حوادث

چهارشنبه  28اسفند  23 -1 398رجب  18 - 1441مارس  - 2020سال نوزدهم  -شماره 5119
اخبار کوتاه

رئیس پلیس فتا:

هنگام ثبت سفارش حتما به نشانهای نماد فروشگاهی توجه کنید

رئیس پلیس فتا با اشــاره به اینکه با شــیوع ویروس کرونا
تمایل مــردم به خریدهای اینترنتی افزایش یافته اســت،
گفت :هنگام ثبت ســفارش حتما با مراجعه به نشانهای
نماد فروشگاهی از مدت اعتبار ،موقعیت مکانی و شخصی
صاحب امتیاز اطالعات الزم را کسب و سپس ثبت سفارش
را درج کنند.به گزارش ایسنا ،سرهنگ تورج کاظمی اظهار
داشت :باتوجه به شــیوع کرونا ویروس در کشور و نظر به
توصیههای مکرر مسئوالن بهداشتی مبنی بر عدم ترددهای
غیــر ضروری در ســطح معابر عمومــی و رعایت قرنطینه
خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار کرونا ویروس
و نزدیک شدن به ایام نوروز ،سطح تمایالت هموطنان مبنی
بر ثبت سفارش و خرید اقالم مورد نیاز روزمره از سایتهای
فروشگاهی افزایش یافته است.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ
با بیان اینکه پروندهها و شکایتهای ارجاعی به این پلیس
حکایت از کالهبرداری با اســتفاده از ســایتهای جعلی
فروشی دارد ،ادامه داد :تعدادی افراد سودجو و کالهبردار با

سوء استفاده از موقعیت پیش آمده و سایتهای فروشگاهی
جعلی طراحــی و انجام تبلیغات فریبنده در شــبکههای
اجتماعــی با تبلیغ فروش کاالها و خدمات مورد نیاز مردم
بــا قیمتهای پایین تر از عرف بــازار ،اعتماد کاربران را به
خود جلب و بدین ترتیب مرتکب کالهبرداری میشوند.وی
افزود :این کالهبرداران پس از ثبت سفارش کاال و دریافت
وجــوه عموماً یا کاال و اقالم ســفارش داده شــده را برای
مشتریان ارســال نمیکنند یا با کالهبرداری اقالم تقلبی
را برای متقاضیان میفرســتند .بنا براعالم ســایت پلیس،
کاظمی با تأکید بر اینکه هموطنان در هنگام ثبت سفارش
کاال و اقالم مورد نیاز از سایتهای فروشگاهی مجاز و دارای
نشان اعتماد الکترونیکی خرید مطمئن شده و سپس خرید
کنند ،تصریح کرد :هنگام ثبت سفارش حتماً با مراجعه به
نشانهای نماد فروشگاهی از مدت اعتبار ،موقعیت مکانی
و شــخص صاحب امتیاز اطالعات الزم را کســب و سپس
سفارش را ثبت کنند.

برخورد با عرضهکنندگان زیرزمینی قلیان و شایعهپراکنان فضای مجازی
رئیــس پلیس نظارت بــر اماکن عمومی ناجــا با تاکید بر
نظارت پلیس بر فعالیت مراکز تولیدی ،توزیعی و خدماتی
گفت :با افراد فرصت طلب ،سودجو و کسانی که در فضای
مجازی اقدام به شــایعه پراکنی میکنند ،قاطعانه برخورد
میشــود.به گزارش ایســنا ،ســرهنگ صادق رضا دوست
اظهارکرد :پلیــس نظارت بر اماکن عمومی ناجا به منظور
پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا در کشور ،بر اساس وظایف
و ماموریتهــای محوله در صنــوف و اماکن عمومی ،ضمن
تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتاق اصناف ایران
طی بخشــنامههایی به ردههای متناظر در سراســر کشور
موضوع تعطیلی برنامههای هنری و سینمایی تا عادی شدن
وضعیت ،عدم عرضه مواد دخانی و توصیههای بهداشتی در
واحدهای صنفی را ابالغ کرده است.

 ...که توســط محتکران در انبارها دپو و یا خارج از شــبکه
تعریف شده و به صورت مخفیانه و با قیمتهای گزاف توزیع
میشد ،کشف و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد :برابر بررسیهای انجام
شــده میدانی ،اکثر واحدهای صنفــی از ارائه خدماتی که
باعث تشــدید شیوع بیماری کرونا میشــود ،خودداری و
همراهی و همکاری خوبی را با پلیس و ســایر دستگاههای
مرتبط نظارتی دارند که قابل تقدیر و تشکر است.وی ادامه
داد :متأسفانه برخی کسبه بدون توجه به هشدارهای ستاد
ملی مبارزه با کرونا ،اقدام به برگزاری مراسمات زیرزمینی
و عرضه قلیان میکنند که عمدتــاً اینها واحدهای صنفی
فاقد مجوز هســتند و اقدام آنها موجب تشدید شیوع این
بیماری میشــود و در نظارتهای انتظامی قطعاً برابر قانون

با آنان برخورد خواهد شــد که با تعــدادی از اینها برخورد
قانونی هم صورت گرفته است.رئیس پلیس نظارت بر اماکن
عمومی ناجا تصریح کرد :هموطنان باید توجه داشته باشند
که ناجا به طور مســتمر بر فعالیت اصناف و کسبه نظارت
دارد و بــه مردم این قــول را خواهیم داد که با محتکران و
افراد فرصت طلب قاطعانه برخورد خواهیم کرد.بنابر اعالم
سایت پلیس ،رضا دوست خاطرنشــان کرد :ما همواره در
کنار مردم هستیم و از کلیه شهروندان تقاضا داریم همانند
گذشــته با پلیس همراهی و همکاری الزم را داشته باشند
و در صورت مشــاهده هرگونه تخلفی در واحدهای صنفی
واماکن عمومی ،مراتب را به شمارههای  ۱۹۷و  ۱۱۰گزارش
کنند تا در اولین فرصت ،اقدامات قانونی نسبت به برخورد
با آنها به عمل آید.

خواهرزاده قاتل در یک قدمی چوبهدار
مردی که در پی اختالف با داییاش او را به قتل رسانده بود،
با در خواست مادرش به یک قدمی چوبه دار رسید.به گزارش
رکنا ،رســیدگی به این پرونده از فروردین امسال با شکایت
خواهر مقتول در دستور کار پلیس قرار گرفت .او به مأموران
گفت :دو سال قبل برادرم پساز طالق همسرش به خانه من
آمد و با ما زندگی میکرد .روز حادثه من و شوهرم برای عید
دیدنی از خانه خارج شدیم و وقتی برگشتیم با پیکر بیجان
او روبهرو شــدیم و حاال بهدنبال قاتل برادرم هستیم.پساز
اظهارات این زن مأموران با تحقیقات بیشــتر متوجه شدند
مقتول به مواد مخدر اعتیاد داشــته و همین مسأله موجب
جدایی او از همســرش شده اســت و مسأله بعدی اختالف
قدیمی مقتول با خواهرزاده  34ســالهاش بهنام سعید بوده
است .این مســأله باعث احضار سعید به اداره آگاهی شد و

او مورد بازجویی قرار گرفت.سعید در مراحل اولیه بازجویی
تالش میکرد تا با منحرف کردن مســیر بازجویی خودش
را بیخبر از ماجرا نشــان بدهد اما وقتی با مدارک مأموران
مواجه شــد به قتل داییاش اعتراف کرد و درباره انگیزهاش
از قتــل گفت :پس از آنکه داییام زنش را طالق داد به خانه
ما آمد و از همان زمان هم زندگی خانواده ما تحتالشــعاع
حضور او قــرار گرفت چراکه او برادر کوچکم را معتاد کرده
بود و پدر و مادرم هم از کارهای او خیلی رنج میکشیدند اما
مادرم نمیخواست با بیرون کردن برادرش موجب ناراحتی
او شــود .برادرم را به کمپ بردیــم و اما پس از هربار ترک،
دایــیام او را دوباره معتاد میکرد .روز حادثه وقتی از بیرون
آمدم داییام در خانه تنها و در حال اســتعمال مواد مخدر
بود.دیــدن این صحنه آنقدر عصبانیــم کرد که به یکباره با

فریاد به او گفتم که وســایلش را بــردارد و از خانه ما برای
همیشه برود اما او گفت که من صاحب خانه نیستم و ماندن
و نماندنش هــم ارتباطی به من ندارد .همین موضوع باعث
درگیری فیزیکی ما شــد و چند ضربهای بهصورت من زد و
بعد هم با چاقو به ســمت من حملــه کرد که من هم برای
نجات جان خودم به او حمله کردم و او را زدم که به یکباره
به زمین افتاد و خونریزی شدیدی کرد .همان لحظه با خودم
فکر کردم که اگر او زنده بماند من باید سالها درگیر زندان
و بدبختیشوم به همین خاطر سرش را از تنش جدا کردم
و بعد هم از خانه خارج شدم .چند ساعتی در خیابان پرسه
میزدم که توســط پلیس دستگیر شدم.با توجه به شکایت
اولیایدم و اعترافات متهم و ســایر مدارک به دســت آمده
کیفرخواست متهم پرونده صادر شد و سعید برای محاکمه
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افقی:

عمودی:
 -1پدر ترک -شاعر پارسی گوی و مصلح بزرگ پاکستان
 -2توقــف کردن -وزنه بردار طالیــی ایران در المپیک
سیدنی
 -3دو بیتــی -اتحادیه اقتصادی جنوب شــرق آســیا-
درخت انگور
 -4نت چهارم -الیه زیرین جامه -مخفیانه
 -5منظور ،آرزو -مدارک -بانوی قهرمان صحرای کربال
 -6لجــوج و یک دنده -پایتخــت بحرین -غلهای که به
عنوان خوارک ستور استفاده میشود
 -7عضو بیحس -پسر انوشیروان و جد فیروز ساسانی-
در تداول عامه صدمه دیدن شدید
 -8کفش پارچهای برای ورزش -داالن ،دهلیز
 -9چهره ،صورت -کتابی اســت در توضیح اوستا نوشته
زردشت -فوری
 -10تخم مــرغ فرنگی -افرادی کــه در نقطهای با هم
مسکن گزیدهاند -نام اصلی چنگیز
 -11جدید -خواندن زیرلب -از علفخواران آمریکا که به
آن شتر بیکوهان نیز میگویند
 -12کاندیدا در انتخابات -فیلســوف بزرگ فرانســوی
متوفی  1650م که شــاخه جدیدی در فلســفه بنیان
گذاشت -طاقچه درون اتاق

به دادگاه رفت.در جلسه رســیدگی به این پرونده بار دیگر
اولیایدم درخواســت قصاص را مطرح کردند .ســعید هم
در دفــاع از خودش عنوان کرد :همــه افراد خانواده بخوبی
میدانند که دایی من چگونه باعث بدبختی زندگی ما شده
بود اما کسی حرفی نمیزد .قبول دارم که کارم اشتباه بوده
اما در یک لحظه عصبانیتم را نتوانســتم کنترل کنم و حاال
هم از خانوادهام درخواست بخشش دارم .من میدانم مادرم
برادرش را چقدر دوســت داشت اما من هم برادرم را خیلی
دوست دارم و با چشم خودم میدیدم که او ذره ذره برادرم را
نابود کرد.بعد از اظهارات متهم ،وکیل مدافع او هم در جایگاه
قرار گرفت و دفاعیات خودش را از موکلش مطرح کرد و در
پایان هیأت قضات وارد شــور شدند و با توجه به درخواست
اولیایدم حکم قصاص متهم صادر شد.

طوطی سخنگو دزد خودش را لو داد

 -1لقبی که خدا بــه آدمی داده
است -اسم مصدر از بریدن
 -2عنصر فلزی که برای اکسیژن
زدایی به کار مــیرود -بیمثل و
مانند و منفرد
 -3ولیکن -نام قدیم شهر قوچان
از شــهرهای اســتان خراســان-
صفحهای کــه منجمیــن قدیم
برروی آن مکان ستارگان را تعیین
و اقدام به ستاره بینی می کردند
 -4بازگردانیدن -یکدیگر را درک
کردن -موی درهم پیچیده
 -5مونس -دفتری که در آن شرح
جهیزیــه عروس را مینویســند-
نویسنده فرانسوی متوفی 1902م
بــا آثاری چــون روگان مــاکار و
ترزراکن
 -6بلندا -نوازنده تار -فزونی
 -7شهر مذهبی هندوان -مدرک
پایان تحصیالت متوسطه -خون
بها
 -8هنر هفتم -خدایی
 -9تکــه پارچــه کهنــه -پند و
نصیحــت -طویلتریــن رودخانه
جنوب شرق آسیا
 -10پایتخت آنگوال -پایان ،آخر-
قبول نیست
 -11جوش ،عارضه پوستی -ویران و نابود -آنکه بدیهایش برمال شده
 -12دانه معطر در ســاخت حلویات -شــکوفهها -واحد اختالف پتانســیل
الکتریکی
 -13بلندترین قله آمریکا -واحد پول زامبیا -مرده
 -14در این مکان -غذای ساده از تخم مرغ
 -15کشتی تفریحاتی -کشور جزیرهای آفریقایی.

 -13نیکویی -دستگاه پخش فیلم قدیمی -از کشورهای اقیانوسیه
 -14از ماههای میالدی -اهل یکی از کشورهای اروپایی
 -15رمانی است از نویسنده آمریکایی مارک تواین -از حروف الفبای یونانی.
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انفجار در ساختمان مسکونی
سخنگوی سازمان آتش نشــانی از انفجار در بالکن یک ساختمان مسکونی در
خیابان مهرآباد جنوبی خبر داد.جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در
گفتوگو با ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت :در ســاعت  ۱۲:۲۴ظهر دیروز
یک مورد حادثه انفجار در یک ســاختمان مســکونی در محله مهرآباد جنوبی
خیابان طالقانی به ســامانه  ۱۲۵ســازمان آتش نشانی اطالع داده میشود .وی
با بیان اینکه بالفاصله ایســتگاه شــماره  ۳۳به محل حادثه اعزام شد ،تصریح
کرد :آتش نشــانان در محل حادثه مشاهده میکنند در یک ساختمان  ۵طبقه
مسکونی در طبقه سوم این ساختمان در قسمت بالکن یک پسر بچه  ۱۲ساله
مشغول بازی با مواد محترقه بوده است که به یک باره یکی از نارنجکها منفجر
و باعث انفجار دیگر نارنجکها نیز میشود.سخنگوی سازمان آتشنشانی با بیان
اینکه این انفجارها صدای مهیبی ایجاد کرده بود ،خاطرنشــان کرد :با توجه به
اینکه این پســر بچه در قسمت ورودی به بالکن قرار گرفته بود سریع وارد اتاق
شده و خوشبختانه این حادثه در پی نداشته است.ملکی تصریح کرد :همچنین
موردی از تخریب و آســیب به ساختمان نیز گزارش نشده بود و موج انفجار در
فضا رها شــده و مشــکل خاصی را ایجاد نکرده بود.البته آثار سیاهی روی در و
دیوار بالکن مشاهده میشد.

کشف بیش از  14هزار عدد
مواد محترقه غیرمجاز در ساوه

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تاکید کرد

وی ادامــه داد :بــه منظور جلوگیــری از هرگونــه اقدام
ســودجویانه و سوء استفاده افراد فرصت طلب و محتکر در
فضای مجازی و حقیقی و به دنبال آن کمبودهای ناشــی
از احتــکار ،افزایــش قیمت اقالم بهداشــتی و ضدعفونی
کننــده ،از اوایل اســفندماه از طریق ردههــای متناظر در
سراســر کشور و با همکاری وزارتخانههای بهداشت ،صمت
و ســازمان تعزیرات حکومتی بر فعالیــت مراکز تولیدی،
توزیعی و خدماتی به صورت مستمر نظارت داشته و با افراد
متخلف قاطعانه برخورد میشــود و این موضوع همچنان
در دســتور کار این پلیس قــرار دارد.رئیس پلیس نظارت
بر اماکن عمومی ناجا خاطرنشــان کرد :در طول این دوره
مقادیر زیادی از اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده از جمله
ماسک ،دســتکش ،مایع ضدعفونی کننده ،پدهای الکلی و
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مرد طمعکار که با همدســتی دزد سابقهدار به خانه دوست قدیمیاش دستبرد
زده بود نمیدانست سرقت طوطی سخنگو او را لو میدهد.
به گزارش رکنا ،هفتم مرداد سالجاری پروندهای مبنی بر سرقت خانه به شیوه
زورگیری برای رسیدگی تخصصی از کالنتری  144جوادیه تهرانپارس به پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تهران ارسال شد و برای بررسی موضوع در اختیار تیمی از
کارآگاهان مبارزه با سرقتهای خاص قرار گرفت.
شاکی در خصوص شرح ماجرا اظهار داشت :ساعت  11صبح روز یازدهم مرداد
در خانهام واقع در خیابان جشــنواره در حال اســتراحت بودم با توجه به اینکه
چند پرنده آوازه خوان و یک طوطی  -کاســکوی سخنگو داشتم ناگهان صدای
کاسکو بلند شد ،با تعجب میخواستم کنار قفس طوطی بروم که ناگهان فردی
نقابدار با سالح سرد مرا تهدید و گفت ،اگه صحبت یا سر و صدا کنی میکشمت
و فرد دیگری که او هم صورتش را پوشــانده بود دســت و پای مرا بست و همه
پرندهها ،پول نقد و طالهایم به ارزش ســه میلیارد ریال را سرقت کردند و پا به
فرار گذاشتند.
پساز این شــکایت با توجه به اهمیت موضوع بالفاصله اکیپی از کارآگاهان به
محل ســکونت متهم اعزام و در تحقیقات میدانی موفق شــدند هویت یکی از
سارقان ب ه نام ناصر  36ساله را که سابقه دار بود ،شناسایی کنند و دریافتند که
ناصر مدتی پیش نیز به جرم سرقت در زندان بوده است.
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری رئیس پایگاه چهارم در تشریح این خبر گفت:
مخفیگاه ناصر در حوالی خیابان نبرد شناســایی و بــا هماهنگیهای قضایی،
کارآگاهان موفق شــدند اولین متهم پرونده را دستگیر و در بازرسی از خانه وی
تعدادی از اموال سرقتی شاکی کشف شــد.اما کارآگاهان زمانی که قصد ترک
خانه ناصر را داشتند صدایی عجیب از داخل انباری شنیدند که توجه آنها را به
خود جلب کرد و پساز بررسی انباری مشخص شد ،طوطی(کاسکو) سرقتی را
نیز در آنجا پنهان کردهاند.
با کشــف طوطی سرقتی متهم به ناچار به جرم انتســابی اعتراف و اقرار کرد و
گفت :بقیه پرندهها را در محل کارش نگهداری میکند و ســرقت از خانه مال
باخته را با همکاری همدســتش سعید  34ســاله که از دوستان قدیمی شاکی
است ،مرتکب شده است.این مقام پلیسی تصریح کرد :در ادامه تحقیقات پلیسی
مخفیگاه متهم دوم پرونده نیز در دیلمان شناســایی و با هماهنگیهای قضایی
کارآگاهان موفق شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی اظهار کرد ،میدانســتم همیشــه در خانه دوستم مقادیر زیادی طال و پول
وجود دارد.
این اطالعات را با ناصر در میان گذاشــتم و تصمیم به ســرقت گرفتیم .طالها
را برای فــروش به بازار بردم و به قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال آنها
را فروختم و بقیه اموال ســرقتی را بین هم تقسیم کردیم .رئیس پایگاه چهارم
پلیــس آگاهی در پایان گفت :با توجه به اظهــارات صریح متهمان و قبول بزه
انتسابی حسب دستور مقام قضایی هر دو متهم روانه زندان شدند.

مرد رمال دستگیر شد

مرد رمال که در مغازه منبت کاری فالگیری میکرد در عملیات پلیسی دستگیر
شد .به گزارش رکنا ،سرهنگ «حسین شمساییفر» رئیس کالنتری  161ابوذر،
گفــت :در پــی گزارشهای مردمی در خصوص فعالیت مرد  50ســاله رمال و
دعانویس در یک مغازه منبت کاری تیمی از ماموران کالنتری  161ابوذر برای
بررسی موضوع به نشانی اعالمی اعزام شدند.
وی توضیح داد :ماموران در بررســیهای پلیســی پی بردند مالک مغازه منبت
کاری در حوالی خیابان فالح مشغول به دعانویسی و فال بینی است و جمعیت
زیادی از مردم به این مغازه در رفت و آمد هستند.این مقام انتظامی با بیان اینکه
در تحقیقات اولیه مشخص شد که متهم روزهای فرد را مختص آقایان و روزهای
زوج را برای زنان اختصاص داده است ،ادامه داد :اهالی محل با توجه به مراجعه
کنندگان و شلوغی مغازه نسبت به این موضوع معترض شدهاند.
رئیس کالنتــری  161ابوذر ادامه داد :پس از هماهنگی با مقام قضائی عملیات
دستگیری متهم آغاز شــد و مرد  50ساله در مغازه منبت کاری دستگیر و در
بازرســی از آنجا  10جلد کتاب خطی با قدمت  150سال و  13میلیون تومان
وجه نقد کشف شد.سرهنگ شمسایی فر گفت :متهم به همراه اموال کشف شده
برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

ماموران انتظامی شهرستان ســاوه در سه عملیات جداگانه موفق به کشف 14
هزار و  663عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز در این شهرســتان شدند.براساس
اعالم پلیس ،سرهنگ «علی اکبر عیسیآبادی» فرمانده انتظامی ساوه در اینباره
گفت :در پیگیری گزارشهای اعالم شده از سوی شهروندان به مرکز فوریتهای
پلیــس 110در خصوص فعالیت  3واحد صنفــی در حوزه فروش مواد محترقه
غیرمجاز ،بررســی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان ساوه قرار گرفت.وی
افزود :با تکمیل تحقیقات انجام شــده و در هماهنگی با مرجع قضائی ،از سوی
ماموران انتظامی این شهرستان از این واحدهای صنفی بازدید و تعداد  14هزار و
 663عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان ساوه
با اشاره به دستگیری  3نفر در این رابطه و معرفی آنها به مرجع قضائی بیان کرد:
شهروندان در صورت داشتن هر گونه اطالعات در خصوص فعالیت افراد سودجود
در عرضه و تولید مواد محترقه غیرمجاز ،موضوع را برای بررســی از طریق تلفن
 110به پلیس گزارش کنند.

دستگیری دو نفر از هتاکان حرم حضرت معصومه(س)
دوشنبه شب دو نفر از هنجارشکنان در مقابل درب حرم حضرت معصومه (س)
دستگیر شدند.به گزارش ایلنا ،تعطیلی حرم حضرت معصومه (س) که عصر روز
دوشنبه با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شد ،اگرچه موجب تشکر اقشار
مختلف مردم قم شــد و تأکید داشتند ،با وجود ناراحتی بابت تعطیلی حرم ،از
این تصمیم تشکر میکنیم ،اما عدهای بسیار اندک هم بودند که با قانونشکنی
بخشی از درب ساحت حرم حضرت معصومه(س) را شکسته و وارد حرم شدند.
یک مقام آگاه در نیروی انتظامی در همین رابطه به خبرنگار ایلنا گفت :دو نفر از
هنجارشکنان که عصر روز دوشنبه در مقابل حرم حضرت معصومه تجمع کرده
بودند و به ساحت مقدس حرم توهین کردند ،دستگیر و پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

مرگ دردناک یک دهیار
در جریان ضدعفونی روستا علیه کرونا

فرماندار شهرستان خمین از جانباختن دهیار روستای میشیجان این شهرستان
در جریان ضدعفونی روســتا علیه بیماری ویروس کرونا خبر داد.احمد طهرانی
در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :براساس مصوبات قرارگاه پدافند زیستی و اعالم
آمادگی نیروهای بسیجی و مردمی ،عملیات گندزدایی و ضدعفونی معابر برای
مقابله با کرونا در نقاط شــهری و روستایی شهرســتان خمین انجام شد و در
روســتاها دهیاران و پایگاههای مقاومت به میدان آمدند.وی ادامه داد :متاسفانه
«مرتضی ســعیدی» دهیار روستای میشــیجان از توابع شهرستان خمین ،که
فرمانده پایگاه مقاومت بســیج این روستا نیز بود و از دو جهت مسئولیت داشت
با همکاری اهالی روستا اقدام به ضدعفونی میکنند .متاسفانه در حین انجام کار
تراکتور سمپاشــی کشــاورزی با وی برخورد میکند که بر اثر این حادثه دچار
ضربه مغزی شــده و از ناحیه دو پا مصدوم میشــود.فرماندار خمین گفت :این
دهیار فداکار و با اخالق پس از مصدومیت شــدید به بیمارستان منتقل شده و
چند روزی را در کما بسر برد و نهایتا دوشنبه شب به دلیل شدت جراحات وارده
جان خود را از دست داد.

پیدا شدن اسکلت یک پسر با دندانهای لمینت شده

پیدا شدن اسکلت یک پسر با دندانهای لمینت شده در جنوب تهران سناریوی
معمایی را پیــش روی ماموران قرار داد.به گزارش رکنا ،عصر روز  25اســفند
ماموران پلیس تهران در جریان پیدا شــدن اسکلتهای یک انسان در منطقه
وردآورد قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند
به محل اعزام شــدند.ماموران در بررسیهای ابتدایی با اسکلتهای یک انسان
که دســت راستش در کنار جسد نبود روبرو شدند و تیمی از ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه با دســتور بازپرس پای در صحنه جرم
گذاشتند.کارشناسان پزشکی قانونی در گام نخست پی بردند که جسد برای یک
پســر  25ساله است که همه دندانهایش نیز لمینت است و عامل جنایت برای
پنهان ماندن سرنخهای پلیسی اقدام به آتش زدن جسد پسر جوان کرده اند که
در مرحله بعدی مشــخص شد  3ماه از مرگ این جوان میگذرد.کارآگاهان در
تحقیقات بیشتر با تکههای سوخته شده پتو در کنار جسد روبرو شدند و مشخص
شد جسد الی یک پتو پیچیده شد و سپس به آتش کشیده شده است.

کشف  26هزار انواع مواد محترقه در پایتخت
ســرکالنتر هفتم پایتخت از کشــف  26هــزار انواع مواد محترقــه خبر داد و
گفت :متهم هنگام فروش مواد محترقه دســتگیر شــد.به گزارش گروه حوادث
رکنا،سرهنگ «دوستعلی جلیلیان» ،گفت :با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه ملک
مغــازه ای در محدوده خیابان مولــوی انواع مواد محترقه تهیه و در حال فروش
آنها در مغازه اش است ،بررسی موضوع در دستور کار اکیپی از ماموران کالنتری
 116مولوی قرار گرفت.وی با بیان اینکه در بررسی موضوع مشخص شد که خبر
صحت دارد ،ادامه داد :نتیجه تحقیقات انجام شــده به مرجع قضائی منعکس و
دستور دستگیری مالک مغازه و بازرسی از داخل مغازه اخذ شد.این مقام انتظامی
ادامه داد :روز گذشــته تیمی از ماموران کالنتری  116مولوی به آدرس اعالمی،
اعزام و موفق شدند متهم را که در حال فروش مواد محترقه بود ،دستگیر کنند.
سرکالنتر هفتم با اشــاره به اینکه در بازرسی از داخل مغازه  26هزار انواع مواد
محترقه از قبیل 54 :عدد آبشاری کوچک 36 ،بکس سیگارت 33 ،بسته کپسولی،
 16بسته سیگارت و غیره کشف شد ،افزود :متهم در همان تحقیقات اولیه به جرم
ارتکابی اعتراف کرد.سرهنگ جلیلیان گفت :متهم به همراه اموال کشف شده به
دادسرا معرفی شد.

کشف  14هزار انواع مواد محترقه
از انباری یک واحد مسکونی

رئیس پایگاه یکم پلیس امنیت عمومی پایتخت ،از کشف 14هزار و  892انواع
مواد محترقــه غیرمجاز از داخل انباری در واحد مســکونی در منطقه فرحزاد
خبر داد.به گزارش گروه حوادث رکنا ،ســرهنگ «بهنام ایرانمنش» گفت :روز
 26اســفند ماه خبری با موضوع تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز در واحد
مســکونی در حوالی محله فرحزاد به پایگاه یکم پلیس امنیت عمومی پایتخت
اعالم شــد که در همین راســتا بالفاصله تیمی از ماموران پایگاه یکم بررسی
موضوع را بر عهده گرفتند.وی عنوان کرد :تحقیقات اولیه نشــان از این داشت
کــه مالک این واحد مســکونی با دپو مقادیر زیــادی از موادمحترقه در انباری
منزلش ،قصد دارد تا با فرا رســیدن چهارشــنبه آخر سال این مواد محترقه و
آتش زای ممنوعه را به بازار مصرف عرضه کند.این مقام انتظامی بیان داشــت:
نتیجه تحقیقات انجام شــده به مرجع قضائی ارسال و اکیپی از ماموران پایگاه
یکم پلیس امنیت عمومی به مخفیگاه متهم اعزام و موفق شدند در یک عمیات
پلیســی متهم را دستگیر و در بررســیهای بیش تر از مخفیگاهش 14هزار و
892عدد انواع مواد محترقه از قبیل :نارنجک دستی ،کپسولی ،منور ،و  ....کشف
کنند.متهم برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد.

