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اخبار کوتاه

بازداشت سرکرده اصلی باند قاچاق سالح
و مهمات جنگی در شادگان

رئیس پلیس استان خوزســتان از شناسایی و دستگیری سرکرده اصلی باند
قاچاق ســاح و مهمات و کشف  15قبضه اسلحه جنگی در شهرستان شادگان
خبر داد.قاچاق ســاح یکی از سودآورترین جرایم است که پلیس هر روز جلوتر
قاچاقچیان مانع قاچاق ســاح میشــود .ماموران پلیس خوزستان در خصوص
مبــارزه با قاچاق ســاح عملیاتهایی را انجام میدهد کــه در این عملیاتها
سرکرده اصلی باند قاچاق ســاح و مهمات در شادگان دستگیر شد.دستگیری
دیگر اعضای باند قاچاق ســاح در دستور کار پلیس قرار دارد.به گزارش رکنا،
سردار «سید محمد صالحی»رئیس پلیس استان خوزستان در تشریح این خبر
اظهار داشت :در راستای تداوم رصد و برخورد با عناصر اصلی و قاچاقچیان سالح
و مهمات ،ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی اســتان خوزستان ،با تسلط
کامل اطالعاتی موفق به شناســایی باند قاچاق ســاح و مهمات در شهرستان
شادگان شدند.وی ادامه داد :ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی با کنترل
و رصد اطالعاتی گسترده سرکرده اصلی باند و محل دپوی سالحها را شناسایی
کــه پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی و مقتدارنه متهم را
دســتگیر و در محل دپو تعداد  15قبضه سالح جنگی (  14قبضه کالشینکف
و یک قبضه کلت کمری) را کشــف کردند.رئیس پلیس استان با اشاره به تالش
پلیس برای دستگیری سایر اعضاء باند اظهار داشت :این باند سالحها را از کشور
همسایه از طریق مرز جزیره مینو وارد کرده و بعد از دپوی سالحها در شهرستان
شــادگان ،آنها را در مناطق مختلف اســتان به فروش میرسانده است».سردار
صالحی» در پایان با تاکید به اینکه وجود سالح غیر مجاز یکی از عوامل بستر ساز
جرایم خشن اعم از تیراندازی غیر مجاز ،سرقتهای مسلحانه ،قتل و ...میباشد
از شهروندان خوزستانی تقاضا کرد هرگونه اخبار و اطالعات در ارتباط با قاچاق
سالح و مهمات و همچنین دارندگان سالح غیرمجاز دارند را به مرکز فوریتهای
پلیسی  110اطالع دهند.

قدرتنمایی شرور مسلح در فضای مجازی
کار دستش داد

فرمانده انتظامی شهرســتان پاکدشــت از دستگیری مجرم ســابقه دار در
پاکدشــت خبر داد و گفت :متهم سابقه دار که به تازگی از زندان آزاد شده بود
با انجام اعمال مجرمانه مجددا ً به زندان بازگشــت.به گزارش رکنا ،سرهنگ نجم
الدین مرادی گفت :پس از قدرت نمایی یکی از مجرمین سابقه دار ( قتل  ،سرقت
)با سالح گرم در یکی از پیام رسانها  ،پروندهای جهت بررسی موضوع در پلیس
آگاهی شهرستان تشکیل شد.وی افزود :با بررسی تصاویر دوربینهای پیرامونی
ســطح شهر  ،اقدامات فنی و شگردهای پلیسی و با تعقیب و مراقبتهای شبانه
روزی باالخره محل اختفای متهم شناسایی شد.سرهنگ مرادی تصریح کرد :با
اعزامی اکیپی از مامورین مجرب و کار آزموده پلیس آگاهی متهم در یک عملیات
پلیسی دستگیر و یک قبضه سالح گرم جنگی از وی کشف و در تحقیقات انجام
شــده به استفاده از یک دســتگاه خودروی مزدا  3سرقتی اعتراف کرد.در پایان
سرهنگ مرادی اظهار داشــت  :پس از تکمیل پرونده مجرم سابقه دار به اتهام
حمل و نگهداری و قدرت نمایی با ســاح گرم و استفاده از خودروی سرقتی به
مراجع قضایی اعزام و با صدور قرار روانه زندان شد.

دستگیری اراذل و اوباش معروف
با شلیک پلیس در پیشوا

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا ازدستگیری اراذل و اوباش معروف با شلیک
پلیس در پیشــوا خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ ایرج ارسالنی در تشریح این
خبر گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی 110مبنی بر عربده کشــی و
قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت و تخریب  4دستگاه خودرو توسط  2نفر از اراذل
و اوباش معروف و با حضور احدی از شهروندان به سرو صورت خون آلود به درب
کالنتری  ،بالفاصله ماموران انتظامی کالنتری  12طاق ســپهر شهرستان پیشوا
به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود :ماموران با حضور در محل مشاهده کردند
اراذل و اوباش سابقه دار با قمه کشی اقدام به درگیری و مزاحمت کرده و موجب
اخالل در نظم عمومی و ترس و وحشــت و ضرب و شتم احدی از شهروندان و
تخریب  4دســتگاه خودرو شده اســت که متهم با مشاهده ماموران انتظامی به
سمت آنها حملهور میشــود.فرمانده انتظامی شهرستان :با اشاره به اینکه علی
رغم تذکر و هشــدار پلیس این فرد شرور به اعمال مجرمانه خود ادامه میدهد
خاطر نشان کرد :در این راستا ماموران کالنتری به سرعت وارد عمل شده و برابر
قانون به کار گیری سالح و دفاع مشروع اقدام به شلیک  2تیر هوایی میکنند و
وقتی با جسارت آن فرد در حمله با سالح سرد به سمت پلیس مواجه میشوند
به سمت وی تیراندازی کرده و از ناحیه هر دو پا مورد اصابت گلوله قرار میدهند.
سرهنگ ارسالنی با بیان اینکه متهم پس از انتقال به مراکز درمانی و مداوای اولیه
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد  ،امنیت
و آرامش شــهروندان را خط قرمز پلیس دانسته و اظهار داشت :با مخالن نظم و
امنیت عمومی امنیت با قاطعیت و اقتدار برابر قانون برخورد میشود و الزم است
شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه هنجار شکنی و موارد مشکوک
از طریق سامانه  110به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به
شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.

زمین گیر شدن سارقان در سوادکوه

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از دستگیری  ۱۴سارق در آن شهرستان
خبر داد.به گزارش رکنا ،ســرهنگ عبداهلل اکبری گفت :در پی تشدید اقدامات
پیشگیرانه ،اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل
مجرمان ،طرح مبارزه با ســرقت نیز در این شهرســتان اجرا شد.او میگوید :در
نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطالعاتی و شگردهای خاص پلیسی۱۴ ،
سارق نیز دستگیر شدند.متهمان در تحقیقات پلیس به  ۲۴فقره انواع سرقت از
قبیل سرقت منزل ،خودرو ،وسایل و قطعات خودرو ،موتور سیکلت در شهرستان
اعتراف کردند.

کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر
در چهارمحال و بختیاری
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت :در ســه ماهه
سال جاری بیش از یک تن انواع مواد مخدر در ماموریتهای مختلف کشف شد،
ســال گذشــته بیش از  ۳۵۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و بیش
از  ۳۰۰۰نفر از مجرمان دســتگیر شدند.ســرهنگ سلیمان ریاحی اول تیرماه در
جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رسانهها مهمترین ابزار مقابله
با پیشگیری و شــیوع مواد مخدر را دارند ،اظهار کرد :یکی از ماموریتهای ذاتی
نیروی انتظامی مبارزه با مواد مخدر است.وی افزود :امروزه دشمنان درصدد ضربه
به سالمت جامعه هســتند و انحراف جوانان نسبت به شیوع مواد مخدر سنتی و
صنعتی در دســتور کار آنهاست که از هیچ فعالیتی فروگذار نیستند ،البته عدهای
به دنیال فروش مواد مخدر به دلیل منفعت آن هســتند ،زیرا امروزه تجارت مواد
مخدر به عنوان دومین تجارت جهانی به شــمار میرود.ریاحی گفت :در سه ماهه
سال جاری بیش از یک تن انواع مواد مخدر در ماموریتهای مختلف کشف شد،
ســال گذشته بیش از  ۳۵۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و بیش از
 ۳۰۰۰نفر از مجرمان دستگیر شدند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال
و بختیاری با بیان اینکه جرایم مواد مخدر در ســطح جامعه گسترش یافته است،
تصریــح کرد :اقداماتی که پلیس مبارزه با مواد مخدر در اســتان انجام داده همه
جانبه ،گســترده و کیفی بوده اســت ،به طوریکه در ارزیابی سال گذشته پلیس
مبــارزه با مواد مخدر به دلیل عملکرد در حوزههای مختلف به عنوان پلیس برتر
مورد ارزیابی قرار گرفت.وی با اشــاره به پاکسازی نقاط آلوده در استان ،بیان کرد:
برخی نقاط در معرض آسیب بیشتری قرار دارد ،زیرا با قاچاقچیان دیگر استانها
در ارتباط هســتند و این امر موجب شده زمینه فروش مواد مخدر افزایش یابد ،از
طرفی اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر پاکســازی نقاط آلوده ،شناسایی افراد
و گزارشات مردمی اســت که این امر در محله  ۳۲شهرکرد به دلیل برخوردهای
مناسب قضایی و انتظامی صورت گرفت و سال گذشته بیش از  ۵۵منزل و امسال
 ۱۶مورد پلمب منازل صورت گرفت.ریاحی بیان کرد :شــیوع مصرف ماده مخدر
گل در استان افزایش یافته که افراد آگاهی نسبت به این ماده مخدر ندارند و مورد
اســتفاده جوانان قرار گرفته اســت ،البته بیشترین ماده مخدر سنتی در استان
تریاک و مشــتقات آن اســت ،زیرا زمینه کشت و تولید این ماده مخدر در استان
پیش از انقالب بوده است.وی در خصوص کاهش سن جرایم اعتیاد و مواد مخدر،
خاطرنشان کرد :بیش از  ۶۰درصد افراد دستگیر شده سن کمتر از  ۴۰سال دارند
که این امر زنگ خطری برای مسئوالن و رسانهها در اطالعرسانی است.

واکنش پلیس به خرید اتوبوس دست دوم

اتوبوس با کیفیت وارد شود ،نه  ۶۰۰۰دالری هندی

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی توضیحاتی را درباره
واردات اتوبوسهای دست دوم به کشور ارائه کرد.به گزارش
ایسنا ،سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه همایش کودکان
را از تصادفات نجات دهیم با حضور در جمع خبرنگاران ،در
پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ایمنی و کیفیت خودروها
و اراده خودروسازان در خصوص تغییر ،گفت :مدتی قبل از
شــرکت ایران خودرو پیش ما آمدند و گفتند که اقدامات و
بحثهای اصالحی را در مــورد خودروها انجام داده اند که
من به آنها گفتم این موضوعات داخلی است و نتیجه برای ما
مهم است .آنچه که جزو مطالبات پلیس راهور ،مردم و مقام
معظم رهبری اســت افزایش ایمنی و کیفیت خودروهاست
و من به خودروســازان گفتم که برنامــه زمانی تان را به ما
اعالم کنید تا ما بدانیم که چه زمانی خودروی ایمن خواهیم
داشــت.وی افزود :تصادف یک امر اجتناب ناپذیر است؛ اما
این مهم اســت که کیفیت ایمنی خودرو به گونه ای باشد
که جان راننده و سرنشین را حفظ کند نه اینکه بدتر آن را
به خطر بیندازد .هادیانفر در پاسخ به پرسشی درباره واردات
خودرو نیز به ایسنا ،گفت :ما پیش از این هم چه در رسانهها
و چه بــه دولت اعالم کردیم که ما موافــق واردات خودرو
هســتیم .اتفاقا یکی از مواردی که منجربه کاهش  ۱۰هزار
نفری جانباختگان حوادث رانندگی از سال  ۸۵تا سالهای
اخیر شد همین واردات خودرو بود و در واقع خودروهایی که
وارد شدند سبب شدند تا خودروسازان داخلی نیز به ایمنی
توجه بیشتری داشته و در فضای رقابتی و به مرور امکاناتی
که ترمز  ABSکیسه هوا و  ...را نیز به تولیدات خود اضافه
کنند .در واقع واردات سهم زیادی در افزایش ایمنی و ارتقای
کیفیت خودروسازان یا به عبارتی مونتاژکاران داخلی دارد و
موجب ایجاد احساس رقابت میشود.هادیانفر با قدردانی از
مجلس شــورای اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و
 ...که شــرایط واردات خودرو را تسهیل کردند ،افزود :البته
این بســیار مهم اســت که حتما خودروی ایمن وارد شود.
متاســفانه برخی خبرها را شنیده ام که میخواهند خودرو
 ۶۰۰۰دالری از هنــد بیاورند که مــا قطعا مخالف چنین
اقدامی هستیم.
رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی بــا تاکید بر اینکه

امــروز در هیچ جای دنیا خــودروی ایمن کمتر از  ۱۰هزار
دالر نداریم ،گفت :یک خودروی ایمنی که تمام امکانات را
داشــته باشد دستکم باالی  ۱۰هزار دالر قیمت دارد .اینکه
میگویند میخواهند از هند خودروی  ۶۰۰۰دالری بیاورند
کار دستی نیست .صرفا اســم خودروی خارجی که ایمنی
ایجاد نمیکند وگرنه همین پراید و تیبا را داشــتیم و دیگر
نیازی به واردات نبود .من شنیده ام چندین خودرو در هند
دپو شــده و قصد دارند که آنهــا را بیاورند .از این رو تاکید
میکنم که دســتورالعمل وزارت صمت بــرای واردات باید
مناسب و متناسب باشد و شامل واردات چنین خودروهایی
نشود .الزم است که حتما خودروهای ایمن وارد کشور شود.
وی ادامه داد :یک موضوع دیگر این اســت که شــرطهایی
برای واردات خودرو میگذارند که عمال شدنی نیست .مثال
میگویند که واردات خودرو باید در ازای صادرات خودرو یا
قطعه انجام شود .خب ما میخواهیم قطعات پراید را صادر
کنیم؟ این شــرط یعنی واردات خودرو هم انجام نشود .ما

نباید شروطی بگذاریم که واردات را محدود کنیم و در این
صورت قطعا اتفاق معناداری رخ نخواهد داد.هادیانفر تاکید
کرد :بار دیگر تاکید میکنم که برای واردات خودرو باید به
سراغ خودروهای با کیفیت و ایمن برویم.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره واردات اتوبوسهای
دســت دوم نیز گفت :در دولت قبل مصوبــه ای مبنی بر
واردات اتوبوسهای پایین ســه ســال از مدل وجود داشت
مثال اتوبوسهای ســال  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹و  ...در حال حاضر
نیــز حدود  ۲۰۰۰اتوبوس وارد و پالک شــده اســت .این
اتوبوسها دســت دوم و کار کرده به آن معنایی که در ذهن
ایجاد میشود نیستند .در واقع اتوبوسهای استوکی هستند
که کیفیت خوبی هم دارند.هادیانفر افزود ۶۰۰۰ :دســتگاه
اتوبوس دیگر نیز در سراســر کشــور منتظر شماره گذاری
هستند اما شرط آن اسقاط اتوبوس یا کامیون است و همین
موضوع سبب عدم شماره گذاری اینها شده است .اینها باید
این مشــکالت را رفع بکنند که البته رایزنیهایی با وزارت

راه ،وزارت صمت و  ...انجام شــده است .با توجه به اینکه با
حکم دیوان سن فرسودگی از خودروهای سنگین برداشته
شــد در حال حاضر مالکان بسیاری از خودروهای سنگین
فرسوده دیگر تمایلی به اسقاط وسیله نقلیه خود ندارند.وی
درباره اتوبوسهایی که از سوی شهرداری مجوز بازسازی یا
اصطالحا اورحال را گرفتند نیز گفت :این اتوبوسها نیز پس
از بازسازی باید معاینه فنی دریافت کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور همچنین اعالم
کرد که پس از وقفه دو سالهای که درپی شیوع کرونا ایجاد
شد ،پلیس راهور با آغاز سالتحصیلی جدید طرح همیاران
پلیس را با قوت در سراسر کشور اجرا خواهیم کرد.به گزارش
ایســنا ،سردار سیدکمال هادیانفر گفت :در دو سال گذشته
دنیا درگیر کرونا شده و محدودیتهای کرونا بر کشور ما نیز
تاثیر گذاشت.وی با بیان اینکه معتقدیم که به جای اقدامات
ســلبی و بیاثر باید به سمت اقدامات ایجابی حرکت کنیم،
گفت :اقدامات ایجابی بســیار اثربخش است و البته نیازمند
فرهنگسازی است ،برای فرهنگسازی نیز نیازمند آموزش
هســتیم .آموزشــی که از خانواده و والدین آغاز شده و در
مدارس و دانشگاهها ادامه پیدا میکند.هادیانفر با بیان اینکه
 ۱۱میلیون دانشآموز در کشــور داریم ،گفت :آینده کشور
به دست این دانشآموزان است و آموزشی که امروز ببینند
در آینده خود را نشــان خواهد داد.رئیس پلیس راهور ادامه
داد :نتیجــه اقداماتی که  ۱۰ســال پیش با کمک همیاران
پلیس انجام شــد ،امروز سبب شــد تا تعداد کشتهشدگان
حوادث رانندگی در کشــورمان از  ۲۷هزارنفر در سال ۸۵
به  ۱۷هزارنفر در سالهای اخیر برسد .تعداد مصدومان هم
از  ۵۰۵هــزار نفر به  ۳۰۰هزار نفر رســید که اینها تاثیر
همیاران پلیس است.هادیانفر با اشاره به وقفه دوسالهای که
به دلیل شیوع کرونا در اجرای طرحهای همیار پلیس ایجاد
شد ،گفت :با آغاز ســالتحصیلی جدید و در مهرماه ،پلیس
راهــور همایش طالیه داران ترافیک را در ورزشــگاه آزادی
و دیگر اســتانها برگزار خواهد کرد و طرح همیاران پلیس
با قوت اجرا خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای
طرحهایی نظیر همیار پلیس و فرهنگسازی ترافیکی شاهد
کاهش تصادفات رانندگی باشیم.

کشف بیش از  ۱۹۱تن کاالی اساسی احتکاری در  ۴۸ساعت
رئیــس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشــف بیش از
 ۱۹۱تن کاالی اساسی احتکار شده و دستگیری  ۱۸۹متهم
طی  ۴۸ســاعت خبر داد.به گزارش ایسنا ،سردار غالمرضا
رضائیــان در تشــریح جزئیات این خبر گفت :ســوداگران
اقتصادی برای دستیابی به سودهای کالن اقدام به احتکار و
خودداری از عرضه اقالم و کاالهای اساســی مورد نیاز مردم
کردهاند و در همین راستا نیز تشدید اجرای طرحهای مقابله
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری شش سارق
که با تشکیل باندی اقدام به سرقت دهها راس گوسفند کرده
بودند ،خبر داد.ســرهنگ دوستعلی جلیلیان در گفتوگو با
ایسنا ،دراین باره گفت :مدتی قبل سرقت  ۹۱رأس گوسفند
در محدوده شهرســتان محدوده دماوند به پلیس اطالع داده
شــد که با توجه به اینکه احتمال انتقال احشــام سرقتی به
ســمت جنوب تهران و محــدوده کهریزک وجود داشــت،
هماهنگیهایی با فرماندهی انتظامی شهرســتان ری انجام
شد و شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان و کشف احشام
مســروقه در دستورکار ماموران کالنتری  ۱۷۰کهریزک قرار
گرفت.وی با بیان اینکه در تحقیقات ماموران مشــخص شد

با قاچاق ،احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی
و معیشت محور در کشــور به صورت جدی در دستور کار
پلیس قرار گرفته است.وی با اشاره به بررسیهای میدانی از
روند فعالیتهای اقتصادی و نظام عرضه و تقاضای کاالهای
اساسی و معیشــت محور در کشور افزود :کارآگاهان پلیس
امنیت اقتصادی با تشــکیل هزار و  ۵۱۷گروه مشترک در
 ۴۸ســاعت گذشته از  ۲هزار و  ۷۹۴مرکز و انبار نگهداری

و توزیع اقالم و کاالهای اساســی بازدید و بازرســی کردند.
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:
در این مــدت کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات
تخصصی پلیســی ،محل دپو و احتکار کاالهای اساســی و
ضروری را شناســایی و در بازدید و بازرســی از آنها ۱۹۱
تن انواع کاالی اساســی از قبیل برنــج ،گندم و آرد ،روغن
خوراکی ،انواع لوازم خانگی و بیش از  ۳۱هزار عدد انواع دارو

گوسفند دزدی در شرق تهران با همدستی چوپان
که ســارقان احشام را به این محدوده منتقل کردهاند ،گفت:
در ادامه تحقیقات پلیسی یک دامداری که این احشام به آن
منتقل و در آن نگهداری شــده بودند ،مورد شناســایی قرار
گرفته و پــس از آن هماهنگیهای الزم با مقام قضایی برای
دستگیری عامالن این سرقت نیز انجام شد .فرمانده انتظامی
شهرســتان ری با بیــان اینکه مامــوران کالنتری کهریزک
در یــک عملیات ضربتی دو نفر از ســارقان را در محل این
دامداری دســتگیر و بازرســی از محل هشت رأس از احشام

سرقت شده را کشف کردند .گفت :دو متهم به مقر انتظامی
منتقل شــده و تحت بازجویی قرار گرفتند که در جریان آن
ضمن اعتراف به بزه انتســابی چهار هم دســت دیگرشان را
نیز معرفی کرده و اعالم کردند که باقی گوسفندهای سرقت
شــده در دو دامداری نگه داری میشــود .وی با بیان اینکه
دو دامداری دیگر در محدودههــای کهریزک و مرتضیگرد
شناسایی شــدند ،اظهارکرد :با هماهنگیهای قضائی در این
دو محل ،دو عملیــات دیگر به اجرا درآمــده و چهار نفر از

و  ...را کشف کردند.بر اساس اعالم سایت پلیس ،رضائیان با
اشــاره به اینکه کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش اقالم
و کاالهای مکشــوفه را  ۷۹۹میلیارد ریال برآورد کردهاند،
تصریح کرد :در این خصوص  ۱۲۱دســتگاه خودرو توقیف
و  ۲۰بــاب اماکن مرتبط با این امر پلمب و  ۱۸۹متهم پس
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی
معرفی و خودروها روانه پارکینگ شدند.
سارقان نیز دستگیر و باقی احشام به سرقت رفته نیز کشف
شــد.جلیلیان با بیان اینکه در تحقیقات انجام شده متهمان
بــه جرم خود اعتــراف کردند ،گفت :همچنیــن در جریان
بازجوییها مشخص شد که چوپان فرد مالباخته نیز در این
سرقت نقش داشته و ســارقان با همکاری او اقدام به اجرای
نقشه این سرقت گرفتهاند .این فرد متواری شده اما دستگیری
وی در دســتورکار ماموران پلیس قرار دارد.فرمانده انتظامی
ویژه شهرستان ری ارزش تقریبی گوسفندان سرقت شده را
در حدود پنج میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :برای هر شش
متهم دستگیر شــده پروندهای تشکیل شد و این افراد برای
ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

استفاده از صندلی کودک در خودرو برای چه کسانی الزامی است؟
معاون اجتماعــی و فرهنگ ترافیــک پلیس راهنمایی
و رانندگی تاکید کرد که اســتفاده از صندلی کودک برای
کودکان کمتر از  ۱۲ســال یا قد کمتر از  ۱۳۵ســانتیمتر
الزامی است.به گزارش ایســنا ،سرهنگ عیناهلل جهانی در
همایش «کــودکان را در تصادفات نجات دهیم» که صبح
امروز در مرکز همایشهای نورالرضا برگزار شــد ،گفت :این
نشســت با موضوع حفاظت از جان کــودکان در تصادفات
برگزار شده است ،چرا که حفظ جان کودکان به عنوان یک
اولویت مهم برای پلیس و دیگر دستگاههاست.وی با اشاره به
دالیلی که کودکان در تصادفات جان خود را از دست داده یا
آسیب میبینند گفت :یکی از دالیل آسیبدیدگی کودکان
این اســت که برای آنان صندلی کودک تهیه نمیشود .من
معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با
بیان اینکه در طرح اخیر کاشــف که در پلیس آگاهی تهران
بزرگ اجرا شــده است  ۸۵۲فقدانی ،توســط ماموران اداره
چهارم به شناســایی و به خانواده تحویل دادهشدهاند درباره
جزییات قتل یک تاجر الستیک در شمال تهران توضیحاتی
ارائه کرد.سرهنگ مرتضی نثاری درباره عملکرد «اداره  ۴در
پلیس آگاهی که ویژه پروندههای مفقودی اســت ،گفت :ما
در گذشــته در پایگاههای پلیس آگاهــی تیمهایی با عنوان
تیمهای شناسایی مفقودین و کشف اجساد به واسطه اینکه
این تیمها در پایگاههای پلیس آگاهی متفرق بودند کار ممکن
بود طوالنی انجام شود در همین خصوص تدبیری اندیشیده
شــد و پیشنهاد داده شــد که این تیمها در یک اداره واحد
در پلیس آگاهی تجمیع شوند.وی ادامه داد :به واسطه اینکه
بتوانیم بــا تمرکزگرایی دادههای اطالعاتــی را از بانکهای
اطالعاتی به ســرعت خارج کرده و فاصله فقدان و کشــف و
تحویل به خانواده را به حداقل زمان ممکن برســانیم.معاون
مرکز اطالعرســانی پلیس پایتخت توضیحاتی را درباره
شنیده شــدن صدای تیراندازی در محدوده تجریش ارائه
کرد.به گزارش ایســنا ،مرکز اطالعرسانی پلیس پایتخت
درباره شنید ه شــدن صدای تیراندازی در محدوده میدان
تجریش اعالم کرد :حوالی ســاعت  ۲۲شب  31خرداد -
عوامل تجســس کالنتری  ١٠١تجریش به یک دســتگاه
موتورســیکلت هوندا کلیک  ۱۵۰سیســی بــا دو راکب
مشــکوک شــده و دســتور توقف آن را صادر کردند ،اما

همین جا به والدین میگویم که اگر صندلی کودک نخرند،
احتمال آسیبدیدگی فرزندانشان در حوادث رانندگی بیشتر
میشود.معاون اجتماعی پلیس راهور با بیان اینکه برخی از
والدین گران بودن این صندلیهــا را به عنوان دلیلی برای
عدم خرید آن اعالم میکنند ،گفت :سوال من این است که
آیا جان فرزندتان گرانتر است یا صندلی کودک؟
جهانی درباره اینکه استفاده از صندلی کودک برای چه
افرادی الزامی است ،اظهارکرد :به طورکلی کودکان زیر ۱۲
ســال یا کودکان با قد کمتر از  ۱۳۵ســانت باید از صندلی
کودک استفاده کنند ،چرا که بستن کمربند ایمنی نمیتواند
بــدن آنها را به طور کامل بر روی صندلی نگهدارد.وی ادامه
داد :همچنین نشســتن کودکان کمتر از  ۱۲سال بر روی

کشف  ۸۵۲پرونده فقدانی در طرح اخیر کاشف

مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد:
تقریبا از یک سال و نیم گذشــته ادارهای تحت عنوان اداره
چهارم پلیس آگاهی در مقر پلیس آگاهی مرکز تشکیل شد و
با حمایتهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و رئیس پلیس
آگاهی تهران بزرگ این اداره نوپا شکل گرفت و فاصله فقدان
تا کشف را توانستیم کاهش ملموسی دهیم و این اتفاق باعث
رضایتمندی مردم از پلیس شده است.
سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد :در طرح کاشف که اخیرا
توســط همکارانم در پلیس آگاهی اجرا شده است  ۸۵۲نفر
مفقودی را که شــامل زن ،مرد ،سالمند و کودک خردسال
بودهاند به آغوش خانواده بازگرداندهایم .این افراد بنا به دالیلی
یا عامدا از منزل خارج شــدهاند و یا کامــا اتفاقی از منزل
خارج شــدهاند و امکان بازگشت به خانه را نداشتهاند.وی در
بخش دیگری از صحبتهای خود درباره کشــف پرونده قتل

یک تاجر الستیک در تهران گفت :دو شب گذشته از طریق
مرکز فوریتهای پلیس وقوع قتل با ســاح به پلیس آگاهی
اعالم شد .بالفاصله کارآگاهان معاونت مبارزه با جرائم جنایی
به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات خود را از همان دقایق
اولیه آغاز کردند.معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اشاره به شناسایی هویت مقتول گفت :پس از
شناسایی هویت مقتول متوجه شدیم ایشان یکی از بازرگانان
در حوزه خرید و فروش و صادرات و واردات الســتیک بودند،
مقتول توســط ضاربان ناشــناس در خودروی شخصی خود
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.سرهنگ نثاری با بیان اینکه
همکارانم بالفاصله اقدامات فنــی و عملیاتی خود را در این
زمینــه آغاز کردند ،گفت :در رصدهــا و پایشهای آگاهی و
پلیســی که صورت گرفت موفق شدند انگیزه قتل و مضنون
اصلی این قتل را شناسایی کنند .مضنون اصلی با اجیر کردن

اعالم دلیل تیراندازی در محدوده تجریش

راکبان موتورســیکلت به محض مشــاهده ماموران پلیس
سریعا متواری شــدند.در ادامه تعقیب و گریز میان پلیس
و دو موتورســیکلت سوار آغاز شد که در حین فرار یکی از
راکبان موتور اقدام به شــلیک چند تیر به طرف ماموران
پلیس کرد .در جریان این تیراندازی یک دستگاه خودروی
سواری بیامدبلیو نیز از ناحیه سقف مورد اصابت گلوله این

مرد همسرکش دستگیر شد
جوان افغان بعد از به قتل رســاندن همسر خود به دام
قانون افتاد.
بــه گزارش رکنــا ،ظهر روز  30خرداد مــاه ،ماموران
کالنتری  152بیســیم در جریان قتل زن جوان افغان در
خانهاش قرار گرفتند.بالفاصله ساسان غالمی بازپرس ویژه
قتل پایتخت به همراه تیم جنایی راهی محل حادثه شدند.
بررسیهای اولیه نشان میداد که زن  20ساله با یک شال
خفه شده و به قتل رســیده است.همچنین مشخص شد

صندلی جلوی خودرو نیز ممنوع اســت.جهانی با اشاره به
دیگر خطرات رانندگی برای کودکان اظهارکرد :یکی دیگر از
خطرات بیرون بردن سر و بدن از سانروف خودرو است ،این
کار بسیار خطرناک است وگرچه ممکن است هیجانانگیز
باشــد اما ممکن است یک تکه سنگ از زیر چرخ خودرویی
خارج شده و با صورت کودکان برخورد کند ،یا اینکه گاهی
سیم ،طناب ،و حتی شاخه و برگ درختان پایین آمده و با
سر و گردن برخورد میکند و ما این موارد را داشتهایم .پس
الزم است حتما از انجام این کار پرهیز شود.معاون اجتماعی
پلیس راهور به نوجوانان نیز توصیه کرد که از رانندگی بدون
گواهینامه با موتورسیکلت پرهیز کنند و به هیچ عنوان در
ایام تعطیالت تابستان به سراغ رانندگی بدون گواهینامه با

زن جوان به دلیل اختالفات شــخصی توسط همسرش به
قتل رسیده و قاتل پس ارتکاب جنایت متواری شده است
اما پس از فرار نزد یکــی از اقوام خود به قتل زن جوانش
اقرار کرده بود.
به این ترتیب دســتور بازداشت مرد جوان صادر شد و
وی شناسایی و دستگیر شد.رســیدگی به این پرونده در
شعبه ســوم بازپرسی دادســرای جنایی تهران در جریان
تحقیقات است.

افراد قرار گرفت .در نهایت مامــوران نیز با رعایت قوانین
بهکارگیری سالح اقدام به شــلیک کرده که همین اقدام
موجب شد تا راکب موتورسیکلت کنترل وسیله را از دست
داده و بر زمین بیفتد.
همچین ترکنشین موتورسیکلت نیز مورد اصابت گلوله
قرار گرفت اما متواری شــد .در ادامه راکب موتورسیکلت

موتور با انجام کارهای مخاطره آمیز با اینوسیله نروند.
جهانی به نقش همیاران پلیس نیز اشــاره کرد و افزود:
سفرهای تابستانی نزدیک است و من از کودکان و نوجوانان
عزیز میخوام که موارد تخلفات رانندگی را با رعایت احترام
به بزرگترها گوشزد کنند .صحبت با تلفن همراه ،خوردن و
آشامیدن در حین رانندگی ،حرف یکطرفه ،نبستن کمربند
ایمنی و  ...همگی تخلف است که همیاران باید آن را رعایت
کــرده و عدم رعایت آن را به دیگران گوشــزد کنند.وی از
والدین نیز خواســت به ایمنی ترافیکی فرزندانشــان دقت
داشته باشند ،استفاده از دوچرخه در معابر و خیابانها بسیار
خطرناک اســت و باید کودکان خود را از انجام این کار منع
کنند.
دو نفر از اتباع بیگانه با انگیزه تسویه حساب و اختالف مالی
اقدام به قتل این فرد کرده بود.وی ادامه داد :در ساعت  ۴صبح
روز سه شــنبه این فرد در جنوب غرب تهران بازداشت شد.
در رابطه با این پرونده ســه نفر شناسایی و دستگیر شدهاند.
معاون مبارزه باجرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ با
اشاره به یک فقره سرقت مسلحانه منزل در غرب تهران گفت:
در روزهای اخیر دو ســارق مسلح به خانهای در غرب تهران
میروند ،پس از ســرقت منزل با صاحبخانه مواجه شده که
اقدام به تیراندازی میکنند.وی ادامه داد :ســارقان با سرقت
یک خودروی ال  ۹۰از صحنه جرم متواری شده و یک زندگی
جنگلی را برای خود اتخاذ میکنند .پس از شکایت مالباخته
با اشراف اطالعاتی پلیس و زحمات کارآگاهان معاونت جنایی
این افراد در مدت زمان کوتاهی شناسایی و دستگیر شدند.به
گفته معاون مبارزه باجرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
در طرح اخیر کاشــف  ۳۲مجرم حرفهای که مرتکب جرائم
جنایی شده بودند شناسایی و دستگیر شدهاند.
از ســوی ماموران دســتگیر و به کالنتری منتقل شــد.
همچنین در بازرســی از این فرد یک قبضه سالح کمری
گالک ســاخت آمریکا با  ۱۰تیر جنگی در خشــاب ،گاز
اشــک آور ،چاقو و ابزار آالت ســرقت نیز کشــف و ضبط
شــد.بنا بر اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت این دو
نفر از ســارقان مسلح بوده و تالش پلیس برای دستگیری
فرد دوم که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما متواری شده
است ،همچنان ادامه دارد.

