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حوادث

سهشنبه  28فروردین  1397شماره 3934

حادثه
یادداشت

یک کشته و ۱۴مصدوم در
تصادف زنجیرهای در اتوبان
کرج-قزوین

ساعت  ۲۳:۴۵یکشنبه  ۲۶فروردین تصادف
زنجیرهای در الین شــمالی اتوبان کرج قزوین،
حوالی کارخانه ماموت ،بین یک دستگاه تریلر،
سه دستگاه اتوبوس و یک دستگاه سواری پراید
به اورژانــس  115البرز اعالم شــد.به گزارش
خبرآنالین و به نقل از روابط عمومی ســازمان
اورژانس؛ پس از رســیدن تکنسينهاي اعزامی
بر بالین مصدومین و ارزیابی صحنه و وضعیت،
مشخص شــد که عالوه بر جراحت  14تن که 7
زن و  7مــرد بودند ،راننده یکی از اتوبوســها که
مردی حدودا  50ســاله بود ،در اثر شدت آسیب
وارده ،در دم جان باخته بود.مصدومین شــامل
مردی  48ساله و راننده پراید و بقیه سرنشینان
اتوبوس ،ضمن دریافــت خدمات درمانی پیش
بيمارســتاني توســط آمبوالنس های اعزامی
اورژانس به بیمارستان های شهید مدنی کرج و
امام جعفر صادق علیه السالم منتقل شدند .حال
هیچیکاز مصدومینوخیمنبودهاست.

کودک  ۱۱ساله قربانی
اسیدپاشیشد

معاون اجتماعی انتظامی اســتان کرمانشاه
از دســتگیری یکی از متهمان اسیدپاشــی در
شهرستان اسالم آبادغرب خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمدرضا آمویی
اظهارکرد :بــه دنبال اعالم مرکــز فوریت های
پلیســی مبنی بر وقوع یک فقره اسید پاشی که
صبح روز یکشنبه ( 26فروردین) در شهرستان
اســام آبادغرب رخ داد ،موضوع به صورت ویژه
تحت بررســی قرار گرفت.وی با بیان اینکه این
حادثــه در مقابل یکی از مــدارس رخ داد ،ادامه
داد :پــس از حضــور ماموران در محــل حادثه
مشخص شد نوجوانی یازده ســاله مورد حمله
اسید پاشی قرار گرفته است .آمویی خاطرنشان
کرد :این دانش آموز از ناحیه سمت راست صورت
و پشت دو کتف مجروح شــده و اکنون در حال
طی کردن مراحل درمانی در بیمارســتان است.
معاون اجتماعی انتظامی کرمانشاه با بیان اینکه
دو متهم در این خصوص شناسایی شدند ،افزود:
یکی از آنها دســتگیر و متهم دیگر فراری است
که تالش جهت دســتگیری وی ادامه دارد.وی
با بیان اینکه متهمان اسید پاشی نسبت فامیلی
با یکدیگر ندارند ،تصریح کــرد :علت وقوع این
حادثه اختالفات شــخصی بوده اســت.جمال
الدین برجی ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان
ِ
وضعیت کودکی
اســام آباد غرب درباره آخرین
که قربانی اسیدپاشــی شــد ،گفت :این دانش
آموز  ۱۱ســاله و در پایه ششم تحصیل می کند
و صبح دیروز هنگام خروج از خانه ،مورد تعرض
 ۲نفر قرار گرفت.او با اشــاره به اینکه از جزییات
بیشتر این ماجرا اطالعی ندارم و مابقی اطالعات
از سوی نیروی انتظامی اعالم خواهد شد ،گفت:
برای در جریان قرار گرفتن حال این دانش آموز
به بیمارستان کرمانشاه رفتم؛ البته اجازه دیدن
دانش آموز داده نشد اما با اولیا صحبت کردم.مدیر
آموزش و پرورش شهرســتان اسالم آباد غرب با
درمان این دانش آموز گفت:
اشــاره به وضعیت
ِ
جراحی بر روی بدن این دانش آموز انجام شــده
و خوشبختانه چشمان او ســالم است و آسیبی
ندیده ،عمل موفقیت آمیز بوده و پزشک نسبت به
شرایط کودک ابراز امیدواری کرده است.

شلیک به مادر از سوی
پسرناخلف

با حضور به موقع پلیس فــرار جوان ناخلف
که با شلیک اســلحه مادر خود را مضروب کرده
بود ،ناکام ماند.ســرهنگ ســید جواد رضوی
فرمانده انتظامی شهرســتان دشتستان گفت:
روز یکشــنبه در پی وقوع یک فقــره تیراندازی
در شــهر دالکی خانمی مصدوم و بــرای مداوا
به بیمارســتان شــهید گنجی برازجان منتقل
شــد.این مقام انتظامی گفت :با حضور به موقع
ماموران کالنتری دالکی تحقیقات وبررسیهای
دقیق پلیســی جهت شناســائی و دستگیری
عامل یا عاملین تیراندازی آغاز شد.رضوی ادامه
داد در نتیجه تحقیقات واقدامات پلیسی انجام
شده مشخص شد که فردی با یک قبضه اسلحه
کلت کمری اقدام به شــلیک تیر به سمت مادر
خود کرده و از محل متواری شده است.سرهنگ
رضوی گفت :با مشــخص شــدن هویت متهم
ماموران انتظامی در کمترین زمان ممکن عامل
تیراندازی را دستگیر و یک قبضه سالح کمری
بکار رفته در تیراندازی از وی کشــف شــد.این
مقام انتظامی بیان کــرد :متهم در بازجوییها و
تحقیقات به بزه انتسابی اعتراف و علت و انگیزه
خود را اختالفات خانوادگی عنوان کرد که دراین
راستا پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات
تحویلمرجعقضاییشد.
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پای خانم آرایشگر مطلقه در میان است

قتل وحشتناک پسر  17ساله در جنوب تهران
ماجرای زخمی شــدن وحشتناک پســر  17ساله ای که قصد
داشت با آرایشگر مطلقه ای ازدواج کند با فوت او رنگ و بوی جنایی
گرفت.
به گزارش فارس ،بامداد دیروز بود که ماموران انتظامی کالنتری
 160خزانه در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر از فوت
مشکوک پسری جوان روی تخت بیمارستان دادند.
براساس اظهارات ماموران این پسر جوان از بامداد  24فروردین
ماه ســال جاری به بیمارستان منتقل شــده بود و علت فوت نیز

برحسب ظاهر شدت جراحات وارده به بدن مقتول بود.
پس از ثبت این اظهارات تحقیفات گسترده ای در زمینه ماجرا
کلید خورد و مشخص شــدن اصل درگیری بین متوفی ،دوست
متوفی و زن همراه شان با یک مرد غریبه بوده است.
براســاس اظهارات زنی که پایش به این پرونده باز شده بود بین
مقتول و این زن یک رابطه احساســی برقرار بود و حتی مقتول به
خواستگاری این زن نیز رفته بود که خانواده ها با این وصلت اعالم
مخالفتکردهبودند.

این زن جوان به دادسرای جنایی منتقل شد و در برابر بازپرس
کشیک قتل پایتخت مدعی شد :من آرایشگر هستم و مقتول نیز در
کار چاپ و پخش تراکت های تبلیغاتی بود.
زمانیکهبرایچاپتراکتتبلیغاتیآرایشگاهمنزداورفتهبودمبا
هم گرم گرفتیم و پس از مدتی تصمیم به ازدواج گرفتیم اما خانواده
ها مانع شدند.
آرایشــگر جوان ادامه داد :شب واقعه نیز ســوار موتور مقتول و
دوستش شده بودم تا به خانه بروم که یکدفعه قاتل به داخل کوچه
محل وقوع جنایت آمد و آرش و دوستش را هدف ضربات قمه اش
قرار داد.
در انتهای رسیدگی به این پرونده با دستور بازپرس جنایی جسد
به پزشکی قانونی منتقل شد و دستورات الزم در زمینه دستگیری
قاتل در اختیار اداره دهم آگاهی پایتخت قرار گرفت.

جزئیات پرونده قتل راننده هیوندا آزرا

ُ
برادرکشی را رقم زد
اختالف شدید مالی

عامل جنایت خیابان دماوند در کمتر
از  ۱۲ساعت توسط کارآگاهان اداره دهم
پلیسپایتختشناساییودستگیرشد.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم  ،معاون
مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی
تهران بزرگ  ،از دستگیری شخصی خبر
داد که یکشــنبه شــب  ،با شلیک گلوله
برادرش را به قتل رسانده و پس از ارتکاب
جنایت در داخل خودرو ســواری هیوندا
آزرای متعلق به برادرش ( مقتول ) از محل
متواری شده بود .
سرهنگ حمید مکرم در توضیح این
پرونده گفت  :ســاعت  23:00یکشنبه
مورخــه  26فروردیــن  1397مأموران
کالنتری 144جوادیهتهرانپارسدرحین
گشــت زنی در خیابان دماوند – تقاطع
خیابان اتحــاد به یک دســتگاه خودرو
هیوندا آزرای موتور روشــن در حاشــیه
خیابان مشکوک شــده که با مراجعه به
محل توقف خودرو جهت بررسی موضوع،
با جسد راننده بر روی صندلی روبرو شدند
که از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار
گرفته و به قتل رسیده بود.
با اعالم خبر وقــوع جنایت به پلیس
آگاهــی و قاضی کشــیک ویــژه قتل
دادســرای امور جنایی  ،کارآگاهان اداره

دهــم ویژه قتل و تیم تشــخیص هویت
پلیس آگاهی در محل کشــف جســد
حاضر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی
با موضوع «قتل عمـد» تحقیقات جهت
شناسایی و دســتگیری قاتل در دستور
کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت .معاون مبارزه با جرایم جنایی

پلیس آگاهی تهــران بزرگ با اعالم خبر
دستگیری متهم در کمتر از  12ساعت از
زمان وقوع جنایت عنوان داشت  :همزمان
با شناسایی هویت مقتول  39ساله که در
محدوده تهرانپــارس دارای مغازه لوازم
خانگی اســت  ،کارآگاهــان اداره دهم با
بررسی تصاویر بدســت آمده از دوربین

های مداربسته ی محدوده کشف جسد
موفق به شناســایی بــرادر مقتول به نام
سعید ( 40ساله ) شدند که دقایقی قبل از
کشف خودرو از سوی مأموران  ،از ماشین
پیاده و محل را ترک کرده بود .
با شناســایی تصاویر ســعید از سوی
خانواده مقتــول  ،کارآگاهان اطالع پیدا

کردند که این دو بــرادر دارای اختالفات
شــدید مالی با یکدیگر هســتند ؛ نهایتا
ســعید در ســاعت  10:00روز دوشنبه
مورخــه  1397/01/27و در کمتر از 12
ســاعت در محل ســکونتش دستگیر ،
سالح کمری مورد استفاده در جنایت از
وی کشف و در همان تحقیقات صراحتا
به ارتکاب جنایت و قتل برادرش اعتراف
کرد  .متهم در اظهارات خود عنوان داشته
است که به واسطه اختالف شدید مالی با
برادرش  ،از حــدود دو ماه پیش اقدام به
تهیه سالح کمری کرده و نهایتا در مورخه
 1397/01/ 26و پــس از شــدت پیــدا
کردن درگیری با برادرش  ،وی را به قتل
رسانده است .
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم  ،معاون
مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی
تهران بزرگ  ،در پایــان این خبر گفت :
متهم با قــرار بازداشــت موقت و جهت
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره
دهم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ قرار
گرفته است .
مرکز اطالع رســانی پلیــس آگاهی
تهران بزرگ از کشــف جسد مردی ۴۰
ســاله در خودرو هیونــدا آزرا در خیابان
دماوند خبر داد.

پلیس به موقع رسید

جوان شیطان صفت هنگام آزار و اذیت دومین قربانی خود به دام افتاد

جوان شیطان صفت که در پوشش مسافربر زنان را آزار و اذیت میکرد،
شناساییودستگیرشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ چندی قبل زن جوانی با مراجعه به
کالنتری  ۱۱۹مهرآباد جنوبی به ماموران اعالم کرد که توسط سرنشین
یک دستگاه خودرو ســواری دوو سیلو ،با تهدید به قتل مورد آزار و اذیت
قرار گرفته اســت .با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «آدم ربایی و
تهدید به قتل با سالح سرد و اقدام به آزار و اذیت» ،پرونده در اختیار اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
ســرهنگ حمید مکرم معاون مبارزه با جرایــم جنایی در خصوص
تحقیقات انجام شده از شاکی پرونده عنوان داشت :شاکی پرونده پس از
حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش عنوان
کرد که به عنوان مســافر سوار خودرو شــده ،اما در ادامه ،توسط راننده
خودرو و با تهدید سالح سرد مورد آزار و اذیت قرار گرفت است.
این زن در توضیح ماجرا به کارآگاهان گفت :ســاعت  ۲۰:۳۰روز ۲۲
فروردین ،در محدوده میدان آزادی به عنوان مســافر و به مقصد شهرک
ولیعصر(عج) سوار یک دستگاه خودرو سواری دوو سیلو شدم که راننده
آن جوانی حدودا  ۳۵ساله با قد بلند بود .پس از طی مسافتی ،راننده تغییر
مســیر داد که به او اعتراض کردم ،اما این شخص با کشیدن چاقو تهدید
به کشــتن من کرد؛ در محدوده جاده قدیم کرج با تهدید چاقو مرا مورد
آزار و اذیت قرار داد و در حالی که به شــدت از ناحیه گردن مورد آسیب و
جراحت قرار گرفته بودم توانستم از دست او فرار کرده و در این زمان موفق
به برداشتن قسمتی از شماره پالک خودرو شدم.
معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشــاره

به دســتگیری متهم در زمان ارتکاب دومین جنایتش عنوان داشت :با
شناسایی دقیق دوو ســیلو ،کارآگاهان اقدام به شناسایی محل سکونت
متهــم در محدوده شــهرک ولیعصر(عج) کرده ،امــا در مراجعه به این
محل و در تحقیقات نامحسوس پلیســی اطالع پیدا کردند که متهم از
این مکان متواری شــده است .در ادام ه تحقیقات و با ثبت دستور توقیف
خودرو دوو در سیســتم جامع پلیس ،واحد گشت پلیس آگاهی تهران
بزرگ در محدوده اتوبان فتح موفق به شناسایی خودرو مورد نظر شد .در
زمان اعالم دســتور ایست به راننده خودرو ،مأموران متوجه حضور خانم
جوانی در خودرو شــدند که در حال درگیری با راننده بود .با وجود اعالم
دستور ایست از ســوی واحد گشت پلیس آگاهی ،راننده خودرو اقدام به
فرار میکند که در طی مســیر فرار با چند دستگاه خودرو عبوری دیگر

دوستی با دختران بهانه ای برای
اخاذی میلیاردی بود
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری متهمی خبر داد که به ازای دریافت یک میلیارد ریال از
شاکی ،قصد داشت عکس های خصوصی و خانوادگی وی را در فضای مجازی منتشر نکند.
به گزارش فارس ســرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهــران بزرگ ،گفت :چندی پیش
خانمی به این پلیس مراجعه و اظهار داشــت فردی پس از دوستی با دخترش در فضای مجازی و
جلب اعتماد وی ،عکس های خانوادگی اش را در فضای مجازی منتشر کرده است ،که ماموران این
پلیس بررسی موضوع و دستگیری متهم را در دستور کار قرار دادند.
وی بیان داشت :تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه فردی با خط ناشناسی با شاکی
تماس و اظهار داشــت که با دریافت مبلغ یک میلیارد ریال از انتشــار بقیه عکس های خانوادگی
دخترشمنصرفخواهدشد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم شماره حساب فرد
دیگری را برای دریافت وجه نقد به شاکی معرفی کرده است؛ ادامه داد :با بدست آوردن سرنخ هایی
از متهم ،ماموران این پلیس ،موفق شدند متهم را طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر
کنند.کاظمی با بیان اینکه متهم در بازجویی انجام شده اعتراف کرد پس از طرح دوستی با دختران،
عکس های خصوصی و خانوادگی شــان را می گرفته و چون می دانسته بدون اطالع خانواده اش
عکسها را در اختیــارش قرار دادهاند ،اقدام به اخاذی می کرده ،تصریح کرد :متهم همچنین اقرار
کردچون از حساب و شماره تلفن سایر اشخاص استفاده می کردم ،حدس نمی زدم پلیس پیدایم
کند.اینمقامانتظامیدرپایانضمنبیاناینکهدوستان درفضایمجازیهمانغریبههادرفضای
حقیقی هستند و از ارسال و انتشار هرگونه اطالعات شخصی و عکس در فضای مجازی دوری کنید،
خاطر نشان کرد :بهترین دوست و مشاور برای فرزندان ،والدین آنها می باشد و نظارت والدین در این
امور می تواند بسیاری از آسیب پذیری فرزندان را کاهش دهد.

تصادف کرده و نهایتا متوقف؛ دســتگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقلمیشود.
معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ با اعالم
این موضوع که متهم قصد آزار و اذیت دومین طعم ه خودش را داشــت
که از سوی ماموران دستگیر شــد ،به اظهارات خانم جوان داخل خودرو
متهم اشاره کرد که به عنوان مسافر ،در محدوده میدان آزادی و به مقصد
شادآباد سوار خودرو متهم شده بود.
سرهنگ حمید مکرم با اشــاره به اعتراف صریح متهم عنوان داشت:
متهم ضمن اعتراف صریح به آزار و اذیت شاکی اصلی پرونده ،در خصوص
تــاش برای قربانی کردن دومین خانم جوان نیز عنوان داشــت :پس از
مصرف شیشــه ،در محدوده میدان آزادی و به مقصد شادآباد این خانم
جوان را ســوار کردم؛ نرسیده به شــادآباد بود که با چاقو این خانم جوان
را تهدید کردم؛ در حالی که قصد داشتم تا به داخل جادهای فرعی تغییر
مسیر بدهم ناگهان متوجه گشت پلیس شدم که به من نزدیک شده و به
من دستور ایست میداد .بســیار ترسیده بودم؛ اقدام به فرار کردم ،اما در
زمان فرار با چند دستگاه خودرو دیگر تصادف کرده و نهایتا توسط پلیس
دستگیرشدم.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،در پایان این خبر با اشاره به سوابق متهم در ارتکاب
جرایم مرتبط با ســرقت و موادمخدر عنوان داشــت :با توجه به اعتراف
صریح متهم و صدور قرار بازداشــت موقت از سوی بازپرس شعبه چهارم
دادسرای ناحیه  ۲۷تهران ،تحقیقات تکمیلی از متهم در دستور کار اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

دستگیری زورگیران خانی آباد با  100فقره سرقت
سرکالنتر دهم پایتخت از انهدام باند شش نفره سارقان زورگیر در خانی آبادنو خبر داد.
به گزارش ایســنا ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان دراین باره گفت :نیمه شب یکشنبه ماموران کالنتری  ۱۵۲خانی
آبادنو درحال گشتزنی در اطراف یکی از پمپهای بنزین حوزه استحفاظی خود بودند که متوجه درگیری میان چند
نفر در یکی از جایگاهها شدند و برای بررسی موضوع تغییر مسیر داده و به محل درگیری رفتند.
وی با اشاره به حضور ماموران در محل درگیری اظهارکرد :ماموران پس از حضور در محل و انجام بررسی های اولیه
متوجه شــدند که دعوا میان یکی از افراد و کارگران پمپ بنزین رخ داده و دلیل آن نقد کردن وجوه داخل کارت عابر
بانک بوده که پس از تحقیق در خصوص کارت عابر بانک ،مشخص شد که کارت مذکور سرقتی است.
جلیلیان با اشاره به بازداشت این افراد گفت :در بازرسی بدنی از افراد حاضر در درگیری تعداد هشت کارت عابر بانک
مسروقه ،یک قبضه سالح سرد و مدارک هویتی مسروقه کشف و ضبط شد که درپی آن ماموران همه متهمان را برای
تحقیقاتبهکالنتریمنتقلوتحتبازجوییقراردادند.
سرکالنتر دهم پلیس پایتخت افزود :متهمان در بازجویی اولیه اقرار کردند که به مدت چهار ماه است که با همکاری
هم به صورت روزانه اقدام به ســرقت و زورگیری به شیوههای مختلف از شهروندان کردهاند و پس از سرقت کارتهای
عابربانک آن ها ،با همکاری کارگران پمپ بنزین اقدام به نقد کردن کارتها کرده و در ازای هر  ۵۰۰هزار تومان ۵۰ ،هزار
تومان به آنها پرداخت میکردند و تا کنون ۱۰۰فقره سرقت به این شیوه انجام دادهاند.
جلیلیان ،تصریح کرد :پس از شناســایی محل اختفای سایر همدستان متهم با هماهنگی مقام قضایی ،تیمی از
ماموران کالنتری  ۱۵۲به مخفیگاه آنان اعزام و ماموران موفق شدند در یک عملیات ضربتی سایر هممدستان سارق
زورگیر را نیز دســتگیر کنند .وی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی تکمیلی به بزه انتسابی خود اقرار کردند گفت:
با شناسایی تعدادی از مالباختگان و دعوت از آنان ،چهره متهمان مورد شناسایی قرار گرفت و متهمان نیز برای سیر
مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند .سرکالنتر دهم پلیس پایتخت با اشاره به احتمال وقوع چنین مواردی به
شهروندان هشدار داد :شهروندان توجه داشته باشند که بالفاصله پس از زورگیری برای جلوگیری از برداشت وجوه نقد
داخل کارت عابر بانک به نزدیکترین دستگاه خودپرداز مراجعه و با زدن دکمه ثبت و انتخاب گزینه مسدودی کارت و
سپس وارد کردن شماره کارت مسروقه ،اقدام به مسدود کردن آن کنند.

اخبار

راز سر به مهر قتل دختر 15
ساله در استونی

پلیس به دنبال رمز گشایی از قتل دختر 15
ساله ای اســت که با ضربات چاقو در استونی به
قتل رسیده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ پلیس
یکشنبه شب یک مرد  18ســاله را در استونی
در ارتباط با قتل یک دختر  15ســاله که بدنش
صبح روزیکشــنبه در شــهر کوتالجورو شمال
شرقی شهر استونی کشــف شد ،دستگیر کرد.
پلیس تایید کرده اســت که مظنــون و قربانی
یکدیگر را می شناختند.روز یکشنبه یک نفراز
اهالی این منطقه به پلیس اطالع داد ،که در یک
حیاط ،جسد یک دختر را دیده است ،که بعد از
آن پلیس در آنجا حضور پیدا کرد و جســد این
دختر ،چند چاقو خورده بود.دفتر دادستان کل
تحقیقات قتل را آغاز کرده که براساس اطالعات
دخترهنوزدرنیمهشبشنبهدرخانهبودهاست،
اما روز یکشنبه صبح بدون اطالع کسی از خانه
خارج شــده بود.به گفته پلیس ،خانواده قربانی
هیچ سابقه ای از اختالفات داخلی ندارند.

کشف  7کیلوگرم تریاک از
یک منزل مسکونی و خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان فریمان از کشف
هفت کیلوگرم تریاک دربازرسی منزل مسکونی
و خودرو خبر داد« .سرهنگ علی اکبر قربانی»
در گفتگو با برنا در مشهد با اعالم این خبرگفت:
ماموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی فریمان با اقدام های اطالعاتی به سرنخ
هایی از نگهــداری مواد افیونــی در یک منزل
مسکونی دســت یافتند .وی افزود :پلیس پس
از هماهنگی با مقام قضائی وارد عمل شــد و در
بازرسی از منزل مسکونی مورد نظر شش کیلو و
 230گرم تریاک ،که به شکل ماهرانه ای درمحل
جاسازی شده بود کشــف کرد.سرهنگ قربانی
گفت :بادستگیری متهم پرونده که قصد داشت
این مــواد افیونی را برای توزیع به روســتاهای
شهرســتان فریمان ببرد  ،پلیس در بازرسی از
خودروی سواری پراید او نیز نیم کیلوگرم تریاک
کشف کرد.وی خاطر نشان کرد :متهم پرونده به
مراجع قضائی معرفی و تحقیقات از او ادامه دارد.

جریمه 1.9میلیاردی
قاچاقچیان در زنجان

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان
از محکومیت  1.9میلیارد ریالی عامالن قاچاق
کاال خبــر داد .به گزارش فارس بــه نقل از اداره
کل روابط عمومی ســازمان تعزیرات حکومتی،
مرتضی ممیزی در تشریح این خبر گفت :تعداد
 2دستگاه اتوبوس مســافربری با فاصله زمانی
کوتاه توسط دایره آگاهی در شهرستان سلطانیه
از توابع اســتان زنجان متوقف و پس از بازرسی
مقادیر قابل توجهی انواع کولرگازی ،پارچه ،لوازم
آرایشی و بهداشتی و ساعت مچی خارجی کشف
و ضبط شد.وی افزود :در این رابطه  2پرونده در
تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر تشکیل و پس
از احــراز تخلف و تعییــن ارزش ریالی محموله
توسط گمرک اســتان ،رئیس شعبه رسیدگی
کنندهبرابرقانونمتهمانرابهمعدومکردنلوازم
آرایشی و بهداشتی و ضبط مابقی کاالها به نفع
دولت و همچنیــن پرداخت یک میلیارد و 967
میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

قتل مرد  ۵۰ساله با گلوله
در«کوچصفهان»

افراد ناشــناس با شــلیک گلولــه جان یک
مرد حدودا ً  ۵۰ســاله را در بخش کوچصفهان
شهرســتان رشــت گرفتند.به گزارش ایسنا،
یکشنبه شــب مردی حدودا ً ۵۰ساله به هویت
ح.الف در یکی از محلههای بخش کوچصفهان
رشــت به ضرب گلولهای از ناحیه سینه ،توسط
افراد ناشناس به قتل رسید .گفتنی است از همان
دقایق اولیه مأموران پلیــس آگاهی در صحنه
حاضر شدند و با هماهنگی مقام قضایی ،بررسی
همه جانبه برای کشف انگیزه و شناسایی قاتل
در دســتور کار پلیس قرار گرفت که نتیجه پس
از انجام اقدامات تخصصی و کارشناسی متعاقباً
اطالعرسانی خواهد شد.با توجه به پیگیریهای
همه جانبه توســط کارآگاههای پلیس آگاهی
برای شناســایی قاتل و علت و انگیــزه قتل ،از
شهروندان خواسته میشود از توجه به شایعات
خودداریکنند.

