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پلیس با واحدهای صنفی عرضهکننده مواد محترقه برخورد میکند

دستگیری  193مجرم حرفهای در پایتخت

رئیــس پلیس پایتخت از دســتگیری  193نفر از مجرمان
جرایم مختلف در تهران خبر داد.به گزارش ایســنا ،سردار
حســینی رحیمــی در اجرای ششــمین مرحلــه از طرح
دستگیری سارقان حرفهای که پیش از ظهر دیروز در مقر
مرکزی پلیس آگاهیتهران بزرگ برگزار شد ،اظهار کرد :در
اجرای این طرح که طی  48ســاعت گذشــته در تهران به
اجرا درآمد  193نفر از مجرمان حرفهای ،باندی و محکومان
فــراری که در قالب  46باند اقدام به ارتکاب جرایم مختلف
کرده بودند ،دستگیر شدند.رحیمی با بیان اینکه  23درصد
از دستگیر شــدگان معادل  62نفر از آنان اقدام به سرقت
بــه عنف و زورگیری کرده بودند ،گفت :تا کنون  680فقره
ســرقت و زورگیری از سوی این افراد کشف شده است که
تحقیقات برای کشف دیگر جرایم نیز ادامه دارد.
رحیمی از دســتگیری  34نفر که در قالب  10باند اقدام به
ســرقت از مغازه و اماکن کرده بودنــد نیز خبر داد و ادامه
داد :این افراد معادل  18درصد از کل دســتگیر شــدگان
هســتند و تا کنون به  175فقره ســرقت از منزل و اماکن
اعتــراف کردهاند.رئیس پلیس پایتخت ادامه داد 69 :نفر از
دستگیر شدگان که در  16باند فعالیت داشتند نیز اقدام به
سرقت خودرو ،موتورسیکلت و لوازم خودرو کرده بودند که
تا کنون شمار اعترافاتشان از  3340فقره عبور کرده است.
ســردار رحیمی با بیان اینکه در مجموع سارقان دستگیر
شده تا کنون به  2375فقره سرقت و جرم مختلف اعتراف
کردهاند ،گفت :بررســیهای ما نشان میدهد که  126نفر
یعنی معادل  64درصد از دستگیر شدگان نیز دارای سوابق
قبلی و دســتگیری از بیش از دو بار به باال هســتند.رئیس
پلیس پایتخت از کشــف محمولههــای کاالی قاچاق نیز
در اجرای ایــن طرح خبر داد و تصریح کــرد :در مجموع
کاالی قاچاق به ارزش بیش از  750میلیارد ریال از ســوی
قاچاقچیان کشف شده اســت که منجر به دستگیری 17
قاچاقچی عمده شده است.
وی اضافه کرد :از جمله بیشــترین اقالم کشف شده از این

قاچاقچیان میتوان به  10تن پوشــاک قاچاق معادل 15
هزار ثوب و  650رول پارچه قاچاق اشاره کرد.رئیس پلیس
پایتخت از کشف مقادیر قابل توجهی مواد محترقه نیز خبر
داد و گفت :همــکاران من در پلیس آگاهی ،پلیس امنیت
و پلیس پیشــگیری طرحهای خود برای برخورد با قاچاق
و خریــد و فروش مواد محترقه را آغاز کرده و همین اخیرا
نیز در بازرســی از چندین انبــار  15تن مواد محترقه غیر
مجاز و قاچاق را کشف و ضبط کردند.رحیمی به متخلفان
و قاچاقچیان هشــدار داد که پلیس به جــد بر رفتار آنان
نظارت کــرده و در صورت عرضه هر گونه مواد محترقه در
واحدهای صنفی با آن برخورد خواهد کرد.وی درباره نظارت
پلیس بر محلهای تجمع ســارقان نیــز گفت :بالغ بر 31
قهوه خانه که سارقان در آن فعالیت داشتند از سوی پلیس
مورد بازرسی قرار گرفته که در مجموع  21سارق از داخل
این قهوهخانهها دستگیر شدند.وی درباره سرقت تلفنهای

همراه نیز تصریح کرد :با توجه به افزایش قیمت تلفن همراه
ســرقت آن نیز افزایش پیدا کرد که البته با اقدامات انجام
شــده از سوی پلیس ضریب رشــد و افزایش این سرقتها
متوقف شده و موارد مختلفی نیز کشف و ضبط شده است.
به طوریکه در یک مورد باندی که اعضای آن اقدام به سرقت
 460دستگاه انواع گوشی تلفن همراه کرده بودند شناسایی
و دستگیر شدند.

سه شرط پلیس برای هر گونه تغییر
در طرح ترافیک و زوج و فرد

رئیس پلیس پایتخت همچنین در حاشیه اجرای ششمین
مرحله از طرح دستگیری سارقان و مجرمان حرفهای شهر
تهران تاکید کرد کــه هر گونه تغییر در نحوه اجرای طرح
ترافیک و زوج و فرد باید به گونهای باشد که مردم را دچار
مشــکل نکرده و عالوه بر آنکه ســبب کاهش آلودگی هوا
میشود به تسهیل در عبور و مرور نیز کمک کند.به گزارش

ایسنا ،سردار حســین رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره
اینکه چرا پس از ارتکاب اولین جرم از سوی متهم معروف
به «کفتار سیاه» که تا کنون به تجاوز به بیش از  20کودک
و دو زن اعتراف کرده با آن برخورد نشد ،گفت :اتفاقا پلیس
به محض اطالع از این فقره ظرف کمتر از  48ساعت متهم
را شناســایی و دســتگیر کرد و پس از آن بود که در انجام
بازجوییها و با انتشــار تصویر متهم افــراد دیگر نیز برای
شــکایت به پلیس مراجعه کردند .متاسفانه شهروندان این
موضوع را به پلیس اطالع نداده بودند .از این رو الزم اســت
مردم نیــز این موارد را بالفاصله به پلیس اطالع دهند زیرا
همکاری مردم با پلیس تاثیر بســزایی در کشف این جرایم
خواهد داشت .رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت
بــازار ارز نیز اظهار کرد :مبارزه با دالالن و ســودجویان در
بــازار ارز همچنان ادامه دارد و ما این فضا را رها نکردهایم.
طی طرح قبلی پلیس آگاهی برای مبارزه با سارقان و همین
طرح که امروز اجرا شــد ،پلیس آگاهــی حدود  70نفر از
دالالن ارز را شناسایی و دستگیر کرده است.رحیمی افزود:
در حال حاضر نیز این نظــارت ادامه دارد و مردم نیز باید
بداننــد که خرید و فروش ارز تنها از صرافیهای مجاز قابل
انجام است و هر گونه مبادله ارز با دالالن و مراکز غیر مجاز
ممنوع اســت.به گفته رحیمی ،تعدادی از صرافیهای غیر
مجاز با همکاری بانک مرکزی شناسایی و پلمب شده است.
رحیمی در پاســخ به پرسشــی درباره وضعیت ادغام طرح
ترافیک و زوج و فرد از ســال آینده نیز گفت :در این زمینه
جلسات کارشناسی مختلفی برگزار شده و همین امروز نیز
جلســهای داشتیم .این مســئله باید بررسی شود و ما سه
شــرط مهم را برای هر گونه تغییــر در نحوه اجرای طرح
ترافیک و زوج و فرد بیان کردهایم .نخست اینکه این طرح
زحمتی برای مردم ایجاد نکرده و سبب افزایش رضایتمندی
آنان شــود.وی افزود :دو شرط دیگر نیز این است که طرح
منجر به کاهش آلودگی هوا شده و سبب تسهیل در ترافیک
و عبور و مرور شود.

خوشگذرانی قاتل با پولهای سرقتی
گروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گــودرزی ،معاون مبارزه با جرایم
جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،از دســتگیری عامل جنایت بلوار پروین در
منطقه شــرق تهران خبر داد که حدود یک ماه پیش به قصدســرقت اقدام به
ارتکاب جنایت کره بود .سرهنگ علی ولیپور گودرزی ،در توضیح این خبر گفت
 :در روز بیست و یکم آذر ماه سال جاری کشف جسد متعلق به خانمی  50ساله
در محل سکونتش به کالنتری  144جوادیه تهرانپارس اعالم شد.
با حضور مأمورین در محل و تأیید خبر اولیه ،موضوع به اداره دهم و تشــخیص
هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد .در همان اقدامات اولیه صورت گرفته
در محل جنایت مشخص شد که مقتوله به علت اصابت گلوله به پیشانی به قتل
رســیده است؛ طبق اظهارات دختر مقتوله که پس از مراجعت به محل سکونت
مادرش با جسد وی روبرو شده بود ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که مقتوله دارای
مقدار قابل توجهی پول و طالجات بوده که تماما سرقت شده است .دختر مقتوله
در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت :از روز گذشــته چندین نوبت با تلفن منزل و
گوشــی تلفن همراه مادرم تماس گرفتم اما او پاسخگوی تماسهای من نبود تا
اینکه تصمیم گرفتم تا به منزل مادرم رفته و از ســامت وی اطمینان پیدا کنم

اما زمانیکه وارد خانه شدم با جسد مادرم روبرو شدم که روی زمین افتاده بود.
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه تحقیقات خود اطالع
پیــدا کردند که از حدود یک ماه پیش و پس از انجام یک عمل جراحی بر روی
مقتوله و به پیشــنهاد اعضای خانوادهاش ،امور مربوط به نظافت منزل توســط
یک کارگر خدماتی انجام میشد؛ در تحقیقات از دختر مقتوله مشخص شد که
آخرین بار قرار بوده تا این شــخص یک روز قبل از کشف جسد و به قصد انجام
نظافت منزل به محل ســکونت مقتوله مراجعه کند که پس از آن دیگر اطالعی
از وی وجود نداشت.
کارآگاهان با شناســایی این کارگر خدماتی به نام امید .م ( 20ساله) اطالع پیدا
کردنــد که او همزمان با وقوع جنایت از کشــور خارج و به کشــور ترکیه رفته
اســت .در ادامه رســیدگی به این پرونده ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که امید.
م پس از گذشــت نزدیــک به  15روز مجددا به ایران مراجعت کرده اســت که
بالفاصله اقدامات پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه وی در دستور کار کارآگاهان
قرار گرفت.
ســرانجام با شناســایی مخفیگاه امید .م در منطقه میدان رهبر در شرق تهران،
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کارآگاهان اداره دهم در ساعت  14روز هجدهم دی 97موفق به دستگیری وی
شدند و در همان بازرسی اولیه از مخفیگاه متهم ،یک قبضه اسلحه کمری مورد
استفاده در جنایت نیز کشف شد.
امید .م در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت با انگیره سرقت اعتراف
کرد و به کارآگاهان گفت  :چند ماه پیش بود که در فضای مجازی اقدام به انتشار
آگهی جهت کار در منزل کرده بودم که مقتوله با من تماس گرفت؛ زمانیکه برای
اولین بار به منزل مقتوله رفته بودم ،متوجه شدم که او به تنهایی زندگی میکند
و هر از گاهی دخترش به او سرکشــی میکند .هر هفته یک بار به منزل مقتوله
میرفتم و امور مربوط به نظافت خانه را انجام میدادم و در همین مدت متوجه
شدم که وی مقدار قابل توجهی طالجات دارد .با اطالع دقیق از وضعیت زندگی
مقتوله ،تصمیم به سرقت گرفتم ؛ به یکی از دوستانم در غرب کشور تماس گرفته
و او برای من یک قبضه سالح کمری خریداری کرد ؛ پس از رسیدن اسلحه به
دستم ،منتظر ماندم تا مقتوله همچون روال همیشگی با من تماس گرفته تا برای
نظافت به خانه اش بروم تا اینکه تماس گرفت و در روز بیستم آذر 97من برای
نطافت به خانه مقتوله رفتم .زمانیکه وارد خانه شــدم ،اطمینان پیدا کردم که او
تنهاست و کس دیگری در خانه نیست؛ زمانیکه مقتوله به داخل اتاقش رفته بود،
به ســراغش رفتم و گلوله ای به سر وی شلیک کردم .با اطالع از محل نگهداری
پول و طالجات ،اقدام به سرقت تمامی پول و طالجات کرده و از خانه خارج شدم
؛ با فروش طالجات ،در مجموع نزدیک به  70میلیون تومان پول به دست آورده
بودم ؛ تصمیم گرفتم تا از ایران خارج شــده و به ترکیه بروم و همین کار را هم
کردم اما پس از چندین روز خوشــگذرانی و پایان پول مجبور شدم تا به تهران
بازگردم که پس از گذشت چند روز دستگیر شدم.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس
آگاهــی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :باتوجه به اعتراف صریح متهم ،قرار
بازداشــت موقت از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه  27تهران صادر و
متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفته است.

پولشویی در زندان مرکزی یزد
رییس حفاظت و اطالعات دادگستری اســتان یزد گفت :پس از پیگیریهای
اطالعاتــی و رصد و تحقیق دقیق میدانی ،یک بانــد بزرگ تهیه و توزیع مواد
مخدر در زندان مرکزی یزد شناســایی و منهدم شد.به گزارش ایسنا ،غالمعلی
دهشیری در این رابطه اظهار کرد :بر حسب اعالم دادستان مرکز استان مبنی
بر بررســی پیرامون خبر توزیع مواد مخدر در زندان توسط برخی از محکومان
و متهمان زندانی ،موضوع در دســتور کار بررســی قرار گرفت و با رصد دقیق
اطالعاتی و اخذ مجوز قضایی تحقیقات گستردهای در این خصوص آغاز شد.وی
گفت :این باند حرفهای با روشهای مختلف ابتدا وجهی را از زندانی یا خانوده او
دریافت میکردند و در مرحله بعد اندک مواد مخدری که به روش و شگردهای
خــاص وارد زندان کرده بودنــد را در داخل زندان به افــراد متقاضی تحویل
میدادند.این مقام قضایی خاطرنشان کرد :گردش مالی  11میلیارد ریالی این
باند حکایت از فعالیت گسترده و حرفهای این باند دارد.
وی به افراد متعدد دخیل در این پرونده اشــاره کرد و گفت :این گردش مالی
باال بین چندین کارت بانکی به نام افراد مختلف انجام شده است که وجه مواد
مخدر را زندانی یا خانواده به شــماره کارتهای معرفی شده واریز میکردند و
در فرایند تعریف شــده پس از تأیید واریز وجــه ،مواد مخدر در زندان تحویل
میشده است.رییس حفاظت و اطالعات دادگستری استان از دستگیری چهار
زن و  12مرد در این پرونده خبر داد و بیان کرد :با ردیابی مالی حســابهای
بانکی ،کلیه افراد و مرتبطین شناســایی شده و به دادسرا احضار شدهاند .وی
تصریح کرد :پرونده ورود مواد مخدر به زندان ،یکی از پروندههای بسیار سخت
و حســاس در مجموعه حفاظت و اطالعات دادگســتری بوده است که حدود
یک ســال ردگیری و شناسایی و دستگیری همه متهمین پرونده طول کشید
تا همه ارتباطات و زوایای تاریک پرونده روشــن و همه مجرمین همراه با ادله
جرم شناسایی گردند.دهشــیری گفت :مجموعه حفاظت و اطالعات اداره کل
زندانهای اســتان یزد همپا و همسو با مجموعه دادگستری در کشف و انهدام
این باند حرفهای تالش کرد تا همه مهرههای این پرونده شناســایی و دستگیر
شوند.
در حال حاضر این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب یزد در حال طی کردن
فرایند ارسال به دادگاه است .رییس حفاظت و اطالعات دادگستری استان یزد
بر ضرورت هوشــیاری و دقت در مواجه با افراد مشکوک و مسئله دار در دادن
اطالعات شــخصی راجع به کارتهای بانکــی خود ،تأکید کرد و افزود :در این
پرونــده چند نفر دارای نقش بودهاند که بدون اطالع از اصل کار مجرمانه باند،
فقط شماره کارت بانکی خود را در اختیار افراد باند قرار میدادند و پس از واریز
وجوه به این حسابها پول را به حسابهای دیگر واریز میکردند.
وی نســبت به مشــارکت در هر گونه اقدامات مجرمانه هشــدار داد و تصریح
کرد :هر فرد به هر دلیل کارت بانکی و شــماره حســاب خود را اجاره و یا در
اختیــار افراد دیگر بــا اطالع از اهداف و مقاصد مجرمانــه قرار دهد در فرایند
جرم پولشــویی دخیل و می تواند مجرم محسوب شود؛ اجاره کارت یا حساب
میتواند برای پوشش فعالیتهای مجرمانهای نظیر خرید و فروش مواد مخدر
و پولشــویی و فرار مالیاتی باشد و لکن مسئولیت آن متوجه صاحبان شماره و
کارت اجاره دهندگان آن است.
این مقام قضایی گفت :بر اســاس یک اصل کلی حقوقی« ،جهل به قانون رافع
مسئولیت نیست!» یعنی ا ّدعای بی اطالعی نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس
پذیرفته نمیشــود ،و توجیه عدم اطالع از قانون برای محکمه پذیرفته نخواهد
شد .گفتنی است؛ دستگیرشدگان این پرونده با قرار قانونی دادسرا روانه زندان
شدند تا به این پرونده پس از اتمام مراحل تحقیق وفق مقررات قانونی با دقت
و قاطعیت رسیدگی شود.

حریق یک کارگاه مبل سازی در شرق تهران
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی
یک کارگاه مبلسازی در خیابان دماوند خبر داد.سید جالل ملکی در گفتوگو
با ایســنا ،در تشریح جزئیات این خبر گفت :وقوع حادثه حریق در یک کارگاه
صنایع چوب در ســاعت  ۱۰:۱۶صبح دیروز به سامانه  125اطالع داده شد که
درپی آن ســتاد فرماندهی ،آتشنشانان سه ایســتگاه را به همراه تانکر آب و
خودروی حامل تجهیرات تنفســی به محل حادثــه در خیابان دماوند ،خیابان
ناصری اعزام کرد.وی با اشاره به حضور عوامل آتشنشانی در محل حادثه گفت:
پس از حضور آتشنشــانان در محل مشــاهده شد که محل حادثه یک کارگاه
دو طبقه تولید مبل به مســاحت حدود  120متر در هر طبقه است که حریق
در طبقه دوم آن رخ داده بود.سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات و ایمنی
شهرداری تهران با بیان اینکه شعلههای آتش در حال سرایت به طبقات پایینی
و اماکــن مجاور بود ،گفت :با توجه به اینکه کانون حریق بخش رنگکاری این
کارگاه بود ،اطفای حریق با سختیهایی روبهرو شده بود؛ اما آتشنشانان از چند
جهت عملیات خود برای اطفای حریق را آغاز کرده و ســرانجام موفق شــدند
ش را تحت کنترل خــود در آورده و آن را مهار کنند.وی با بیان اینکه علت
آت 
این حادثه از ســوی کارشناسان آتشنشانی در حال بررسی است ،تصریح کرد:
خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشت.

استقرار کانکس پلیس در پارک پردیسان
فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیط زیست از استقرار دو کانکس پلیس در
ضلعهای شــمالی و جنوبی پارک پردیسان خبر داد.به گزارش ایسنا سرهنگ
جمشــید محبت خانی در جلســهای که در پی دریافت گزارشهای مردمی از
حضور برخی افراد در قالب دستفروش در پارکینگهای پارک پردیسان برگزار
شد ،گفت :با خبر شدیم که برخی افراد در پارکینگ شمالی و جنوبی باعث آزار
و اذیت نوامیس مردم میشــوند و اقدام به فروش کاالهای غیرمجاز و نامشروع
میکنند و این موضوع ناراحتی مردم را به همراه داشــته است.وی ادامه داد :با
توجه به موقعیت اســتراتژیک پارک پردیسان و تمایل خانوادهها به استفاده از
این پارک ،متاســفانه مواردی از سلب آسایش شهروندان گزارش شد که برای
رفع آن اقدام کردیم.

درگیری  ۲دانشآموز در شیراز قربانی گرفت
معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی فارس گفت :درگیــری دو دانش آموز
ت.به
دبیرستانی در محوطه بیرون از مدرسه در شیراز یک کشته برجای گذاش 
گزارش سایت پلیس فارس ،سرهنگ کاووس محمدی گفت :صبح دیروز حادثه
درگیری بین  4دانشآموز مقابل یک دبیرســتان در شیراز ،منجر به مرگ یک
دانشآموز شــد.او با بیان اینکه حادثه ســاعت  9و  10دقیقه چهارشــنبه 19
دی به پلیس  110اطالع داده شــد ،گفت :بررســی کارشناسی پلیس بر این
تاکید دارد که ناتوانی در کنترل خشم ،عامل بروز بسیاری از حوادث نظیر قتل
محسوب میشــود.این مقام انتظامی توضیح داد :براساس بررسی کارشناسی
ماموران پلیس اعزامی به محل حادثه 4 ،دانشآموز مقابل دبیرســتان شــهید
ارسنجانی شیراز درگیر شده و یک نفر از آنان بر اثر اصابت چاقو مصدوم و فورا
توسط اورژانس به بیمارستان قلب الزهرا در شیراز منتقل شد.وی با بیان اینکه
فرد مصدوم به دلیل شــدت جراحت وارده در بیمارستان فوت می کند ،گفت:
ماموران انتظامی بالفاصله با رصد اطالعاتی موفق شدند در همان لحظات اولیه
هر  3دانش آموزی که در این درگیری مشــارکت داشــتند را دستگیر کرده و
به مقر انتظامی انتقال دهند.محمدی به خانوادهها توصیه کرد که در راســتای
ارتقاء مهارتهای فردی نظیر کنترل خشم فرزندان خود ،تالش کنند.به گزارش
ایســنا ،رئیس آموزش و پرورش ناحیه ســه شیراز یکی از عوامل درگیری را از
اراذل و اوباش معرفی و تاکید کرده که محل وقوع حادثه خارج از مدرسه بوده
است.

شهادت سرباز وظیفه ناجا
در درگیری با سوداگران مرگ در بهبهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان از شهادت سرباز وظیفه ناجا در
درگیری با سوداگران مرگ در بهبهان خبر داد.به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی
قاســمپور اظهار کرد :در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه
قاطع با فروشــندگان و توزیع کنندگان مواد مخــدر ،روز  ۱۶دی ماه ماموران
پاسگاه انتظامی پل زهره یک دستگاه خودروی سمند حامل  30کیلوگرم مواد
مخدر و سه سوداگر مرگ را شناسایی و متوقف کردند.وی افزود :حین جابجایی
خودروی حامل مواد مخدر ،قاچاقچیان قصد ربودن مواد مخدر را داشــتند که
پس از تعقیب و گریز توسط مامورین با رعایت قانون به کارگیری سالح هر سه
متهم زخمی و دستگیر شدند .در این میان استوار دوم وظیفه «سلیم شاوردی»
مجروح و به دلیل شــدت جراحات وارده به یک بیمارســتان در اهواز منتقل
شد.قاســم پور بیان کرد :پس از تالش پزشکان ،استوار شاوردی سه شنبه شب
به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.
شهادت یک افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در زاهدان بدست افراد ناشناس
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از شهادت یک مامور پلیس راهنمایی
و رانندگی در زاهدان خبر داد.به گزارش ایســنا-ســردار محمد قنبری افزود:
ســرگرد غالمحسین جان دوست سه شنبه شب بر اثر تیراندازی افراد ناشناس
در زاهدان به شــهادت رسید.وی ادامه داد :شهید جان دوست مامور راهنمایی
و رانندگــی برای برقراری نظــم ترافیکی در زاهدان مشــغول به خدمت بود
که متاســفانه به شهادت رســید.فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت:
پیگیرهای الزم برای شناسایی و دستگیری ضاربان ادامه دارد.

حکم اعضای شورای شهر بابل صادر شد
یک منبع آگاه از صدور حکم اعضای شــورای اســامی شــهر بابل خبر داد و
گفت :حکم  ۸تن در این پرونده که از اعضای شورا و دیگر متهمان هستند ،از
سوی دستگاه قضایی بابل صادر شده است.به گزارش فارس ،پس از اعالم خبر
بازداشــت چند تن از اعضای شورای اســامی شهر بابل در شهریورماه امسال،
فعالیت دستگاههای امنیتی و قضایی برای به نتیجه رسیدن درست این پرونده
آغاز شد.با توجه به شرایط این پرونده ،اخبار غیرموثق و شایعاتی در این زمینه
وجود دارد که الزم اســت مردم به این مســائل توجه نکننــد و تنها به اخبار
موثق اعتمــاد کنند.یک منبع آگاه در درباره آخریــن وضعیت پرونده اعضای
شورای اسالمی شهر بابل گفت :رأی صادر شده است.این منبع آگاه بدون اعالم
جزئیات حکم صادرشــده عنوان کرد که این حکم به  ۸متهم این پرونده ابالغ
شده و از تاریخ تسلیم حکم تا  ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت
اداری است.

تخریب یک واحد مسکونی براثر ریزش کوه
در لوداب بویراحمد
بخشدار لوداب از تخریب یک باب منزل مسکونی بر اثر ریزش کوه در روستای
حیدرآباد علیای این بخش خبر داد.جمال روحانی در گفتوگو با ایسنا ،افزود:
بارش برف و باران ســنگین در روزهای گذشته سه شنبه شب منجر به خالی
شــدن زیر تخته سنگ بزرگی در روستای حیدرآباد علیاء لوداب و تخریب یک
باب منزل مســکونی شــد .وی اظهار کرد :حدود ساعت  11دیروز طی تماس
مردمی باخبر شدیم که در روستای حیدرآباد علیاء لوداب شهرستان بویراحمد
یک باب منزل مسکونی به وسیله یک تخته سنگ بزرگ تخریب شد و نیروهای
هالل احمر نیز در حال امدادرســانی به این خانواده هستند.بخشدار لوداب در
خصوص خسارات مالی و جانی این حادثه تصریح کرد :این حادثه خوشبختانه
تلفاتی جانی در پی نداشت اما خسارات مالی و تخریب منزل مسکونی را در پی
داشت .آنچه در این زمینه از دست ما بربیاید پیگیری خواهیم کرد.

برق گرفتگی مرگبار کارمند شرکت برق
رعایت نشــدن مسائل ایمنی کار ،نیروی قراردادی شرکت برق مهریز را به کام
مرگ برد.ســید علی محمد حسینی ،مسئول روابط عمومی بیمارستان فاطمه
الزهرا(س) مهریز در گفتوگو با ایسنا در این باره تصریح کرد« :علی تیغ بند»
از نیروهای  30ســالهی طرف قرارداد شرکت برق مهریز امروز در جریان یک
حادثهکاری دچار برقگرفتگی شــد و متاســفانه جان خود را از دست داد.وی
گفت :مرحوم که در روی دکل شــبکه  20کیلــو ولت برق در پنج کیلومتری
مهریز و حوالی پاســگاه شــهید مدنــی در حال فعالیت بوده اســت ،به دلیل
بیاحتیاطی و عدم استفاه از وسایل ایمنی دچار برق گرفتگی شده است.

