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فرمانده پلیس راه آهن فراجا از کشــف بیش از پنج 
کیلوگرم حشــیش از یک مســافر قطار خبرداد. به 
گزارش ایسنا، سردار حشمت اله ملکی درباره جزئیات 
این خبر گفت: همکاران من در پلیس راه آهن تهران 
با تشدید اقدامات مراقبتی حین کنترل مسافران قطار 
شــیراز - تهران به یک نفر با هویت معلوم مشکوک 
شــده و رفتار او را تحت نظر قرار دادند. در ادامه نیز 
برای بررســی موضوع به او نزدیک شــده و اقدام به 
کنتــرل اثاثیه و بار همراه این مســافر کردند که در 
جریان آن پنج بســته موادمخدر از نوع حشیش به 
وزن 5 کیلو و 230 گرم کشف و ضبط شد.وی با بیان 
اینکه در این خصوص یک نفر نیز دســتگیر و به مقر 
انتظامی منتقل شد،گفت:  این فرد پس از دستگیری 
تحــت بازجویی قرار گرفتــه و در جریان آن اعتراف 
کرد که مواد مخدر کشف شده متعلق به دوستش با 
هویت معلوم است. در همین راستا نیز ماموران پلیس 
راه آهن اقدام به اجرای سریع طرح مهار کرده و این 

فرد را نیز شناسایی و دستگیر کردند.به گفته فرمانده 
پلیس راه آهن فراجا  در جریان بازرسی به عمل آمده 
از وسایل همراه این فرد نیز نیز مقدار 49 گرم تریاک 
و 28 گرم ســوخته تریاک که به طرز ماهرانه ای در 
چمدان مســافرتی جاسازی شده بود، کشف و ضبط 
شــد.بر اســاس اعالم ســایت پلیس،  ملکی با بیان 
اینکه در اجرای دســتور دادسرای انقالب ناحیه 24 
استان تهران، متهمان به همراه اموال مکشوفه تحویل 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ شــدند، گفت: مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد 
مخدر در حریم خطوط ریلی همچنــان ادامه دارد. 
فرمانده پلیس راه آهن فراجا به شــهروندانی که قطار 
را به عنوان وســیله ســفر انتخاب می کنند، توصیه 
کرد: از جابه جایی بسته های مشکوک افراد ناشناس 
خــودداری کنند چراکه پلیــس راه آهن در صورت 
کشف هرگونه اشیا ممنوعه و غیرمجاز برابر مقررات با 

فرد حمل کننده برخورد قانونی خواهد کرد.

جانشین رئیس پلیس آگاهی فراجا از اجرای سومین 
مرحله طرح عملیاتی مبارزه با سارقان وسایل نقلیه به 
طور همزمان در ۱4 استان کشور خبرداد.به گزارش 
ایسنا، سردار فرامرز به گذر در تشریح جزئیات اجرای 
این طرح گفت:  از جمله مهمترین جرایمی که همواره 
می تواند امنیت هر جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد 
ســرقت خودرو اســت چرا که عالوه بر ســود مالی 
حاصل از سرقت در برخی از موارد نیز سبب سرعت 
بخشــیدن در ارتکاب سایر جرایم از جمله سرقت از 
مغازه، منزل، آدم ربایی، قتل، اعمال منافی عفت و ... 
می شود.وی افزود: یکی از عمده اقداماتی که همواره 
پلیس آگاهی را در راستای کنترل این جرم، پیش رو 
قرار داده اجرای طرح های عملیاتی مقطعی بوده که 
اســتمرار و پیگیری آن در بلند مدت نتایج ملموس 
و قابل قبولی را در برخواهد داشت.جانشــین پلیس 
آگاهی فراجا با اشاره به ضرورت اجرای مستمر طرح 
مبارزه با سارقان وسایل نقلیه گفت: سومین مرحله 

از طرح مبارزه با ســارقان خودرو به طور همزمان به 
مدت سه روز، ماه گذشــته در ۱4 استان که حدود 
85 درصد از وقوعات کشــور را شامل می شود اجرا 
شــد. طی این بــازه زمانی ۱53 دســتگاه خودرو و 
همچنین در خالل اجرای طرح تعداد 80 دســتگاه 
موتور ســیکلت مسروقه کشف شــد.بر اساس اعالم 
سایت پلیس، به گذر با بیان اینکه هدف از اجرای این 
طرح مبارزه با سارقان و مالخران خودرو و  کاهش و 
کنترل نســبی وقوعات جرم و افزایش کشف است، 
گفــت:  کاهش زمان وقوع تا کشــف،   ارتقاء امنیت 
اجتماعــی و ایجاد آرامش روانی جامعه، ناامن کردن 
محیط برای فعالیت ســارقان و پیشگیری از جرم از 
دیگر اهداف اجرای این طرح است. شهروندان باید از 
به جا گذاشتن سوئیچ اتومبیل خود بر روی آن جداً 
بپرهیزید وهمیشه خودروی خود را به تعمیرگاه های 
مجاز و آشنا بسپارند، چراکه امکان ساختن سوئیچ آن 

و سپس سرقت خودرو بسیار زیاد است.

اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقان وسایل نقلیهکشف حشیش از مسافر قطار در تهران

مرد همســرکش در دادگاه گفت به دلیل مســائل مالی 
با همســرش درگیر شــد و او را به قتل رساند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، مرد خشــن که همسرش را 
زیر مشــت و لگد به قتل رســانده است همکاری نکردن 
خانواده همســرش در حل مشــکالت مالی و رفتار سرد 
زن را انگیــزه اش از قتل عنوان کــرد. پدر مقتول که در 
دادگاه درخواســت قصاص کرد، گفت برای دامادش خانه 
اجاره کرده و ســرمایه داده بود تــا کار کند، اما این مرد 
کاری کرد که او برای همیشه داغدار باشد.یک سال قبل 
از بیمارستانی در تهران به پلیس خبر دادند زن جوانی به 
نام میترا که دچار کبودی ها و شکستگی های گسترده بود 
در بیمارستان جانش را از دست داده است. گزارش اولیه 
پزشــکی این زن نشــان می داد او به شدت مورد ضرب و 
جرح قرار گرفته و خونریــزی داخلی عامل مرگش بوده 
اســت. با مرگ مشــکوک این زن ماموران به بازجویی از 
همسر 2۷ ساله او به نام قاسم پرداختند و به اختالف های 
ایــن زوج پی بردنــد. به این ترتیب فاش شــد میترا در 
خانه اش به دست همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
و کشته شده است. مرد خشن در بازجویی ها به کتک زدن 
مرگبار همسرش اعتراف کرد. متهم گفت: چند سال پیش 
با میترا ازدواج کردم و حاال یک فرزند دوساله دارم. من از 
همان ابتدای زندگی شرایط مالی خوبی نداشتم، به همین 
خاطر مجبور شــدم خانه کوچکی اجاره کنم. بعد از چند 
ماه خانواده همسرم قول دادند برای حل مشکالت مالی به 
ما کمک کنند؛ اما به وعده شان عمل نکردند. آن ها همیشه 
ســرم منت می گذاشتند و من از این ماجرا ناراحت بودم.

او ادامه داد: روز حادثه من و همســرم سر مسائل مالی با 
هم درگیر شــدیم. میترا حرف هایی زد که از شنیدن شان 

ناراحت شدم. او می گفت خانواده اش همیشه به ما کمک 
مالی کرده اند؛ امــا این طور نبود. آن ها فقط وعده و وعید 
می دادند و میترا سر من منت می گذاشت. وقتی دعوا میان 
ما باال گرفت کنترل اعصابم را از دست دادم و همسرم را 
کتــک زدم. وقتی به خودم آمدم که متوجه شــدم میترا 
نیمه جان روی زمین افتاده و نمی تواند بلند شود. بالفاصله 
او را به بیمارستان رســاندم، اما کار از کار گذشته بود.به 
دنبال اظهارات این مرد ماموران مشــغول تحقیق از پدر 
و مادر قربانی شــدند. پدر میترا گفت: مــا از همان ابتدا 

می دانســتیم دامادمان وضع مالی خوبی ندارد، به همین 
خاطر به آن ها کمک کردیم تا زندگی شــان را بســازند. 
خانــه ای برایشــان اجاره کردیم و هر وقــت هم که الزم 
می دیدیم به آن ها کمک هــای مالی می کردیم. من برای 
رفــاه دختر و نوه ام این کار را انجام می دادم، اما دامادمان 
فکر می کرد وظیفه مان است و از این موضوع سوءاستفاده 
می کرد. چند ماه قبل وقتی متوجه شدم قاسم نمی تواند 
کار درســتی پیدا کند تصمیم گرفتم مبلغی به او بدهم 
تا ســرمایه گذاری کند و برای خودش کار و کاســبی راه 

بیندازد؛ اما یکباره مشکل مالی برایم پیش آمد. به دامادم 
گفتم چند ماه دیگر پول را به او می دهم، اما دامادم از این 
ماجرا ناراحت شد و هر روز با دخترم دعوا می کرد تا به ما 
فشار بیاورد و پول را زودتر بگیرد.مرد میانسال ادامه داد: 
دخترم این موضوع را از ما پنهان کرده و به من و مادرش 
حرفی نزده بود؛ اما در آخرین دعوای آنها، دامادم دخترم 
را بی رحمانه کشت. من از خون دخترم گذشت نمی کنم 
و برای دامادم قصاص می خواهم.با این درخواست پرونده 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرســتاده شد و، چون دختر قربانی دو سال داشت رئیس 
قوه قضائیه از طرف او درخواســت دیه کرد.سپس داماد 
خشــن در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از 
خود دفاع کرد.در ابتدای جلسه پدر مقتول گفت: حاضرم 
ســهم دیه نوه ام را بپردازم تا قاتل دخترم قصاص شود. ما 
نمی توانیم از خون دخترم گذشت کنیم. بعد از او قاسم در 
جایگاه ویژه ایستاد و به تشریح ماجرا پرداخت.او گفت: آن 
روز من و همســرم با هم بحث کردیم و میترا حرف هایی 
زد که عصبانی شدم. به همین خاطر خانه را ترک کردم. 
اما وقتی چند ســاعت بعد دوباره به خانه برگشتم متوجه 
رفتار های ســرد همسرم شدم و فهمیدم با من قهر کرده 
است. من ظرف غذا را به سمت او پرتاب کردم و با مشت 
به صورتش زدم.متهم ادامه داد: باور کنید کنترل اعصابم 
را از دســت داده بودم. وقتی میترا فحاشی کرد او را روی 
زمین هل دادم و روی قفســه سینه اش نشستم و با تمام 
قدرت به ســر و صورتش مشــت کوبیدم. وقتی به خودم 
آمدم که میترا بیهوش شــده بود. من قصد کشــتن زنم 
را نداشتم و حاال پشیمان هســتم. با پایان دفاعیات مرد 

خشن، قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری دو سارق 
اماکــن خصوصــی و یک عامــل خرابــکاری در یکی از 
کارخانه های جنوب تهــران در جریان انجام دو عملیات 
جداگانه پلیســی خبر داد.به گزارش ایســنا، ســرهنگ 
دوســتعلی جلیلیان با اشــاره به برخی از ماموریت های 
یک شــبانه روز در فرماندهی انتظامی شهرری گفت: یکی 
از این ماموریت ها مربوط به دســتکاری ســارقان اماکن 
خصوصی است. به دنبال وقوع یک فقره سرقت ازکارگاهی 
در محدوده خاورشــهر، دستگیری ســارق یا سارقان در 
دستورکار تیم عملیات پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شــهر ری قرار گرفت و در بررسی های اولیه مشخص شد 
که ســرقت توسط دو نفر انجام شده است.  وی ادامه داد: 
با کســب این اطالعات، ماموران نسبت به انجام اقدامات 
تخصصی و اطالعاتی اقدام کرده و موفق شــدند تا هویت 
و محل اختفاء ســارقان را مورد شناسایی قرار دهند. در 
همین راســتا نیز هماهنگی با مقام قضایی انجام و مجوز 

عملیات دریافت شد و ماموران پلیس آگاهی به مخفیگاه 
متهمان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه دو متهم در 
جریان یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشــان دستگیر 
و بــه مقر انتظامی منتقل شــدند، گفت:  همچنین محل 
دســتگیری این افراد نیز مورد بازرسی قرار گرفت که در 
جریان آن اموال مســروقه از کارگاه مذکور کشف و ضبط 
شد. جلیلیان با بیان اینکه کارآگاهان ارزش اموال مسروقه 
مشــکوفه را 20 میلیارد ریال اعــالم کردند، گفت:  برای 
متهمان دستگیر شده که به جرم خود نیز اعتراف کردند، 
پرونده ای تشکیل شد و آنان برای ادامه روند رسیدگی به 

جرم روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری همچنین از دستگیری 

عامل متواری آتش سوزی عمدی و شعارنویسی علیه برخی 
از مسئوالن در یکی از کارخانه های جنوب تهران خبر داد 
و گفت:  با انجام اقدامات تخصصی و بررســی همه جانبه 
توسط پلیس اطالعات فرماندهی انتظامی شهرستان ری 
عامل آتش ســوزی عمدی و شعار نویسی علیه مسئوالن 
نظــام در یکی از کارخانه های جنوب تهران شناســایی و 
دســتگیر شد.وی گفت: متهم در تحقیقات انجام شده به 
بــزه ارتکابی اعتراف کــرد و در نهایت نیز پس از تکمیل 
پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.  
فرمانده انتظامی شهرســتان ری همچنین از دستگیری 
سارق حرفه ای و سابقه دار محدوده »کهریزک« به همراه 
3 شــاکی، خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ »دوستعلی 
جلیلیان« بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل 

موضوع در دســتور کار کالنتری آن محله قرار گرفت.این 
مقام انتظامی افزود: تیم عملیات کالنتری ۱۷0 کهریزک 
در نتیجه تحقیقات و بررســی های انجام شده و تجزیه و 
تحلیل اخبار و اطالعات واصله موفق به شناسایی هویت 
سارق شدند.ســرهنگ جلیلیان با بیان اینکه مشخصات 
ظاهری ســارق به واحدهای گشــت کالنتری داده شد، 
ابراز داشــت : عوامل کالنتری با گشت زنی های هدفمند 
و هوشــمندانه در ساعات پیک جرائم در نقاط جرم خیز، 
ســارق را رویت و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر 
و در بازدیــد از متهم ابزارآالت مربوطه نیز کشــف و به 
کالنتری منتقل شــد. فرمانده انتظامی شهرستان ری در 
پایان اظهار داشــت: متهم در بازجویی ها و تحقیقات به 
عمل آمده به بزه ارتکابی معترف و در این خصوص تاکنون 
3 مالباخته متهم را شناسایی نموده اند که پس از تکمیل 
تحقیقات نهایی تحویل مراجع قضایی و با قرار مناســب 

روانه زندان شد.

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان، 
شــخصی که از طریق فــروش غیر قانونی 
امــالک شــهروندان 300 میلیــارد ریال 
کالهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر 

شد.
به گزارش رکنا؛ سردار عباسعلی محمدیان 
فرمانده انتظامی اســتان البرز با اعالم این 
خبر گفت: کارآگاهان بخش مبارزه با جعل 

و کالهبــرداری پلیس آگاهی شهرســتان 
فردیس با انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت 
شخصی در زمینه فروش غیرقانونی امالک 
شــهروندان در یک مشــاور امالک مطلع و 
بررسی موضوع را در دستور کار قرار دارند.

وی افزود: بررســی های اولیه حاکی از این 

بود که یکی از متصدیان مشاوران امالک در 
شهر فردیس با دسترسی به اسناد و مدارک 
ملکی شهروندان اقدام به فروش غیرقانونی 
امــالک آنها کرده و متواری شــده اســت.
فرمانده انتظامی اســتان البرز اضافه کرد: با 
انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی مخفیگاه 

ایــن کالهبردار حرفه ای در شــهر فردیس 
شناسایی و نامبرده با هماهنگی مقام قضائی 

دستگیر شد.
این مقــام ارشــد انتظامی تصریــح کرد: 
متهــم در تحقیقات تکمیلی بــه ۱2 فقره 
کالهبــرداری از طریق فــروش مال غیر به 

ارزش 300 میلیــارد ریــال اعتــراف کرد. 
ســردار »محمدیان« در پایان با بیان اینکه 
متهــم و مالباختگان برای انجــام مراحل 
قانونی بــه مراجع قضائی معرفی شــدند، 
خاطرنشــان کرد: شــهروندان عزیز در نظر 
داشته باشند هنگام معامالت ملکی اصالت 
اسناد و همچنین حضور شخص فروشنده از 

اولویت های انجام معامله است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش 
از ۱24 هزار قلم انــواع کاالی قاچاق خبر داد.به گزارش 
ایسنا، سرهنگ هدایت بهرامی در تشریح جزئیات این خبر 
گفت:  مدتی قبل به دنبال کســب خبری مبنی بر حمل 
کاالی قاچاق از ســوی یک دســتگاه کامیون در پوشش 
کاالی مجاز و دارای بارنامه، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار مامــوران پلیس امنیت اقتصادی تهــران بزرگ قرار 
گرفت که در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد، گزارش 

دریافتــی صحت دارد. در همین راســتا نیز هماهنگی با 
دســتگاه قضایی برای اخذ مجوز عملیات انجام شد.وی با 
بیان اینکه در ادامه رسیدگی به این پرونده مشخص شد 
که یک دستگاه کامیون حامل کاالی قاچاق تحت پوشش 
بارقانونی از شــهر مشــهد در یکی از باربری های خیابان 
شوش حاضر شــده و در حال تخلیه کاالی قاچاق است، 
گفت:  با حضور ماموران در محل مشــخص شد که راننده 
این کامیون اقدام به پوشــاندن و اختفاء کاالهای قاچاق 

کرده و در پوشش یک فقره بارنامه اقدام به حمل مقادیری 
کاالی مجاز نیز کرده است.

رئیــس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه 
در جریان بازدید ماموران مشخص شد که بارنامه، اسناد و 
مدارک گمرکی ساختگی است، گفت:  کاالهای کشف شده 
شامل چندین دستگاه ماکروویو، چمدان مسافرتی، لوازم 
تحریر، انواع مودم، پاور بانک، پوشاک و...  بود که همه آنان 
در کشورهای چین و ترکیه ساخته شده بود.بهرامی با بیان 

اینکه در مجموع ۱24 هزار و 5۷8 قلم انواع کاالی قاچاق 
از این محل کشــف و ضبط شد، گفت:  کارشناسان ارزش 
ریالی اموال کشف شده را بیش از ۷0 میلیارد ریال اعالم 
کردند.به گفته وی در این خصوص یک نفر نیز دســتگیر 
شده و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به 
جرم روانه دادسرا شد. همچنین تحقیقات تکمیلی در این 
خصوص همچنان از سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی 

تهران بزرگ در حال انجام است.

فرمانده انتظامی شهرســتان پاکدشــت از کشف بیش از 
4۶0 هزار حب قرص فله ای، غیرمجاز و ... از یک سوله در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســرهنگ نجم الدین مرادی دراین باره 
گفت: در پی کســب خبری مبنی بر اینکه فردی در یک 
ســوله اقدام به نگهداری قرص های غیرمجاز کرده است، 
رسیدگی به موضوع در دســتورکار عوامل پلیس مبارزه 

با موادمخدر این شهرســتان قرار گرفت.وی با بیان اینکه 
ماموران پس از انجام اقدامات اطالعاتی و هماهنگی های 
قضائی انجام شــده به محل مذکور اعزام شــدند، گفت:  
ماموران در جریان بازرســی انجام شده از این محل 400 
هزار حب قرص فله ای به وزن 40 کیلوگرم و 40 هزارحب 

قرص غیر مجاز به وزن 20 کیلوگرم و 20 هزار حب قرص  
به صورت ورقه ای و 800 کیلو گرم پودر مواد اولیه تولید 

قرص را کشف و ضبط کردند. 
همچنین یک دستگاه خودرو سانتافه و یک دستگاه خودرو 
پراید نیز توقیف شــده و دو متهم نیــز در این خصوص 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشــت با تاکید بر اینکه 
مصرف این قبیل قرص ها برای ســالمتی بســیار مضر و 
خطرناک اســت، به خانواده ها توصیه کرد که حتما این 
قبیل داروها را از مراکز رســمی و مجاز و با تجویز پزشک 
تهیه و استفاده کنند و به هیچ وجه سراغ بازارهای خرید 

و فروش متفرقه و دالالن نروند.

پدرزنم کمک مالی نکرد؛ همسرم را کشتم

بازداشت سارقان ۲۰ میلیارد ریالی

دستگیری کالهبرداری ۳۰۰ میلیاردی امالک در فردیس

کشف ۷۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق چینی و ترکیه ای در تهران

کشف ۴۶۰ هزار قرص از یک سوله در شرق تهران

تصادف مرگبار ۳ کامیون و ۷ خودرو در کرمان
سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از تصادف مرگبار میان 
سه دستگاه تریلی و هفت دستگاه خودروی سواری در کرمان خبر داد.صادق 
محمودی در گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات این حادثه گفت:  در ساعت 
5:۱5 صبح دیروز یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای به سامانه ۱۱2 سازمان 
امدادونجات جمعیت هالل احمر اطالع داده شد که در جریان آن امدادگران 
نزدیک تریــن پایگاه های امدادونجات به محل حادثــه واقع در کیلومتر 40 
محور سیرجان-کرمان اعزام شدند.وی با اشاره به حضور امدادگران در محل 
حادثه گفت:  با حضور امدادگران در محل مشاهده شد که تصادف میان سه 
دستگاه تریلی با هفت دستگاه خودروی سواری رخ داده و در جریان آن ۱۶ 
نفر دچار حادثه شده اند.سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
با بیان اینکه درپی این حادثه یک نفر جان خود را از دســت داد، اظهارکرد:  
9 تن نیز دچار مصدومیت شدند که به مراکز درمانی انتقال داده شدند. باقی 
حادثه دیدگان نیز خدمات درمانی را در محل دریافت کردند.محمودی درباره 
علت وقوع این حادثه نیز گفت:  کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی پس 
از بررسی شواهد موجود در محل نسبت به اعالم دلیل وقوع این حادثه اقدام 

خواهند کرد.

تصادف آتشین ۳ خودرو، جان ۳ تن را گرفت
معاون عملیات ســازمان امــداد و نجات جمعیت هالل احمر از مرگ ســه 
تن درپی تصادف میان ســه دســتگاه خودرو در خراســان رضوی خبر داد. 
مرتضی مرادی پور در گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات این حادثه گفت:  در 
ساعت 5:40 صبح دیروز خبری مبنی بر تصادف میان سه دستگاه خودروی 
ســواری در کیلومتر 40 محور بردسکن به بجستان، حدود پنج کیلومتر بعد 
از جعفرآباد به مرکز فوریت های امدادی جمعیت هالل احمر اعالم شــد که 
در پی آن امدادگران از نزدیک ترین پایگاه های امدادونجات جاده ای به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی با اشــاره به حضور امدادگران در محل حادثه گفت:  با حضور امدادگران 
در محل مشاهده شد که تصادف میان سه دستگاه خودروی سواری رخ داده 
و شــدت آن به حدی بوده که موجب حریق یکی از آن ها شده است.معاون 
عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکه مجموعا در 
این تصادف شش تن دچار حادثه شدند، گفت:  متاسفانه سه نفر جان خود را 
از دســت دادند که عملیات رهاسازی آنان از سوی امدادگران جمعیت هالل 

احمر انجام شد. 
همچنین سه نفر نیز دچار مصدومیت شدند که برای دریافت خدمات درمانی 
به بیمارستان منتقل شدند.مرادی پور درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: 
امدادگران هالل احمر پس از انجام عملیات و ایمن سازی محل، به ماموریت 
خــود خاتمه و محل را به عوامل پلیــس راهنمایی و رانندگی تحویل دادند. 
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی علت این حادثه را بررسی و اعالم خواهند 

کرد.

آزار سیاه زن شوهردار در کرج 
مرد کرجی که 20 سال قبل مزاحم همسرش را به گلوله بسته بود، به اتهام 
قتل دستگیر شد. به گزارش رکنا، اواسط سال 8۱ در یکی از محله های کرج 
قتل مرد جوانی رقم خورد و قاتل پس از ارتکاب به جنایت از صحنه گریخت. 
تحقیقات اولیه نشان می داد که مقتول مدتی قبل از جنایت برای همسر قاتل 
مزاحمت هایــی ایجاد کرده و او را مــورد آزار و اذیت قرار داده بود.به همین 
دلیل قاتل برای انتقام از آزار سیاه او به یکی از شهرهای غربی کشور رفته و 
اسلحه ای تهیه کرد.سپس سر راه او قرار گرفته و با شلیک 5 گلوله از فاصله 

2 متری او را به قتل رساند.
در حالی که در تمام 20 سال گذشته متهم تحت تعقیب قضایی قرار داشت 
ســرانجام چند روز قبل در یکی از محله های تهران شناسایی شد و با نیابت 
قضایی و دســتور محمدجواد شفیعی بازپرس کشیک قتل پایتخت دستگیر 
شد.بنا بر این گزارش؛ رسیدگی به پرونده در جریان روال قضایی قرار گرفت.

مرگ تلخ و همزمان زن و مرد جوان در شوش
مسئول روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان از مرگ 2 نفر در شوش 

به دلیل مسمومیت با گاز خبر داد.
به گزارش رکنا، عارف اصل شــرهانی در تشــریح این حادثه، اظهار داشت: 
ســاعت 8  شامگاه جمعه پس از تماس با مرکز فوریت های پزشکی مبنی بر 
وقوع گاز گرفتگی در شهرک سلمان واقع در شهرستان شوش بالفاصله یک 
دســتگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.وی افزود: در این حادثه متأسفانه یک 
خانم 2۶ ســاله و یک آقای 40 ساله به دلیل مسمومیت گاز جان خود را از 

دست داده بودند.

بازداشت مرد مسلح پردیس 
سرپرســت فرماندهی انتظامی پردیس از دستگیری عامل تیراندازی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش رکنا؛ سرهنگ سید حجت ا..پورنجفی  با اعالم این خبر گفت: در 
پی وقوع تیراندازی در یکی از محله های شهر بومهن در دی ماه سال جاری 
و در راستای برخورد با هنجارشکنان و دارندگان سالح های غیرمجاز، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.وی 
افزود: ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات پلیسی عامل 
تیراندازی متواری وتحت تعقیب که به یکی از استانهای کشور گریخته بوده 
به محض حضور در سطح شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در 

عملیات ضربتی و منسجم وی را دستگیر کردند. 
ســرهنگ »حجت ا.. پورنجفی« افزود متهم با هویت مشخص که از متهمان 
ســابقه دار نیز می باشــد انگیزه خود را اختالف حســاب مالی عنوان کرد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرســتان پردیس در خاتمه با بیان اینکه از 
متهم چند قبضه ســالح سرد نیز کشف گردیده افزود: متهم پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد. سرهنگ »پورنجفی« 
درپایــان گفت: پلیس همواره با افرادی کــه بخواهند به هر طریقی اقدام به 
قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در 

چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کشف بیش از 1۰۰دستگاه رمز ارز قاچاق در آبادان
رئیس پلیس شهرســتان آبادان، از کشــف ۱05 دستگاه اســتخراج رمز ارز 
همراه ۱00عدد متعلقات )فن و پاور( در این شهرســتان، خبر داد: به گزارش 
رکنا؛  ســرهنگ  کیومرث کشــوری رئیس پلیس آبادان در این باره گفت: در 
پــی اقدامات اطالعاتی، ماموران انتظامی کالنتری ۱۶  امیرکبیر از نگهداری و 
استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در مکانی تحت عنوان 
لیزینگ خودرو در منطقه امیری این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: پس از شناسایی محل و انجام هماهنگی 
قضایی، تیمی از ماموران کالنتری به همراه عوامل آگاهی به محل اعزام شدند و 
در بازدید از این مکان ۱05دستگاه ماینر غیرمجاز همراه با ۱00 عدد پاور و فن 
مربوطه کشف کردند.رئیس پلیس شهرستان آبادان با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش تقریبی ماینرهــا را 42 میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: مرکز مورد 
نظر بالفاصله پس از جمع آوری رمز ارزها پلمپ گردید، پرونده قضایی در این 
زمینه تشــکیل و به دادسرا ارسال شد.سرهنگ کشوری در پایان خاطر نشان 
کرد: فعالیت غیرمجاز در حوزه رمز ارز عالوه بر مضرات اقتصادی باعت اخالل 
در شبکه برق رسانی می شود و از شهروندان می خواهیم هرگونه خبری در این 

زمینه را بالفاصله به پلیس ۱۱0 اطالع دهند.

حکم سنگین برای ۳ مرد که به دنبال گنج بودند 
مســئول واحد حقوقــی و امــالک اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان شــمالی گفت: 3 حفار غیرمجاز در شهرستان فاروج 
به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شــدند. به گزارش رکنا از خراســان شمالی، 
ملک حســین قویدل چوکانلو 8 بهمن ماه ۱40۱ با اعالم این خبر افزود: این 
تخلف در دادگاه تجدیدنظر خراســان شــمالی مورد رسیدگی قرار گرفت و 
متهمان به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.قویدل چوکانلو گفت: طبق ماده 
5۶2 قانون مجازات اســالمی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن 
امــوال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا 3 ســال 
و ضبط اشــیای مکشوفه به نفع وزارت و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت 

محکوم می شود.

اخبار کوتاه

کری خوانی در اینســتاگرام با قتل و دستگیری قاتل 
پایان یافت. به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
اوایل آبان امسال مرگ مشــکوک مردی در یکی از 
بیمارســتان های جنوب تهران به پلیس گزارش شد. 
با حضور ماموران در بیمارستان مشخص شد، مقتول 
پس از درگیری با مــردی هدف ضربه های قمه قرار 

گرفته و مجروح شده است.
 دوست مقتول او را در خیابان یافته و به بیمارستان 
بــرده و مرد جوان قبل از مــرگ، هویت قاتل به نام 
فرید را به دوستش گفته بود.ماموران راهی خانه قاتل 
شدند، اما او فرار کرده بود. رد خون در حیاط حکایت 
از درگیری در آنجا داشــت.فرید پس از گذشت سه 
ماه زمانی که به خانه پدرش بازگشــته بود، دستگیر 
شــد. متهم در جریان بازجویی ها گفت: من با چند 

نفر از دوســتانم یک گروه تشــکیل داده بودیم و با 
گروه دیگر در فضای مجازی، کری می خواندیم. این 
ماجرا به همین جا ختم نشــد و باعث درگیری های 
خیابانی شد.ســرکرده آن گروه در چند درگیری از 
من کتک خورد و دنبــال انتقام بود. به همین دلیل 
مقتول را برای انتقام از من اجیر کرده بود.آن شب با 
مقتول در دو مرحله درگیر شدم. زد و خوردمان باال 
گرفت و به سختی از دست وی فرارکردم. بعد به زور 
وارد خانه مان شــد. چاقو دستش بود و با هم درگیر 
شــدیم.من هم قمه ای را که در حیــاط خانه افتاده 
بود، برداشــتم و چند ضربه بــه او زدم. بعد از خانه 
بیرون رفت که فردای درگیری متوجه مرگش شدم.« 
پرونده این قتل در شــعبه دوم بازپرســی دادسرای 

جنایی تهران در دست بررسی است.

دختر جوان که با انگیزه اخاذی و سرقت، پسر مورد 
عالقه اش را ربوده و بعد از شکنجه، از او فیلم سیاه تهیه 
کرده بود تحت تعقیب قرار گرفت. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران  جوان، اوایل بهمن امسال مردی جوان با 
حضور در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران 
از سه مرد و دختر جوانی به اتهام آدم ربایی، سرقت و 
تهیه فیلم سیاه شکایت کرد. پرونده با دستور بازپرس 
حمیدرضا رستمی به پلیس آگاهی تهران ارسال شد 
و شاکی در تحقیقات گفت: چهار ماه قبل با دختری 
جوان به نام شــبنم در یک سایت دوست یابی آشنا 
شدم و ارتباط مان شکل گرفت. یک روز با من تماس 
گرفت و گفت که مشکلی برایش پیش آمده و خواست 
مرا مالقات کند که قبول کردم و روز بعد به محل قرار 
رفتم. در آنجــا خودرویی با من تصادف کرد و وقتی 

پیاده شدم، سه سرنشین آن خودرو به سمتم حمله ور 
شده و مرا ربودند. آن ها مرا به خانه ای در جنوب شهر 
تهران منتقل کردند. دســت وپایم را با پارچه بستند 
و در اتاقی زندانی کردند. پول هایم، انگشــتر طالیم و 
ساعت گران قیمتم را ســرقت کردند. بعد هم کتکم 
زدند. نیمه جان شــده بودم که شبنم وارد اتاق شد. 
متهمان از من فیلم سیاه گرفتند و تهدید کردند اگر 
شــکایت کنم، فیلم را منتشــر می کنند. بعد رهایم 
کردند. چند روز بعد تماس گرفتند و برای منتشــر 
نکردن فیلم درخواســت 500 میلیون تومان کردند 
که تصمیم به شــکایت گرفتم. متهمان فراری تحت 
تعقیب پلیس تهران قرار گرفتند و جست وجو ها برای 
یافتن سه مرد و یک دختر جوان در این رابطه ادامه 

دارد.
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