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حوادث

پدر دردعوای خانوادگی پسرش را آتش زد

 6سرنشینسمند
در آتش سوختند

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی
هرمزگان گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه
خودروی ســواری ســمند بــا گارد پل در
محور جاسک به میناب در حوالی سیریک،
 6سرنشــین آن در آتش سوختند .فاطمه
نوروزیــان در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
در این ســانحه یک مرد و پنــج زن در اثر
انفجار خودروی سمند جان خود را از دست
دادند .فرمانده پلیس راه اســتان هرمزگان
نیــز در تایید ایــن خبر گفــت :علت این
حادثه طبق برآورد اولیه ،سرعت غیرمجاز،
توجه نداشــتن به جلو و برخورد با گارد پل
در حوالی شهر ســیریک اعالم شده است.
ســرهنگ علی اسفندانی با اشاره به این که
هنوز جزییات دقیق حادثه مشخص نیست،
افزود :یــک تیم ویژه از پلیس راه هرمزگان
جهت بررسی ســانحه به محل اعزام شده
است.

معــاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ  ،از
دستگیری قاتلی که براثر اختالفات خانوادگی با بنزین پسر خود
را به آتش کشــانید ،خبر داد  .به گزارش عصر ایران ،ســرهنگ
کارآگاه علی ولیپــور گودرزی در توضیح ایــن خبر ،گفت  :در
 29مهرماه ســال جاری خبر سوخته شدن جوانی در شعلههای
آتش به کالنتری نازی آباد اعالم شــد که با حضور مأمورین در
محل مشخص شد در پی اختالف خانوادگی مابین پسر و پدری
بــا هویت معلوم و باال گرفتن قضیه ،پــدر پس از ریختن بنزین
روی پســرش ،با روش کردن فندک وی را به آتش میکشــاند
کــه در ادامه تالشهای پدر و مــادر برای خاموش کردن وی به
نتیجه نمیرســد و پسر با  55درصد سوختگی از ناحیه صورت،
کمر و دستها به بیمارستان شهید مطهری انتقال و تحت مداوا
قرارمیگیرد.معاونمبارزهباجرایمجناییپلیسآگاهیتهرانبزرگ
با اشــاره به اینکه مصدوم که فردی حدودا  39ساله بود پس از
 14روز به دلیل شدت جراحات و سوختگیها در بیمارستان فوت
کرد ،گفت :با فوت مصدوم دســتگیری عامل جنایت در دستور
کارماموران قرار داده شــد و متهم (پدر مقتول ) که پس از فوت

پســرش از محل متواری و در محل نامعلومی به ســر میبرد در
تحقیقات به عمل آمده  ،در مخفیگاهش در خیابان شهید رجایی

رئیــس کالنتری  ۱۵۰تهرانســر گفت :ســارقانی که با
شــیوهای خاص باتریهای خودروهای شــهروندان در
مناطق غربی پایتخت را به سرقت میبردند ،در تهرانسر
دستگیر شدند .سرهنگ حسین فاضلی ،رئیس کالنتری
 ۱۵۰تهرانســر در گفــت وگو با میزان اظهار داشــت:
در پی وقوع ســرقتهای متعدد باتری خودروهای ۲۰۶
هــاچ بک و صنــدوقدار مناطق غرب تهــران که بدون
تخریب صورت میگرفت ،کشــف و دســتور دستگیری
سارقان در دستور کارتیم عملیات کالنتری  ۱۵۰تهرانسر
قرار گرفت .وی ادامه داد :طی بررســیهای انجام شــده
از دوربینهای مدار بسته محدودهای که باتری خودروها
سرقت شده بود مشخص گردید فردی به تنهایی با پای
پیاده ضمن اســتفاده از یک ماسک پارچهای بر صورت،
یک آچار کوچک از آستین خود خارج و از زیر درب موتور
اقدام به باز کردن آن میکرد و سپس با استفاده از آچار،
باتری را باز کرده و کمی دورتر از محل پارک خودرو در

بین شمشادها یا آب راه کنار خیابان ،باتری را پنهان و با
استفاده از تلفن ،محل باتری را به پسرخاله خود میگفت
و به همین صورت به صورت سریالی باتریهای متعددی
را از خودروها باز و پنهان مینمود .سرهنگ فاضلی افزود:
پسرخاله این فرد پس از دور شدن این فرد از محل پنهان
نمودن باتری در زمانی مناســب با خودرو  ۲۰۶ســفید
رنگ به محل مراجعه و باتریهای سرقتی را جمع آوری
میکرد تا بدین ترتیب کســی به آنها شک نکند و نیز
پالک خودروشان در تصاویر دوربینهای مداربسته ضبط
نشود .رئیس کالنتری تهرانسر اظهار داشت :تیم عملیات
با شناســایی محلهایی که بیشترین وقوع سرقت اتفاق
میافتاد به صورت نامحســوس نسبت به کنترل تردد و
شناسایی دو نفر اقدام نمودند .سارقین با رویت مامورینی
کــه در کمین آنهــا بودند اقدام به فــرار میکنند که
پس از چهل دقیقه تعقیب و گریز موفق به دستگیری آنان
در محدوده کیلومتر  ۴بزرگراه شهید لشکری میشوند.
سرهنگ فاضلی عنوان کرد :پس از دستگیری مشخص
میشــود دو نفر با هم پسر خاله هســتند و هردو آنها
 ۳۰سال دارند و قوی هیکل و دارای سوابق متعدد شرارت
هستند در بدو دستگیری تعداد  ۸دستگاه باتری کشف
شد و پس از بازجویی اعتراف کردند که مدتهاست با این
روش در مناطق غــرب تهران روزانه بین  ۸تا  ۱۰باتری
مربوط به خودروهای  ۲۰۶هاچ بک و صندوقدار سرقت
میکنند و هرکدام از باتریها را به مبلغ  ۱۰۰هزار تومان
به مالخر در یکی از شهرهای اطراف تهران میفروشند.

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ
گفت:با انجام اقدامات ویژه پلیسی تعداد  ۹نفر از فعاالن شرکت
هرمی موسوم به کیونت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر
شدند .به گزارش میزان ،سرهنگ جهانگیر تقی پور ،معاون مبارزه
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران اظهار داشت :با انجام
اقدامات ویژه پلیســی ،کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ موفق به شناســایی مخفیگاه و محل فعالیت  ۹نفر
از فعاالن شرکت هرمی موســوم به کیونت در محدوده خیابان
استاد معین شده و طی یک عملیات غافلگیرانه هر  ۹نفر آنها را
دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .سرهنگ
جهانگیر تقی پور در خصوص فعالیت شرکت موسوم به کیونت

مصدوم شدن  2دانش آموز در سقوط پنکه سقفی در کالس
حسن نصاری افزود :یکی از دانش آموزان در
این حادثه از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه
سر آســیب دیدند که بالفاصله به بیمارستان
حضــرت زینب(س) اروندکنار اعزام شــدند.
وی اظهــار داشــت 2:دختــر بچــه پس از
مراقبتهــای درمانی اولیــه در اروندکنار به
بیمارســتان شــهید بهشــتی آبادان اعزام و
تحت مــداوا قرار دارند.نصاری گفت:چند ماه
پیش بخشــنامهای در خصــوص جمعآوری

شناسایی و دستگیر شد .سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه قاتل
رضا فردی حدودا  58ساله و معتاد به مواد مخدر شیشه میباشد
در اعترافات خود ،بیان داشــت :از مدتها قبل با پسرم اختالف و
جرو بحث داشتیم تا اینکه روز حادثه مشاجره ما باال گرفت و من
هم از روی عصبانیت مقداری بنزین که در اتاقک پارکینگ برای
موتورم کنار گذاشــته بودم را برداشتم و برای تهدید و ترساندن
عباس به سرو صورت و بدن وی ریختم که عباس به محض اینکه
متوجه موضوع شد لباســش را کند و بدور گردن من انداخت و
با تمام توان فشــار میداد و من که احساس خفگی داشتم او را
هل دادم و ناغافل فندک را روشن کردم و به محض روش شدن
فندک عباس در آتش شعله ور شد و من هم که شوکه شده بودم
به همراه همســرم تالش کردیم که آتش را خاموش کنیم و بعد
هم با آمبوالنس تماس گرفتیم و ...معاون مبارزه با جرایم جنایی
پلیس آگاهی تهــران بزرگ ،گفت :متهم پرونده برابر هماهنگی
با بازپرس محترم شــعبه سوم دادسرای جنایی ناحیه  27تهران
جهــت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیــار اداره دهم ویژه قتل
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

دستگیری ۹فعال شرکت هرمی

دستگیری پسر خالههای سارق غرب تهران

ســقوط پنکه سقفی در کالس درس در یک
مدرسه دخترانه روستایی در بخش اروندکنار
آبــادان موجب مصدوم شــدن  2دانشآموز
شــد .مدیر آموزشو پــرورش اروندکنار در
گفتوگــو با ایرنــا ضمن تائیــد مصدومیت
 2دختر بچه دانشآموز در این حادثه گفت:
این حادثه در کالس درس پایه ششم ابتدایی
مدرســه دخترانــه حضــرت معصومه(س)
روســتای نهر ســن بخش اروندکنار رخ داد.
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پنکههای ســقفی به مدارس اروندکنار ابالغ
شــده بود که متاسفانه مدیر مدرسه به دلیل
برخوردار نبودن مدرسه از برق دیموند برای
نصب و راه انــدازی کولر به ناچــار از پنکه
سقفی بجای کولر اســتفاده کرده است .وی
افزود:پس از اطالع از حادثه ،مدیر مدرســه
بــه آموزشوپرورش احضار شــده و به دلیل
اجرا نکردن بخشــنامه ،پرونده وی به هیئت
تخلفات استان ارسال شده است.

دعوت به همکاری
شرکت توسعه پلیمر پادجم
در راســتای اجرای سیاســتهای کالن صندوق
بازنشستگی کشــوری در مسیر توسعه اقتصادی
و اشــتغال ،شرکت توســعه پلیمر پادجم از بین
فارغالتحصیالن مقاطع تحصیلــی کاردانی،
کارشناســی /کارشناسی ارشــد با برگزاری
آزمــون سراســری دعــوت بــه همــکاری
مینماید.
داوطلبین جهت کســب اطالعات بیشتر به آدرس
 WWW.PJPC.IRمراجعه نمایند.

عنوان داشت :شرکت کیونت در واقع همان شرکت هرمی موسوم
به گلدکوئیست میباشــد که با تغییر عنوان و رویه اینبار تحت
عنوان استخدام در شــرکتهای دولتی و معتبر اقدام به جذب
اعضای عمدتا جوان میکند .اعضای فعال در این شرکت در ادامه
و به بهانه عدم امکان استخدام ،اعضای جدید شرکت را به فعالیت
در زمینه بازاریابی شــبکهای تشویق کرده و طی چندین جلسه
آموزشی نهایتا به بهانه واهی خرید تورهای مسافرتی خارجی از
افــراد مبالغی مابین  ۲۵تا  ۳۰میلیون تومان دریافت میکنند و
پس از دریافت این مبالغ آنها را به بهانه دریافت ســود مجبور
به عضوگیری از میان دوســتان ،بستگان یا سایر اعضای خانواده
میکنند تا زمینه ادامه فعالیت خود را فراهم کنند.
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واژگونیکامیون

حمل آهن در شادآباد

یک دســتگاه کامیون با محموله آهن در
شــادآباد ،واژگون شــد.به گزارش باشگاه
خبرنــگاران ،بــه گفته حســین طاهری
فرمانده آتش نشــانان اعزامــی؛ درزمان
رســیدن آتش نشــانان به محــل حادثه
مشاهده شــد یک دستگاه خودروی باری
خــاور با محموله آهن گرد ،دچار واژگونی
شــده و راننده آن که مردی 37ساله بود
قبل از رسیدن آتش نشانان صحیح و سالم
توسط خودروهای عبوری از خودرو خارج
شده بود .وی افزود:آتش نشانان به سرعت
پس از قطع جریان برق خودرو ،از نشــت
گازوئیل جلوگیری کردنــد و با قراردادن
عالئم هشــدار دهنده درمســیر ،عملیات
ایمن ســازی را انجام دادند و بار بســیار
ســنگین خودرو را به حاشیه امن خیابان
انتقال دادند.

دستگيریسارقمحتويات
خودرودرشهریار

فرمانــده انتظامي غرب اســتان تهران از
دســتگيري ســارق ســابقهدار محتويات
خــودرو و کشــف  ۲۰فقره ســرقت در
شهرستان شهریار خبر داد.به گزارش آنا ،
ســردار محســن خانچرلی در خصوص
دســتگیری ســارق حرفهای خودرو در
شــهریار گفــت :در پي وقــوع چند فقره
ســرقت محتويات خودرو در شهرســتان
شهریار ،شناسايي و دستگيري سارقان در
دستور کار پلیس قرار گرفت .وی ادامه داد:
مأمــوران با انجام تحقيقات گســترده و
تالشهای شبانهروزي موفق به شناسایی
یک ســارق ســابقهدار شــدند که پس از
هماهنگي قضائي ،متهم را در يک عمليات
غافلگيرانه در مخفيگاهش دســتگير و به
کالنتری انتقال دادنــد .فرمانده انتظامي
غرب اســتان تهران تصريح كرد :با انجام
تحقيقات و بازجوييهــاي صورتگرفته،
متهم به  ۲۰فقره سرقت محتویات داخل
خودرو در شهرســتان شهریار اعتراف کرد
و پرونده این متهم بعد از تشــکیل تحویل
مقامات قضائی شد.

