يک فوتي و  ۶مصدوم در سيل شميران
معاون امداد و نجات هالل احمر استان تهران از پايان عمليات امداد و نجات در سيل شميرانات خبر داد و گفت ۶ :نفر در اين حادثه مصدوم شدند و متاسفانه يک نفر جان باخت.ابراهيم تاجيک
نوري در گفتگو با مهر از پايان عمليات امداد و نجات در سيل شميرانات خبر داد و افزود :اين عمليات که از روز چهارشنبه و به محض وقوع سيل در مناطق لواسانات و فشم آغاز شده بود ،ظهر
پنجشنبه پايان يافت.وي گفت :گزارشهاي مردمياز احتمال گرفتاري  ۳نفر زير آوار ناشي از سيل داشت ،که نيروهاي هالل احمر بر اساس اين گزارشات تيمهاي جستجو را به محل مورد نظر
واقع در روستاي «رودک» اعزام کردند.معاون امداد و نجات هالل احمر استان تهران گفت :پس از جستجوهاي انجام شده متوجه شديم ،که تنها يک نفر زير آوار مانده است و نيروهاي امداد و
نجات توانستند ،اين فرد را از زير آوار بيرون آورند ،اما متاسفانه وي جان خود را از دست داده بود.

خبر ويژه
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پسري در«کليبر»خانواده خود را سوزاند

فوت  ۹نفر در اثر صاعقه زدگي طي  33روز

سخنگوي اورژانس کشور در خصوص آخرين آمار فوتيها و مصدومان در  ۳۳روز گذشته گفت:
صاعقه زدگي در استانهاي کشــور  ۱۷فوتي و مصدوم برجاي گذاشته است.مجتبي خالدي در
گفتوگو با فارس ،در خصوص آخرين آمار فوتيها و مصدومان در  33روز گذشته گفت :صاعقه
در استانهاي کشور  17فوتي و مصدوم برجاي گذاشته است.وي گفت :از ابتداي ارديبهشت ماه
تا دوم خرداد امســال ،از مجموع  9فوتي استان آذربايجان غربي با  3فوتي و استان چهارمحال و
بختياري با  2فوتي بيشترين آمار را به خود اختصاص دادهاند.خالدي افزود :صاعقه زدگي در مجموع
 8نفرمصدوم برجاي گذاشته است که  3نفر مربوط به چهارمحال و بختياري است.

پسري دو هفته قبل خانواده خود را در کليبر به دليل اختالفات خانوادگي و ارث و ميراث مقابل
يکي از ادارات کليبر ســوزاند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اين پسر پدر ،مادر و خواهر
خود را در شهرستان کليبر به آتش کشيد و خودش نيز به شدت مصدوم شد.پدر و مادر اين فرد
در همان روز حادثه آتش سوزي جان خود را از دست دادند و خواهرش نيز به شدت مصدوم
شده بود که ظهر پنج شــنبه خواهر اين پسر نيز جان خود را از دست داد.دادستان عموميو
انقالب کليبر اين خبر را تاييد کرد و اظهار داشت :اختالف خانوادگي عامل اين حادثه تلخ در
کليبر بود.

توفان در جنوب يمن
 19مفقود برجا گذاشت

منابع خبري بامداد پنجشــنبه گزارش
دادند :براثر توفــان «ماکونو» در جزيره
ســقطري يمن تاکنون دستکم  19نفر
مفقود شــدند.به گزارش پايگاه خبري
عربــي  ،21توفان ماکونو که از اقيانوس
هند به سمت سواحل يمن ،عمان ،امارات
متحده عربي و عربستان در حرکت است،
در جزيره سقطري يمن خسارت سنگيني
به بار آورده است.توفان ماکونو باعث غرق
شدن دو کشتي باري در سواحل جزيره
سقطري شده است.کميته هماهنگي امور
بشردوستانه سازمان ملل متحد در يمن
از آمادگي براي اجراي برنامهاي با هدف
نجات مردم آسيب ديده جزيره سقطري
خبر داد.

اخبار
حادثه رانندگي در «صحنه»
4قربانی گرفت

رئيس پليس راه استان کرمانشاه ،از وقوع
يک فقره حادثه رانندگي در شهرســتان
صحنه خبــر داد و گفت :در اين تصادف
چهار نفر کشــته و  2نفر مصدوم شدند.
سرهنگ محمد حيدري روز پنجشنبه در
گفت و گو با ايرنا اظهار داشت :اين حادثه
ساعت  23چهارشنبه شب در کيلومتر 10
جاده صحنه به روستاي«دهلق»رخ داد و
طي آن يک دستگاه خودروي پژو پارس،
به دليل لغزندگي جاده ،نقص سيســتم
روشــنايي و عدم توجه به جلــو ،ابتدا با
يک دستگاه موتورسيکلت برخورد کرد.
وي افزود :خــودروي پژو پارس در حين
واژگوني با يک دستگاه خودروي کيا نيز
برخورد ميکند تا حادثه خوني رقم بخورد.
سرهنگ حيدري خاطرنشان کرد :در اثر
اين برخورد سه نفر از سرنشينان خودروي
پژو پارس به همراه راکب موتورسيکلت
فوت ميکنند.
كشف  60قطعه شي تاريخي
از دوقاچاقچي در گنبدکاووس

رييــس اداره ميــراث فرهنگي ،صنايع
دســتي و گردشــگري گنبدکاووس از
کشــف و ضبط تعداد  60قطعه اشياي
قديمــيو تاريخي در بازرســي از يک
واحد صنفي در اين شهرستان خبر داد.
اميرعلي گلچشمه روز پنجشنبه در گفت
و گو با ايرنا گفت :اين اشــياي تاريخي
شامل دو تنگ سفالي 50 ،عدد سکه از
جنس مس و مفرغ ،يک درپوش ظرف
فلزي ،دو مجسمه حيواني کوچک ،يک
آيينه مفرغي و برخي قطعات ســفالي
و شيشــهاي شکسته اســت.وي افزود:
اشــياي تاريخي و قديمي ،روز گذشته
با همکاري انتظامي ،سپاه و کارشناسان
ميراث فرهنگــي گنبدکاووس و باحکم
مرجع قضايي از ايــن واحد صنفي که
اقــدام به نگهــداري آنان کــرده بود،
کشــف شد.گلچشــمه اضافه کرد :اين
اشــياي قديميمربــوط بــه دورههاي
مختلف تاريخــي از جمله عصر آهن و
دوره اسالميميباشــد و برخي از آنان
 2500سال قدمت دارد.درهمين پيوند،
ســرهنگ محمــود علي فــر فرمانده
انتظاميگنبــدکاووس نيز در گفت و گو
با ســايت پليس گلستان گفته است که
دو نفر در اين رابطه دستگير و با تشکيل
پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.

گروه حوادث :ســارقي حرفهاي که با
همدســتي برادرش اقدام به ســرقت
ارز از اتباع کشــورهاي خارجي کرده
بود ،با تالش پليس دســتگير شد و در
بازجوييها جرمش را گردن گرفت.
 ۲۲اسفند ماه سال گذشته از کالنتري
 ۱۶۷دولت آباد پروندهاي تحت عنوان
سرقت به شيوه غصب عناوين به پايگاه
نهم پليس آگاهي تهران بزرگ واصل
شد که شاکي پرونده در آن عنوان کرده
بود سارقان تحت عنوان مأمور يکي از
وزارتخانههاي دولتي و با استفاده از يک
دستگاه خودرو پرايد سفيد رنگ اقدام
به سرقت مبلغ چهارهزار وپانصد دالر
از وي کرده اند.
ادعاهاي مالباخته در اداره آگاهي

مالباخته که از اتباع يکي از کشورهاي
همســايه بود پس از حضور در پايگاه
نهــم پليس آگاهي تهــران بزرگ در
اظهارات خود بــه کارآگاهان گفت :در
منطقــه دولت آباد ،خيابــان قدس در
حال تردد بودم کــه يک خودرو پرايد
سفيد رنگ با دو سرنشين  ،در حاليکه
شيشــههاي آن دودي بود مقابل من
توقف کرد و يک نفر از ماشين پياده شد
و در حاليکه کامال به زباني عربي مسلط
بود  ،خودش را به عنوان مأمور يکي از
وزاتخانهها معرفي کرد و به اين بهانه
که پولهاي همراه من احتماال جعلي و
قالبي است ،از من خواست تا پولهايم را
براي بررسي در اختيارش قرار دهم.
مالباخته ادامــه داد :با توجه به ظاهر

سرقت ارز با جعل عنوان ماموردولت
تصویر متهم با دستور قضایی چاپ شده است

در پي برخورد يک قطار با کاميون در شمال
ايتاليا دو تن کشته و  ۱۸تن زخميشدند.
به گزارش ايســنا ،اين حادثه در نزديکي
شــهر تورين اتفاق افتاد.مقامات محلي
ميگويند هنوز دليــل اين حادثه به طور
دقيق مشخص نيست اما ظاهرا کاميون به
داليل نامشخص روي رويل قطار توقف
کــرده بود که قطار با آن برخورد ميکند.
راننده قطار يکي از کســاني است که در
اين حادثه جان باخته اســت .او بالفاصله
در صحنه تصادف کشته شده است.راننده
کاميون نيز در اين حادثه مجروح شــده
است.به گزارش يورونيوز ،گفتني است اين
قطار محلي از تورين به ســمت ايروهآ در
حومه اين شهر در حال حرکت بود که با
اين حادثه مواجه شد.

ابهام در سر نوشت مهندس کامپوتر

مالباختگان به اداره آگاهي مراجعه كنند

حوادث دور دنيا
تصادف مرگبار قطار
با کاميون در ايتاليا

حوادث در ايران

مالباختگان به اداره آگاهي مراجعه
كنند

اين فرد و همچنيــن خودرو آنها که
تجهيــزات پليســي از قبيــل چراغ
 LEDو  ...بــر روي آن نصــب
شــده بود به او اعتماد کرده و بســته
دالرهاي همــراه خود را در اختيارش
گذاشــتم و اين فرد در عرض کمتر
از يک دقيقه تماميپولها را بررسي
کرد و گفت که پولها واقعي اســت.
اين فرد بالفاصله ســوار ماشين شد
و همــراه نفر دوم کــه راننده بود به
ســرعت از محل دور شــدند ،پس از
آن و در شمارش دقيق پولها متوجه
شــدم که مبلغ چهارهــزار و پانصد
دالر از من سرقت شده است.درادامه
رســيدگي به اين پرونده و با توجه به
شيوه و شگرد سرقت که به شيوه کف

زنــي بود  ،کارآگاهــان اطمينان پيدا
کردند که ســرقت بايد توســط يکي
از ســارقان حرفهــاي از طايفه فيوج
انجام شده باشد که در ادامه با انجام
چهره نگاري و بهرهگيري از ســوابق
مجرمــان طايفه فيــوج  ،کارآگاهان
موفق به شناســايي يکي از مجرمان
حرفهاي اين طايفه نام «يحيي  .ب»
متولد  ۱۳۷۰شدند که از سال ۱۳۸۵
تاکنــون بارها به اتهام ارتکاب جرايم
مختلف همچون مشارکت در سرقت ،
جعل گذرنامه  ،غصب عناوين دولتي،
کف زني ،سرقت چکهاي بين بانکي،
خروج غيرمجاز از کشور و  ...دستگير
و روانــه زندان شــده و حتي يک بار
نيز در کشــور ترکيه به اتهام سرقت

دســتگير و مدتي را در زندان سپري
کرده است.
شناســايي تصوير يحيي از سوي
مالباخته

با شناســايي تصوير يحيي از ســوي
مالباختــه ،کارآگاهــان با شناســايي
مخفيگاه وي در شهرســتان شهريار،
منطقه وائين  ،با اخذ نيابت قضايي به
اين شهرســتان اعزام شده و در تاريخ
 ۲۶ارديبهشت ماه موفق به دستگيري
متهم شدند.با دســتگيري يحيي وي
تحــت بازجويي قــرار گرفــت و در
اعترافاتش صراحتا به سرقتهاي متعدد
از اتبــاع کشــورهاي خارجي اعتراف
کرد و گفت که بــرادرش به نام فريد

سخنگوي سازمان آتش نشاني خبر داد

آتشسوزي مرگبار در خيابان جمهوري

سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
شهر تهران از آتش سوزي در يک باب مغازه 150
متري در خيابان جمهوري خبر داد که بر اثر اين
حادثه يک نفر جان خود را از دست داد و  7نفر نيز
توسط عوامل آتشنشاني نجات داده شدند.جالل
ملکي در گفتگو با ايسنا در مورد اين حادثه اظهار
کرد :ساعت  20پنجشنبه يک مورد آتش سوزي
در مغــازهاي در خيابان جمهوري بعد از ســه راه
جمهوري به سامانه  125آتش نشاني اعالم شد و
بالفاصله سه ايستگاه به همراه نردبان هيدروليک
به محل اعزام شدند.ســخنگوي ســازمان آتش
نشــاني و خدمات ايمني شهر تهران اضافه کرد:
آتش نشــانان در کمتر دو دقيقه در محل حاضر
شدند و مشخص شــد يک باب مغازه به وسعت
 150مترو در دوطبقه که کاربري مانتو فروشــي
داشــت در طبقه همکف يک ســاختمان هفت
طبقه دچار حريق شــده و آتــش از در اين مغازه
به بيرون مــيزد و همچنين دود غليظي طبقات
بااليي را فرا گرفته بود.وي با اشــاره به اينکه بر
اســاس اطالعات يک نفر در اين مغازه محبوس
شده بود گفت :آتشناشان عمليات فورا آغاز کردند
و وارد مغازه شــدند و سريعا با فردي مواجه شدند
که نقش بر زمين شــده و آثار ســوختگي شديد

 ۳۰ســاله نيز در سرقتها همراه او بوده
است.با شناسايي فريد به عنوان دومين
متهم پرونده  ،کارآگاهان در تحقيقات
تکميلي اطالع پيدا کردند که فريد به
قصد سرقت از کشور خارج شده و قرار
بوده تا احســان نيز در چند روز آينده
به او ملحق شــود که قبل از خروج از
کشور توسط آنها دستگير شده است.

دراين فرد مشهود بود که تحويل عوامل اورژانس
داده شده و معلوم شــد که بر اثر شدت جراحات
جان خود را از دســت داده اســت.ملکي با اشاره
بــه اينکه افــرادي در طبقــات بااليي محبوس
شــده بودند اضافه کرد :گروهي از آتشنشانان با
دســتگاههاي تنفسي به طبقات بااليي رفتند و 7
نفر را که در شــرايط ناامين محبوس شده بودند
سالم از ساختمان خارج کردند .همچنين در ادامه
سخنگوي سازمان آتشنشاني شهرداري تهران از
انفجار در يک واحد مسکوني در شهر ري خبر داد
و گفت :در اين حادثه  ۶نفر مصدوم شده و بيش
از  ۱۰خودرو خسارت ديد.

براســاس اعالم مرکز اطالعرســاني
پليــس آگاهــي پايتخت ،ســرهنگ
کارآگاه کرم يوسف وند ،رئيس پايگاه
نهــم پليس آگاهي تهــران بزرگ ،با
اعالم خبر دستور انتشار بدون پوشش
تصويــر متهم پرونده گفــت :با توجه
به اعتراف صريح متهم به ســرقتهاي
تحت پوشــش عناوين دولتي به ويژه
سرقت از اتباع ساير کشورها  ،شناسايي
تعدادي از شــکات و مالباختگان و به
منظور شناسايي ديگر جرايم ارتکابي
متهم و بويژه شناسايي ديگر شکات و
مالباختگان ،هماهنگي الزم با بازپرس
شعبه چهارم دادسراي عموميو انقالب
شــهرري براي انتشــار بدون پوشش
تصوير متهم انجام شــده است ،لذا از
کليه شــکات و مالباختگاني که موفق
به شناسايي تصوير متهم شدند دعوت
ميشود تا براي پيگيري شکايات خود
به نشــاني پايگاه نهــم پليس آگاهي
تهران بزرگ در شــهرري – خيابان
آستانه مراجعه کنند.

در محله ۱۳آبان رخ داد

دستگيريموادفروشانقمارباز

رييس کالنتري  ۱۶۸سيزده آبان از دستگيري سه
توزيع کننده قمارباز موادمخدر در اين محدوده خبر
داد.به گزارش ايسنا ،سرهنگ امين محمدي دراين
باره گفت :درپي شــکايتهاي مردميدر خصوص
فعاليت مجرمانه يک ســارق و دو همدستش در
محدوده ســيزده آبان ،تيمياز ماموران کالنتري
 ۱۶۸بررسي و رسيدگي موضوع را در دستور کار
خود قــرار داده و تحقيقات در اين خصوص آغاز
و در بررســيهاي انجام شــده مشخص شد که
اين فرد و دو همدســتش عالوه بر سرقت اقدام
به راهاندازي بســاط قمار و توزيع مواد مخدر نيز
کردهاند که اين مساله به شکايت شهروندان منجر
شده اســت.وي با بيان اينکه نتيجه تحقيقات در
اختيار مقام قضايي قرار گرفت ،گفت :با استعالم
از مقام قضايي مشــخص شــد که متهم اصلي،
يــک پرونده در حال پيگيــري ديگر نيز به جرم
توزيع مواد مخدر در دادســراي شهرري دارد که
اين مساله منجر به صدور دستور بازداشت متهم
و همدســتان از ســوي مقام قضايي شد.رئيس
کالنتري  ۱۶۸ســيزده آبان ،افزود :با اخذ مجوز
قضايي از سوي معاون ارجاع دادسراي شهرري،
تيمياز ماموران به محل اختفاي متهمان که چند
روز پيش شناسايي شده بود ،اعزام شده و در يک

عمليات ضربتي اين متهم و دو همدستش را که
در حال اســتعمال مواد مخدر و بازي قمار بودند،
دســتگير و به کالنتري منتقــل کردند.محمدي
با اشاره به بازرســي از مخفيگاه اين افراد گفت:
در بازرســي از مخفيگاه ايــن متهمان مقاديري
هروئين ،مقاديري شيشــه ،تعدادي پايپ ،آالت و
ادوات قماربازي و چند دســتگاه ضبط خودروي
مسروقه و  ...کشــف و ضبط شد.وي با اشاره به
انجــام بازجويي از متهمان گفت :ايــن افراد در
بازجوييها به بزه انتسابي اعتراف کرده و پس از
تشکيل پرونده براي ادامه روند رسيدگي به جرم
به مقام قضايي معرفي شدند.

گروه حوادث  :دو زورگير مسافرنما
در اتوبانهاي آزادگان و بعثت پرسه
ميزدند طي عمليات ضربتي پليس
به زانو در آمدند .
چندي پيش در پي وقوع سرقتهاي
مشــابه از رانندگان مسافرکش در
محدوده اتوبانهاي شهر تهران به
ويژه در اتوبانهاي آزادگان و بعثت
رسيدگي به موضوع به صورت ويژه
در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم
پليس آگاهي تهــران بزرگ قرار
گرفت و در اولين اقدام شــکات و
مالباختگان بــه اداره پنجم پليس
آگاهي تهران بزرگ دعوت شــده
و در اظهاراتي مشابه عنوان داشتند
که توســط دو جــوان و با تهديد
سالح ســرد  ،مورد سرقت وجوه
نقد و ديگر اموال قــرار گرفتهاند.
يکي از مالباختگان در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :حوالي ساعت
 ۲۲از ابتــداي اتوبــان آزادگان در
مسير شــرق به غرب در حال طي
مســير به ســمت محل کار خود
بودم که دو نفر را به عنوان مسافر

دربستي سوار ماشين کردم ،بعد از
گذشت چند دقيقه ناگهان نفري که
صندلي عقب نشسته بود  ،ضربهاي
محکم به ســر من وارد کرد و در
ادامه چاقوي خودش را زير گلويم
گذاشــت و در ادامه نفر دوم که در
صندلي شاگرد نشسته بود شروع به
جمع آوري پولهاي داخل ماشين
کرد و پس از سرقت گوشي تلفن
همراه و وجوهات نقد همراهم مرا
مجبــور به توقف کــرده و پس از
پياده شدن  ،به سرعت و در خالف
حرکــت خودروها از محل متواري
شــدند.مالباختهاي ديگــر نيز در
اظهارات خود به کارآگاهان گفت:
ســاعت  ۲۱:۳۰در خيابان فدائيان
اســام دو نفر عابر پياده را ســوار
ماشــين کردم ؛ پس از چند دقيقه
 ،نفري که صندلي عقب نشســته
بود چاقويي زير گلويم گذاشــت و
در ادامه سرنشين صندلي جلو نيز
چاقويش را روي سينهام گذاشت و
اقدام به سرقت کيف پول و مدارکم
کرد  .پس از سرقت  ،هر دو نفر از

ماشين پياده شده و به سرعت و در
تاريکي از محل متواري شدند.
افشاي شيوه و شگرد سرقت

باتوجه به شــيوه و شگرد سرقت،
کارآگاهــان اداره پنجــم با بهره
گيري از اطالعات به دســت آمده
از مالباختگان و نهايتا بهره گيري
از سوابق مجرمان سابقه دار پليس
آگاهي موفق به شناسايي يکي از
مجرمان ســابقه دار به نام احسان
متولد  ۱۳۶۹شدند .بررسي سوابق
احســان حکايت از آن داشت که
وي بارها بــه اتهام ارتکاب جرايم
تصویر متهمان با دستور قضایی چاپ شده است

مختلف ســرقت  ،اخالل در نظم
عمومي ،شــرب خمــر  ،تخريب
اموال عموميو  ...بارها دستگير و
روانه زندان شده و آخرين بار نيز به
اتهام سرقت مسافر از راننده دستگير
و روانه زندان شده و پروندهاش در
دادســراي ويژه سرقت رسيدگي و
پس از گذشت مدتي با صدور قرار
وثيقه از زندان آزاد شده است.
کارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي
با مراجعه به محل سکونت احسان
در محدوده ميدان خراســان و در
تحقيقات پليسي اطالع پيدا کردند
که وي به تازگي و به اتهام حمل

موادمخدر دستگير شده و در حال
حاضر در زندان حضــور دارد که
بالفاصلههماهنگيهايالزمانجام
و احسان براي انجام تحقيقات در
خصوص ســرقتهاي اخير خود به
اداره پنجم پليــس آگاهي تهران
بزرگ منتقل شد.احســان پس از
مواجهــه حضوري با تعــدادي از
شــکات و مالباختگان صراحتا به
سرقت از آنها با همدستي يکي از
دوستان خود به نام مهدي اعتراف
کرد و انگيزه خود از اين سرقتها
را تامين هزينه موادمخدر مصرفي
اعالم کرد.با شناسايي هويت دومين
متهم پرونده ،محل تردد مهدي  .ع
متولد  ۱۳۷۸در منطقه کيانشــهر،
پارک جنگلــي ميرزاکوچک خان
شناسايي شد و وي  ۱۱ارديبهشت
ماه امسال دستگير و پس از انتقال
به اداره پنجم پليس آگاهي صراحتا
به زورگيري از رانندگان خودروهاي
مسافرکش در مناطق مختلف شهر
تهران به ويژه در دو اتوبان آزادگان
و بعثت اعتراف کرد.

مالباخته ،زورگيران
قوي هيکل را نقره داغ کرد

رييس کالنتري  ۱۱۵رازي از دســتگير
دوزورگير قوي هيکل در پاتوقشــان خبر
داد.به گزارش ايســنا ،سرهنگ مرتضي
بيرانوند دراين باره گفت :شــب گذشــته
يکي از شــهروندان در تمــاس با مرکز
فوريتهاي پليســي  ۱۱۰اعالم کرد که
پاتوق دو زورگير را که ســاعتي پيش از
وي سرقت کرده بودند ،شناسايي کرده و
از ماموران خواست تا به اين محل مراجعه
و اين افراد را دستگير کنند که بالفاصله
تيمياز مامــوران کالنتري  ۱۱۵رازي به
محل اعزام شــدند.وي با اشاره به حضور
مامــوران در محل گفت :مالباخته پس از
حضور ماموران در محل گفت که ساعتي
پيش دو مرد قوي هيکل با تهديد سالح
سرد از وي تلفن همراه ،کارت عابر بانک
و مبلغ  ۱۵۰هزار تومــان وجه نقدش را
سرقت کردهاند اما او موفق شده سارقان
را تعقيــب کند و در حــال حاضر هر دو
سارق در پاتوقشــان حضور دارند.بيراوند
با بيان اينکه با هماهنگيهاي انجام شده
تيمهاي کمکي به محل اعزام شدند ،ادامه
داد :پس از کسب دستور قضايي ورود به
محل ،ماموران ضمن اجراي يک عمليات
ضربتي وارد مخفيگاه مذکور شــده و هر
دو ســارق زورگير را که ســعي داشتند با
ماموران درگيري فيزيکي داشــته باشند،
دستگير کرده و به کالنتري منتقل کردند.
رئيــس کالنتري ۱۱۵رازي با اشــاره به
انجام بازجويي از دو متهم دستگير شده،
گفت :هر دو متهم در کالنتري به سرقت
از مالباخته اعتراف کرده و اموال مسروقه
از وي را نيز بازگرداندند ،همچنين پس از
تکميــل ،پرونده اين افراد براي تحقيقات
بيشتر و کشــف ديگر جرائم احتمالي به
پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شدند.
سارق خودروهاي پايتخت
به دام افتاد

متهمان در بازجوييها جرمشان را گردن گرفتند

گرفتاري دو زورگير مسافرنما در دام پليس پايتخت

پليــس آگاهي تهران
بزرگ با انتشار تصوير
جوانــي  ۳۰ســاله از
شــهروندان خواست
براي مشخص شدن
سرنوشت او با پليس
همکاري کنند.به گزارش ايســنا ،چندي
پيــش پدر و مادري با مراجعه به کالنتري
 ۱۲۹جاميبه مأموران اعالم کردند که پسر
آنها به نام پدرام از خانه خارج شده و پس از
آن بازگشتي به خانه نداشته است.پدر و مادر
پــدرام در اظهارات خود به ماموران گفتند:
پدرام مهندس کامپيوتر است و روز پنجشنبه
ششم ارديبهشت ماه ساعت  ۳بعدازظهر از
منزل خارج شده و ديگر بازگشتي نداشته
اســت ،او حدودا  ۱۷۰سانتي متر قد و ۸۰
کيلــو وزن دارد و آخرين بار با تي شــرت
سرمهاي آستين کوتاه  ،شلوار جين و کفش
اسپرت از خانه خارج شده است.کارآگاهان
پايگاه هشــتم پليس آگاهي با پيگيري و
استعالم از ديگر مراکز انتظامي ،بيمارستانها،
پزشکي قانوني و  ...ســعي در پيدا کردن
اطالعاتي از پدرام داشــتند اما هيچگونه
اطالعاتي در خصوص سرنوشــت پدرام
 ،تاکنون در اختيار آنها قرار نگرفته اســت.
مرکز اطالعرســاني پليس آگاهي تهران
بزرگ با انتشار تصويري از شهرونداني که
موفق به شناســايي تصوير فقداني شده و
اطالعي از سرنوشت وي دارند خواست تا
هرگونه اطالعات خود در اين خصوص را از
طريق شماره تماس  ۲۱۸۶۵۹۴۱در اختيار
کارآگاهان پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران
بزرگ قرار دهند.

اعتراف صريــح متهمان به
سرقت و زورگيري

بر اساس اعالم مرکز اطالع رساني
پليس آگاهي پايتخت ،ســرهنگ
کارآگاه داوود فرد ،معاون مبارزه با
ســرقتهاي خاص پليس آگاهي
تهران بــزرگ دراين باره گفت :با
توجه به اعتــراف صريح متهمان
به سرقت و زورگيري از رانندگان
خودروهاي مسافرکش  ،شناسايي
تعدادي از شکات و مالباختگان و به
منظورشناساييديگرجرايمارتکابي
متهمين و همچنين ساير شکات و
مالباختگان  ،هماهنگيهاي الزم
با بازپرس شــعبه چهارم دادسراي
ناحيه  ۳۴تهران براي انتشار بدون
پوشش تصوير اين دو متهم انجام
شده اســت ؛ لذا از کليه شکات و
مالباختگاني که موفق به شناسايي
تصاويــر متهمان شــدند دعوت
ميشود تا براي پيگيري شکايات
خود به نشــاني اداره پنجم پليس
آگاهــي تهران بــزرگ در خيابان
وحدت اسالميمراجعه کنند.

رئيس کالنتري  107فلســطين گفت :با
تالش مأموران نيروي انتظامي ،ســارق
کامپيوتر خودروهاي پايتخت دســتگير
شد.به گروه باشــگاه خبرنگاران جوان؛
ســرهنگ غالمرضا يوســفوند رئيس
کالنتري  107فلسطين اظهار کرد :شب
سه شــنبه ماموران گشــت انتظامياين
کالنتري در حال گشــتزني در محدوده
خيابــان طالقاني بودند کــه فردي را در
حــال تخريب در يک خودرو مشــاهده
و براي بررســي موضوع به ســمت وي
تغيير مســير دادند.وي افزود :اين متهم
به محض ديــدن ماموران ســعي کرد
از محــل فرار کند که با ســرعت عمل
ماموران ناکام مانده و در همان محدوده
دســتگير و به همراه خودرو سواري اش
که در همان نزديکي پارک شده بود ،به
کالنتري منتقل شد.رئيس کالنتري 107
فلسطين ،تصريح کرد :متهم در کالنتري
تحت بازجويي قرار گرفت که طي آن به
جرم خود مبني بر سرقت خودرو اعتراف
و در بازرسي از خودرو وي نيز  11دستگاه
کامپيوتر خودرو ( )ECUکشف و ضبط
شد که متهم در اعترافات خود به سرقت
آنها اقرار کرد.

