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اخبار کوتاه

رازگشایی جنایت ناموسی روی میز محاکمه

تصادف چند خودرو در اشرفی اصفهانی
و مصدومیت  ۸تن

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور از تصادف چند خودرو در بزرگراه
اشــرفی اصفهانی خبر داد.مجتبی خالدی در گفتوگو با ایسنا درباره وقوع
این تصادف اظهار کرد :حوالی ســاعت  ۱۲دیروز یک مورد تصادف بین چند
دستگاه خودرو در بزرگراه اشرفی اصفهانی ،پیش از همت به مرکز فوریتهای
 ۱۱۵اورژانس اطالع داده شــد که بالفاصله پس از آن تکنسینهای اورژانس
به محل اعزام شدند.وی ادامه داد :بر اساس اطالعات اولیه یک کامیون حمل
ســیمان به دالیلی که باید از سوی کارشناسان مربوطه بررسی شود با شش
یا هفت دســتگاه خودرو برخورد میکند.به گفته سخنگوی سازمان اورژانس
کشور بر اساس گزارشهای اولیه این حادثه هشت مصدوم بر جای گذاشته
اســت که یک نفر در محل و هفت نفر به مراکز درمانی منتقل شــدند .سید
جالل ملکی -سخنگوی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران-
نیز درباره جزییات این حادثه گفت :ســاعت  ۱۱:۵۷دیروز یک مورد حادثه
برخورد چندین دســتگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب اشرفی اصفهانی،
محدوده پل همت به ســامانه  ۱۲۵ســازمان آتشنشانی اطالع داده شد که
بالفاصله سه ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند .وی ادامه داد :در محل
مشاهده شد که هفت دستگاه خودرو از جمله یک دستگاه پژو  ،۲۰۶کوییک،
وانت و موتورســیکلت و ..با یکدیگر برخورد کردند و خودرو وانت نیز واژگون
شده بود .سخنگوی آتشنشانی تهران گفت :این حادثه هفت مصدوم انتقالی
از جمله پنج خانم و دو آقا داشــت که به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
وی افزود :شــنیدهها حاکی از آن بود که یک خودرو ســنگین موجب وقوع
این حادثه شده بود اما در محل دیده نشد و این موضوع باید از سوی عوامل
مربوطه بررسی و اعالم شود.

شهادت یک همیار پلیس در تجمع غیرقانونی شیراز

به دنبال تجمع غیرقانونی در شــیراز ،سه نفر از مأموران انتظامی مصدوم
شدند و یک نیروی همیار پلیس به دلیل شدت جراحات وارده ،جان باخت.به
گزارش ایسنا،یک مسئول امنیتی در استان فارس ضمن تائید این خبر اعالم
کرد که در تجمع غیرقانونی روز  ۲۹شــهریور در شیراز ،سه مامور انتظامی
زخمی و به بیمارستان منتقل شدند و یک همیار پلیس براثر شدت جراحات
وارده جان باخت.این مسئول امنیتی اعالم کرد که شامگاه سهشنبه و در پی
فراخوان گروههای ضد انقالب ،تجمعی در محدوده خیابان معالیآباد شیراز
شــکل گرفت که به مصدومیت سه مامور انتظامی و جان باختن یک نیروی
همیار پلیس انجامید.

کشف بیش از  ۴۴هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز

فرمانده مرزبانی اســتان خراسان رضوی از کشــف بیش از  ۴۴هزار لیتر
سوخت قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایباد خبر داد.به گزارش ایلنا از پایگاه
خبری پلیس ،ســردار مجید شــجاع در این رابطه بیان داشت :در راستای
جلوگیری از هرگونه قاچاق سوخت و برخورد با قاچاقچیان سرمایههای ملی
کشور ،مرزبانان هنگ تایباد مستقر در ایست و بازرسی  ۱۷شهریور با کنترل
دقیق خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی ترانزیتی مشکوک شدند.
ســردار شجاع افزود :مرزبانان پس از توقیف خودرو و بازرسی از آن  ۴۴هزار
و  ۵۳۲لیتر سوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۳۲میلیون ریال را کشف
کنند.وی با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی ،ضمن تأکید بر اجرای منویات
فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) اظهار داشــت :پاسخ ما به قاچاقچیان
سوخت برخوردی قاطع و مجدانه است و به قاچاقچیان اجازه نخواهیم داد تا
سرمایههای ملی کشورمان را به خارج از مرزها انتقال بدهند.

پسر  4ساله بازیگوش خانهشان را آتش زد

بازیگوشــی یک کودک چهار ساله باعث آتش سوزی یک منزل مسکونی
واقــع در بلوار ثاراهلل شــد.به گزارش رکنا؛ عبدالمهدی حســین پور معاون
عملیات این سازمان گفت :ساعت  ۱۱:۱۴روز  ۳۰شهریور در تماس تلفنی با
مرکز  ١٢۵آتش نشــانی ،خبر آتش سوزی یک منزل مسکونی واقع در بلوار
ثاراهلل دریافت میشــود.وی با بیان اینکه آتش سوزی در بلوار ثار اهلل پشت
مسجد حمزه رخ داده است افزود :بالفاصله اکیپ عملیاتی از ایستگاه شماره
 ۲به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفاء حریق صورت میگیرد.این مقام
مســئول با اشاره به اینکه علت آتش سوزی بازی با فندک در مجاورت پرده
بوده است ،ادامه داد :خوشبختانه حادثه خسارت جانی نداشته است.

زورگیر  17ساله با صورتی خط خطی دستگیر شد

پســر  17ســاله در حال زورگیری با قمه بود که دستگیر شد.به گزارش
رکنا ،موتورســوار جوان با دیدن قمه ترسناکی که در دست زورگیر نوجوان
بود ،موتورسیکلت را وســط خیابان خیام  70رها کرد و از آن فاصله گرفت
اما زورگیر با مشاهده ترس و وحشت موتورسوار ،با دستانی نیمه باز درحالی
«گارد» گرفت که قدمهایش را آرام آرام به ســوی موتورسیکلت برمیداشت
و مال باخته نیز با چهره ای وحشت زده از آن دور میشد.حاال موتورسیکلت
بین زورگیر و موتورســوار افتاده بــود و زورگیر نوجوان تالش میکرد به هر
طریق ممکن خود را به موتورســیکلت برساند و آن را سرقت کند! در همین
حــال ناگهان دو مرد لباس شــخصی از راه رســیدند و با چند حرکت دفاع
شــخصی قمه وحشــتناک را از چنگ زورگیر خارج کردنــد و یکی از آنان
دستبندهای آهنین قانون را در حالی بر دستان وی حلقه زد که روی زمین
افتاده بود.دو مجری قانون که افسران گشت نامحسوس کالنتری سپاد مشهد
بودند ،بالفاصله زورگیر مذکور را به همراه قمه ای که در دســت داشــت به
مقــر انتظامی انتقال دادند.دقایقی بعــد بازجوییهای تخصصی از این متهم
با دســتور ســرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری ســپاد) درحالی آغاز شد
که بررسیها نشــان داد او به مواد مخدر صنعتی شیشه نیز اعتیاد دارد.این
نوجوان خشــن که در زورگیری یک دستگاه موتورسیکلت با حضور به موقع
نیروهای انتظامی ناکام مانده بود قبل از آن که در دایره مشاوره و مددکاری
اجتماعی کالنتری مورد واکاویهای روان شناختی قرار گیرد ،سرگذشت تلخ
و زندگی آشفته خود را فاش کرد.

پایان  50روز وحشت جوان ایرانشهری در اسارتگاه
آدم ربایان مسلح

فرمانــده انتظامی ایرانشــهر گفت :بــا تالش کارآگاهــان پلیس آگاهی
شهرســتان جوان  ۲۶ساله ایرانشــهری پس از  ۵۰روز اســارت از چنگال
آدمربایان آزاد شــد و به آغوش خانواده بازگشــت.به گزارش رکنا؛ سرهنگ
حســن کیخا در فرمانده انتظامی ایرانشهر ،اظهار داشــت :اول تیرماه سال
جاری برابر اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  110مبنی بر آدمربایی در یکی
از محالت شهرســتان ایرانشــهر بالفاصله اکیپی مجرب از کارآگاهان پلیس
آگاهی به محل اعزام شدند.وی افزود :در بررسی اولیه صورت گرفته از صحنه
توســط کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد یک دستگاه خودرو پژو پارس
با چند سرنشــین به صورت مســلحانه با ســاح کالش جوان  26ساله را با
تهدید ســاح داخل خودرو ســوار و از صحنه جرم متواری شدهاند.فرمانده
انتظامی شهرستان ایرانشــهر تصریح کرد :تیم رسیدگی کننده به پرونده با
انجام اقدامات تخصصی و جمعآوری ســرنخهای موجود 3 ،نفر از همدستان
این آدمربا را در یکی از شهرستانهای شمالی استان شناسایی و در عملیاتی
غافلگیرانه دســتگیر کرده و از محل مخفیگاهشان یک سالح کلت کمری به
همراه مهمات جنگی کشف و ضبط کردند .کیخا بیان کرد :سرانجام با تالش
و پیگیری مجدانه پلیس ،متهم اصلــی پرونده عرصه را برخود تنگ دیده و
پس از  50روز اقدام به رهاسازی این جوان در حوالی یکی از شهرستانهای
اســتان کــرده و از محل متواری شــده که تحقیقات و تــاش پلیس برای
دستگیری سایرمتهمان این پرونده ادامه دارد.
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از  5کیلوگرم
مرفین و 7کیلوگرم هرویین از سوداگران مرگ در ورامین خبر
داد.
به گزارش رکنا؛ سرهنگ شــهرام امیریان با اعالم این خبر
گفت :ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا و ماموران پلیس
مبارزه اســتان با انجام اقدامــات اطالعاتی از فعالیت فردی در
امر تهیه و توزیع هرویین و مرفین به صورت گسترده در شرق
استان تهران مطلع شدند.
وی گفت :ماموران با تحت نظــر قرار دادن این متهم و نیز

زن جوان که با همدســتی برادر و شــوهرش دست به
جنایت ناموســی زده،در دادگاه کیفری یک استان تهران
پای میز محاکمه ایستاد.به گزارش رکنا؛ رسیدگی به این
پرونده از تیر ماه ســال  1400به دنبال پیدا شــدن جسد
خونین مردی جوان در خیابان افســریه آغاز شد .شواهد
نشان میداد وی با ضربه چاقو کشته و گلویش بریده شده
است.جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد
و ماموران برای رازگشــایی جنایت فجیع به تکاپو افتادند.
در بررسیهای بعدی مشخص شد جسد متعلق به مرد ۳۲
ساله ای به نام سعید است که سابقه اعتیاد به مواد مخدر
دارد .کارشناسان پزشــکی قانونی پس از معاینه جسد در
گزارشــی اعالم کردند قبل از مرگ آرمین به وی چندین
مرتبه مواد مخدر تزریق و سپس با ضربههای چاقو کشته
شده اســت.پلیس در نخستین گام از تحقیقات به بررسی
تماسهــای تلفنی قربانی پرداخــت و دریافت وی همان
روز با زن جوانی به نام شــیدا قرار مالقات داشــته است.
با افشــای این ماجرا زن جوان ردیابی و بازداشــت شد و
به تشــریح جزئیات قتل پرداخت.وی گفت :من چند سال
قبل با همســرم که مامور پلیس است ازدواج کردم و حاال
صاحب یک دختر  4ساله هستم .مدتی قبل همراه دخترم
به عنوان مســافر سوار یک پژو شده بودیم تا بیرون برویم
امــا راننده مرا فریب داد و با تعارف آبمیوه مســموم آزارم
داد و از من فیلم و عکس گرفت.اما من از ترســم سکوت
کردم و حرفی به شوهرم نزدم تا اینکه چند روز بعد برادرم
شــاهین به خانهمان آمد .او متوجه شد که حال روحی ام
به هم ریخته و گریه کردهام.وقتی ماجرا را از من پرســید
به او گفتم یک راننده به نام ســعید مرا آزار داده و از من
فیلم و عکس سیاه تهیه کرده و مدام با من تماس میگیرد
تا از من اخاذی کند.او میگوید اگر به خواســتههایش تن
ندهم آبرویــم را میبرد و فیلمها را پخش میکند.این زن
جســد یک پزشــک طب ســنتی که در
خانهاش با ســیم خفه شــده بــود در حالی
پیدا شــد که  10ســکه طال و  10هزار دالر
نیز از وی ســرقت شــده بود.به گزارش رکنا،
نخستین ســاعات بامداد روز  29شهریور زن
جوانی از خانهاش در شرق تهران بیرون دوید
و با فریاد از قتل شــوهرش خبر داد .دقایقی
بعد ،همســایهها برای کمکرســانی به خانه
آنها رفتند و جسد مرد جوانی را که در سالن

در حالی که اشک میریخت ادامه داد  :برادرم گفت در این
باره به شــوهرم حرفی نزنم تا خودش سعید را پیدا و او را
ادب کند و چند روز بعد شوهرم نیز به ماجرا پی برد.برادرم
تحقیق کرده و فهمیده بود ســعید معتاد اســت.به همین
خاطر شوهر و برادرم تصمیم گرفتند با سعید قرار مالقات
بگذارنــد و به او آن قدر مواد مخدر تزریق کنند تا بمیرد و
راز مرگش فاش نشود.
شیدا گفت :آخرین بار وقتی سعید با من تماس گرفت و
از من 10میلیون تومان پول خواست.او میگفت اگر پول را
به او بدهم عکس و فیلمها را به من برمیگرداند .به همین
خاطر ســر قرار رفتم .برادر و شــوهرم نیز به آنجا آمدند و
وقتی ســعید سوار ماشین شد او را به تله انداختند و چند
بار به او مواد مخدر تزریق کردند.
در حوالی افســریه بود که برادرم ،ســعید را از ماشین

پیاده کرد .وقتی چند دقیقه بعد بازگشــت گفت به رویش
چاقو کشیده و سرش را بریده است.به دنبال اظهارات این
زن،برادر و شــوهرش به نام رامین بازداشــت شدند و به
جنایت با انگیزه ناموســی اعتراف کردند.اما هر کدام قتل
را گردن یکدیگر انداختند.
در حالی که شــیدا در بازجوییهای بعدی شــوهرش
را عامل قتل مرد آزارگر معرفی کرده بود نامهای نوشــت
و گفــت قصد دارد حقیقــت را بگوید.این زن گفت :چون
شــوهرم مامور پلیس بود افسر رسیدگی کننده به پرونده
ام گفت اگر اظهارات قبلی ام درباره تجاوز ســعید و تهیه
فیلم و عکس ســیاه را پس بگیرم و خودم به قتل اعتراف
کنــم رضایت اولیای دم را جلــب میکند.به همین خاطر
در بازجوییهای بعدی گفته بودم شــوهرم سعید را کشته
اســت .اما دوباره حرفم را پس گرفتم.من حاال حقیقت را

میگویم .برادرم دســت به این جنایت زده است.با اظهارات
جدید این زن برای شاهین به اتهام قتل و آدمربایی و برای
رامین به اتهام آدم ربایی و معاونت در قتل و برای شــیدا
به اتهام معاونت در قتل کیفرخواســت صادر و پروندهشان
به دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و آنها در
شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع
کردند.
در ابتدای جلسه اولیا ی دم درخواست قصاص را مطرح
کردند .ســپس شــاهین در جایگاه متهم ایستاد و قتل را
گردن گرفت.وی گفت :وقتی خواهرم ماجرای آزار و اذیت
را مطــرح کرد تصمیــم به قتل مرد آزارگــر گرفتم.وقتی
خواهرم آن روز با ســعید قرار مالقات گذاشت چاقویی را
از خانه خواهرم برداشــتم و به همراه خواهرم و شوهرش
به محل قرار رفتم.
اما در رابطه با اینکه چطور قصد دارم ســعید را بکشم
بــه آنها حرفی نزدم .بعد از اینکه من و شــوهر خواهرم به
ســعید مواد مخدر تزریق کردیم و او را از ماشــین بیرون
انداختیم،من گلویش را بریدم .اما خواهرم و شــوهرش از
این ماجرا اطالعی نداشتند و بیگناه هستند .سپس آرمین
به دفاع پرداخت و گفــت :قرار بود من و برادر زنم به مرد
آزارگر مــواد مخدر تزریق کنیم تا پلیــس فکر کند او به
خاطر زیاده روی در مصرف مواد مخدر کشــته شده است.
اما شــاهین بدون اطالع من با چاقو گلوی او را برید.شیدا
نیز گفت :یک روز برادرم به خانه مان آمد و لباسهای کهنه
ای بــا خود آورد.او گفت میخواهد با تزریق مواد مخدر به
سعید او را بکشد.سپس لباسهای کهنه را به تنش کند تا
همه فکر کنند کارتن خــواب بوده و به خاطر تزریق مواد
مخدر جان سپرده است .من و شوهرم از قصد او برای قتل
اطالعی نداشتیم .بنا بر این گزارش ،در پایان جلسه قضات
وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

قتل پزشک طب سنتی در خانهاش بخاطر  10هزار دالر
پذیرایی افتاده بود ،مشــاهده کردند.بالفاصله
این حادثه از ســوی اهالی ساختمان به مرکز
فوریتهای پلیســی  110گزارش داده شد و
بدین ترتیب مأموران کالنتری  147گلبرگ،
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی و میثم
حســینپور بازپرس ویژه قتل شــعبه چهارم

فرمانــده انتظامی اســتان البرز گفت :پلیــس در اجرای
یک طرح ضربتی طی  72ســاعت گذشته با دستگیری 62
ســارق مقادیر زیادی اموال مسروقه کشــف کرد.به گزارش
رکنا؛ سردار عباســعلی محمدیان در جمع خبرنگاران اظهار
داشــت :در اجرای طرح ضربتی پلیس آگاهی استان البرز ،با
انجام اقدامات گسترده اطالعاتی  26باند سرقت شناسایی و
در مجموع  62ســارق حرفه ای در این طرح دستگیر شدند.
وی افزود :از این ســارقان  11دستگاه خودرو مسروقه ،تعداد
زیادی ضبط و پخش باند خودرو ،باطری خودرو ،ال سیدی،
طال و جواهرات و لوازم داخلی خودرو کشــف شد.این مقام
فرمانده انتظامی تهران بــزرگ از افزایش  ٣٠درصدی
ترافیــک تهران با آغاز مهر ماه خبر داد.به گزارش ایســنا،
سردار حسین رحیمی در تشریح تمهیدات ترافیکی پلیس
برای اول مهر و بازگشــایی مدارس اظهار کرد :ابتدا هفته
دفاع مقدس را تبریک عرض میکنم.
امسال بعد از دو سال شاهد بازگشایی مدارس و مراکز
آموزشــی نیز هستیم و برآورد ما از نیمه دوم سال افزایش

دادسرای امور جرائم جنایی راهی محل حادثه
شــدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.تیم
جنایــی پس از حضور در خانــه مورد نظر با
جسد مرد جوانی مواجه شدند که آثار خفگی
روی گردن وی مشــهود بــود؛ همچنین در
ادامه مشخص شد مقتول پزشک طب سنتی

بوده و در یک مطب در شــرق تهران فعالیت
میکرده است.همســر وی به مأموران گفت:
عصر دوشــنبه وقتی خبر قبولــی دخترم در
دانشــگاه اعالم شد من و دخترم خوشحال به
خانه مادرم رفتیم اما وقتی آخر شب به خانه
برگشتیم متوجه شکستگی در خانه شدیم و

پاتک پلیس کرج به  62تبهکار همه فن حریف
ارشــد انتظامی اظهار داشــت :همچنین در غالب این طرح
 3باند کالهبرداری نیز شناســایی و  6نفر در این رابطه نیز
دستگیر شدند که این افراد تاکنون به انجام  35میلیارد ریال
کالهبرداری اعتراف کردند.فرمانده انتظامی البرز با اشاره به
دستگیری  10مالخر اموال مسروقه در این طرح ،تصریح کرد:
کارشناسان ارزش اموالی که توسط متهمان دستگیر شده به
سرقت رفته را بیش از  230میلیارد ریال برآورد کرده اند.این

مقام ارشــد انتظامی اضافه کرد :پلیس با اجرای این طرحها
هیچ گونه فضای امنی برای مجرمان نخواهد گذاشت و بدون
اغماض برخورد جدی خواهد کرد.ســردار محمدیان با اشاره
به راه اندازی ســامانه نما گفت :شــماره سریال اموالی که به
سرقت میرود در این سامانه ثبت میشود تا بعد از کشف ،به
صاحبان آن بازگردانده شود.وی ادامه داد :هموطنان میتوانند
اموال ســرقت شده خود را با ذکر شماره سریال آن به پلیس

تمهیدات ترافیکی پلیس برای اول مهر

 ٣٠درصدی حجم ترافیک همزمان با بازگشــایی مدارس
است.
وی بــا بیان اینکه بالغ بر  ۵٠٠٠مامور پلیس راهنمایی
و رانندگــی در مدیریــت ترافیک و تســهیل رفت و آمد
مشارکت دارند ،گفت :عالوه بر آن حدود  ۵٠٠٠نفر دیگر

از ماموران پلیس در یگانهای امداد ،کالنتریها و  ...حضور
خواهند داشت.
رحیمی با بیان اینکه بازگشایی مدارس و دانشآموزان
جزو اولویتهای پلیس است ،تصریح کرد :عالوه بر موضوع
ترافیک ،پاکســازی اطراف مدارس در اولویت ماســت ،با

وقتی شوکه وارد خانه شدیم جسد همسرم را
دیدیم.تحقیقات میدانی کارآگاهان اداره دهم
پلیــس آگاهی از خانه مقتــول حکایت از آن
داشت 10 ،ســک ه طال و  10هزار دالر نیز به
سرقت رفته و عامل این جنایت ،سیم مفتولی
که قتــل را با آن مرتکب شــده با خود برده
اســت.به دستور بازپرس حســینپور تحقیق
از خانــواده مقتــول و بررســی دوربینهای
مداربسته اطراف ساختمان صادر شد.

اطالع دهند و پلیس شــماره سریالها را در این سامانه ثبت
میکند تا پس از کشف و شناسایی ،اموال مسروقه به صاحبان
آنها بازگردانده شود.فرمانده انتظامی استان البرز گفت :طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی در اســتان البرز با قدرت ادامه خواهد
داشت و تاحصول اهداف پیش بینی شده به صورت مستمر با
مخالن امنیت برخورد خواهیم کرد.سردار محمدیان در پایان
ســامانه فوریتهای پلیس  110را آســان ترین پل ارتباطی
بین مردم و پلیس دانست و از شهروندان خواست تا هرگونه
تحرکات مشــکوک و اعمال خالفکارانــه را از این طریق به
پلیس اطالع دهند.
اقدامــات مجرمانه برخــورد خواهیم کــرد .رئیس پلیس
پایتخت به ساماندهی سرویسهای مدارس نیز اشاره کرد
و گفت :بعد از گذشت دو سال امسال موضوع سرویسهای
حوادث را داریم ،استاندارد ،ایمنی و سالمت سرویسهای
مدارس از ماهها قبل در دستور کار پلیس قرار گرفته است
و در حال انجام اســت .به گفته رحیمی ،طرح ترافیک هم
از  ۶:٣٠تا  ١٨خواهد بود.

دستگیری یک کودکربا در جنوب تهران
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری
یــک کودکربا در جنوب تهــران خبر داد و
گفت :متهم بــه  ۲کودکربایی اعتراف کرده
است.
به گــزارش رکنا؛ ســرهنگ کارآگاه علی
ولیپور گودرزی رئیــس پلیس آگاهی تهران
بــزرگ اظهار کرد :با وقوع یک فقره آدمربایی
دختربچه  ۶ســاله در جنــوب تهران موضوع
رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده
از کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار
گرفت.وی با بیان اینکه کودکربا یک زن است،
افزود :تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد،
دختربچه ۶ســاله به همراه مادر بزرگش برای
اقامه نماز به مسجدی در محدوده شرق تهران
مراجعه کرده است و زمانی که مادربزرگ در
حال نماز خواندن بوده ،کودک به همراه کیف
مادربزرگ که در دست داشته از مسجد خارج
شده است.
رئیس پلیــس آگاهی پایتخت عنوان کرد؛
در بررسیهای بیشتر کارآگاهان مشخص شد
زن سارق در ابتدا به بهانه غذای نذری کودک

 ۶ساله را فریب و پس از سرقت طالهای این
کودک و مقداری پول کــه داخل کیف بوده
سپس با خانواده کودک تماس گرفته و قصد
اخاذی را داشته که با اقدام به موقع کارآگاهان
و ارائــه آموزشهــای الزم ،فرد کــودک ربا
از عملی کردن نقشــه خــود ناکام میماند و
کودک را در محل سرقت رها مینماید.
ســرهنگ کارآگاه ولیپور گــودرزی گفت:
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پس از
دریافت این اطالعات مهم رصدهای اطالعاتی
را آغــاز کردند و با بهرهگیــری از روشهای
علمی کشف جرم و با انجام اقدامات اطالعاتی
و کارآگاهی مخفیگاه متهم را در جنوب تهران
شناسایی کردند.
این مقام ارشــد انتظامی افزود :کارآگاهان
در گام بعدی بــا هماهنگی مرجع قضایی در
تاریخ  29شــهریور ماه راهی مخفیگاه متهم
شدند و زن جوان را در یک عملیات منسجم
دستگیر کردند.
وی افــزود :متهم پس از انتقــال به اداره
یازدهم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به

جرم ربودن دختر خردسال و یک فقره کودک
ربایی دیگر با شــگرد تعارف غذای نذری در
اواســط مرداد ماه امسال اعتراف کرد و گفت:
من به دلیل نیاز مالی که داشتم با پرسه زنی
در مساجد و شناسایی کودکانی که زیورآالت
به همراه داشتند را در یک فرصت مناسب به
بهانه دادن غذای نذری آنان را اغفال و پس از
ســرقت طالجات گوشواره و النگو ،کودکان را
در محدودههــای ربایش رها میکردم و اموال
مسروقه را به فردی میفروختم.
ســرهنگ کارآگاه ولیپــور گــودرزی
خاطرنشــان کرد :متهمه با صدور قرار قانونی
از ســوی مرجع قضایی برای کشــف جرائم
احتمالی و شناسایی ســایر شکات در اختیار
کارآگاهــان اداره یازدهم پلیــس آگاهی قرار
گرفت.
توصیههای پلیسی آگاهی تهران بزرگ در
خصوص زیور آالت کودکان
 -1همراه داشــتن زیــور آالت و دوچرخه
گرانبهــا ،بچههــا را در معرض آســیب قرار
میدهد.

 -2زیور آالت برای دختر بچهها به معنای
ایجاد نا امنی برای آنهاست.
 -3هنگامی که بچهها در ســطح شهرتنها
تــردد و بازی میکنند ،زیــور آالت آنها را در
منزل نگه دارید.

فرمانده انتظامی اســتان فارس از کشــف
تعــدادی کاالی قاچاق بــه ارزش  ۴۰میلیارد
ریال خبر داد.
به گزارش رکنا؛ سردار رهام بخش حبیبی،
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت :مأموران
پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از انتقال

جاسازی ماهرانه  ۴۰میلیارد کاالی قاچاق در کامیون حامل تانکر گاز

مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان
با اشاره به مســمومیت اعضای یک خانواده با
قرص برنج ،در ایــن خصوص توضیحاتی ارائه
داد.به گزارش رکنا؛ دکتر یاســر جلیلی ،مدیر
شــبکه بهداشــت و درمان مسجدسلیمان در
خصوص مسمومیت اعضای یک خانواده اظهار
کرد :روز گذشــته یک خانواده  6نفره با عالئم
گوارشــی و عالئم معمول مسمومیت با قرص
برنج به بیمارســتان مراجعه کردند که سریعا
اقدامات درمانی برای این افراد انجام شــد.وی

مسمومیت اعضای یک خانواده با قرص برنج

یک محموله کاالی قاچاق به ســمت شــهر
شــیراز مطلع و موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند.
وی ادامــه داد :مأمــوران پلیــس امنیت

با اشاره به چگونگی مســمومیت اعضای این
خانواده ،افزود :این خانواده در انبار منزلشــان
باکسهای نگهداری زنبور داشــتند که در این
باکسها قرص برنج قــرار داده بودند .با توجه
بــه اینکه انبار بــه محل اســتراحت خانواده
نزدیک بود ،در پــی باز ماندن در انبار ،اعضای
این خانواده به دلیل استشــمام گاز قرص برنج
دچار مسمومیت شــدند.مدیر شبکه بهداشت

اقتصادی یک دستگاه کامیون حامل تانکر گاز
را در محور شیراز -اصفهان شناسایی و توقیف
و جهت بررســی بیشتر به مقر انتظامی انتقال
دادند .ســردار حبیبی افزود :در بازرسی از این

و درمان مسجدســلیمان گفت :استنشاق گاز
برنج نیز میتواند منجر به مرگ فرد شــود اما
با توجه بــه اینکه اعضای این خانواده به موقع
از مسمومیت خود آگاه شدند و به بیمارستان
مراجعه کردند ،هیچ کدام فوت نکرده و همه از
بیمارســتان مرخص شدهاند.جلیلی با اشاره به
ارائه آموزشهــای الزم به اعضای این خانواده
به منظور پیشــگیری از مســمومیت توسط

کشف بیش از  12کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در ورامین

رصد فعالیتهایش دریافتند که وی در صدد انتقال مواد مخدر
و توزیع آن در بین مشــتریانش اســت که بالفاصله وارد عمل
شــدند .این مقام انتظامی افزود :پــس از هماهنگی قضائی به
محل مخفیگاه وی اعزام و در بازرســی انجام شــده  5کیلو و
900گرم مرفین و 7کیلوگرم هرویین کشــف و یک نفر متهم
دســتگیر و جهت تحقیقات به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر
داللــت و پس از تشــکیل پرونده مقدماتی بــه مراجع قضائی

معرفی شد.جانشــین فرمانده انتظامی اســتان در پایان خاطر
نشان کرد :پلیس برابر قانون و قاطعانه در راستای مبارزه با مواد
مخــدر اقدامات خود را انجام میدهد و در این مســیر از هیچ
تالش و کوششی دریغ نمیکند.
از ســوی دیگــر ،فرمانــده انتظامی شهرســتان ورامین از
دستگیری سارق قطعات و محتویات داخل خودرو و اعتراف به
 15فقره سرقت خبر داد .به گزارش رکنا؛ سرهنگ جعفر شمس

کامیون ،تعداد  ۴۹۲دستگاه انواع گیتار و پیانو
و تعداد  ۴۷۹ثوپ انواع پوشــاک قاچاق و فاقد
مدارک قانونی که در آن جاســازی شده بود،
کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

نیروهای مرکز بهداشت ،عنوان کرد :مردم باید
از نگهداری قــرص برنج در محل زندگی خود
پرهیز کنند و کســانی که میخواهند از قرص
برنج برای کار کشــاورزی اســتفاده کنند باید
آموزشهای الزم را از طریق نیروهای بهداشت
دریافت کننــد.وی در خصوص خطرات قرص
برنــج بیان کرد :قرص برنج با آزاد کردن نوعی
گاز در بدن ،متابولیســم ســلولی را غیر فعال

بیرانوند در تشریح این خبر بیان داشت :در پی وقوع سرقتهای
متعدد قطعات خودرو (باطری) صورت گرفته در ســطح حوزه
اســتحفاظی کالنتری  11شــهید قدوســی در محدودههای
خیرآباد شــهرک مدرس شهرک اصالح بذر مراتب شناسایی و
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار عوامل کالنتری قرار
گرفت.
وی افزود :با تشکیل تیمهای محسوس و نامحسوس و رصد

 -4بچهها نباید با اشیا و وسایل گرانقیمت
تنها در شهر تردد کنند.
 -5به کودکانتان اجازه ندهید همراه با زیور
آالت و اشیای گران مثل دوچرخه به تنهایی
به بازی و تردد در کوچه و خیابان بپردازند.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه
ارزش ایــن محموله قاچاق بنا بــه اظهار نظر
کارشناســان مربوطه  ۴۰میلیارد ریال برآورد
شــده اســت ،تأکید کرد :مبارزه با قاچاق کاال
به صورت ویــژه در دســتور کار مأموران این
فرماندهی قرار دارد.
میکند و بخش ریوی و قلب را تحت تاثیر قرار
میدهــد .پس از این روند نیز کلیهها و کبد را
درگیر میکند.جلیلی افزود :معموال مسمومیت
با قرص برنج پس از سه تا چهار ساعت موجب
مرگ فرد میشــود و معموال احتمال برگشت
به زندگی کســانی که از قرص برنج اســتفاده
میکنند ،بســیار کم اســت.وی عنــوان کرد:
با توجه به اینکه اکثر افــراد از خطرات قرص
برنج آگاه هســتند به ندرت مسمومیت بر اثر
استنشاق گاز قرص برنج رخ میدهد.

اطالعاتی وعملیاتی احدی از ســارقان شناســایی شد و پس از
کسب دســتور از مقام قضائی با شناســایی مخفیگاه وی طی
یک عملیات منســجم متهم فوق الذکر به همراه  4عدد باطری
دستگیر و به مقر داللت شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ورامین بیان داشــت :پس از
تشــکیل پرونده مقدماتی و تحقیقات پلیسی متهم به  15فقره
ســرقت لوازم و قطعات و محتویات خــودرو ،معترف که وی با
قرار تامین مناســب روانه زندان و اموال مکشوفه طی شناسایی
شکات تحویل آنان شد.

