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رئیس کالنتری ۱۳۰ نازی آباد از دستگیری سارق 
زورگیر بالفاصله بعد از سرقت خبر داد.به گزارش ایلنا، 
ســرهنگ  پیمان گودرزی  در گفــت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، گفت: در پی اعالم یک فقره سرقت 
تلفن همراه در محله نازی آباد سریعا عملیات کالنتری 
برای بررسی موضوع به محل اعزام و یکی از شهروندان 
به ماموران مراجعه و اعالم کرد که لحظاتی قبل راکب و 
ترک نشین موتورسیکلتی تلفن همراه وی را زورگیری 
و به سرعت متواری شــدند.وی با بیان اینکه عملیات 
کالنتری مشخصات متهمان را به کلیه واحدهای گشتی 
اعالم و طرح مهار اجرا شــد افزود: گشت زنی هدفمند 

آغاز تا اینکه گشــت انتظامی کالنتری موتورسیکلتی 
با همان مشــخصات در حال تردد مشــاهده و در یک 
عملیات منسجم و ضربتی موتورسیکلت متوقف و ترک 
نشین موتور سیکلت دستگیر و ولی راکب آن متواری 
شد. این مقام انتظامی به کشف تلفن همراه مسروقه و 
یک قبضه سالح سرد اشاره کرد و ادامه داد: متهم ۲۷ 
ســاله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۵ فقره سرقت 
تلفن همراه با تهدید سالح سرد اعتراف و در این رابطه 
کلیه مال باختگان شناســایی شدند. تحقیقات بیشتر 
برای کشــف جرایم احتمالی متهم و دستگیری متهم 

متواری شده ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: با تالش کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان اعضای باند ۲ نفره سارقان اماکن 
خصوصی شــهر کرج در منطقه »مشــکین دشــت« 
شهرستان فردیس شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
البرز گفت: به دنبال وقوع چندین فقره ســرقت اماکن 
خصوصی و ساختمان های نیمه کاره در سطح شهرستان 
کرج، بررســی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
اداره مبــارزه با ســرقت پلیس آگاهی قــرار گرفت.او 
افزود: بررســی های اولیه حاکی از این بود که سارقان 
با شناســایی اماکن خصوصی فاقد نگهبان و تجهیزات 
بازدارنده، در یک فرصت مناســب در طول شبانه روز 
وارد این اماکن شــده و اقدام به سرقت اقالمی از قبیل 
پمپ آب، دینام کولر، ســیم و کابل و غیره می کردند.

نــادر بیگی گفت:  بالفاصله پــس از تحقیقات میدانی 
اقدامات اطالعاتی پلیسی کارآگاهان در زمینه شناسایی 
متهمان آغاز و پس از انجام تحقیقات تخصصی  دو نفر 
از ســارقان سابقه دار دخیل در این سرقت ها شناسایی 
شــدند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: در ادامه 
پس از شناســایی مخفیگاه سارقان در منطقه مشکین 
دشت شهرستان فردیس، مأموران با هماهنگی قضایی 
به محل های مــورد نظر اعزام و در ۲ عملیات همزمان 
نامبردگان را دستگیر کردند.سرهنگ نادربیگی در پایان 
با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۴ فقره سرقت از اماکن 
خصوصی در ســطح شهرستان کرج، گفت: یک مالخر 
اموال مسروقه نیز در خصوص این پرونده شناسایی و به 
همراه متهمان و مالباختگان شناسایی شده برای انجام 

مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

رئیس کالنتری ۱۳۴ شهرک قدس از دستگیری ۲ 
سوداگر مرگ خبر داد و گفت: از متهمان بیش از ۲۰۰ 
گرم مواد مخدر بســته بندی شده کشف شد.سرهنگ 
سلیمان شــکری، گفت: در پی دریافت اخباری مبنی 
بر فروش مواد مخدر توســط راننده و سرنشــین یک 
دســتگاه خودرو پراید سفید رنگ رسیدگی به موضوع 
و دســتگیری متهمان در دستور کار عملیات کالنتری 
۱۳۴ شــهرک قدس قرار گرفــت و تحقیقات میدانی 
را آغاز کردند.وی با بیــان اینکه ماموران در تحقیقات 
انتظامی ســاعات تردد و حضور متهمان را شناســایی 
کردند، افزود: در حال گشــت زنی در شــهرک قدس 

خودرو مورد نظر با همان مشخصات اعالمی را مشاهده 
که در حال تبادل شــئی می باشد که سریعاً وارد عمل 
شده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر دو متهم 
دســتگیر شدند. رئیس کالنتری شــهرک قدس ادامه 
داد: در بررســی اولیه ازخودرو متهمان ۳۰ بسته مواد 
مخــدر از نوع تریاک به مقدار ۲۲۰ گرم آماده فروش و 
۲ دستگاه ترازو مخصوص توزیع کشف شد و متهمان 
در تحقیقــات اولیه به جرم خــود و فروش مواد مخدر 
اعتراف کردند.ســرهنگ شــکری در پایان با اشاره به 
سوابق متهمان در این باره اظهار کرد: متهمان به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس فتا اســتان از شناسایی و دستگیری 
افرادی کــه اقدام به انتشــار ویدئو هــای غیراخالقی 
در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام می کردند، خبر داد.
به گــزارش رکنا، ســرهنگ امیرحســین نقی مهر در 
گفت وگویی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران 
پلیــس فتا حین رصد فضای مجازی به یک صفحه در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام برخوردند که افرادی در آن 
نسبت به انتشار ویدئو های غیراخالقی اقدام می کردند.
وی با بیان اینکه با اقدامات فنی صورت گرفته متهمان 
شناســایی و با هماهنگی قضائی خانم ۲۳ ساله و مرد 
۲9 ساله دستگیر شدند افزود: با توجه به مستندات به 
دست آمده و اظهارات متهمان، مشخص شد آنها برای 
معروف شــدن و کسب درآمد اقدام به انتشار فیلم های 

نامتعارف در اینستاگرام کرده اند.

رئیس پلیس فتا استان گیالن تصریح کرد: متهمان 
پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار 
مرجع قضائی قرار گرفتند.این مقام انتظامی بیان داشت: 
هرکس به وســیله ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی، 
محتویات مســتهجن را منتشر، توزیع یا معامله و یا به 
قصد تجارت یا فســاد، تولید، ذخیره یا نگهداری کند، 
مجرم خواهد بــود و به حکم مجازات پخش فیلم های 
غیراخالقی، عکس و محتویات نامتعارف، محکوم خواهد 
شد.ســرهنگ نقی مهر در پایان از تمام کاربران فضای 
مجازی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری و 
هنجارهای کشور در صورت مشاهده موارد مشکوک و 
مجرمانه، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی 
www.cyberpolice.ir بخش فوریت ســایبری به 

این پلیس گزارش کنند.

دستگیری زورگیر جنوب تهران

اعتراف سارقان به ۱۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی شهر کرج

دو سوداگر مرگ دستگیر شدند

یک زن و مرد با کلی فیلم سیاه جوالن می دادند 

رئیــس پایگاه ششــم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ از 
دســتگیری دو مرد که اقدام بــه زورگیری طال و جواهرات 
زنان کرده بودند، خبرداد.به گزارش ایســنا، سرهنگ سید 
قاســم موســوی فر دراین باره گفت:  در پــی وقوع چندین 
فقــره زورگیری از بانوان و ســرقت طــال و جواهرات آنان 
رســیدگی به موضوع در اختیار تیمــی از کارآگاهان پایگاه 
ششــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرارگرفت و در همین 
راســتا نیز ماموران از شکات برای انجام تحقیقات تکمیلی 
دعوت به عمل آوردند. در همین راســتا نیز مالباختگان در 
اظهاراتی مشابه مدعی شــدند که راکب و ترک نشین یک 
دستگاه موتورسیکلت آبی رنگ سرقت ها را انجام داده اند.وی 
ادامه داد: در بررســی صحنه ها و محل های وقوع جرم و نیز 
انجام رصدهای اطالعاتی، هویت و مخفیگاه یکی از سارقان 
حرفه ای شناسایی شده و ماموران پس از هماهنگی با مقام 
قضائی و اخذ مجوزهای الزم متهم در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. همچنین ماموران در بررسی از این مکان یک رشته 
دستبند و یک رشته گردنبند مسروقه را نیز کشف و ضبط 
کردند.رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره 
به انجام بازجویی از متهم دســتگیر شده، گفت: متهم که با 
مشاهده ادله و شواهد چاره ای جز پذیرش جرم خود نداشت، 
در جریان بازجویی های انجام شــده به   زورگیری از هشت 

مالباخته با همکاری همدســتش اعتراف کرد. در ادامه نیز 
همدست این فرد مورد شناسایی قرار گرفته و در عملیاتی 
بازداشت شد، از این فرد نیز یک قبضه قمه کشف شد.   وی 

همچنین از بازداشــت ســه نفر که با موتورسیکلت سرقتی 
اقدام به ســرقت ۲۰۰۰ تی شــرت از کارگاهی در محدوده 
خیابــان خاوران کــرده بودند، خبر داد و گفــت:  در تاریخ 

یازدهم فروردین ماه امســال پرونده ای با موضوع سرقت از 
کارگاه تولیدی پوشاک در محدوده خیابان خاوران در اختیار 
کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرارگرفت 
و بررســی های اولیه نشــان از این داشــت که سه سارق با 
استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و شکستن قفل 
در کارگاه وارد کارگاه شده و اقدام به سرقت ۲۰۰۰ تی شرت  
از محل کــرده و متواری شده اند.موســوی فر با بیان اینکه 
مامــوران پلیس با انجام تحقیقات هویت و مخفیگاه یکی از 
ســارقان را مورد شناسایی قرار دادند، گفت:  در ادامه و پس 
از هماهنگی با مقام قضائی متهم در مخفیگاهش دســتگیر 
و در بررســی های بیشتر از این محل دستگیری وی، عالوه 
بر تعدادی تی شــرت، یک دستگاه جعل اسکناس ۵۰ هزار 
تومانی نیز کشف شد.رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ افزود: متهم پس از انتقال به پایگاه ششم این پلیس 
به فروش سایر تی شرت ها به مالخری اعتراف کرد. همچنین 
با تالش کارآگاهان هر دو ســارق دیگر این پرونده و مالخر 
اموال مسروقه نیز در عملیات های جداگانه دستگیر شدند. 
سایر تی شرت ها نیز از مخفیگاه مالخر دستگیر شده، کشف 
و ضبط شــد.  به گفته وی، برای متهمان دستگیر شده در 
هر دو ماموریت، پرونده های جداگانه ای تشکیل شده و این 

افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

سرپرست سرکالنتری دوم پلیس پیشگیری پایتخت از 
کشــف ۱۸ دستگاه ماینر در شــرکتی خصوصی خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا محمدی گفت: با دریافت خبری مبنی 
بر اســتخراج رمز ارز در یکی از شرکت های خصوصی در 
محله کن، بررســی موضوع را تیمی از مامورن کالنتری بر 

عهده گرفتند.
وی با اشــاره به اینکــه محل و نوع فعالیت شــرکت 

شناسایی شــد ادامه داد: نتیجه بررسی های اولیه پلیسی 
نشان از این داشت شرکت اعالمی به تازگی با استقرار غیر 
مجاز ماینر ها در پوشــش شــرکت خصوصی به استخراج 
ارز های دیجیتال می پردازد.سرپرســت ســرکالنتری دوم 

پلیس پیشــگیری تهران افزود: نتیجه بررسی ها به مرجع 
قضائی منعکس و دستور بازدید از محل دریافت شد و روز 
گذشته تیمی از ماموران کالنتری کن به نشانی اعالمی اعزام 

شدند.

ســرهنگ محمدی گفت: در بررسی های بیشتر از این 
مکان تعداد ۱۸ دســتگاه ماینر در حال استخراج ارز های 
دیجیتالــی به همــراه لوازم و متعلقات مربوطه کشــف و 
کارشناسان ارزش ریالی این اموال را ۳ میلیارد ریال برآورد 

کرده اند.
وی در پایان اظهار کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ نســبت به افزایش مرگ موتورســیکلت سواران در 
حوادث رانندگی رخ داده در فصل تابســتان هشــدار داد.
سرهنگ احسان مومنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
بیشترین تصادفات منجر به فوت موتورسیکلت سواران در 
فصل تابســتان رخ می دهد، گفت: بررســی آمار تصادفات 
رخ داده در تهران طی چند ســال اخیر نشان می دهد که 
باالترین آمار تصادفات منجر به فوت موتورسیکلت سواران 
در فصل تابســتان بوده اســت.وی دربــاره دالیل این امر 
نیــز گفت:  چند دلیل برای ایــن موضوع وجود دارد، یکی 
طوالنی بودن روز اســت و احتمال دارد کــه در این ایام 

راکبان موتورسیکلت دچار خستگی یا خواب آلودگی شده 
و در نتیجه هوشــیاری و دقت شــان کاهش پیدا کند، به 
همین دلیل نیز به راکبان موتورســیکلت توصیه می کنم 
که به هیچ عنوان در شــرایط خستگی و خواب آلودگی با 
موتور رانندگــی نکنند.مومنی ادامه داد: دلیل دیگر مربوط 
به گرمای هواست، با توجه به گرمای هوا متاسفانه راکبان 
موتورســیکلت کمتر از کاله ایمنی اســتفاده می کنند و 
همین امر نیز سبب می شود که اگر خدای نکرده تصادفی 

رخ دهد، شــدت ضربه و میزان آســیب دیدگی که ممکن 
است به ســر راکب وارد شود، بیشتر شود. به همین دلیل 
نیز الزم است راکبان موتورســیکلت حتما از کاله ایمنی 
اســتفاده کنند.وی سومین عامل را اســتفاده نوجوانان و 
افراد فاقد گواهینامه و مهارت در رانندگی از موتورسیکلت 
دانســت و گفت:  این موضوع به خصوص در فصل تابستان 
که مدارس تعطیل اســت، افزایش پیدا می کند و نوجوانان 
بدون داشــتن گواهینامه اقدام به استفاده از موتورسیکلت 

می کنند. متاســفانه گاهی برخی از افراد نیز اقدام به انجام 
حرکات نمایشی با موتورسیکلت می کنند که این یک اقدام 
خطرناک است.مومنی در همین راستا از خانواده ها خواست 
که مراقب رفتارهای فرزندان خــود بوده و به هیچ عنوان 
اجازه استفاده از موتورسیکلت را به فرزندان خود که فاقد 
گواهینامه و مهارت کافی در راندن موتورسیکلت هستند، 
ندهند.رئیس اداره تصادفــات پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهــران بزرگ همچنیــن تاکید کرد که راننــدگان بدون 
داشــتن گواهینامه نه تنها یک تخلف رانندگی محســوب 
می شود، بلکه جرم است و پلیس برابر قانون با آن برخورد 

خواهد کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهــران از جانباختن یک کارگر جــوان در پی وقوع آتش 
ســوزی در کارگاه ذوب قیر خبرداد.سید جالل ملکی در 
گفت وگو با ایســنا، در این باره اظهارکرد: یک مورد حادثه 
آتش ســوزی در یک کارگاه ذوب قبر در جاده اسالمشهر، 
خیابان گلدســته، بعد از زیرگذر به ســامانه ۱۲۵ سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اطالع داده شد که 
درپی آن ســتاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۲ 

را به محل حادثه اعزام کرد.
وی با اشــاره به حضــور عوامل آتش نشــانی در محل 
حادثه گفت:  آتش نشــانان پس از حضور در محل مشاهده 

کردند  که محل حادثه یک گاراژ اســت و کارگاهی در آن 
دچار آتش سوزی شده است. در همین راستا نیز بالفاصله 
عملیــات خود برای اطفای حریق را آغــاز کردند.ملکی با 
بیان اینکه در یک بخش از این گاراژ یک کارگاه ذوب قیر 
جامد قرار داشــت، گفت: در این کارگاه دو مخزن ایستاده 
وجود داشت که محل نگهداری قیر جامد بوده و هر کدام 

از مخازن تقریبا هشت هزار لیتر گنجایش داشت. 
ایــن قیرها بــه مایع تبدیل می شــدند و از طریق یک 

حوضچه زمینی وارد بشــکه و بسته های کوچک تر شده و 
تقسیم می شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر تهران ادامه داد: ظاهراً انفجاری در این قسمت 
رخ داده بود و موجب آتش ســوزی هر دو مخزن شده بود. 
یکی از مخازن به علت شدت حرارت نیمه واژگون شده بود 
و قیر مذاب به داخل حوضچه وارد شده بود. بر اثر پاشیده 
شــدن قیر شعله ور شده و ســقف کارگاه مجاور نیز دچار 

آتش سوزی شده بود. 

آتش نشانان بالفاصله عملیات خود را آغاز کردند و آتش 
را به ســرعت خاموش کردند.وی افزود: به گفته مالک در 
همان بخــش حوضچه قیر یک کارگر جوان ۱۸ ســاله با 
تابعیت کشور افغانستان در حال کار بوده که ناگهان انفجار 
و آتش ســوزی رخ داده است، در همین راستا نیز همزمان 
عملیات جستجو نیز در دستورکار آتش نشانان قرار گرفت 
و آنان پس از اطفای حریق، جســد این کارگر جوان را از 
داخل همــان حوضچه که قیر داغ به آن وارد شــده بود، 

پیدا کردند. 
متاسفانه به تایید عوامل اورژانس مشخص شد که این 

فرد جان خود را از دست داده است.

رعایت نکردن بهداشت فردی عامل بیماری عفونی روستایی در اسدآباد اعالم 
شد.به گزارش رکنا، دادستان عمومی و انقالب شهرستان اسدآباد از مسمومیت 
تعدادی از اهالی یکی از روستاهای این شهرستان و فوت یک دختر جوان خبر 
داد. دکتر محمد مهدی مجذوبی در این باره در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
پس از بروز عامل میکروبی اسهال عفونی ، ۲۶۰ نفر از اهالی روستایی در اسدآباد 
به صورت ســرپایی برای درمان این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند.وی 
افزود: از این تعداد ۵۵ نفر در بیمارســتانهای اسدآباد و بعثت بستری شدند که 
۴۶ نفر از آنها  اطفال و کودکان و 9 نفر بزرگســال بودند.رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی همدان ادامه داد: با پیگیری ها و اقدام های صورت گرفته در حال حاضر 
بیمار بدحال نداریم و بیماری کنترل شــده اســت.مجذوبی با رد شایعات طرح 
شده در فضای مجازی در خصوص این حادثه گفت: نتیجه بررسی مواد غذایی، 
آب آشامیدنی و آزمایش بیماران موید این است که بیماری از نوع اسهال عفونی 

بوده و عامل دیگری جز عامل میکروبی در این همه گیری محدود دخیل نبوده 
اســت.وی تصریح کرد: رعایت نکردن بهداشــت فردی علت بروز اسهال عفونی 
بوده اســت بنابراین الزم است کودکان و بزرگساالن برای ممانعت از شیوع این 
همه گیری به بهداشت فردی توجه بیشــتری داشته باشند.دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان اسدآباد از مسمومیت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای این 
شهرســتان و فوت یک دختر جوان خبر داد.به گزارش سه شنبه شب به نقل از 
روابط عمومی دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان همدان، محمد شیرزادی 
اظهار داشت: با اطالع از خبری مبنی بر مسمومیت تعدادی از اهالی یک روستا 
در اسدآباد، بررسی علت و عوامل در دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: 
در نهایت با هماهنگی های انجام شده با دانشکده علوم پزشکی، درمان مسموم 
شــدگان انجام و تحقیق برای تشخیص علت مسمومیت آنان توسط تیمی آغاز 
شد.دادستان اســدآباد از فوت یک دختر ۱۶ ساله همزمان با این اتفاق در این 

روســتا خبر داد و افزود: هنوز علت فوت مشخص نشده و منتظر پاسخ پزشکی 
قانونی در این باره هستیم.شــیرزادی گفت: علت اصلی بروز این موضوع توسط 
تیمی در دست بررسی است و پس از مشخص شدن علت این مسمومیت اخبار 

تکمیلی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

جانشــین فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
دستگیری اعضای باند 9 نفره در شهرستان زهک خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ مرتضی جوکار در زاهدان اظهار 
داشــت: در راستای وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح 
شهرســتان زهک، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران انتظامی قــرار گرفت.وی افزود: ماموران انتظامی با 
انجام اقدامات پلیســی و کار تخصصی اعضای یک باند 9 
نفره سارقان منزل را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام 
قضایی در چند عملیات منسجم و هدفمند در مخفیگاهشان 

دســتگیر کردند. متهمان در تحقیقات به ۷ فقره ســرقت 
منزل اعتراف و پس از تشــکیل پرونــده به مرجع قضایی 
تحویل داده شدند.جانشــین فرمانده انتظامی سیســتان و 
بلوچســتان در تشریح خبر دیگری گفت: با مراجعه فردی 
از یکی از بیمارســتان های شــهر زاهدان به عوامل گشت 
کالنتری و اعالم سرقت، عوامل انتظامی بالفاصله موضوع را 

در صحنه بررسی کردند.
جوکار ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشــخص شد مرد 
مذکور، همســرش را برای زایمان به بیمارســتان آورده و 

چند ساعتی پس از به دنیا آمدن نوزاد، هنگامی که همسر 
و خواهــرش برای انجام امور پزشــکی از اتاق نوزاد خارج 
شــده بودند متوجه حضور مشــکوک دختــر نوجوانی در 
جلوی اتاق می شوند.وی افزود: دختر نوجوان با دیدن مادر 
نــوزاد بالفاصله به همراه یک زن دیگر با ســرعت از اتاق 
خارج شده و به طرف درب خروجی بیمارستان می روند که 
با حضور مأمــوران انتظامی و عوامل نگهبانی از خروج آنها 
ممانعت به عمل آمد.جانشین فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچســتان گفت: پس از بررسی بیشتر مشخص شد این 

دو زن با سوءاســتفاده از عدم حضور مــادر نوزاد اقدام به 
سرقت دو دستگاه تلفن همراه از اتاق کرده که با هوشیاری 
پلیس و عوامل نگهبانی در صحنه دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به مقام قضایی معرفی شــدند.وی خاطرنشان کرد: 
همراهی و تعامل مردم با پلیس در شناسایی و دستگیری 
ســارقان و مجرمان نقش بسزایی دارد و تقاضای پلیس از 
مردم این اســت که در صورت اطــالع از هرگونه فعالیت 
مشــکوک و یا فعالیت افراد متخلف، موضوع را بالفاصله به 

پلیس ۱۱۰ اطالع  دهند.

دستگیری زورگیران طال و جواهرات بانوان

کشف ۱۸ دستگاه ماینر در شرکت خصوصی

افزایش مرگ موتورسواران در تابستان

مرگ کارگر ۱۸ ساله در حوضچه قیر

علت مسمومیت 260 روستایی در همدان اعالم شد

ماموریت عجیب 2 زن در باند مردان مخوف زهک زاهدان 

قتل پیرمرد با روسری همسر فوت شده اش
پیرمرد تهرانی با روســری همسفر فوت شــده اش به قتل رسید.به گزارش 
رکنا، غروب ۱9 مرداد امسال، رسیدگی به قتل هولناک پیرمرد ثروتمند تهرانی 
با کشــف جســد او در خانه اش واقع در محله هفت چنار تهران، در دستور کار 
محمدتقی شعبانی بازپرس ویژه قتل تهران قرار گرفت.بررسی های اولیه حکایت 
از آن داشــت که قبل از به قتل رسیدن پیرمرد، خانه ویالیی اش مورد دستبرد 
ســارق یا سارقان قرار گرفته است و اشیای عتیقه، مقداری از اثاث خانه، پول و 

نقره به همراه خودرو پراید مقتول به سرقت رفته بود.
عامل یا عامالن جنایت بعد از سرقت، پیرمرد را با روسری همسر فوت شده 
اش به قتل رسانده و از مهلکه گریختند.بررسی ها و تحقیقات برای یافتن ردی 
از قاتل پیرمرد در دستور کار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

دستگیری دو سوداگر مرگ در شهرک قدس
رئیس کالنتری ۱۳۴ شهرک قدس از دستگیری ۲ سوداگر مرگ خبر داد و 
گفت: از متهمان بیش از ۲۰۰ گرم مواد مخدر بســته بندی شده کشف شد.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ سلیمان شکری، گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر 
فروش مواد مخدر توسط راننده و سرنشین یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ 
رسیدگی به موضوع و دستگیری متهمان در دستور کار عملیات کالنتری ۱۳۴ 

شهرک قدس قرار گرفت و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات انتظامی ساعات تردد و حضور متهمان 
را شناسایی کردند، افزود: در حال گشت زنی در شهرک قدس خودرو مورد نظر 
با همان مشخصات اعالمی را مشاهده که در حال تبادل شئی می باشد که سریعاً 
وارد عمل شــده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر دو متهم دســتگیر 
شدند.رئیس کالنتری شهرک قدس ادامه داد: در بررسی اولیه ازخودرو متهمان 
۳۰ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به مقدار ۲۲۰ گرم آماده فروش و ۲ دستگاه 
ترازو مخصوص توزیع کشف شــد و متهمان در تحقیقات اولیه به جرم خود و 
فروش مواد مخدر اعتراف کردند.ســرهنگ شــکری در پایان با اشاره به سوابق 

متهمان در این باره اظهار کرد: متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف 2۹ قبضه سالح غیرمجاز در لرستان
فرمانــده انتظامی لرســتان گفت: با اجرای طرح ضربتی عملیات مشــترک 
پاکســازی نقاط آلوده و جرم خیز در استان ۲9 قبضه سالح شکاری و جنگی و 
۸۴ عدد فشــنگ غیرمجاز کشف شد.سردار«یحیی الهی« اظهار کرد: به منظور 
باال بردن ارتقاء ضریب امنیت شهروندان در لرستان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 
با محوریت معاونت عملیات و با حضور همه عوامل انتظامی، پلیس های تخصصی 
و شهرستان های تابعه به منظور کشــف کاالی قاچاق، مواد مخدر، جمع آوری 
سالح و مهمات و غیره در نقاط آلوده و جرم خیز استان در چندین مرحله طی 
۲۴ ساعت گذشته به اجراء گذاشته شد.وی افزود: در این طرح ۲9 قبضه سالح 

شکاری و جنگی و ۸۴ عدد انواع فشنگ کشف شد.
فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: ضمن پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز 
و کشــف بیش از ۲۳ کیلو گرم انواع مواد مخدر، ۵۱ خرده فروش مواد مخدر، 
معتاد پر خطر و متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی دستگیر شدند.الهی کشف 
۲ هــزار و ۱۴۶ قلم انواع کاالی قاچاق به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیون ریال را از 
نتایج دیگر این طرح عنوان کرد و گفت: همچنین شش دستگاه خودرو توقیف 

شده است.

کشف زعفران قاچاق در مرزهای اردبیل
فرمانده مرزبانی استان اردبیل از کشــف زعفران قاچاق در مرزهای اردبیل 
خبر داد. به گزارش ایلنا، سردار سیدشاهین اسمعلی  در تشریح این خبر اظهار 
داشت: مرزبانان گروهان مرزی بیله سوار با اشراف اطالعاتی از قصد قاچاقچیان 
مبنی بر جا بــه جایی محموله زعفران با خودروی ترانزیتی مطلع شــدند که 
بالفاصله با تشــدید کنترل دروازه مرزی گمرک موضوع را در دســتور کار قرار 
دادند.وی افزود: مرزبانان پســت کنترل مرزی مستقر در دروازه مرزی گمرک 
پس از هماهنگی با مقام قضائی با رعایت قوانین و مقررات الزم، خودروی مذکور 
را شناسایی ، متوقف و در بازرسی از آن ۱۰ کیلو و ۴۷۰ گرم زعفران به صورت 
فله ای کشف کردند.فرمانده مرزبانی استان اردبیل با بیان اینکه یک نفر در این 
رابطه دستگیر شده است، اظهار داشت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده 
را ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل 

مراجع ذی صالح شد.

بازداشت قاتل فراری پدر و کودک
 در بندر امام خمینی)ره( 

دادســتان عمومی و انقالب بندر امام خمینــی)ره(  گفت: قاتل فراری که در 
حمله مسلحانه به علت اختالف با مالک ساختمان، پدر و کودک همسایه را به 
قتل رسانده بود، دستگیر شد.به گزارش رکنا، امیدرضا شیروانی زاد در بندر امام 
خمینی)ره( ، اظهار داشت: قاتل فراری که در حمله مسلحانه به علت اختالف با 
مالک ساختمان، پدر و کودک همسایه را به قتل رسانده بود، دستگیر شد، این 
فرد جوان حدود ســاعت ۲ بامداد ۱۴ تیرماه با سالح گرم جنگی موجب کشته 

شدن ۲ نفر و زخمی شدن یک نفر شد.
وی افزود: علت این واقعه اختالف بین مالک و مســتاجر بود که ضارب پس 
از تخلیه منزل مورد مناقشه به درب منزل مالک در ساعات اولیه بامداد به قصد 
انتقام جویی تیراندازی کرد که متاسفانه اهالی محل که در صحنه حضور داشتند 
مورد اصابت واقع شدند.دادستان عمومی و انقالب بندر امام خمینی)ره( تصریح 
کرد: این قاتل از تیرماه متواری بود که با اقدام اطالعاتی به  دستور دادستانی و 
عملیات  ضربتی پلیس شهرستان بندرماهشهر و بندر امام خمینی)ره( دستگیر 
شــد.وی در پایان گفت: امنیت روحی و روانی شهروندان از مهم ترین امور مورد 

توجه ماست و با افراد مخل امنیت، برخورد قاطع و قانونی می شود.

دندان های زنجانی ها میلیونی آب خوردند 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان از کالهبرداری با ترفند 
جدید توســط عده ای فرصت طلب در استان خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ 
آدینه لو گفت؛ با توجه به هزینه زیاد خدمات دندانپزشــکی در کشــور عده ای 
فرصت طلب و سودجو به صورت شبانه اقدام به انداختن یک پاکت نامه به داخل 
منازل شــهروندان کرده که داخل پاکت اعالم شده که صدور کارت و دفترچه 
دندانپزشــکی رایگان بوده و به این بهانه از شهروندان کالهبرداری می کنند.او 
افزود: در این پاکت نامه ذکر شــده که کاهش هزینه های دندانپزشکی تا سقف 
۵۰درصد صورت می گیرد و همچنین با شماره تلفن ثابت با بیش شماره تهران 
۰۲۱9۱۳۰۰ که مربوط به شــماره تلفن های تبلیغاتی می باشــد جهت تماس 
شــهروندان قید کرده اند.سرهنگ آدینه لو افزود: با توجه به اهمیت موضوع از 
شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را سریعا 

از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کشف جسد مدیر پتروشیمی  در جاده فیروزآباد 
سقوط از پرتگاه، علت اولیه مرگ یک مدیر پتروشیمی در جاده فیروزآباد اعالم 
شد.به گزارش رکنا، جسد شهریار جهرمی از مدیران مجتمع های پتروشیمی فعال 
در جنوب کشور در مجاور محور فیروزآباد - جم کشف شده که به گفته مدیرکل 
پزشکی قانونی استان فارس، براســاس بررسی های اولیه جراحت های ناشی از 

سقوط از پرتگاه ، علت مرگ وی بوده است.

جیب بر در بی آرتی های اصفهان دستگیر شد
زن جیب بر که پس از ســوار شدن به اتوبوس های بی آرتی در اصفهان دست 
به ســرقت از مســافران می زد دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ حسین 
بســاطی، فرمانده انتظامی شهر اصفهان گفت: درپی افزایش سرقت از بانوان در 
ایســتگاه های بی آرتی و اتوبوس ها به روش جیب بری رســیدگی به موضوع در 

دستور کارگروهی از مأموران قرار گرفت.
 وی ادامه داد: مأموران کالنتری۱۵ رودکی در بررسی شکایت شاکیان موفق 
شــدند به مشخصات ظاهری زن سارق و ساعات حضور او در محل های ارتکاب 
جرم دســت پیدا کنند و در ادامه با اجرای گشــتزنی های هدفمند توانســتند 
این زن را در حوالی یکی از ایســتگاه ها شناســایی کنند. زن سارق اما با دیدن 
پلیس قصد فرار داشــت که مأموران راه فرار وی را ســد و او را دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی اصفهان گفت: متهم در بازجویی های اولیه به سرقت از ۱۰نفر از 
مسافران اتوبوس های بی آرتی اعتراف کرده و پرونده وی در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفته است.

اخبار کوتاه


