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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دســتگیری ۳۴۲ تن 
از مرتکبین انواع جرائم خبرداد.به گزارش ایســنا، سردار 
حســین رحیمــی در اجرای مرحله جدید طرح کاشــف 
پلیس آگاهی که پیش از ظهر دیروز در مقر پلیس آگاهی 
پایتخت برگزار شــد، گفت: دومین مرحله طرح کاشف در 
سال جاری از سوی همکاران من در پلیس آگاهی و پلیس 
امنیــت اقتصادی تهران بزرگ پس از روزها کار اطالعاتی 
طی ۴۸ ســاعت  به مرحله اجرا درآمــده و امروز برخی 
از دســتاوردهای آن به نمایش گذاشــته شد. وی با بیان 
اینکه در این مرحله از طرح ۳۴۲ نفر از محکومان فراری، 
قاتالن، سارقان مســلح، متجاوزین به عنف، جاعالن و در 
مجموع مجرمان حرفه ای دستگیر شدند؛ گفت:  ۷۷ نفر از 
دســتگیر شدگان سارقانی بودند که در سرقت های مهمی 
مانند گوشــی قاپی و زورگیری شرکت داشتند. ۶۱ نفر در 
سرقت منزل، ۵۹ نفر در ســرقت خودرو و موتورسیکلت 
و ۸۹ نفــر در امر جعل و کالهبرداری فعالیت داشــتند. 
همچنین  ۲۹ متهم به قتل و سرقت مسلحانه نیز دستگیر 
شدند.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه در این مرحله 
از طرح کاشف ۲۷ نفر از محکومان فراری و تحت تعقیب 
نیز دســتگیر شدند، گفت: انهدام هشت باند سرقت منزل، 
۱۹ باند ســرقت خودرو، هفت باند کالهبرداری، پنج باند 
سرقت مســلحانه و ... نیز از دیگر دستاوردهای این طرح 
است.رحیمی افزود:  متهمان دستگیر شده تا کنون به هزار 
و ۵۸۸ فقره سرقت و اقدامات مجرمانه اعتراف کرده اند که 

تحقیقات از آنان همچنان ادامه دارد.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ همچنین با اشــاره به 
نوســانات قیمت ارز گفــت: در این راســتا پلیس امنیت 
اقتصادی طرح های ویژه ای را به اجرا گذاشــته است که 

در این طرح ها ۳۹ نفر از سرشــبکه های مجازی و دالالن 
بازار ارز دستگیر شدند.همچنین ۱۱ کانال تلگرامی که به 
سرعت قیمت ارز را باال می بردند شناسایی و ادمین آنها نیز 
بازداشت شــد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 
هفت نفر در رابطه با دریافت کنندگان ارز دولتی نیز خبر 
داد و گفت: این افراد تاکنون ســه هزار میلیارد تومان ارز 
دولتــی دریافت کرده بودند.به گفتــه رحیمی ۱۲ نفر از 
محکومــان فراری، اخالل گران اقتصــادی و ابربدهکاران 
بانکی نیز در این طرح دســتگیر شــدند.وی با بیان اینکه 

بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ هزار قلم کاالی قاچاق کشــف 
شــده اســت، گفت: ارزش کاالی قاچاق مکشوفه در این 
طــرح پلیس امنیت اقتصادی بالغ بــر ۲۲۳ هزار میلیارد 
تومان اســت.فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که 
اجرای طرح هــای پلیس برای ارتقــای امنیت در جامع، 
برخورد با مجرمان و محکومان فراری و همچنین مقابله با 
مخالن نظم و امنیت همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

دستگیری ۳ متهم جدید سرقت از بانک ملی
رئیــس پلیس پایتخت با تشــریح جزئیاتــی جدید از 

سرقت صندوق های امانات شعبه دانشگاه بانک ملی، اعالم 
کرد که ســه متهم جدید در این خصوص دستگیر شده و 
ســه متهم دستگیر شده در کشــور همسایه نیز طی این 
هفته به کشــور بازگردانده خواهند شد.به گزارش ایسنا، 
ســردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشف که 
پیش از ظهر دیروز در مقــر مرکزی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ برگزار شــد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در 
مجموع بیش از ۹۰ کیلوگرم طال و جواهرات سرقت شده 
از صندوق های امانات بانک ملی از متهمان دستگیر شده 
کشف شد که تمامی این اقالم به خزانه بانک ملی تحویل 
داده شــد و مســئوالن این بانک با هماهنگی دادستانی 
نسبت به تحویل اموال مســروقه مکشوفه به مالباختگان 
اقدام خواهند کرد.وی از دســتگیری سه متهم جدید در 
جریان ایــن پرونده خبر داد و گفت:  این ســه نفر عالوه 
بر آن ۱۰نفر دســتگیر شــده بوده و به تازگی دســتگیر  
شــده اند. تحقیقات و بازجویی از این افراد در حال انجام 
است. همچنین ســه متهمی هم که در خارج از کشور و 
یکی از کشورهای همســایه با همکاری اینترپل دستگیر 
شــده بودند، در هفتــه جاری به کشــور منتقل خواهند 
شــد. در این خصــوص رایزنی ها بین مقامات دو کشــور 
انجام شده و تشــریفات الزم برای استرداد متهمان انجام 
شده اســت.رحیمی درباره اینکه آیا اموال قدیمی نیز در 
میان کشــفیات وجود داشت یا خیر گفت: برخی از طال و 
جواهرات کشف شــده بسیار قدیمی بوده و قدمت باالیی 
دارند.بــه گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصاویر همه 
اشیا کشف شــده در ســامانه بانک ملی قرار گرفته و به 
زودی با حضور نماینده پلیس، نماینده دادســتان تهران 

و نماینده بانک ملی اموال به مردم تحویل داده می شود.

رئیس ســازمان پزشــکی قانونی گفت:  ساالنه ۱۲ هزار 
پرونده سقط جنین درمانی در کشور داریم.به گزارش ایسنا، 
عباس مســجدی آرانی به موضوع ســقط جنین نیز اشاره 
کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی با همکاری معاون اول 
قوه قضاییه حتی یک پرونده معطلی نیز در موضوع ســقط 
جنین ندارد و خواهشــی که من از مردم دارم این است که 
توجه داشــته باشند موضوع سقط جنین درمانی با جنایی 
متفاوت است  ما ساالنه ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی 
داریم که ســقط جنین جنایی نیز در کنــار آن به عنوان 
مسئله مهمی مطرح اســت. تالش می کنیم تا این آسیب 
حوزه سالمت کمتر شود.وی ادامه داد: مردم حتما افراد را 
دقیقا شناسایی کنند و پزشک نماها را هم بشناسند. برخی 
از پرونده ها درباره اقدام فــوق تخصصی افراد غیرحرفه ای 
اســت. اگر مردم توجه کنند سالمتشــان مورد تهدید قرار 
نخواهد گرفت. سازمان پزشکی قانونی هیچ خدمتی را به جز 
در مراکز رسمی خود ارائه نمی کند.رئیس سازمان پزشکی 

قانونی تصریح کرد:  رعایت اخالق حرفه ای توسط پزشکان و 
برخورد صحیح با مردم مورد انتظار است. در حوزه قضایی 
ما انتظار داریم بتوانیم مجازات ها را نیز جایگزین کنیم. در 
مواری که سالمتی مردم در خطر است انتظار برخورد محکم 
قضایی داریم.مسجدی آرانی به مشکالت و چالش های این 
سازمان نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکالت ما در سال 
جدید با همکاری سازمان مدیریت و از محل فروش میعانات 
گازی رفع خواهد شــد و تجهیزات تهیه می شوند. تیم های 
بحران ما نیز در حوادثی مانند سانچی، پالسکو، هواپیمای 
اوکراینی و ... بســیار فعال بودند. کار بســیار خوبی که در 
یک و نیم سال گذشته انجام شد نرم افزار جامع تخصصی 
بود که در حوزه معاینات و آزمایشــگاه و کمیسیون تاثیر 
بسزایی دارد.رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: تالش ما 
این است که از ظرفیت برنامه توسعه هفتم استفاده کنیم تا 
در ۱۵۰ محلی که تجهیزات و دفاتر پزشــکی قانونی وجود 

ندارد شرایط را بهبود ببخشیم.

رئیس ســازمان پزشکی قانونی همچنین  از انجام بیش 
از ۱.۵ میلیون معاینه در این ســازمان در ســال گذشــته 
خبــر داد. وی  گفت: طبق آمار تعداد معاینات پزشــکی 
قانونی در ســال گذشــته به یک میلیــون و ۶۲۶ هزار و 
۶۵۰ معاینه می رســد که در ۴۵۶ مرکز در سراســر کشور 
انجام شده اســت.وی افزود:  همچنین تعداد اجساد معاینه 
شــده ۷۱ هزار و ۸۸ جســد و پرونده های بررسی شده در 
کمیســیون های پزشکی قانونی نیز ۳۰ هزار و ۹۵۳ پرونده 
اســت. ۱۲ هزار و ۱۲۰ مورد قصور پزشــکی نیز در سال 
۱۴۰۰ گزارش شــده که تعداد محکومین پنج هزار و ۵۸۳ 
مورد و تعداد موارد تبرئه شــده ۶ هزار و ۵۳۷ مورد است.
مسجدی آرانی درباره بیشترین شکایات ثبت شده در مورد 
قصور پزشــکی نیز گفت: بیشترین شکایت از دندانپزشکی 
با ۱۲۵۴ مورد، جراحی عمومی با ۱۰۶۱ مورد، پرســتاری 
با ۷۵۵ مورد و مامایــی و زنان و زایمان با ۵۳۴ مورد بوده 
است.رئیس سازمان پزشــکی قانونی درباره اقدامات انجام 

شده در حوزه آزمایشــگاهی نیز گفت: در این حوزه ۱۱۷ 
هزار و ۳۰۰ پرونده مورد رســیده قرار گرفته است هر کدام 
بیش از ۲۰ آزمایش در زمینه های ســلولوژی، پاتولوژی و 
... را در برگرفته اســت. مســجدی افزود: همچنین ۱۹۰۳ 
پرونده در حوزه ســقط درمانی در ســازمان ثبت شده که  
۲.۵ درصد رشــد داشته است. درسال ۱۴۰۱ از این  موارد 
به ۱۴۷۷ مورد رسیدگی شده است. در حوزه سقط درمانی 
ما ســختگیری زیادی داریم. طی دو دهه افراد دانشگاهی 
با همکاری حوزه روی تمام نــکات صحبت کرده و از نظر 
حقوقی، علمی و فقهی درباره آن بحث شده است.وی ادامه 
داد: تعداد مصدومین تصادف در دوماهه اول ۱۴۰۰ به عدد 
۴۶ هــزار و ۷۷۳ و در دوماهــه اول ۱۴۰۱ بــه ۵۹ هزار و 
۳۸۶ مصدوم رســیده است. بیشترین تلفات در روزهای ۵ 
فروردین و۲۷ اســفند به ترتیب با ۷۷ و ۷۴ کشته بوده و 
بیشترین تلفات در سیستان با ۱۲۴، فارس با ۹۴ و کرمان 

با ۹۲ فوتی بوده است.

عامالن قتل مرد ثروتمند تهرانی دســتگیر شــدند.به 
گزارش رکنا، عامل جنایت در خیابان پاســداران دستگیر 

شد.
عامــل جنایت از افراد ثروتمنــد افغان بوده و با مقتول 
مبادالت کاری داشــت.این فرد با تحقیقات ماموران اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران شناســایی و دســتگیر شــد و 
برای انجام بازجویی و تحقیقات به شــعبه پنجم دادسرای 
جنایی تهران منتقل شــد.تاجر ثروتمند تهرانی در حالی 
مقابل خانه اش به قتل رســید که عامالن جنایت ۱۰ روز 
قبل نیز قصد کشــتن او را داشتند اما به اشتباه شریکش 
را هدف گلوله قرار داده بودند.ســاعت ۹ شب ۲۹ خرداد، 
خبر تیراندازی مقابل خانه ای در یکی از خیابان های شمال 
تهران از سوی مأموران کالنتری ۱۰۲ پاسداران به بازپرس 

کشــیک قتل پایتخت اعالم شد.با اعالم این خبر، بازپرس 
جنایی و تیم بررســی صحنه جرم راهی محل شــده و در 
نخســتین بررسی ها دریافتند جســد داخل خودروی پژو 
۲۰۷ در حالی قرار دارد که شیشه سمت راننده شکسته و 
مرد ۶۴ ســاله با اصابت یک گلوله به سرش کشته شده و 

پوکه فشنگ نیز داخل خودرو کشف شد.
با استعالم شماره پالک خودرو و بررسی مدارک مقتول، 
مشخص شد که وی تاجر الســتیک خودروهای سنگین 
است. از سویی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
به بازبینی فیلم دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه 

پرداختند.دوربین ها نشــان می داد که مرد تاجر ســوار بر 
خــودروش مقابل در پارکینگ خانه اش توقف کرده تا وارد 
خانه شــود اما در این میان، دو مرد که صورت هایشان را 
پوشانده بودند، به ســمت مرد تاجر رفته و با شلیک تنها 

یک گلوله به سمت او، جنایت را رقم زده اند.
بررسی ها نشان می داد مقتول چندی پیش با فردی به  
نام امین بر ســر زمینی در ورامین به ارزش چند میلیارد 
تومــان به اختالف برمی خورد. با شــکایت و پیگیری های 
مقتول، در نهایت قســمتی از زمین بــه مقتول برگردانده 
می شــود. اما اختالفات بر سر زمین همچنان ادامه داشته 

اســت. بنابراین فرضیه ارتکاب قتل از ســوی امین قوت 
گرفت.از سویی در تحقیقات از دوستان و آشنایان مقتول، 
مشــخص شد ۱۰ روز قبل از این جنایت، مقتول و یکی از 
شرکایش در دو خودروی جداگانه در حال عبور از یکی از 
خیابان های تهران بودند که خودرویی با دو سرنشــین به 
خودروی شــریک او نزدیک شده و اقدام به تیراندازی کرد 
که در این حادثه شریک مرد تاجر زخمی شد.با برمال شدن 
این موضوع تیم جنایی به ســراغ شریک مقتول رفت و در 
تحقیقات مدارکی به دست آمد که نشان می داد سرنشینان 
خودرویی که به شریک مقتول شلیک کرده بودند در واقع 
هدف اصلی شــان مرد تاجر بوده اما به اشــتباه شریک او 
را زده بودند که پرونــده ای نیز در این خصوص در پلیس 

امنیت تشکیل شده بود.

پســر کینه جو وقتی فهمید یکــی از بچه محل هایش 
برای دختر مورد عالقــه اش مزاحمت ایجاد کرده در یک 
درگیری خیابانی پســر جوان را به قتل رســاند.به گزارش 
رکنا، بامداد ۲۱ خرداد امســال خبر یک درگیری جمعی 
که منجر به قتل پسری ۲۲ ساله در منطقه حیدرآباد کرج 
شده بود، به مرکز پیام پلیس آگاهی اعالم شد و بالفاصله 
کارآگاهان اداره جرایم جنایی و تشخیص هویت در محل 
حادثــه حضور یافتنــد. کارآگاهــان در تحقیقات محلی 
دریافتند که چند پســر ۲۰ تا ۲۵ ساله به دلیل نامشخصی 

با یکدیگر درگیر شده اند و در این نزاع یکی از پسرها بر اثر 
ضربه چاقو مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان 
باخته است.در نخستین گام، بازپرس دادسرای جنایی البرز 
دستور داد جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شود.
بالفاصله اقدامات اطالعاتی- پلیســی کارآگاهان آغازشد  
و در کمتر از ۲۴ ســاعت ۳ نفــر از عوامل اصلی درگیری 
دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل شــدند.در تحقیقات 

تکمیلــی یکی از متهمان لب به اعتراف گشــود و به قتل 
پسر جوان با چاقو اعتراف کرد.این متهم درباره انگیزه اش 
به کارآگاهان گفت: من به دختر جوانی در محله مان عالقه 
داشــتم و مدتی هم با او در ارتبــاط بودم اما بعد از مدتی 
متوجه شدم که یکی از پسران محل به او پیشنهاد دوستی 
داده و چندبار مزاحمش شــده اســت که از شنیدن این 
موضوع خیلی عصبانی شــدم و با چند نفر از دوستانم به 

مقابل خانه آن پسر رفتیم و بعد از تهدید و درگیری لفظی 
با چاقویی که همراه داشــتم ضربه ای به گردنش زدم. من 
قصد کشــتن او را نداشتم و اصاًل فکر نمی کردم این ضربه 
باعث مرگش می شود فقط می خواستم تهدیدش کنم که 
دســت از ســر آن دختر بردارد اما وقتی خونین و زخمی 
روی زمین افتاد از ترس فرار کردم ومی خواســتم از کشور 
خارج شوم که از سوی پلیس دستگیر شدم. االن هم خیلی 
پشــیمانم، چون به خاطر یک موضوع ساده هم جان او را 

گرفتم و هم زندگی خودم را نابود کردم.

زن جوان که از رفتار و حرف های همســر اول شوهرش 
عصبانی شده بود در اقدامی جنون آمیز پسر ۶ ساله او را به 
قتل رساند.به گزارش رکنا، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ۲۹ خرداد، 
زن جوانی هراســان با پلیس و اورژانس تماس گرفت و از 
قتل پسر شوهرش خبر داد. دقایقی بعد مأموران کالنتری 
۱۳۸ جنت آباد راهی محل شــدند. قبل از رسیدن مأموران 
کالنتری، امدادگران اورژانس به خانه موردنظر رســیده و 
عملیات احیــا را انجام داده بودند. امــا تالش کادر درمان 
برای نجات پســر ۶ ساله بی نتیجه مانده بود. به دنبال اعالم 
خبر مرگ کودک به بازپرس محمد جواد شفیعی لحظاتی 
بعد بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه جرم راهی محل 
شدند.در تحقیقات اولیه، نامادری کودک که در خانه حضور 
داشــت و حال روحی و جســمی بدی داشت، گفت: اصاًل 
نمی خواستم بچه را به قتل برسانم. سه سال قبل با همسرم 
ازدواج کردم. او از ازدواج اولش این پسر را داشت که پیش 
مادرش زندگــی می کرد. زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه 
حدود ۴ ماه قبل، شوهرم، پسرش را نزد ما آورد.او ادامه داد: 
از زمانی که بچه پیش ما آمد دردســرهای مان شروع شد. 

مادرش مدام تماس می گرفت یا پیام می فرســتاد و به من 
توهین می کرد. او می گفت من باعث شده ام که شوهرم بچه 
را از او بگیــرد و نزد ما بیاورد. تهدید و توهین های او پایانی 
نداشــت من با وجود اینکه فرزندی نداشــتم اما واقعاً پسر 
همسرم را دوست داشتم.زن جوان گفت: روز حادثه همسر 
اول شوهرم دوباره تماس گرفت و با حرف هایش اعصابم را 
به هم ریخت. شــوهرم هم محل کارش بود. من و بچه باهم 
تنها بودیم و حرف های مادرش در گوشم می پیچید. نگاهی 
به بچــه انداختم و ناگهان یک لحظه او را مخل آســایش 
و آرامــش زندگی ام دیدم. این فکــر و توهمات آنقدر حالم 
را بد کرد که بی اختیار به ســمت پسرک رفتم و دستم را 
روی گلویــش قرار دادم.زن ۲۴ ســاله ادامه داد: نفهمیدم 
چقدر این کار طول کشــید که ناگهان بچه بی حرکت افتاد 
و من دســتم را از روی گلویش برداشتم. مات و مبهوت به 
او نگاه می کردم. این اتفاق ساعت ۱۲ ظهر رخ داد و من نیم 
ســاعت در شوک بودم. باالخره به خودم آمدم و با اورژانس 
و پلیس تماس گرفتم. نمی خواســتم او را به قتل برسانم، 
من پسر همسرم را دوست داشــتم.با اعتراف زن جوان به 

دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت 
او در اختیــار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت تا زن جوان 

برای بررسی صحت روانی به پزشکی قانونی منتقل شود و 
تحقیقات از خانواده کودک نیز صورت گیرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

دستگیری ۳۴۲ مجرم حرفه ای و ۱۲ ابربدهکار بانکی

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد

۱۲ هزار درخواست سقط جنین درمانی در پزشکی قانونی

بازداشت عامالن قتل تاجر ثروتمند 

چاقو کشی 4 پسر جوان به خاطر یک دختر کرجی 

اعتراف تلخ نامادری به قتل پسر 6 ساله شوهرش 

دستگیری دزدان ۲۰ مدرسه در جنوب تهران
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری باند ســارقین مدارس، دزدان 
گاردریل بزرگراه و کشــف کارگاه تولید روغن موتور تقلبی خبرداد.به گزارش 
ایسنا، سرهنگ دوستعلی جلیلیان به تشریح اقدامات پلیس شهر ری پرداخت 
و با اشاره به برخی از مهم ترین پرونده های کشف شده گفت: یکی از این موارد 
دستگیری ســارقان گاردریل در بزرگراه شهید هاشمی بود. رسیدگی به این 
پرونده در پی وقوع چندین فقره ســرقت گاردریل های اتوبان شهید هاشمی 
در محدوده ســیزده آبان در دستورکار قرار گرفت و ماموران با انجام اقدامات 
پلیسی و تحقیقات تخصصی اطالعاتی از سارقان به دست آورده و متوجه شدند 
سرقت گاردریل ها از سوی دو نفر انجام شده است.  وی با بیان اینکه مشخصات 
ظاهری این دو نفر در اختیار عوامل گشت کالنتری قرار گرفت، گفت:  سرانجام 
عوامل گشــت کالنتری این دو نفر را در حال سرقت گاردریل مشاهده کرده و 
برای دستگیری آنان وارد عمل شدند، اما این افراد به محض رویت ماموران از 
محل متواری شدند.جلیلیان با اشاره به شکل گیری تعقیب و گریز میان پلیس 
و متهمان گفت:  مدتی بعد یکی از این افراد از ســوی ماموران دســتگیر و به 
مقر انتظامی منتقل شــد. همچنین محل اختفای این فرد نیز بررسی شد که 
در جریان آن تعدادی گاردریل ســرقت شده کشف و ضبط شد. وی در ادامه 
از دستگیری سارقین مدارس نیز خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره 
سرقت از مدارس در محدوده باقرشهر رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق 
یا سارقان در دستور کار قرار گرفت و ماموران با انجام تحقیقات علمی و میدانی 
و انجام اقدامات نوین پلیســی متوجه شدند که سرقت توسط باندی سه نفره 
انجام شده که هویت و مخفیگاه دو نفر از سارقان شناسایی شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان ری گفت: پس انجام هماهنگی های قضائی ماموران در محل حاضر 
و طی یک عملیات ضربتی دو نفر از ســارقان را دستگیر و به کالنتری منتقل 
کردند که پس از مشــاهدات مستندات پلیس لب به اعتراف گشوده و به ۲۰ 
فقره سرقت از مدارس در سطح شهر ری و باقرشهر با همدستی یک نفر دیگر 
اقرار کردند.جلیلیان افزود: متهم ســوم پرونده نیز ساعاتی بعد دستگیر شد و 
هر سه متهم به همراه پرونده متشکله برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 

دادسرا شدند.

واژگونی مینی بوس در جاده زنجان به تبریز
 و مصدومیت ۱۳ نفر

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان زنجان گفت: صبح 
دیروز در حادثه رانندگی و واژگونی یک دســتگاه مینی بوس در محور زنجان به 
تبریز ۱۳ مســافر این خودرو مصدوم شدند.داریوش تقی لو در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در حادثه واژگونی مینی بوس که صبح دیروز در جاده ترانزیت زنجان 
به تبریز رخ داد، ۱۳ نفر از مســافران خودرو مصدوم شدند.وی تصریح کرد: بعد 
از اعالم حادثه اکیب ها از سه مرکز سلطان آباد، ایده لو و حصار راهی محل حادثه 
شدند و اقدامات پیش بیمارستانی در محل انجام شد و افرادی که نیاز به درمان 
داشتند، به بیمارستان منتقل شــدند.این مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
حادثه رانندگی صبح دیروز مورد فوتی نداشت ولی درخواست ما از رانندگان این 

است که با رعایت قوانین سالمت مسافران خود را تضمین کنند.

سارق حرفه ای شکار دوربین مداربسته شد 
دستگیری سارق حرفه ای کولرهای ۲ تیکه در آبادان که فیلم لحظه سرقتش 
موجود بود.به گزارش رکنا ، سرهنگ حسین زلقی رئیس پلیس شهرستان آبادان 
در گفتگو با رکنا اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور کولر گازی دو 
تیکه وهمچنین لوله ای آنها  در سطح شهرستان ،شناسایی و دستگیری سارق 
یا ســارقان احتمالی در دســتور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.او 
افزود:مأمورین کالنتری ۱۳قدس بــا اقدامات فنی و بکارگیری منابع اطالعاتی 
وهمچنین بازبینی دوربینهای مداربسته سطح شهرستان توانستند محل اختفاء 
ســارق موتورهای کولر گازی ۲تیکه را در یکی از نقاط حوزه استحفاظی یگان 
مربوط  شناســایی و پس از هماهنگی قضایی متهم را دستگیر کند.که از متهم 
موتــور کولر دوتیکه بهمراه  لوله ســرقتی قابل توجهی کشــف وضبط  گردید.
سرهنگ زلقی تصریح کرد:متهم دستگیر شده در بازجویی با پلیس به چند فقره 
سرقت در این زمینه اعتراف کرد پس از تشکیل پرونده قضایی روانه دادسرا شد.

واژگونی خونین مینی بوس در جاده زنجان - تبریز
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی مینی بوس در کیلومتر۹۰ جاده 
زنجان - تبریز خبر داد.به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس 
کشور، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی مینی بوس در 
کیلومتر۹۰ جاده زنجان تبریز خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت ۸و۳۰ دقیقه 

دیروز رخ داد و بالفاصله ۳ آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.

مسمومیت مرگبار با الکل این بار در مشگین شهر 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل گفت : به دلیل 
مصرف الکل صنعتی در شهرستان مشگین شهر، ۱۹ نفر بستری و یک نفر فوت 
کرده است.به گزارش رکنا ، مجیدمحمد غریبانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اردبیل، اظهار کرد: در شهرستان مشگین شهر ۶ نفر به 
دلیل بروز عالئم مسمومیت مصرف الکل صنعتی به بیمارستان ولیعصر مشگین 
شهر مراجعه کردند که بعد از گذشت مدت زمانی، تعداد مراجعین مسموم شده 
تا به این لحظه به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرده است.وی افزود: تعدادی از مراجعین 
با عالئم مســمومیت با رضایت شخصی مرخص شــده و در حال حاضر ۱۹ نفر 
مســموم الکلی در ۲ بیمارستان ولیعصر)عج( مشگین شــهر و امام خمینی)ره( 
اردبیل بستری هستند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اردبیل تصریح کرد: تا ساعت ۹ صبح دیروز، ۱۱ نفر در بیمارستان ولیعصر)عج( 
مشگین شــهر و ۸ نفر در بیمارســتان امام خمینی)ره( اردبیل بستری هستند.
غریبانی گفت: متاسفانه یک نفر به دلیل مسمومیت مصرف الکل صنعتی فوت 
کرده و ۳ نفر به دلیل وضعیت بحرانی بالینی در ICU بســتری هســتند، بنابر 
اطالعات موجود مســمومیت الکلی در جشــن تولد رخ داده است و رده سنی 
مســمومین بین ۲۰ الی ۴۰ سال اســت.وی با هشدار به عدم مصرف مشروبات 
الکلــی گفت: در صورت مصرف هرگونه مواد الکلی با بروز عالئم کاهش ســطح 
هوشــیاری، اســتفراغ، تاری دید، سردرد و ســرگیجه باید بدون فوت وقت به 

نزدیک ترین مرکز درمانی بیمارستانی مراجعه شود.

تهدید هولناک مرد آبادانی با اسلحه وسط خیابان 
رئیس پلیس شهرســتان آبادان از دستگیری مرد مسلح که اقدام به تهدید و 
تیراندازی کرده بود خبرداد.به گزارش رکنا، سرهنگ حسین زلقی رئیس پلیس 
آبــادان پیرامون جزئیات این خبر گفت: در پی امدادخواهی یکی از شــهروندان 
از طریق تماس تلفنی  با پلیس۱۱۰، مبنی بر اینکه با موتورســیکلت شخصی 
خود حوالی فلکه ســینما نفت درحال حرکت بوده ،که ناگهان راننده یکدستگاه 
خودروی سمند با هویت معلوم، جلوی وی را سد کرده، ضمن عربده کشی، ایشان 
را  با سالح گرم کمری تهدید و از صحنه متواری شد، بالفاصله ماموران کالنتری 
۱۶امیرکبیر با تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده مراتب شناسایی و دستگیری 
فرد خاطی را در دستور کار خود قرار دادند.زلقی با بیان اینکه ماموران تخصصی 
و عملیاتی کالنتری یاد شده در کمترین زمان با هماهنگی مقام قضایی ،مخفیگاه 
متهم راشناســایی و در  عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند،از محل اختفای 
وی یک قبضه سالح کمری همراه با مهمات فشنگ کشف و ضبط شد، متهم در 

بازجویی با پلیس علت تهدید شاکی را اختالف مالی عنوان کرد.

کشف و ضبط ۲۹۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز 
در خوزستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کشف و ضبط ۲۹۳دستگاه 
استخراج رمز ارز غیرمجاز در استان خبر داد.علی خدری در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: تعداد ۲۹۳ دســتگاه اســتخراج رمز ارز غیرمجاز در ۲۰ مزرعه و ۸ 
شهر خوزســتان کشــف و جمع آوری شــد.وی افزود: این تعداد دستگاه طی 
بازرسی های انجام شــده توســط پلیس امنیت اقتصادی و حراست ادارات برق 
شهرســتان ها و با مجوز مراجع قضایی در خردادماه ۱۴۰۱ کشف و جمع آوری 
شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با بیان اینکه توان مصرفی این 
دستگاه های استخراج رمز ارز ۵۸۶کیلووات ساعت است، گفت: با توجه به گرمای 
هوا، افزایش مصرف برق و لزوم مدیریت مصرف جهت جلوگیری از خاموشی های 
ناخواسته، از شهروندان درخواست داریم در شناسایی و کشف دستگاه های ماینر 

غیرمجاز با شرکت توزیع برق همراهی و همکاری داشته باشند.

اخبار کوتاه

مــرد راننده کــه با پارک کــردن خــودرواش مقابل 
پارکینگ یــک خانه مزاحمت ایجاد کــرده بود، وقتی از 
پلیس ۱۱۰ با او تماس گرفتند، در اقدامی عجیب پســر 

صاحبخانه را گروگان گرفت.
به گزارش رکنا، چند روز قبل مرد میانســالی با پلیس 
تماس گرفت و از ربوده شدن پسرش خبر داد. وی گفت:  

پســرم عرشــیا که تازه ازدواج کرده، همراه همســرش 
میهمان خانه ما بود.وقتی همســرش تنها به خانه ما آمد، 
گفت عرشــیا قصد داشــته خودرواش را داخل پارکینگ 
بیاورد اما چون یک خودروی غریبه مقابل در متوقف شده 

بود، نتوانست خودرو را داخل بیاورد. 
چند دقیقه ای منتظر ماندم اما از پســرم خبری نشد، 
ناگهان تلفن همراهم به صدا درآمد. شــماره تلفن پسرم 
بود، تلفن را که جواب دادم، صدای پسرم را شنیدم که با 
شخصی در حال دعوا و بحث بود. پسرم شماره مرا گرفته 
بود و می  خواســت به من بفهماند که گرفتار شده است.او 
ادامه داد: از صحبت های پســرم متوجه شدم که مردی او 
را گروگان گرفته و قمه ای را روی گلویش قرار داده است. 
مردی هم که او را ربوده بود، هیچ توجهی به التماس ها و 

درخواست های پسرم نداشت.

پــس از تماس مرد میانســال، ضمــن هماهنگی های 
قضایــی با بازپرس محمدامین تقویان، مأموران وارد عمل 
شــدند. با حضور مأموران در خانه پدر عرشــیا تحقیقات 
آغاز شــد، اما ناگهان پســر وی در حالی که سمت چپ 
صورتش بریــده و لباس هایش خونی بود، خود را به خانه 
رساند.مرد ۲۴ ساله در تحقیقات گفت: زمانی که همسرم 
از خودرو پیاده شد، خواســتم خودرو را داخل پارکینگ 
ببرم که متوجه شدم خودروی پژویی مقابل در پارکینگ 

پارک شده است.
او ادامــه داد: چند دقیقه ای صبــر کردم اما از صاحب 
خودرو خبری نشــد به ناچار با ۱۱۰ تمــاس گرفتم و با 
اعالم شماره پالک خودرو از مأمور خواستم با مالک تماس 
بگیــرد و از او بخواهد که بــرای جا به جایی خودرو بیاید. 
دقایقی بعد صاحب خودرو آمد و ســوار ماشــین شد، اما 

از من خواســت که من هم ســوار خودرواش شوم. با این 
تصور که قصد دارد از من عذرخواهی کند، ســوار شــدم 
امــا ناگهان قمه ای را روی صورتم گذاشــت به طوری که 

صورتم زخمی شد.
بعــد هم به راه افتاد. از او خواســتم مرا پیاده کند اما 
بی فایده بود.۱۰ دقیقه  که گذشــت، گوشی تلفن همراهم 
را بــدون اینکه وی متوجه شــود از جیبم بیرون آوردم و 
شماره پدرم را گرفتم. می  خواستم او صدای ما را بشنود و 

با پلیس تماس بگیرد.
مرد راننده عصبانی بود و می  گفت چرا با پلیس تماس 
گرفته ای؟ این تماس باعث شــده که برای من نمره منفی 

در نظر بگیرند. 
بعد از ۴۵ دقیقه هم وقتی متوجه خودروی پلیس شد، 

مرا رها کرد و متواری شد.

45 دقیقه گروگان گیری تازه داماد تهرانی به خاطر نمره منفی رانندگی


