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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

جنایتی که قبل از
سال تحویل رخ داد

گــروه حــوادث -مرجــان همایونــی/
عامــان قتــل مــرد میانســال وقتــی
می خواستند جسد او را با موتورسیکلت
بــه بیرون شــهر منتقــل کنند ،بــا افتادن
جسد وسط خیابان پا به فرار گذاشتند.
بــه گزارش «ایران» ،ســاعت  6صبح
اول فروردیــن ،مــرد جوانــی بــا پلیــس
تمــاس گرفــت و از کشــف جســدی خبر
داد و گفــت :بــرای لحظــه ســال تحویل
زودتــر از خواب بیدار شــدم کنــار پنجره
رفتم و به خیابــان نگاه کردم که متوجه
شــدم جســدی پتــو پیــچ وســط خیابان
افتاده است.
بــا ایــن تمــاس ،بالفاصلــه موضــوع
بــه بازپرس کشــیک قتــل و تیم بررســی
صحنه جرم مشــهد اعالم شد .به دنبال
اعالم این خبر بازپرس کاظم میرزایی و
تیم تحقیق راهی محل شدند .با حضور
در محل آنهــا با جنازه مردی حدوداً 50
ســاله مواجه شــدند .آثار چاقو روی بدن
مــرد میانســال و کبــودی دور گردنــش
حکایت از قتل داشت.
متخصصــان پزشــکی قانونــی در
معاینــات اولیــه اعــام کردنــد کــه مــرد
میانســال ابتــدا با ضربــه چاقــو مجروح
و بعــد از آن بــا طناب خفه شــده اســت.
از زمــان مــرگ نیــز حــدود  4ســاعتی
می گذشت.
در بازرســی از جیــب هــای قربانــی
مــدرک شناســایی کــه هویــت او را برمال
کند بدست نیامد .بدین ترتیب بازپرس

جنایی دســتور انتقال جســد به پزشــکی
قانونی و شناسایی هویت او را صادر کرد.
در گام بعــدی ،بازپــرس شــعبه 211
دادسرای ناحیه  2مشهد دستور بازبینی
دوربیــن هــای مداربســته اطــراف محل
کشــف جســد را صــادر کــرد .در بازبینــی
دوربین های مداربسته ،مشخص شد که
دو مرد به همراه یک زن جوان جســد را
روی موتور سیکلتی قرار داده و خودشان
با پای پیاده در حال حرکت هســتند .اما
ناگهان تعادلشــان را از دســت می دهند
و جســد بــه زمین مــی افتــد .آنهــا ابتدا
ســعی مــی کننــد جســد را دوبــاره ســوار
موتور ســیکلت کنند امــا از ترس حضور
مــردم جنــازه را رهــا کــرده و پــا بــه فرار
می گذارند.
بازبینــی دوربیــن های مداربســته نه
تنها راز رها کردن جسد را برمال کرد بلکه
تصویر دو مرد و زن میانسال را در اختیار
پلیس قرار داد.
ëëهویت قربانی
در حالی که تحقیقات برای شناسایی
هویــت مقتــول و عامــان جنایــت
ادامــه داشــت ،مــرد جوانــی بــه یکــی از
کالنتــری هــای مشــهد رفــت و از ناپدید
شــدن پــدرش کــه از اتبــاع افغانســتان
بودخبــر داد .او گفــت :پــدرم 50 ،ســال
دارد و دیشــب بــرای انجــام کاری ســوار
بــر موتورســیکلتش از خانــه خارج شــد.
امــا دیگر برنگشــت ،مادرم نــروژ زندگی
مــی کنــد و ما مدت هاســت که بــا پدرم
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در ایــران زندگی می کنیــم و حتی کارت
اقامــت هــم داریــم .ســابقه نداشــت که
پــدرم حفیظ دیر به خانــه بیاید آن هم
شــب ســال نــو ،بــرای همیــن نگــران او
شــدیم .ابتدا با دوســتان و اقوامی که در
ایران داریــم تماس گرفتیم اما کســی از
او خبری نداشــت ،برای همین تصمیم
گرفتیــم کــه موضــوع را بــه پلیــس خبر
دهیم.
از آنجایــی کــه مشــخصات حفیــظ با
مشــخصات جســد پیــدا شــده شــباهت
زیــادی داشــت ،مأمــوران از مــرد جوان
خواستند به پزشکی قانونی برود تا جسد
را شناســایی کند .با حضور مرد جوان ،او
جســد پدرش را شناســایی کــرد و هویت
قربانی بدین صورت مشخص شد.
ëëشناسایی پاتوق متهمان
در ادامــه بررســی هــا ،ایــن احتمــال
از ســوی بازپــرس جنایی مطرح شــد که
محل زندگی متهمان در نزدیکی کشــف
جسد بوده اســت ،چرا که آنها پای پیاده
جسد را منتقل می کردند .بدین ترتیب
کارآگاهــان جنایــی مشــهد بــه تحقیــق
میدانــی پرداختــه و در نهایــت یکــی از
اهالی محل چهره متهمان را شناســایی
کرد و گفت یکی از آنها کریم اســت و آن
زن هــم زلیخا همســر صیغه ای اوســت
نفــر ســوم هم پســر صاحب خانــه کریم
است.
بــا شناســایی محــل زندگــی متهمان
و هویــت آنها ،مأمــوران بالفاصله راهی

سرفه بی موقع ،دست سارق آکواریوم را رو کرد

گروه حوادث /سارق غذای ماهی
هــا وقتی پلیس را در یک قدمی خود
دید در یک جعبه مقوایی مخفی شد
امــا یک ســرفه بی موقــع او را در دام
پلیس انداخت.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی
«ایران» ،ساعت  3صبح 4فروردین،
پیرمــردی بــا پلیس تمــاس گرفت و
از حضور مرد مشــکوکی خبــر داد که
وارد مغــازه ای در نزدیکی خانه اش
شــده بود  .او گفت :من در خانه تنها
زندگــی مــی کنــم معمــوالً شــب ها
خوابــم نمــی بــرد و خیلــی کــم مــی
خوابم ،به همین خاطر بیشــتر وقتم
را پشت پنجره آپارتمانم می گذرانم
همســایه ها هــم می داننــد و به من
نگهبان محله می گویند.
او ادامه داد :االن هم پشت پنجره
ایســتاده بودم کــه چند لحظــه قبل،
مــرد جــوان ناشناســی قفــل مغــازه
آکورایــوم را شکســت و وارد مغــازه
شــد .این مغازه ای که می گویم یکی
از مغــازه هــای آکواریــوم معروف در
ایــن محله اســت و وســایل گرانبهای
زیادی داخل اش است.
ëëوقوع سرقت
بــا تمــاس مــرد تنهــا ،بالفاصلــه
مأمــوران کالنتــری  129جامــی راهی
محل شــدند .آنها بــا ورود به خیابان

نــواب و آدرســی کــه پیرمــرد اعــام
کــرده بود ،با مغازه ای مواجه شــدند
که قفل در ورودی آن شکســته شــده
بــود .اما خبــری از دزد داخــل مغازه
نبــود .مأموران بــه بازرســی از مغازه
پرداختنــد ولــی هیــچ رد و اثــری از
دزد داخــل مغازه پیــدا نکردند .این
در حالــی بود کــه داخل مغــازه بهم
ریختــه بــود و مقــداری از وســایل از
جمله جعبه خوراک ماهی ها داخل
ساکی قرار داده شده بود.
قفــل شکســته و ســاک نیمــه پــر
حکایت از اقدام به سرقت داشت اما
هیچ اثری از دزد نبود و مأموران این
احتمال را مطرح کردند که سارق در
گوشه ای از مغازه مخفی شده است،

چــرا که تنها راه برای خروج از مغازه
همان در ورودی بود.
ëëمخفیگاهی عجیب
مأموارن کالنتــری در تالش برای
یافتــن دزد بودند کــه ناگهان صدای
تــک ســرفه خفیفی به گوش رســید.
مأمــوران بدنبــال صدای تک ســرفه
بــه کارتــن بزرگی رســیدند کــه وقتی
در آن را بــاز کردنــد بــا ســارق جــوان
مواجه شــدند .متهــم که خــود را در
دام پلیــس مــی دید به ناچــار لب به
اعتــراف گشــود و گفت :ســابقه دارم
و قبــل از ایــن نیــز بــه زنــدان افتــاده
ام .مــن عالقه زیادی بــه ماهی دارم
و مــی دانــم که غــذای ماهــی خیلی
گــران اســت .مخصوصاً ماهــی های

محــل شــدند .در بررســی هــای صورت
گرفته کریم و پســر صاحب خانه اش به
نام شهرام بازداشت شدند.
ëëاعتراف به جنایت
در حالــی کــه کریــم و شــهرام منکــر
جنایــت بودند و مدعی بودند که مقتول
را نمی شناسند ،زمانی که با تصاویرشان
که از دوربین های مداربسته گرفته شده
بــود ،مواجــه شــدند بــه ناچــار بــه قتــل
اعتراف کردند.

خارجــی کــه قیمــت باالیــی دارد .از
طرفی در زندان متوجه شدم که بازار
خریــد و فــروش غذای ماهــی خیلی
داغ اســت .آن زمــان یکــی از هــم
ســلولی هایم گفت شخصی را سراغ
دارد کــه این غذاها را با قیمت خیلی
خوبی خریداری می کند.
او ادامــه داد :بعــد از آزادی از
زنــدان تصمیــم بــه ســرقت غــذای
ماهــی گرفتــم .مــی دانســتم کــه در
خیابان نواب ،بازار آکواریوم و فروش
ماهــی و غذاهــای ماهــی اســت .از
طرفــی مغــازه ای کــه بــرای ســرقت
انتخاب کرده بودم ،جزو مغازه های
بــزرگ و لوکــس بــود و از غذاهــای
گرانقیمــت ماهی هــم در این مغازه
با خبــر بودم .بــرای همیــن تصمیم
گرفتــم کــه از مغــازه ســرقت کنــم.
داخــل مغــازه در حــال جمــع کردن
غــذای ماهــی هــای خارجــی بــودم
کــه متوجــه حضــور مأمــوران شــدم.
داخــل کارتــن خالــی مخفــی شــدم
تــا پلیــس بــرود .امــا از شــانس بدم،
ســرفه ام گرفــت و بــا اینکــه دســتم
را روی دهانــم گذاشــته بــودم ولــی
صدایم شــنیده شد .سرهنگ شمس
بیرانوند ،رئیــس کالنتری  129جامی
گفت :متهم جوان بازداشــت و برای
تحقیقات به دادسرا منتقل شد.

سرقت دستگاه خودپرداز ناتمام ماند
گروه حوادث /ســارقان حرفه ای که قصد داشتند
بــا تخریب ســقف یــک مغازه دســتگاه خودپــرداز را
سرقت کنند از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســرهنگ حمیــد محمــدی نســب ،فرمانــده
انتظامی آستانهاشــرفیه در تشریح این خبر به ایسنا
گفــت :مأمــوران انتظامی پاســگاه دهشــال ســاعت
چهــار بامداد دیروز هنگام گشــت در روســتای درگاه
به یک دســتگاه نیســان با نشان یک شــرکت لبنیاتی
که کنــار مغازه لوازم کشــاورزی پارک بود ،مشــکوک
شدند.
ایــن مقــام انتظامی با اشــاره بــه اینکــه مأموران

حوالــی مغازه فوق را مورد بررســی بیشــتر قرار داده
و یــک نفر را در پشــت مغازه دســتگیر کردند ،افزود:
همدســت متهم بــا اســتفاده از تاریکی هــوا از محل
متواری شد.
در بررســی صــورت گرفتــه توســط مأمــوران
مشــخص شــد کــه ســارقان در حــال تخریب ســقف
مغــازه بــرای ورود و ســرقت از دســتگاه خودپــرداز
بودنــد .متهم  ۲۸ســاله در تحقیقــات پلیس هویت
همدست خود را افشا کرد.
ســرهنگ محمــدی نســب تصریــح کرد :بــا اخذ
نیابــت قضایــی ،همدســت  ۲۹ســاله متهــم در

کشف  ۱۵۴کیلو تریاک از دو پراید

گــروه حوادث /یک باند خانوادگی توزیع مواد مخدر که
 154کیلو تریاک را در  2دستگاه خودرو پراید جاسازی کرده
بودنــد درعملیــات مشــترک پلیس مبــارزه با مــواد مخدر
استان البرز و تهران دستگیر شدند.
سردار«عباسعلی محمدیان» فرمانده انتظامی استان
البــرز در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت :در پــی انجام

عملیاتــی غافلگیرانــه در یکــی از شــهرهای شــرق
گیالن توســط مأموران پلیس آگاهی این شهرســتان
دســتگیر شــد و متهمان به دو فقره سرقت نافرجام
از دو دســتگاه خودپــرداز در یکی از شــهرهای شــرق
گیــان نیز اعتراف کردنــد .بدین ترتیب هر دو متهم
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی آســتانه اشــرفیه از شــهروندان
خواســت ضمن جدی گرفتن هشدارهای پلیسی در
رابطه با پیشگیری از سرقت ،هرگونه موارد مشکوک
را به مرکز فوریتهای ۱۱۰پلیس اطالع دهند.

یکســری اقدامــات اطالعاتــی متمرکــز روی عناصــر فعال
درامر خرید و فروش مواد مخدرمحرز شــد که اعضای یک
خانواده در شهرستان «شهریار» اقدام به تهیه مواد مخدر
از اســتان های شرقی کشــور کرده و آنها را در بین مشتریان
خود در استان های «تهران» و «البرز» توزیع می کنند.
بالفاصلــه موضوع به پلیس مبــارزه با مواد مخدر ویژه

کریــم گفت :زلیخا همســر صیغه ای
ام بــود و مــدت صیغــه اش تمام شــده
بود .اما چون جایی برای زندگی نداشت
با مــن در ایــن خانــه  50متــری قدیمی
زندگــی می کرد .آن شــب لوله فاضالب
خانــه گرفته بود و هر کاری کردیم موفق
نشــدیم لولــه را بــاز کنیــم .حتی از پســر
صاحــب خانــه کمــک گرفتیــم امــا بــی
فایده بــود .در نهایت زلیخا گفت بیرون
می رود تا از کســی کمــک بگیرد.او ادامه

داد :زلیخــا رفــت و چنــد دقیقــه بعــد با
حفیظ برگشــت .گفــت او را درحال عبور
با موتورسیکلتش سر خیابان دیده و از او
کمک خواسته است.
وقتــی حفیظ وارد خانه شــد وسوســه
شــدیم کــه پول هایــش را ســرقت کنیم.
با اینکــه افغانی بود امــا از لباس هایش
مــی شــد فهمید کــه وضع مالــی خوبی
دارد .بــرای همین تصمیــم گرفتیم پول
هایش را ســرقت کنیم اما او که از ماجرا
با خبر شده بود شروع به داد فریاد کرد.
از تــرس اینکــه همســایه هــا متوجــه
نشــوند بــه او حمله کردیــم .چند ضربه
چاقــو زدیــم و بعــد از آن هــم طنابــی را
دور گردنــش انداختیــم کــه خفــه شــد
نمــی دانســتیم چــکار کنیــم .در نهایت
تصمیم گرفتیم جســد را در بیابان های
اطــراف دفن کنیــم و موتــورش را نیز در
محلــی رها کنیــم .برای همین جســد را
داخــل پتویی پیچانــده و بــه راه افتادیم
امــا از شــانس بدمــان ،جســد افتــاد.
مــی خواســتیم دوبــاره جنــازه مقتــول
را ســوار موتورســیکلت کنیــم امــا چــون
جســد ســنگین شــده بود و این کار زمان
می برد ترســیدیم که کســی مــا را ببیند.
بــرای همین جنازه را همانجا رها کردیم
و رفتیــم .زلیخا بعــد از آن ماجرا خانه را
ترک کرد و دیگر خبری ندارم.
بــه دســتور بازپــرس میرزایــی،
تحقیقــات بــرای یافتــن انگیــزه اصلــی
متهمان و دستگیری زلیخا ادامه دارد.

تیراندازی به خودروی مسروقه
در خیابان های تهران
گروه حــوادث /تعقیب و گریز پلیس
بــرای متوقف کــردن خودروی مســروقه
در تهران با تیراندازی و دستگیری سارق
پایان یافت.
ســرهنگ کیومــرث حســنوند،
ســرکالنتر پنجــم پلیــس پیشــگیری
پایتخــت در تشــریح ایــن خبــر گفــت:
ســاعت  ۴صبــح ســه شــنبه عوامــل
گشــت کالنتــری  ۱۵۰تهرانســر در جــاده
مخصــوص کرج به یک دســتگاه خودرو
پراید مشــکوک شدند و پس از استعالم
پــاک خودرو متوجه ســرقتی بــودن آن
شــده و دریافتنــد کــه ایــن خــودرو روز
گذشــته در منطقه نعمت آباد ســرقت
شده است.
پــس از مشــخص شــدن نتیجــه
استعالم ،دســتور ایست به راننده صادر

شــده که فــرد مورد نظر توجهــی نکرد و
بــا ســرعت بــاال و بــه صــورت مارپیچ به
حرکــت خــود ادامــه داد و فرار کــرد وی
در حیــن فرار بــه دو دســتگاه پراید و پژو
برخورد کرد و منجر به آســیب رســاندن
به این خودروها شد.
ســرهنگ حســنوند تصریــح کــرد:
مأمــوران پلیس پــس از تعقیــب و گریز
ایــن ماشــین در خیابانهــای تهــران بــا
تیراندازی هوایی و تیراندازی به ســمت
الســتیک ایــن خــودرو موفق بــه توقیف
خــودرو و دســتگیری ســارق شــدند کــه
در تحقیقــات مشــخص شــد ایــن فرد از
ســارقان سابقهدار شهرک ولیعصر بوده
و تحقیقــات تکمیلــی در ایــن خصوص
ادامــه دارد وی تاکنــون بــه  ۱۰ســرقت
اعتراف کرده است.

سرعت مرگبار جان راننده  ۲۰۶را گرفت

گروه حوادث /از ابتدای طرح نوروزی تا
 ۵فروردین ماه حدود  ۱۴۰نفر جان خود
اخبار
را در تصادفات از دست دادهاند.
سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راه راهور ناجا در تشریح
آخریــن آمــار تصادفــات جــادهای اظهــار کــرد :از ابتــدای طرح
نــوروزی تا  ۵فروردین  ۶۴درصد تصادفات کاهش یافته اســت.
همچنیــن درایــن مــدت  ۵۹درصد کاهــش تردد داشــتهایم .او
بیان کرد :ما ابالغ کردهایم همکاران با تخلف ســرعت غیرمجاز
برخورد کنند و مردم باید بدانند که خلوتی جادهها دلیلی برای
سرعت بی مورد و تجاوز از سرعت مجاز نیست .با این حال ۱۴۰
نفــر در تصادفات جادهای از ابتدای طرح نوروزی تا  ۵فروردین
جان خود را از دست دادهاند .رئیس پلیس راه راهور ناجا با بیان
اینکــه  ۲۴۰۰نفر نیز مجروح شــدهاند ،گفت :شــهروندان باید با
رعایت همه اصول و قواعد در سطح جادهها تردد داشته باشند.

کشف  ۱۵تن مواد مخدر در  ۵روز

گــروه حوادث /رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشــف
بیش از  ۱۵تن انواع موادمخدر در  ۵روز نخست امسال خبرداد.
بــه گزارش پایــگاه خبری پلیس ،ســردار«محمد مســعود زاهدیان»
اظهار داشــت :در پنج روز اول فروردین ســال ،۱۳۹۹پلیس مبارزه با
مواد مخدر سراســر کشــور با همکاری یگان های انتظامی و مرزبانی
کشــور طــی چندین عملیات جداگانه موفق به کشــف  ۱۵تــن و ۲۴۷
کیلوگرم انواع مواد مخدر شــدند که این میزان کشــفیات در مقایســه
با مدت مشــابه در ســال گذشــته  ۵۰درصد رشــد داشــته اســت .این
مقام ارشــد انتظامی با بیان اینکه  ۷۸درصد کشــفیات فوق ،مربوط
به تریاک بوده است ،گفت ۶۵ :درصد کشفیات موادمخدر در استان
های شــرق و حاشیه شرق کشور به دســت آمده که  ۷۳درصد از این
کشــفیات برپایه کار اطالعاتی بوده است.رئیس پلیس مبارزه با مواد
مخــدر ناجــا در پایان توصیه کرد :اثرات مخرب مــواد مخدر بر روح و
جســم انســان ،بر کسی پوشیده نیســت ،برهمین اســاس خانوادهها
بهویژه جوانان و نوجوانان عزیز همواره باید نسبت به این پدیده شوم
و تبعات آن هوشیار باشند.

بازداشت عامل انتشار کلیپ تدفین قربانیان کرونا

گــروه حــوادث /عامل انتشــار کلیپ جعلــی نحوه دفــن قربانیان
ویروس کرونا در سیستان دستگیر شد.
ســرهنگ «احمد ثمــره حســینی»  ،فرمانــده انتظامی شهرســتان
زابل با اعالم این خبر ،گفت :کارشناسان پلیس فتا در رص د فضای
مجازی متوجه انتشار کلیپی جعلی در یکی از شبکههای اجتماعی
شــدند مبنــی بر چگونگی دفن قربانیان ناشــی از بیمــاری کرونا در
منطقه سیســتان که بالفاصله موضوع را به صورت ویژه در دســتور
کار خود قرار دادند .در بررسی های به عمل آمده مشخص شد این
فرد با انتشــار این کلیپ جعلی در فضای مجازی موجب تشــویش
اذهــان عمومــی و ایجاد رعب و وحشــت در بین شــهروندان شــده
اســت .سرهنگ ثمره حسینی خاطر نشــان کرد :کارشناسان پلیس
فتــا با یک ســری تحقیقات فنی عامل انتشــار این کلیــپ جعلی را
شناســایی و با هماهنگی قضایی دســتگیر کردند  .متهم29ساله که
در بازجویی اولیه منکر موضوع بود در مواجهه با ادله و مســتندات
کشــف شــده اعتراف کرد .به گزارش ســایت پلیس ،متهم به مقام
قضایی معرفی شــد و سرهنگ ثمره حسینی بر تشدید پایش های
مســتمر بــر فضای مجــازی تأکید کــرد و گفت :از آنجا که براســاس
قانــون تشــویش اذهــان عمومــی از طریــق پخــش اخبــار دروغین
در فضــای ســایبری جرم اســت ،بی تردیــد پلیس با افــرادی که به
هر شــکل بخواهد به شــکل نامتعــارف و برخالف قانــون ،در حوزه
ســامت و بهداشــت شــهروندان ،کوچکتریــن ناامنــی ایجــاد کرده
و بــا انتشــار اخبار جعلی ،آرامش جســمی و روانی آنــان را به خطر
اندازند ،قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.

ریزش دیوار  ۷متری در مشهد حادثه ساز شد

گروه حوادث /رانش زمین در منطقه هاشــمیه مشــهد منجر به
فرو ریختن دیوار بر روی چند دستگاه خودروی سواری شد.
آتشــپاد دوم امیــر عزیــزی ،مدیر عامل آتش نشــانی مشــهد با
اعالم این خبر گفت :در این حادثه که روز سه شنبه در پی بارش
بــاران رخ داد یک دیوار هفت متری بر روی ســه خودروی پارک
شــده در پارکینــگ روبــاز یــک مجتمــع مســکونی آوار و موجب
بروز خســارات شــدید به این وســایل نقلیه شــد .وی اضافه کرد:
با حضور آتش نشــانان و نجاتگران آتش نشانی این خودروهای
آســیب دیده از زیر آوار خارج شــدند .مدیرعامل ســازمان آتش
نشــانی مشــهد گفت :این حادثــه تلفات جانی نداشــت و علت
دقیق وقوع آن در دست بررسی است.

 4عضو یک خانواده قربانی گازگرفتگی

گروه حوادث /یک دســتگاه ســواری پژو  ۲۰۶به علت سرعت زیاد و ناتوانی راننده در
کنترل خودرو با جدول کنار بزرگراه برخورد کرد و باعث مرگ راننده شد.
سرهنگ احسان مؤمنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب در تشریح این خبر
گفت :ساعت  ۱۸:۰۰روز سه شنبه  ۵فروردین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام
علی (ع) بعد از بزرگراه ارتش یک دســتگاه ســواری پژو  ۲۰۶به علت ســرعت زیاد و
خارج شدن کنترل وسیله نقلیه از اختیار راننده به جدول کناری برخورد کرد و پس از
شکستن  ۴اصله درخت واژگون شد.
به گفته وی در اثر شــدت ضربه راننده که پســری  ۲۰ســاله بود در محل حادثه جان
باخت و سرنشین دیگر مصدوم وتوسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
ســرهنگ مؤمنــی در پایــان توصیه کــرد :راننــدگان در هنــگام رانندگــی در محورهای
بزرگراهی با ســرعت مجاز و مطمئنه تردد کنند ســرعتی که در صورت مشاهده خطر
بتواننــد بــه راحتی وســیله نقلیه خــود را کنترل نمایند تا شــاهد وقــوع چنین حوادث
دلخراشی در سطح معابر شهر تهران نباشیم.

غرب اســتان تهــران اعالم شــد و اکیپی از مأمــوران پلیس
مبــارزه بــا مواد مخدراســتان البرز به شــهریار اعــزام و طی
یــک عملیات مشــترک موفق به دســتگیری  3نفر در این
رابطــه شــدند .در بازجویــی از متهمان ،مشــخص شــد که
مواد مخدر در  2دســتگاه خودرو پراید که در پارکینگ های
جداگانه پارک شده ،جاسازی شده است.

فرمانــده انتظامی اســتان البرز اظهار داشــت :مأموران
بــه محــل پارکینگ هــا اعــزام و در بازرســی از خودروها در
مجموع مقدار  154کیلو تریاک که در صندوق عقب هر دو
خودرو جاســازی شده بود ،کشف و متهمان پس از تشکیل
پرونــده همــراه با مــواد مکشــوفه تحویــل مراجــع قضایی
شدند.

گــروه حــوادث /نشــت گازموجب مــرگ یک خانــواده  4نفــری در
شهرســتان فردیس شد .سرهنگ سید مجید فیض جعفری معاون
هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز دراین باره گفت :در پی اعالم
مرکــز فوریــت هــای پلیســی  110مبنی بــر گازگرفتگی منجــر به فوت
اعضای یک خانواده در یکی از مناطق شهرستان فردیس بالفاصله
مأموران کالنتری  12اهری به محل حادثه اعزام شدند که پس از ورود
به واحد آپارتمانی و بررســی محل متوجه شدند که گازگرفتگی براثر
نشــت گاز آبگرمکن باعث مرگ اعضای این خانواده شامل پدر37
ساله ،مادر  33ساله و  2فرزند  9و  7ساله شده است.

دستگیری سارقان مسلح ایرانشهر

گروه حوادث 2 /نفر از عامالن ســرقت های مســلحانه شهرستان
ایرانشهر توسط پلیس آگاهی این شهرستان دستگیر شدند.
ســردار احمد طاهــری جانشــین انتظامی سیســتان و بلوچســتان
در ایــن بــاره گفــت :در پی گزارش ســرقت مســلحانه از یک منزل
مســکونی در خیابان آزادی ایرانشــهر بالفاصلــه تیمی از مأموران
پلیــس آگاهــی برای بررســی موضوع بــه محل اعزام شــدند که با
حضور عوامل انتظامی در محل ،مرد جوانی در مواجهه با عوامل
گشــت انتظامــی ادعا می کند کــه  3مرد نقاب دار بــا تهدید کلت
کمری وارد منزلش شــده اند و  2دســتگاه تلفن همراه و  400هزار
تومــان پول نقدم را ســرقت و با یک دســتگاه پــژو از محل متواری
شــده اند .پس از اظهارات مالباخته مأموران تحقیقاتشــان را آغاز
کردنــد و بــا بررســی میدانی موفق شــدند ســرکرده این بانــد را که
در یکی از روســتاهای حاشــیه شهر پنهان شــده بود شناسایی و به
صورت نامحســوس تحت نظــر گرفتند و پــس از اطمینان حضور
متهم با هماهنگی مقام قضایی محل را محاصره و او را دســتگیر
کردند .جانشــین انتظامی سیســتان و بلوچســتان تصریح کرد :در
این عملیات ضمن دســتگیری ســرکرده باند و همدستش خودرو
پژو پارس به همراه یک قبضه سالح مینی کالشنیکف و یک تیغه
خشاب با  8فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

