 ۳باند مسلح آدم ربايي متالشی شد
دادستان عموميو انقالب شهرستان جيرفت از شناسايي و انهدام سه فقره باند آدم ربايي اتباع خارجي طي چند روز گذشته در اين شهرستان خبر داد و گفت:در اين عملياتها  ۱۹نفر از اتباع بيگانه از چنگال گروگانگيران
رها شدند.دادستان عموميو انقالب شهرستان جيرفت در گفت و گو با ميزان ،از شناسايي و انهدام سه فقره باند آدم ربايي اتباع خارجي طي چند روز گذشته در اين شهرستان خبر داد و گفت :در اين عملياتها  ۱۹نفر
از اتباع بيگانه از چنگال گروگانگيرها رها شدند.حسين سالمياظهار داشت :با دستور قضائي و تالش مامورين پليس اطالعات و امنيت عموميشهرستان ،ضربه به باندهاي مذکور در دستور کار دادستاني قرار گرفت.
دادستان جيرفت با اعالم اينکه در اين رابطه  ۹متهم دستگير شده اند ،افزود :در عملياتهاي انجام شده مقاديري سالح و مهمات به همراه  ۵دستگاه خودروي حمل اتباع بيگانه کشف و توقيف شده است.دادستان
جيرفت عنوان کرد :دستگاه قضايي با هرگونه ناامني با قدرت برخورد خواهد کرد و متخلفان و ناامنکنندگان منطقه و سلب کنندگان آسايش و امنيت مردم را به سزاي عمل خود خواهد رساند.
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آدمكش نامرئي جان  3عضو يك خانواده را گرفت

اتصال سيم برق جان  ۲کودک را گرفت

دو فرزند چهار و شش ساله يک خانواده در تيگاب شهرستان قاين بر اثر اتصال سيم برق
دچاربرق گرفتگي شــده و فوت کردند.به گزارش ميزان ،سرهنگ حسن شجاعي نسب
معاون عمليات پليس اســتان خراسان جنوبي ،اظهار داشت :ساعت  ۱۸و  ۵۲دقيقه عصر
روز گذشته پسر و دختري خردسال در شهرستان قاين بر اثر برق گرفتگي جان خود را از
دســت دادند.وي گفت :بر اثر باران سيستم برقرساني خانه مسکوني دچار برق گرفتگي
شده و در پي اين اتفاق الياس شش ساله و باران  ۴ساله هر دو عضو يک خانواده هنگام
خروج از خانه و برخورد با در دچار برق گرفتگي شدهاند.

حوادث دور دنيا
مرگ زن اندونزيايي
در حمله تمساح

پليس اندونــزي از مرگ يک زن در حمله
يک تمساح بزرگ در جزيره سوماترا خبر داد.
به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم پليس اندونزي
اين زن  ۶۶ساله به دليل حمله يک تمساح
بزرگ کشته شده است.خانواده و آشنايان اين
زن پس از آنکه به خانه بازنگشت جستجو
بــراي يافتن او را آغــاز کردند .آنان پس از
مشاهده يک تمساح بزرگ در نزديکي قايق
حامل وسايل اين زن متوجه شدند او مورد
حمله اين حيوان قرار گرفته اســت.پليس
اندونزي جســد خورده شــده اين زن را در
حاشيه رودخانه پيدا کرده است.
نجات  ۱۰۰مهاجر از کاميوني
در شمال مکزيک

بيش از  ۱۰۰مهاجــر از آمريکاي مرکزي
از کاميوني در شــمال مکزيک نجات پيدا
کردند.به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم مقامات
مکزيکي بيــش از  ۱۰۰مهاجر از آمريکاي
مرکزي از جملــه تعدادي کودک که داخل
کاميوني در منطقهاي در شمال مکزيک و
نزديکي مرز آمريکا رها شده بودند نجات پيدا
کردند.اين مهاجران که از هندوراس ،گواتماال
و السالوادور بودند در حالي پيدا شدند که به
دليل از دســت رفتن آب بدن دچار مشکل
شــده بودند.هر ســاله هزاران نفر از مردم
کشورهاي آمريکاي مرکزي به دليل فقر و
خشونت در کشورشان از مکزيک خود را به
آمريکا ميرسانند که اغلب توسط قاچاقچيان
انسان و در شرايط خطرناک و حتي مرگبار
مهاجرت ميکنند.گفته شده است تعدادي
ســرباز که در حال گشت زني در منطقهاي
در شمال مکزيک بودهاند صداي درخواست
کمک اين مهاجران را از داخل کاميون شنيده
و آنان را نجات دادهاند.به گزارش خبرگزاري
رويترز ،آمارها در مکزيک نشان ميدهد در
ســال جاري ميالدي تاکنون بيش از ۸۰۰
مهاجــر از آمريکاي مرکزي که در کاميون
قاچاقچيان گرفتار شده بودند پيدا شدهاند.

فرمانده انتظاميشهرستان «مرودشت» از فوت  ۳نفر از اعضاي يک خانواده بر اثر بي احتياطي در
استفاده از وسايل گرمايشي در آن شهرستان خبر داد.به گزارش ميزان،سرهنگ زراعتيان گفت :در پي
اعالم مرکز فوريتهاي پليسي  ۱۱۰مبني بر حادثه گاز گرفتگي  ۳نفر در روستاي «گلدشت علبان»
از توابع شهرستان مرودشت ،بالفاصله تيمياز عوامل انتظاميبه همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل
حادثه اعزام شدند.وي افزود :در بررسيهاي صورت گرفته و گزارش پزشک قانوني ،مشخص شد که
 ۳نفر از اعضاي يک خانواده که در حال استراحت در منزل خود بودند به دليل سهل انگاري در نصب
غير استاندارد لولههاي بخاري دچار مسموميت شده و جان خود را از دست داده اند.

پرونده

اعتراف مادر زن به قتل داماد با ضربات سنگ !
گروه حوادث :اعضاي خانواده زن جوان
به کشــتن و انتقال جسد داماد خانواده
اعتراف کردند.به گزارش ميزان ،پنجم
آذرماه زن جواني با مراجعه به کالنتري
 ۱۰۱تجريش به مأموران اعالم کرد که
همسرش به نام يعقوب  ۳۶ساله از خانه
خارج شــده و ديگر مراجعتي به خانه
نداشته است.با تشکيل پرونده مقدماتي
با موضوع «فقدان افراد» و به دســتور
بازپرس شعبه هشتم دادسراي ناحيه ۲۷
تهران ،پرونده جهت رسيدگي در اختيار
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران بزرگ
قرار گرفت.همسر فقداني پس از حضور
در اداره يازدهم پليســي در اظهاراتش
عنوان کرد « :من و همسرم سراي دار
يک مجتمع مسکوني در منطقه الهيه
هســتيم؛ دوم آذرماه برادرم به همراه
مادرم براي ميهماني از شهرســتان به
خانه ما آمدند تا اينکه حدود ســاعت
 ۷بعداز ظهر تصميم به بازگشــت به
خانهشــان را گرفتند؛ زماني که برادر
و مــادرم قصد خارج شــدن از خانه را
داشــتند ،يعقوب از آنها خواهش کرد
تا از آنجاکه موتورســيکلت وي خراب
شده و روشن نميشد ،او را تا قسمتي
از مسير برســانند و پس از آن هر سه
نفر از خانه خارج شدند .ساعتي از رفتن
يعقوب گذشت ،اما از او خبري نشد تا
اينکه با برادرم تمــاس گرفتم؛ برادرم
عنوان کــرد که يعقــوب را در حوالي
پارک وي پياده کــرده و ديگر خبري
از وي ندارد .نهايتا پس از چند روز بي

اعضاي خانواده به همدستي در جنايت اعتراف كردند

يعقوب در اعترافاتش به کارآگاهان گفت:
من با يعقوب درگير شده بودم؛ در حالي
که يعقوب گلوي مرا گرفته و به شدت
فشــار ميداد ،مادرم در حمايت از من با
تکه سنگي چند ضربه به سر يعقوب زد.
يعقوب روي زمين افتاد نفس نميکشيد،
بالفاصله با برادرم تماس گرفته و او نيز
پس از مدت کوتاهي به خانه آمد؛ آنها
جسد يعقوب را شبانه در صندوق عقب
ماشين قرار داده و با خودشان بردند؛ من
نيز چند روز پس از اين ماجرا به کالنتري
رفته و طرح شکايت کردم.

اعتــراف صريح متهمــان پرونده
مبني بر ارتکاب جنايت

خبــري تصميم گرفتم تا موضوع را به
پليس خبر دهم.
آغاز تحقيقات پليسي

با آغاز تحقيقات پليسي ،کارآگاهان اداره
يازدهم پليــس آگاهي تهران بزرگ در
همان تحقيقات اوليه اطالع پيدا کردند
که فقداني اعتياد به مصرف موادمخدر
دارد و هميــن موضوع علــت اصلي
درگيري و اختالف شديد وي با همسر
و خانواده همسرش اســت.با توجه به
شواهد و داليل بدست آمده که نشان از
احتمال وقوع جنايت داشت ،کارآگاهان
با هماهنگي بازپــرس پرونده اقدام به
دستگيري همســر فقداني و همچنين
مادر و برادرهمســر فقدانــي کرده و

تحقيقات پليســي از آنها در دســتور
کار کارآگاهان قرار گفت :در شــرايطي
که اين سه نفر در اظهارات اوليه منکر
هرگونه اطالع از سرنوشــت دامادشان
بودند ،امــا در ادامه ،محمد علي (برادر
زن فقداني) عنوان داشــت که جســد
يعقــوب را مخفيانه و بدون آنکه اهالي
مجتمع محل زندگي خواهرش از اين
موضــوع اطالع پيدا کنند به منطقهاي
روستايي در شهرستان تاکستان منتقل
و آنجا زير خاک پنهان کرده ،اما علت
مرگ يعقــوب را مصــرف موادمخدر
عنوان داشت.محمدعلي در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :ســاعت 9صبح به
بازار رفته بودم که خواهرم با من تماس

بيش از يک تن انواع مواد مخدر کشف شد

هالکت سوداگر مرگ در سيستان وبلوچستان

فرمانده انتظاميسيستان وبلوچستان از هالکت
يک قاچاقچي مســلح و کشف يک تن و ۱۱۵
کيلو گرم انواع موادمخدر و توقيف  ۲دســتگاه
خــودرو در عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر
خبر داد .به گزارش ميزان،سردار محمد قنبري
گفت :مامــوران پليس مبارزه بــا مواد مخدر
اســتان در راســتاي مبارزه با سوداگران مرگ
از قصد قاچاقچيان بــراي انتقال مقادير قابل
توجهي مواد مخدر از مرزهاي جنوب شرقي به
استانهاي همجوار مطلع شدند.وي افزود :پس
از هفتهها تالش و اقدامات شبانه روزي ،بامداد

گرفتاري قاچاقچيان مواد محترقه
در دام قانون

رئيس پليــس آگاهي اســتان همدان از
کشــف بيش از  ۵۸هزار عــدد انواع مواد
محترقه و  ۱۵۹ثوب البسه خارجي در اين
اســتان خبر داد.به گزارش ايلنا  ،سرهنگ
رضا زارعي ،رئيس پليس آگاهي اســتان
همدان در تشــريح اين خبر گفت :در پي
کســب خبري مبني بر اين که  ۲دستگاه
اتوبوس قصد دارند مقاديري مواد محترقه
خارجي را از اســتان کرمانشــاه به تهران
انتقال دهند ،موضوع بــه صورت ويژه در
دســتور کار ماموران پليــس آگاهي قرار
گرفت.وي افزود :با تشديد اقدامات کنترلي
در ايســتگاه شــهيد «زارعي»  ۲،دستگاه
اتوبوس در اين ايستگاه شناسايي و متوقف
شد.سرهنگ رضا زارعي در ادامه بيان کرد:
در بازرسيهاي صورت گرفته از يکي از اين
اتوبوسهــا ،تعداد  ۶هزار و  ۹۶۴عدد انواع
مواد محترقه و  ۵۹ثوپ انواع پوشاک و از
خودرو ديگر ۵۱هزار و  ۵۶۰عدد انواع مواد
محترقه کشف شد.اين مقام مسئول بيان
کرد :ارزش کاالهاي کشــف شده توسط
کارشناسان  ۸۰۰ميليون ريال برآورد شده
اســت.رئيس پليس آگاهي استان در پايان
گفت ۲ :متهم دســتگير شــده با تشکيل
پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.

دستگيري عامل تير اندازي
دريکي از روستاهاي گلستان

جسد از زير خروارها خاک کشف شد

کشف  ۳۸۹کيلو کوکائين
در سفارت روسيه در آرژانتين

شش عضو يک باند قاچاق مواد مخدر بعد
از کشف  ۳۸۹کيلوگرم کوکائين در سفارت
آيرس» آرژانتين
روسيه در شهر «بوئنوس ِ
دستگير شــدند.به گزارش ايسنا ،پاتريشيا
بالريــک ،وزيــر امنيت آرژانتيــن در يک
کنفرانس مطبوعاتي تلويزيوني روز گذشته
(پنج شنبه) اعالم کرد :ما موفق به فروپاشي
يک باند قاچاق مواد مخدر شــديم که بين
کشورهاي آرژانتين ،روسيه و آلمان در حال
فعاليت بودند.در پي اعالم کشف  ۱۶چمدان
پر از کوکائين در مدرسهاي واقع در سفارت
روســيه در بوئنوس آيرس توســط سفير
روسيه در ماه دسامبر سال  ،۲۰۱۶عمليات
مشترک پليس روسيه و آرژانتين آغاز شد و
اين عمليات که بيش از يک سال به طول
انجاميد با دستگيري شش نفر پايان يافت.

حوادث در ايران

شنبه  ۲دســتگاه خودرو متعلق به اعضاي اين
باند در محورهاي فرعي زاهدان شناسايي شده
و به طور نامحسوس تحت کنترل قرار گرفتند.
اين مقام ارشد انتظاميتصريح کرد :قاچاقچيان
مسلح پس از ورود به کمين يگانهاي عملياتي
پليس ،به صورت مسلحانه با آنها درگير شده
و پس از يک ســاعت درگيري مسلحانه ،يک
قاچاقچي به هالکت رســيد و  ۳سوداگر مرگ
نيز دســتگير شدند.ســردار قنبري با اشاره به
پاکســازي منطقه درگيري ،گفت :ماموران در
بازرسي از خودروهاي به جا مانده از قاچاقچيان
يک تن و  ۱۱۵کيلو موادمخدر شامل  ۳۳۱کيلو
مرفيــن ۱۰۰ ،کيلو هروئين ۴۳ ،کيلو کراک۶ ،
کيلو شيشــه ۲۲۹ ،کيلو حشــيش و  ۴۰۶کيلو
گرم ترياک به همراه  ۲قبضه اســلحه کالش
و مهمــات مربوطه را کشــف کردند.فرمانده
انتظامياستان سيســتان و بلوچستان در پايان
خاطرنشــان کرد :امروز با اشــراف اطالعاتي
پليــس در تمام نقاط اســتان ،هيچ نقطه امني
براي سوداگران مرگ و مخالن نظم و امنيت
جامعه وجود ندارد.

گرفت و درخواست کرد تا هرچه سريعتر
به خانه بازگــردم؛ زماني که وارد خانه
شدم ،با جسد يعقوب مواجه شدم؛ براي
آنکه خواهرم از ساختمان اخراج نشود،
تصميم گرفتم تا جسد يعقوب را مخفيانه
خارج و به بيابان منتقل کنم.
قتل يعقوب با ضربات سنگ

با توجــه به اطالعات بدســت آمده در
خصوص مرگ فقداني ،تحقيقات براي
مشخص شــدن علت اصلي مرگ وي
(عليرغماظهاراتاوليهيمحمدعليمبني
بر مرگ فقداني) در دستور کار کارآگاهان
قرار گرفت و سرانجام مشخص شد که
يعقوب با ضربات سنگ وارد شده از سوي
مادرزنش به قتل رســيده است.همسر

با توجه بــه اعتراف صريــح متهمان
پرونده مبني بر ارتکاب جنايت و انتقال
جسد دامادشــان به منطقهاي روستايي
در شهرستان تاکستان ،کارآگاهان اداره
يازدهم پليس آگاهــي تهران بزرگ با
اخذ نيابت قضايي به شهرستان تاکستان
اعزام شــده و با راهنمايي محمدعلي ،
صبح شنبه موفق به کشف جسد مقتول
شدند.ســرهنگ کارآگاه حميد مکرم،
معــاون مبارزه با جرايــم جنايي پليس
آگاهي تهــران بزرگ ،با اعالم اين خبر
گفــت :با توجه به اعتــراف صريح هر
کدام از متهمان به معاونت و مشارکت
در جنايت ،قرار بازداشت موقت از سوي
بازپرس پرونده صــادر و متهمان براي
انجام تحقيقات تکميلي در اختيار اداره
دهــم ويزه قتل پليــس آگاهي تهران
بزرگ قرار گرفتند.

فرمانده انتظاميشهرستان ايرانشهر خبر داد

دستگيري قاتل و همدستانش پس از  ۸ماه فرار

فرمانده انتظاميشهرستان ايرانشهر از شناسايي
و دستگيري قاتل فراري به همراه همدستانش
بعد از هشــت مــاه از وقوع جــرم در عمليات
هدفمند پليس اين شهرستان خبر داد.به گزارش
ميزان،ســرهنگ محمود سعادتي گفت :در پي
قتل مسلحانه جواني  ۲۳ساله در خردادماه سال
جاري در يکي از روستاهاي شهرستان و متواري
شدن قاتل از محل وقوع جرم ،دستگيري قاتل
به صورت ويژه در دستور کار کاراگاهان پليس
آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت.وي بيان داشت:
کارآگاهان در تعاقب پايشهاي اطالعاتي قاتل و
همدستان را شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي
آنان را در يک عمليات ضربتي و غافلگيرانه در
منزلي در حاشيه شهر ايرانشهر دستگير و به فرار
 ۸ماهه آنان پايان دادند.سرهنگ سعادتي افزود:
در بازرسي از مخفيگاه متهمان دو قبضه سالح
کالش بــه همراه  ۱۰تيغه خشــاب و مهمات
مربوطه ،يک عدد جيب خشاب و يک دستگاه
خودرو پرايد متعلق به متهمان کشــف شد.اين
مقام انتظاميبا اشــاره به اينکــه در تحقيقات
تخصصــي کارگاهان ،متهمان انگيزه خود را از

قتل اختالفات شــخصي اعالم کردند ،تصريح
کرد :متهمان پس از تشــکيل پرونده مقدماتي
جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي
شدند.فرمانده انتظاميشهرســتان ايرانشهر در
پايان خاطرنشان کرد :نيروي انتظاميبا قاطعيت
با برهم زنندگان نظــم و امنيت که قصد دارند
منطقــه را ناامن جلوه دهند برخورد ميکند و از
عموم شهروندان درخواست کرد ،هرگونه موارد
مشــکوک را با سامانه فوريتهاي پليسي ۱۱۰
اطالعرساني و پليس را در دستگيري مجرمان
ياري رسانند.

فرمانده انتظاميشهرســتان خرمدره ،از کشــف آثار
تاريخي و فرهنگي مربوط به هزاره اول پيش از ميالد
در اين شهرستان خبر داد.به گزارش ايسنا ،سرهنگ
«عباس حســني» در نشســت خبري با بيان اينکه
طبق اطالعات رســيده مردميمطلع شديم فردي در
شهر خرمدره در زمينه قاچاق آثار تاريخي و فرهنگي
فعاليت ميکند ،اظهار کرد :پليس آگاهي شهرســتان
با هماهنگي مرجع قضايــي اين فرد را تحت تعقيب
قــرار داد و پس از حدود  15روز کار اطالعاتي و فني
مشخص شــد فرد مورد نظر در بافت قديميشهر و
در داخل منزل شــخصي خود اقدام به حفاري کرده
است.وي خاطرنشان کرد :با هماهنگي مراجع قضايي
پليس در فرصت مناســب وارد منــزل فرد مورد نظر
شده و مشاهده شد که در قسمتهاي مختلف منزل
حفاري براي کشف آثار باستاني صورت گرفته است.
اين مســئول تصريح کرد :در حفاريهايي که توسط
فــرد مورد نظر صورت گرفته بود آثار تاريخي از قبيل
 4عدد ظروف ســفالي مربوط به دوره هزاره اول قبل
از ميالد مســيح و يک قبضه خنجر دولبه مفرغي که
آن هم مربوط به دوره هزاره اول قبل از ميالد مسيح
است ،توســط پليس آگاهي کشف و دو نفر متهم در
اين راستا دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.حسني
در ادامه افزود :طبق نظر کارشناسي ،کارشناسان اداره
ميراثفرهنگي و آثار تاريخي شهرستان خرمدره ،اقالم

قاچاقچيان عتيقه در مقابل قانون زانو زدند

کشف شده جزو نخستين آثار شناسنامهدار کشف شده
در شهرســتان اســت.وي با بيان اينکه آثار تاريخي
نشاندهنده تاريخ و فرهنگ شهر و کشورمان است،
يادآور شــد :با افرادي که در زمينه قاچاق آثار باستاني
فعاليت کنند طبق قانون برخورد خواهد شد.
عتيقه سه هزار ساله در خاش كشف شد

همچنين در راســتاي اخبار ايــن حوزه چندي قبل ،
فرمانده انتظاميسيستان و بلوچستان از کشف شيء
تاريخي با قدمت ســه هزار ساله به ارزش  10ميليارد
ريال در شهرستان خاش خبر داد.سردار محمد قنبريدر
تشريح جزئيات اين خبر گفت :در پي وصول يک مورد
مرجوعه قضايي مبني بر سرقت يک دستگاه خودروي
پژو  ،۴۰۵بررســي موضوع به صورت ويژه در دستور
کار کاراگاهــان پليس آگاهي شهرســتان خاش قرار
گرفت.وي افزود :کاراگاهان پليس ضمن هماهنگي با
مقام قضايي و انجام يکســري تحقيقات و با اشراف
اطالعاتي توانســتند پنج نفر ســارق را در اين رابطه
شناســايي و در بازرسي از مخفيگاه متهمان عالوه بر
کشــف خودرو سرقتي موفق به کشف شيء تاريخي
با قدمت سه هزار سال ه شدند.متهمان پس از تشکيل
پرونده مقدماتي به منظور سير مراحل قانوني تحويل
مراجع قضايي شدند.
توقيف عتيقه  5هزار ساله در مازندران

معاون اجتماعي فرماندهي انتظاميمازندران نيز چندي

کشف اشياي عتيقه عصر آهن در ساري

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامياستان مازندران
نيز از کشــف اشــياي عتيقه مربوط به عصر آهن در
منطقه دودانگه ســاري خبر داد.ذبيــح اهلل پهلواني،
افزود :در راستاي طرح تشديد مبارزه با قاچاق کاال به
خصوص قاچاق منابع ملي در پي کسب خبري مبني بر
کشف اشياي عتيقه از سوي فردي در منطقه دودانگه

خودسوزي پسر جوان در خانيآباد

اقدام جنونآميز پســر جوان در خانيآباد
منجر بــه ســوختگي وي و دو نفر ديگر
شد.به گزارش تسنيم ؛ اين حادثه در يک
آپارتمان در خانيآباد ،خيابان ميعاد جنوبي به
وقوع پيوست و پس از اعالم آن به سامانه
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آتشنشــاني تهران به محل اعزام شده و
مانع از مرگ اين پســر هجده ساله شدند.
طي اين حادثه اين پســر جوان از نواحي
متعدد بدن و دو نفر ديگر از ناحيه دســتها
دچار سوختگي شدند.
لودر راننده اش را زير گرفت

کشف آثار تاريخي مربوط به هزاره اول قبل از ميالد در خرمدره؛

قبل از کشــف  50عدد کوزه سفالي با قدمت  5هزار
ســاله در شهرستان بهشهر خبر داد.سرهنگ عليرضا
باقري اظهار کرد :در پي کسب خبري مبني بر فعاليت
فردي در امر قاچاق اشــياي عتيقه و آثار تاريخي در
ســطح شهرســتان بهشــهر ،موضوع در دستور کار
فرماندهي انتظاميشهرستان قرار گرفت.وي تصريح
کرد :با انجام اقدامات اطالعاتي و تحقيقات گسترده
پليسي ،متهم به قاچاق اشــياء عتيقه و آثار تاريخي
شناســايي شــد و با هماهنگي قضائي اين فرد مورد
تعقيب و مراقبت قرار گرفت.معاون اجتماعي فرماندهي
انتظاميمازندران ،اظهار داشــت :ماموران فرماندهي
انتظاميشهرستان بهشهر با شناسايي محل سکونت
اين فرد و با هماهنگي قضائي در اقداميغافلگيرانه وي
را دستگير کردند.ســرهنگ باقري گفت :ماموران در
بازرسي از محل سکونت اين فرد موفق شدند 50 ،عدد
کوزه سفالي با قدمت  5هزار ساله را به همراه مقاديري
اموال مسروقه شامل سيم و کابل برق کشف کنند.

فرمانده انتظاميشهرســتان آزادشــهر از
دســتگيري يکي از عامالن تيراندازي در
يکــي از محالت روســتاي ازدارتپه خبر
داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان
 ،ســرهنگ محمد رضا اصالني فرمانده
انتظاميشهرســتان آزادشهر گفت :در پي
اعالم مرکز فوريتهاي پليســي مبني بر
يک موردمجروحيــت بر اثر تير اندازي در
بيمارستان آزادشــهر ،بالفاصله ماموران
کالنتري جهت بررسي موضوع به محل
اعزام شــدند.وي افزود :در تحقيقات اوليه
ماموران مشخص شــد که طرفين درگير
با همديگر اختالف داشته وداراي چندين
فقره پرونــده درگيري و اختالف درمراجع
انتظاميوقضايــي بودنــد.وي ادامه داد:
ماموران پس از هماهنگي با مقام قضايي و
اقدامات اطالعاتي عامالن اصلي تيراندازي
را شناســائي و منازل آنان را مورد بازرسي
قرار دادند.فرمانده انتظاميآزادشــهرگفت:
ماموران در بازرسي از منازل متهمان يک
نفر از عامالن تير اندازي را دستگير کردند.
وي گفت :در اين درگيري يک نفر مجروح
شــده که حال او اکنون مساعد است.وي
افزود :دو نفر از عامالن تير اندازي شناسايي
و تالش جهت دســتگيري ديگر متهمان
ادامه دارد.

شهرستان ساري ،موضوع در دستور کار ماموران پليس
آگاهي قرار گرفت.وي تصريح کرد :ماموران با انجام
اقدامات اطالعاتي و تحقيقات پليسي با شناسايي متهم
به فعاليت در امر اشياء زير خاکي ،اين فرد را دستگير
و در بازرســي از منزل وي اشياء عتيقه را در منزلش
کشف کردند.رئيس پليس آگاهي مازندران ،اظهار کرد:
برابر اعالم کارشناسان ميراث فرهنگي اشياي عتيقه
مکشوفه مربوط به عصر آهن و داراي قدمت تاريخي
است.پهلواني افزود :متهم پس از تشکيل پرونده براي
سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شد.

راننــده لودر بــه علت گرفتار شــدن زير
خودرواش جــان باخت .به گزارش ميزان،
بامــداد روز جمعه راننده  ۶۹ســاله يک
دســتگاه خودروي ســنگين لودر در يک
کارگاه در اطراف رودخانه شور شهرستان
زرند ،زماني که براي جابجايي آهن آالت از
لودر خود پياده شده بود ،خودروخالص شده
و با او برخورد ميکنددر اين حادثه راننده به
شدت مصدوم و شب گذشته جان خود را
از دست داد.
تصادف عجيب کاميونت
با چند خودرو در سعادتآباد

سخنگوي آتشنشاني تهران گفت :چند
خودرو ،ديــوار يک منــزل و يک اصله
درخت بر اثــر تصادف خودروي کاميونت
در سعادتآباد خسارت ديدند .سيد جالل
ملکي در گفتوگو با تسنيم با اعالم خبر
تصادف خودروي کاميونت با چند خودرو در
سعادتآباد درباره جزئيات اين حادثه اظهار
کرد :ساعت  5:48شنبه حادثه تصادف در
سعادتآباد ،باالتر از ميدان بهرود ،خيابان
 33به سامانه  125اعالم شد که به سرعت
آتشنشانان ايســتگاه  58آتشنشاني به
محل حادثه اعزام شــدند و در مدت زمان
دو دقيقــه به محل رسيدند.ســخنگوي
ســازمان آتشنشــاني و خدمات ايمني
تهران ادامه داد :در محل حادثه مشــاهده
شــد يک دســتگاه کاميونت يخچالدار
متعلق به يکي از کارخانههاي صنعتي در
شــرايطي که پارک شده و متوقف بود به
داليل نامعلوميکه تحت بررسي است به
يکباره رها شــده ،خودرو حرکت کرده و
پس از برخود با سه دستگاه خودرو شامل
يک دستگاه نيسان ،يک دستگاه پژو 206
و يک دستگاه سمند وارد خيابان روبهرويي
شــده و در نهايت با يــک اصله درخت و
ديوار منزل دو طبقه برخــورد کرده و در
محل متوقف شــده است.وي خاطرنشان
کرد :خوشــبختانه داخل خودروها کسي
نبود و اين حادثه مصدوم نداشــت ،البته
خســارتهايي بــه تماميخودروها ،منزل
دوطبقه و درخت وارد شده بود ،آتشنشانان
محل را ايمنسازي کردند.

