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ســخنگوی فراجــا از بازداشــت ۱۱۰ نفر 
در ارتبــاط با موضوعــات رخ داده اخیر در 
مدارس خبر داد.به گزارش ایســنا، ســردار 
ســعید منتظرالمهدی با اشــاره به موضوع 
مســمومیت دانش آموزان در مدارس برخی 
از استان های کشور گفـــت:  در ایام اخیر و 
در پی نگرانی های فراوان خانواده ها، پلیس با 
ایجاد بیش ازچهارهزار گشت  سواره و پیاده 
به صورت  محســوس و نامحسوس به طور 
روزانه مدارس کشــور را در رصد اطالعاتی و 
پایش عملیاتی قرار داد.وی با بیان اینکه در 
طــی این روزها بیش از ۱۱۰ نفر از خاطیان 
توســط ســازمان اطالعات فراجا شناسایی 
و دســتگیر شــدند، اظهارکرد:  شــماری از 
مســمومیت ها، واقعی و بخــش عمده دیگر 
متاثر از عوامــل روان شــناختِی مبتنی بر 
ترس و ســرایِت روانی بوده است.سخنگوی 
فراجا ادامــه داد: هیجان طلبی دانش آموزان 
و اســتفاده از بمبک های بدبو و موارد مشابه 
نیز از عوامل اصلی این رخداد اســت که در 

این راســتا حدود ۹ هــزار بمبک بدبو جمع 
آوری و از فروش آن جلوگیری به عمل آمد 
و تعدادی از واردکنندگان عمده که این مواد 
را از طریق کشــورهای همجــوار وارد کرده 
بودند، دستگیر شدند. بر اساس اعالم پایگاه 
اطالع رسانی پلیس، وی افزود: بعد از استفاده 
بمبک هــای بدبو در مــدارس، جلوی ورود 
آنها  به کشور گرفته شد و دو نفر نیز که در 
حال وارد کردن انبوه این مواد از کشورهای 
همجوار بــه صورت قاچاق بودنــد، با حکم 
قضائی بازداشت شدند.منتظرالمهدی تصریح 
کرد: بــه والدین گرامی و دانــش آموزان و 
معلمان گرانقدر سرزمین مان به جهت تامین 
امنیــت عزیزان مان در مــدارس، اطمینان 
خاطر می دهیم که پرونده این پدیده شــوم 
به زودی بســته خواهد شد و کماکان پلیس 
در کنار آنان است. سخنگوی فراجا همچنین 
از کشف و خنثی ســازی دو بسته انفجاری 
ازســوی ماموران پلیس خبر داد.به گزارش 
ایسنا، سردار سعید منتظرالمهدی در تشریح 

جزئیات این خبر گفت: ســربازان گمنام در 
سازمان اطالعات فراجا ساعتی پیش در پی 
دریافــت گزارش های مردمــی در خصوص 
وجود دو بســته مشکوک در یکی از مناطق 
شــهر تهران، بالفاصله به محل گزارش شده 
اعزام شدند.ســخنگوی فراجــا تصریح کرد: 
مامــوران پس از حضــور در محل مورد نظر 
و با بررســی های میدانــی متوجه وجود دو 
بسته انفجاری شــده و با هوشیاری به موقع 
تیم  چک و خنثی ســازی از وقوع حادثه ای 
ممانعت کردند کــه در صورت وقوع انفجار، 
صدمات جانی و خسارات مالی قابل توجهی 
متوجه شــهروندان عزیز می شــد.بر اساس 
اعالم پایگاه خبری پلیس، منتظرالمهدی با 
بیان این که تالش برای دســتگیری عوامل 
سازنده این بسته های انفجاری در حال انجام 
است، گفت: همکاری مردم و پلیس همواره 
نتایج ثمربخشــی داشته اســت؛ شهروندان 
عزیز در صورت مشاهده موارد مشکوک این 
چنینی حتما پلیس را در جریان قرار دهند.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهــران پنج مــورد از مهم تریــن حــوادث رخ داده در 
چهارشنبه ســوری را تشریح کرد.ســید جالل ملکی در 
گفت وگو با ایسنا، به تشریح پنج مورد از حوادث رخ داده 
در شب چهارشــنبه آخرسال در تهران پرداخت و گفت: 
یک حادثه مربوط به انفجار در یک منزل مسکونی است. 
این حادثه در ســاعت ۲۳:۲۸ به سامانه ۱۲۵ اطالع داده 
شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان سه ایستگاه 
را به محل حادثه واقع در محله فالح، خیابان اکبرسوری، 
نبش خیابان گلمحمدی اعزام کرد.وی با اشاره به حضور 
عوامل آتش نشــانی در محل گفت: با حضور آتش نشانان 
در محل مشــاهده شــد که حادثه در طبقه همکف یک 
ساختمان پنج طبقه مســکونی رخ داده و در جریان آن 
دو جوان که حدود ۲۱ ســال سن داشتند ازناحیه سر و 

صورت دچار حادثه شدند.
ملکی علت این حادثه را انفجار موادمحترقه اعالم کرد و 
گفت: هر دو جوان آســیب دیده در این انفجار به عوامل 
اورژانس تحویل داده شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران ســاعت وقوع حادثه دیگر 
مربوط به چهارشــنبه ســوری را ۲۱:۱۰ اعــالم کرد و 
گفت: درپی این حادثه آتش نشــانان به محل حادثه واقع 
در خیابــان امین حضور، خیابان جاویدی اعزام شــده و 
مشــاهده کردند که در حین درست کردن موادمحترقه 
دست ســاز انفجاری در یک منزل دو طبقه قدیمی رخ 
داده اســت. این حادثه خوشــخبتانه منجر به حریق یا 
تخریب نشــد.وی از انفجار در طبقه سوم یک ساختمان 
پنج طبقه مسکونی در خیابان آفریقا هم خبر داد و گفت: 

در جریــان این حادثه یک آقا و خانــم حدودا ۳۰ و ۲۵ 
ساله از ناحیه دست ها دچار مصدومیت شدند که با حضور 
عوامل اورژانس خدمات درمانی به آنان ارائه شد.ملکی با 
اشاره به آتش ســوزی یک مغازه لوازم خانگی در سه راه 
دالوران نیز گفت: این حادثه در ساعت ۲۰:۱۰ به سامانه 
۱۲۵ اطالع داده شــد که درپی آن آتش نشانان به محل 
اعزام شده و مشاهده کردند که در مقابل این مغازه عده ای 
اقدام به روشن کردن آتش کرده بودند که شعله های آتش 
به تابلوی مغازه ســرایت کرده و از آنجا وارد مغازه شده و 

خساراتی را به بخش هایی از آن وارد کرد.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران با بیــان اینکه این حادثه مــورد مصدوم و فوتی 
نداشت، گفت: آتش نشــانان ازچند جهت اقدامات خود 
برای اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند دقایقی بعد 
آن را به طور کامل مهار و اطفا کنند.وی از وقوع انفجار در 
یک مجتمع مســکونی واقع در جاده ورامین نیز خبر داد 
و گفت: این حادثه در ساعت ۲۰:۵۰ به آتش نشانی اعالم 
شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه ۸۶ 

را به محل اعزام کردند.
ملکی با بیان اینکه حادثه در یک انبار حدودا ســه متری 
در طبقه منفی یک این مجتمع مســکونی رخ داده بود، 
اظهارکرد: ظاهرا دو نوجوان مشــغول جابجایی یا درست 
کردن موادمحترقه بودند که این حادثه برایشان رخ داد. 

هر دو نفر از ناحیه دست ها دچار آسیب دیدگی شدند.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران همچنین از آتش ســوزی یک ساختمان قدیمی 
در بهارستان خبر داد.ســید جالل ملکی در گفت وگو با 

ایسنا دراین باره گفت: در ساعت ۲۳:۳۲ سه شنبه شب، 
یک مورد حادثــه حریق در یک ســاختمان قدیمی به 
سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی 
آتش نشانان ســه ایســتگاه را به همراه خودروی حامل 
تجهیزات تنفســی و پشــتیبانی به محل حادثه واقع در 

میدان یهارستان، خیابان نظامیه اعزام کرد.
وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه 
گفـــت: با حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که 
حریق در یک ســاختمان قدیمی یک طبقه با یک طبقه 
زیرزمین رخ داده و شــعله های آتش درحال ســرایت به 

ساختمان های دیگر است.
ملکی با بیان اینکه این ساختمان به انبار تبدیل شده بود، 
اظهارکرد: تمام این ساختمان و حتی بخشی از حیاط آن، 
مملو از لوازم یدکی ســاختمان بود. شعله های آتش نیز 
تمام ســاختمان و حیاط را در برگرفته و در حال سرایت 

به زیرزمین بود.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران با بیان اینکه آتش نشــانان دقایقی بعد شعله های 
آتش را به طور کامل مهار و اطفا کردند، گفت: دو مرد نیز 
در محل حضور داشتند که موفق به نجات جان خود شده 
و از ساختمان خارج شدند.وی با بیان اینکه خسارات مالی 
ناشی از این حادثه باال بود، گفت: کارشناسان آتش نشانی 
نیز اقدامــات خود برای یافتن دلیل ایــن حادثه را آغاز 

کردند.
افزایش ۲۲ درصدی آسیب دیدگان 

چهارشنبه سوری
رئیــس اورژانــس کشــور از افزایــش ۲۲ درصــدی 

آســیب دیدگان چهارشنبه سوری در کشــور خبر داد.به 
گزارش ایســنا، جعفر میعادفر گفت: از ابتدای اسفندماه 
تا پایان مراســم های چهارشنبه سوری در سراسر کشور  
۴۳۶۸ نفر به دالیلی مانند اســتفاده، ســاخت یا اصابت 
مواد محترقه دچار آســیب شدند.وی شمار جانباختگان 
را در ایــن مدت ۱۹ تن اعالم کــرد و گفت: ۱۲ نفر در 
اســتان تهران، دو نفــر در آذربایجان غربــی، دو نفر در 
همــدان، یک نفر در فارس، یک نفر در قزوین و یک نفر 
هم در آذربایجان شــرقی جان خود را از دست دادند.به 
گفتــه وی، ۳۵۵۷ نفر از آســیب دیدگان در همان روز 
چهارشنبه سوری مصدوم شــدند.وی ادامه داد: از میان 
کل مصدومــان حوادث چهارشنبه ســوری ۲۶۳ نفر در 
بیمارستان ها بستری هســتند که ۱۱ نفرشان در بخش 
مراقبت ها ویژه تحت نظر قرار دارند. همچنین ۲۱۰۳ نفر 
هم از بیمارســتان ترخیص شده اند. ۸۸ نفر از مصدومان 
هــم در همان محل خدمات درمانــی را دریافت کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشــور با بیان اینکه ۱۶۲ مورد 
قطع عضو در این مدت گزارش شــده است، گفت: ۷۸۹ 
مورد آســیب به چشم و ۵۹۴ مورد سوختگی نیز در این 
مدت گزارش شده است.میعادفر درباره استان های دارای 
بیشــترین حادثه نیز اظهارکرد: تهران، آذربایجان شرقی 
و آذربایجــان غربی به ترتیب با ۴۹۲، ۳۱۹ و ۳۱۳ مورد 

مصدوم در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
وی همچنین شــمار مصدومان در روز چهارشنبه سوری 
یعنی تاریخ ۲۳ اســفند ماه را بیش از ۲۱۰۰ نفر عنوان 
کــرد و گفــت: بیش از ۱۸۰۰ نفــر از این افــراد نیز از 

بیمارستان ترخیص شده اند.

رئیس پلیس آگاهی فراجــا از اجرای طرح 
عملیاتی دستگیری ســارقان تحت تعقیب 
و متواری در اســتان های سراسر کشور خبر 
داد و گفــت: در این طــرح بیش از ۲۵ هزار 
سارق دستگیر ۳۰ هزار و ۵۵۷ فقره سرقت 
از آنان کشف شد.ســردار محمد قنبری در 
تشــریح جزئیات این خبر گفت: در راستای 
مهار و تشدید اقدامات مقابله ای با جرایم به 

ویژه سرقت، طرح عملیات دستگیری سارقان 
تحت تعقیــب و متــواری از ۲۵ بهمن ماه 
تا ۱۹ اســفند ماه ســال جاری به مدت ۱۹ 
روز با حضــور کارآگاهان پلیس های آگاهی 
همزمان در اســتان های سراسر کشور اجرا 
شــد.وی افزود: گزارش های واصلــه از ۳۳ 

اســتان کشــور حاکی از آن اســت با انجام 
اقدامات پلیســی در اجرای این طرح بیش 
از ۲۵ هزار ســارق دستگیر شــده اند که در 
مجموع ۳۰ هزار و ۵۵۷ فقره انواع ســرقت 
کشف شده است.رئیس پلیس آگاهی فراجا با 
بیان اینکه یک هزار و ۷۰۰ تیم عملیاتی در 

اجرای این طرح ســهیم بودند، افزود: مقابله 
با سرقت های خشــن، دستگیری محکومان 
متــواری و متهمان تحــت تعقیب از جمله 
اولویت های ایــن طرح بود که قاطعانه انجام 
شد.وی خاطرنشــان کرد: برخورد قاطعانه با 
سارقان یکی از مهمترین مطالبات مردم است 

و با جدیت توسط پلیس آگاهی اجرا می شود.
قنبــری با بیان اینکــه امنیت محصول یک 
فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت 
همه مــردم برای تحقــق آن باید به پلیس 
کمک کنند، خاطرنشــان کرد: شــهروندان 
می تواننــد در صورت مشــاهده و برخورد با 
هرگونه موارد مشکوک، موضوع را به سامانه 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

پســر جوان کــه در اقدامی انتقام جویانه دوســتش را با 
شلیک گلوله به قتل رســانده بود از سوی قضات دادگاه 
کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شد.به گزارش 
رکنا، رســیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال گذشته 
با گزارش قتل پســر جوانی با شــلیک ۴ گلوله آغاز شد. 
با حضور مأموران در محل و بررســی های اولیه مشخص 
شــد که مقتول به نام شــهرام از سوی فردی که سوار بر 
خــودروی پژو ۴۰۵ بوده هدف گلوله قرار گرفته و به قتل 
رسیده است.مأموران در نخستین گام با رصد دوربین های 

مداربسته پالک خودرو را پیدا کرده و مشخص شد متعلق 
به زنی میانسال است. اما وقتی به اداره پلیس احضار شد 
گفت: روز حادثه خودرو در اختیار پسرم بوده است. به این 
ترتیب پسر وی بازداشت شد و در تشریح ماجرا گفت: روز 
حادثه از محله مان رد می شدم که دوستم کریم را دیدم. 
او قباًل در یک درگیری زخمی شده بود و چند هفته ای در 
بیمارســتان بود.کریم از من خواست تا او را به خانه شان 
برسانم. قبول کردم و روی صندلی عقب نشست اما دقایقی 
بعد در خیابان شــهرام را دیدیم. ناگهــان کریم از داخل 

ساکی که همراهش بود اسلحه ای بیرون آورد و به شهرام 
شلیک کرد و بعد هم من از ترسم به سرعت از محل حادثه 
گریختم و او را به خانه شان رساندم و رفتم. من بی گناهم 
و نقشی در این جنایت نداشتم.وقتی کریم بازداشت شد به 
قتل شهرام اعتراف کرد و گفت: یک ماه قبل سرموضوعی 
با شهرام اختالف پیدا کردیم و او با چاقو مرا تا پای مرگ 
برد. وقتی از بیمارستان بیرون آمدم تصمیم گرفتم انتقام 
بگیرم به همین خاطر یک اسلحه کالشنیکف به مبلغ ۲۰ 
میلیون تومان خریدم و همیشــه همراهم بود تا اینکه آن 

روز شــهرام را دیدم و او را کشتم.پس از اعترافات متهم و 
تکمیل تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد.در ابتدای 
جلسه مادر قربانی درخواست قصاص کرد.سپس کریم به 
جایگاه رفت و گفت: من قصدم کشتن شهرام نبود و فقط 
می خواستم او را ادب کنم.در پایان جلسه قضات وارد شور 
شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده، کریم را 
بــه قصاص و راننده خودرو را به خاطر معاونت در قتل به 

۲۵سال حبس محکوم کردند.

دختر ۷ ساله در تحقیقات پلیسی راز تنبیه مرگبار برادر 
کوچکش به دست نامادری را فاش کرد.به گزارش رکنا، 
۱۵ اسفند گزارش مرگ پسری ۶ ساله به بازپرس محمد 
وهابی اعالم شد. باتوجه به حساس بودن ماجرا، بازپرس 
جنایی دســتور تحقیقات دقیق در ایــن زمینه را صادر 
کرد. نخســت پدر کودک مدعی شد که وقتی صبح به 
ســراغ پسرش رفته متوجه شــده که نفس نمی کشد و 
او را به بیمارســتان منتقل کرده است. این در حالی بود 
که روی دهان و صورت پســر بچــه آثار کبودی و زخم 
به چشم می خورد. همین مســأله احتمال کودک آزاری 
را مطــرح کرد و بــار دیگر به بازجویــی از پدر کودک 

پرداختند که ایــن بار وی گفت: به خاطر اختالفاتی که 
با همســرم داشــتم چند ماه قبل از او جدا شدم. دختر 
۷ ســاله و پسر ۶ ساله ام نزد همســرم بودند اما دادگاه 
حضانــت آنها را به من داد و بعد از مدتی بچه ها نزد من 
آمدند. بعد از طالق با زن جوانی که دانشــجوی یکی از 
رشته های پزشکی اســت و از همسر اولش هم فرزندی 
۱۱ ساله دارد عقد موقت کردم. راستش را بخواهید من 
دروغ گفتم چون پسرم هنگام بازی از راه پله ها به زمین 
افتاد.اظهارات متفاوت مرد جوان، باعث شــد تا بازپرس 

جنایی دستور بازداشت او را صادر کند. این بار مأموران 
به سراغ نامادری پســربچه رفتند اما او مدعی شد پسر 
۶ ســاله هنگام تاب بازی زمین خورده و صورتش زخمی 

شده است.
در حالی که پــدر و نامادری هرکــدام ادعای متفاوتی 
داشــتند این بار تنها شــاهد ماجرا که خواهر ۷ ســاله 
پســرک بود تحت تحقیق قرار گرفت که او سرانجام راز 
کتک خوردن برادرش به دســت نامــادری را فاش کرد 
و گفت: برادرم داشــت بازی و ســر و صــدا می کرد که 

نامادری ام عصبانی شد و او را دعوا کرد و بعد هم خیلی 
محکم با دســت به صورت او کوبید. ساعتی که به دست 
داشت به گیجگاه برادرم خورد و باعث خونریزی و کبود 
شدن او شد.همان موقع گفتم برادرم را نزد دکتر ببریم 
اما نامادری ام مخالفت کرد. شــب که پدرم آمد و ماجرا 
را فهمید با نامادری ام دعوا کرد اما بازهم برادرم را دکتر 
نبــرد. برادرم با همان حال بــدش خوابید و صبح دیگر 
بیدار نشد.با توجه به اظهارات دخترک و شواهد مبنی بر 
کــودک آزاری مرگبار و اظهارات ضد و نقیض نامادری و 
پدر، به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی 

تهران، آنها بازداشت شدند.

سخنگوی فراجا خبرداد

بازداشت۱۱۰نفردربارهموضوع»مسمومیتدانشآموزان«

جزئیات ۵ انفجار و آتش سوزی مهم پایتخت در شب چهارشنبه آخرسال

دستگیری ۲۵ هزار سارق در کشور

گلوله باران دوست قدیمی جلوی آرایشگاه مردانه با کالشینکف 

مرگ تلخ پسربچه 6 ساله در تنبیه نامادری سنگدل 

افزایش مصدومان واژگونی اتوبوس راهیان نور 
به ۲۱ نفر

معاون اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز از افزایش مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل زائران راهیان نور 
در محور اهواز – شــوش خبر داد.صادق آزادمنش در گفت وگو با اشاره به 
آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران 
راهیان نور در محور اهواز – شوش اظهار کرد: بالفاصله پس از گزارش این 
حادثه، هشــت دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: 
در پی این حادثه در مجموع ۲۱ نفر مصدوم شــدند که مصدومان توسط 
تکنسین های اورژانس ۱۱۵ و آمبوالنس های هالل احمر به بیمارستان های 
اهواز و شــوش انتقال یافتند.معاون اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: خوشبختانه حال این مصدومان 
خوب اســت و تعداد زیادی از این افراد ترخیص شده اند و تعدادی نیز در 

بیمارستان تحت نظر هستند.

6 کشته و مصدوم در تصادف نیسان آبی با ماکسیما 
تصادف خودرو وانت نیســان و ماکســیما در کمربنــدی غربی، حدفاصل 
پــل ایثار و پل ۹ دی در ســاعت یک و ۴۹ دقیقــه بامداد دیروز منجر به 
فوت دو نفر و مصدومیت ۴ نفر شــد.به گزارش گروه حوادث رکنا، احسان 
سهیلی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمانشاه گفت: بالفاصله پس اعالم این حادثه خودروهای امدادی و اطفایی 
سازمان آتش نشانی از دو ایستگاه شماره دو و مرکزی به محل حادثه اعزام 
شــدند.وی  تصریح کرد:سه سرنشین خودرو ماکســیما که درون خودرو 
محبوس شــده بودند با استفاده از ست هیدرولیک رها سازی شدند. علت 

حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

انفجار یک خانه مسکونی در تفرش
 به علت نشت گاز

فرمانده انتظامی شهرســتان تفرش از وقوع انفجار یک باب خانه مسکونی 
بر اثر نشــت گاز و مصدومیت ۲ نفر خبر داد.سرهنگ  سعید فراهانی  در 
تشریح این خبر بیان داشــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر وقوع انفجار در یک خانه مســکونی در یکی از مناطق شهرستان 
تفــرش، بالفاصله ماموران گشــت کالنتری ۱۱ به همــراه دیگر نیروهای 

امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررســی های اولیه مشخص شد، 
علت انفجار نشت گاز بوده که موجب تخریب خانه مسکونی و مصدومیت 
۲ نفر شده که بالفاصله مصدومان توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی 

منتقل شدند.

بازداشت پزشک جوان در ایرانشهر 
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از شناسایی پزشک قالبی و 
دســتیارش در شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: متهمان توسط پلیس 
دســتگیر و از ادامه فعالیتشــان جلوگیری به عمل آمد.بــه گزارش رکنا؛ 
ســردار« دوســتعلی جلیلیان« اظهار کرد: عالوه بر مقوله امنیت، سالمت 
شــهروندان از خطوط قرمز پلیس بوده و پلیس با آن دســته از افرادی که 
بخواهند امنیت و ســالمت مردم را در جهت سودجویی های شخصی خود 

در معرض خطر قرار دهند برابر قانون برخورد می کند.
این مقام ارشــد انتظامی در ادامه افزود: ماموران پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی ایرانشــهر با انجام تحقیقات نامحســوس و اشــرافیت اطالعاتی، 
پزشــک قالبی و دســتیارش که بدون داشتن مجوز و تحصیالت متناسب 
در شهرستان اقدام به فعالیت می کردند را شناسایی و بررسی موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان تصریح کرد: در بررسی 
صورت گرفته مشخص شــد، این افراد سودجو فاقد تحصیالت دانشگاهی 
بوده و هیچگونه مدارک پزشــکی ندارد.سردار جلیلیان افزود: متهمان طی 
هماهنگی قضایی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شدند.

مرگ همزمان 4 رفیق ۱۵ و ۱6 ساله در بندرعباس 
واژگونی یک پژو پارس در بندرعباس جان۴نوجوان ۱۵تا ۱۶ساله را گرفت.

به گزارش رکنا؛ این حادثه یکشــنبه شب در محور کشار – بندرعباس در 
استان هرمزگان رخ داد.

۳ نوجوان اهل گچین و یک نوجوان اهل روســتای مغ احمد بندرعباس با 
یک پژو پارس در محور کشــار-بندرعباس با سرعت زیاد در حرکت بودند 
که ناگهان کنترل خودرو از دست راننده خارج و واژگون شد.این حادثه در 
محدوده رودخانه کشار رخ داده است و به دلیل شدت حادثه، متأسفانه هر 

۴نوجوان در دم جان باختند.

آتش سوزی هولناک در یک مرغداری 
خراسان رضوی رئیس شــبکه دامپزشکی تربت جام از آتش سوزی در یک 
واحد مرغداری و تلف شدن ۱۰ هزار قطعه جوجه خبر داد.به گزارش رکنا، 
دکتر علیرضا معتمدی مقدم خاطرنشان کرد: نقص فنی سیستم گرمایش 
این واحد مرغداری موجب ایجاد حریق و ســوختن تمام ســالن در آتش 
شد.وی با بیان اینکه عالوه بر تلف شدن ۱۰ هزار جوجه در این مرغداری 
بســیاری از تجهیزات از بین رفته اســت، تصریح کرد: تمامی جوجه های 
تلف شده تحت نظارت مستقیم دامپزشــکی دفن بهداشتی شدند.رئیس 
شــبکه دامپزشکی تربت جام بیان کرد: هرچند با توجه به گرانی تجهیزات 
مرغداران بسیار نکات را رعایت می کنند ولی برخی مواقع ناخواسته شاهد 
چنین وقایعی هســتیم. وی گفت: در ۲ سال گذشته چنین وقایعی را در 
شهرستان نداشــتیم، می طلبد مرغداران دقت بیشتری در زمینه سرویس 
و تعمیرات دوره ای سیســتم های برقی و گرمایشی واحدها داشته باشند.
معتمدی مقدم با تأکید بر اینکه مرغداران حتماً نسبت به بیمه جوجه های 
خود اقدام کنند، افزود: پرداخت خســارت فقط از طریق بیمه امکان پذیر 
است.وی یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۷ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه در هر دوره در شهرستان تربت جام داریم.

بازداشت قاتل مسلح در خانه روستایی پدرش 
هرمزگان با هوشــیاری و تالش ضربتی پلیس اطالعات اســتان هرمزگان 
یک قاتل و شــرور متواری در شهرستان خمیر شناسایی و دستگیر شد.به 
گزارش رکنا، فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان صبح دیروز، در تشــریح 
این خبر بیان کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی اســتان در اجرای طرح 
جمع آوری ســالح و مهمات غیر مجاز، بــا کار دقیق اطالعاتی و تعقیب و 
مراقبت های شبانه روزی و اقدامات فنی فردی را که در سال ۱۳۸۳ اقدام 
به قتل و شرارت در شهرستان خمیر کرده و متواری شده بود را شناسایی 

و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
ســردار غالمرضا جعفری افزود: ماموران با تالش همه جانبه صورت گرفته 
در محل های احتمال حضور متهم و فعال کردن منابع و مخبرین از حضور 
شرور متواری در منزل پدری خود در روستای چاری شهرستان بندرخمیر 
مطلع و با تشکیل اکیپی با همکاری پلیس آگاهی و اطالعات آن شهرستان 
به محل اعــزام و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را دســتگیر 
کردند. این مقام ارشــد انتظامی استان هرمزگان اظهار کرد: در بازرسی از 
مخفیگاه متهم یک قبضه اســلحه جنگی کالش تاشو به همراه یک تیغه 
خشاب حاوی ۲۸ فشنگ مربوطه و همچنین یک قبضه سالح کلت کمری 
به همراه دو تیغه خشاب و ۵۴ تیر مربوطه و یک عدد فشنگ سالح شکاری 
کشف و ضبط شد.وی ســوابق متهم دستگیر شده را دو فقره قتل عمد با 
ســالح گرم در سال ۱۳۸۳، تیراندازی مســلحانه و درگیری با افراد، چند 
فقره سرقت مسلحانه در جاده های خاکی شهرستان خمیر در سال ۱۳۹۹، 
ایجاد رعب و وحشــت و برهم زدن امنیت در منطقه از طریق تیراندازی و 
راه بندی در ســال ۱۴۰۰، حمل و نگهداری دو قبضه ســالح کلت کمری 
و کالش، تاســیس کارگاه تهیه و تولید مشــروبات الکلی در سال ۱۳۹۹، 
نگهداری شش قبضه سالح شکاری غیرمجاز به همراه مهمات مربوطه در 
ســال ۹۹ عنوان کرد.فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: شرور 
دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی 

معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

اخبار کوتاه

عامل قتل مرد جوان در بازار تهران ادعا می کند از مقتول 
۷۰۰ هزار تومان پول می خواســته و برای ترساندنش او 
را آتش زده است.به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه علی 
ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت خبرداد: با 
وقوع قتل یک مرد جوان براثر آتش ســوزی عمدی در 
جنوب تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار 
تیمــی زبده از کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 
گرفت. کارآگاهان در نخستین گام راهی صحنه جنایت 
شدند و با انجام تحقیقات میدانی پی بردند، مقتول و ۲ 
نفر از دوســتانش در یک چادر مشغول استراحت بودند 
که فرد ناشناســی به محل مورد نظر آمده و با پاشیدن 
بنزیــن آنها را آتش زده که در جریــان این حادثه یک 
نفر به قتل رســیده اســت.رئیس پلیس آگاهی پایتخت 
با بیان اینکه ۲ نفر از دوســتان مقتول دچار سوختگی 

۷۰ و ۴۰ درصــد شــده اند، ادامــه داد: کارآگاهان در 
نخستین گام با بهره گیری از شیوه های کشف نوین جرم 
و اقدامات اطالعاتی، هویت قاتل را شناســایی کردند و 
متوجه شــدند او در گذشــته به جرم حمل مواد مخدر 
و سرقت به زندان رفته اســت. با هماهنگی های الزم با 
مرجع قضایی راهی مخفیگاه متهم شدند و وی را در یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تحقیقات ابتدایی به 
اداره دهم پلیــس آگاهی منتقل کردند.وی افزود: متهم 
در ابتــدای تحقیقات منکر جرم خود بود اما پس از ارائه 
شــواهد و مدارک موجود در پرونده از سوی کارآگاهان 
به قتل مرد جوان با شگرد آتش افروزی اعتراف و عنوان 
کرد مقتول از او ۷۰۰ هزارتومان ســرقت کرده و همین 

موضوع باعث شــده تا دســت به جنایت هولناکی بزند. 
از نوجوانی در یکی از شــهرهای غرب کشور مشغول به 
کار در یک کارگاه خیاطی شــد و پس از ســال ها سعی 
و تالش توانســت که در جوانی بــرای خود یک کارگاه 
خیاطــی راه اندازی کار کند. اما رویاهای این مرد جوان 
در آن شهرســتان کوچک محقق نمی شد بنابراین یک 
روز تصمیم گرفت تا برای کار به تهران بیاید.سرنوشت با 
آن جوان یار نبود و خیلی زود در دام اعتیاد افتاد و فکر 
می کرد که هروقت اراده کنــد به راحتی می تواند آن را 
کنار گذاشته و به زندگی عادی ادامه دهد اما اینطور نشد 
و در نهایت ۱۵ سال کارتن خوابی را پشت سر گذاشته و 
در نهایت به خاطر یک بدهی ۷۰۰ هزار تومانی قاتل شد.

درباره آتش زدن چادر بگو؟ با قربانی، دوست بودیم 
که یک شب برای خوابیدن به چادر او رفتم و صبح ۷۰۰ 

هزار تومان پول مرا سرقت کرد.
مــن آن پول را با فروش ضایعات بدســت آورده بودم و 
هرچه به او گفتم که باید پس بدهی اما قبول نکرد پس 
برای تهدید چادر او  را آتش زدم و نمی خواستم او را به 

قتل برسانم.
مواد هــم می فروختی؟ مدتــی برای فــردی مواد 
میفروختم از هر ۱۰ تا بسته ۲ بسته برای خودم می ماند.

اون ۷۰۰ هــزار تومان برای مواد بــود یا ضایعات؟ برای 
ضایعات بود و اون زمان مواد فروشی نمی کردم.

بعد از آتش زدن چه کردی؟ من نمی دانســتم که او 
مرده اســت و وقتی مرا گرفتند باورم نمی شــد که آن 

شخص فوت کرده است.

جنایت هولناک بخاطر 700 هزار تومان 

رئیس پلیس فتا اســتان زنجان از شناسایی و دستگیری 
عامــل تهدید و اخــاذی از بانوی جوان به بهانه انتشــار 
تصاویر خصوصی در فضای مجــازی خبر داد.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ سید احمد موسوی در رابطه با شناسایی 
و دســتگیری عامــل تهدید و اخاذی به انتشــار تصاویر 
خصوصی شاکیه، اظهار داشت: در پی شکایت بانوی جوان 
زنجانی مبنی بر تهدید و اخاذی از طریق انتشــار تصاویر 
خصوصــی در فضای مجازی، مراتب بــه صورت ویژه در 
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه داد: 
با اقدامات فنی و شیوه و شگرد های خاص پلیسی، متهم به 

هویت معلوم در استان زنجان مورد شناسایی قرار گرفت و 
با هماهنگی مقــام قضایی در یک عملیــات غافلگیرانه 
دستگیر و به پلیس فتا زنجان انتقال داده شد.این مسئول 
انتظامــی تصریح کرد: در بازجویی های اولیه، متهم منکر 
بزه ارتکابی می شد، ولی پس از روبه رو شدن با مستندات، 
ضمن اعتراف به جرم خود، گفت از طریق شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام با شاکیه آشنا و پس از جلب اعتماد به بهانه 
ازدواج، اقدام به دریافت تصاویر خصوصی کرده و با تهدید 

به انتشــار این تصاویر، قصد اخاذی و برقراری ارتباطات 
نامتعارف را داشــت که توسط پلیس فتا زنجان دستگیر 
شد.سرهنگ موســوی ضمن توصیه به شــهروندان در 
خصوص نحوه استفاده از شــبکه های اجتماعی، هشدار 
داد و یادآور شد: والدین مراقب فرزندان باالخص دختران 
جوان در فضای مجازی باشــند و به آن ها گوشــزد کنند 
که فضای مجازی محل مناســبی برای اشــتراک گذاری 
اطالعات خصوصی و ارســال آن به افراد ناشناس نیست، 

چرا کــه امکان سوء اســتفاده افراد فرصت طلــب از این 
اطالعات شــخصی وجود دارد.رئیس پلیس فتا اســتان 
زنجان تاکید کــرد: کاربران فضای مجــازی تحت هیچ 
عنوان به افرادی کــه با وعده های مختلف، قصد برقراری 
ارتباطات اجتماعی با آن ها را دارند اعتماد نکنند و به هیچ 
وجه اطالعات و تصاویر شخصی خود را برای آن ها ارسال 
نکنند و در صورت برخورد با موارد مشــکوک، موضوع را 
 از طریق شــماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس:

www.cyberpolice.ir به مرکز فوریت های سایبری 
گزارش کنند.

خواستگار شیطان صفت آبروی دختر زنجانی را برد 


