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کوتاه از حوادث
10مصدوم در واژگونی اتوبوس

واژگونی اتوبوس محور سیرجان به شیراز
 10مصــدوم برجای گذاشــت.به گزارش
رکنــا ،مدیرعامل جمعیت هــال احمر
اســتان کرمــان از تالش ۳ســاعته برای
امدادرســانی به  ۱۰مصــدوم در تصادف
رانندگی محور ســیرجان به استان فارس
خبــر داد.رضا فــاح ،مدیرعامل جمعیت
هالل احمر اســتان کرمان ،گفت :در پی
وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس
در کیلومتــر  ۷۲محــور اســتان فارس و
سیرجان بالفاصله نیروهای امدادی پایگاه
امدادونجات بین شهری گل گهر سیرجان
به محل حادثه اعزام شــدند .فالح با اشاره
اینکه در این حادثه  ۱۰نفر مصدوم شده اند،
افزود :هفت نفر از حادثه دیدگان با تالش
نیروهای امــدادی هالل احمــر کرمان و
همکاری نیروهای امدادی استان فارس در
این حادثه رهاسازی شدند.
توقيف  18خودروی شوتی

فرمانده انتظامي اســتان مرکزی از كشف
بيــش از  40ميليارد ريــال كاالي قاچاق
در عمليات توقيف  18دســتگاه خودروي
شوتي در شهرستان اراك خبر داد .حسن
مفخمي شهرســتاني در گفتگــو با پايگاه
خبــري پليس در بيــان جزئيات اين خبر
بيان داشــت :در تداوم طرح هاي عملياتي
پليس در مبارزه با قاچاق كاال و رسيدگي
به گزارش هاي متعدد مردمي در خصوص
رانندگي خطرناك خودروهاي سواري حامل
بار قاچاق در جاده ها ،طرح عملياتي ويژه
پليس در محورهاي مواصالتي شهرســتان
اراك اجرايي شد .وي اظهار داشت :در اين
طرح عملياتي كه به مدت يك روز با بهره گيري
از تــوان عملياتــي فرماندهــي انتظامي
شهرســتان اراك انجــام پذيرفــت،
 18دستگاه خودروي شوتي توقيف شدند.در
بازرسي از خودروهاي توقيفي انواع كاالي
قاچاق شــامل هندزفــري ،گاز صفحه اي،
لــوازم و تجهيزات موبايل ،كفــش ،بادام،
لوازم التحرير ،لوازم آرايشــي و بهداشتي،
لوازم برقي و لوازم آشپزخانه كشف شد.
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حوادث

کوتاه از حوادث

آزارزنتهرانیدرجادهلواسان

زن تهرانی در شــرق تهران که منتظر تاکسی بود سوار بر ارابه
شــیطان شد و  2مرد شیطان صفت در جاده لواسان نقشه شوم
خود را به اجرا گذاشــتند.به گزارش رکنا ،اوایل دی ماه ســال
جــاری زن جوانی با حضور در اداره پلیس از ســناریوی گرفتار
شــدن در دام  2زورگیر شیطان صفت که او را هدف تجاوز قرار
داده بودنــد خبر داد.زن جوان که ملیحه نــام دارد به ماموران
گفت :در شــرق تهران منتظر تاکســی بودم که یک خودروی
پژو  405خاکســتری رنگ با  2سرنشین مرد جلوی پایم توقف
کرد و چون فکر میکردم راننده مســافرکش و مرد کناریاش
مســافر است سوار بر خودرو شــدم .وی افزود :راننده در مسیر
از مــن و مرد دیگــر اجازه گرفت تا در میــان راه بنزین بزند و
همه چیز عادی به نظر میرســید که پس از بنزین زدن ناگهان
در اتوبان تغییر مســیر داد و به ســمت جاده لواسان رفت و در
آنجا بــا زور و تهدید مرا مورد تجاوز قــرار دادند فقط التماس
میکردم اما آنها گوش نمیدادند ســپس گوشی موبایل و 800
هزار تومــان پول نقدی که همراهم بود را ســرقت کردند .زن

جوان ادامه داد :مردان شــیطان صفت پس از اجرای نقشه شوم
شــان مرا در شــرق تهران از خودرو به بیــرون پرت کرده و به
ســرعت پا به فرار گذاشــتند.قاضی دادگاه کیفری یک استان
تهران با توجه به حساسیت موضوع دستور داد تا تیم ویژهای از
ماموران برای دســتگیری  2مرد شیطان صفت وارد عمل شوند
و ماموران در تحقیقات ابتدایی به پمپ بنزین رفته و در بررسی
دوربینهای مداربسته موفق شدند شماره پالک خودروی مردان

نوجوان17سالهایکهقاچاقچیاسلحهشد

نوجوان  17سالهای که حامل چندین اسلحه
گرم بوده است و این اسلحهها را به پایتخت
منتقل میکرد در عملیات پلیس پیشگیری
پایتخت دســتگیر شد.به گزارش برنا؛ نیاز به
تمایــز بین بزهکاری نوجوانــان و بزهکاری
بزرگساالن همواره احساس میشود .همواره
عنوان میشود که کودکان مبتال به اختالالت
رفتاری tکودکانی هستند که مستعد جرم و
نیاز به حمایت دارند و به جای اینکه این افراد
به دادگاه فرســتاده شوند ،باید به موسسات
مختلف اجتماعی منتقل شــده و با استفاده
از روشهای تربیتــی در این عرصه فعالیت
شــود .این ضرورت زمانی که در کنار جرائم
رخ داده قرار میگیرد با اما و اگرهای فراوانی
مواجه میشــود .نمونههایی که حتی قاچاق
اســلحه نیز در کارنامه آنها دیده میشود.
سهیل ،قاچاقچی  17ساله اسلحه یکی از این
موارد است که از علت دستگیری خود توسط
پلیس پیشگیری پایتخت میگوید :من صرفا
اسلحههای گرم را که بیشتر مقاصد شکاری
دارنــد حمل میکــردم و در زمینه خرید و
فروش آنها نقشی نداشتم .من این اسلحهها
را از اســتانهای غربی به صورت مقطعی از
هر استان به اســتان دیگر منتقل میکردم
تا به تهران برســد .او افزود :من فقط کرایه
حمل اسلحه را دریافت میکردم و از خرید و
فروش این اسلحهها چیزی عاید من نمیشد.
بعضا این اسلحهها را به مناطق شرقی کشور
نیز منتقــل میکردیــم .من بــا خودروی

شاکی :راننده در مسیر از من و مرد دیگر اجازه
گرفت تا در میان راه بنزین بزند و همه چیز عادی
به نظر میرسید که پس از بنزین زدن ناگهان در
اتوبان تغییر مســیر داد و به سمت جاده لواسان
رفت و در آنجا بــا زور و تهدید مرا مورد تجاوز
قرار دادند فقط التماس میکردم اما آنها گوش
نمیدادند سپس گوشی موبایل و  800هزار تومان
پول نقدی که همراهم بود را سرقت کردند

شــخصی این اسلحهها را به همراه همدست
خود منتقل میکردم .شــغل اصلیم کارگری
اســت و از طریق جا به جایی این اسلحهها
قصد داشــتم تا بدهیهای خود را پرداخت
کنم .مشــکالت اقتصادی ســبب شد تا من
این اقدام را انجام دهم و ســابقه کیفری نیز
ندارم و از اقدامی که انجام دادهام به شــدت
پشیمان هستم .سرهنگ کیومرث حسنوند،
ســرکالنتر پنجم پلیس پیشــگیری تهران
بزرگ در خصوص این پرونده گفت :یک باند
در روزهــای اخیر منهدم شــد و از آنها 4
اسلحه جنگی و  13اســلحه شکاری کشف
شد که از کشــورهای غربی این اسلحهها را
به داخل کشور و پایتخت منتقل میکردند.
او افــزود :راننده این خودرو در یک عملیات
ویژه توســط پایگاه امنیت دســتگیر شــد.
این اســلحهها به صورت ویژهای در خودرو
جاســازی میشد و در این راستا  10نفر نیز
دستگیر شدهاند و پرونده نیز مفتوح است و
تحقیقــات در خصــوص آن ادامه دارد .این
مقام انتظامی خاطرنشــان کــرد :از این باند
مقادیر زیادی فشنگ نیز کشف شد و پس از
انجام تحقیقات این نفرات به مراجع قضائی
معرفی خواهند شــد .باید توجه داشــت که
حمل هر نوع اسلحه شکاری نیز جرم است و
پلیــس با این عرصه نیز مقابله خواهد کرد و
هر شخصی به هر نحوی در حمل و استفاده
از آنها دخیل باشــد نیز مرتکب جرم شده
است.

شــیطان صفت را ردیابی کنند و در ادامه دســتور توقیف خودرو
صادر شد.تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه  21دی ماه امسال
 2مرد به نامهای حمید و ارســان ســوار بر خودروی پژو 405
خاکستری رنگ شناســایی و در عملیات پلیسی دستگیر شدند.
متهمان ابتدا خود را بیگناه معرفی میکردند اما وقتی پیش روی
زن جوان قرار گرفتند به اقدام شــیطانی خود اعتراف کردند.بنا بر
این گزارش 2 ،متهم به دستور قاضی پرونده در دادگاه کیفری یک
استان تهران به زندان رجایی شهر منتقل شدند.

سارق حرفهای منزل دستگیر شد

ســرقت منزل است .وی
رئیس پایــگاه یکم پلیس
افــزود :پس از شناســایی
آگاهــی تهران بــزرگ از
هویت سارق کارآگاهان در
دستگیری سارق حرفهای
گام بعدی با هماهنگیهای
منــزل خبــر داد و گفت:
قضائــی و در یک عملیات
متهم دارای  ۱۰فقره سابقه
ضربتــی و غافلگیرانــه در
کیفری است.
تهرانپارس دســتگیر و به
به گزارش میزان ،سرهنگ
پلیس آگاهی منتقل شد.
کارآگاه سید علی شریفی
شاکی :ساعت  ۳بعد از ظهر ایــن مقــام انتظامی گفت:
گفــت :یازدهم آبــان ماه
پروندهای با موضوع سرقت برای رفتن دیدار بســتگان از حســین پس از دستگیری
منــزل در کالنتــری  ۱۶۴منزل خارج شــدم و ســاعت و در بازجوییهــا بــه بزه
قائــم (عــج) تشــکیل و  ۱۱شب هنگامی که به خانه انتسابی در خصوص سرقت
بــا دســتور قضائــی برای مراجعت کردم با قفل تخریب منزل شاکی اعتراف و اعالم
رسیدگی تخصصی به پلیس شده در مواجه و پس از ورود به داشــت ،در اطــراف محله
منزلمتوجهسرقتلوازمواموال نوبنیاد برای ســرقت پرسه
آگاهی ارجاع شد.
به ارزش تقریبی  ۱۵۰میلیون میزدم که به منزل شاکی
وی عنــوان کرد :شــاکی
اظهــار کــرد ،ســاعت  ۳تومان شدم
برخوردم و به نظر میرسید
کــه متروکه باشــد از روی
بعد از ظهر برای رفتن دیدار
نردهها وارد حیاط شــدم و
بستگان از منزل خارج شدم
قفل درب ورودی را تخریب و اموال شــاکی
و ساعت  ۱۱شب هنگامی که به خانه مراجعت
را سرقت کردم ،بخشــی از اموال را به مالخر
کردم با قفل تخریب شده در مواجه و پس از
فروختم و بخشــی از امــوال را نیز در منزل
ورود به منزل متوجه ســرقت لــوازم و اموال
پدریام مخفی کردم .رئیس پایگاه یکم پلیس
به ارزش تقریبی  ۱۵۰میلیون تومان شــدم.
آگاهــی در پایان با بیان اینکه در بازرســی از
رئیــس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منزل پدری متهم بخشــی از اموال ســرقت
افــزود :کارآگاهان ضمن بازدید از محل وقوع
کشف و تحویل شاکی شد ،اضافه کرد :پرونده
جرم با بهرهگیری از شــیوههای نوین و علمی
به همراه متهم به شعبه  ۵دادیاری دادسرای
کشف موفق به شناســایی سارق که حسین
ناحیه یک تهران ارسال و با صدور قرار مناسب
نام داشت شده و با اســتعالم سوابق کیفری
روانه زندان شد.
او مشخص میگردد او دارای  ۱۰فقره سابقه
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خسارت به  ۸۰روستا در زلزله هرمزگان

ی به بزرگی
بامداد شنبه ( ۲۷دی) زمینلرزها 
 ۵/۵ریشتر در عمق  ۱۹کیلومتری زمین ،مرز
خلیج فارس ،جزیره قشم و هرمزگان  -حوالی
کنگ در استان هرمزگان را لرزاند .به گزارش
ایسنا ،بنا به گفته مهرداد حسن زاده مدیرکل
بحران استانداری هرمزگان ،تنها یک مصدوم
در این زلزله گزارش شد که به صورت سرپایی
مداوا یافت .همچنیــن رضا برومند مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
هرمــزگان گفت :زلزله آســیبی بــه بناهای
تاریخی هرمزگان ،وارد نکرده اســت .از سوی
دیگر استاندار هرمزگان گفت :ترک خوردگی
و ریزش برخی از منازل مســکونی در دژگان،
سایه خوش ،دوآب ،برکه سفلین در بندرلنگه و
باسعید و در قشم رخ داده که تاکنون خسارت
به حدود  ۸۰واحد روستایی با  ۲۰تا  ۸۰درصد
خرابی گزارش شده است.
پخششدنعکسهایخصوصییکدختر

عامل انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی یک
دختر در ایالم دســتگیر شد.به گزارش رکنا،
سرهنگ علی جمالی ،رئیس پلیس فتای ایالم
اظهار داشت :در پی مراجعه یکی از شهروندان
به این پلیس و طرح شــکایت مبنی بر اینکه
تصاویــر خانوادگی وی در شــبکه اجتماعی
اینستاگرام منتشر شده است ،در این خصوص
پروندهای در پلیس فتا تشکیل شد .این مقام
مســئول در ادامه گفت :با انجام اقدامات فنی
و تخصصی کارشناســان این پلیس گرداننده
صفحه اینســتاگرامی با هویــت معلوم مورد
شناســایی قرار گرفت و به پلیس فتا احضار
شد و این مجرم ســایبری در برابر مستندات
ارائه شده پلیس ،به جرم ارتکابی خود اعتراف
کرد .متهم انگیزه خود را ســرگرمی و افزایش
دنبالکنندگان عنوان کرده است.
دستگیری قاتل فراری باالی تیر برق

سرقت ســیم برق ،قاتل فراری را در کرمانشاه
لو داد.به گزارش رکنا ،ســرهنگ آمویی اظهار
داشت :ماموران پاسگاه چهارزبر حین گشت زنی
در یکی از روستاها به دو سارق برخورد کردند که
با باالرفتن از تیرچراغ برق مشغول سرقت سیم
و کابل برق بودند .وی ادامه داد :ماموران با دیدن
این صحنه به سرعت خود را به سارقان رسانده و
آنها را دستگیر و به پاسگاه منتقل کردند .آمویی
افزود :ماموران حین بازجویی از سارقان دستگیر
شده متوجه شدند یکی از آنها چندی قبل به
دلیل ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس آگاهی
قرار دارد .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان کرمانشاه از انتقال قاتل متواری به پلیس
آگاهی برای بازجوییهای تکمیلی خبر داد.

