی خبرداد. به گزارش ایســنا، سرهنگ داوود 
معظمی گودرزی در این باره گفت:  در راســتای مبارزه با 
فروشــندگان دارو در فضای مجازی مامــوران پلیس فتا 
اقــدام به رصد و پایش این فضا کــرده و در جریان آن با 
یــک کانال تلگرامی که حدود ۴3 هــزار دنبال کننده نیز 
داشــت، روبه رو شــدند.  این کانال اقدام به تبلیغ فروش 
انــواع داروهای نایاب و کمیاب کــرده بود، حتی برخی از 
داروهای این کانال مجوزهای الزم از ســوی سازمان غذا 
و دارو را هم نداشــت.وی با بیــان اینکه اقدامات ماموران 
برای شناســایی گرداننده یا گرداننــدگان این کانال آغاز 
شد، اظهارکرد: ماموران پلیس فتا اقدامات خود را در این 
خصوص آغــاز کرده و با بهره گیــری از روش های فنی و 
علمی اطاعاتی را از مدیران این کانال تلگرامی به دســت 

آوردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشــاره به اخذ مجوز 

قضایی برای دستگیری این افراد، گفت: ماموران با حضور 
در محــل اختفای این افراد در جنــوب تهران، دو مدیر و 
گرداننده اصلی این کانال تلگرامی را بازداشــت و به مقر 

انتظامی منتقل کردند. 
همچنیــن محل نیز مورد بازرســی قــرار گرفته و در 
جریــان آن بیش از ۴۰ هزار قلم انــواع داروی کمیاب و 
نایاب کشف و ضبط شد.   معظمی گودرزی با بیان اینکه 
برخی از داروهای مذکور حتی مجوز ســازمان غذا و دارو 
را نیز نداشــت، افزود: دو متهم به جرم خود اعتراف کرده 
و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم 
روانه دادسرا شــدند.  همچنین تحقیقات برای شناسایی 
دیگــر افراد احتمالی مرتبط با ایــن پرونده در حال انجام 
اســت. رئیس پلیــس فتا تهران بزرگ بــا تاکید بر اینکه 
هرگونه خرید و فروش دارو در فضای مجازی جرم اســت، 
گفت: خرید و فروش محصوالت دارویی در فضای  مجازی 
ممنوع است و شهروندان باید داروهای خود را از داروخانه 

و مراکز معتبر خرید حضوری دارو تهیه کنند.

مردی جوان که به اتهام قتل زنی در یکی از شــهرهای 
غربی کشــور تحت تعقیب بود، خانم دیگری را ربود و از او 
ســرقت و کاهبرداری کرد.به گزارش رکنا، چند روز قبل 
زنی جوان به اداره پلیس رفت و گفت توســط یک راننده 
مسافرکش ربوده شده اســت.وی در توضیح ماجرا گفت: 
عصر برای خرید از خانه خارج شدم و به بازار رفتم. ساعتی 
بعد کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادم که به خانه برگردم 
و یک خودروی پژو مقابل پایم ترمز کرد. وقتی مســیرم را 
گفتم راننده که مردی جوان بود با تکان دادن سر خواست 
که ســوار شوم.من به گمان اینکه راننده، مسافرکش است 
ســوار ماشین شــدم اما او پس از طی مســافتی به بهانه 

ترافیک مســیرش را تغییر داد و وارد خیابانی خلوت شد. 
وقتی به او اعتراض کردم ناگهان از زیر صندلی  اش چاقویی 

بیرون آورد و مرا تهدید به قتل کرد.
خیلی ترسیده بودم و هرچه به راننده التماس کردم که 
رهایم کند اهمیتی نمی داد. حتی می خواســتم در ماشین 
را باز و خودم را به بیرون پرتاب کنم اما دستگیره ای وجود 
نداشت و در از داخل باز نمی شد.شاکی گفت: تازه فهمیدم 
که به دام یک مجرم خطرناک افتاده ام. او  در محلی کاما 
خلوت توقــف کرد و با تهدید مرا مــورد آزار و اذیت قرار 
داد. ســپس کیفم را که داخل آن کارت هــای عابربانکم، 
پول و موبایلم بود را ســرقت و بعد مرا به بیرون از ماشین 

انداخت. به گفته شاکی، این پایان ماجرا نبود چرا که راننده 
آدم ربا پس از ســرقت گوشــی موبایل زن جوان، نرم افزار 
تقلید صدا روی گوشــی وی نصب کرده و با تغییر صدای 
خودش و ارســال یک پیام صوتی برای دوســتان این زن، 
دســت به کاهبرداری زده بود.شــاکی گفت: سرقت در 
آخرین ســاعات پنجشــنبه اتفاق افتاد و من باید تا شنبه 
صبر می کردم تا حســاب هایم را مسدود و خط موبایلم را 
غیرفعال کنم. متهم نیز از فرصت سوءاســتفاده کرده و با 
صدای زنانه برای دوستان و اطرافیانم پیام صوتی فرستاده 
و یک شــماره کارت داده و با گفتن این جمله که من نیاز 
فوری به پول دارم، از آنها درخواســت پول کرده بود. او با 

این ترفند از برخی از دوســتانم از یک میلیون تا ۵میلیون 
تومان کاهبــرداری کرده بود.با این شــکایت، پرونده ای 
تشکیل شــد و تیمی از مأموران با دســتور قاضی محمد 
امین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران 
تحقیقات برای بازداشــت متهم فراری را آغاز کردند. آنها 
در جریان بررســی های تخصصی موفق شدند هویت مرد 
آدم ربا را شناســایی کنند و معلوم شد که وی یک مجرم 
تحت تعقیب است و در سال ۹6 و در جریان یک درگیری 
در یکی از شهرهای غربی کشور مرتکب قتل یک زن شده 
اســت. هم اکنون تحقیقات برای بازداشــت متجاوز فراری 

پایتخت ادامه دارد.

معــاون اجتماعی و فرهنگی ترافیــک پلیس راهنمایی و 
رانندگی فراجا برخی از موضوعات جرم انگاری شده در تخلفات 
رانندگی را تشــریح کرد. به گزارش ایسنا، روز اول خرداد بود 
که حجت االسام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه 
از ضرورت جرم زدایی از تخلفات راهنمایی و رانندگی صحبت 
به میان آورد. او با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال است که الیحه 
جرم زدایی و قضازدایی در مجلس مطرح شده است، گفته بود: 
به عنوان مثال برخی موضوعات مربوط با تخلفات راهنمایی و 
رانندگی که امروزه به عنوان جرم تلقی شده است، باید جرم 
زدایی و به کمیســیون های مربوطه یا شــورای حل اختاف 
واگذار شــود و مشکات هر ســازمان برای حل و فصل باید 
به خود ســازمان واگذار شود.در پی این اظهارات این پرسش 

مطرح می شود که اساسا کدام یک از موضوعات در راهنمایی 
و رانندگی جرم تلقی می شــود. پاسخی که سرهنگ عین اهلل 
جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا 
به آن پاســخ داده و به تشــریح آن پرداخته است. جهانی در 
گفت وگو با ایســنا درباره اینکه کدام یک از موارد و تخلفات 
در حوزه راهنمایــی و رانندگی جرم تلقی می شــود، گفت: 
برابر قانون، دســتکاری در پاک یا نصب پاک جعلی، وقوع 
تصادفات جرحی و فوتی، رانندگــی بدون گواهینامه، تغییر 
در ارکان و اصالت وســیله نقلیه، رانندگی در حالت مســتی، 
تخلیه نخاله و پســماند با خــودرو در معابر عمومی و ... جزو 
مواردی اســت که ارتکاب آن نه صرفا یک تخلف که جرم هم 
محسوب می شود و برابر قانون فرد متخلف به دستگاه قضایی 

معرفی می شود.جهانی درباره پیشنهاد معاون قوه قضاییه درباره 
قضازدایی و جــرم زدایی از تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز 
گفت:  این موضوع خوبی اســت و در واقع صحبت در این باره 
است که از حجم پرونده های کیفری در دستگاه قضایی کاسته 
شــده و بتوان یکسری از موضوعات را از طریق شوراهای حل 
اختاف و ... پیگیری کرد و به نتیجه رســاند. البته الزم است 
کــه تاکید کنم، درباره تمام جرائم نمی توان چنین تصمیمی 
را گرفــت، اما درباره آن مواردی که چنین امکانی وجود دارد، 
می توان نسبت به جرم زدایی اقدام کرد.وی درباره اینکه امکان 
جرم زدایی از کــدام  یک از موارد مجرمانه مرتبط با تخلفات 
راهنمایی و رانندگــی وجود دارد، اظهارکرد:  این موضوع باید 
بررســی شود. در واقع الزم است این موارد در کمیسیون ها و 

کمیته های تخصصی و با حضور کارشناسان پلیس و دستگاه 
قضایی مورد بررســی قرار گیرد و با توجه به واقعیت موجود، 
بحث های کاربردی و عملیات ترافیکی درباره آن تصمیم گیری 
شود. ما هم این آمادگی را داریم که در جلسات مشترک میان 
دســتگاه قضایی و فراجا به این موارد بپردازیم.معاون پلیس 
راهور فراجا با اشــاره به ضرورت بازدارندگی مجازات ها برای 
جلوگیری از وقوع دوباره جرائم نیز اظهار کرد:  در جرم زدایی 
یا همان قضازدایی باید به یک نکته توجه شود و آن بازدارندگی 
مجازات ها است. نباید جرم زدایی منجر به کاهش بازدارندگی 
شده و تناسب میان جرم و مجازات به نفع مجرم تغییر کند. به 
همین دلیل نیز معتقدم که در مورد بخشی از موضوعات باید 

رسیدگی در همان حوزه کیفری و قضایی انجام شود.

دستگیری داروفروشان تلگرامی با ۴۰ هزار قلم داروی نایاب

فرار زن تهرانی از چنگال قاتل شیطان صفت زن شهرستانی

کدام یک از تخلفات رانندگی جرم هم محسوب می شود؟

زورگیر بی رحم پسر جوان را چاقو چاقو کرد 
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری زورگیری که وقتی با مقاومت 
و فرار شــاکی روبرو می شــود با چاقو بازوی او را زخمــی می کند، خبر داد.به 
گزارش رکنا، سرهنگ دوســتعلی جلیلیان  گفت: واحد گشت کانتری ۱۷3 
امین آباد در حال گشــت زنی در شهرک توحید فیروز آباد یکی از اتباع کشور 
همسایه را با حال پریشان و بازوی جراحت دیده مشاهده که در بررسی انجام 
شــده مشخص شد دقایقی قبل یک جوان با تهدید ساح سرد قصد زورگیری 
از او را داشــته که وقتی با مقاومت وی و فرارش روبرو می شــود، بازوی او را با 
چاقو مجروح می کند.وی با اشاره به اینکه مشخصات متهم از طریق شاکی اخذ 
و بافاصله طرح مهار در محدوده به اجرا درآمد عنوان کرد: کمتر از ۱۰ دقیقه 
ســوژه موردنظر توسط واحد گشت کانتری امین آباد مشاهده و در حالی که 
با مشــاهده ماموران قصد فرار داشت در یک عملیات ضربتی دستگیر و ساح 
ســردی که شــاکی را با آن تهدید و زخمی کرده بود نیز از وی کشــف و به 
کانتری منتقل شد.فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به اینکه شاکی به 
دلیل جراحت شــدید با اورژانس به بیمارستان منتقل شد، گفت: در تحقیقات 
انجام شده متهم سابقه دار به بزه ارتکابی اعتراف که پس از اخذ شکایت شاکی 

پایان تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

زورگیری وحشیانه از زن جوان در باقرخان 
مــرد جوانی کــه طعمه هایش زنان تنهــا بودند، هنگام ارتــکاب جرم در 
خیابان باقرخان دســتگیر شد.به گزارش رکنا، شنبه 3۰ اردیبهشت ماه، فریاد 
کمک خواهــی زن جوانی در خیابان باقرخان توجه مأموران گشــت پلیس را  
جلب کرد.مأموران پلیس زن جوانی را مشــاهده کردند که توســط سرنشین 
یک موتورســیکلت بر روی آسفالت خیابان کشیده می شد و با فریادهای خود 
درخواســت کمک می کرد.متهم پس از مشاهده مأموران پلیس از سرقت تلفن 
همــراه زن جوان صرفنظر کرد و بافاصله با موتورســیکلت به ســمت میدان 
توحید متواری شد.مأموران پلیس در یک تعقیب و گریز طوالنی با ایجاد طرح 
مهار موفق شــدند سارق حرفه ای را دســتگیر کنند و برای تحقیقات به اداره 
پلیس منتقل کردند.در برســی های اولیه پلیس مشــخص شد، متهم در غرب 
تهران با موتور سیکلت خود اقدام به زورگیری و موبایل قاپی کرده است، این در 
حالــی بود که  طعمه های زورگیری وی اکثراً زنانی بودند که در مناطق خلوت 
حضور داشتند.زورگیر جوان پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی ها به جرم 
زورگیری و موبایل قاپی از پنج زن در ســطح خیابان های باغ فیض و ستارخان 
اعتراف کرد.بنابر این گزارش، با دســتور بازپرس دادســرای ناحیه 3۴ تهران، 
متهم برای کشف ســایر جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و 

تحقیقات درباره پرونده ادامه دارد.

مسمومیت در خوابگاه دانشجویی دختران
رئیس مرکز اورژانس تهران در تازه ترین گزارش خود از وضعیت دانشجویان 
مســموم شده در یک خوابگاه دانشجویی گفت که تا ساعت ۱۲ دیروز ۴۹ نفر 
با عائم مســمومیت به اورژانس مراجعه کردند. این آمار پیش تر ۴۲ نفر اعام 
شده بود.دکتر یحیی صالح طبری در گفت و گو با ایسنا بااشاره به مسمومیت 
تعدادی از دانشجویان یک خوابگاه دخترانه، اظهار کرد : ساعت ۵ صبح دیروز 
مواردی از مســمومیت جنرال به سامانه ۱۱۵ سازمان اورژانس اطاع داده شد 
که بافاصله پس از آن پنج دستگاه آمبوالنس و دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
به محل اعزام شدند.صالح طبری ادامه داد: تکنسین های اورژانس با حضور در 
محل بافاصله انجام اقدامات فوریت های پیش بیمارســتانی را آغاز کردند که 
طی بررســی ها مشخص شــد ۴۲ نفر که همگی خانم بودند دچار مسمومیت 
جنــرال شــدند.به گفته وی از تعداد کل دو نفر در محــل درمان و ۴۰ نفر به 
بیمارستان منتقل شدند.صالح طبری درباره علت این مسمومیت گفت: احتماال 
مســمومیت گوارشی بوده است اما باید بررســی های بیشتر و تخصصی تر در 
این مورد صورت گیرد.حدود سه ســاعت بعد از اعام خبر اولیه، رئیس مرکز 
اورژانس تهران در حوالی ساعت ۱۲ ظهر دیروز از افزایش تعداد مسموم شدگان 
به ۴۹ نفر خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های جدیدی که صورت گرفت، ۴۹ 
نفر دارای عائم مسمومیت جنرال شــدند. برخی این افراد برای تکمیل روند 
درمان به بیمارســتان منتقل شدند و برای برخی نیز اقدامات درمانی در محل 

انجام شده است.

اجرای حکم قصاص قاتل محیط بانان زنجانی
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: حکم قاتل دو محیط بان زنجانی 
که در هنگام تعقیب و گریز با شکارچیان با تیر جنگی آن ها به شهادت رسیدند 

اجرا شد.
به گزارش ایلنا، حجت االســام صادقی نیارکی افزود: در پی به شــهادت 
رســیدن دو نفر از محیط بانان در حین انجام مأموریت در زنجان توسط افراد 
ناشناس، برای پیگیری بررســی موضوع و بازداشت مرتکبان دستورات فوری 
صادر شــده بود.وی اظهار کرد: در همین راستا نظر به حساسیت و آثار روانی 
و اجتماعی موضوع بر مردم، پرونده مذکور در کم ترین زمان ممکن رســیدگی 
و حکم نهایی صادر و پس از تأیید در دیوان عالی کشــور صبح دیروز در محل 
زندان مرکزی زنجان اجرا شــد.رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: 
دستگاه قضائی استان در راستای اجرای عدالت و احکام اسامی با جدیت و بر 
اساس قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد و نمونه بارز این امر اجرای همین 
حکم بود که با پیگیری های انجام شــده توانستیم پرونده با فوریت رسیدگی و 
حکم اجرا شود.روز ۱6 فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در پی تعقیب و گریز بین افراد 
ناشــناس و محیط بانان که در تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت 
شــده فیله خاصه استان زنجان بودند، ۲ نفر از محیط بانان ایثارگر به نام های 
مهدی مجلل و میکاییل هاشمی بر اثر اصابت گلوله ساح جنگی، به درجه رفیع 

شهادت نائل آمدند.

واژگونی خودروی ۲۰۷ در گنبدکاووس
 سه مصدوم برجای گذاشت

رئیس جمعیت هال احمر شهرستان گنبدکاووس از واژگونی خودروی ۲۰۷ 
در این شهرستان خبر داد. اصغر نودهی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه 
صبح دیروز خبر واژگونی  یک دســتگاه خودروی پژو ۲۰۷ به ما واصل شــد، 
اظهار کرد: بر اثر واژگونی این پژو در محور اینچه برون به ســمت گنبد، ســه 

نفر مصدوم شدند.

خودسوزی در مقابل آب و فاضالب بخش چاروسا
فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: یک آبدار آب و فاضاب بخش چاروسا 
ساعتی پیش جلوی ساختمان این اداره اقدام به خودسوزی کرد.سید عبدالعزیز 
موســوی ضمن تایید این حادثه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: یکی از 
آبداران تعدادی از روستاهای بخش چاروسا ظهر امروز دوشنبه دوم خرداد ماه 
۱۴۰۱ اقدام به خودســوزی کرد.وی علت این خودسوزی را تاخیر در پرداخت 
حقوق آبداران عنوان و اظهار کرد: بنا به گفته رئیس شــبکه بهداشــت میزان 
درصد ســوختگی این فرد ۵۰درصد اســت.فرماندار شهرســتان کهگیلویه در 
خصوص آخرین وضعیت این فرد بیان کرد: منتظر رســیدن بالگرد برای اعزام 

آن به مراکز درمانی شهر شیراز هستیم.

بازداشت روانشناس شیطان در زنجان 
دادســتان عمومی و انقاب زنجان از دستگیری یک متهم به جرم اخاذی با 
معرفی خود به عنوان روانشــناس خبر داد و گفت: این شخص بابرهنه کردن 

بیماران و فیلمبرداری از آنها اخاذی می کرد.
بهروز عباســی، دادســتان عمومی و انقاب زنجان از دستگیری یک متهم 
به جــرم اخاذی با معرفی خود به عنوان روانشــناس خبــر داد و اظهار کرد: 
این متهم با تهدید انتشــار فیلم و تصاویر بیمــاران در فضای مجازی در یکی 
از بیمارســتان های زنجان، اقدام به اخاذی از افراد می کرد.دادســتان عمومی 
و انقاب زنجان در تشــریح جزئیات پرونده افــزود: متهم در تماس با خانواده 
بیماران و با معرفی خود به عنوان یکی از پرســنل بیمارســتان و روانشــناس، 
خواســتار دریافت اطاعات پزشکی بیمار و انجام مشــاوره با اعضای خانواده 
بیماران بوده است.عباســی بیان کرد: متهم در ادامه با برقراری تماس تلفنی با 
بستگان بیمار و اقناع سازی آنها به انجام مشاوره و معاینه بدنی به صورت برهنه 
از طریق واتســاپ، از بیمار فیلم و عکس برهنــه تهیه و اقدام به اخاذی کرده 
است.دادستان زنجان اظهار کرد: متهم ساکن یکی از شهرستان های یزد است 
که پس از شکایت شاکی خصوصی و بررسی های به عمل آمده در محل سکونت 

خود شناسایی و دستگیر شده است.

اخبار کوتاه

بازداشت 3 موبایل قاپ حرفه ای
با 3۰ گوشی سرقتی در تهران

3 موبایل قــاپ حرفه ای محله 
شــهرک قدس در حین ســرقت 
دستگیر شدند و به 3۰ فقره سرقت 
اعتراف کرده اند.بــه گزارش رکنا، 
ســرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: 
در پی افزایش ســرقت تلفن همراه 
شهروندان در شهرک قدس به روش 
موبایل قاپی توســط یک دستگاه 
موتورسیکلت با پاک مخدوش دستگیری سارقان را تیمی از ماموران کانتری ۱3۴ 
شهرک قدس بر عهده گرفتند و گشت زنی های هدفمند را افزایش دادند. وی با بیان 
اینکه ماموران با تحقیقات و پی جویی های انتظامی ساعات تردد و حضور سارقان را 
شناسایی کردند، افزود: ماموران، حین گشت زنی در نقاط جرم خیز و محل حضور 
سارقان به یکدستگاه موتورسیکلت سه ترک با پاک مخدوش مشکوک که مشاهده 
شد یکی از متهمان پیاده و در حال زاغ زنی شهروندی بوده و اقدام به سرقت تلفن 
همراه وی کرده و سوار بر موتورسیکلت متواری شدند که پلیس سریعا وارد عمل 
می شوند، سارقان که با حرکت خاف جهت در خیابان، سعی داشتند به فرار خود 
ادامه دهند، به علت باال بودن ترافیک با خودرویی برخورد و زمین گیر و دستگیر 
شدند.رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه در بررسی اولیه از متهمان 3 
دستگاه تلفن همراه سرقتی و دو قبضه ساح سرد و کاه و دستکش و... کشف شد، 
تصریح کرد: متهمان ۱8 الی ۲۰ ساله که یکی از آنها از اتباع کشور همسایه بود در 
در تحقیقات اولیه به جرم خود و موبایل قاپی در شمال تهران به خصوص شهرک 
قدس با همدستی یکدیگر و 3۰ فقره سرقت مشابه تا کنون اعتراف کردند و تعدادی 
از مال باختگان نیز  شناســایی شدند. موقوفه ای با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر 
برای کشف جرائم احتمالی متهمان و شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد، خاطر 
نشان کرد: پرونده و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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بیــش از 36۲ کیلوگرم مواد افیونــی در طی درگیری 
مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان خاش کشف 
و چهار سوداگر دستگیر شدند.به گزارش رکنا، سردار احمد 
طاهری گفت: در راســتای کنترل تحرکات باند های قاچاق 
مواد مخدر در جنوب شرق کشور، با اشراف اطاعاتی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان و رصد تحرکات قاچاقچیان در 
مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان، سرنخ هایی از فعالیت 
عناصر مســلح و قاچاق مواد مخدر برای جابجایی و انتقال 
محموله مواد افیونی از شهرســتان خاش به عمق کشور به 
دست آمد که با برنامه ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات 
کنترلی در دســتور کار قرار گرفت.او گفــت:در این رابطه 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش با انجام 
اقدامات گســترده اطاعاتی مسیر های تردد قاچاقچیان را 
شناســایی و در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی، منطقه 
مورد نظر را در تحت کنترل خود قرار دادند و سرانجام عصر 
دیروز ســوداگران مرگ را که با دو دستگاه پژو پارس و یک 

دســتگاه پژو ۴۰۵ در حال انتقال محموله مواد افیونی در 
حوالی روستای »چاه علیخان« آن شهرستان بودند روئیت و 
به آن ها دستور ایست دادند.فرمانده انتظامی استان سیستان 
و بلوچســتان گفت: قاچاقچیان مســلح به محض مشاهده 
تکاوران انتظامی، به تیراندازی ســمت آن ها اقدام کرده که 
مأمــوران نیز بافاصله با اتخــاذ موضع و تاکتیک عملیاتی 
مناسب مقابله به مثل کردند که در نهایت با آتش پرحجم 
تکاوران پلیس، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته، عرصه را بر 
خــود تنگ دیده و با رها کردن خودرو ها و برجا گذاشــتن 
محموله مواد مخدر به اطراف متواری شدند. سردار طاهری 
گفــت:در این عملیات و طی تعقیب و گریــز در ارتفاعات 
منطقه چهار سوداگر مرگ دستگیر شدند،و تکاوران انتظامی 
در بازرســی از خودرو های توقیف شده از قاچاقچیان 36۲ 
کیلو 6۰۰ گرم مواد افیونی از نوع تریاک کشــف کردند.او 
گفت: تاش برای دســتگیری دیگر اعضای این باند قاچاق 

مواد مخدر ادامه دارد.

ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهــران از حریق در یکی از رســتوران های فرحزاد خبر داد.
ســید جال ملکی در گفت و گو با ایســنا در این باره اظهار 
کرد: ساعت 3 بامداد دیروز یک مورد آتش سوزی در یکی از 
رستوران های محله فرحزاد، در خیابان آبشار به سامانه ۱۲۵ 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اطاع داده 
شد که بافاصله پس از آن چهار ایستگاه به همراه خودروهای 
پشتیبان و تانکر آب به محل اعزام شدند.وی ادامه داد: محل 
آتش سوزی یک باغ رســتوران به وسعت ۱۵۰۰ متر بود. در 
ایــن محل حدود ۲۰ تا 3۰ آالچیــق کوچک و بزرگ وجود 
داشت که در دو طبقه واقع شده بودند. آالچیق های پایینی 
به نســبت کوچک تر بود و با یک راه  پله به طبقه باالتر راه 
پیدا می کرد که در آن قسمت آالچیق های بسیار بزرگ تری 
بود.وی با بیان اینکه آتش نشــانان از ســه طرف عملیات را 
آغاز کردند گفت: حریق تحت کنترل درآمد و از گســترش 
بیشتر و سرایت حریق به بخش های دیگر جلوگیری شد. از 

آن جایی که در آن ســاعت مجموعه تعطیل بود این حادثه 
مورد مصدومیت یا تلفات جانی نداشت.ملکی اظهار کرد: پس 
از ایمن ســازی و لکه گیری حریق محل به مالکان تحویل 
داده شد. وی در پایان گفت: در این ایام سال فعالیت اینگونه 
رستوران ها که دارای آالچیق هستند و در یک باغ واقع شدند 
افزایش پیدا می کند و بعضاً تا پاســی از شــب خدمات ارایه 
می کنند. حتی در مواردی این باغ ها در ساعات تعیین شده 
درب رســتوران را می بندند اما کمــاکان مهمانان در داخل 
رســتوران حضور دارند. در موارد دیگر نیز کارگران شــب ها 
در همین محیط اســتراحت می کنند که روشن شدن یک 
وسیله گرمایشی نامناسب می تواند موجب وقوع آتش سوزی 
شــود. اگر حریق در ســاعت دیگری رخ می داد که افراد در 
محل حضور داشتند ممکن بود حادثه پیچیده تر از این باشد. 
در گذشته نیز شــاهد حوادث تلخی بودیم که قهوه خانه یا 
رستوران ها دچار آتش سوزی شده بودند و حتی افرادی جان 

خود را از دست داده بودند. 

آتش سوزی در یکی از رستوران های فرحزاددرگیری مسلحانه تکاوران پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر 


